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 یامبر گرامیفرستادن درود بر پ

 لت آنیو فض ج اسالم
 

 لت آنیو فض ج اسالم یامبر گرامیفرستادن درود بر پ )۱۶باب (



 
 

 فصل اول

فق] (۱[ - ۹۱۹  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َوَ�نْ 
َ
َْ�  أ

َ
  َ�َقاَل  ُعْجَرةَ  ْ�نُ  َكْعُب  لَِقيَِ� : قَاَل  يل

َ
ال

َ
ْهِدي أ

ُ
 َهِديَّةً  لََك  أ

ُت  ج انلَّيِبِّ  ِمنَ  َسِمْعتَُها
ْ
ْهِدَها بََ�  َ�ُقل

َ
َا َ�َقاَل  يِل  فَأ

ْ
نل

َ
نَا ج ِه�ِلّٰ ـال رَُسوَل  َسأ

ْ
 هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا َ�ُقل

َالةُ  َكيَْف  ْهَل  َعلَيُْ�مْ  الصَّ
َ
َيِْت  أ

ْ
إِنَّ  ابل

 قُولُوا«: قَاَل  َعلَيُْ�م �َُسلِّمُ  َكيَْف  َعلََّمنَا قَدْ  اهللاَ  فَ
دٍ  ىلَعَ  صل اللَُّهمَّ  دٍ  آلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ  مُحَيْدٌ  إِنََّك  إِبَْراِهيمَ  آلِ  وىلََعَ  إِبَْراِهيمَ  ىلَعَ  َصلَّيَْت  َكَما ُ�َمَّ
دٍ  ىلَعَ  بَارِكْ  اللَُّهّم�ّ�َ �يد دٍ  آلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ َت  َكَما ُ�َمَّ

ْ
 إِنَّك إِبَْراِهيمَ  آلِ  وىلََعَ  إِبَْراِهيمَ  ىلَعَ  بَاَر�

  .»�يد محيد
َّ

نَّ  إِال
َ
ـمَ  يفِ  »إِبَْراِهيمَ  ىلَعَ « يَْذُكرْ  لَمْ  ُمْسِلًما أ ِ الْ نيْ عَ ضِ  .)١(وْ

با من مالقات  س د: کعب بن ُعجرةیگو /یلیل یعبدالرحمن بن اب )۱( - ۹۱۹

 ج امبر خدایشکش نکنم که آن را از پیه و پیرا به تو ھد یثیا حدیکرد و گفت: آ
 گفت: س ه کن. آن گاه کعبیھد؛ آن را به من یام؟ گفتم: بل دهیشن

درود » تیاھل ب«خدا! چگونه بر شما  ی فرستاده یم: ایم و گفتیدیپرس ج امبریاز پ
م) چون خداوند بلند یندار یم؟ (و ما در سالم دادن به شما، اشکالیو صلوات بفرست

َها...﴿ ی هیمرتبه، (براساس آ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ْ  َعَلۡيهِ  َصلُّوا [األحزاب:  ﴾�َۡسلِيًما َوَسّلُِموا

د که ییم؛ (حال به ما بگوییبر شما سالم بگو یم داده است که به چه نحویبه ما تعل ]۵۶
 ؟م)یتان درود بفرستیچگونه برا

يلع آل �مد، كما صلّيت يلع و ا� صّل يلع �مد«د: ییفرمودند: بگو ج آن حضرت
يلع آل �مد كما بار�ت و �يد؛ ا�؛ رک يلع �مديلع آل ابراهيم انک محيد و ابراهيم

 ؛»يلع آل ابراهيم انک محيد �يدو يلع ابراهيم

 .)۴۰۶-۶۶ح ( ۱/۳۰۵و مسلم  ۳۳۷۰ح  ۶/۴۰۸ یبخار -١
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ش را بر یر و برکت خویو آل محمد درود بفرست (و خ ج ا! بر محمدیبار خدا«

؛ به یم درود فرستادیو آل ابراھ ÷ میگونه که بر ابراھ شان فرو بفرست؛) ھمانیا
 .یھست یو سپاس و نجابت و بزرگوارش یتو سزاوار ستا یراست

مو یکه به ابراھ یکن؛ ھمان طور یو آل محمد، برکت ارزان ج پروردگارا! به محمد
 .ی؛ ھمانا تو ستوده و بزرگواریت فرمودیم، برکت عنایآل ابراھ

 یعل«ن تفاوت که مسلم، عبارت یاند؛ با ا ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 ].جا، ذکر نکرده استو ھرد را در» میابراھ

نش یک گوھر گران قدر و ارزشمند در عالم آفری، جی اسالم یامبر گرامیپ :شرح
ان است؛ او یان و َصفوت آدمیاست؛ او سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عاَلم

ک جھان در وجودش خالصه یھا برخاسته و  ان خود انسانیک انسان است که از می
، ُمستتبع یده بود؛ و نفس ویاوصاِف حم ی ُمستجمع جمله، یذات و«شده است؛ 

از ھمه  تر بود؛ در مخبر، فه؛ در محضر، از ھمه خوبیشر ی دهیخصال حم ی جمله
تر بود؛ در  تر بود؛ در مرّوت و وفا، از ھمه تمام شیکوتر بود؛ در کرم و َسخا، از ھمه پین

تر بود؛ در شجاعت  ، از ھمه شاملتر بود؛ در مبّرت و احسان حلم و تواضع، از ھمه کامل
؛ در کرامت، ی، کس نبودی؛ در سماحت و فتّوت، چون ویامدیبرن یو قّوت، کس با و

، وثوق و ی، ھمه را بر قول وی؛ در صدق و راستیاعتماد بود یخاّص و عام را بر و
بود؛ در  یبود؛ در اخالق، َارض یبود؛ در نسبت، َاعل ی؛ در َحَسب، َازکیاعتبار بود

رت، َاصلح بود؛ در یانت، َاظھر بود؛ در امانت، َاشھر بود؛ در سیبود؛ در ص یثاق، َاوفیم
، َانجح ی، َارجح بود؛ در ھمه شغلیسخن، َافصح بود؛ در صورت، َامَلح بود؛ در ھمه کار

صلوات ؛ ین شمردندیکارھا، َمت ی او را در جمله یو رأ ین خواندندیبود؛ قوم، او را ام

ن اسحاق بن یع الدیرف ی ؛ ترجمه»رت رسول اللهیس». [«اصحابهو عيل آلهو عليه اهللا
-۱۶۴؛ صص ۱۳۶۱، چاپ دوم؛ تھران؛ یح دکتر اصغر مھدوی؛ تصحیمحمد ھمدان

۱۶۵[. 
رسد، که بدان  یاو نم یکس، نه تنھا به عظمت و بزرگ چیھ یبزرگ؛ عظمت و یآر

که َاتباع  یحّد و حصر یپاک و مخلصانه و ب یشود. تنھا سالم و درودھا یک ھم نمینزد
است بر یل گویاز ھزاران دل یکیکنند،  یروان پاکش نثار م برروانش، ھر لحظه یو پ

 روانش.یوشوکت و ابّھت و عّزت و اقتدار و محّبت و عشق او در قلب پ یعظمت و بزرگ
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که آن  -و خواھد بود  -بوده  ی، چه کسیخاک ی ن کرهیات بشر، بر ایدر طول ح

فرستند، بر اودرود  یدرود م ج اسالم یامبر گرامیکه بر پ یاندازه که در طول چند روز
امبر، ین پی، ھمچون ایفرستاده باشند؟! و رفتار و گفتار و حرکات و سکنات چه کس

 گانگان قرار گرفته است؟!یان و بیدوستان و دشمنان و آشنا یمورد دّقت و کنجکاو

ن ین و بزرگتری، گران قدرترج رت محمد بن عبداللهامبر ما، حضی، پیبه راست
است که  ین انسانیتر ، ظھور نموده و واالمقامیخاک ی ن کرهیاست که بر ا یتیشخص

که نام، محمد بن عبدالله، ھمواره  یده است؛ به راستیت، تابیبشر یاینورش بر دن
شان خاطر و یپر یھا تمام مظلومان، سرگشتگان و انسان یاریکمک و  یگر ندا یتداع

 یبرا یگاھ هیشان، ھمچنان به عنوان تکیف اینگران، بوده و ھست و قلب طاھر و شر
ھا را گمراه  گوناگون، آن یھا که راه ییھا خسته و ناتوان خواھند ماند؛ انسان یھا انسان

ن یھا را از ھم، جدا ساخته است؛ به ھم مختلف، آن یھا ھا و مسلک نموده و روش
که با  یاند؛ پناھگاھ ن پناھگاه امن و پر از مھر و محّبت را نشناختهی، اخاطر، تا به حال
و  یکیر و نیت و خیشان را مملو از ھدایھا دھد و دل یم یاریھا را  نثار آرامش، آن

دھد تا در برابر  یم یقلیھا را ص سازد و آن یشان را استوار میھا د؛ ارادهینما یاحسان م
 ند.یگون آن، مقاومت نماو موانع گونا یزندگ یھا یسخت

ختگان جھان، در ین فرھیتر ن و برجستهی، آن قدر واالست که بزرگترج امبریمقام پ

 اند. زده شده ر و شگفتی، متحج امبریت پیبرابر شخص
 د:یگو »حکومت محمد«در کتاب  »یتولستو«

است که در شکل دادن به  ین مردان مصلحیبزرگتر ی از زمره ج شک، محمد یب«
است  یاو کاف ین افتخار براینموده است؛ ھم یانیجوامع، خدمات شا یساختار اجتماع

ت کرد و آن را آنچنان ساخت و پرداخت که ھمواره یک اّمت را به نور حق ھدایکه کلِّ 
و  ین، راه ترقّ یگران، اباء دارد؛ او ھمچنیختن خون دیت دارد و از ریل به صلح و امنیم
، یکه به و ی، جز از مردین کار بزرگین چنیاّمت اسالم باز کرد... و ا یشرفت را برایپ

ھمانند او،  یکه مرد ید؛ به راستیآ یعلم و اراده و حکمت داده شده باشد، برنم
 ».م و احترام استیتکر ی ستهیشا

و تمام  یدگار جھان ھستیآن قدر باال و واالست که آفر ج امبری؛ مقام پیآر
ھا گذارده شده  آن ی ن جھان به فرمان حق، برعھدهیر ایکه تدب یانیرشتگان و پرف
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ز واجب است که ین است، بر مسلمانان نیفرستند؛ اکنون که چن یاست، بر او درود م
ک جھان در وجودش خالصه شده را بدانند و مبادا ین انسان واالمقام را که یارزش ا

 ی شگاه پروردگار جھان ودر نزد فرشتگاِن ھمهیدر پارزانش بشمارند و ارج و مقام او را 
مسلمانان! شما  یا ده انگارند؛ پسیاو را ناد یھا، فراموش کنند و عظمت و بزرگ آسمان

 ج د و بر محمدیو فرشتگان مقّربش، ھماھنگ شو یام پروردگار جھان ھستین پیز با این
، از خدمات ید؛ تا به نحویباشم ید و در برابر فرمان او تسلیید و سالم بگویدرود بفرست

کرده  یو قدردان یت، تشّکر و سپاسگزاریعالم بشر یوقفه و زائد الوصف آن منج یب
 د.یباش

 نجا ذکر چند نکته، الزم است:یدر ا
ت ین باور است که محّبت اصحاب و اھل البیانسان مسلمان بر ا »:تیاھل الب«

دارند. و  یلت و برتریمسلمانان فضگر یاست و آنان بر د یواجب و ضرور ج رسول خدا
 یج آن دارایدر مسلمان شدن و مجاھدات در راه ترو یشگامیز براساس پیخود آنھا ن

 باشند. یم یمتفاوت یمنزلتھا
الله عنھم  یرض ین: ابوبکر، عمر، عثمان و علیراشد ین آنان خلفایتر یگرام

ده عامر بن ید، ابوعبین زد بیوقاص، سع یر بن عوام، سعد بن ابیباشند، زب ین میاجمع
 یجراح، عبدالرحمن بن عوف. و پس از آنان شرکت کنندگان در جنگ بدر و کسان

مبشره مژده رفتن به بھشت داده شده  ی گر قرار دارند که به آنھا ھم مانند عشرهید
س، بالل بن رباح ین و ثابت بن قی، حسن و حسلاست: مانند حضرت فاطمه زھراء 

عة الرضوان که ھزار و چھار صد ین و بعد از آنان اھل بیعنھم اجمع یالله تعال یو... رض
 نفر بودند، قرار دارند.

ن و یان مسلمان مانند: امامان دیشواین انسان مسلمان اکرام و احترام پیچن ھم
ن ین و پس از تابعین تابعین و مفسریشگامان علم و دانش و قّراء و فقھاء و محّدثیپ

 شمارد. یرا بر خود واجب مرحمھم الله 
زکار و خدمتگزار حکومت یپاک و پرھ یاز کارگزاران یرویبه ھمان صورت احترام و پ

 یآنان و خواندن نماز پشت سرشان را بر خود الزم و ضرور یو جھاد به ھمراھ یاسالم
ن خاطر انسان مسلمان در ارتباط با آن بزرگواران خود را مکّلف به یداند. به ھم یم

 داند: یم یات آداب خاصمراع
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 :تیاصحاب و اھل الب

دارند،  یآنان را دوست م ج اسالم یامبر گرامیل که خداوند وپین دلیبه ا  -۱
را خداوند متعال در یانسان مسلمان ھم محّبتشان را بر خود الزم بشمارد. ز

 د:یفرما یمورد آنان م

دٞ ﴿  َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ ٗعا تََرٮُٰهمۡ  بَۡيَنُهۡمۖ  ءُ رَُ�َا  ُركَّ

ٗدا ِ ٱ ّمِنَ  فَۡضٗ�  يَۡبَتُغونَ  ُسجَّ ۖ َورِۡض  �َّ  .]۲۹[الفتح:  ﴾ َ�ٰٗنا
با کافران  ییارویار و ھمراه او ھستند در رویکه  یمحمد فرستاده خداست و کسان«

شان را مدام در حال رکوع و یمھربان و دلسوزند، اگر یکدیتند و بااستقامت، و نسبت به 
ت او یرا از خداوند و رضا ی. آنان ھمواره فضلینیب یخداوند) م یسجود (و فرمانبردار

 ».طلبند یرا م
 د:یفرما یاران خود میاسالم در مورد  یامبر گرامیو پ
طال را در  از شما به اندازه کوه احدھریک  د، اگرییاران من ناسزا نگویبه اصحاب و «

 .)١(»آنان نخوھد بود یکیاز احسان و ن ید، ھمچون مقدار اندکینه نمایراه خدا ھز
را خداوند متعال ین داشته باشد، زیقیمان و یر مسلمانان ایآنان بر سا یبه برتر  -۲

 د:یفرما یدر مقام مدح آنان م

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿   ٱ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱِمَن  وَّ  ٱوَ  ُمَ�ِٰجرِ�نَ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ  رَِّ�َ  َ�ٰنٖ �ِإِحۡ  �َّ

ُ ٱ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ َعدَّ  َ�ۡنهُ  َورَُضوا
َ
ٰتٖ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َ�َۡتَها َ�ۡرِي َج�َّ

َ
ٓ  نَۡ�ٰرُ ۡ� بَٗد�ۚ  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
� 

 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠َعِظيمُ لۡ ٱ َفۡوزُ لۡ ٱ َ�ٰلَِك 
ش یروش آنان را در پ یکه به درست ین و انصار و کسانین مھاجریشگامان نخستیپ«

شان ھم از خداوند خوشنودند، و خداوند یگرفتند، خداوند از آنان خوشنود است و ا
) آن یر (درختان و کاخھای) که در زیآنان بھشت را آماده ساخته است، (بھشت یبرا

و نجات  یروزیشه در آنجا ماندگار خواھند شد، پیھم یاست و برا یھا جار رودخانه
 ».ن استیبزرگ ا

ن اصحاب رسول خدا بشمارد و پس از او عمر و یتر یق را گرامیابوبکر صد  -۳
د: یفرما یم س را ابن عمریشأن و منزلت برتر بداند. ز یدارا ش یعثمان و عل

 .یرواه ابوداود و البخار -١
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م: ابوبکر و عمر و عثمان و یگفت یکه م ی، ھنگامج ات رسول خدایدر زمان ح«

 .)١(»فرمود یبا آن نم ید مخالفتیشن یآن را م ج و رسول خدا یعل
از  یاریکه بس - ید و در مورد مسائل اختالفینما یآنان خوددار ییاز بدگو  -۴

سکوت  -آنھا بوده است  ینینش و نگرش دیرشد ب ی و نشانه یعیآنھا طب
را در  یخید مسائل تاریباشد با یق و بررسیتحق یدر پ ید، و چنانچه کسینما

و  یط داخلیت آن بزرگان و شرایت شخصیچھارچوب زمان و مکان و واقع
 مسلمانان مورد توجه قرار دھد. یخارج

، الزم و ج ن باور باشد که حفظ حرمت ھمسران رسول خدایالزم است بر ا  -۵
جه یان آنان خدیاند، و از م بوده یپاک دامن و گرام یاست و آنان زنان یضرور
را خداوند متعال در مورد یابوبکر را برتر بداند. ز شه دختر حضرتیو عا

 د:یفرما یم ج ھمسران رسول خدا

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ 
َ
ۡ بِٱ َ�ٰ أ نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  ُمۡؤِمنِ�َ ل

َ
ۥٓ  أ ۡزَ�ُٰجُه

َ
َ�ُٰتُهمۡ  َوأ مَّ

ُ
 .]۶[األحزاب:  ﴾...أ

دارد (و اراده و امر او مقّدم بر  یشتریت بین به آنان اولویامبر نسبت به خود مؤمنیپ«
 ».ندیآ ین به حساب میامبر مادران مؤمنیخواست آنان است) و ھمسران پ

فرستادن « ین واژه به خداوند نسبت داده شود، به معنایاھرگاه  »:صالت« -۱
طلب « یبه فرشتگان و مؤمنان، منسوب گردد، به معناھرگاه  است؛ و »رحمت
 باشد. یم »رحمت

ن دو کلمه وجود یا یلغو ی شهیتر با ر : آنچه مناسب»سالم«و » صالت«ان یفرق م
است؛  »امبریطلب رحمت و درود فرستادن بر پ« ی، به معنا»صالت«ن است که: یدارد ا

 ه وجود دارد:ی، دو نظر»سالم فرستادن«اما در مورد 
است؛ » اسالم یامبر گرامیپ یھا م شدن در برابر فرمانیتسل« یا به معنای الف)

ٰ ﴿آمده است: » نساء« ی سوره ۶۵ ی هیچنان که در آ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ا َقَضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ْ ِ�ٓ أ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا

ند تا تو یآ یروردگارت سوگند که آنان مؤمن به شمار نماّما، نه! به پ«. ]۶۵[النساء:  ﴾٦٥�َۡسلِيٗما

 .یرواه البخار -١
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تو  یدر دل خود از داور ینطلبند و سپس مالل یخود به داور یھا یریرا در اختالفات و درگ
 ».م فرمان و قضاوت تو باشندینداشته و کامًال تسل

مانند و » السالم يلع انليبّ «با کلمات  ج امبریسالم فرستادن بر پ یا به معنایو  ب)

 شگاه خداوند است.یاز پ ج امبریسالمت پ یش تقاضایآن باشد که محتوا
با دقت  یرسد، ول یکامًال متفاوت به نظر م »سالم« ین دو معنا، برایو اگر چه ا

در برابر  یو عمل یم قولیتسل«معطوف کرد؛ و آن،  یواحد ی ھا را به نقطه توان آن یم
 یھا ھا و سفارش هیاحکام و دستورات و توصھا،  م و آموزهین، تعالیاوامر و فرام

سالم  ج امبر خدایکه به پ یرا کسیاست؛ ز »امبرین پیبخش و سعادت آفر یتعال
کند، نسبت به او عشق  یاو را از خداوند بلند مرتبه م یسالمت یفرستد و تقاضا یم
 شناسد. یواجب االطاعة م یامبریورزد و او را به عنوان پ یم

ن علماء و صاحب نظران یر نماز، در بیاخ ی خواندن درود در قعده ی درباره -۲
ھا و جمھور صاحب  یھا، حنبل ی، اختالف نظر وجود دارد؛ احناف، مالکیفقھ

آخر نماز، سّنت است؛  ی ن باورند که خواندن درود در قعدهیبر ا ینظران فقھ

از  یکیباشد. و  یبر آن است که خواندن آن، فرض م /یامام شافع یول
ه است؛ و اسحاق بن ین نظریز مطابق با ایات امام احمد بن حنبل نیروا

عمد در  ی، خواندن درود را از روید: اگر چنانچه نمازگزاریگو /هیراھو
 ست.یآخر نماز ترک کرد، در آن صورت نمازش درست ن ی قعده

ر ک باین امر اتفاق نظر دارند که خواندن درود یبر ا ینیشمندان دیعلماء و اند -۳
 یدن نام گرامین خواندن درود پس از شنیدر طول عمر، فرض است؛ و ھمچن

ک جلسه، نام مبارک آن یواجب است؛ اما اگر چنانچه در  ج آن حضرت

، /یدگاه عالمه طحاوین مرتبه تکرار شد، در آن صورت از دیچند ج حضرت
کبار ی، یخواندن درود در ھر مرتبه واجب است؛ و از نظرگاه شمس االئمة کرخ

 ، سّنت است.یبعد یھا خواندن درود واجب است و در مرتبه

 س رهیرا ابوھریکند؛ ز ید مییرا تأ یدگاه عالمه طحاویات، دیث و روایظاھر احاد
ل یذل«)؛ ی(ترمذ» رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصّل يلعّ «فرمودند:  ج امبرید: پیگو

 .»درود نفرستدکه نامم در حضور او برده شود و او بر من  یشود فرد

 



 ٩ )آن لتیفض و ج اسالم یگرام امبریپ بر درود فرستادن) ۱۶( باب( :الصلوة کتاب

ابلخيل من اذلي ذكرت عنده فلم «فرمودند:  ج امبرید: پیگو س ین علیو ھمچن
است که نام من در حضور او برده  یل و تنگ چشم، کسیفرد بخ«)؛ ی(ترمذ »يصّل يلعّ 

 .»شود و او بر من درود نفرستد
و سھولت و رفع ُعسر و َحَرج از بندگان است،  یریعت بر آسانگیشر یاما چون مبنا

ن بار یچند ج که نام مبارک آن حضرت یا طلبد که در جلسه ین را میا یسر و آسانی

 واجب باشد. ج امبریک بار درود فرستادن بر پیشود،  یبرده م

در  ج از آن حضرت یاست که ذکر یناگفته نماند که بحث باال، مربوط به زمان

درود  ج امبریدر عموم حاالت، مستحب است که به کثرت بر پ یجلسه بشود؛ ول
 فرستاده شود.

فق] (۲[ - ۹۲۰  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

اِعِديِّ  محيد أيب وََعن  رَُسوُل  َ�َقاَل  َعلَيْك؟ نص� َكيَْف  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: قَالُوا: قَاَل  السَّ
دٍ  ىلَعَ  وَسلم َعلَيْهِ  اهللا ص� اللَُّهمَّ : قُولُوا«: ج هِ لّٰ ـال ْزَواِجهِ  ُ�َمَّ

َ
�َِّتهِ  َوأ  آلِ  ىلَعَ  َصلَّيَْت  َكَما وَُذرِّ

دٍ  ىلَعَ  َوَ�ارِكْ  إِبَْراِهيمَ  ْزَواِجهِ  ُ�َمَّ
َ
�َِّتهِ  َوأ َت  َكَما وَُذرِّ

ْ
 .)١(�يد مُحَيْدٌ  إِنََّك  إِبَْراِهيمَ  آلِ  ىلَعَ  بَاَر�

 یگفتند: ا ج امبرید: صحابه خطاب به پیگو س ید ساعدی) ابوحم۲( -۹۲۰

د: ییفرمودند: بگو ج م؟ آن حضرتیشما درود بفرست یخدا! چگونه برا ی فرستاده

ته كمو اللهم صلّ عيل حممد وازواجه«  بارک عيل حممدو ا صلّيت عيل آل ابراهيمـذريّ

ته، كمو ازواجهو  .محيدٌ جميد كا باركت عيل آل ابراهيم، انـذريّ

زندانش درود بفرست، ھمان گونه که بر آل و ھمسران و فر ج ا! بر محمدیبار خدا«

کن،  یو ھمسران و فرزندانش، برکت ارزان ج ؛ و به محمدیدرود فرستاد÷میابراھ

 ».ی؛ ھمانا تو ستوده و بزرگواریت فرمودیبرکت عنا÷میھمان طور که به آل ابراھ
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 »دودمان؛ خاندان؛ اھل خانه و فرزندان«: یمعنان واژه در لغت به ی: ا»آل« :شرح
است که با انسان، ارتباط و تعّلق  یکسان یث، به معنایقرآن و حد ی است؛ و در محاوره

 .)۴۰۷-۶۹ح ( ۱/۳۰۶و مسلم  ۳۳۶۹ح  ۶/۴۰۷ یبخار -١
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ن یا ای؛ و یو فرزند یل: ارتباط ھمسریباشد، از قب ین ارتباط، نسبیداشته باشند؛ خواه ا
 اران خاّص مکتب او.یروان و یارتباط، به لحاظ ارادت و محّبت و اطاعت باشد؛ مانند پ

از  یشود؛ ول یگروه باال مھردو  ، شامل»آل« ی ن رو، به لحاظ اصل لغت، واژهیاز ا

، ھمان »آل« ی نجا، مراد از واژهیمشخص شد که در ا س ید ساعدیث ابوحمیحد

 باشد. یشان) میازواج مطھرات و نسل و فرزندان ا یعنی( ج امبریت پیخاندان و اھل ب

اد او و یا با بلندآوازه کردن یا! مقام او را در دنی: بار خدایعنی: »صّل يلع �مدا� «
امتش و چند برابر کردن  یعتش؛ و در آخرت با شفاعت برایشر یدفاع از دعوتش و بقا

 ببخش. یاجر و پاداشش، باال ببر و رفعت و بزرگ
 )ٌح یَصحِ ] (۳[ - ۹۲۱

يِب  َوَ�نْ 
َ
َّ  َص�َّ  َمنْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َواِحَدةً  يلَعَ

اهُ  .عرشا وَ  .)١(مُسلم رَ

ک درود یبر من  یفرمودند: ھر کس ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۳( -۹۲۱
 فرستد. یبفرستد، خداوند بلند مرتبه به سبب آن، ده بار بر او درود م

 ].کرده استت یث را مسلم رواین حدی[ا
فرستادن  یبه خدا نسبت داده شوند، به معناھرگاه  :»صلوات«و  »صالت« :شرح

طلب « یاست؛ و ھر گاه، به فرشتگان ومؤمنان، منسوب گردد، به معنا رحمت
 باشد. یم »رحمت

، »صلوات خداوند«اند: منظور از  گفته یاز علماء و صاحب نظران اسالم یو برخ
 شگاه خداوند و نزد بندگان است.یع مقام به پیا و ترفھ یروزیھا، پ میانواع تکر
روشن  یباشد؛ ول یم یاند: مراد، آمرزش و بخشش گناھان و معاص گفته یو برخ
ھا و  ر رحمتین امور و ھم سایدارد که ھم ا یعی، مفھوم وس»صلوات خدا«است که 

 شود. یرا شامل م یالھ یھا نعمت

ح  ۳/۵۰ یی؛ نسا۴۸۵ح  ۱/۳۵۵ ی؛ ترمذ۱۵۱۴ح  ۲/۱۸۴)؛ ابوداود ۴۰۸-۷۰ح ( ۱/۳۰۶ مسلم -١
 .۲۷۷۲ح  ۲/۴۰۸ یو دارم ۱۲۹۶

 

                                           



 
 

 فصل دوم

 )حیَصحِ ] (۴[ - ۹۲۲

�ٍَس  َ�نْ 
َ
َّ  َص�َّ  َمنْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ  َعرْشَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َواِحَدةً  َصَالةً  يلَعَ
ْت  َصلََواٍت  ُ  َوُرفَِعْت  َخِطيئَاٍت  َعرْشُ  َ�نْهُ  وَُحطَّ

َ
اهُ  .»َدرََجاٍت  َعرْشُ  هل وَ ائِيّ  رَ  .)١(النَّسَ

ک یبر من ھرکس  فرمودند: ج د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۴( -۹۲۲
فرستد و ده گناه از  یدرود بفرستد، خداوند بلند مرتبه به سبب آن، ده بار بر او درود م

ع درجه، در نظر یبرد و به او ترف یقامش را باال مد و ده درجه، میبخشا یگناھانش را م
 رد.یگ یم

 ].ت کرده استیروا ییث را نساین حدی[ا

 یت شده بود که در ازایروا س رهیاز ابوھر ،۹۲۱ ی ث شمارهیدر حد :شرح

، خداوند بلند مرتبه، ده درود بر او ج اسالم یامبر گرامیک درود بر پیفرستادن 
عالوه بر ده درود، افزودن ده درجه در مقام درود ، ۹۲۲ث یفرستد؛ و در حد یم

ن فقط فرق یز ذکر شده است؛ و پرواضح است که این یفرستنده و عفو ده گناه از و
ث نخست یل حدیان شده، تفصیث دوم بیآنچه در حد یعنیل است؛ یاجمال و تفص

 است که به صورت اجمال بدان پرداخته شده است.
درود د که شخص درود فرستنده، یآ یبه دست م یزمان ن پاداش،یکه ایناگفته نماند 

نثار  ج اخالص و صداقت و اعتقاد و عمل، به روان پاک آن حضرت یرا از رو ج امبریبر پ
 د.ینما

 )فیَضعِ ] (۵[ - ۹۲۳

 : ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َمْسُعودٍ  ابِْن  وََعِن 
َ

ْو�
َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  يِب  انلَّاِس  أ

ْ
رَثُُهمْ  ال

ْ
�

َ
َّ  أ  يلَعَ

اهُ  .َصَالة وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)٢(الرتِّ

 .۳/۱۰۲و مسند احمد  ۱۲۹۷ح  ۳/۵۰ یینسا -١
 .۴۸۴ح  ۱/۳۵۴ یترمذ -٢

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٢

ن و یفرمودند: سزاوارتر ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن مسعود۵( -۹۲۳
گران یشتر از دیا) بیاست که (در دن یز، کسین مردمان به من در روز رستاخیتر کینزد

 مان و اعتقاد،یا یدر ضمن دارا بودن شرط اساس یعنیبر من درود فرستاده باشد؛ (
ز، یگران بر من درود بفرستد، در روز رستاخیش از دیا، بیانم که در دنیاز اّمتھرکس 

 ).با من خواھد داشت یا ژهیو ارتباط خاّص و و یکینزد
 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا

 )حیَصحِ ] (۶[ - ۹۲۴

رِْض  يِف  َسيَّاِح�َ  َمَالئَِ�ةً  هِ لّٰ ـلِ  إِنَّ : ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َمْسُعودٍ  ابِْن  وََعِن 
َ ْ
 األ

يِتَ  ِمنْ  ُ�بَلُِّغوِ�  مَّ
ُ
َالمَ  أ اهُ  .السَّ وَ ائِيّ  رَ  .)١(والدارمي النَّسَ

خداوند  یفرمودند: به راست ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن مسعود۶( -۹۲۴
پردازند و کارشان  یاحت میر و سین به گشت و گذار و سیاست که در زم یرا فرشتگان

رسانند و منتقل  یفرستند، به من م یانم بر من میرا که اّمت یین است که درودھایا
 کنند. یم

 ].اند ت کردهیروا یو دارم ییث را نساین حدی[ا

ت یبه روا س اسریگران به نقل از عمار بن یو د یکه طبران یگریث دیدر حد :شرح
، نام درود »صالت و سالم«ن آمده است که آن فرشتگان، ھمراه با یاند، چن آن پرداخته

فالن  كيا �مد! صّ� علي«ند: یگو یکنند و م ی، ابالغ مج ز به آن حضرتیفرستنده را ن
ن اندازه درود و سالم بر تو فرستاده یمحمد! فالن فرد از اّمت تو، ا یا«؛ »�ذاو كذا

 .»است
درود و  ی است که آن فرشتگان، نام فرستندهن آمده یات، چنیاز روا یو در برخ

يا �مد! صّ� «ند: یگو یکنند و م یابالغ م ج سالم را ھمراه با نام پدر او، به آن حضرت
. »، بر شما درود فرستاده استیفرزند فالن یمحمد! فالن یا«؛ »فالن بن فالن كعلي

سالم و  ج ن حضرتصداقت و اخالص و اعتقاد و عمل، بر آ ین رو ھر کس، از رویاز ا

 ج امبریدرود بفرستد، فرشتگان درود و سالم او را ھمراه با نام او و نام پدرش به پ

 .۱/۴۵۲و مسند احمد  ۲۷۷۴ح  ۲/۴۰۹ ی؛ دارم۱۲۸۲ح  ۳/۴۳ یینسا -١

 

                                           



 ١٣ )آن لتیفض و ج اسالم یگرام امبریپ بر درود فرستادن) ۱۶( باب( :الصلوة کتاب

شود؛ گر قبول  یاز او و پدرش م یادی ج شگاه آن حضرتین سان، در پیرسانند و بد یم
 عّز و شرف. یافتد زھ

 )َحَسٍن ] (۷[ - ۹۲۵

يِب  َوَ�نْ 
َ
َحدٍ  ِمنْ  َما«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َّ  �َُسلِّمُ  أ   يلَعَ

َّ
َّ  اهللاُ  رَدَّ  إِال  يلَعَ

رُدَّ  َحىتَّ  ُرويِح 
َ
َالمُ  َعلَيْهِ  أ اهُ  .»السَّ وَ دَ  أَبُو رَ اوُ يُّ  دَ قِ بَيْهَ الْ اتِ  يفِ  وَ وَ عَ بِريِ  الدَّ كَ  .)١(الْ

بر ست که ین یچ مسلمانیفرمودند: ھ ج د: رسول خدایگو س رهیابوھر )۷( -۹۲۵
گرداند تا من  ین که خداوند بلند مرتبه، روحم را به من بازمیمن سالم بفرستد، جز ا

 برگردانم. یز بر او سالم بفرستم و جواب سالمش را به وین
 ].اند ت کردهیروا »ریالدعوات الکب«در  یھقیث را ابوداود و بین حدی[ا 

 رّد اهللا يلّع رويح« :شرح
ّ

شود که روح  ین برداشت مین عبارت، چنی: از ظاھر ا»اال

شان سالم و یبر ا یکسھرگاه  ن رویاز جسدشان جدا است؛ از ا ج مبارک رسول خدا
گرداند تا جواب  یشان را به جسدشان برمیدرود بفرستد، خداوند بلند مرتبه، روح ا

 سالم را بدھند. ی سالم فرد فرستنده
م، یرین را بپذیاگر ا رایست؛ زیچ وجه درست نین برداشت، به ھیپرواضح است که ا

از جسدشان خارج شده و  ج امبرید که در روز، ھزاران ھزار بار، روح پیآ یالزم م
ھا انسان از  ونیلیست که مین یچ روزیشود؛ چرا که ھ یدوباره به جسمشان وارد م

 یمعمول یکه در روزھا ییدرود و سالم نفرستند؛ تا جا ج شان، بر آن حضرتیان ایامت

شان درود و یشوند و بر ا یحاضر م ج مبارک آن حضرت ی فر بر روضهز ھزاران نین
 یامبران در قبرھایدگاه شرع مقّدس اسالم، پیکنند؛ و عالوه از آن، از د یسالم نثار م

ان علماء و صاحب نظران یت آن، در میت و نوعیماھ ی اند؛ اگر چه درباره ش زندهیخو
ن موضوع اتفاق نظر دارند که یباز ھم، ھمه بر ا ی، اختالف وجود دارد، ولیاسالم

 اند. ش، زندهیخو یدر قبرھا - ج ژه حضرت محمدیبه و -امبر یپ

و  یاز روح خال ج ست که جسد آن حضرتین نیث باال چنین، مفھوم حدیبنابرا

سالم و درود بفرستد، خداوند بلند  ج مسلمان بر آن حضرت ی بندهھرگاه  باشد و یتھ

 .۲/۵۲۷احمد و مسند  ۲۰۴۱ح  ۲/۵۳۴ابوداود  -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٤

ن رو، یشان را به منظور پاسخ دادن به سالم، به جسدشان برگرداند؛ از ایامرتبه، روح 
اند که  ح نمودهین و تشریین تبین چنیرا ا »دن روحیبازگردان«شتر شارحان، مفھوم یب

 یات الھیتجل ی شتر متوجه جھان آخرت و مشاھدهیب ج در عالم برزخ، روح رسول خدا

سالم و درود  ج ا، بر آن حضرتیدر دن یمسلمان ی بندهھرگاه  و... است؛ پس

 ج م به آن حضرتیا به طور مستقیفرشته  ی لهیفرستد، آن سالم و درود به وس یم
گردد  یمتوجه آن م ج گردد، و به فرمان خداوند بلند مرتبه، روح آن حضرت یابالغ م

لتفات ث باال، توجه و این رو در حدیدھند؛ از ا یمسلمان را م ی و پاسخ سالم آن بنده
 ی ر شده است؛ و پرواضح است که ھر بندهیتعب »ده شدن روحیبازگردان«، به یروحان

ن کار یسالم و درود بفرستد و در ا ج ا بر آن حضرتیکه در دن ییمسلمان و حقگرا

نه فقط به صورت  ج ز داشته باشد، آن حضرتیصداقت و اخالص و اعتقاد و عمل ن
مسلمان  ی و با زبان، بلکه با قلب و روح متوجه سالم و درود آن بنده یو سرسر یعاد

درودھا  یدھند؛ و در واقع، اگر چنانچه در مقابل تمام یگردند و پاسخ سالم او را م یم

را  یچ اجر و پاداشیم، ھیکن ینثار م ج که در طول عمر بر آن حضرت ییھا و سالم

جواب سالم و درود ما فرستاده  ج حضرت ک بار از جانب آنیم و فقط یاوریفراچنگ ن

 رمحة اهللاو ايها انليبّ  كالسالم علي«و بسنده خواھد بود.  ین کافیھم یشود، به راست
 .»�ر�تهو

 )حسن] (۸[ - ۹۲۶

 : َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  َوَ�نْهُ «
َ

َْعلُوا ال
َ

  ُ�بُوًرا ُ�يُوتَُ�مْ  جت
َ

َْعلُوا َوال
َ

 َ�رْبِي جت
َّ  وََصلُّوا ِ�يًدا إِنَّ  يلَعَ

اهُ  .»ُكنْتُم َحيُْث  تبلغ� َصَالتُ�مْ  فَ وَ ائِيّ  رَ  .)١(النَّسَ

فرمودند:  یدم که میشن ج د: از رسول خدایگو س رهیابوھر«) ۸( -۹۲۶
مراجعه و ازدحام و  ید و جاید و قبر مرا، محل عیاوریتان را به صورت گور درنیھا خانه

 ید، درودھاید که ھر کجا باشید و بدانیو بر من درود بفرست د؛یلھو و لعب قرار ندھ
 ».رسد یشما به من م

 ].ت کرده استیروا ییث را نساین حدی[ا

 .۲/۳۶۷و مسند احمد  ۲۰۴۲ح  ۲/۵۳۴ ابوداود -١

 

                                           



 ١٥ )آن لتیفض و ج اسالم یگرام امبریپ بر درود فرستادن) ۱۶( باب( :الصلوة کتاب

ن ی: ا»دیاوریتان را به صورت گور درنیھا خانه« »الجتعلوا بيوت�م قبوراً « :شرح
 تواند سه معنا و مفھوم داشته باشد:  یث، میبخش از حد

 یدھد که بعض یدستور م ج امبریشود، پ یچون در قبرستان نماز گزارده نم  -۱
ھا را چون گور  د و آنیتان بخوانیھا تان (نفل و سّنت) را در خانهیاز نمازھا

که در  یا ه شده به خانهیھا، تشب قبور در عدم گزاردن نماز در آن یعنید؛ ینکن
 شود. یاد خدا کرده نمیآن، نماز و ذکر و 

سّنت و نفل، در  یشود که بھتر آن است که نمازھا یث دانسته مین حدیا پس از
 ھا چون گور نکنند. ھا را با نخواندن نماز در آن خانه گزارده شوند و آن

ي يذكر اهللا «ند: یفرما ین مطلب، مید ایی، در تأیثیدر حد ج امبریپ
ّ

مثل ابليت اذل
که در آن ذکر و  یا مثال خانه«؛ »مّيتـلاو ابليت اذلي اليذكر اهللا فيه، كمثل اليحّ و فيه

. »ست، به سان زنده و مرده استیاز خدا ن یادیکه در آن  یا شود و خانه یاد خدا می
 .(مسلم)

اذا قيض احد�م «فرمودند:  ج کند که آن حضرت یت میروا س ن جابریو ھمچن
بيته من صالته الصالة يف مسجده فليجعل بليته نصيباً من صالته، فاّن اهللا جاعٌل يف 

از نمازھا را  یاز شما نماز فرض را در مسجد خواند، قسمت یھر گاه کس«(مسلم)؛  »نوراً 
 .»دھد یاش قرار م را در خانه ینماز، نور ی چون خداوند به واسطهیخانه بگذارد؛  یبرا

علي�م بالصالة «فرمودند:  ج کند که آن حضرت یت میز رواین س د بن ثابتیو ز
 الصالة الـاّن خ� صالة اليف بيوت�م؛ ف

ّ
، مسلم، ی(بخار »مكتو�ةـمرء يف بيته اال

ن نماز شخص، نماز در ید؛ چون بھتریتان نماز بخوانیھا در خانه«)؛ ییابوداود و نسا
 .»)د در مسجد خوانده شوندیفرض (که با یر از نمازھایاش است غ خانه

تان را با دفن کردن یھا خانهن است که: یث، ایتوان گفت که مراد حد یز میو ن  -۲
ھا را در  د مردهینبا یعنید؛ یاوریھا، به صورت گور و قبرستان درن مردگان در آن

ن یاز ا - ج اسالم یامبر گرامیژه پیبه و -امبران ید؛ البته پیخانه دفن کن

 «ث: یقاعده به استناد حد
ّ

 ، استثناء ھستند.»دفن حيث يقبضو ما قبض نيّب اال

در  ج امبریث آمده است، به ھنگام وفات پیرت و حدیخ، سیکتب تارھمچنان که در 

گفت: من  س قیان صحابه اختالف افتاد؛ ابوبکر صّد یم ج باب موضع دفن رسول خدا
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 ُدفن حيث يُقبض«دم که فرمودند: یشن ج از رسول خدا
ّ

ک از یچ یھ«؛ »ما قُبض نيبٌّ اال
داده است به خاک سپرده  یجان م که ین نبوده است که در ھمان مکانیامبران جز ایپ
 .»شده است یم

ن یرا ا »دیتان را گورستان قرار ندھیھا خانه«ث، مطلب یو عموم شارحان حد  -۳
اند: ھمچنان که در قبرستان، مردگان  اند و گفته ح نمودهیر و تشرین تفسیچن

ز یھستند، شما ن یکنند و قبرھا از ذکر و عبادت خال یذکر و عبادت نم
باشند؛  یو خال ید که از ذکر و عبادت تھین قرار ندھیش را چنیخو یھا خانه

 ییھا را خانهید؛ زیاد خدا و عبادت و پرستش او، آباد سازیھا را با ذکر و  بلکه آن
 یھا باشند، در واقع، خانه یاد خدا و عبادت و پرستش او، خالیکه از ذکر 

 اند. ستند بلکه قبرستان مردگانیزندگان ن

 :»قربي عيداً الجتعلوا «
 ح نمود:یتوان به دو صورت ترجمه و تشر یز میث را نین بخش از حدیا

مراجعه و ازدحام و لھو و لعب و اعمال خالف  ید و جایقبر مرا، مسجد، محل ع
ن کار را یش، ایامبران خویھود و نصارا، با قبور پید؛ ھمچنان که یعت قرار ندھیشر

 کردند.
شرکت  یا ژهیھا و مراسم و از سال، در جشن یھمچنان که مردم در روز خاصّ  یعنی

ن قرار ین چنیپردازند، قبر مرا ا یم یکوبیو رقص و پا یکنند و به جشن و شاد یم
 د.ینگردان یحگاه و محل جشن و شادید و آن را تفریندھ

بار بدانجا ا دو یک یجز  ید که در سالید و جشن ساالنه، قرار ندھیقبر مرا چون ع
مطھر  ی اد روضهیارت زیث، مسلمانان را به زین حدین صورت، ایقت در اید. در حقییاین

 کند. یب میق و ترغیتشو ج اسالم یامبر گرامیپ
 )ٌح یَصحِ ] (۹[ - ۹۲۷

ْ�ُف  رَِغمَ : ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َوَ�نْهُ «
َ
َّ  يَُصلِّ  فَلَمْ  ِعنَْدهُ  ُذِكْرُت  رَُجٍل  أ  َورَِغمَ  يلَعَ

ْ�ُف 
َ
نْ  َ�بَْل  ا�َْسلَخَ  ُ�مَّ  َرَمَضانُ  َعلَيْهِ  َدَخَل  رَُجٍل  أ

َ
ُ  ُ�ْغَفرَ  أ

َ
ْ�ُف  َورَِغمَ  هل

َ
ْدرَكَ  رَُجٍل  أ

َ
 ِعنَْدهُ  أ

بََواهُ 
َ
كرب أ

ْ
و ال

َ
حدهَما أ

َ
نَّة يْدخَالهُ  فَلم أ

ْ
اهُ  .»اجل وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١( الرتِّ

 .۲/۲۵۴و مسند احمد  ۳۵۴۵ح  ۵/۵۱۴ یترمذ -١
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که  یفرمودند: خاک بر سر آن کس ج د: رسول خدایگو س رهیابوھر«) ۹( -۹۲۷
که ماه مبارک  ینام مرا نزد او ببرند و بر من درود نفرستد؛ و خاک بر سر آن کس

اند؛ و خاک  بر او بگذرد که گناھانش بخشوده نشده ین ماه در حالیابد و ایرمضان را در
واند با رسند و او نت یریاز آن دو، نزد او به پ یکیا یکه پدر و مادرش  یبر سر آن کس

 ».دیبا و پرنعمت خدا درآیھا، به بھشت ز بر آن یکین
 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا

را ذکر  ج نام مبارک آن حضرت یکسھرگاه  شود که یث دانسته مین حدیاز ا :شرح
ث و ین حدیرا در ایگر بشنود، خواندن درود بر او واجب است؛ زید یا از کسیکند و 

 د آمده است.یوع ج نخواندن درود به ھنگام ذکر نام آن حضرتگر، بر یث دیاحاد

بارھا تکرار شود، پس تنھا با  یدر مجلس ج و اگر چنانچه نام مبارک رسول خدا
تر و  باز ھم مستحب و بھتر و برازنده یگردد؛ ول یکبار خواندن درود، واجب ادا می

شنود، بر  یم یا از کسی شود یاد می ج امبریندتر، آن است که ھر بار که نام پیخوشا
 شان درود بفرستد.یا

 ین باورند که بر مبنایبر ا یناگفته نماند که عموم علماء و صاحب نظران اسالم

بر تمام اّمت  ج ، فرستادن درود و سالم بر رسول اکرمیث نبویات قرآن و احادیآ
 واجب است؛

 ی خواندن درود در قعدهز یت از امام احمد نیک روایو طبق  یدگاه امام شافعیاز د
ن رو اگر درود خوانده نشود، از یاز ا  آخر ھر نماز بعد از تشھد، از واجبات نماز است؛

 ح نخواھد بود.ین بزرگواران، نماز صحیدگاه اید
بر آن است که  یشتر صاحب نظران فقھیفه و بینظرگاه امام مالک و امام ابوحن یول

ز سالم ین ج من تشھد، بر رسول خداآخر واجب است؛ و در ض ی تشھد در قعده

 ).»�ر�تهو رمحة اهللاو ايّها انليبّ  كالسالم علي«شود (در  یفرستاده م
ست، بلکه سّنت است؛ یا واجب نیاّما بعد از تشھد، خواندن درود به طور مستقل، فرض 

شود  یت آن کاسته میفیاز کمال و ک یگردد، ول ین رو اگر خوانده نشود، نماز فاسد نمیاز ا
شتر علماء و صاحب نظران ین، باز ھم بیگردد؛ و با وجود ا یو در آن، ضعف و نقص، رونما م

 ج ن موضوع اتفاق نظر دارند که ھمان گونه که شھادت به رسالت آن حضرتیبر ا یاسالم
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ن یبر ھر مسلمان فرض ع ج ز بر آن حضرتیفرض است، فرستادن درود و سالم ن
ن یده است؛ البته حداقل آن، این نگردییز تعین یو تعداد خاصّ  درود، وقت یباشد؛ و برا یم

 درود فرستاده شود. ج ک بار بر آن حضرتیاست که در طول عمر، 
 یاند، صاحب نظران فقھ نه، وارد شدهین زمیکه در ا یاتیث و روایاحاد یو بر مبنا

 یا از کسیرا بر زبان آورد و  ج ، نام رسول خدایمسلمان ی بندهھرگاه  ن باورند کهیبر ا

واجب است؛ و  ج د، در آن صورت فرستادن درود بر آن حضرتیشان را شنیگر، نام اید

از فقھاء برآنند که  ید، برخیبارھا تکرار گرد یدر مجلس ج امبریاگر چنانچه نام پ
ک بار ین صورت، یاند که در ا گر گفتهید یخواندن درود ھر بار واجب است؛ و برخ

گردد و در  یکبار خواندن درود، واجب ادا میدن درود واجب است و تنھا با خوان
دگاه را ین دیز ھمین ی، خواندن درود سّنت است؛ و محققان فقھیبعد یھا دفعه

 اند. ار کردهیاخت
 )حیَصحِ ] (۱۰[ - ۹۲۸

َحة أيب وََعن
ْ
نَّ  َطل

َ
ِبرْشُ  يَْومٍ  َذاَت  َجاءَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ

ْ
 َجاَءِ�  إِنَّهُ : َ�َقاَل  وَْجِههِ  يِف  َوال

�ُل  َما َ�ُقوُل  َر�ََّك  إِنَّ : َ�َقاَل  ِجرْبِ
َ
دُ  يَا يُرِْضيَك  أ نْ  ُ�َمَّ

َ
  أ

َ
َ  ال َحدٌ  َعلَيَْك  يَُص�ِّ

َ
ِتَك  ِمنْ  أ مَّ

ُ
  أ

َّ
 إِال

ا َعلَيْهِ  َصلَّيُْت    َعرْشً
َ

َحدٌ  َعلَيَْك  �َُسلِّمُ  َوال
َ
ِتَك  ِمنْ  أ مَّ

ُ
  أ

َّ
ا؟ َعلَيْهِ  َسلَّْمُت  إِال اهُ . »َعرْشً وَ  رَ

ائِيُّ  يُّ  النَّسَ مِ ارِ الدَّ  .)١(وَ

ش ی(پ یدر حال یروز ج د: رسول خدایگو س یانصار ی ) ابوطلحه۱۰( -۹۲۸
زد؛ آن  یمبارکشان، موج م یمایدر س یش) آمدند که آثار مسّرت و خوشحالیاران خوی

د: یفرما یپروردگارت م به نزدم آمد و گفت: ھمانا ÷لیجبرئ یبه راست«گاه فرمودند: 
ک یانت که یاز اّمتھریک  سازد که ینم ین موضوع خشنود و راضیا تو را ایمحمد! آ یا

 .؟»فرستم یده بار بر او درود و سالم م  بار بر تو درود و سالم بفرستد، من به سبب آن،
 ].اند ت کردهیروا یو دارم ییث را نساین حدی[ا

خاّصش، حضرت  ی م پروردگار، نسبت به بندهن اکرام و احتراین باالتریا :شرح

ا بر ی؛ در دن»یشو یم که راضیبخش یآن قدر به تو م«د: یفرما یاست که م ج محمد

 .۴/۳۰و مسند احمد  ۲۷۷۳ح  ۲/۴۰۸ ی؛ دارم۱۲۵۹ح  ۳/۵۰ یینسا -١
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ر خواھد گشت و در آخرت یگ ن تو جھانییشد و آ یروز خواھیدشمنان و بدخواھان پ
 شد. ین مواھب خواھیز مشمول بزرگترین

ت، یامبران و رھبر عالم بشریبه عنوان خاتم پ ج امبر اکرمیبدون شک، پ
شود که  یو خشنود م یست، بلکه آن زمان، راضیش نیاش تنھا در نجات خو یخشنود

 ج م که رسول خدایخوان یم یثیرفته شود؛ در حدیز پذیاّمتش ن ی شفاعتش درباره
ت ستم و آن قدر گنھکاران امّ یا یز، من در موقف شفاعت میروز رستاخ«فرمودند: 

 یشد یا راضیآ«؛ ؟»ارضيتَ يا حممد«د: یفرما یکنم که خداوند م یش را شفاعت میخو

، رضيتُ «م: یگو یو من م ؟»محّمد یا  .»شدم یشدم، راض یراض«؛ »رضيتُ
ن یا یدا خواھد کرد؛ ولی، در آخرت تبلور پیالھ ی ن وعدهیظھور کامل ا یو به راست

شان را مورد ِاکرام و ِاعزار و یاز آن است که خداوند بلند مرتبه، آن اندازه ا یبخش
ت کرده یشان عنایبد ییگاه واال و مقام باالیاند و چنان جا احترام و بزرگداشت قرار داده

محبت  یصداقت و اخالص و اعتقاد و عمل و از رو یکه از رو یمسلمان ی که ھر بنده

درود و سالم بفرستد، خداوند بلند مرتبه، ده درود و ده  ج و احترام بر آن حضرت
محبوبش،  ی بنده یت و خشنودیکند؛ آن ھم به خاطر رضا ینثار م یسالم را بر و

 .محمد بن عبدالله!

 )حسن] (١١[ - ٩٢٩
يَبِّ  َوَ�نْ 

ُ
ُت : قَاَل  َكْعٍب  بِْن  أ

ْ
رِثُ  إِ�ِّ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: قُل

ْ
�

ُ
َالةَ  أ ْجَعُل  فََ�مْ  َعلَيَْك  الصَّ

َ
 لََك  أ

ُت  »ِشئَْت  َما«: َ�َقاَل  َصَاليِت؟ ِمنْ 
ْ
ُ�َع؟: قُل ُت  .»لََك  َخْ�ٌ  َ�ُهوَ  زِْدَت  فَِإنْ  ِشئَْت  َما«: قَاَل  الرُّ

ْ
: قُل

إِنْ  ِشئَْت  َما«: قَاَل  انلِّْصَف؟
ُت  »لََك  َخْ�ٌ  َ�ُهوَ  زِْدَت  فَ

ْ
؟: قُل إِنْ  ِشئَْت  َما«: قَاَل  فَاثلُّلُثَْ�ِ

 زِْدَت  فَ
ُت  »لََك  َخْ�ٌ  َ�ُهوَ 

ْ
ْجَعُل : قُل

َ
. َذنْبك لَك َو��فر همك ي�ىف إِذا«: قَاَل  لُكََّها؟ َصَاليِت  لََك  أ

اهُ  وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

خدا!  ی فرستاده یگفتم: ا ج امبرید: به پیگو س بن کعب ی) اب۱۱( - ۹۲۹
ار درود بفرستم؛ حال به من یش) بر شما بسیخواھم (در وقت دعا کردن خو یم

 .۲۴۵۷ح  ۴/۵۴۹ یترمذ -١
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درود فرستادن بر شما اختصاص  یش) را برایخو ید که چه مقدار از زمان (دعاییبفرما
 بدھم؟

 )ی(و در توان دار یخواھ یکه م یرھر مقدا«در پاسخ فرمودند:  ج آن حضرت
ش را به درود فرستادن یخو یک چھارم دعایا یآ یعنیک چھارم، خوب است؛ (یگفتم: 

شتر (از ی؛ ھر چه بیخواھ یفرمودند: ھر مقدار که م ج امبریپ ؟اختصاص دھم)بر شما 
 تر خواھد بود. ت بھتر و ارزندهی، برایک چھارم) درود بفرستی

شتر (از یو ھر چه ب یخواھ یکه م یھر مقدار«گفتم: نصف خوب است؟ فرمودند: 
 ».تر خواھد بود ستهیا و آخرت) بھتر و شایت (در دنی، براینصف)، بر من درود بفرست

ھر «درود فرستادن بر شما خوب است؟ فرمودند:  یگفتم: دو سّوم از زمان دعا، برا
ت بھتر و یرا، بیشتر (از دو سّوم، بر من) درود بفرستیو ھر چه ب یخواھ یمقدار که م

 .»تر خواھد بود ستهیبا
ش را صرف درود فرستادن بر یخو ین است، تمام زمان دعایگفتم: حال که چن

تو  یو مراد ُاخرو یوین صورت، مقصود دنیدر ا«فرمودند:  ج کنم! آن حضرت یشما م
ھا،  ھا و دغدغه ھا، چالش خداوند بلند مرتبه، تمام ھم و غم برآورده خواھد شد (و

و  یوی، دنیو اجتماع یفرد یمات زندگیھا و نامال یمشکالت و مصائب و ناھموار
تو را سامان خواھد  یو خانوادگ یو عباد یو اقتصاد ی، فرھنگیو معنو ی، مادیُاخرو
 ».د) و گناھانت، بخشوده خواھند شدیبخش
 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا

َمن شغله «ند: خداوند فرموده است: یفرما یگر مید یثیدر حد ج رسول خدا :شرح
در تالوت  ھر کس«؛ »مسئليت، اعطيتُه افضل ما اُعطي السائل�و القرآُن عن ذكري

مقاصد و اھداف  یذکر من و دعا برا یبرا یمشغول باشد که فرصت یا قرآن به اندازه
شتر از آنچه به دعا کنندگان و درخواست یش، بیخود نداشته باشد، بدو از جانب خو

 .»دھم، خواھم داد یکنندگان م
ش را صرف تالوت یوقت خو یکه تمام یافراد یث براین حدیھمان گونه که در ا

شتر و بھتر از آنچه به دعا ید و مژده داده شده که خداوند به آنان، بین نویرآن کنند، اق
بن  یث ابین سان در حدید، بدیدھد، خواھد بخش یکنندگان و درخواست کنندگان م

اخالص و صداقت و اعتقاد و عمل،  یکه از رو یبه افراد ج ، رسول خداس کعب
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، منافع یاغراض شخص یدعا برا یکنند و به جا ج ش را وقف رسول خدایخو یدعاھا

ن یفرستند، چن یسالم و درود م ج ش، فقط بر آن حضرتیخو یویو اھداف دن یفرد
، آنان را دربرخواھد یزدانیو کرم و لطف  ید داده است که فضل و ا حسان الھینو

مصائب  ھا، مشکالت و ھا و دغدغه ھا، چالش گرفت و خداوند بلند مرتبه، تمام ھم و غم
و  ی، فردیو اخرو یوی، دنیو معنو یماد یزندگ یھا یھا و نابسامان یو ناھموار

آنان را سامان  یو خانوادگ یو عباد یو اقتصاد ی، فرھنگیو نظام یاسی، سیاجتماع
 ید و گناھان و معاصیخواھد بخش ییھا رھا قهید و آنان را از تنگناھا و مضیخواھد بخش

 ش، قرار خواھد داد.یخشش خوز مورد عفو و بیآنان را ن
را یھستند؛ ز ی، مستحق و سزاوار فضل و کرم الھین افرادی، چنیبه راست یو و

 یدعا کردن برا یاست که به جا یدر حّد  ج آنان به رسول خدا ی عشق و عالقه
ش، وقت خود را به درود و سالم یخو یو منافع و مقاصد فرد یاغراض و اھداف شخص

را بر دعا کردن  ج آن حضرت یکنند و دعا برا یصرف م ج فرستادن بر رسول خدا
ن و عشق یمان راستیانگر این رفتار، بیدھند؛ و پرواضح است که ا یح میخود ترج یبرا

 یا ن بندگان مخلص و وارستهیاست و چن ج به رسول خدا یقیحق ی و عالقه یواقع
رند و خداوند بلند مرتبه، به یآن ھستند که مورد نوازش خدا قرار بگ ی ستهیسته و بایز شاین

 آنان سامان ببخشد و گناھانشان را مورد عفو و بخشش قرار بدھد. یھا ینابسامان

 یھا ید حّل مشکالت و نابسامانی، کلج که کثرت درود بر رسول خدا یو به راست

ث ین حدیدر ا ج است که رسول خدا یتین واقعیاست؛ و ا یو اخرو یویدن یزندگ
ک بار درود بفرستد، خداوند ده بار بر او درود یھر کس بر من «: اند ان فرمودهیب
کند و ده گناه از گناھان او را محو  یاعمال او ثبت م ی در نامه یکیفرستد و ده ن یم
 ]یی. [نسا»دیافزا ید و ده درجه به درجات او مینما یم

فراچنگ ه ھستند که خود درود، باعث ین قضیانگر ایگر بیث دیث و احادین حدیو ا
 شود. یھا م یکیش نیع درجه، محو گناه و افزای، ترفیآوردن لطف و کرم الھ

 )َصِحيح] (١٢[ - ٩٣٠
 اللَُّهمَّ : َ�َقاَل  فََص�َّ  رَُجٌل  َدَخَل  إِذْ  قَاِعدٌ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  بَيَْنَما: قَاَل  ُ�بَيْدٍ  بن فَضالة وََعن

َت «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َقاَل  َوارمَْحِْ�  يِل  اْغِفرْ 
ْ
َها َعِجل ُّ�

َ
ـمُ  �

ْ
 فَامْحَدِ  َ�َقَعْدَت  َصلَّيَْت  إَِذا َص�ِّ ال
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ْهلُهُ  ُهوَ  بَِما اهللاَ 
َ
َّ  وََصلِّ  أ  وََص�َّ  اهللاَ  فََحِمدَ  َذلَِك  َ�ْعدَ  آَخرُ  رَُجٌل  َص�َّ  ُ�مَّ : قَاَل  .»اْدُعهُ  ُ�مَّ  يلَعَ

َها«: ج انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ج انلَّيِبِّ  ىلَعَ  ُّ�
َ
ـمُ  �

ْ
َْب  اْدعُ  َص�ِّ ال اهُ  .»جتُ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ  الرتِّ وَ رَ دَ  أَبُو وَ اوُ  دَ

ائِيّ  النَّسَ  .)١(نَحوه وَ

نشسته بودند،  ج امبرین اثنا که پید: در ھمیگو س دیَفضالة بن ُعب )۱۲( -۹۳۰
د یتمجش و ین که خدا را ستایوارد شد و نماز گزارد و پس از نماز، (بدون ا یناگاه مرد

ن دعا را یسالم و درود بفرستد،) ا ج امبر خداید و بر پیکند و ثنا و سپاس او را بگو
 خواند:

 ».مرا ببخش و بر من رحم بفرما !ایبار خدا«؛ »ارمح�و ا�ّ اغفر يل«

فرد نمازگزار! عجله و شتاب  یا«ن صحنه،) فرمودند: یا ی (با مشاھده ج آن حضرت
ش را به ی، نخست پروردگار خویدعا کردن، نشست یو برا ینماز گزاردھرگاه  ؛یکرد
از وصف و شکوه و حمد و  یان پرتویش بگو و به بیاد کن و او را ثنا و ستای یبزرگ
شگاه ی، از پیکه خواست ییش او بپرداز و بر من درود بفرست؛ آن گاه ھر دعایستا

 ».خداوند بلند مرتبه، بخواه و درخواست کن

گر نماز گزارد و پس از ید ین ماجرا، مردید: آن گاه پس از ایگو س دیَفضالة بن ُعب
امبر یاد کرد و او را ثنا و سپاس گفت و بر پی یش را به بزرگینماز، نخست پروردگار خو

 ییفرد نمازگزار! ھر دعا یا«خطاب بدو فرمودند:  ج درود فرستاد؛ آن حضرت ج خدا
 ».ست کن که اجابت خواھد شدشگاه خداوند بخواه و درخوای، از پیخواھ یکه م
 یر آن را در معنیز نظین ییت کرده است؛ و ابوداود و نسایروا یث را ترمذین حدی[ا

 ].اند ت کردهینه در لفظ روا
 :شرح

را با  یثیحدھرگاه  ن است کهیث بر ایان و ناقالن حدیعادت محدثان و راو »:نحوه«
 یگر نقل کنند، به جاید یسندث را با یت کنند و سپس الفاظ ھمان حدیک سند روای
 .»مثله«ا ی »نحوه«ند: یگو یث را نقل کنند، در آخر آن مین که کّل متن حدیا

ات و یدر روا»: مثله«ن است که: اصطالح یدر ا »مثله«و  »نحوه« ی و فرق واژه
اند)، از  ت شدهیمختلف روا یث (که با سندھایحدھردو  رود که یبه کار م یثیاحاد

 .۶/۱۸و مسند احمد  ۱۲۸۴ح  ۳/۴۴ یی؛ نسا۳۴۷۶ح  ۵/۴۸۲ یترمذ -١
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 گر موافق و مّتحد باشند.ی، با ھمدیث لفظ و معنیح
ث یث از حیحدھردو  رد کهیگ یمورد استفاده قرار م یتیدر روا »:نحوه«و اصطالح 

ث لفظ. و قول مشھور علماء و صاحب نظران یگر موافق باشند، نه از حیبا ھمد یمعن
 ان شد.ین است که بیز ھمین یاسالم

اند و  ان داشتهیه را بین قضی، عکس ایاز علماء و صاحب نظران اسالم یو برخ
ث، از یحدھردو  رد کهیگ یمورد استفاده قرار م یاتی، در روا»مثله«اند: اصطالح  گفته

، در »نحوه«گر موافق باشند؛ و اصطالح یبا ھمد -ث لفظ ینه از ح - یث معنیح
، موافق یث معنیث لفظ و ھم از حیث، ھم از حیحدھردو  رود که یبه کار م یثیاحاد

تر  حیان شد، قول نخست، مشھورتر و صحیز بیتر ن شیچنان که پ یباشند؛ ول گریکدی
 است.

 )حسن] (۱۳[ - ۹۳۱

َص�ِّ  ُكنُْت : قَاَل  َمْسُعودٍ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ 
ُ
بُو ج َوانلَّيِبُّ  أ

َ
ا َمَعهُ  َوُ�َمرُ  بَْ�رٍ  َوأ  فَلَمَّ

ُت  َجلَْسُت 
ْ
  هِ لّٰ ـال ىلَعَ  بِاثلَّنَاءِ  بََدأ

َ
َالةُ  ُ�مَّ  َ�َعاىل  َ�َقاَل  نِلَْفيِس  َدَعوُْت  ُ�مَّ  ج انلَّيِبِّ  ىلَعَ  الصَّ

اهُ  .»تعطه سل تعطه َسْل «: ج انلَّيِبُّ  وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

 و عمر س گزاردم و ابوبکر ید: داشتم نمز میگو س عبدالله بن مسعود )۱۳( -۹۳۱
دعا نمودن نشستم،  یبودند؛ چون پس از گزاردن نماز، برا ج امبر خدایھمراه با پ س

 ج امبر خداینخست به حمد و سپاس خداوند بلند مرتبه پرداختم و پس از آن، بر پ
و  ی، فرھنگیو اجتماع ی، فردیو اخرو یوی(امور دن یدرود فرستادم؛ آن گاه برا

 ش دعا کردم.ی) خویو خانوادگ یو عباد یاقتصاد

را  یام و ابتدا، خدا دند که من آداب دعا را مراعات نمودهید(چون  ج آن حضرت
امبر یام و بر پ ف او پرداختهیف و توصیام و به تعر د و سپاس و ثنا کردهیش و تمجیستا

بخواه که به تو عطا خواھد شد؛ بخواه که به تو «ام،) فرمودند:  او، درود و سالم فرستاده
 ».عطا خواھد شد

 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا

 .۲/۳۸۶و مسند احمد  ۵۹۳ح  ۲/۴۸۸ یترمذ -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٢٤

 یو موجب خشنود یو معنو یظاھر یھا د گنجیدفع بال و کل یایمیدعا، ک :شرح
خداوند است که خود پروردگار بدان فرمان داده است؛ و آنان که از دعا کردن ابا 

قرار خواھند گرفت؛ خداوند بلند مرتبه  یورزند، موجب خشم و غضب الھ یم
 د:یفرما یم

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
ِينَ ٱ إِنَّ  لَُ�مۚۡ  َتِجۡب أ ونَ �َسۡ  �َّ  ِعَباَدِ�  َ�نۡ  َتۡكِ�ُ

 .]۶۰[غافر:  ﴾٦٠َداِخرِ�نَ  َجَهنَّمَ  َسَيۡدُخلُونَ 
که خود را بزرگتر از  یرم؛ کسانید تا بپذیاد بخوانید: مرا به فریفرما یپروردگار شما م«

 .»پست داخل دوزخ خواھند گشتاد بخوانند، خوار و یدانند که مرا به فر یآن م
و دعوت نماد نبّوت است؛ دعا از  یت و بندگیعبد ی جهیقت، دعا، مظھر و نتیدر حق

ھر انسان است،  ی هین سرمایکه برتر یکسو، انسان را به شناخت پروردگار جھان ھستی
ند و در برابرش یازمند او ببیشود که خود را ن یگر، سبب مید یکند و از سو یدعوت م

و تکبر و  یو کرنش و تواضع کند و از مرکب غرور و خودخواھ یخضوع و فروتن
است، فرود  یات خداوندیھا و مجادله در آ یانواع بدبخت ی که سرچشمه ینیب خودبزرگ

 قائل نشود. یتیخود در برابر ذات پاک او موجود ید و برایآ
 ی عشق بورزد و رابطهند و بدو یھا را از خدا بب شود تا انسان، نعمت یدعا، باعث م

ق با ساحت مقّدسش، محکم گردد؛ و دعا، به انسان، اعتماد به ین طریاو از ا یعاطف
شتر، دعوت یدارد و به تالش و کوشش ب یبازم یدیأس و ناامیدھد و از  ینفس م

کند و ھمانند  یدا میک با خدا پیوند نزدیق دعا، پیکند. قلب و روح انسان، از طر یم
 ابد.ی یبا آن مبدأ بزرگ قدرت م یوندد، اّتصال معنویان بپیپا یانوس بیکه به اق یا قطره

م یدان یاجابت داده است و م ی م، پس از دعا، وعدهیخداوند بلند مرتبه، در قرآن کر
رسد که  یبه ھدف اجابت م یی؛ دعا -نه مطلق  -است مشروط  یا ن وعده، وعدهیکه ا
 که مورد تقاضا است، جمع باشد. یو مطلب ط الزم در دعا و دعا کنندهیشرا

اجابت دعا  یبرا یطیث باال)، شرای(از جمله چند حد یات اسالمیدر مجموع روا
 م؛ از جمله:یخوان یم

د و از ید کوشیقلب و روح با یز در پاکیاجابت دعا، قبل از ھر چ یبرا قلب: یپاک
 ، الھام گرفت.یبزرگان الھ ینمود و از زندگ یت توبه کرد و خودسازیگناه و معص

از اموال غصب، ظلم، حرام، ناپاک و  یزندگ یانسان مسلمان، در پاک اموال: یپاک
 او از حرام نباشد. ی هیستم بکوشد و تالش کند تا تغذ
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و احکام و دستورات  ینبو یھا م و آموزهیو تعال ین الھیعمل به اوامر و فرام
گر از شرائط اجابت دعا ید یکی، یستکارک و امانت و دریمان و عمل نیا :یاسالم

د یش در برابر پروردگارش وفا نکند، نبایمان خویرا آن کس که به عھد و پیاست؛ ز
 پروردگار باشد. ی هیاجابت دعا از ناح ی انتظار داشته باشد که مشمول وعده

 یط اجابت دعا، توأم گشتن آن با عمل و تالش و سعیگر از شراید یکی دعا و عمل:
 وشش است.و ک

 یلیتضّرع ھمان ابراز ذل و تضّرع و تذّلل و عجز و البه به درگاه خداوند: یه و زاریگر
 در دعا و سؤال از بارگاه خداوند بلند مرتبه است. یو خشوع و اصرارورز

ل و رغبت یفر در نزد خدا است و میھراس از آنچه از عذاب و ک یعنی د:یترس و ام
 اوست.ش یبدانچه از ثواب و پاداش پ

 آسمان. یھا به سو بلند کردن دست
 رو به قبله نمودن.

ن اصل یتر ا را که مھمیر ی شهی، ریپنھان یرا که دعایدعا کردن؛ ز یبه صورت پنھان
ش را یخو یکه انسان مسلمان، صدا یگرداند؛ و ھنگام یمخالف اخالص است، قطع م

ا و شھرت و یبه ر یاریبس ی د و عالقهیل شدیکند، چون نفس او م یدعا بلند م یبرا
ماند؛ پس  ینم یدر آن، باق یخته شده و نفع و سودیا آمیدارد، با ر ییتظاھر و خودنما

ا و یماندگار بوده و ازر رد تایو آرام انجام پذ یبھتر آن است که دعا به صورت مخف
 باشد. یتظاھر، عار

خداوند بلند مرتبه  یدر دعا کردن، نخست به حمد و ثنا یعنی ُحسن شروع در دعا:
او مشغول شود و پس از  یش و بزرگیاز وصف و شکوه و ستا یپرتو انیبپردازد و به ب

 یو اخرو یویامور دن یگاه برا سالم و درود بفرستد؛ و آن ج امبر اکرمیآن، بر پ
 ش دعا کند.یخو

 .»نیآم«ان رساندن دعا با گفتن یبه پا
مشروط است نه  ی ک وعدهیدعا،  خداوند به اجابت ی پس دانسته شد که وعده

صف باشند؛ و در آن یمطلق؛ مشروط بر آن که مسلمانان به شرا ط و آداب فوق، ُمتَّ
 شود. یرفته میپذ یآنان، به درگاه خداوند یصورت است که دعا

 





 
 

 فصل سوم

 )ٌف یَضعِ ] (۱۴[ - ۹۳۲

يِب  َوَ�نْ 
َ
هُ  َمنْ «: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  ُهَر�َْرةَ  أ نْ  رَسَّ

َ
ِمْكيَالِ  يَْ�تَاَل  أ

ْ
ْوَ�  بِال

َ ْ
 َعلَيْنَا َص�َّ  إَِذا األ

ْهَل 
َ
َيِْت  أ

ْ
َيُقْل  ابل

ْ
د ىلع َصلِّ  اللَُّهمَّ  فَل ْزَواِجهِ  ُ�َمَّ

َ
َهاِت  َوأ مَّ

ُ
ـمُ  أ

ْ
�َِّتهِ  ْؤِمِن�َ ال ْهِل  وَُذرِّ

َ
 َكَما بَيِْتهِ  َوأ

يدٌ  مُحَيْدٌ  إِنََّك  إِبَْراِهيمَ  آلِ  ىلَعَ  َصلَّيَْت  اهُ  .َ�ِ وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

که شادمان و  یکس«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱۴( -۹۳۲
و  یکاف یگردد که ثواب و پاداشش به تمام و کمال داده شود و سزا و جزا یخشنود م

 د:ین بگویفرستد، چن یت درود میبر ما اھل بھرگاه  دیت گردد، بایبسنده بدو عنا

اهـل بيتـه، و ذرّ�تـهو مؤمن�ـازواجه اّمهات الو ا�ّ صّل يلع �مد انليّب اال�ّ «
 ».محيد �يدٌ  كا صلّيت يلع آل ابراهيم، انـكم

اش، مادران مؤمنان و فرزندان  یو ھمسران گرام یامبر ُامّ یپ ج ا! بر محمدیبار خدا«

؛ ھمانا تو یدرود فرستاد÷میکه بر آل ابراھتش، درود بفرست؛ ھمان گونه یو اھل ب
 ».یستوده شده و بزرگوار

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

اس کامل و به ی: ثواب و پاداشش با ترازو و مق»ان ي�تال باملكيال االو�« :شرح
ن است که ثواب و پاداشش به تمام و یه از این عبارت، کنایشود. ا یتمام و کمال، وزن م

 ت گردد.یو بسنده بدو عنا یکاف یمال داده شود و سزا و جزاک

 :»انليّب اُالّ� «
 یبه معنا »ُاّمت«ا یمادر  یبه معنا» ُاّم « ی که از ماده» یُامّ «مفھوم  ی درباره

، اختالف است؛ ینظران اسالم ان علماء و صاحبیگرفته شده است، در م تیجمع
که از مادر  یبه ھمان حالت یعنیدانند؛  یم »درس نخوانده« یآن را به معن یگروھ

 یگر، آن را به معنید یده است. برخیرا ند یمانده و مکتب استاد یمتوّلد شده، باق

 .۹۸۲ح  ۱/۶۰۱ ابوداود -١
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ان َاشراف و یمردم برخاسته است، نه از م ی ان اّمت و تودهیدانند که از م یم یکس
 »یُاّم القر«را ن که مّکه یگر، به مناسبت اید یکتاتوران. و برخیان و جّباران و دیَاع
 اند. دانسته »یمکّ «ن کلمه را مرادف یند، ایگو یم

ز ین کلمه نیر نخست است که با موارد استعمال ایتر از ھمه، تفس معروف یول
 باشد. یسازگارتر م

ست؛ و ین یان مؤرخان بحثیبه مکتب نرفت و خط ننوشت، در م ج امبرین که پیدر ا

 ج اسالم یامبر گرامیوضع پ ی عنکبوت، درباره ی سوره ۴۸ ی هیز به صراحت در آیقرآن ن
 د:یگو یقبل از بعثت م

ْ َوَما ُكنَت َ�تۡ ﴿  ُهۥ َوَ�  ِمن كَِ�ٰبٖ  َ�ۡبلِهِۦ ِمن لُوا ۡرتَاَب  إِٗذا �َِيِمينَِكۖ  َ�ُطُّ َّ� 
 .]۴۸بوت: ک[العن ﴾٤٨ٱلُۡمۡبِطلُونَ 

تا موجب  ینوشت یم یزیو نه با دست خود چ یخواند یم ین، نه کتابیش از ایپ«
 ».خواھند سخنان تو را ابطال کنند، گردد یکه م ید دشمنانیترد

باسواد اندک و  یھا انسان یا ط حجاز آن روزگار، به اندازهیقت، در محیو در حق
انگشت شمار بود که افراد باسواد به طور کامل، معروف و شناخته شده بودند؛ در مّکه 

توانستند بخوانند و  یکه از مردان، م یشد، تعداد کسان یز که مرکز حجاز محسوب مین
ک زن بود که سواد خواندن و یزتنھا یکرد و از زنان ن یتجاوز نم ھفده نفرسند، از یبنو

 .]۴۵۹، چاپ مصر، ص ینوشتن داشت. [ر.ک: فتوح البلدان بالذر

ندن و ، خواینزد معّلم ج امبر اسالمی، اگر چنانچه پیطین محیبه طور قطع، در چن
ن که نبّوتش یشد؛ و به فرض ا ینوشتن را آموخته بود، به طور کامل معروف و مشھور م

کند؟  ین موضوع را نفیش، ایتوانست با صراحت در کتاب خو یم، او چگونه میریرا نپذ
 ین شخصیکردند که درس خواندن تو مسّلم است؟ چن یا مردم بدو اعتراض نمیآ

 ین آشکاریبه ا ین خدا است، اّما دروغیامبر راستیتواند اّدعا کند که پ یچگونه م

ده ینازل گرد ج امبریپ یات در مکه، در َمھد نشو و نماین آین که اید؟ به خصوص ایبگو
 یھا از نظرشان مخف ن نقطه ضعفیکه کوچکتر یاست؛ آن ھم در برابر دشمنان لجوج

 شان است.یبودن ا یبر ُامّ  یروشن ی نهین قریماند. ا ینم
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شان ینبّوت ا ی نهیدر زم یدیتأک ج امبر اسالمین صفت در پیھر حال، وجود او در 
دعوت  ی نهیعت در زمیجز ارتباط با خداوند و جھان ماوراء طب یبود تا ھر گونه احتمال

 گردد. یاو منتف

بود؛ اما پس  ج ش از نبّوت آن حضرتیکه گفته شد، در مورد دوران پ ین مطالبیا
شان خواندن و یخ، نقل نشده است که ایتار یھا از کتاب کیچ یز در ھیاز بعثت ن

ان یش تا پایبودن خو ین، به ھمان حال امّ یفرا گرفته باشند؛ بنابرا ینوشتن را از کس
 ماندند. یعمر باق

درس «ن است که ینجا از آن اجتناب کرد، اید در ایکه با یاشتباه بزرگ یول
 یرا به معن» یُامّ « ی که کلمه یاست؛ و کسان »سواد بودن یب«ر از یغ »نخواندن

 ن تفاوت، توجه ندارند.یا بدیکنند، گو یر و ترجمه میتفس» سواد یب«

نوشتن و «ا ی »خواندن«، یم الھیبه تعل ج امبر خدایندارد که پ یچ مانعیو ھ
د یبدون ترد ین اطالعیرا چنیفرا گرفته باشد؛ ز یآن که نزد انسان یرا بداند، ب »خواندن

 و مکّمل مقام نبّوت است. یاز کماالت انسان

 یباق ج دعوت آن حضرت یبرا یدین تردیتر کوچک یبرا یین که جایا یاّما برا
 کردند. یاستفاده نم یین تواناینماند، از ا
کمال محسوب  یھر انسان یگر، درست است که خواندن و نوشتن براید یریبه تعب

ن در یکه نخواندن و ننوشتن، کمال است؛ و اد یآ یش میپ یگاه شرائط یشود؛ ول یم

کند؛  یبه طور کامل صدق م - ج اء، حضرت محمدیژه خاتم انبیبه و -امبران یمورد پ
گاه و پرمطالعه، ادعا یلسوفیدرس خوانده و ف ین که اگر دانشمندیچه ا نبوت کند  یآ

ممکن است وسوسه  ین شرائطیدر چن یک کتاب آسمانیارائه دھد، به عنوان  یو کتاب
 ست؟یخود او ن یھا شهین کتاب و مکتب، مولود اندیا اید که آیایش بیپ ییدھایو ترد

را  یکه ھرگز محضر استاد یک انسانیک قوم عقب افتاده، یان یم از مینیاما اگر بب
به عظمت  یزد و کتابیرا ننوشته است، برخ یا نخوانده و صفحه یدرک نکرده و کتاب

توان  یخوب م یلینجا خی، ارائه دھد، در ایار بلند و عالیبس ییمحتوا و با یعاَلم ھست
 است. یم الھیو تعل یآسمان یست، بلکه وحین تراوش مغز او نیدرک کرد که ا

بخواند و  یاسالم یامبر گرامینبود که پ ین حجاز، درسی، در سرزمیو به طور کل
که  یطین محیاست که در چن یعینبود که از محضرش استفاده کند؛ و طب یمعّلم
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اب و محدود است، ممکن ین قدر کمیعلم (خواندن و نوشتن) ا ی ن مرحلهیتر ییابتدا
گاه نشوند. یست کسین  درس خوانده باشد و مردم از آن آ

آن را انکار  ینخوانده ام و کس یچ درسیت ادعا کرد: من ھیبا قاطع یو اگر کس

 ج امبرین وضع خاّص پیت؛ و به ھر حال، ااو اس ی روشن بر صدق گفته یلینکرد، دل
ار یان، بسیجو بھانه یھا ل اعجاز قرآن و قطع بھانهیتکم یات قرآن آمده، برایکه در آ

بود که فقط در مکتب  یرینظ یعالم بزرگ و ب ج آن حضرت ید بود؛ آریمؤثر و مف
 ، درس خوانده بود.یوح

 ج امبرین است که پیمانده است، ا یاز بدخواھان، باق یبرخ یکه برا یا تنھا بھانه
کوتاه که  یمدت یدو سفر به شام رفت (آن ھم برا یکیقبل از دوران بعثت و نبوتش، 

دو  یکین یدر ا ج امبرید پیند: شایگو ین عده میتجارت بود؛) ا ی مشغول انجام برنامه
 .!افت داشته استیھا در ل را از آنیاھل کتاب تماس گرفته و مسا یسفر، با علما

امبران و احکام و یخ پین ھمه تارین ادعا، در خودش نھفته است که ایا یل سستیدل
را چگونه ممکن است که انساِن درس نخوانده و مکتب  ین و مقّررات و معارف عالیقوان

اده کند؟ و یسال پ ۲۳از افراد بشنود و به خاطر بسپارد و در مدت  ین زودینرفته به ا
رمنتظره بود، عکس العمل الزم نشان دھد؛ و یسابقه و غ یبکه  یدر برخورد با حوادث

ست بزرِگ تمام علوم و فنون طب را در ی، لیم: فالنییماند که بگو ین درست به آن میا
 ی لهیماران به وسیب یمارستان ناظر حال مداوایآموخت که در فالن ب یآن چند روز

 .تر است! هیشب ین سخن به شوخیپزشکان بود، ا

نبّوت،  ی دن به مرحلهیبعد از رس ج امبریز الزم است که پین نکته نیا و توجه به
چ یداشت؛ ھر چند در ھ یات الھیق تعملیبر نوشتن و خواندن از طر ییاحتماًال توانا

ا یش استفاده کرده باشند ین علم و دانش خویشان از ایده نشده است که اید یخیتار
ز ید پرھینوشته باشند؛ و شا یا خود نامها با دست یرا از رو خوانده باشند و  یزیچ

به دست  یزین بود که دستاویا ین کار، باز برایدر تمام عمرشان از ا ج امبریپ
 ان ندھند.یجو بھانه

 م که:یریگ یجه مین نتیم، چنیآنچه گفت به ھر حال، از مجموع

ن یخواندن و نوشتن را فرا نگرفته بودند؛ و به ا یبه طور قطع، نزد کس ج امبریپ
 اند. درس نخوانده یشان، آن است که نزد استادیاز صفات ا یکیب یترت
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ا بعد از آن، به یقبل از نبّوت  ج امبریم که پیدر دست ندار یل معتبریگونه دل چیھ
 ا نوشته باشند.یرا خوانده  یزی، چیصورت عمل

ا یم پروردگار، قادر بر خواندن یبه تعل ج امبریبا آن ندارد که پ ین موضوع، منافاتیا
 نوشتن بوده باشند.

 که:نیو جان سخن ا

آوردند که نه  ین حال، کتابیبودند، اما با ا» و درس نخوانده یُامّ « ج آن حضرت
خ یدر تار یبازگشت مھم ی تنھا سرنوشت مردم حجاز را دگرگون ساخت، بلکه نقطه

ماتش، یاند، در عظمت کتاب و تعل تهرفیھا که او را به نبّوت نپذ آن یت بود؛ حتّ یبشر
ده و پرورش یک انسان درس نخوانده و مکتب نرفته و استاد ندیا از ید ندارند؛ آیترد

 ین کاری، ممکن است چنیعاد یھا حساب یت، رویط جھل و بربریک محی ی افتهی
 رد؟!یانجام پذ
 )حیَصحِ ] (۱۵[ - ۹۳۳

ٍّ  َوَ�نْ « َِخيُل «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س يلَعِ ي ابلْ ِ
َّ

َّ  يَُصلِّ  فَلَمْ  ِعنَْدهُ  ُذِكْرُت  اذل  .»يلَعَ
اهُ  وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ اهُ  الرتِّ وَ رَ َدُ  وَ نِ  أَمحْ ِ ـالْ  عَ نيْ سَ ٍّ  بْنِ  حُ

يلِ الَ . اب عَ قَ يُّ  وَ ذِ مِ ْ ا: الرتِّ ذَ يثٌ  هَ دِ نٌ  حَ سَ  حَ

يحٌ  حِ يبٌ  صَ رِ  .)١(غَ

ل و تنگ یبخ«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س طالب یبن اب یعل«) ۱۵( -۹۳۳
 ».نام من نزدش برده شود، برمن درود نفرستد یاست که وقت ین)، کسیچشِم (راست

ب یح و غریحسن، صح یثین حدیت کرده و گفته است: ایروا یث را ترمذین حدی[ا

 ].ت نموده استیروا س ین بن علیز آن را از حسیاست؛ و احمد بن حنبل ن
کنند که در بذل و بخشش مال و  یاطالق م یبر کس را» لیبخ« ی مردم، واژه :شرح

، یل واقعی: بخج امبریدگاه پینشان بدھد؛ اما از د ی، از خود بخل و تنگ چشمییدارا

برده شود و او از گفتن چند  ج ، نام مبارک آن حضرتیاست که در حضور و یکس
ل از آن که ش بداند؛ غافیبر دوش خو یدرود با زبان، بخل ورزد و آن را بار ی کلمه

که  یو تمام فرشتگان یدگار جھان ھستیآن قدر باال و واالست که آفر ج امبریمقام پ

 .۱/۲۰۱و مسند احمد  ۳۵۴۶ح  ۵/۵۱۵ یترمذ -١
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ھا گذارده شده است، بر او درود  آن ی ن جھان به فرمان حق، بر عھدهیر امور ایتدب
ن انسان یز واجب است که ارزش این است بر مسلمانان نیفرستند؛ اکنون که چن یم

ن در وجودش خالص شده را بدانند و مبادا ارزانش بشمارند و ک جھایواالمقام را که 
ھا، فراموش کنند  آسمان ی شگاه پروردگار و در نزد فرشتگان ھمهیارج و مقام او را در پ

 ده انگارند.یاو را ناد یو عظمت و بزرگ
د و بر یھماھنگ شو یام پروردگار جھان ھستین پیز با ایمسلمانان! شما ن یا پس

د و ینورز ینه بخل و تنگ چشمین زمید و در ایید و سالم بگویدرود بفرست ج محمد
 یوقفه و زحمات و مساع ی، از خدمات بید تا به نحویم باشیدر برابر فرمان او تسل

 د.یکرده باش یو قدردان یت، تشکر و سپاسگزاریعالم بشر یان و زائد الوصف آن منجیشا
ور و یو مجتھدان غ ینظران اسالم ث باال، جمھور فقھاء و صاحبیبراساس حد

را بر  ج اسالم یامبر گرامی، نام مبارک پیکسھرگاه  ن باورند کهیمجاھد بر ا یعلما
 گردد. یواجب م یگر آن را بشنود، خواندن درود بر وید یا از کسیزبان آورد و 

 ند:یگو یز مین یو صاحب نظران فقھ
درود و سالم فرستادن بر رسول  یبرا یدر نماز بھتر ھمان است که ھمان الفاظ

متفاوت  یتوان با الفاظ یث مختلف آمده است؛ اّما میار شود که در احادیاخت ج خدا

درود و  ی، براج را از خود رسول خدایسالم و درود فرستاد؛ ز ج امبر اکرمیز بر پین
 ن رو،یده است؛ از ایت گردیمختلف روا یھا و الفاظ و عبارات غهیسالم فرستادن، ص

که در آن، لفظ  ییھا آن الفاظ و واژه ی عمل بر حکم درود و سالم فرستادن، به ھمه
ست که آن الفاظ یباشد، درست است و الزم ن» و آل محمد »صالت و سالم بر محمد«

 یھا که الفاظ و واژه یمنقول و مأثور باشند، بلکه به ھر عبارت ج نه از رسول خدایبه ع
ز یرد و ثواب و پاداش درود نیپذ ین حکم، انجام میدرود و سالم ادا گردند، عمل بر ا

 یامبر گرامیکه از خود پ ییھا به ھر حال، باز ھم الفاظ و واژه یگردد؛ ول یحاصل م

رامون درود و سالم فرستادن، منقول است، بھتر و موجب برکت و ثواب و یپ ج اسالم

سؤال  ج ن جھت بود که صحابه، از خود آن حضرتیاباشد، و از  یشتر میپاداش ب
ن مطلب در ین کنند. چنان که ایرا مشخص و مع »درود فرستادن«کردند که الفاظ 

 د.یمشخص گرد س ید ساعدیث ابوحمیحد

 



 ٣٣ )آن لتیفض و ج اسالم یگرام امبریپ بر درود فرستادن) ۱۶( باب( :الصلوة کتاب

ث و یدر احاد ج امبر اکرمیدرود و سالم فرستادن بر پ یکه برا یالفاظ و عبارات
 :ات، آمده استیروا

يلع آل ابراهيم انک و يلع آل �مد كما صلّيت يلع ابراهيمو مدا�ّ صّل يلع �«
يلع آل ابراهيم و يلع آل �مد كما بار�ت يلع ابراهيمو محيد �يد؛ ا� بارک يلع �مد

 .و مسلم] ی. [بخار»انک محيد �يد

 �ارک يلع �مدو ذّر�ته كما صلّيت يلع آل ابراهيمو ازواجهو ا�ّ صّل يلع �مد«
 ]ی. [بخار»ذر�ته كما بار�ت يلع آل ابراهيم انک محيد �يدو ازواجهو

 �ارک يلع �مدو يلع آل �مد كما صلّيت يلع آل ابراهيمو ا� صّل يلع �مد«
 . [مسلم]»يلع آل �مد كما بار�ت يلع آل ابراهيم يف العامل�، انک محيد �يدو

آل و �ارک يلع �مدو ابراهيمرسولک كما صلّيت يلع و ا� صّل يلع �مد عبدک«
 ]ی. [بخار»آل ابراهيمو �مد كما بار�ت يلع ابراهيم

 ]یی. [نسا»ا� صّل يلع �مد كما صلّيت يلع ابراهيم انک محيد �يد«

يلع آل �مد كما جعلتها يلع ابراهيم انک و رمحتک يلع �مدو ا� اجعل صلوتک«
 [احمد در مسند] .»محيد �يد

يلع آل و يلع آل �مد كما صلّيت يلع ابراهيمو يلع �مد انليّب اُالّ� ا� صّل «
يلع آل و يلع آل �مد كما بار�ت يلع ابراهيمو �ارک يلع �مد انليّب اُالّ� و ابراهيم

 ]یھقیو ب ی. [مسند احمد، ابن حبان، دار قطن»ابراهيم انک محيد �يد

�ارک و يلع آل ابراهيمو  ابراهيميلع آل �مد كما صلّيت يلعو ا� صّل يلع �مد«
ْم يلع آل �مد كما و يلع آل ابراهيمو يلع آل �مد كما بار�ت يلع ابراهيمو يلع �مد تَرحَّ

َْت يلع ابراهيم  »]یب االثار فتح الباریتھذ«در  ی. [طبر»يلع آل ابراهيمو ترمحَّ

كما بار�ت يلع يلع آل �مد و �ارک يلع �مدو يلع آل �مدو ا� صّل يلع �مد«
 ]یی[مسند احمد و نسا »يلع آل ابراهيم انک محيد �يدو ابراهيم

يلع آل ابراهيم انک و يلع آل �مد كما صلّيت يلع ابراهيمو ا� صّل يلع �مد«
يلع آل ابراهيم و يلع آل �مد كما بار�ت يلع ابراهيمو محيد �يد؛ ا� بارک يلع �مد

م يلع �مدو انک محيد �يد. ا� َت يلع ابراهيمو ترحَّ يلع آل و يلع آل �مد كما ترمحَّ
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ْ يلع �مد َنَّنَْت يلع ابراهيمو ابراهيم انک محيد �يد؛ ا� حتنَّ
َ

يلع و يلع آل �مد كما حت
 يلع آل �مد كما سلَّمت يلع ابراهيمو آل ابراهيم انک محيد �يد؛ ا� سلّم يلع �مد

 »]مانیشعب اال«در  یھقی. [ب»محيد �يديلع آل ابراهيم انک و

خاتم و امام املتق�و �ر�تک يلع سّيد املرسل�و رمحتکو ا� اجعل صلواتک«
رسول الرمحة؛ ا� ابعثه مقاما و قائد اخل�و رسولک امام اخل�و انلبي� �مد عبدک

ا صلّيت يلع يلع آل �مد كمو االخرون. ا� صّل يلع �مدو �مداً يغبط به االولون
يلع آل �مد كما بار�ت و يلع آل ابراهيم انک محيد �يد. ا� بارک يلع �مدو ابراهيم

 . [ابن ماجه] »يلع آل ابراهيم انک محيد �يدو يلع ابراهيم
ان یاند، م ات وارد شدهیث و رواین احادیبه ھر حال، کلمات و جمالت درود، که در ا

 ین جھت، علماء و صاحب نظران فقھیرد؛ به ھموجود دا یھا اندک اختالف لفظ آن
 ز است.یھا، در نماز جا از آنھریک  اند که خواندن گفته

 )ٌف یَضعِ ] (۱۶[ - ۹۳۴

يِب  َوَ�نْ «
َ
َّ  َص�َّ  َمنْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ  َوَمنْ  َسِمْعتُهُ  َ�رْبِي ِعنْدَ  يلَعَ

َّ  َص�َّ  بِْلْغتُهُ  نَاِ�يًا يلَعَ
ُ
اهُ  .»أ وَ يُّ  رَ قِ بَيْهَ ن شعب يفِ  الْ يامَ ِ  .)١(اإلْ

ک قبرم یھر کس از نزد«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهیابوھر«) ۱۶( -۹۳۴
، یشنوم (و جواب سالمش را به و یبر من درود بفرستد، من (بدون واسطه) آن را م

 ی لهیدور بر من درود بفرستد، درودش (به وس ی از فاصلهھرکس  گردانم؛) و یبرم
 ».شود یده میفرشتگان) به من رسان

 ].ت کرده استیروا» مانیشعب اال«در  یھقیث را بین حدی[ا

ک قبرم، بر من درود ی[ھر کس از نزد »من صيلّ عيلّ عند قربي، سمعته« :شرح
ھرکس  در ذھن ید، سؤالینجا شایشنوم]: در ا یبفرستد، من (بدون واسطه) آن را م

 شنوند؟ یھا را م ھا و سالم کردن آن زنده یھا، صدا ا مردهین که: آیجاد شود؛ و آن ایا
و  »یاتیروح ح«دو روح است:  یم که انسان، دارایش از پاسخ، الزم است بدانیپ

 .»یروح ادراک«

 .۱۵۵۳ح  ۲/۲۰۹» مانیالشعب اال« یھقیب -١
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د و عامل یآ ین جسم به وجود مییھا و شرا ان خون در رگی: بر اثر جر»یاتیروح ح«
ھا ھستند  ھا، قلب و ُشش آن یحرکت و احساس در اعضاء و جوارح است و محّرک اصل

 تنّفس. ی به واسطه
 ُمدرکه و تفکر کننده در انسان است. ی : ھمان قوه»یروح ادراک«و 

؛ و ھمان است یداریو خواب و ب ی، ھمراه با انسان است در حال زندگیاتیروح ح
 رد.یگ یکه مرگ بر آن تعّلق م

شود و به سبب آن،  ی، آن است که ھنگام خواب، از انسان زائل میادراک روحو 
ند که یرا بب یه، اموریک ثانیست؛ و چه بسا در یند و تابع زمان و مکان نیب یخواب م

ن روح، مانند جسم، محدود به زمان و یھا و روزھا باشد؛ ا ، محتاج به ساعتیداریدر ب
ن روح است یشود، بلکه وفاتش در خواب است. ا یست و مرگ بر آن، واقع نمیمکان ن

) شامل آن شده و متنّعم یمالزم انسان و حساب و عذاب در قبر (برزخ که بعد از مرگ، 
شود؛  یا دچار عذاب میبرد  یشود؛ ھمان طور که روح در حال خواب، لذت م یم

 د:یفرما یخداوند بلند مرتبه م

 ﴿ ُ نُفَس َ�َتَو�َّ  ٱ�َّ
َ
ۖ  ِ�  ُمۡت �َ  لَمۡ  َوٱلَِّ�  تَِهاِحَ� َموۡ  ٱۡ� َقَ�ٰ  ٱلَِّ�  َ�ُيۡمِسُك  َمَناِمَها

ۡخَرىٰٓ  ِسُل َوُ�رۡ  ٱلَۡمۡوَت  َهاَعلَيۡ 
ُ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  ٱۡ�

َ
�  أ َس�ًّ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰتٖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  مُّ

ُرونَ   .]۴۲[الزمر:  ﴾٤٢َ�َتَفكَّ
رد. ارواح یگ یھا برم ھا و در وقت خواب انسان انسانخداوند ارواح را به ھنگام مرگ «

را (که  یگریدارد و ارواح د یرا که فرمان مرگ آنان صادر کرده است، نگاه م یکسان
(و وقت  ینیگرداند تا سرآمد مع یده به تن) باز میھنوز صاحبانشان، اجلشان فرا نرس

که ھمسان مردن و  یدارین مسأله (خواب و بیان عمر است). در ایکه پا یمشخّص 
ھا)  (از مبدأ و معاد و قدرت خدا و ضعف انسان یروشن یھا زنده شدن است) نشانه

 ».شمندان استیاند یبرا
شنود و به  یگوش، م ی لهیند و به وسیب یچشم، م ی لهیبه وس »یاتیروح ح«پس، 

 روح«رود؛ اّما  یرد و با پا، راه میگ ید و با دست، میگو یزبان، سخن م ی لهیوس
 ی ند بدون واسطهیب یبرد و عذاب م یدھد و لّذت م یھا را انجام م نی، تمام ا»یادراک

را  ییزھایند، چیب یکه خواب م یاعضاء و جوارح؛ ھمان طور که معلوم است کس
که در رختخواب  یرود؛ در حال یم ییرد و به جاھایگ یشنود و م یکند و م یمشاھده م

 اند. حرکت یحش، ساکن و بده است و اعضاء و جواریش خوابیخو
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ھا  را که در کنار قبر آن ید گفت که اموات، سخن کسانین مقدمه، بایپس از ا
؛ و روح با جسم ارتباط و بر آن، ینه با گوش جسم یشنوند با گوش روح یھستند، م

اند؛ نه  که ھنوز از ھم جدا نشده یاست تا زمان یتسّلط دارد و پرتو آن در تمام بدن سار
اتش، ھمراه و مالزم با آن بوده است و در یکه در قبر است؛ چنان که در حال ح یموقع

 ندارند. ینیمع یجسم، مکان

 ھا عبارتند از: از آن یوجود دارد که برخ ج امبریاز سّنت پ یلین مورد دالیدر ا

ھر کس از «؛ »من صّ� يلّع عند قربي، سمعتُه«ث باال؛ که در آن آمده بود: یحد
شنوم (و جواب سالمش  یبر من درود بفرستد، من (بدون واسطه) آن را مک قبرم ینزد

 .»گردانم) یبرم یرا به و

ھر گاه «فرمودند:  ج کند که رسول خدا یت میروا س از انس بن مالک یبخار
 یکه او صدا یدر حال -گردند  یاران و کسانش برمیشود و  یت در قبر نھاده میم

نشانند و  یند و او را میآ یدو فرشته م -شنود  ین میشان را بر زمیدن کفش ھایکوب

 .؟...»ییگو یچه م ج ند: در مورد محمدیگو یم

 یپا یت صدایم«فرمودند:  ج امبرین است که پیث، این حدیوجه استدالل به ا
 خود دارد. یھا جا دن کالم و سخن آنی؛ پس شن»شنود یکنندگان را م عییتش

کنند که  یت میروا س و او از عبدالله بن عمر از نافع یبخار اھل چاه َبدر: ی قصه

کفار در  یھا دند و به کشتهیآب بود کش یکه ب »بیقل«سر به درون چاه  ج امبریپ
ا آنچه را که پروردگارتان وعده یآ«جنگ بدر که در چاه افکنده شده بودند فرمودند: 

د؟ فرمودند: ییگو یھا سخن م ا با مردهیعرض کردند: آ یبرخ »د؟یافتیکرده بود، به حق 
 .»ستندیھا قادر به جواب دادن ن آن ید؛ ولیستیھا، شنواتر ن شما از آن«

؛ از »دیستیھا ن شما شنواتر از آن«فرمودند:  ج امبرین است که پیوجه استدالل ا
د یھست یدن مساویھا در شن شود که شما و آن ین استنباط مین جمله، چنین رو از ایا
 شنواترند. ھا از شما ن که آنیا ای

اگر اموات مانند  اّمت: یت آن برایبر اموات و مشروع ج امبریسالم کردن پ

السالم علي�م يا اهل « یھا ھا (با جمله شنوند، سالم کردن بر آن یاند و نم جمادات
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وانات، سالم یھوده و َعَبث است؛ چون بر نباتات و جمادات و حیو مانند آن) ب »القبور...

 رممکن است. یمحال و غ ج ز از رسول خداین ییگو ھودهیاست و بع نشده یکردن تشر
ن یشنوند؛ اّم المؤمن ین که اموات میکنند، بر ا یت مین دالئل کفایا

نًا یقی«فقط فرمودند:  ج گفت: رسول خدا یدن اموات بود و میمخالف شنلشهیعا
است به ؛ و استدالل کرده »م، حق استیگو یدانند آنچه من م یھا ھم اکنون م آن

 .»مردگان را یشنوان یتو نم« ]۵۲[الروم:  ﴾...لَۡمۡوَ�ٰ ٱفَإِنََّك َ� �ُۡسِمُع ﴿ی هیآ
تو «د: یفرما یشود که م یفاطر استدالل م ی سوره ۲۴ ی هیز به آین یو گاھ

 .»را که در قبرھا ھستند یکسان یشنوان ینم

را از سخن گفتن با  س عمر یتعّجب و شگفت ج امبرین است که پیپاسخ به آن، ا
ز از یت عبدالله بن عمر نی. و روا»دیستیھا شنواتر ن شما از آن«اموات رد کرد و فرمود: 

 اند. رفته شده است و به آن استدالل کردهیت علماء پذیطرف اکثر
ن است که کفار، سخنان تو را یآن دو ا یمعنا مذکور: ی هیاما استدالل به دو آ

شنوند  یتو را م ی آنان ندارد؛ ھمان طور که اموات موعظه به حال ینفع یشنوند ول یم
 شده است. یدن و عمل کردن سپریرساند چون زمان شن یبه آنان نم ینفع یول

دن به یشن یاست که مثمر ثمر باشد، نه نف یدنیسماع و شن یه، نفین، مراد آیبنابرا
 یابن حجر عسقالن ت مفّسران قائل به آنند ویاست که اکثر یرین تفسی؛ و ایطور کلّ 

ھا را و دعا و  شود که اموات، سخن زنده ین معلوم میاز ا«د: یگو »یالفتح البار«در 
که  یشنوند مانند کس یھا را با گوش روح نه با گوش جسم م سالم و قرائت قرآن آن

روح، نه به  ی لهیکند به وس یشنوند و صحبت م یند و میب یده است، در خواب میخواب
 .»یاء و حواس ظاھراعض ی لهیوس

 )فیَضعِ ] (۱۷[ - ۹۳۵

 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َواِحَدةً  ج انلَّيِبِّ  ىلَعَ  َص�َّ  َمنْ : قَاَل  َ�ْمٍرو بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ «
اهُ . »َصَالةً  َسبِْع�َ  َوَمَالئَِ�تُهُ  وَ د رَ  .)١(أَمحْ

 .۲/۱۸۷مسند احمد  -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٣٨

 ج اسالم یگرامامبر یھر کس که بر پ«د: یگو س عبدالله بن عمرو«) ۱۷( -۹۳۵
ک درود بفرستد، خداوند بلند مرتبه و فرشتگانش، به سبب آن، ھفتاد بار بر او درود ی
 ».فرستند یم

 ].ت کرده استیش روایث را احمد بن حنبل در مسند خوین حدی[ا
به خدا نسبت داده شود، به ھرگاه  که جمع آن است، »صلوات«و  »صالت« :شرح

ھا،  میو انواع تکر یفرستادن رحمت، آمرزش و بخشش گناھان و معاص یمعنا
 ھا نزد خدا وبندگان است. ع مقامیھا و ترف یروزیپ

 باشد. یم »طلب رحمت« یو ھرگاه به فرشتگان و مؤمنان، منسوب گردد، به معنا
 )فیَضعِ ] (۱۸[ - ۹۳۶

نَّ  رو�فع وََعن«
َ
دٍ  ىلَعَ  َص�َّ  َمنْ «: قَاَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ ُ  اللَُّهمَّ : َوقَاَل  ُ�َمَّ

ْ
نِْزهل

َ
ـمَ  أ

ْ
 ْقَعدَ ال

ـمُ 
ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ِعنَْدكَ  َقرََّب ال

ْ
ُ  وََجبَْت  ال

َ
اهُ . »َشَفاَعيِت  هل وَ د رَ  .)١(أَمحْ

درود  ج که بر محمد یکس«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س فعی) ُرو۱۸( -۹۳۶

ا! یبار خدا«؛ »يوم القيامة كمقرب عندـمقعد الـا� اَنزهل ال«د: ین بگویبفرستد و چن

؛ شفاعتم در روز »ز، قرار بدهیک به خود در روز رستاخینزد یگاھیرا در جا ج محمد
 ».گردد یامت، شامل حال او میق

 ].ت کرده استیث را احمد بن حنبل در مسندش رواین حدی[ا
نجا، اشاره به یدر ان عبارت ی: اک به خدا]ینزد یگاھی[جا» المقعد المقرب« :شرح

 یھا عبادت ی هیدر سا ج اسالم یامبر گرامیپ یدارد که برا یا مقام ممتاز و فوق العاده
مقام شفاعت ن مقام، ھمان یشده است؛ و ا یش در دل سحر حاصل میایشبانه و ن

 است. ج رسول خدا یبرا یُکبر
 یا برجستهار یگاه بسیو جا »مقام محمود«، ھمان »المقعد المقّرب«بدون شک، 

 ج امبریزد؛ چرا که پیانگ یبرم یش ھمگان را بر ویز، ستایاست که در روز رستاخ
شفاعت باشند،  ی ستهیسته و بایھا که شا گر است و آنیعان در عالم دین شفیبزرگتر

 ن شفاعت بزرگ خواھند بود.یمشمول ا

 .۴/۱۰۸احمد  مسند -١

 

                                           



 ٣٩ )آن لتیفض و ج اسالم یگرام امبریپ بر درود فرستادن) ۱۶( باب( :الصلوة کتاب

در جھان  به پروردگار یکیت قرب و نزدی، ھمان نھا»المقعد المقّرب«قت، یو در حق
مان یدر شعاع ا یباشد و ھر مؤمن یم یاز آثارش، شفاعت ُکبر یکین است که یبازپس

 ین شفاعت، کسیمصداق َاتّم و َاکمل ا یخود، از مقام شفاعت برخوردار خواھد بود، ول

وسته درود بفرستد و با صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل، یپ ج است که بر محمد

 روشن بسازد. ج اسالم یامبر گرامیذات مطّھر پش را به یمحبت و عشق خو
 )حسن] (۱۹[ - ۹۳۷

ًْال  َدَخَل  َحىتَّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َخَرجَ : قَاَل  َعوٍْف  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َوَ�نْ 
َ

َطاَل  فََسَجدَ  �
َ
 فَأ

ُجودَ  نْ  َخِشيُت  َحىتَّ  السُّ
َ
  اهللاُ  يَُ�ونَ  أ

َ
ْ�ُظرُ  فَِجئُْت : قَاَل . تََوفَّاهُ  قَدْ  َ�َعاىل

َ
َسهُ  فََرَ�عَ  أ

ْ
: َ�َقاَل  َرأ

ُ  فََذَكْرُت  »لََك؟ َما«
َ

�َل  إِنَّ «: َ�َقاَل : قَاَل . َذلَِك  هل َالم َعلَيْهِ  ِجرْبِ ال: يل قَاَل  السَّ
َ
ك أ �رَشِّ

ُ
ن أ

َ
 اهللاَ  أ

. »َعلَيْهِ  سلمت َعلَيَْك  َسلَّمَ  َوَمنْ  َعلَيْهِ  َصلَّيُْت  َصَالةً  َعلَيَْك  َص�َّ  َمنْ  لََك  َ�ُقوُل  وََجلَّ  َعزَّ 
اهُ  وَ د رَ  .)١(أَمحْ

رون شدند تا ی(از خانه) ب ج د: رسول خدایگو س ) عبدالرحمن بن عوف۱۹( -۹۳۷
کردند  یدند؛ آن گاه به سجده رفتند و آن قدر سجده را طوالنیوارد گرد یبه نخلستان

رانده باشد؛ از یمشان را یدم (و با خود گفتم:) نکند که خداوند بلند مرتبه، ایکه ترس
 ؟ا مرده)یاند  نمشان (که زندهین رو، به نزدشان آمدم تا ببیا

تو را چه «ش را از سجده بلند کردند و فرمودند: یسر خو ج آن گاه رسول خدا
شان بازگو نمودم (و گفتم: شما آن یا یز ماجرا را برایمن ن ؟)یکن ینجا چه میشده؟ (ا

رانده باشد؛ از یدم نکند خدا شما را در سجده مید که ترسینمود یقدر سجده را طوالن
 ).ام ن جھت به نزدتان آمدهیا

 یبه راست«فرمومدند:  ج امبرید: آن گاه پیدر ادامه گو س عبدالرحمن بن عوف

ا تو را بشارت ندھم که خداوند بلند مرتبه خطاب به تو یبه من گفت: آ÷لیجبرئ
که ھرکس  فرستم؛ و یز بر او درود مین ھر کس که بر تو درود بفرستد، من«د: یفرما یم

 ».ز جواب سالمش را خواھم داد و بدو سالم خواھم گفتید، من نیبر تو سالم گو
 ].ت کرده استیش روایث را احمد بن حنبل در مسند خوین حدی[ا

 .۱/۱۹۱مسند احمد  -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٠

از فرشتگان  یکیک خدا و یخدا، پ ی ، بندهیمأخوذ از زبان عبر»: لیجبرئ«: شرح

کرد،  ینازل م ج امبریرا بر پ یکه وح یا ، فرشتهیالھ یحامل وح ی مقّرب، فرشته
ل و جبرائل و جبرئل و ین، روح القدس، ناموس اکبر، جبرئی، روح االمین وحیام

 ند.یگو یل می، گابرییاروپا ین ھم گفته شده است. در زبانھایجبرال و جبر
 ی بار در سوره د سه بار مذکور است: دویدر قرآن مج» لیجبرئ«به ھر حال، نام 

 .۴ ی هیم، آیتحر ی ن بار در سورهیو سوم ۹۱و  ۹۰ات یبقره در آ
 ا قّوت خدا است.ی: مرد خدا، یل به معنیو اصل آن جبرئ یاست عبران یل لفظیو جبر
 )ٌف یَضعِ ] (۲۰[ - ۹۳۸

  بِْن  ُ�َمرَ  َوَ�نْ «
ْ
اِب ـال اَعءَ  إِنَّ : قَاَل  س َخطَّ َماءِ  َ�ْ�َ  َمْوقُوٌف  ادلُّ رِْض  السَّ

َ ْ
  َواأل

َ
 يَْصَعدُ  ال

ءٌ  ِمنْهُ  َ  َحىتَّ  يَشْ اهُ . »نبيك ىلَعَ  تَُص�ِّ وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

ن و آسمان، معّلق و یان زمیگمان، دعا م ید: بیگو س عمر بن خطاب«) ۲۰( -۹۳۸
ن که یرود تا ا ی) باال نمیپروردگار و ملکوت َاعل یاز آن (به سو یزیماند و چ یزان میآو

 ».یدرود بفرست ج اسالم یامبر گرامیبر پ
 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا

ث را از رسول ین حدیا س ست که عمر بن خطابیت، معلوم نین روایدر ا :شرح

از جانب  یین ادعایتواند چن ینمکس  ھیچ پرواضح است که یده باشد؛ ولیشن ج خدا
را صادر بکند مگر آن که آن را به طور قطع از شخص رسول  ین حکمیخود بکند و چن

که  ینیاصول و قوان ین رو بر مبنایگران بازگو کند؛ از ایده باشد و به دیشن ج خدا
 است. »ث مرفوعیحد«ث، در حکم ین حدیاند، ا ث وضع کردهیصاحب نظران حد

 م:یفرست ین درود میچن ج ن باب، بر آن حضرتیُحسن ختام ا یز برایو ما ن

 ازواجهو يلع آل �مدو رسولک انليّب اُالّ� و سلّم يلع �مد عبدکو ا� صّل «
يلع آل و �ارک يلع �مد انليّب اُالّ� و يلع آل ابراهيم؛و ذرّ�ته كما صلّيت يلع ابراهيمو

 .»آل ابراهيم يف العامل�، انک محيد �يدو ذرّ�ته كما بار�ت يلع ابراهيمو ازواجهو �مد

 .۱۳۰۹ح  ۳/۵۶ یی؛ و نسا۴۸۶ح  ۲/۳۵۶ یترمذ -١

 

                                           



 ٤١ )آن لتیفض و ج اسالم یگرام امبریپ بر درود فرستادن) ۱۶( باب( :الصلوة کتاب

پردازم که  یان وصف و شکوه تو میم و به بیگو یش میا! تنھا تو را سپاس و ستایخدا
د، ید و شایتا آنچه را با یدیخرد بخش یروی، نیو به و یدیانسان را با گوھر روان برگز

ت و یم که در مقام الوھیپو یتو را م یم و راه بندگیجو یابد و از تو مدد و کمک میدر
 .ییھا ھا و تن جان ی دگار ھمهیو آفر ییکتا و تنھای، تک و ییخدا

ھر آنم، جانم، نانم، خوانم،  یھا ا! فقط تو را خوانم و آنم که از تو دانم؛ نفسیخدا
 رمز نغز ھر استخوانم.

) که مشعل فروزان ج امبرت (محمد رسول اللهیتو بر پ یھا ا! درود و سالمیخدا
ف یف و تکالین، وظایع قوانیتشر ت برافروخت و با صدور احکام ویت را فرا راه بشریھدا
ن جاودانه یغ دیکه تبل یامبرین و مقّرر فرمود؛ پیات، معیرا بر َاعصار ح یو عمل یعلم

ش و یام خوین کالم و پیابالغ آخر یو او را برا یدیامبران را بدو بخشیو مقام َاعظم پ
داران  هیطال ارانش؛یو درود و سالم بر روان پاک آل و  یدیامبران، برگزیمقام خاتم پ

و حکمت،  یعلم و فقاھت و فرزانگ یھا شقراوالن صحنهیاخالص و صداقت، پ ی عرصه
 یھا شتاز عرصهیشگاماِن پیغ و پیکار و دعوت و تبلیجھاد و پ یھا دانیش آھنگان میپ

 زھد و تقوا و اعتقاد و عمل. یسخت و طاقت فرسا
م آن، خاک از یاشد و نسکه امتداد آن به امتداد روزگار، متصل ب یدرود و سالم

 عطار برآرد. ی کلبه

َ إِنَّ ﴿  ۚ يَُصلُّوَن َ�َ  �َِكَتُهۥَوَمَ�ٰٓ  ٱ�َّ ِ َهاَ�ٰٓ  ٱ�َِّ�ّ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ  هِ َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَيۡ  ٱ�َّ  وََسّلُِموا

 .]۵۶[األحزاب:  ﴾٥٦�َۡسلِيًما
مؤمنان! شما ھم بر او درود  یا فرستند؛ پس یامبر درود میخداوند و فرشتگانش بر پ« 

 ».دیید سالم بگوید و چنان که بایبفرست

يلع آل ابراهيم انک و يلع آل �مد كما صلّيت يلع ابراهيمو ا� صّل يلع �مد«
يلع آل ابراهيم و يلع آل �مد كما بار�ت يلع ابراهيمو محيد �يد؛ ا� بارک يلع �مد

 .»انک محيد �يد

 





 
 

 

 )۱۷( باب
 دعا کردن در تشّهد

 دعا کردن در تشّھد )۱۷باب (



 
 

 فصل اول

 یاز عاشق و ناز معشوق. آریاز. سخن از نیش است و راز و نیایسخن از دعا و ن
اق و انس و خوف و محبت و یاج و اشتیو احت یو ابراز بندگ یسخن از ابزار زندگ

 معرفت و توبه و انابت است.
ش و یه روح را پاالکات است و ساحل آرام نجات؛ آن یجوشان ح ی ه چشمهکھمو 

ات روح و گوھر عبادت و یه حکگرداند. ھمو  یت و دل و خرد را خرسند میمان را تقویا
 است.خد یو موجب خشنود یو معنو یظاھر یھا د گنجیلکدفع بال و  یایمکی

م؛ ما ھم انگشتان محّقر یان فضا بدوزیپا یدگان خود را بر افق بید یم لحظاتیائیب
 »آه پروردگارا« یم و با ندایت دھکحر یم و لبینکاجابت به آسمان بلند  یخود را برا

 ه: کم. چرا ین جھان ھدف دار تبرئه نمائیدر ا یخود را از خود سر
 امند و قعودیر و مناجات و قکھمه در ذ او ـتیا بـه عبـودیتـا بـه ثُـر یاز َثـر

ه از کھستند  یفروزان یھا بارقه »دگارایآفر«، »بارالھا« ،»خداوندا«، »پرودگارا«
 یروند و آنچنان درخشندگ یفرو م یند و در اعماق جھان ھستیآ یاعماق جان ما بر م

برازنده  یمورد توجه قرار گرفتن خداوند یه جھان را براکدھند  یم یبه جھان ھست
 سازند. یم

گانه یشتن ھم بیخود را از خو یه ما حتکدر عمر ما وجود دارد  یقت لحظاتیدر حق
ن جھاِن یچند در ا یلحظات یاش ولو برا یدر دوران زندگ یسکم و محال است ینیب یم

 د.ی، احساس غربت ننماینیپر از ازدحام و ماش
 یا ھمدمیبه جـان آمـد خدا ییدل زتنھا  یغا مرھمیدر یا نه ماالمال درد استیس

 (حافظ)
را به انس و الفت مبدل  کن غربت وحشتنایه اکسته است یدام ھمدم شاکآن 

را  یزدگ ن غربِت وحشتیتواند، ا یش نمیایمانند ن یچ مونسیه ھکبسازد؟ مسلم است 
 به انس مبدل بسازد.
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ن یم و ایاز نور غوطه ور گشته ا یائیه در درکم ینک یش، احساس میایدر لحظات ن
ت ینھا یدر ب یقفس تن رھا گشته، پر و بال یش از تنگنایایه در حال نکمرغ روح است 

 د.یگشا یم
مومنان و خداترسان، ھمان عشق سوزان و عالقه  یژگین ویاز بارزتر یکیقت یدر حق

 یآنھا به ھنگام یاز با محبوب و معبودشان است؛ آریش و راز و نیاینشان به دعا و نیآتش
ه کشوند و در آن ھنگام  یدار میاز شب را ب یه چشم غافالن در خواب است، مقدارک

رسد و آرامش و  یبه حداقل م یرکل است و شواغل فیتعط یزندگ یعاد یھا برنامه
ط حضور قلب فراھم است، با تمام وجودشان در دل یھمه جا را گرفته و شرا یخاموش

رو به درگاه معبود  ینیو ماش یماد یزندگ یونشستن غوغاشب و به ھنگام سحر و فر
گذارند با  یان میند و آنچه در دل دارند با او در میسا یآورند و سر برآستان معشوق م یم
 ز و سرشار دارند.یقلب خود را از مھر او لبر ی مانهیاند و پ اد او زندهی

 :قت دعایحق
اتست. یات روح و روح حیالله و ُمّخ عبادت و ح یُقرب ال ی لهید عطاء و وسیلکدعا، 

صدر و نور و  شرحات کش بریه، و سبب گشایمیدن باب رحمت رحیوبک ی دعا، حلقه
نفس از  ی نندهک کدر دل و پا یر الھکسر است. دعا موجب رسوخ ُحّب ذ ییروشنا

شقان زال و شعار عایال یایبرکان َحَرم کسال ی است. دعا، توشه یق مادیود و عالیق
 جالل است. ی عبهکجمال و ِدثار عارفان  ی قبله

 یانسان با خدا ی مال و تنھا رابطهکاھل  یشف وجودکو  یر شھودیدعا، س
وت کمتعال است. دعا، معراج عروج نفس ناطقه به اوج وحدت و داخل شدن در مل

به مرتبت  یو یت و َرفَرف اعتالیانسان به مقام وال یعّزت است؛ دعا نردبان ارتقا
 یافتن به گنجھایدن انسان و دست یاسم اعظم گرد ی خّلت است. دعا واسطه

 ائنات است.کقرآن و دارا شدن رموز تصرف در
اد دوست در دل راندن و نام او بر زبان آوردن و در خلوت با او جشن ساختن یدعا 

 .)١(ردن استک ین زبانیریجوا گفتن و شو در وحدت با او ن
روح عارفان و مغز و گوھر عبادت است. دعا  یا معبود، و غذادعا سخن ب یآر

ست، ین یزندگ یھا و رنجھا یو رفع تلخ یویالت دنکخواستن حل مش یردن به معناک

 از با معبود.یراز و ن -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٦

باشد،  یویدن یھا ن خواستهیو تام یماد یھا یاستکدعا، رفع  یه نقش اصلکنطور یا
ه دعا خود کاز باشد، بلیرفع ن یه دعا براکنیاز دعاگوست. نه این نیردن عکه دعا کبل

و عارفان نام آور  ینیان دیشوایپ یاز دعاھا یدر برخ یله. ما وقتیھدف است نه وس
ه کنین مطلوب است نه ایه در نظر آنھا، دعا خود ھدف و عکم یابی یم، در مینک ینظر م

د: دعا و یگو یم سروش میرکتر عبدالکبرسند؛ د یگریق آن به مطلوب دیبخواھند از طر
ه خواھش تن را کش از آنیاست و ب یباشند، ابراز بندگ یه ابزار زندگکش قبل از آنیاین

بخشند گوھر  ینان را فراخ ی ه سفرهکنند و برتر از آنک ینند، حاجت دل را روا مکادا 
 دھند. یم یجان را فربھ

» مونولوگ«ه عرصه شناختن او ھم ھست. کست یخواندن خدا ن ی دعا فقط صحنه
المه و مخاطبه کن میه است و در ایدو سو یھم ھست، سخن گفتن» الوگید«ست، ین

ت یشود، ھم تقو یش روح میشود، ھم شناخت، ھم پاال یه ھم انس حاصل مکاست 
ش در یت خویبه تمام یه آدمکن است یگردد ھم خرد، و چن یمان؛ ھم دل خرسند میا

بازد، و نه به  یه سر را ھم مکشود و نه دستار،  یحاضر م یت طلب ربوبیمحضر تمام
 ...ندکش یار عاشقانه میه به اختکاضطرار عاقالنه 
ن یند و اک یفا میخرد و است یوجود عاشق را از دل و جان و خرد م ی معشوق ھمه

رت و یس یرا بیه سکرد یگ یدعا صورت م یپر صفا ی خوش عاقبت در صحنه یسودا
از ناز معشوق، ھم از  رود، ھم یاز عاشق سخن میرت در اوست. در دعا ھم از نیسر
اق او، ھم از ُانس، ھم از خوف، ھم از محبت، ھم از معرفت، ھم ین، ھم از اشتیاج ایاحت

، ھم از مطلوبات ینیو زم یشتیرم و اجابت، ھم از حاجات معکاز توبه و انابت، ھم از 
ن ھمه نعمت و یه اکست جز دعا یم. و چیم، ھم از تعلی، ھم از تسلیو آسمان یآرمان

زد و آن ھمه خدمات و حسنات، یر ین آن، سخاوتمندانه فرو میات از دامان و آستکبر
 .)١(زد؟یخ یمانه از دست او بر میرکه ک

نقش  یفایو ا یو اجتماع یعمل یھا تیفرار از مسئول یبرا یا لهی، دعا وسیآر
جامعه و  یھا تید، دردھا و رنجھا، و محرومیار و عقاکان افیب یه براکست، بلین یانسان

 ن جھان است.ینشان دادن راه مبارزه به مستضعف

 .۸-۷، صص یو دلبردگ یث بندگیحد -١
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تا یکت، درس یخ بشریمسلمانان جھان و به تار ی توان به ھمه یقت با دعا میدر حق
، درس یارکمان، درس تقوا، درس محبت، درس شجاعت، درس فدای، درس ایپرست

 ت داد. یبودت و درس عیثار، درس مقاومت و مبارزه، و سرانجام درس انسانیگذشت و ا
 یرییم گرفته، تغیه مجّدانه تصمکاست  یا د به انسان با ارادهیام امیش، پیایدعا و ن

 ند.کجاد یت خود ایت و ماھیدر شخص یادیبن
گرفته نشان  یم به خود سازیه تصمک یشه و روح را به انسانیاند یدعا، راه بازساز

ل یاربرد اصکان و َاسالف ما از یشوایه پک یقینش عمیدھد. اما متأسفانه با وجود ب یم
ل یتحل یکشاگردان و فرزندانمان دعا را با  یدھند، ما غالبا برا یش به ما میایدعا ون

سب ثواب مطرح کا یِط َدر بھشت و یرزرو بل یبرا یا لهیبه عنوان وس یامًال مادک
 ان و نوجوانانکودک ی شهیبه عمق اند کیودکن گونه از ھمان اوان یم و بدینک یم

ر مثبت و یچ تأثیھ یو مذھب یاعمال عباد ی ه دعا و ھمهکم ینک یجامعه فرو م
ن یجاد ایشه و روح و اخالق و رفتار و عمل ما ندارد. در واقع با ایاند یبر رو یا سازنده

ش و عبادت و مذھب یای، نه تنھا او را به نفس نید صددرصد مادیو د ینش انحرافیب
 م.یریگ یز از او میدر جامعه را ن یدگه نقش سازنکم، بلینک ین میبدب

م، ییگو یا جوان می کودکبه  یوقت«گفت:  یم یشمندان اسالمیاز علما و اند یکی
 یم و براینک یل میروح تبد یب یکیانکن میماش یکثواب دعا بخواند، او را به  یبرا
ه ک یحالم، در ینمائ یشه و علّو روح را از او سلب می، عروج اندیشه قدرت خودسازیھم

ف ینش تحریبا برداشت و ب یلکدر فرھنگ اسالم، به » ثواب« ی ن واژهیمفھوم راست
 ن واژه متفاوت است.یما از ا ی شده

ر یو تأث یو منطق یعقل ی جهیو نت یعیس العمل طبکاسالم، ثواب را به عنوان ع
ند، ک یه و رفتار فرد مطرح میشه، اخالق، روحیاند یبر رو یعمل عباد یک ی سازنده

قًا یه دقکا خارج از آن باشد، بلیاز نفس آْن عمل و  یجدا یزیه ثواب به چکنینه ا
ت و یه در ماھکاست  یرییدگاه، ثواب، ھمان تغین دیآن عمل است. از ا یمحتوا
 .»ونددیپ یت و روح فرد به وقوع میشخص
 ی لقهر، طھارت انسان است؛ و اگر دعا صرفًا لقکر دعا و ذیار مھم تأثیشرط بس یآر

به خداوند و  یه ُبعد و دورکشود، بل یزبان باشد، نه تنھا باعث ُقرب به خداوند نم
حضور است و قلب  یقلب ب یر به معناکاز ف یر عارکگردد. ذ یقساوت قلب را موجب م
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ر کند. َمَثل ذک یق محروم میحقا که انسان را از ِادراکنور است  یحضور، چراغ ب یب
 ه دردست او مشعل نور است.کاست  یورکحضور، َمَثل  یب

م قلب و توجه خاص و اراده و یه از صمکدل با زبان است  یآھنگ در واقع، دعا ھم
بدون  یرا صرف گفتار لفظید، زیخود را از خداوند درخواست نما یھا اخالص، خواسته

 ند. ک یدا نمیارتباط با دل استحقاق اجابت دعا را پ
 : ط اجابت دعایشرا

 م از جمله:یخوان یبر استجابت دعا م یطی، شرایاسالمات یدر روا
رد کد و از گناه توبه یوشکقلب و روح  کیز در پاید قبل از ھر چیاجابت دعا با یبرا

اخالص و عمل الھام  ی داران عرصه هیو طال یرھبران الھ ینمود و از زندگ یو خودساز
 گرفت.

او از حرام نباشد؛ چرا  ی هیتغذوشد و کاز اموال غصب و ظلم و ستم ب یزندگ کیدر پا
 ند.ک کسب خود را از حرام پاکد غذا و یش مستجاب گردد بایه دوست دارد دعاک یسک

ام کو اح یبخش نبو یتعال یھا م و آموزهیو تعال یالھ کن تابنایعمل به اوامر و فرام
ط استجابت یگر از شراید یکی، یقرآن یم واالیو مفاھ ین شرعیو دستورات روح آفر

د انتظار یند، نباکش در برابر پروردگارش وفا نیس که به عھد خوکرا آن یعا است، زد
 پروردگار باشد. ی هیاجابت دعا از ناح ی ه مشمول وعدهکداشته باشد 

د یر او قطع امیت و خشوع و خضوع، رو به خدا آورد و از غیت تضّرع و خشیبا نھا
 ند.کاعتماد ن یر او تعالیند، و در حاجات خود بر غک

 وشش است.کط استجابت دعا، توأم گشتن آن با عمل و تالش و یگر از شراید
 یسکان برسانم: ین داستان به پایان این مبحث را با بیه اکنم یب ینجا الزم میدر ا

ه خداوند کنیرد و گفت: با اکت یاکش شی، از عدم استجابت دعاس ینزد حضرت عل
 رسد؟ یم و به اجابت نمینک یا دعا منم، چرا مک ید من اجابت مینکفرموده دعا 

تان یرده، لذا دعاکانت یز خیر شما در ھشت چکدر پاسخ فرمود: قلب و ف س یعل
 شود: یمستجاب نم

ل شناخت شما ین دلید، به ھمیا ردهکد اما حق او را ادا نیشما خدا را شناخته ا
 به حالتان نداشته است. یسود

د، ید، سپس با سنتش به مخالفت برخاسته ایمان آورده ایخدا ا ی شما به فرستاده
 جاست؟کمان شما یا ی ثمره
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م، یردکدم و اطاعت ید شنید، گفتیا ردهکبه آن عمل ن ید ولیکتاب او را خوانده ا
 د.یسپس به مخالفت برخاست

ه کد ینک یم ییارھاکد، اما ھمواره یترس یفر خدا مکید از مجازات و یگوئ یشما م
 سازد.... یم یکشما را به آن نزد

ه شما را از کد یدھ یانجام م یارکد، اما ھمواره یعالقه دار ید به پاداش الھیگوئ یم
 سازد... یآن دور م

 د.ینک یر او را ادا نمکد و حق شیخور ینعمت او را م
د. یزیر یبا او م ید و شما طرح دوستیطان باشیبه شما دستور داده که دشمن ش

 د.ینک یمًال با او مخالفت نمد، اما عیبا او دار یدشمن یادعا
ده ینکوب خود را پشت سر افین خود ساخته و عیوب مردم را نصب العیشما ع

ه خودتان ک یتان به اجابت برسد؟ در حالید دعاین حال چگونه انتظار دارید.... با ایا
د، امر به معروف یش را اصالح نمائید، اعمال خوینکشه ید؟ تقوا پیآن را بسته ا یدرھا
 شما به اجابت برسد. ید، تا دعاینکر کاز من یو نھ

فق] (۱[ - ۹۳۹  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

َالةِ  يِف  يَْدُعو ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَالَْت  اَع�َِشةَ  َ�نْ « ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «: َ�ُقوُل  الصَّ
َ
 ِمنْ  بَِك  أ

َقرْبِ  َعَذاِب 
ْ
ُعوذُ  ال

َ
ـمَ  فِتْنَةِ  ِمنْ  بَِك  َوأ

ْ
الِ  ِسيِح ال جَّ ُعوذُ  ادلَّ

َ
ـمَ  فِتْنَةِ  ِمنْ  بَِك  َوأ

ْ
 َوفِتْنَةِ  ْحيَاال

ـمَ 
ْ
ُ  َ�َقاَل  »مغرمـوال مأثمـال من بك أعوذ إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  َماِت ال

َ
�رث َما قَائِل هل

َ
 من �ستعيذ َما أ

َث  َغِرمَ  إَِذا الرَُّجَل  إِنَّ «: َ�َقاَل  اهللا رَُسول يَا املغرم ْخلََف  َووََعدَ  فََكَذَب  َحدَّ
َ
 .)١(»فَأ

ن دعا را یدر (آخر) نمازشان، ا ج امبر خداید: پیگو ل شهی) عا۱( - ۹۳۹

 مسيح ادلجال،ـمن فتنة ال كاعوذ بو من عذاب القرب، كا� اّ� اعوذ ب«خواندند:  یم
 .»مغرمـالو مأثمـمن ال كممات؛ ا� اّ� اعوذ بـالو محياـمن فتنة ال كاعوذ بو

دّجال؛  ی برم از شر و فتنه یبرم از عذاب قبر؛ و به تو پناه م یپناه ما! به تو یبار خدا«
ت و یا! از گناه و معصیو مرگ. بار خدا یزندگ ییبرم از رسوا یز به تو پناه میو ن

 ».برم یبه تو پناه م یبدھکار

ح  ۳/۵۸ یی؛ نسا۸۸۰ح  ۱/۵۴۸)؛ ابوداود ۵۸۹-۱۲۹ح ( ۱/۴۱۲؛ مسلم ۸۳۲ح  ۲/۳۱۷ یبخار -١
 .۶/۸۸و مسند احمد  ۱۳۱۰
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د؟ یبر یبه خدا پناه م ین قدر از شّر بدھکاریخدا! چرا ا ی فرستاده یگفت: ا یکس

شود  یبدھکار شد، در سخن گفتن، دچار دروغ مھرگاه  انسان«فرمودند:  ج آن حضرت
 ».کند یو در وعده دادن، خالف وعده م

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ی ن استعاذهیشتریبرد و ب یبه خدا پناه م یوسته از بدھکاریپ ج امبر خدایپ :شرح
از صحابه او را در حال استعاذه  یکین که یبود؛ تا ا یاز شّر بدھکار شان در نماز ھم، یا
شود  یبدھکار باشد، ناچار مھرگاه  انسان،«د: یفرما یشود؛ م یا میابد و عّلت را جوی یم

ز در ین که دشمنش شاد نشود و طلبکار نینگه دارد، تا ا یخود را مخف یکه تنگدست
کند و چنان  یم یو حّراف یانن وقت، شروع به چرب زبیگرفتن وامش اصرار نورزد؛ در ا

ست و ین طور نیکه ا یت دارد، در حالید، واقعیگو ید که آنچه را مینما یوانمود م
و تمّلق  یپردازد و در مقابل، چاپلوس ید میکند و به وعد و وع یقت امر را کتمان میحق

و به  کنند یشود و مردم به او اعتماد نم یاش بر مردم آشکار م ن که چھرهیکند تا ا یم
 .»دھند یاو قرض نم
است بر گردن راه فقر و  ین بر دوش و طوقیاست سنگ یقت، قرض، باریدر حق

 یھا یشود. انسان با بدھکار یو ذّلت انسان م یمّنت و آزاد که اکثرًا موجب خوار
کند؛ بر اثر قرض،  یشتن را شرمسار میشگاه خدا و مردم، خویک عمر در پیمورد،  یب

که بر باد رفت و چه  یفراوان یھا ل شد و چه ثروتیرانه تبدیبه و یلمجلّ  یھا چه خانه
ھا  آن یز بودند اما بدھکاریکه عز ییھا تیکه خوار شدند و شخص یبزرگوار یھا انسان

از شّر  ج امبر خدایست که پین یتعّجب و شگفت ین رو، جایل و خوار کرد؛ از ایرا ذل
 بود. یش در نماز ھم از قرض و بدھکاریھا استعاذهشتر یبرد و ب یقرض به خدا پناه م

استعمال شده است؛ از  یمتعدد یدر لغت، به معنا »حیمس«: »ح الدجالیالمس«
که صورتش محو  ی؛ کسیبارویک چشم؛ زیاز نقره؛  یا شده؛ پاره یروغن مال«جمله: 

 .»ر و سفر کندیار َس یکه بس یشده باشد؛ کس
 یاز چشمانش محو شده است؛ و در واقع، و یکیکه را یاند؛ ز ح گفتهیرا مس دّجال

ار زشت، درشت و برجسته است یبس یک چشم که چشم چپش به صورتیاست  یمرد
ن رو، او را یست؛ از ایاز آن، در صورت او ن ی، فاقد چشم راست است و اثریو به طور کلّ 

ن نظر یممکن است از ا »یسیع«بر  »حیمس« اند؛ و اطالق دهینام »ح دّجالیمس«
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ھا را به فرمان خدا، شفا  رقابل عالج، آنیماران غیدن دست بر بدن بیباشد که او با کش
شده بود، خدا نام او را قبل از توّلد  ینیش بیاو پ ین افتخار از آغاز برایداد؛ و چون ا یم
و گناه، مسح کرد و  یا به خاطر آن است که خداوند او را از ناپاکیگذاشت؛ و  »حیمس«

 د.یدانپاک گر

ش و امتحان؛ یآزما یعنی: »فتنه«: و مرگ] یزندگ ی [فتنه» اتـممـالو محياـفتنة ال«
شود، مانند  یبر انسان عارض م یاست که در زندگ یزی، چ»ایمح ی فتنه«و منظور از 

ھا و  یھا و سخت ا مبتال شدن به رنجیو  یویمال، ثروت، لذائذ دن ی لهیش به وسیآزما
 است. یبردبارھمراه با عدم صبر و 

 کند: یه، بر آن داللت مین آیآن است که ا »ممات ی فتنه«و ھدف از 

ِينَ  َ�َتَو�َّ  إِذۡ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡدَ�ٰرَُهمۡ  وُُجوَهُهمۡ  ُ�ونَ يَۡ�ِ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َ�َفُروا
َ
 ﴾...َوأ

 .]۵۰[األنفال: 
دھد)  یرا که به کافران دست م یامبر! ھول و ھراس و عذاب و عقابیپ ی(ا ینیاگر بب«

آنان  یرند و سر و صورت و پشت و رویگ یبدان ھنگام که فرشتگان جان کافران را م
 .»زنند یرا (از ھر سو) م

 د: یفرما یا میو 

ٰلُِمونَ َولَۡو تََرىٰٓ إِذِ ...﴿ يۡ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ وَ  ٱلَۡمۡوتِ ِ� َ�َمَ�ِٰت  ٱل�َّ
َ
� ْ  ﴾...ِديِهمۡ بَاِسُطٓوا

 .]۹۳[األنعام: 
 یکه چه وضع نابھنجار و دور از گفتار ی(و بدان ینیو اگر (حال) ستمگران را بب«

اند و فرشتگان  مرگ فرو رفته یھا یدارند) در آن ھنگام که در شدائد و سخت
اند (و بر بنا گوششان تپانچه و بر پشتشان  آنان) دراز کرده یخود را (به سو یھا دست

شتن را ی) خوین عذاب الھید از ایتوان یند: اگر میگو یشان میبدزنند و  یانه میتاز
 .»دیبرھان

 ین مواردیاست؛ ا یرت و سرگردانیا مراد، سؤال و پرسش در قبر، ھمراه با حیو 

 یز از شّر و تباھیبرد و ما ن یھا به خدا پناه م ر نماز، از آنیدر نماز و غ ج امبریبود که پ
 م.یبر یھا به خدا پناه م آن

 )ٌح یَصحِ ] (۲[ - ۹۴۰
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يِب  َوَ�نْ «
َ
  إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َحُدُ�مْ  َفَرغ

َ
دِ  ِمنَ  أ ِخرِ  التََّشهُّ

ْ
 اآل

يَتََعوَّذْ 
ْ
ِ  فَل ْرَ�عٍ  ِمنْ  بِا�َّ

َ
َقرْبِ  َعَذاِب  َوِمنْ  َجَهنَّمَ  َعَذاِب  ِمنْ  أ

ْ
ـمَ  فِتْنَةِ  َوِمنْ  ال

ْ
ـمَ وَ  ْحيَاال

ْ
 َماِت ال

ـمَ  رَشِّ  َوِمنْ 
ْ
الِ  ِسيِح ال جَّ اهُ  .»ادلَّ وَ  .)١(مُسلم رَ

از شما از تشھد  یکیچون «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۲( -۹۴۰
ز به خدا پناه برد: عذاب دوزخ، عذاب قبر، ید از شّر چھار چیر نماز فارغ شد، بایاخ

 ».دّجال ی و مرگ و از شّر و فتنه یزندگ ییرسوا
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

ا و یفته شدن به دنی: ش»یزندگ ی فتنه«: مراد از »اتـممـالو ايمحـفتنة ال« :شرح
 یرفتن و راه نادان یطانیش یھا و وسوسه یوانی، خواھشات حینفسان یھا دنبال شھوت

داشتن  گران روایز نکردن و ستم به خود و دیش گرفتن و از حرام پرھیو جھالت را در پ
ده یرا ناد یو احکام و دستورات اسالم ینبو یھا م و آموزهیو تعال ین الھیو اوامر و فرام

ا ی: بر عاقبت و فرجام شّر، از دنمرگ] ی [فتنه »الممات ۀفتن«گرفتن است؛ و مراد از 
 رفتن است.

ن یکند و در ب یاست و از مشرق، ظھور م یھودیدر اصل،  دّجال: »ح الدجالیالمس«
 ییخدا یرد، ادعایگ یکند؛ سپس که کارش باال م یم یکیصالح و ن ی، ادعامردم

 اند. یھودیھا  شتر آنیند که بینما یم یرویاز او پ یاریکند و بس یم
ار زشت، درشت و یبس یک چشم که چشم چپش به صورتیاست  ی، مرددجال

ست؛ از یاز آن، در صورت او ن یباشد و اصًال فاقد چشم راست است و اثر یبرجسته م
ن یشود و در سراسر زم یصاحب فرزند نم یاند؛ و دهینام »ح دّجالیمس«ن رو، او را یا
؛ »کافر«اش نوشته شده است:  یشانیشود و بر پ ینه نمیگردد و وارد مکه و مد یم

 تواند آن را بخواند. یم یچنان است که ھر مسلمان
ن ین است که اگر چنیکند، ا ین او را رد مخدا بود یکه ادعا یو از جمله امور

ک ینش خود را نیک کند، آفریگران را نینش دین که آفریبود، مسلمًا قبل از ا یم
 یبرد تا ادعا ین میاش نوشته شده است، از ب یشانیرا که بر پ »کافر« ی کرد و کلمه یم

؛ ابن ماجه ۹۸۳ح  ۱/۱۰۶)؛ ابوداود ۵۸۸-۱۳۰ح ( ۱/۴۱۲؛ مسلم ۱۳۷۷ح  ۳/۲۴۱ یبخار -١
 .۱۳۴۴ح  ۱/۳۵۷ یو دارم ۹۰۹ح  ۱/۲۹۴
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اّن اهللا ليس و انّه اعور«ند: یفرما یم ج ن رو رسول خدایابد؛ از ایاش قوت  ییخدا
 .»ستیک چشم نیک چشم است و مسلمًا خداوند یدجال، «؛ »باعور

شتر یا بیست که پس دو چشم ین نیست، ایک چشم نین که خداوند یو منظور از ا

ندارد؛  ین وضع و حالین است که اصًال خداوند، چنیا ج دارد؛ بلکه مقصود آن حضرت
نقص؛  ی ک چشم، نشانهیدن است و یکمال د ی ن، داشتن دو چشم، نشانهیگذشته از ا

 بود. ین کمال میا یبود، ابتدا خود دارا یپس اگر دجال خدا م

 یا هیا قریاست در شام  ی[کوھ »ُلّد «در راه  ÷یسیت، دجال به دست عیو در نھا
 شود. یت المقدس] کشته میب یاست از روستاھا

 یبرا یکند تا امتحان یو خداوند بلند مرتبه، دجال را با امور خارق العاده کمک م
که متزلزل و  یدار است از کسیاش پا دهیکه بر عق ین گونه، کسیمردم باشد و به ا

 ده است، باز شناخته شود.یسست عق
 ات.یث و روایدر پرتو احاد »دجال«از  یین بود دورنمایا

 )ٌح یَصحِ ] (۳[ - ۹۴۱

نَّ : اب َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
َ
اَعءَ  َهَذا ُ�َعلُِّمُهمْ  اَكنَ  ج انلَّيِبَّ  أ وَرةَ  ُ�َعلُِّمُهمُ  َكَما ادلُّ  ِمنَ  السُّ

ُقْرآنِ 
ْ
ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  قُولُوا«: َ�ُقوُل  ال

َ
ُعوذُ  َجَهنَّمَ  َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  أ

َ
َقرْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  َوأ

ْ
 ال

ُعوذُ 
َ
ـمَ  فِتْنَةِ  ِمنْ  بَِك  َوأ

ْ
الِ  ِسيِح ال جَّ ُعوذُ  ادلَّ

َ
ـمَ  فِتْنَةِ  ِمنْ  بَِك  َوأ

ْ
ـمَ وَ  ْحيَاال

ْ
اهُ  .»َماِت ال وَ  رَ

لِمٌ  سْ  .)١(مُ

 یا ن دعا را ھمانند سورهیا ج امبر اکرمید: پیگو س ) عبدالله بن عباس۳( -۹۴۱

من  كا� اّ� اعوذ ب«د: ییفرمودند: بگو یدادند و م یم میاز قرآن، به مردمان تعل
اعوذ و مسيح ادلجال،ـمن فتنة ال كباعوذ و من عذاب القرب، كاعوذ بو عذاب جهنم،

 .»تمماـالو محياـمن فتنة ال كب
ز به تو یبرم از عذاب قبر؛ و ن یبرم از عذاب دوزخ؛ و به تو پناه م یا! به تو پناه میبار خدا«
 ».و مرگ یزندگ ییبرم از رسوا ین به تو پناه میدجال؛ و ھمچن ی برم از شّر و فتنه یپناه م
 ].ت کرده استیرواث را مسلم ین حدی[ا

 .۹۸۴ح  ۱/۶۰۱)؛ و ابوداود ۵۹۰-۱۳۴ح ( ۱/۴۱۲مسلم  -١
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ر و یاخ ی ن دعاھا، قعدهیشود که محل خاّص ا یث باال، دانسته میاز سه حد :شرح

 س به عبدالله بن مسعود ج امبریبعد از تشھد و قبل از سالم نماز است؛ چرا که پ
که به نظرش خوب  ییچون نمازگزار، تشّھد را خواند، پس از آن، ھر دعا«فرمودند: 

 .)ثمّ ليتخريّ احدكم من الدعاء اعجبه اليه فيدعوا به( »است، آن را بخواند

 ین مورد، دعاھایثابت است و در ا  ج به ھر حال، دعا قبل از سالم، از آن حضرت
تواند ھر  یز میده است و فرد نمازگزار نیشان نقل گردیگوناگون با عبارات متفاوت از ا

 در نماز بخواند.د و یدعا کردن انتخاب نما یخواھد برا یکدام را که م
َفٌق ] (۴[ - ۹۴۲  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َوَ�نْ 
َ
يِق  بَْ�رٍ  أ دِّ نَّهُ  س الصِّ

َ
ُت : قَاَل  �

ْ
ْدُعو ُداَعءً  َعلِّْمِ�  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا قُل

َ
 يِف  بِهِ  أ

ًما َ�ْفيِس  َظلَْمُت  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  ُقْل «: قَاَل  َصَاليِت 
ْ
  َكِثً�ا ُظل

َ
نُوَب  َ�ْغِفرُ  َوال   اذلُّ

َّ
نَْت  إِال

َ
 يِل  فَاْغِفرْ  أ

نْت إِنَّك وارمح� عنْدك ِمنْ  َمْغِفَرةً 
َ
 .)١(»الرَِّحيم الغفور أ

 ی فرستاده یگفتم: ا ج امبر خداید: خطاب به پیگو س قی) ابوبکر صّد ۴( -۹۴۲

در پاسخ  ج ش بخوانم! آن حضرتید تا آن را در نماز خویاموزیب ییخدا! مرا دعا
 فرمودند: بگو:

 انت، فاغفر� مغفرًة من و ا� اّ� ظلمت نفيس ظلماً كث�اً «
ّ

اليغفر اذلنوب اال
ت،) بر نفس یا! (با گناه و معصیبار خدا. «»ارمح�، انک انت الغفور الرحيمو عندک

امرزد؛ یمرا ب یست که گناھان و معاصین یام و جز تو کس ار ستم روا داشتهیش بسیخو
نده و یار بخشایامرز و بر من رحم کن؛ ھمانا تو بسیش بیمرا به لطف و فضل خوپس 

 ».یبس مھربان
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ش ی[بر نفس خوا� اّ� ظلمت نفيس ظلماً كث�اً «ث، ھم به عبارت ین حدیا :شرح

ا� ا� ظلمت نفيس ظلماً «ت شده است و ھم با عبارت یروا »ام] ار ستم نمودهیبس
ن رو، علماء و صاحب یام]؛ از ا ش، ستم بزرگ نمودهیا! بر نفس خوی[بار خدا »كب�اً 

 ۳/۵۳ یی؛ نسا۳۵۳۱ح  ۲/۵۰۷ ی)؛ ترمذ۲۷۰۵-۴۸ح ( ۴/۲۰۷۸؛ مسلم ۸۳۴ح  ۲/۳۱۷ یبخار -١
 .و مسند احمد ۱۳۰۲ح 
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فرد نمازگزار بھتر آن  یت، براین دو روایان ایجمع م یاند که برا گفته ینظران اسالم

 .»ا� اّ� ظلمت نفيس ظلماً كث�اً كب�اً «د: ین بگویاست که چن
 یو در برخ »ظلمت نفيس ظلماً كث�اً «اوقات،  یاند: در برخ از علماء گفته یو برخ

 د.یبگو »ظلمُت نفيس ظلماً كب�اً «اوقات، 
 )حیَصحِ ] (۵[ - ۹۴۳

�ِيهِ  َ�نْ  َسْعدٍ  بِْن  اَعِمرِ  َوَ�نْ 
َ
رَى ُكنُْت : قَاَل  أ

َ
 َوَ�نْ  يَِميِنهِ  َ�نْ  �َُسلِّمُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ

اهُ . »َخّده َ�يَاض أرى َحىتَّ  �ََسارِهِ  وَ  .)١(مُسلم رَ

کند  یت می) رواس وقاص ی، از پدرش (سعد بن ابس عامر بن سعد«) ۵( -۹۴۳

دادند (و  یدم که به طرف راست و چپشان سالم مید یرا م ج امبریکه گفته است: پ

 یدیکه سف ی؛) به طور»رمحة اهللاو رمحة اهللا، السالم عليكمو السالم عليكم«فرمودند:  یم
 ».کردم یشان را مشاھده م گونه
 ت کرده است]یث را مسلم رواین حدی[ا

ن باورند که دو یبر ا یو دانشوران اسالم یجمھور علماء و صاحب نظران فقھ :شرح
 یبرا یعنیبه جانب چپ) واجب است؛  یگریبه جانب راست و د یکیسالم در نماز (

و ُمنفرد (تنھاگزار) واجب است که در نماز دو سالم به جانب راست و  یامام، مقتد
 ش بدھند.یچپ خو

ک بار سالم ید و یبلند نما ین باور است که امام ابتدا، سرش را اندکیامام مالک بر ا
ز سه بار سالم ین یل کند و مقتدیبه طرف راست ما یش را اندکید؛ سپس سر خویبگو
سپس به جانب راست و بعد به سمت چپ. استدالل امام  ک بار به طرف جلو؛ید؛ یبگو

اكن �سلّم يف الصالة  ج ان رسول اهللا«د: یگولشهیث است که عاین حدیمالک، از ا
 ).ی(ترمذ »�سليمة واحدًة تلقاء وجهه يميل ايل الشق االيمن شيئاً 

ث، ین حدیند: ایگو یث مین حدیا ی درباره یشمندان فقھیجمھور علماء و اند
 یدر مورد و یاست که امام بخار» ر بن محمدیزھ«انش، یاز راو یکیرا یاست؛ زف یضع

 ۱/۳۵۷ ی؛ دارم۹۱۵ح  ۱/۲۹۶؛ ابن ماجه ۱۳۱۷ح  ۳/۶۱ یی)؛ نسا۵۹۲-۱۱۶ح ( ۱/۴۰۹مسلم  -١
 .۱/۳۹۰و مسند احمد  ۱۳۴۵ح 
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ز اھل یث را نین حدی؛ و ا»اند ت کردهیرا روا یث ُمنکریاھل شام از او احاد«گفته است: 
 باشد. ین رو، قابل استدالل نمیاند؛ از ا ت کردهیشام از او روا

ث سالم بن عبدالله است که یحد ز دارد؛ و آنین یگرید یل قویاما، امام مالک، دل
ت کرده است، نماز سفر پدرش (عبدالله بن یآن را روا ییکه امام نسا یطوالن یثیدر حد

فصّ� العشاء االخرة ثم سلّم واحدة تلقاء وجهه «د: یگو یکشد و م یر میرا به تصو )س عمر

 ).یی(نسا »الصالة : اذا حذر احد�م امراً �يش فوته، فليصّل هذهج ثم قال: قال رسول اهللا
أت، در حالت عذر و از ین حالت و ھیاند: ا ث گفتهین حدیاز علماء، در جواب ا یبرخ

آن  فوته) یخشی(اذا حذر احدکم امرًا آخر  ی بوده است؛ ھمچنان که جمله یناچار یرو
 .کند ید مییرا تأ

سالم کند که قائل به وجوب  ید مییرا تأ یدگاه و مسلک کسانین جواب، دیا یول
ت یا مستحب بودن) سالم دوم نماز ھستند که در روایاول نماز و مسنون بودن (

ن یز این امام ابن ھمام ی، نقل شده است و فتواین نظریز چنیفه نیاز امام ابوحن یشاذّ 
 ن است.یچن

سالم نماز است، که با جواب مذکور، ھردو  فه بر وجوبیت مشھور امام ابوحنیو روا
 شود. ید نمییشان، تأیدگاه اید

سالم دوم را آھسته  یا به اندازه یگاھ ج امبرید: امکان دارد که پیگو ینیعالمه ع
 ییک سو؛ و از سوین از یدند؛ ایشن یاز نمازگزاران آن را اصًال نم یگفتند که برخ یم
توان  یبر وجوب دو سالم) نم یگر، (مبنیث متعدد دیات و احادیگر، در مقابل رواید

انگر دو یرا که ب یاتیث و روایز احادین یامام طحاوح داد؛ و یرا ترجث شاذ یچند حد
 ت نموده است.یروا ست صحابهیبسالم ھستند را از 

 )حیَصحِ ] (۶[ - ۹۴۴

ْ�بََل  َص�َّ  إَِذا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  ُجنَْدٍب  بِْن  َسُمَرةَ  َوَ�نْ 
َ
اهُ . بِوَْجِههِ  علينا أ وَ  رَ

يّ  ارِ  .)١(البُخَ

را تمام  ینماز ج رسول خداھرگاه  د:یگو س سمرة بن جندب«) ۶( -۹۴۴
 دند. یگردان یم یما رو یرساندند، به سو یان میکردند و به پا یم

 .۴۴ح  ۱/۱۷و ابن ماجه  ۱۳۶۳ح  ۳/۸۳ یی؛ نسا۸۴۵ح  ۲/۳۳۳ یبخار -١

 

                                           



 ٥٧  )تشّهد در کردن دعا) ١٧( باب( :الصلوة کتاب

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا
 اند: ح نمودهیر و تشریث را به دو گونه تفسین حدیشارحان، ا :شرح

ا چپ یاز دو سمت راست  یکیکردند، به طرف  ینماز را تمام م ج امبریھر گاه پ
 دند.یگردان یم یرو

به  یگفتند، رو یشدند و سالم نماز را م یاز خواندن نماز، فارغ م ج امبریگاه پھر
 ین معناینشستند؛ و ھم یبه سمت چپ م یبه سمت راست و گاھ یمردم، گاھ یسو

 کتر به صواب است.یتر و نزد حیدوم، صح
 )حیَصحِ ] (۷[ - ۹۴۵

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
اهُ . »يَِميِنهِ  َ�نْ  َ�نرَْصُِف  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  أ وَ لِمٌ  رَ سْ  .)١(مُ

اوقات، پس از خواندن  ی(گاھ ج د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۷( -۹۴۵
خود را ترک  یش، جایشدند و) از طرف راست خو یش بلند میخو ینماز، از جا

 .»کردند یم
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

َفٌق ] (۸[ - ۹۴۶  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

 : قَاَل  َمْسُعودٍ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ 
َ

َحُدُ�مْ  َ�َْعْل  ال
َ
يَْطانِ  أ نَّ  يََرى َصَالتِهِ  ِمنْ  َشيْئًا لِلشَّ

َ
 أ

ا نْ  َعلَيْهِ  َحقًّ
َ
  أ

َ
  َ�نرَْصَِف  ال

َّ
يُْت  لََقدْ  يَِميِنهِ  َ�نْ  إِال

َ
 َعن َ�نرَْصُِف  َكِثً�ا ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َرأ

 .)٢(�َساره

ده داشته باشد که یاز شما عق ید کسید: نبایگو س ) عبدالله بن مسعود۸( -۹۴۶
از  یده، قسمتین عقیز است و با ایش جایترک کردن محل نماز، تنھا از طرف راست، برا

 یرشرعیطان قرار دھد؛ (چون قرار دادن شرط غیش یش را برایثواب و پاداش نماز خو

در  ج دم که رسول خداید یگمان خود م یطان است؛) و بیدر نماز، کار ش یو اسالم
 شدند. یش، خارج میشتر اوقات، از طرف چپ، از محل نماز خویب

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 .۱۳۵۹ح  ۳/۸۱ یی) و نسا۷۰۸-۶۱ح ( ۱/۴۹۲مسلم  -١
ح  ۳/۸۱ یی؛ نسا۱۰۴۲ح  ۱/۶۳۱)؛ ابوداود ۷۰۷-۵۹ح ( ۱/۴۹۲؛ مسلم ۸۵۲ح  ۲/۳۳۷ یبخار -٢

 .۹۳۰ح  ۱/۳۰۰و ابن ماجه  ۱۳۰۶
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که بعد از گزاردن  یشود که کس یات، دانسته میث و رواین احادیاز مجموع ا :شرح
 یز است چه از طرف راست و چه از طرف چپ، جایشود، جا یخود بلند م یانماز، از ج

نمودند؛ و عالوه از آن، در  ین کار را میز این ج را که رسول خدایخود را ترک کند؛ ز

، پس از گزاردن نماز، پشت به قبله و رو به مردم ج اسالم یامبر گرامیاوقات، پ یبرخ

پس از خواندن نماز صبح، رو  ج آن حضرتت شده است که یکردند؛ چنان که روا یم
 ؟»ده استید یاز شما خواب یشب، کسیا دیآ«دند: یھا پرس به مردم کردند و از آن

 )حیَصحِ ] (۹[ - ۹۴۷

رَبَاءِ  وََعِن 
ْ
َف  َصلَّيْنَا إَِذا ُكنَّا: قَاَل  ال

ْ
َل  َخل ْحبَبْنَا ج هِ لّٰ ـال َسوَّ

َ
نْ  أ

َ
 ُ�ْقِبُل  يَِميِنهِ  َ�نْ  نَُ�ونَ  أ

و َ�بَْعُث  يَْومَ  َعَذابََك  قِِ�  رَبِّ «: َ�ُقوُل  فََسِمْعتُهُ : قَاَل  بِوَْجِههِ  َعلَيْنَا
َ
اهُ  .»ِعبَادك جتمع أ وَ  رَ

 .)١(مُسلم

و به  ج امبریکه پشت سر پ ید: ما (صحابه) ھنگامیگو س ) براء بن عازب۹( -۹۴۷

 ج آن حضرتم که در طرف راست یم، دوست داشتیگزارد یشان، نماز میامامت ا
اندازند و سالم یش از آن که به طرف چپ نظر بیم (تا نخست) به ما رو کنند (و پیباش
 .)ندیند و بر ما و فرشتگان، سالم گویند، نخست به ما رو نمایگو

دم که یشن ج ک بار، پس از سالم) از آن حضرتید: (یدر ادامه گو س براء بن عازب
 یپروردگار! در روز«؛ »عبادک -او تجمع  -وم تبعث یعذابک  یرّب قن«فرمودند:  یم

فر خودت، محفوظ و ی، مرا از عذاب و کیکن یم -ا جمع ی -ش را زنده یکه بندگان خو
 ».مصون بدار

 ت کرده است]یث را مسلم رواین حدی[ا

نبود که او  یزیچ ج امبریپ ی د، عمل و برنامهی: بدون ترد»ربّ قني عذابک« :شرح
، ھرگز یز بدون شک، در قانون عدل الھیکند؛ و ن یرا مشمول مجازات و عذاب الھ

ک نفر یک مملکت بزرگ و پھناور، یاگر در  یسوزند و حت یخشک و َتر با ھم نم
گران به جرم اعمالشان گرفتار عذاب شوند، باز ھم یشناس باشد و د فهیخداپرست و وظ

 د داد.ک نفر را نجات خواھیخدا آن 

؛ ابن ماجه ۳۳۹۸ح  ۵/۴۳۹ ی؛ ترمذ۵۰۴۵ح  ۵/۲۹۸)؛ ابوداود ۷۰۹-۶۲ح ( ۱/۴۲۹ مسلم -١
 .۱/۴۰۰و مسند احمد  ۳۸۷۷ح  ۲/۱۲۷۶

 

                                           



 ٥٩  )تشّهد در کردن دعا) ١٧( باب( :الصلوة کتاب

ن است که یرد، به خاطر ایگ یانجام م یکه به فرمان الھ ج امبریپ ین دعایا یول
 یاست که حت ینخست به گنھکاران و بزھکاران اخطار کند که مسأله آن قدر جّد 

ش را از او ید خود را به خدا بسپارد و نجات خویز باین ج امبر اکرمیشخص خود پ
من از یامبر که ھرگز این پیروان ایپ ی ھمه یبرااست  یمیگر آن که، تعلیبخواھد؛ و د

را ھر لحظه امکان انحراف ینباشند و خود را در ھر حال به او بسپارند؛ ز یعذاب الھ
دھد تا خود را  یامبرش دستور میکه خداوند به پ یانسان وجود دارد و اصوًال وقت یبرا

ل بر امکان گرفتار شدن یدل ش را بخواھد و بدو پناه ببرد،یبدو بسپارد و از او نجات خو
 شان و دشمنان و بدخواھان است.یگران و بداند در دام وسوسه

شتن به یو سپردن خو یبیغ یو با امدادھا یبه لطف الھ ج امبر اکرمین که پیو با ا
وسته خود را به خدا ین حال، پیبا ا یمه شده است، ولیخدا، از ھر گونه انحراف ب

ف ین حال، تکلیبرد؛ پس با ا یخواھد و بدو پناه م یرا م شیسپارد و از او نجات خو یم
 گر مسلمانان، روشن است.ید

 یبا و یو ھر وقت یوند داشت و او در ھر کاریبا خدا پ ج امبریبه ھر حال، قلب پ
و گزاردن نماز  یدار داشت؛ شب به شب زنده یخدا را دوست م یبود. عبادت و بندگ

کرد. نور چشم و لّذتش را در نماز  یاز روز را ھم صرف آن م یپرداخت و قسمت یم
 افت.ی یم

به خود جلب کرده و  ج امبریپ یشمندان جھان را در زندگیآنچه نظر محّققان و اند

ان عبادت و پرداختن به امور یم ج امبریاست که پ یآور ن جمع شگفتیکند، ھم یم

 ین مراتِب عبادت و بندگیبه باالترکه  یبا وجود ج جاد کرده بود. آن حضرتیا ییایدن
کرد؛ در  ین میاش را تأم از فقرا و افراد خانواده یاریبس یده بود، باز ھم زندگیخدا رس

نمود؛  یک اّمت مقابله میست؛ با یز یت میبا تالش و فعال ییایمورد پرداختن به امور دن
کرد؛ به نزد  یاداره مان یرا در َانظار جھان یا دهیحکومت نو ظھور و تازه به قدرت رس

 یئتھایھا و ھ خواند؛ گروه ین خود فرا میفرستاد و آنان را به د یر میپادشاھان سف
ھا به اطراف و اکناف  هیداشت؛ سر یم یرفت و آنھا را گرامیپذ یرا به حضور م یندگینما

با  زیگر و نیان دیر ادیروان سایگرفت؛ و با پ یرا به عھده م یفرستاد و خود فرماندھ یم
شد و در  یم یروزیپ ی آماده  پرداخت؛ یزمامداران و قدرتمندان به بحث و مجادله م

ن ییکرد؛ کارگزاران را تع یاط مین که مبادا شکست بخورد احتیا ین حال برایع
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فرمود: اگر  یکرد و م یم مینمود؛ و خودش آن را تقس یم یآور کرد، و مالھا را جمع یم
مردم  ین خدا براین دییکند؟ و به تب یم یردادگ ینکنم چه کس یمن دادگر

ح یدشوار را توض یداد و جاھا یم شرحرا بسط و  یپرداخت؛ موارد مجمل وح یم
د، و آنچه را یکش یرون میل، فروع آن را بیکرد، و از اصل مسا یداد، و سّنتھا وضع م یم

گاھان گاه نکرده بود به آنچه او را از آن آ  گرداند. یبود، برمده یخداوند او را از آن آ
را که مردمان جھان بدان  یا ن حاالت، اعمال روزانهیا ی که او در ھمه یدر حال

 ج امبریھا، پ ین رنجھا و گرفتاریا ی ان ھمهیداد و در م یورزند، انجام م یمبادرت م
 ییشتر از آنھایاز او با خدا بیگردد که راز و ن یدار میپد یشب و روز به صورت عابد

 پردازند. ین کار میاست که در شکاف کوھھا بد

کتا و ممتاز و یمستقل و  ییالگو ج امبریا از پین و دنین دین جمع و ربط بیا
 آورد. ید میخ بشر پدیر در تارینظ یب

 یبرا یکیعبادت؛  یبرا یکیکرد:  یم میاش را به سه قسمت تقس اوقات روزانه
بود، از وقت  یم یشتریازمند وقت بیمردم ن اش؛ و اگر امور خانواده یبرا یکیمردم و 

عبادت خداوند بود محفوظ نگاه  ی ژهیرا که و یکاست، و وقت یاش م مخصوص خانواده
که چه  ینمود به طور یمواظبت م یزیشگفت انگ ی ن امر به گونهیداشت، و بر ا یم
 داشت. یوا م یرت و شگفتیشتر به حیش را بیاران و چه دشمنان خوی

ن مراتب اخالص، و اوج یو عبادتش به باالتر یکه در بندگ ج امبر اکرمین است پیا
د. و در یشگاه حق رسیدر پ یشگیام ھمیاو و ق یاطاعت خدا و دوست یکوشش برا

ل یتشک ی، حکومتیبند و بار یب یھا رانهید که توانست بر ویرس ییا به جایمورد امور دن
اھداف  ی که ھمه یکن سازد. براستشه یو تباه را در جامه ر یشانیدھد و درِد پر

 وست.یافت و به ھم پین وجه ممکن در وجود او تمرکز یتر ، با کاملیزندگ

پس  ج شود که رسول خدا یث، معلوم مین بخش از حدی: از ا»نا بوجھهیقبل علی«
ت ینشستند؛ و حال آن که از روا یکردند و م یبه جانب راست م یاز گزاردن نماز، رو

 ج شود که آن حضرت یت کرده است، معلوم میآن را روا یبخارکه  سمرة بن جندب
 نشستند. یشان میکردند و در جا یھا م یمقتد یبه سو یپس از سالم نماز، رو

 



 ٦١  )تشّهد در کردن دعا) ١٧( باب( :الصلوة کتاب

 ج را که آن حضرتیوجود ندارد؛ ز یت، تعارض و تضادین دو روایان ایو در واقع، م
ل به جانب یمتما یاندکنشستند که  یم یا کردند و به گونه یھا م یمقتد یبه سو یرو

 اند. حیخود صح یث باال، به جاین رو، ھر کدام از دو حدیگرفتند؛ از ا یراست قرار م
 )حیَصحِ ] (۱۰[ - ۹۴۸

ن« عَ ة أم وَ لمَ الَتْ  سَ اءَ  إِنَّ : قَ دِ  يفِ  النِّسَ هْ ولِ  عَ سُ نَّ  ج هِ لّٰ ـال رَ ا كُ نَ  إِذَ لَّمْ نَ  سَ ـمَ  مِ ةِ الْ تُوبَ نَ  كْ  قُمْ

بَتَ  ثَ ولُ  وَ سُ نْ  ج هِ لّٰ ـال رَ مَ ىلَّ  وَ نَ  صَ الِ  مِ جَ ا الرِّ اءَ  مَ ا اهللاُ شَ إِذَ امَ  فَ ولُ  قَ سُ امَ  ج هِ لّٰ ـال رَ الُ  قَ جَ . »الرِّ

اهُ  وَ يُّ  رَ ارِ بُخَ  الْ

رُ  كُ نَذْ سَ يثَ  وَ دِ ابِرِ  حَ ةَ  بْنِ  جَ رَ مُ اءَ  إِن الضحك بَاب يفِ  سَ اىلَ  اهللا شَ عَ  .)١(تَ

(در نماز ھرگاه  ج در روزگار رسول خداد: زنان یگولام سلمة«) ۱۰( -۹۴۸
 یھا خاستند (و به خانه یش برمیخو یدادند، از جا یجماعت،) از نماز فرض سالم م

و مرداِن نمازگزار،  ج نمودند؛) اّما رسول خدا یگشتند و مسجد را ترک م یش بازمیخو
دند و قرآن کر یماندند (و دعا م یش میتا آن گاه که خدا خواسته بود، در محل نماز خو

، ینبو یھا م و آموزهی، تعالین الھیم و تعّلم اوامر و فرامینمودند و به تعل یتالوت م
ن که یو ھم ).پرداختند یم یقرآن یم واالیق و مفاھیو حقا یاحکام و دستورات شرع

 .»خاستند یز برمیخواستند، مردان نمازگزار ن یبرم یاز جا ج رسول خدا
ث جابر بن یحد -اگر خدا بخواھد  -کرده است؛ و ت یروا یث را بخارین حدی[ا

 ].م کردیذکر خواھ» باب الضحک«ز در یسمرة را ن

 .۶/۳۱۶؛ و مسند احمد ۸۶۶ح  ۲/۳۴۹ یبخار -١

 

                                           





 
 

 فصل دوم

 )حیَصحِ ] (۱۱[ - ۹۴۹

َخذَ : قَاَل  َجبٍَل  بِْن  ُمَعاذِ  َ�نْ 
َ
ِحبَُّك  إِ�ِّ «: َ�َقاَل  وَسلم َعلَيْهِ  اهللا ص� اهللا رَُسول ِ�يَِدي أ

ُ َ
 أل

ُت  .»ُمَعاذُ  يَا
ْ
نَا: َ�ُقل

َ
ِحبَُّك  َوأ

ُ
نْ  تََدعْ  فََال «: قَاَل . هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا أ

َ
 رَبِّ : َصَالةٍ  لُكِّ  ُدبُرِ  يِف  َ�ُقوَل  أ

ِع�ِّ 
َ
رِكَ  ىلَعَ  أ

ْ
اهُ . »ِعبَاَدتَِك  وَُحْسِن  وَُشْكِركَ  ِذك وَ َدُ  رَ أَبُو أَمحْ د وَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ ا أَنَّ  إِالَّ  وَ دَ  أَبَ اوُ ْ  دَ  ملَ

رْ  كُ ذْ الَ : يَ اذ قَ أَنا معَ  .)١(أحبك وَ

دستم را گرفت و خطاب به  ج د: رسول خدایگو س معاذ بن جبل«) ۱۱( -۹۴۹
خدا!  ی فرستاده یز گفتم: ایمن ن». تو را دوست دارم یمعاذ! به راست«من فرمودند: 

له، مال، تجارت و یشتر از پدر، مادر، فرزند، برادر، ھمسر، قوم، قبیمن ھم شما را (ب
 شتر از خودم) دوست دارم.یب ی، مسکن و منزل و حتیبازرگان

ا در آخر ھر نماز، پس از تشّھد یپس، بعد از ھر نماز («فرمودند:  ج آن حضرت
ذکرک و  یعل یرّب َاعنّ «ترک نکن: آن را گاه  ھیچ ن دعا را بخوان ویر،) حتمًا ایاخ

 .»شکرک و ُحسن عبادتک
ات و بر انجام ھر چه  یش و بر شکر و سپاسگزاریاد و ذکر خویپروردگارا! مرا بر «

 ».بفرما یاریش، یبھتر عبادت و پرستش خو
ن تفاوت که یاند با ا ت کردهیروا ییث را احمد بن حنبل، ابوداود و نساین حدی[ا

 ].را ذکر نکرده است» فقال معاذ: و انا احّبک«ابوداود عبارت 
ار یبس ییباز ھم دعا -ار مختصر و موجز است یکه بس یبا وجود -ن دعا یا :شرح

ن بس که رسول یآن، ھم یت و بزرگیاھم یبزرگ و مھم و سترگ و باشکوه است؛ و برا

 نمودند.ه ید تمام، به خواندن آن، سفارش و توصیرا با تأک س معاذ بن جبل ج خدا

؛ و »کتاب الشعر« ۱۶ح  ۲/۹۵۳ ک؛ موطأ مال۱۳۰۴ح  ۳/۵۴ یی؛ نسا۱۵۲۲ح  ۲/۱۸۰ ابوداود -١
 .۵/۲۴۷مسند احمد 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٦٤

ت یار توجه و عناین دعا، بسیبه خواندن ا ج ن که رسول خدایو با نظر به ا
و عدم  یتوجھ یاند، ب د و اھتمام، به خواندن آن سفارش نمودهیاند و با تأک دهیورز

 خواھد داشت. یانسان مسلمان، در پ یرا برا یت بزرگیاھتمام نسبت به آن، محروم
 )حیَصحِ ] (۱۲[ - ۹۵۰

َالمُ «: يَِميِنهِ  َ�نْ  �َُسلِّمُ  اَكنَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  إِنَّ : قَاَل  َمْسُعودٍ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ   السَّ
هِ  َ�يَاُض  يَُرى َحىتَّ  »هِ لّٰ ـال َورمَْحَةُ  َعلَيُْ�مْ  ْ�َمِن  َخدِّ

َ ْ
َالمُ «: �ََسارِهِ  َوَ�نْ  األ  َورمَْحَةُ  َعلَيُْ�مْ  السَّ

هِ  َ�يَاُض  يَُرى َحىتَّ  »هِ لّٰ ـال �رَْسِ  َخدِّ
َ ْ
اهُ . »األ وَ دَ  أَبُو رَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ يّ  وَ ذِ مِ ْ الرتِّ ْ  وَ ملَ رِ  وَ كُ ذْ يُّ  يَ ذِ مِ ْ  الرتِّ

تَّى  حَ يَاضُ  يُرَ هِ  بَ دِّ  .)١(خَ

به جانب راستشان سالم  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن مسعود۱۲( -۹۵۰

 ی گونه یدیکه سف ی؛ به نحو»اهللا رمحةو السالم عليكم«فرمودند:  یدادند و م یم

السالم «فرمودند:  یدادند و م یز به طرف چپشان سالم میشد؛ و ن یان میراستشان، نما

 .»گشت یان و آشکار میچپشان نما ی گونه یدیکه سف ی؛ به طور»رمحة اهللاو عليكم
، ین تفاوت که ترمذیاند؛ با ا ت کردهیروا ییونسا یث را ابوداود، ترمذین حدی[ا

ه«عبارت   ].را ذکر نکرده است »حتّي يُري بياض خدّ
 )حیَصحِ ] (۱۳[ - ۹۵۱

اهُ  وَ رَ هْ  ابْنُ  وَ اجَ نْ  مَ رِ  عَ امَّ ٍ  بْنِ  عَ  .)٢(يَارسِ

ت کرده یروا س اسریز از عمار بن یث را ابن ماجه نین حدی) و ھم۱۳( -۹۵۱
 است.

 )حیَصحِ ] (۱۴[ - ۹۵۲

رَثُ  اَكنَ : قَاَل  َمْسُعودٍ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ 
ْ
�

َ
اِف  أ   َصَالتِهِ  ِمنْ  ج انلَّيِبِّ  انرِْصَ

َ
هِ  إِىل  ِشقِّ

�رَْسِ 
َ ْ
  األ

َ
اهُ . ُحْجَرتِهِ  إِىل وَ نة رشح يفِ  رَ  .)٣(السّ

 .۱۳۴۵ح  ۱/۳۵۷ ی؛ دارم۱۳۲۳ح  ۳/۶۳ یی؛ نسا۲۹۵ح  ۲/۸۹ ی؛ ترمذ۹۹۶ح  ۱/۶۰۶ ابوداود -١
 .۹۱۶ح  ۱/۲۹۶) و ابن ماجه ۵۸۲-۱۱۹ح ( ۱/۴۰۹ مسلم -٢
 .۷۰۲ح  ۳/۲۱۰ یالّسنة بغو شرح -٣

 

                                           



 ٦٥  )تشّهد در کردن دعا) ١٧( باب( :الصلوة کتاب

شتر اوقات (پس از یدر ب ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن مسعود۱۴( -۹۵۲
محل نمازشان را ش، یخو ی حجره یگزاردن نماز،) از جانب چپشان، آن ھم به سو

از جانب چپ محراب به  ج آن حضرت ی حجره ی را که دروازهینمودند؛ (ز یترک م
شتر اوقات، پس از خواندن نماز، از جانب چپ، محل ین رو، در بیشد؛ از ا یمسجد باز م

 ).کردند ینماز خود را ترک م
 ].ت کرده استیروا »ۀالسن شرح«، در یخ بغویث را شین حدی[ا

 )حیَصحِ (] ۱۵[ - ۹۵۳

  َ�َطاءٍ  وََعن«
ْ
ـمُ  َعِن  ُخَراَساِ�ِّ ـال

ْ
 «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ِغَ�ةِ ال

َ
َِمامُ  يَُص�ِّ  ال

ْ
 يِف  اإل

ـمَ 
ْ
ي وِْضعِ ال ِ

َّ
ل َحىتَّ  ِ�يهِ  َص�َّ  اذل اهُ  .»يتََحوَّ وَ د أَبُو رَ اوُ الَ  دَ قَ طاء وَ رك مل اخلرساين عَ  يدْ

ـمُ  ةالْ  .)١(غريَ

کند که گفته  یت میروا س بن شعبه ۀری، از مغ/یعطاء خراسان«) ۱۵( -۹۵۳

که نماز (فرض) را خوانده  ییشنماز، در جایامام و پ«فرمودند:  ج است: رسول خدا
 ».ابدیگر انتقال ید ییبه جا یین که از جایاست، نماز نگزارد، تا ا

 /یاسانف آن، گفته است: عطاء خریت کرده و در تضعیث را ابوداود رواین حدی[ا
 منقطعست، بلکه ین مّتصلث ین حدیا یعنیبن شعبه مالقات نکرده است؛  ۀریبا مغ
 ].است

شنماز، اختصاص ندارد، بلکه ین حکم، فقط به امام و پید دانست که ایالبته با :شرح
 شود. یز شامل میان را نیگر نمازگزاران و مقتدید

ان یتوان چند وجه را ب یگر، مید ییبه جا ییان حکمت انتقال و تحّول از جایو در ب
 کرد:

گمان نکند که  یجاد شود و کسیا یان نماز فرض و سّنت و نفل، فرق و تفاوتیتا م
 امام ھنوز در نماز فرض است.

 یا ضرر انسان شھادت و گواھیز به نفع یگاه، در روز رستاخ ن و سجدهیچون زم

افته یگر، انتقال نید ییبه جا ییدستور دادند تا از جا ج امبر خداین رو، پیدھد، از ا یم
مکان، به نفع او و به عبادت و ھردو  امتیرا نخواند تا در روز ق یگریاست، نماز د

 .۱۴۲۸ح  ۱/۴۵۹و ابن ماجه  ۶۱۶ح  ۱/۴۰۹ ابوداود -١
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پروردگار  یاد او برایانگر عبادت زیدھند و ب یخدا، گواھ ی پرستش و کرنش و سجده
 ان باشند.یجھان

 د: یفرما یخداوند بلند مرتبه م

ُث  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿  ۡخبَ  ُ�َّدِ
َ
ۡوَ�ٰ لََها ٤ارََهاأ

َ
نَّ َر�ََّك أ

َ
 .]۵-۴[الزلزلة:  ﴾٥بِأ

کند (و به زبان  یخود را بازگو م ین خبرھایامت است) زمیدر آن روز (که سرآغاز ق«
ن احوال و اقوال یبر آن گذشته است). (ا ییزھایا حال، خواھد گفت که چه چیقال 

 .»د)ی(که چه بشود و چه بگو دھد یام مین،) بدان سبب است که پروردگار تو بدو پیزم
ر، بر یر و شیھا و اعمال خ یھا و بد یامت، آنچه از خوبیبه ھر حال در روز ق

ن شھود اعمال یتر از مھم یکیسازد و  ین واقع شده است، ھمه را برمال میزم ی صفحه
م و شاھد یدھ یاست که ما اعمال خود را بر آن انجام م ینین زمیانسان در آن روز، ھم

 ناظر ما است.و 

ا یآ«؛ ؟»اتدرون ما اخبارها«م که فرمودند: یخوان یم ج امبریاز پ یثیدر حد
گاھترند. یگفتند: خدا و پ ؟»ستیه چین آین در اید منظور از اخبار زمیدان یم امبرش آ

 ین است که اعمال ھر مرد و زنین، ایمنظور از خبر دادن زم«فرمودند:  ج آن حضرت
د: فالن شخص یگو ین که مین چنیا  دھد؛ یاند، خبر م ام دادهن انجیزم یرا که بر رو

 .»نین است خبر دادن زمیا در فالن روز، فالن کار را انجام داد؛ 

ت را به اذان بلند کن؛ ی، صدایابان ھستیدر بھرگاه  د:یگو س ید خدریو ابوسع

 الحجرو ال ا�سو ال�سمعه جن«فرمودند:  یدم که میشن ج چرا که از رسول خدا
او  ین که برایشنود مگر ا یآن را نم یسنگ ی چ جن و انس و قطعهیھ«؛ »اال�شهد هل

 .»دھد یم یامت گواھیدر روز ق
ن که منظور یا ایکند؟  ید و تکلم میگشا ین به فرمان خدا زبان می، زمیا به راستیو آ

که انسان  یم ھر عملیدان یرا مین است؟ زیزم ی ظاھر شدن آثار اعمال انسان بر صفحه
 یگذارد؛ ھر چند امروز برا یم یبه جا یدر اطراف او آثار -خواه ناخواه  -انجام دھد 

ا دشمن یک دوست یکه از خطوط انگشتان  یما محسوس نباشد؛ درست ھمانند آثار
شود؛ و سخن  ین آثار ظاھر میا ی ماند؛ و در آن روز ھمه یدر م ی رهیدستگ یبر رو

ک شخص یست، ھمان گونه که گاه به یظھور بزرگ نن یجز ا یزین، چیگفتن زم

 



 ٦٧  )تشّهد در کردن دعا) ١٧( باب( :الصلوة کتاب

 یخواب یآثار ب یعنی؛ یا دهیشب نخوابید که دیگو یم: چشمان تو میگوئ یآلود م خواب
 ان است.یدر آن نما

شرفت علم و دانش یست؛ چرا که ھم امروز با پین یبین موضوع عجیبه ھر حال، ا
انسان را  یتواند صدا یلحظه، م اختراع شده که در ھمه جا و ھر یبشر، ابزار و وسائل

ک سند مسّلم در ید و به عنوان ینما یبردار ا از انسان و اعمالش، عکسیضبط کند، 
 نباشد. یگونه انکار چیکه قابل ھ یا دادگاه مطرح شود، به گونه

ک یا یک نوار نازک یکردند؛ امروز  ین تعّجب میاز شھادت زم یاگر در گذشته، بعض
تواند مسائل  یشود، م یک دکمه به لباس دوخته میورت دستگاه ضبط که به ص

 را بازگو کند. یاریبس

مساجد يف بقاع �تلفة، فان لّك ـصلّوا ال«اند:  از بزرگان ما گفته ین که برخیجالب ا
د؛ یمختلف مساجد نماز بخوان یھا در قسمت«؛ »بقعة �شهد للمصّ� عليها يوم القيامة

 یآن نماز خوانده است، گواھ یکه رو یکس یامت، برایدر ق ینیزم ی را ھر قطعهیز
 .»دھد یم

شود؛ آنجا که  ید مییز تأیت مسلم نیت ابوداود، با رواید دانست که روایو با

رسول «؛ »ان ال نوصل صالة بصالة حيت نتلكّم او �رج ج امرنا رسول اهللا«د: یفرما یم
که صحبت  یتا ھنگام یگریرا با نماز د یچ نمازیبه ما دستور دادند که ھ ج الله

 .»میام، به طور مّتصل نخوان رون نرفتهیا بیم یا نکرده
 )حیَصحِ ] (۱۶[ - ۹۵۴

�ٍَس  َوَ�نْ «
َ
نَّ : أ

َ
ُهمْ  ج انلَّيِبَّ  أ َالةِ  ىلَعَ  َحضَّ نْ  َوَ�َهاُهمْ  الصَّ

َ
فُوا أ افِهِ  َ�بَْل  َ�نرَْصِ  ِمنَ  انرِْصَ

َالةِ  اهُ . »الصَّ وَ دَ  أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

مردم را بر (مالزمت و  ج د: رسول خدایگو س انس بن مالک«)۱۶( -۹۵۴
ھا را از ترک  ب نمودند؛ و آنیق و ترغیختند و تشویخواندن) نماز (با جماعت) برانگ

 .»فرمودند ینھ محل نماز را ترک کنند،  ج امبرین که پیکردن محل نماز قبل از ا
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

 .۳/۲۴۰؛ و مسند احمد ۶۲۴ح  ۱/۴۱۲ابوداود  -١
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تواند  یز می، دو چی: عّلت نھ»هناهم ان ينرصفوا قبل انرصافه من الصلوةو « :شرح
 باشد:

ز ھمراه با مردان در نماز جماعت شرکت ی، زنان نج چون در روزگار رسول خدا
 یدادند، از جا یدر نماز جماعت از نماز فرض سالم مھرگاه  زیکردند و آنان ن یم

ن رو، یکردند، از ا یگشتند و مسجد را ترک م یش باز میخو یھا خاستند و به خانه یبرم

ھا محل نماز  ش از ترک کردن محل نمازش، آنیصحابه را منع کردند که پ ج امبریپ
رون یاز مسجد ب یشان ھستند، به راحتیخود را ترک نکنند تا زنان که در پشت سر ا

ند؛ رفت ینخست زنان م یعنیرد؛ یھا و مردان صورت نگ ان آنیم یشوند و اختالط

خود  یشان، مردان نمازگزار، از جایخواستند و پس از ا یبرم یاز جا ج امبریسپس پ
 کردند. یشدند و محل نماز را ترک م یبلند م

از نماز سالم  ج امبریش از آن که پین باشد که مردم، پیث ایو ممکن است مراد حد
 رون نشوند. یھا سالم ندھند و از نماز ب بدھند، آن

 



 
 

 فصل سوم

 )فیَضعِ ] (۱۷[ - ۹۵۵

ادِ  وََعن وٍْس  بِْن  َشدَّ
َ
لك إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «: َصَالتِهِ  يِف  َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  أ

َ
سأ

َ
 أ

مر يِف  اثلَّبَات
َ ْ
لَُك  الرُّْشدِ  ىلَعَ  والعز�مة األ

َ
ْسأ

َ
لَُك  ِعبَاَدتَِك  وَُحْسنَ  نِْعَمِتَك  ُشْكرَ  َوأ

َ
ْسأ

َ
بًا َوأ

ْ
 قَل

لَُك  َصاِدقًا َولَِسانًا َسِليًما
َ
ْسأ

َ
ُعوذُ  َ�ْعلَمُ  َما َخْ�ِ  ِمنْ  َوأ

َ
ْستَْغِفُركَ  َ�ْعلَمُ  َما رَشِّ  ِمنْ  بَِك  َوأ

َ
 لَِما َوأ

اهُ . َ�ْعلَمُ  وَ ائِيُّ  رَ د ورو النَّسَ  .)١(نَحوه أَمحْ

در نمازشان (پس از خواندن  ج رسول خداد: یگو س ) شّداد بن اوس۱۷( -۹۵۵

 كاسألو العز�مة يلع الرشد كاسألو اثلبات يف االمر كا� اّ� اسأل«فرمودند:  یتشّھد) م
من خ� ما  كاسألو لساناً صادقاً،و قلباً سليماً، كاسألو كُحسن عبادتو كشكر نعمت

 .»ما تعلمـل كاستغفرو من رّش ما تعلم، كاعوذ بو تعلم،
ت و راه ین و ھمت و پشتکار در ھدایدر کار د یداریپروردگارا! من از تو، ثبات و پا

نعمتت و ھر چه بھتر  یخواھم شکر و سپاسگزار یدرست و راست خواھانم؛ و از تو م
 یا) و زبانیکفر و نفاق و ر یماریسالم (از ب یز از تو قلبیانجام دادن عبادت تو را. و ن

خواھم و  ی، از تو میدان یرا که م ییھا یکین ی ا! من ھمهیداخواھم. بار خ یگو م راست
که تو  یگناھان ی برم؛ و از ھمه ی، به تو پناه میشناس یکه م ییھا یبد ی از ھمه

 م.ینما ی، از تو طلب آمرزش میدان یم
ز به سان آن را در یت کرده است؛ و احمد بن حنبل نیروا ییث را نساین حدی[ا

 ].ت نموده استیروا -نه در لفظ  - یمعن

 )َصِحيح] (١٨[ - ٩٥٦
دِ  َ�ْعدَ  َصَالتِهِ  يِف  َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  َجابِرٍ  َوَ�نْ  ْحَسنُ : التََّشهُّ

َ
مِ  أ الَكَ

ْ
مُ  ال  الَكَ

ْحَسنُ  هِ لّٰ ـال
َ
  َوأ

ْ
د هدي َهْدِي ـال اهُ  .ُ�َمَّ وَ ائِيّ  رَ  .)٢(النَّسَ

 .۴/۱۲۳و مسند احمد  ۱۳۰۴ح  ۴/۵۴ یینسا -١
 .۱۸ح  ۱/۱۸؛ و ابن ماجه ۱۳۱۱ح  ۳/۵۸ یینسا -٢
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فرمودند:  یدر نمازشان، پس از تشھد م ج د: رسول خدایگو س جابر«) ۱۸( -۹۵۶

ن سخنان و یگمان، بھتر یب«؛ »احسن اهلدي، هدي �مدو احسن الالكم الكم اهللا،«
ن رھنمود و روش و منش، رھنمود ین گفتارھا، کتاب پرشکوه خداست و بھتریتر درست

 است. ج و سبک و روش محمد
 ].ستت کرده ایروا ییث را نساین حدی[ا

ثابت است، ھر  ج که پس از تشھد، از رسول خدا ییدعاھا ی از مجموعه :شرح
د و آن را در نماز یتواند انتخاب نما یخواھد، م یرا که م ییشخص نمازگزار، ھر دعا

 باشد و در خواندن یثابت م ج ن دعاھا، از شخص رسول خدایا یرا تمامیبخواند؛ ز
 وجود ندارد.، یچ ُعسر و َحَرجیھا، ھ از آنھریک 

 )ٌف یَضعِ ] (۱۹[ - ۹۵۷

َالةِ  يِف  �َُسلِّمُ  ص� اهللا رَُسول اَكنَ : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ  َقاءَ  �َْسِليَمةً  الصَّ
ْ
 ُ�مَّ  وَْجِههِ  تِل

  تميل
َ

يْمن الشق إِىل
َ ْ
اهُ . َشيْئا األ وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

ش یخو یرو روبهک سالم یدر نماز،  ج د: رسول خدایگولشهی) عا۱۹( -۹۵۷
 ی گونه یدیکردند (تا سف یل میبه جانب راست، ما یشان را اندکیدادند، سپس رو یم

ل یبه طرف چپشان ما یش را اندکیخو یشد؛ و آن گاه رو یان میراستشان نما
 ).ز ظاھر گرددیچپشان ن ی گونه یدینمودند تا سف یم

 .]ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا

ت، معتقد است که سالم نماز، سّنت است و ین روایبراساس ا ،/امام مالک :شرح
ات یروا یبر مبنا ینظران فقھ جمھور علماء و صاحب یباشد؛ ول یک سالم می
ن باورند که یاند، بر ا رامون سالم گفتن به سمت راست و چپ آمدهیکه پ یشمار یب

ث باال یبه سمت چپ؛ و حد یگریبه طرف راست و د یکیدو سالم است؛  ینماز، دارا
ھا، سالم دادن به سمت  است که در آن یحیشمار صح یث بیاز احاد یز مختصرین

 ح شده است.یراست و چپ، تصر

 .۲۹۶ح  ۲/۹۰ یترمذ -١

 

                                           



 ٧١  )تشّهد در کردن دعا) ١٧( باب( :الصلوة کتاب

معتقد است که سالم اول نماز واجب و از ارکان نماز است و  /یاّما امام شافع

سّنت  سالم،ھردو  ن باور است کهیبر ا /فهیسالم دوم، سّنت است؛ و امام ابوحن
کند و  یت میرون رفت، کفاین رو اگر به قصد خروج از نماز، برخاست و بیاست؛ از ا

سالم داللت ھردو  بر وجوب /فهیت مشھور امام ابوحنیح است؛ و رواینمازش صح
 دارد.

د: امام، ابتدا سرش را یگو یث باال میبا استدالل به حد /به ھر حال، امام مالک
ل کند؛ و یبه طرف راست ما ید؛ سپس آن را کمیسالم بگوک بار یبلند کند و  یاندک

ش؛ دوم یخو یرو د؛ اول به روبهید سه بار سالم بگویدگاه امام مالک، بایز از دین یمقتد
 به جانب راست و سوم به سمت چپ.

ف است؛ یند که ضعیگو یث مین حدیا ی ، دربارهینظران فقھ جمھور علماء و صاحب
آن گفته است:  ی درباره یاست که امام بخار »ر بن محمدیزھ«ان آن، یاز راو یکیرا یز
ز اھل شام یث را نین حدی؛ و ا»اند ت کردهیرا روا یادیث ُمنکر زیاھل شام از او احاد«

 باشد. یث، قابل استدالل نمین حدین؛ ایاند؛ بنابرا ت کردهیروا
ث سالم بن یز دارد؛ و آن، حدین یگرید یل قویث، دلین حدیامام مالک، عالوه از ا

ت کرده است، نماز ی، آن را رواییکه امام نسا یطوالن یثیاست که در حد س عبدالله

فصّ� العشاء ثم «کند و در آن گفته است:  ی) را نقل مس سفر پدرش (عبدالله بن عمر
: اذا حذر احد�م امراً �يش فوته ج سلم واحدة تلقاء وجهه ثم قال: قال رسول اهللا

 .»فليصّل هذه الصلوة
أت و شکل، در حالت عذر و از ین ھیاند: ا ث گفتهین حدیاز علماء، در جواب ا یبرخ

اذا حذر احد�م امراً �يش «ث (یآخر حد ی بوده است؛ چنان که جمله یناچار یرو
 کند. ید میی) آن را تأ»فوته

کند که قائل به وجوب سالم اول و  ید مییرا تأ یدگاه کسانین پاسخ، مسلک و دیاما ا
شاذ، از امام  یتیا مستحب بودن) سالم دوم ھستند که در روایمسنون بودن (

ن ین چنیز این امام ابن ھمام یده است و فتواینقل گرد ین قولیز چنین /فهیابوحن
 است.
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باشد که با  یسالم، واجب مھردو  بر آن است که /فهیت مشھور امام ابوحنیو روا
 امبریامکان دارد که پ«د: یگو یم ینیعالمه ع؛ شود ید نمییشان تأیدگاه ایجواب باال، د

از نمازگزاران آن را  یگفتند که برخ یسالم دوم نماز را آھسته م یا به اندازه یگاھ ج
ث متعدد یات و احادیگر، در مقابل رواید ییک سو، و از سوین از یده باشند؛ ایاصًال نشن

امام ؛ و »ح دادیشاذ را ترجث ین چند حدیتوان ا یبر دو سالم بودن نماز) نم ی(مبن
ت یست صحابه روایانگر دو سالم ھستند را از بیرا که ب یاتیث و روایز احادین یطحاو

 کرده است.
 )فیَضعِ ] (۲۰[ - ۹۵۸

َمَرنَا: قَاَل  َسُمَرةَ  َوَ�نْ 
َ
نْ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  أ

َ
َِمامِ  ىلَعَ  نَُردَّ  أ

ْ
نْ  َوَ�تََحابَّ  اإل

َ
 ىلَعَ  َ�ْعُضنَا �َُسلِّمَ  َوأ

اهُ . َ�ْعٍض  وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

ما را فرمان دادند تا بر امام،  ج د: رسول خدایگو س سمرة بن جندب )۲۰( -۹۵۸
ت یش، نیند، در سالم خویگو یھا که سالم نماز م یمقتد یعنیم؛ (یرا رد نمائ سالم

م و به یباشگر را دوست داشته یکدیجواب سالم امام را کنند؛) و ما را دستور دادند تا 
 یوقت یعنیم؛ (ییگر، سالم بگوید یاز ما، بر برخ یم و برخیگر عشق و محبت بورزیکدی

ز داشته یگر را نیکدیت سالم بر یش، نیم، در سالم خویدھ یکه در نماز، سالم م
 ).میباش

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
خواست  ید و میبه آخر نماز رس یمقتدھرگاه  ث دانسته شد کهین حدیاز ا :شرح

د، نخست به طرف راست سالم داده و بعد به طرف چپ سالم بدھد؛ و یسالم نماز گو
ز یھا ن ت امام، فرشتگان و مسلماناِن نمازگزار را داشته باشد و بر آنیبه ھنگام سالم، ن

 سالم بفرستد.
 :ن باورند کهیبه ھر حال، احناف بر ا

اند و  که مأمور ثبت اعمال یمرداِن نمازگزار، فرشتگانت یدر ھنگام سالم دادن، ن
 ک و صالح را بکند.ین یھا جّن 

 .۹۲۲ح  ۱/۲۹۷و ابن ماجه  ۱۰۰۱ح  ۱/۶۰۹ابوداود  -١

 

                                           



 ٧٣  )تشّهد در کردن دعا) ١٧( باب( :الصلوة کتاب

در وقت  یبود، در آن صورت مقتد یمقتد یھا از جھت یکیو اگر چنانچه امام در 
ش را تنھا در ھمان جھت بکند؛ و اگر چنانچه امام در برابر او بود، یت امام خویسالم، ن

 ت امام را بکند.ینسالم، ھردو  در آن صورت در
که مأمور ثبت  یان، فرشتگانیت مقتدیسالم، نھردو  به ھنگام سالم، با یمقتد

 سمت راست و چپ بکند.ھردو  ک و صالح را درین یھا اند و جّن  اعمال
 ت فرشتگان را دریسالمش، تنھا نھردو  گزارد، با ینماز م ییکه به تنھا یو فرد

 سمت راست و چپ بکند.ھردو 

 





 
 

 )۱۸( باب
 ذکر و دعا بعد از نماز

 
 ذکر و دعا بعد از نماز )۱۸باب (



 
 

 فصل اول

فق] (۱[ - ۹۵۹  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ْعرُِف  ُكنُْت : قَاَل  اب َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن 
َ
 َعلَيْهِ  اهللا َص�َّ  هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َصَالةِ  انِْقَضاءَ  أ

 .)١(بِاتلَّْكِب�ِ  وَسلم

الله «را با  ج د: تمام شدن نماز رسول خدایگو س ) عبدالله بن عباس۱( -۹۵۹

نماز ھرگاه  ج دادم؛ (چرا که آن حضرت یص میشان (در آخر نماز) تشخیگفتن ا »اکبر
 گفتند. یم »الله اکبر«کردند،  یرا تمام م

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 )ٌح یَصحِ ] (۲[ - ۹۶۰

  َ�ْقُعدْ  لَمْ  َسلَّمَ  إَِذا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َّ

: َ�ُقوُل  َما ِمْقَدارَ  إِال
نَْت  اللَُّهمَّ 

َ
َالمُ  أ َالمُ  َوِمنَْك  السَّ َت  السَّ

ْ
َالل َذا يَا َ�بَاَر�

ْ
َرام اجل

ْ
ك ِ

ْ
اهُ  .َواإل وَ  .)٢(مُسلم رَ

دادند،  یان نماز، سالم میدر پا ج رسول خداھرگاه  د:یگو ل شهی) عا۲( - ۹۶۰

منک السالم، و اللهم انت السالم«ند: ین که بگوینشستند مگر به قدر ا یشان نم یدر جا

و  یستیو ناشا یب و نقص و ناتوانیپروردگارا! تو (از ھر ع«؛ »االكرامو تباركت يا ذااجلالل
صاحب  یا ؛یاز طرف توست؛ واال مقام و مبارک یو سالمت یانباز) سالم ھستک و یشر

 .یشکوه و بزرگوار
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 ی پس از سالم نماز، به اندازه ج شود که آن حضرت یث باال، معلوم میاز حد :شرح

از  یخاستند؛ ول ینشستند و بعد از آن، فورًا برم یم ...»اللهم انت السالم«خواندن 

 ۳/۶۷ یی؛ و نسا۱۰۰۲ح  ۱/۶۰۹)؛ ابوداود ۵۸۳-۱۲۰ح ( ۱/۴۱۰؛ مسلم ۸۴۲ح  ۲/۳۲۵ یبخار -١
 .۱۳۳۵ح 

ح  ۳/۶۹ یی؛ نسا۲۹۸ح  ۱/۹۵ ی؛ ترمذ۱۵۱۲ح  ۲/۱۷۶)؛ ابوداود ۵۹۲-۱۳۶ح ( ۱/۴۱۴مسلم  -٢
 .۱۳۴۷ح  ۱/۳۵۸ یو دارم ۹۲۴ح  ۱/۲۹۸؛ ابن ماجه ۱۳۳۸

                                           



 ٧٧ ) نماز از بعد دعا و ذکر) ١٨( باب ( :لصلوةکتاب ا

 ین دعا، ذکرھا و دعاھایعالوه بر ا ج امبریشود که پ یگر ثابت مید یاتیث و روایاحاد

اللهم « یدعا ج امبریاند: پ از محدثان گفته ین رو برخیخواندند؛ از ا یز مین یگرید

گر را بعد از ید یخواندند و دعاھا یرا متصل پس از نماز فرض م...» انت السالم
 خواندند. یھا و فارغ شدن کامل از نماز م تخواندن سنّ 

ز مّتصل بعد از سالم و قبل از یگر نید ین است که دعاھای، بھتر ایالبته به طور کلّ 
 -ات یث و روایاز احاد ین رابطه، در برخیرا که در ایھا خوانده شوند؛ ز خواندن سّنت

متصل بعد از خواندن  ج اسالم یامبر گرامین وارد شده است که پیچن -به صراحت 

 خواندند. یم» و... اللهم انت السالم«عالوه از  یینماز فرض، دعاھا

ن یشه چنیھم ج ن نباشد که آن حضرتیالشهیو ممکن است که منظور عا

 ...»اللهم انت السالم« یخواندن دعا ی کردند و پس از سالم نماز، به اندازه یم

 ج امبرین است که پیا یند؛ بلکه منظور وشد ینشستند و بعد از آن، فورًا بلند م یم
خواندند  یرا م...» اللهم انت السالم« یکردند و بعد از سالم، فقط دعا ین میچن یگاھ

ن یخواندند تا مردم بدانند که خواندن ا یگر را مید یز دعاھاین یشدند و گاھ یو بلند م
 باشد. یمستحب و مباح مست، بلکه یا واجب نیگونه دعاھا و ذکرھا بعد از سالم، فرض 

 ک نکته:یتذّکر 

 كمنو ا� انت السالم«گر، فقط یح دیات صحیث و روایث و احادین حدیدر ا
وارد  »االكرامو تعايلت يا ذااجلاللو ر�نا كتبار«يا » االكرامو يا ذااجلالل كالسالم، تبار

شنمازان، معروف و متداول است که یاز پ یمردم و برخ ی ان عاّمهیشده است و آنچه م

يرجع السالم فحّينا ر�نا  كايل«کنند:  ین کلمات را اضافه می، ا»السالم كمن«بعد از 
ن کلمات، بعد یاند که ا آن گفته ی محدثان درباره ؛»ادخلنا اجلنة دارالسالم و...و بالسالم

 ستند.یثابت ن ج اند و از آن حضرت اضافه شده ج از رسول خدا
 )حیَصحِ ] (۳[ - ۹۶۱

: َوقَاَل  ثََالثًا اْستَْغَفرَ  َصَالتِهِ  ِمنْ  انرَْصََف  إَِذا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  س ثَْوَ�انَ  َوَ�نْ 

 



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٧٨

نَْت  اللَُّهمَّ «
َ
َالمُ  أ َالمُ  َوِمنَْك  السَّ َت  السَّ

ْ
َالل َذا يَا َ�بَاَر�

ْ
َرام اجل

ْ
ك ِ

ْ
اهُ  .َواإل وَ  .)١(مُسلم رَ

دادند، سه بار  ی، سالم نماز را مج رسول خداھرگاه  د:یگو س ) ثوبان۳( -۹۶۱

فرمودند:  ی؛) و م»استغفر اهللا، استغفر اهللا، استغفر اهللا«گفتند:  یکردند (و م یاستغفار م

پروردگارا! تو (از ھر «؛ »االكرامو يا ذاجلالل كالسالم، تبار كمنو ا� انت السالم«
از طرف  یو سالمت یک و انباز) سالم ھستیرو ش یستیو ناشا یب و نقص و ناتوانیع

 .یصاحب شکوه و بزرگوار یا ،یتوست؛ واال مقام و مبارک
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

َفٌق ] (۴[ - ۹۶۲  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ـمُ  َعِن وَ 
ْ
نَّ  ُشْعبَةَ  بِْن  ِغَ�ةِ ال

َ
 «: َمْكتُوَ�ةٍ  َصَالةٍ  لُكِّ  ُدبُرِ  يِف  َ�ُقوُل  اَكنَ : ج انلَّيِبَّ  أ

َ
َ  ال

َ
  إهِل

َّ
 إِال

  وَْحَدهُ  اهللاُ 
َ

�َك  ال ُ  رَشِ
َ

ُ  هل
َ

ـمُ  هل
ْ
ُك ال

ْ
ُ  ل

َ
  َوهل

ْ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  وَُهوَ  َحْمدُ ـال   اللَُّهمَّ  قَِديرٌ  يَشْ

َ
 لَِما َمانِعَ  ال

ْ�َطيَْت 
َ
  أ

َ
  َمنَْعَت  لَِما ُمْعِطيَ  َوال

َ
  َذا َ�نَْفعُ  َوال

ْ
د ِمنْك َجدِّ ـال

ْ
 .)٢(اجل

، یبعد از ھر نماز فرض ج اسالم یامبر گرامید: پیگو س بن شعبه ۀریمغ) ۴( -۹۶۲

 اهللا وحده الرش�«فرمودند:  یخواندند و) م ین دعا را می(ا
ّ

هل و كملـهل، هل ال كال اهل اال
الينفع و ما منعَت ـالمعطي لو ما اعطيَت ـهو يلع لّك يشء قدير؛ ا� المانع لو احلمد

 .»ذاجلّد منک اجلدّ 
کتا و تنھا است یھمتا و تک و  یگانه و بیست که یجز ذات الله ن یود به حقچ معبیھ
بنده و سزاوار یش، از آن او و زیندارد؛ ُملک و قدرت و سپاس و ستا یک و انبازیو شر

چ ی، ھیبخش یو م یکن یا! آنچه تو عطا میتواناست. بار خدا یزیاوست و او بر ھر چ
، یکن یرد؛ و آنچه را تو منع میجلو آن را بگ تواند ینم یست و کسیآن ن یبرا یمانع

 ییست آن را ببخشد؛ و مال و دارایقادر ن یست و کسیآن ن یبرا یا چ عطا کنندهیھ
 .ییرساند تو یرساند؛ آن که نفع م ینم ینفع

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 .۵/۲۷۵و مسند احمد  ۱۳۴۸ح  ۱/۳۵۸ ی)؛ دارم۵۹۱-۱۳۵ح ( ۱/۴۱۴مسلم  -١
 ۲/۹۶ ی؛ ترمذ۱۵۰۵ح  ۲/۱۷۲)؛ ابوداود ۴۷۷-۲۰۵ح ( ۱/۳۴۷؛ مسلم ۸۴۴ح  ۲/۳۲۵ یبخار -٢

و مسند  ۱۳۴۹ح  ۱/۳۵۹ ی؛ دارم۱۳۴۹ح  ۱/۲۸۴؛ ابن ماجه ۱۳۴۱ح  ۳/۷۰ یی؛ نسا۲۹۹ح 
 .۳/۱۷احمد 

 

                                           



 ٧٩ ) نماز از بعد دعا و ذکر) ١٨( باب ( :لصلوةکتاب ا

 )حیَصحِ ] (۵[ - ۹۶۳

 بَِصْوتِهِ  َ�ُقوُل  َصَالتِهِ  ِمنْ  َسلَّمَ  إَِذا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  الز�� بن اهللا عبد وََعن
ىلْعَ 

َ ْ
 «: األ

َ
َ  ال

َ
  إهِل

َّ
  وَْحَدهُ  اهللاُ  إِال

َ
�َك  ال ُ  رَشِ

َ
ُ  هل

َ
ـمُ  هل

ْ
ُك ال

ْ
ُ  ل

َ
  َوهل

ْ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  وَُهوَ  َحْمدُ ـال   قَِديرٌ  يَشْ

َ
 ال

  َحْوَل 
َ

ةَ  َوال   قُوَّ
َّ

  بِا�َّ  إِال
َ

  ال
َ

  إهِل
َّ

  اهللا ِإال
َ

َ  ال
َ

  إهِل
َّ

  اهللاُ  إِال
َ

  َ�ْعبُدُ  َوال
َّ

ُ  إِيَّاهُ  ِإال
َ

ُ  انلِّْعَمةُ  هل
َ

َفْضُل  َوهل
ْ
ُ  ال

َ
 َوهل

  اثلَّنَاءُ 
ْ
  َحَسنُ ـال

َ
َ  ال

َ
  إهِل

َّ
ُ  ُ�ِْلِص�َ  اهللاُ  إِال

َ
اَكفُِرونَ  كره َولَو ادّلين هل

ْ
اهُ  .ال وَ  .)١(مُسلم رَ

سالم نمازشان را  یوقت ج رسول خداد: یگو س ری) عبدالله بن زب۵( -۹۶۳
 فرمودند: یبلند و رسا م یدادند؛ با صدا یم

 اهللا وحده ال رش�«
ّ

هو يلع لّك يشء قدير؛ ال و هل احلمدو كملـهل، هل ال كال اهل اال
 اياه، هل انلعمةو ال قوة اال باهللا؛ ال اهل اال اهللاو حول

ّ
هل اثلناء و هل الفضلو ال نعبد اال

 .»لو كره الاكفرونو اال اهللا، �لص� هل ادلين احلسن؛ ال اهل
ک و انباز است؛ ُملک و یبدون شر یکتایست؛ یجز از خدا ن یچ معبود بر حّق یھ«

 یچ حرکت و قوتیتواناست؛ ھ یزیش از آن اوست و او بر ھر چیقدرت و سپاس و ستا
ست؛ تنھا او یر از ذات الله نیغ یچ معبود بر حّق یت الله؛ ھیست مگر به خواست و مشین

چ معبود بر یاوست؛ ھ یکو برایش نیم؛ نعمت و فضل و ستایکن یرا عبادت و پرستش م
اوست اگر چه کافران دوست نداشته  یست؛ عبادتمان خالصانه برایر از الله نیغ یحق

 ».باشند و نپسندند
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 )حیَصحِ ] (۶[ - ۹۶۴

ن سعد وََعن
َ
ءِ  بَنِيهِ  ُ�َعلِّمُ  اَكنَ  أ

َ
لَكَِماِت  َهُؤال

ْ
 بِِهنَّ  َ�تََعوَّذُ  اَكنَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  إِنَّ : َوَ�ُقوُل  ال

َالةِ  ُدبُرَ  ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ : الصَّ
َ
  ِمنَ  بَِك  أ

ْ
ُعوذُ  ُجنْب ـال

َ
ُْخِل  ِمنَ  بَِك  َوأ ُعوذُ  ابلْ

َ
رَْذلِ  ِمنْ  بَِك  َوأ

َ
 أ

ُعُمرِ 
ْ
ُعوذُ  ال

َ
ْ�يَا فِتْنَةِ  ِمنْ  بَِك  َوأ َقرْب  وََعَذاب ادلُّ

ْ
اهُ  .ال وَ يّ  رَ ارِ  .)٢(البُخَ

و مسند احمد  ۱۳۴۰ح  ۳/۷ یی؛ نسا۱۵۰۶ح  ۲/۱۷۳)؛ ابوداود ۵۹۴ -۱۳۹ح ( ۱/۴۱۶ مسلم -١
۴/۵. 

 یی؛ نسا۳۵۶۷ح  ۵/۵۳۵ ی)؛ ترمذ۲۷۰۶-۵۲ح ( ۴/۲۰۸۰؛ مسل ۶۳۶۴ح  ۱۱/۱۷۴ یبخار -٢
 .۱/۱۸۶؛ و مسند احمد ۳۸۴۴ح  ۲/۱۲۶۳؛ ابن ماجه ۵۴۹۶ح  ۸/۲۷۱

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٨٠

ن کلمات را به فرزندان ی، ایت است که ویروا س وقاص یاز سعد بن اب )۶( -۹۶۴

ن کلمات، بعد از ھر نماز یبا ا ج گمان، رسول خدا یگفت: ب یآموخت و م یش میخو
 فرمودند: یبردند و م یفرض، به خدا پناه م

اعوذ و من ارذل العمر كاعوذ بو من ابلخل كاعوذ بو من اجلنُب كاّ� اعوذ با�ّ «
 .»عذاب القربو من فتنة ادلنيا كب

که باعث  یو فرتوت شدن یری، پی، بخل و تنگ چشمیا! از ترس و بزدلیبار خدا«
 ».برم یا و عذاب قبر، به تو پناه میدن ی گردد، فتنه یذّلت و خوار

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا
ز پست و نامطلوب و یچ« ی، به معنا»رذل« ی از ماده »ارذل«: »َاْرَذل العمر« :شرح

و  یار باال است که ناتوانین بسی: سن»ارذل العمر«است؛ و منظور از  »ه و زبونیفروما
خود  ییکه قادر به انجام حوائج ابتدا یرد به حّد یگ یان، وجود انسان را فرامینس

 نامطلوب عمر شمرده است. یھا ل، قرآن آن را سالین دلیبه ھمست؛ و ین
و  یسالگ ۹۰ یو بعض یسالگ ۷۵، آن را یاز علماء و صاحب نظران اسالم یبرخ

ندارد و نسبت به  ینیحق آن است که سن مع یاند؛ ول شمرده یسالگ ۹۵گر ید یبعض
ان، قدرت تمرکز و ، مغز و اعصاب انسییھا ن سالیاشخاص، متفاوت است و غالبًا در چن

شود و  یبر وجود انسان حاکم م یخبر یو ب یدھد و فراموش یحفظ را از دست م
گردد و ھمچون کودک ناتوان  ی، فرتوت و ِخرف میانسان، در آن دوره و مرحله از زندگ

 ز!یز است و او ناعزین تفاوت که کودک، عزیشود؛ اما با ا یو نادان م
 یریباشد و آن، پ یعمر م ی ِن مرحلهی: پست تر»العمرارذل «به ھر حال، مقصود از 

شه، دستخوش یو اند یاست که در آن وقت، ذھن دچار فراموش یدیشد یو فرتوت
ن که یشود و از ا ی، ناتوان مین الھیشود و شخص از انجام عبادت و فرام یم یشانیپر

 است. یاز آن، کافپناه بردن  یعمر، نام برده، برا ی ن مرحلهیتر خداوند آن را به پست
فق] (۷[ - ۹۶۵  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َوَ�نْ 
َ
ـمُ  ُ�َقَراءَ  إِنَّ : قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
تَْوا َهاِجِر�نَ ال

َ
ْهُل  َذَهَب  قَدْ : َ�َقالُوا ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ

َ
 أ

ثُورِ  رََجاِت  ادلُّ ُعَ�  بِادلَّ
ْ
ـمُ  َوانلَِّعيمِ  ال

ْ
 َوَ�ُصوُمونَ  نَُص�ِّ  َكَما يَُصلُّونَ  قَالُوا َذاكَ  َوَما َ�َقاَل  ِقيمِ ال

قُونَ  نَُصومُ  َكَما   َوَ�تََصدَّ
َ

ُق  َوال   َوُ�ْعِتُقونَ  َ�تََصدَّ
َ

فََال «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َقاَل  ُ�ْعِتُق  َوال
َ
 أ

َعلُِّمُ�مْ 
ُ
  َ�ْعَدُ�مْ  َمنْ  بِهِ  َو�َْسِبُقونَ  َسبََقُ�مْ  َمنْ  بِهِ  تُْدِرُ�ونَ  َشيْئًا أ

َ
َحدٌ  يَُ�ونُ  َوال

َ
فَْضَل  أ

َ
 أ
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  ِمنُْ�مْ 
َّ

ُونَ  �َُسبُِّحونَ «: قَاَل  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا بََ�  قَالُوا »َصنَْعتُمْ  َما ِمثَْل  َصنَعَ  َمنْ  إِال  َوتَُ�ربِّ
َْمُدونَ 

َ
ةً  َوثََالِ��َ  ثََالثًا َصَالةٍ  لُكِّ  ُدبُرَ  َوحت بُو قَاَل  .»َمرَّ

َ
ـمُ  ُ�َقَراءُ  فَرََجعَ : َصاِلٍح  أ

ْ
  َهاِجِر�نَ ال

َ
 ِإىل

ْهُل  إِْخَواُ�نَا َسِمعَ  َ�َقالُوا ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ 
َ
ْمَوالِ  أ

َ ْ
نَا بَِما األ

ْ
 هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َقاَل  ِمثْلَهُ  َ�َفَعلُوا َ�َعل

يِب  قَْوُل  َولَيَْس  .»�ََشاء من يؤته اهللا فضل َذلِك«: ج
َ
  َصاِلٍح  أ

َ
  آِخِرهِ  إِىل

َّ
 َوِ�  ُمْسِلمٍ  ِعنْدَ  ِإال

بَُخارِيِّ  ِرَوايَةٍ 
ْ
ا َصَالةٍ  لُكِّ  ُدبُرَ  يِف  �َُسبُِّحونَ «: لِل َْمُدونَ  َعرْشً

َ
ا َوحت ُونَ  َعرْشً  .»عرشا َوتَُ�ربِّ

 .)١(َوثََالِ��َ  ثََالثًا بدل

ازمندان مھاجران، به نزد رسول یاز فقرا و ن یا د: عّدهیگو س رهیابوھر«) ۷( -۹۶۵

فراوان ھستند، به  ییمال و دارا یکه دارا یدان و کسانآمدند و گفتند: ثروتمن ج خدا
 یھا اند و ھم از نعمت دهیرس یمعنو یش، ھم به مقام و درجات باالیسبب مال خو

 اند؟ مند شده و ماندگار (بھشت) بھره یدائم

اند و  دهیرس یمعنو یبه چه سبب، ھم به مقام و درجات باال«دند: یپرس ج امبریپ
 ؟»اند بھشت را فراچنگ آورده یدائم یھا ھم نعمت

ز نماز یھا ن م، آنیگزار یر در پاسخ گفتند: ھمان گونه که نماز میمھاجران فق
رند؛ و عالوه بر آن، مال یگ یز روزه میشان نیم، ایریگ یگزارند و چنان که ما روزه م یم

آنان،  م؛ ویم که بدھیدھند و ما صدقه ندار یدارند که با آن، صدقه م یفراوان ییو دارا
م یآزاد کردن برده را ندار ییکنند و ما توانا یش) آزاد میبردگان را (با مال و ثروت خو

کنند و  یروند، جھاد م یکنند، عمره م یش، حج می(و با آن مال و ثروت فراوان خو
و  یازمندیز به خاطر فقر و ناقه و نیدھند و ما ن یو احسان انجام م یکیزکات و ن

 .!م)یا ک، محروم و دور افتادهیر و نیخ یکارھان ی، از ایتنگدست

که از شما  یاموزانم که با آن، به کسانیبه شما ن یزیا چیآ«فرمودند:  ج امبریپ
 د ویریگ یم یشیکه پس از شما ھستند با آن پ ید و از کسانیرس یاند م گرفته یشیپ

نجام دھند که را ا یبرتر از شما نباشد، مگر آنان که ھمچون شما، ھمان کارکس  ھیچ
اموزانم که اگر یم و بیرا به شما بگو یزیا چیگر؛ آید یری(به تعب ؟»دیدھ یشما انجام م

د و یاند و جلوتر ھستند، برس که از شما سبقت گرفته ید، به کسانیبدان عمل کن

 ۱/۲۹۹؛ ابن ماجه ۱۳۵۳ح  ۳/۷۸ یی)؛ نسا۵۹۵-۱۴۲ح ( ۱/۴۱۶؛ مسلم ۸۴۳ح  ۲/۳۲۵ یبخار -١
 .۵/۱۹۶و مسند احمد  ۱۳۵۳ح  ۱/۳۶۰ ی؛ دارم۹۲۷ح 
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د و شما یابیھا سبقت  که بعد از شما ھستند، ھرگز نتوانند به شما برسند و بر آن یکسان
باالتر و جلوتر از شما  ید و کسیینما یم یان آنان، زندگید که در میباش یکسانن یبھتر

 ؟د)یدھ یرا انجام دھد که شما انجام م یکه ھمچون شما، ھمان کار ینباشد، مگر کس

 ج د! آن حضرتیاموزانین عمل را به ما بیخدا! ا ی فرستاده یا ؛یعرض کردند: آر
 »سبحان الله«د (یاد کنی یر خداوند را به پاکو سه با یھر نماز، س یدر پ«فرمودند: 

و سه  ید) و سییبگو »الحمد لله«د (ییو سه بار، حمد و سپاس او را بگو ید)، سییبگو
 ).دییبگو »الله اکبر«د (یاد کنی یبار خداوند را به بزرگ

د: پس از آن، یگو -ت کرده است یروا س رهیث را از ابوھریکه حد -ابوصالح 

آمدند و عرض کردند: برادراِن ثروتمند ما از  ج دوباره به نزد رسول خدار، یمھاجران فق
برادران  یعنیم، اطالع حاصل کردند و ھمچون آن، عمل کردند؛ (یآنچه که انجام داد

ن یز مانند ما، ایھا ن ن رو، آنیم، از ایا اند که ما چه کار کرده دهیثروتمند و توانگر ما شن
و سه بار  ی، س»سبحان الله«و سه بار  یھر نماز، س یعمل را انجام دادند و در پ

ف ما ید که تکلییگفتند؛ حال شما بفرما »الله اکبر«و سه بار  یو س »الحمد لله«
 ؟ست)یچ

بخواھد و ھرکس  ن، فضل و کرم خداوند است، آن را بهیا«فرمودند:  ج رسول خدا
 ».کند یت میاش بداند، عنا ستهیق و شایال

ن تفاوت که قول ابوصالح تا آخر را یاند با ا ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 و سه بار یس«، به عوض یگر از بخارید یتیت نموده است؛ و در روایفقط مسلم روا

ن آمده است که: یچن »سه بار اهللا اكربو يسو سه بار احلمد هللاو سبحان اهللا، يس

ھر  یشما در پ«؛ »ت�رّبون عرشاً و حتمدون عرشاً و �سّبحون يف ُدبر لّك صالة عرشاً «

 ].»دییبگو »اهللا اكرب« و ده بار »احلمد هللا« ده بار، »سبحان اهللا« (فرض)، ده بار  نماز
ار است؛ یبس ییمال و دارا ی، به معنا»َدْثر«جمع  »دثور«: »اھل الدثور« :شرح

فراوان برخوردار  یو مال ییکه از دارا ی: مالداران و ثروتمندان و کسان»اھل الدثور«
 باشند.

 ا و آخرت، با ھم تضاد دارند؟یا دنیآ
ت است در یبشر ی اّفهک یبرا »ن رحمت، عّزت و سعادتید«ه کنیث ایاسالم به ح

م یقرآن عظ« یعنیخود،  یرو جاودانیف ناپذیو منشور تحر یُمتقن و جھان ی نظامنامه
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، یو اجتماع ی، فردیو ُاخرو یوی، ُدنیو معنو یات مادیابعاد ح ی در ھمه »الشأن
د، ارزنده و یار مفیبس یھا ، دستور العملیو فرھنگ ی، اقتصادیو نظام یاسیس

رده است کب) ارائه یب و ترھی، ترغی(امر و نھ یو سلب یجابیا یھا را بصورت یا سازنده
و  علم، اعتقاد، عمل و اخالص مّد نظر قرار دھند یه اگر مسلمانان امروز، آنھا را از روک

مختلف  یھا ن، در عرصهیبخش و سعادت آفر ی، تعالکتابنا یمطابق آن رھنمودھا
بدون  –ش یخو یانسان یرویت و نیانات، موقعکبا توجه به ام –گام بردارند  یزندگ

 ییامروز، از ھمان شأن و منزلت واال، عّزت و اقتدار باال یان جوامع جھانیدر م کش
ان جوامع عصر خود از آن بھره مند ین در میته مسلمانان نخسکشوند  یبرخوردار م

 یلتیر و فضیچ امر خیه ھکعت را چنان مقرر داشته ین و شرین دیرا خداوند ایبودند؛ ز
ه به آن فرمان داده است و کنیمال انسان گردد، وجود ندارد مگر اکه موجب عّزت و ک
ه ک یلتیشّر و رذچگونه یگر ھیب فرموده است. از طرف دیق و ترغیا به انجام آن تشوی

عت، ین شریا یه در رھنمودھاکن یسبب ذّلت و انحطاط انسان گردد وجود ندارد مگر ا
 – ج –اسالم  یامبر گرامیا نسبت به انجام آن ُھشدار داده شده است. پیشده و  یاز آن نھ

 ن باره فرموده است.یخود در ا
گرداند و از آتش دوزخ دور  یکه شما را به بھشت نزدکدانم یرا نم یزیمن چ«

ه شما را به آتش کدانم  یرا نم یزیه شما را به آن فرمان داده ام. و چکن ید مگر اینما
 .»ه شما را از آن باز داشته امکن ید مگر ایگرداند و از بھشت دور نما یکدوزخ نزد

ندار برخالف پ –ل است و یقا یا ژهیگاه ویشأن و جا »ییمال و دارا« یلذا اسالم برا
 یند اسالم برایگو یه مکن ین دیا ُمغرضان ُمعاند به ایعت و ین شریخبران جاھل به ا یب

 –الزم را ندارد  یھا مدّون و دستورالعمل ی ، برنامهیستم اقتصادیو س ینظام مال
 ت الزم را مبذول داشته است.ینسبت به آن اھتمام و عنا

 ینیه دستورات دکم یابی یدرم یم، به خوبینکق توجه ی، دقینیاگر ما به نصوص د
 یت و حفاظت از مال و بھره مندیحما یبا فصاحت و بالغت و با وضوح و صراحت برا

 ی حالل، و اعتدال در نحوه یتساب آن از مجراھاکُرشد و ا یاز ثمرات آن و راھھا
ه کدارد  ییع شدن آن؛ چنان رھنمودھایاز اسراف و ضا یریع و انفاق آن و جلوگیتوز

ن و مقررات ینه موازین زمیند. در اک یھا برابر تواند با آن ینم یگریدکس  چھی سخن
 یو بمنظور حفظ ارزشھا یوضع نموده، و بخاطر حفظ حقوق و روابط اجتماع یاصول

رده کن و مقررات را الزام ین موازیا یت واجرای، رعایل انسانیم فضاکیو تح یاخالق
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گاھ ید براینما ین رو الزم میاست. از ا شتر خوانندگان، راجع به ارزش مال در یب یآ
ت اصول یان و رعاکمشروع آن ضوابط، ار یل و درآمدھایض اسالم بر تحصیاسالم و تحر

 ارائه گردد. یراتکدر معامالت، تذ یاخالق
 .یمال در نظام اسالم یگاه ارزشیمنزلت و جا  -۱
 دی، از دیت آن در زندگیار با اھمیه امروز نقش ُعمده و بسک »ییمال و دارا«
ھا و  ُاّمت ی ان ھمهیقبل از اسالم در م یدور حت یھا پنھان نمانده، از گذشتهکس  ھیچ
گاه یز از ارزش و جاین یات آنھا بوده است. در نظام اسالمیدر ح یاساس یھا، امر مّلت

است و نه  یزندگ ی ه الزمهکاست  یعنصر» مال و ثروت«را ی، برخوردار است. زیا ژهیو
ه تمام کن، بلیزم یانسان، عمران و آبادان یھا ییھا و توانا ھا، عّزت تنھا تمام سعادت

، یو معنو یعلوم ماد ی نهی، درزمیزبشریرت آور و شگفت انگیح یھا شرفتیپ
فرھنگ و تمدن، پرواز بر  یفکیو  یّم ک یامل صنعت، ارتقاکدر ت تحوالت خارق العاده

عت و یطب ی نھفته یشف رازھاکاھا و یفر به اعماق درو س یارات آسمانیفراز س
 است. یین، ھمه و ھمه وابسته به مال و دارایزم یھا نهیگنج

نَةُ «است آن را  ینت بخش زندگیز »مال«ه کت ین واقعیم با توجه به ایرکقرآن  يْ زِ

َياة داده و  ف قراریسان وھمردیکن باره آنرا با اوالد و فرزندان یده است و در اینام »احلْ
 د:یفرما یه مکرده است؛ آنجا کاد یآنرا مقّدم بر اوالد  یحتّ 

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ زِ�َنُة  ٱۡ�َُنونَ وَ  ٱلَۡماُل ﴿   .]۴۶ھف: ک[ال ﴾ٱ�ُّ
 .»باشند یا میدن یش زندگیور و آرایمال و فرزندان، ز«

 د:یفرما یز میاسراء ن ی در سوره

ۡمَ�ٰٖل َوَ�نِ�َ ﴿
َ
ۡمَدۡدَ�ُٰ�م بِأ

َ
 .]۶[اإلسراء:  ﴾َوأ

 .»میدھ یاری) با اموال و پسران یدر پ یو شما را (پ« 
مردم گفته و اجازه نداده  یات برایح »قوام«را  »ییمال و دارا«نساء،  ی در سوره

ر، یر در تصرف آن ناتوانند و با اسراف و تبذیه از ُحسن تدبکرد یقرار گ یسانکار یدر اخت
رند و یگ یمصلحت مشروع و معقول آن را در نظر نمدھند، حدود و  یآن را به ھدر م

ه کند. آنجا یجو یامور خود و نفع عموم، از آن بھره نم ی و اداره یمصالح زندگ یبرا
 د:یفرما یم

ْ َوَ� تُؤۡ ﴿  َفَهآءَ  تُوا مۡ  ٱلسُّ
َ
ُ َجَعَل  ٱلَِّ�  َ�ٰلَُ�مُ أ  .]۵[النساء:  ﴾قَِ�ٰٗما لَُ�مۡ  ٱ�َّ
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ات) شما قرار داده به یله و قوام (حیه خداوند آن را وسکخود را  ییاموال و دارا«
 .»دیندھ» ھانیسف«

مناسب و  یتوانند مال را در جا یه نمکاست  یھمه افراد »ھانیسف«منظور از 
آن  یر جایرا در غ – ین نعمت خداوندیا - »مال«ه ک یسانکنند. کمشروع آن صرف 

فران کند و نسبت به نعمات پروردگار، ینما یع و تباه مینند، در واقع آن را ضاک یخرج م
ده ینام »طانیبرادران ش«و  »ارکاسراف«سان را کن ینند. خداوند اک یم یو ناسپاس

 د:یفرما یه مکاست آنجا 

رۡ ...﴿ رِ�نَ إِنَّ  ٢٦َ�ۡبِذيًرا َوَ� ُ�َبّذِ ْ إِۡخَ�َٰن  ٱلُۡمَبّذِ َ�ِٰطِ�� َ�نُٓوا ۡيَ�ٰنُ َوَ�َن  ٱلشَّ  ٱلشَّ
 .]۲۷-۲۶[اإلسراء:  ﴾٢٧َكُفوٗر� ۦلَِرّ�ِهِ 

طان یاند و ش نیاطیاران برادران شکرا اسرافید. زینکن یارکچ وجه اسرافیو به ھ«... 
 .»ار ناسپاس استیپروردگارش بس یبرا

ت یه جانب اعتدال رعاکست یدر خرج و مصرف ن یاده رویر و اسراف تنھا زیتبذ
 -ا ب -ه ابن عباس و ابن مسعود ک یریر و اسراف بر اساس تفسیه تبذکنگردد، بل

 ینعمت الھ »مال«چون » خود صرف گردد یر جایمال در غ«ه کن است یاند، ا ردهک
ر آن است یار برده شود و تبذکرات به یه در راه طاعات و خکن است یاست و حق آن ا

 ه حق نعمت ادا نشود و در راه باطل صرف گردد.ک
فضل خود  یابتغا –حالل  یراھھا از –ھمچنان خداوند بدست آوردن مال را 

 یل آن دستور نداده است، آنھم برایتحص کفرموده و بجز ھنگام اذان نماز جمعه به تر
را ھر انسان یروح برقرار گردد؛ ز یھا ات و خواستهیات حیان مقتضیآن است تا توازن م

معاش، با ات و یح یھا و جاذبه یماد یھا تیرا به دور از مشغول ید لحظاتیمسلمان با
خالصانه با  یازھایدن طعم خاص راز و نید، چون جز با چشیپروردگار خود خلوت نما

 رند.یپذ یھا اصالح نم خدا، دل
 کنماز جمعه، به تر یت ادایوه و با معنوکلحظات محدود اما باش یلذا خداوند برا

 ه فرموده است:کمعامالت دستور داده است، آنجا 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ  � ْ اَمُنوٓ ءَ  ٱ�َّ لَٰوةِ ِمن يَوۡ نُ  إَِذا ا ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ  مِ ودَِي لِلصَّ ِ  رِ إَِ�ٰ ذِكۡ  ٱۡسَعۡوا  ٱ�َّ
 .]۹[الجمعة:  ﴾ٱۡ�َۡيعَ َوَذُرواْ 
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و داد و ستد را  دینماز بشتاب ینماز جمعه اذان گفته شد بسو یمؤمنان ھرگاه برا یا«
 .»دیفرو گذار

و اعتدال را رھنمود  یانه رویم» ثروتمال و «ردن کھمچنان جھت مصرف و خرج 
 دیفرما یه مکفرموده است آنجا 

 َملُوٗما ُعدَ َ�َتقۡ  ٱۡلبَۡسِط  ُ�َّ  تَۡبُسۡطَها َوَ�  ُ�ُنقَِك  إَِ�ٰ  َمۡغلُولَةً  يََدكَ  َعۡل َوَ� َ�ۡ ﴿ 
ُۡسوًرا  .]۲۹[اإلسراء:  ﴾٢٩�َّ

مدار تا مالمت شده و امًال آن را گشاده کر گردنت قرار مده و یدست خود را زنج«
 ».یمان یحسرت زده بر جا

ن ید، به اینمایش میخود را ستا ی ژهیرحمان بندگان و یخدا یگر وقتید یدر جا
 کاِن اسراف و ِامسای، توازن و تعادل را میات اقتصادیه در حکصفت آنان اشاره دارد 

 د:یفرما یفرقان م ی ه در سورهکدارند؛ آنجا  یبرقرار م

ِينَ وَ ﴿  ٓ  ٱ�َّ ْ  إَِذا نَفُقوا
َ
ْ  لَمۡ  أ ْ  َولَمۡ  �ُۡ�ِفُوا وا  .]۶۷[الفرقان:  ﴾٦٧قََواٗما َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  َوَ�نَ  َ�ۡقُ�ُ

(دو ن یان ایورزند و م ینم کنند و امساک ینند اسراف نمکه چون انفاق ک یسانکو «
 .»انه رو و معتدل ھستندیروش) م

و توجه دادن  »یمال و توانگر«ان فضل یب یز براین ج اسالم یز و گرامیامبر عزیپ
گاھ  یعنی –انفاق و مصرف  ی وهین شیدن بر بھتریبخش یبه حفظ و منافع آن و آ

 ی ارائه نمودند؛ از جمله درباره یا ارزنده یرھنمودھا –ردن ک یانه رویاعتدال و م
 فرمودند: »یغناء و توانگر«فضل 

َِد « يا َخٌ� ِمَن ايلْ
ْ
َُد الُعل ْف�ايَلْ  .»السُّ

) یّد کو ت یدن) بھتر از دست فروتر (به ناتوانیو بخش یدست برتر (به توانگر«
 . »است

 .»َخُ� َصَدقٍَة ما اَكَن َ�ْن َظْهِر غ�«
 ».باشد یتوانگر یه از روکرات (در راه خدا) آن است ین صدقه و خیبھتر«

اموال و  ی خواست بعد از مرگش ھمه یه مک» وقاص یسعد بن اب« یھمچنان برا
 ند فرمود:کخود را در راه خدا انفاق  ییدارا

ُفوَن انلَّاَس « ن تََذَرَوَرَ�تََك اَْغِنيَاَء َخٌ� ِمْن اَْن تََذرَُهْم اَعلًَة َ�تََكفَّ
َ
 .)١(»ِانََّك أ

 .۴۰۶۹) شماره /۶/۹۳الجامع ( المسند -١
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تا  یازمند بگذاریه آنان را نکبھتر از آن است  یخود را توانگر بگذار ی اگر تو ورثه«
 ».نندک یاز مرم گدائ

ـَحيِفَّ «
ْ
َغِ�ِّ ال

ْ
 .)١(»ِانَّ اَهللا ُ�ِبُّ اتلَّيِقَّ ال

 ».دارد یزگار (مھمان نواز) و خوش آمدگو را دوست مینه خداوند توانگر پرھییھر آ«

َخُ� « ی، بر مبنایر امور زندگیانفاق را ھمانند سا ی هیھمچنان اساس اقتصاد و پا
وَْسطها

َ
ُُموِر أ ْ

 .»اند ان فرمودهیو اعتدال ب یانه رویم« ».اال

 .»ما اَعَل َمِن اْ�تََصدَ «
 ».دیبرگز یانه رویه، در مصرف و انفاق مک یسکد یازمند نگردین«

ـَمِعيَشةِ «
ْ
قِْتصاُد نِْصُف ال

ْ
إل

َ
 .»أ
 .»است یشت و امورات زندگیمه از معین یک، یانه رویم«

ـَمِعيَْشةِ «
ْ
 .»ِمن فِْقِه الرَُّجِل ِرْ�ُقُه يِف ال

گاھیھا از (نشانه«  ».است یاو در امور زندگ یانه رویمرد، مدارا و م ی) دانش و آ
داشته باشد، در  ییام آن آشناک، فقه و احیعت اسالمیبا شر یسکاگر  کبدون ش

 یکیه کافته است یل کیُعمدتًا از دو جزء تش یه فقه اسالمکشود  ین نگاه متوجه میاول
است.  »یمال«ه امر کباشد، پس اسالم به معامالت  یم »معامالت« یگریو د »عبادات«

ه انسان کداند  یم یاز دو عنصر اساس یکینگرد و آن را  یعت میاز شر یبه عنوان جزئ
 رساند. یم یبخت یکرا به سعادت و ن

وند یپ یاخالق یم و معانیبخشد و آن را با مفاھ یقداست م »هیمال و سرما«اسالم به 
 دھد. یمورد محاسبه قرار م یر برابر آن، ھمانند امور عباددھد. و شخص، خود را د یم

عت اسالم، با معامالِت ُمستند به یه ارزش مال و معامالِت ُمستند به شرکنجاست یا
داند و به  ید میند چون فرد خود را در آن ملزم و مقک یار فرق میبس ین بشریقوان

 یمتر در معرض دگرگونک یمعامالتن یند. و چنکودات آن فرار یتواند از ق ینم یراحت
مذاھب  یر فقھایناپذ یخستگ یھا م، و تالشیرد. اگر ما از انصاف دور نشویگ یقرار م

م و ُجھد و اجتھادات یمورد دقت قرار دھ »فقه معامالت«را در ابواب  یمختلف اسالم
 یم، به خوبیینما یابیام معامالت از کتاب و سنت ارزکآنان را در استنباط اح

يَّ اِنَّ اهللاَ : «یگریث دیدر حد -١ َفِ نِيِّ اخلْ غَ يَّ الْ ِبُّ التَّقِ  ز آمده است.ین» حيُ
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درآمد  ی مشروع و عادالنه یروشن نمودن راھھا ی اسالم درباره یه فقھاکم یبیا یمدر
ر و نظر کاز اھل ف یکچ یه ھکاند  را متحّمل شده یمعامالت، زحمات یو انفاق، و درست

ات و یمنھج ح »یفقه اسالم«ه کرسد. و الزم است  یآنان نم ینه به پاین زمیدر ا
خود را بر  یھا تیار و فعالکرد. چه خوب بود اگر مسلمانان یقرار گ یزندگ یمبنا

خود  کر و سلویآن را شاھراه س ینمودند و دستورھا یراث گرانبھا بنا مین میاساس ا
نسبت به حالل و حرام  یمباالت ینگونه گرفتار اختالفات و بیدادند تا ا یقرار م

 شدند. ینم
ه در ک یا ضهیادات قرار گرفت. فردر باب عب» ییو دارا مال«ات، کبا فرض شدن ز

ان ید شأن آن در میده است و بایاد گردین با نماز یم به صورت قریرک‹ ات قرآیشتر آیب
آن  یسکه اگر کان اسالم است کاز ار ینکات رکھمانند شأن نماز باشد. ز یُامت اسالم

 ج راشد رسول الله ی فهیه خلک یا ضهیگردد. فر ید ُمرَتد شده و خون اومباح میار نماکرا ان
دند، یه از پرداخت آن امتناع ورزک یسانک ی درباره – س -» قیر صدکابوب«حضرت 

 د:یفرما یم

اكةِ « َق َ�ْ�َ الزَّ ُقَاتِلَنَّ َمن فَرَّ
َ

لوةِ و َو اِهللا ال  .»الصَّ
 .»نمک یات و نماز فرق بگذارد جنگ مکان زیه مک یسکسوگند به خداوند با ھر «
ت یحفظ و حما یه براکدر نظر اسالم است » مال«ن شأن ومنزلت ین باالتری، ایآر

دن دست یه برکرده است کن ییسارق آن تع ین عقوبت و مجازات را برایدتریاز آن، شد
 ه فرموده است:کان زن و مرد دزد فرق ننھاده است. آنجا یم ین امر، حتیاوست. در ا

ارُِق وَ ﴿  ارِقَةُ وَ  ٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ يۡ  ٱۡ�َطُعٓوا
َ
ۢ  َ�ُهَمادِ � ِۗ  ّمِنَ  نََ�ٰٗ�  َكَسَبا بَِما َجَزآَء [المائدة:  ﴾ٱ�َّ

۳۸[. 
از  یفرکیشان را به عنوان  یھا اند دست ردهکآنچه  یمرد دزد و زن دزد را به سزا«

 .»دیجانب خدا ببّر 

فاطمه  ی بود، درباره ج اسالم یامبر گرامیاران محبوب پیه از ک» دیُاسامة بن ز«
وم به قطع دست شده کمح فه،یور آالت و قطیه به اتھام سرقت زک یدختر اسود مخزوم

رد تا کآن زن، شفاعت  ی لهیقب یرفت و به خاطر حفظ آبرو ج بود به نزد آن حضرت
محبوب  یاسالم نه تنھا شفاعت و وساطت صحاب یامبر گرامیدستش قطع نشود. پ

 او خشم گرفت و فرمود: ه برکرفت بلین باره نپذیخود را در ا
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�َْشَفُع يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اِهللا؟«
َ
 یاز حدود و مقّررات الھ یحّد  یا در برابراجرایآ« .»أ

 ؟»یینما یوساطت و شفاعت م
دگاه یاز د» ییمال و دارا«ه کرساند  یقت را به اثبات مین حقیاد شد ایآنچه  ی ھمه

 باشد. یارجمند م یشأن و منزلت یداراه کست بلیده و مذموم نیوھکاسالم نه تنھا ن
 حالل یل مال از راھھایق اسالم بر تحصیتشو  -۲

ل و بدست آوردن مال یمختلف، مردم را به تالش جھت تحص یھا اسالم به عبارت
 امر فرموده است:

لَٰوةُ فَإَِذا قُِضَيِت ﴿  ْ فَ  ٱلصَّ وا �ِض ِ�  ٱنتَِ�ُ
َ
ْ وَ  ٱۡ� ِ  لِ ِمن فَۡض  ٱۡ�َتُغوا   .]۱۰جمعة: [ال ﴾ٱ�َّ

) ید و از فضل خداوند (روزینده شوکن پرایچون نماز (جمعه) گزارده شد در زم«
 ».دیبجوئ

نه یه دست پکآمده  یتیرد (و در رواکرا بلند  یارگرکدست  ج اسالم یامبر گرامیپ
 د) و فرمود:یرا بوس یارگرک ی بسته

بَُّها اهللاُ « ُ و هِذه يٌَد ُ�ِ
ُ

امبرش آن را دوست یا و پخد هکاست  ین دستیا« .»رَُسوهل
 .»دارند یم

خانواده، از راه حالل را  ی بدست آوردن مال و نفقه یگر، تالش براید یدر جا
 معادل در راه خدا قرار داده و فرموده است:

ُمجاِهٍد يِف َسِبيِل اهللاِ «
ْ
ه به خاطر ک یسک« .»َمن َسيع يلَع َ�يَاهِلِ ِمْن ِحلٍّ َ�ُهَو اَكل

ورد) ھمانند جھادگر را به دست آ یو مال یراه حالل تالش ورزد (تا روزخانواده اش از 
 .»در راه خداست

 یو در علوم و امور ماد یاز مسلمانان در امور اقتصاد یاریه امروز بسکن یاما ا
توازن و تعادل ندارند  یاند و در مورد اقتصاد عموم ر مسلمانان عقب ماندهینسبت به غ

ن بھره کن وجه ممیتوانند به بھتر یشان، نم یھا نیدر سرزم یخداداد یو از منابع غن
آنھا، صرف تجمالت و  یر جایارزشمندشان را در غ یھا هیه سرماکن یا ایرند و یگ

 یشان را از راھھایه یه سرماکن یا ایند و ینما یم یرضرورید و غیرمفینات غیتزئ
ه کنیا ایدھند و  یدر مر و اسراف آنھا را به ھیآورند و با تبذ یرمشروع بدست میغ

ت و کگران را از مشاریگذارند و د ید مکردن، راکنه یشان را با انباشتن و دفیه ھایسرما
ن یحق مستحق یه ثروتمندان از اعطاکن یا اینند و ک یت و انتفاع محروم میفعال
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از  یورزند، ناش یازمندان ُبخل مین ینند و از انفاق در راه خدا، براک یم یخوددار
کتاب خدا و  یگران و ُپشت سرانداختن دستورھاید از دیانحرافات آنان در تقل

 است. یسّنت نبو یرھنمودھا
در مساجد و محافل  یشیدرو کن و رھبران مسالیاز خطبا و واعظ یه برخکن یا

ه و یتوص ییا و زھدگرایاز دن یرغبت یانات، مواعظ و ارشاداتشان فقط به بیدر ب ینید
مال، و سوء عاقبت صاحب آن را برجسته  یبندگیفتنه و فر یھا زند و جنبهور ید مکیتأ
دارند و  یبدست آوردن آن برحذر م یگردانند، و مردم را از داشتن مال وتالش برا یم

ت و تالش را در یفعال یھا زهیند و انگینما یق میت تشویعمًال مردم را به فقر و محروم
گاھ یرانند ناشیم یآنھا م  یعنی ینید یدو مرجع عال یالزم به رھنمودھا یازعدم آ

و ثمرات  یمعنو یاربردھاکاز ارزش مال و  کو عدم در یکتاب خدا و سنت نبو
د به یشد ین دو منبع، انسان را از دلبستگیه اکھر چند  .باشد یآن م یماندگار اخرو
 دارند. یآن بر حذر م

 .له است نه ھدفیوس یدگاه اسالمیمال در د  -۳
م، مع الوصف، اسالم ھرگز یبرشمرد» مال و ثروت« یه براک یأن و منزلتبا تمام ش

، استعداد و یشناسد تا فرد مسلمان تمام سع ینم» ھدف«را به عنوان  ییمال و دارا
 ییه اسالم، مال و داراکد. بلیو به دست آوردن آن نما یتالش خود را صرف جمع آور

انت، عزت و یص یباشد برا» یا لهیوس«ه کنھد  یدھد و به آن ارج م یرا تا آنجا اعتبار م
شرفت و رفاه یپ یباشد برا یا لهیز وسیو ن یرامت نفس از ابتذال و پستکنگھداشت 

 ان مسلمانان در برابر تھاجم دشمنانشان.کیجامعه و دفاع از 
ه مشروط کست. بلیبه طور مطلق ن یه داریدگاه اسالم ھمانند سرمایارزش مال از د

زه کیب و منابع پایاسب طکحالل و م یت و از راھھایه از راه تالش و فعالکبر آن است 
 فراھم گردد.

ت و بدون رنج و یار و فعالکه بدون کرد یپذ یرا نم یاسالم ھرگز سود و منفعت
انت، ی، خیالھبردارک، رشوت، یار، دزدکنامشروع چون ربا، قمار، احت یزحمت ازراھھا

م،  یدرآمدھا باعث م نگونهید چون ایب بدست آیغش و فر گردد تا افراد ُمَتَنعِّ
 یشکگران بھره یند و از حاصل دست رنج دیاره بار آیکخوشگذران، رفاه طلب، تنبل و ب

جاد یشود و در توازن و تعادل آن اختالل ا ینند. لذا شور و نشاط از جامعه گرفته مک
 گردد. یم
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د، نسبت به ینما یل مال میحصه اسالم در رابطه با تک ییھا قیض و تشویبا تمام تحر
د ینما یرید به آن جلوگیشد یدھد تا از دلبستگ یز ھشدار میبنده بودن آن نیفتنه و فر

 د:یفرما یه مکآنجا 

ٓ  ٱۡ�ََيٰوةُ  َوَما﴿  ۡ�َيا   .]۱۸۵[آل عمران:  ﴾ٱۡلُغُرورِ إِ�َّ َمَ�ُٰع  ٱ�ُّ
 ».ستیبنده نیجز متاع فر یوی) دنیورھای(و ز یزندگ«

 د:یفرما یمز یو ن

 ﴿ ٓ َما ۡمَ�ٰلُُ�مۡ  إِ�َّ
َ
ۡوَ�ُٰدُ�مۡ  أ

َ
 .]۱۵[التغابن:  ﴾فِۡتَنةٞ  َوأ

 ».اند و فرزندان شما فتنه ییه داراکست ین نیجز ا«
 یدارد چون دلبستگ ید به آن برحذر میشد یعت اسالم، انسان را از دلبستگیلذا شر

ھا و ضد  ارزش یابیارززان یدادن آن بر آخرت، م یا، و برتریُمفرط به دن ی و عالقه
ل یتبد» یوان اقتصادیح« یکگرداند و او را به  یارزشھا را در نظر انسان مختلف م

او  یرگزارکند و از اطاعت و شک یخود را فراموش م یقید و آن گاه ُمنعم حقینما یم
آورد و با  یم یان، رویّبر و طغکت، تیو معص یشد، و در عوض، به نافرمانک یدست م

د و سرانجام ینما یگران تجاوز میش، بر حقوق دیر و امکانات خویور، زر، تزوه به زیتک
 گردد. یو ورود به جھنم م یالھ کمستحق عذاب دردنا

ز یامبرعزیپ ی هیث گرانمایو احاد یات کتاب الھیه آکاست  یریارناپذکق انینھا حقایا

 د:یفرما ین رابطه میند. قرآن در اینما یآنھا را بازگو م ج اسالم یو گرام

�َ�ٰنَ  إِنَّ ﴿ ن رََّءاهُ  ٦َ�ٰٓ َ�َطۡ  ٱۡ�ِ
َ
 .]۷-۶[العلق:  ﴾٧ٱۡسَتۡغَ�ٰٓ أ

 .»ندیاز ببین یه خود را بکن ید. اینما یان میو طغ یشکھمانا انسان قطعًا سر«
 د:یفرما یز میو ن

ا َمن َطَ�ٰ ﴿ مَّ
َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ َوَءاثََر  ٣٧فَأ َوىٰ ِ�َ  ٱۡ�َِحيمَ فَإِنَّ  ٣٨ٱ�ُّ

ۡ
[النازعات:  ﴾٣٩ٱلَۡمأ

۳۷-۳۹[. 
 ».گاه اوستید، پس جھنم جایا را (بر آخرت) برگزیرد و دنکان یه طغکاما ھر آن«

حق تا روز جزا بر او  ی وستهیدرود و سالم جاودانه و پ –اسالم  یز و گرامیامبر عزیپ
ا، یبه دند یشد یانسان را از محبت و دلبستگ یث متعددیز در احادین –و خاندانش باد 

و نقص  ینید و استغراق در آن، موجب اضرار دیشد یبرحذر داشته است، چون دلبستگ
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ن یگردد. و در ا یو گناھان م یه و سرآمد معاصیر مایه خمکبوده و بل یدرجات ُاخرو
 شود: یتفا مکچند ا یثیباره به احاد

ُس لُكِّ َخِطيَئةٍ «
ْ
نيَا َرأ  ی ا، سرآمد ھمهیبه دن یمحبت و دلبستگ« .)١(»ُحبُّ ادلُّ

 ».باشد یھا و گناھان م تیمعص

َ�نَْفُد َ�نَاهُ «
َ

اََط ِمنْها بِثََالٍث، َشَقاٍء ال
ْ

نْياَ اتل َ�بْلُُغ ِغنَاُه�ُو َمْن ارُْشَِب ُحبُّ ادلُّ
َ

 ِحْرٍص ال
 َ�بْلُُغ ُمنْتَهاهُ و

َ
َمٍل ال

َ
 ا گرفتار شود او را از آن (محبت) سهیه به محبت دنک یسک«. )٢(»أ

ابد، یآن را درن یازین یه بک یحرص -۲تمام نشود،  ه رنج آنک یبدبخت -۱جزا رسد 
 ».ان نرسدیه آن را پاک ییآرزو -۳

ُ�َالنِ «
ْ
ٍة يَأ َِف و ما ِذئْباِن َضاِر�اِن يِف َحِظْ�َ  ُحبِّ و ُ�ْفِسَداِن بِارََضَّ ِ�يْها ِمْن ُحبِّ الرشَّ

ُمْسِلم
ْ
ـَمْرِئ ال

ْ
خورند و  یه مکدو گرگ درنده در آغل (گوسفندان) «. )٣(»املْاِل يِف ِديِْن ال

ن شخص مسلمان یجاه و محبت مال در د ینند در آن، مضرتراز دوستک یم یتباھ
 ».ستندین

رَضَّ بِآِخَرتِهِ «
َ
َحبَّ ُدنْياُه أ

َ
رَضَّ بُِدنياُه فَآثُِرْوا ما َ�بيْق يلَع ما و َمْن أ

َ
َحبَّ آِخَرتَُه أ

َ
َمْن أ

ه ک یسکرساند و  یش را دوست بدارد، به آخرتش ضرر میایه ُدنک یسک«. )٤(»َ�ْف�
د آنچه ینیند؛ پس برگزک یان وارد میش خسارت و زیایآخرتش را دوست بدارد به دن

 .»ردیپذ یه فنا مکماندگار است بر آنچه 
متفاوت در جھت افراط و  ییھا دگاهیھا و د هیرامون مال و ثروت، نظریبه ھر حال، پ

مال و ثروت قائلند که حّالل تمام  یبرا یتیچنان اھم یوجود دارد؛ برخط یتفر
نند و ینش یراحت نم یپردازند و آن یآن م یوسته به گردآوریدانند و پ یمشکالتش م

 کسان است.یستند و حالل و حرام، در نظرشان یبر آن قائل ن ید و شرطیچ قیھ

ث ین حدیان است، ای) الزم به ب۱/۲۵۵( یق مناوینوز الحقاکو  –) ۳/۳۶۸( یوطیر سیجامع الصغ -١
 ف قرار گرفته است.یث ضعیجزو احاد

) طبع ۴/۴۸( یب منذریب و ترھیه در ترغکاست  یث طوالنیاز حد یف بخشیث شرین حدیا -٢
به  یتر محمد الصباح به نقل از طبرانکاز ادبا به اشراف د یا تهیمکح یاة به تصحیتبة الحکدارالم

 اسناد حسن آمده است.
 ) به نقل از مسلم و بزار به اسنا حسن.۴/۴۹( یب منذریب و ترھیترغ -٣
 .یھقیم و بکحا –ابن حبان  –بزار  –) به نقل از مسند احمد ۴/۴۸( یب ُمنذریب و ترھیترغ -٤
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 ین ارزشیمال و ثروت، کمتر یھستند که برا یتین گروه، جمعیمقابل ا ی در نقطه
که مال و ثروت را  ییآن، ارج قائلند؛ تا جا یند و برایستا یستند؛ فقر را میقائل ن

 .دانند! یمزاحم تقوا و قرب خدا م
ن است که مال، یشود، ا ی، برداشت میات اسالمیم و روایکر یآنچه از قرآن یول

 خوب است اما با چند شرط:
 له باشد و نه ھدف.یوس

 ر بر آن باشد.یر خود نسازد، بلکه انسان، امیرا اس انسان
 :دیگو یم یعالمه اقبال الھور

 ر روم آموختمیھا از پ نکته
 

 ش را در حرف او واسوختمیخو 
 

 َحمول ین باشیمال را گر بھر د
 

 د رسولینعَم ماٌل صالٌح گو 
 

 ن حکمت نظیاندر ا یگر ندار
 

 م و زریتو س ی تو غالم و خواجه 
 

 خدا مصرف گردد. ید و در راه رضایمشروع به دست آ یھا راهاز 
بر عالقه به  یلیست بلکه دلین یاپرستی، نه تنھا دنین مالین رو، عالقه به چنیاز ا

 آخرت است.
آن شده است؛ در  یا و امکانات ماّد ید از دنیاز قرآن، مدح و تمج یاریات بسیدر آ

[البقرة:  ﴾...اإِن تََرَك َخۡ�ً ...﴿ شده است: ی، معرف»ریخ«ات، مال به عنوان یاز آ یبرخ
۱۸۰[. 

 تحت عنوان فضل خدا آمده است  یات، مواھب مادیاز آ یاریو در بس

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ لِ ِمن فَۡض  َتُغوا  ]۱۰[الجمعة:  ﴾�َّ
شما  ین را برایزم یرو یھا نعمت ی د که ھمهیفرما یگر، خداوند مید ییدر جا

 ام؛  دهیآفر

ا ِ� ...﴿ �ِض ٱَخلََق لَُ�م مَّ
َ
 .]۲۹[البقرة:  ﴾...َ�ِيٗعا ۡ�

مْ «ھا تحت عنوان  ات، آنیاز آ یاریو در بس رَ لَكُ خَّ د) ذکر یھا را مسّخر شما گردان (آن» سَ
را که در رابطه با محترم شمردن  یاتین ھمه آیم، ایکرده است که اگر چنانچه بخواھ

 خواھد شد. یا قابل مالحظه ی م، مجموعهیکن یآور ن جھان، جمعیا یامکانات ماد
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ات یداده شده است، در آ یماد یھا که به مواھب و نعمت یتین ھمه اھمیبا ا یول
عرض «، آن را ییکند؛ در جا یر میا، آن را تحقیخورد که گو یبه چشم م یراتیقرآن، تعب
 شمارد؛  یبرم »یو متاع فان

�ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱ َعَرَض  تَۡبَتُغونَ ...﴿  .]۹۴[النساء:  ﴾...َيا�ُّ
  شمرد؛ یغرور و غفلت م ی هیگر، آن را ماید ییو در جا

�ۡ ٱ َيٰوةُ �َۡ ٱ َوَما﴿ ُّ� ٓ  .]۲۰د: ی[الحد ﴾ُغُرورِ لۡ ٱإِ�َّ َمَ�ُٰع  َيا
 چه شمرده است؛ یو باز یسرگرم ی لهیگر، آن را وسیو در مورد د

�ۡ ٱ َيٰوةُ �َۡ ٱَوَما َ�ِٰذهِ ﴿  ُّ� ٓ  .]۶۴بوت: ک[العن ﴾...َولَعِبٞ  وٞ إِ�َّ لَهۡ  َيا
 کرده است؛  یاد خدا، معرفیغفلت از  ی هیگر، ماید ییو در جا

ٞ  تُۡلِهيِهمۡ  �َّ  رَِجالٞ ﴿  ِ ٱ ذِۡكرِ  َعن َ�ۡيعٌ  َوَ�  تَِ�َٰرة  .]۳۷[النور:  ﴾...�َّ
ک یکه از  یشود؛ به طور یده میز دین یات اسالمینًا در روایرات دو گانه، عین تعبیا

مردان خدا، مسجد دوستان حق، محل ھبوط  ی آخرت، تجارتخانه ی ا مزرعهیسو، دن
غفلت و  ی هیگر، ماید یشود؛ و از سو یموعظه و پند، شمرده م یپروردگار و سرا یوح

 بنده و مانند آن.یاد خدا و متاع فریاز  یخبر یب
 دارند؟ ات با ھم تضادیات و رواین دو دسته از آیا اینجاست که آیحال سؤال ا

ا و مواھبش، یرا آنجا که از دنیافت؛ زیتوان  ین سؤال را در خود قرآن میپاسخ ا
دھد؛ در  یل میتنھا، ھدفشان را تشک ین زندگید که ایگو یرا م یکند، کسان ینکوھش م

 م: یخوان ین میچن »نجم« ی سوره

�ۡ ٱ َيٰوةَ �َۡ ٱ إِ�َّ  يُرِدۡ  َولَمۡ ...﴿  .]۲۹[النجم:  ﴾َيا�ُّ

 . »ا را نخواھندیدن یکه جز زندگان یکسان« 
دن یرس یفروشند و برا یا میاست که آخرت را به دن یگر، سخن از کسانیر دیبه تعب

 ابا ندارند. یتیو جنا یچ خالفکاریات از ھیبه ماّد 
 د:یفرما یخداوند م

ِ  زِ�َنةَ  َحرَّمَ  َمنۡ  قُۡل ﴿  خۡ  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّ
َ
ّيَِ�ِٰت وَ  لِعَِبادِهِۦ َرجَ أ ِينَ  ِ�َ  قُۡل  ٱلّرِۡزِق� ِمَن  ٱلطَّ  لِ�َّ

 ْ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  َءاَمُنوا ُل  ٱۡلقَِ�َٰمةِ�  يَۡومَ  َخالَِصةٗ  ٱ�ُّ  �ٖ لَِقوۡ  ٱ�َ�ٰتِ َكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ
 .]۳۲[األعراف:  ﴾٣٢َ�ۡعلَُمونَ 
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مواھب و ن یده است و ھمچنیبندگانش آفر یرا که برا یالھ یھا نتیز یبگو: چه کس«
حالل و)  یھا ھا و موھبت ن (نعمتیم کرده است؟ بگو: ایزه را تحریپاک یھا یروز

امت، یده شده است و در روز قین جھان آفریمان در ایافراد باا یزه، برایپاک یزھایچ
ح و یتوض یکسان یات، براین آین چنیرد؛ ایگ یار مؤمنان قرار میھا ھمه در اخت نیا

گاھند و مم که یکن یح میتشر  ».فھمند یآ
 د:یفرما یگر مید ییا در جایو 

ْ  َءاَدمَ  َ�َٰبِ�ٓ ﴿   .]۳۱[األعراف:  ﴾...َمۡسِجدٖ  ُ�ِّ  ِعندَ  مۡ زِ�نََت�ُ  ُخُذوا
 ».دیرینت خود را به ھنگام رفتن به مسجد برگیفرزندان آدم! ز یا«

اس ین است که مقین است؛ ھدف ایدروغ یھا ات، شکستن ارزشین آیھدف ا
خوب  یزی، چین که امکانات مادینت آن نشمارند؛ نه ایھا را ثروت و ز ت انسانیشخص

و  یک ھدف متعالیک ابزار نگاه شود نه یھا به صورت  ن است که به آنینباشند؛ مھم ا
 .یینھا

شود؛  یده میامت چینگرد که محصولش در ق یک مزرعه میا به عنوان یاسالم، به دن
 ن معنا است.یبر ھم یدیات آمده است، تأکیاز روا یبرخات قرآن و یکه در آ یراتیتعب

 یه به بذریکنندگان را تشب بقره، انفاق ی سوره ۲۶۱ ی هیبه عنوان مثال در آ
شتر، یکصد دانه و گاه بی، یا زند و از ھر خوشهیخ یکند که از آن ھفت خوشه برم یم
 آخرت است. یبذرافشان ی ن نمونهیا

 «م: یوانخ یم ج امبریاز پ یثیو در حد
ّ

و هل ت�ّب انلاس يلع مناخرهم يف انلار اال
افکند جز  یمردم را به رو در آتش سوزان دوزخ م یزیا چیآ«؛ »حصائد السنتهم

 .»ھا آن یھا زبان یمحصوالت و دستاوردھا
 لهیک ابزار و وسیو مال و ثروت، به صورت  یپس مھم آن است که به امکانات ماد

 .ییو نھا یھدف متعالک ینگاه شود نه 
 )حیَصحِ ] (۸[ - ۹۶۶

بَاٌت «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُعْجَرةَ  بِْن  َكْعِب  َوَ�نْ    ُمَعقِّ
َ

يُب  ال وْ  قَائِلُُهنَّ  َ�ِ
َ
 فَاِعلُُهنَّ  أ

ِْميَدةً  َوثََالثُونَ  ثََالث �َْسِبيَحة َوثََالثُونَ  ثََالث: َمْكتُوَ�ة َصَالةٍ  لُكِّ  ُدبُرَ 
َ

ْرَ�عٌ  حت
َ
 َوثََالثُونَ  َوأ

اهُ . »تَْ�ِبَ�ةً  وَ لِمٌ  رَ سْ  .)١(مُ

 .۱۳۴۹ح  ۳/۷۵ یی)؛ و نسا۵۹۶-۱۴۵ح ( ۱/۴۱۸مسلم  -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٩٦

، یھر نماز یدر پ«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) کعب بن عجرة۸( -۹۶۶
ھا،  چ وقت از گفتن آنیھا، ھ آن - ی ا انجام دھندهی -نده یوجود دارند که گو یاذکار

(سبحان الله گفتن)،  اد کردنی یو سه بار خداوند را به پاک یماند: س ید نمیناکام و ناام
و چھار بار  یو سه بار خداوند را حمد و سپاس گفتن (الحمد لله گفتن) و س یس

 اد کردن (الله اکبر گفتن).ی یخداوند را به بزرگ
 ت کرده است]یث را مسلم رواین حدی[ا

 )ٌح یَصحِ ] (۹[ - ۹۶۷

يِب  َوَ�نْ 
َ
 ثََالثًا َصَالةٍ  لُكِّ  ُدبُرِ  يِف  اهللاَ  َسبَّحَ  َمنْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ  َوثََالِ��َ  ثََالثًا اهللاَ  ومََحَدَ  َوثََالِ��َ  َك  َوثََالِ��َ  ثََالثًا اهللاَ  َوَ�ربَّ
ْ
 َ�َمامَ  َوقَاَل  َو�ِْسُعونَ  �ِْسَعةٌ  فَِتل

ِمائَةِ 
ْ
 : ال

َ
َ  ال

َ
  إهِل

َّ
  وَْحَدهُ  اهللاُ  إِال

َ
�َك  ال ُ  رَشِ

َ
ُ  هل

َ
ـمُ  هل

ْ
ُك ال

ْ
ُ  ل

َ
  َوهل

ْ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  وَُهوَ  َحْمدُ ـال  قَِديرٌ  يَشْ

َْحرِ  َزَ�دِ  ِمثَْل  اَكنَْت  َو�ِنْ  َخَطايَاهُ  ُغِفَرْت  اهُ . ابلْ وَ  .)١(مُسلم رَ

، یھر نماز یدر پ یاگر کس«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۹( -۹۶۷
و سه بار  ی(سبحان الله گفت) و ساد کرد ی یو سه بار خداوند بلند مرتبه را به پاک یس

اد کرد ی یو سه بار خداوند را به بزرگ یخداوند را حمد و سپاس (الحمد لله) گفت و س
ن نود و نه ذکر به صد کامل شود، ین که ایا یو برا -ن نود و نه یا -(الله اکبر گفت) 

؛ » كلّ يشء قديرهو عيلو له احلمدو كملـله، له ال كال اله اال اهللا وحده ال رشي«د: یبگو
ست؛ یاو ن یبرا یک و انبازیگانه است و شری) جز خدا وجود ندارد؛ ینیمعبود (راست«

اگر چه ھمچون کف  -؛ گناھانش »ز تواناستیش او راست و او بر ھمه چیپاداش و ستا
 ».شوند یده میآمرز -اد و فراوان) باشد یا (زیدر

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

احلمد «و سه بار  ی، س»سبحان اهللا«و سه بار  یث باال، به گفتن سیحددر  :شرح

 كملـال له، له كال اله اال اهللا وحده ال رشي«ک بار گفتن یو  »اهللا اكرب«و سه بار  ی، س»هللا

ث شماره یث کعب بن عجرة (حدیح شده است و حال آن که در حدیتصر ..».له احلمدو

 ک؛ موطأ مال۱۳۵۴ح  ۳/۷۹ یی؛ نسا۳۴۶۶ح  ۵/۴۷۸ ی)؛ ترمذ۵۹۷-۱۴۶ح ( ۱/۴۱۸ مسلم -١
 .۲/۳۷۱؛ و مسند احمد »کتاب القرآن« ۲۲ح  ۱/۲۱۱

 

                                           



 ٩٧ ) نماز از بعد دعا و ذکر) ١٨( باب ( :لصلوةکتاب ا

اهللا «و چھار بار  یو س »احلمد هللا«و سه بار  یس، »سبحان اهللا«و سه بار  ی)، س۹۶۶

سبحان «و سه بار  ین آمده است که سیچن یث بخاریذکر شده است؛ و در حد »اكرب

است؛ و در  ید، کافیبگو »اهللا اكرب«و سه بار  یو س »احلمد هللا«و سه بار  ی، س»اهللا

ھر نماز، ده بار  یآمده است که در پ س رهیت ابوھریبه روا یگر از بخارید یثیحد

ست و یگر، بید یثید؛ و در حدیبگو »اهللا اكرب«و ده بار  »احلمد هللا«، ده بار »سبحان اهللا«

ک یو  »الله اکبر«ست و پنج بار ی، ب»احلمد هللا«ست و پنج بار ی، ب»سبحان اهللا«پنج بار 

 .ست!وارد شده ا ...»له احلمدو كملـله، له ال كال اله اال اهللا وحده ال رشي«بار 

خواندند و مردم  یچنان م ین و گاھیچن یگاھ ج ن است که رسول خدایقت ایحق
ن یح و ثابت ھستند؛ از ایھا، صح ن روشینمودند؛ و تمام ا یب میق و ترغیرا بدان تشو

ار کند یھا را اخت ن روشیش، ھر کدام از ایخو ی که بر طبق ذوق و عالقه یرو، ھر کس
 یرا که تمامیدر کار او، وجود نخواھد داشت؛ ز یرادیاچ اشکال و یو آن را بخواند، ھ

 ھستند. یثابت و مرو س و صحابه ج امبریھا، از شخص خود پ ن روشیا

 





 
 

 فصل دوم

 )حسن] (۱۰[ - ۹۶۸

يِب  َوَ�نْ 
َ
َماَمةَ  أ

ُ
يُّ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: ِ�يَل : قَاَل  أ

َ
اَعءِ  أ ْسَمُع؟ ادلُّ

َ
 اآلخر اللَّيِْل  َجوُْف «: قَاَل  أ

لََوات ودبر اهُ  .مكتو�اتـال الصَّ وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

 یده شد: ایپرس ج اسالم یامبر گرامید: از پیگو س ) ابوُامامة۱۰( -۹۶۸
، یشود و به اجابت و قبول یواقع مرش ی، بھتر مورد پذییخدا! چه دعا ی فرستاده

آخر شب و ی  مهی) نیدعا«(ن سؤال، فرمودند: یکتر است؟ آن حضرت در پاسخ بدینزد
 ».فرض ی) پس از نمازھای(دعا
 ت کرده است]یروا یث را ترمذین حدی[ا

آخر شب و  یھا مهیدر ن یکیرش دعا، ین اوقات پذیتر ستهین و بایتر ستهیشا :شرح
روزانه، از جھات  یزندگ یقت، غوغایفرض است؛ در حق ینمازھا یدر پ یگرید

گوناگون  یھا یرا به واد یکند و فکر آدم یمختلف، توجه انسان را به خود جلب م
ار مشکل است؛ یت خاطر و حضور قلب کامل، در آن بسیکه جمع یکشاند؛ به طور یم

و  ینیو ماش یماّد  یزندگ یاما در دل شب و به ھنگام سحر و فرو نشستن غوغا
به انسان  یخواب، حالت توجه و نشاط خاصّ  یو جسم انسان در پرتو مقدار آرامش روح

 ر است.ینظ یدھد که ب یدست م
و توأم با حضور  ییا و تظاھر و خودنمایط آرام و به دور از ھر گونه ری؛ در محیآر

ن و یآفر لپرور و تکام العاده روح دھد که فوق یبه انسان دست م یقلب، حالت توجھ
 بخش است. یتعال

دار یاز شب را ب یمقدار که چشم غافالن در خواب است،  یدر واقع، به ھنگام
به  یل است و مشاغل فکریتعط یزندگ یعاد یھا شدن و در آن ھنگام که برنامه

عبادت  یھمه جا را فرا گرفته و خطرآلودگ یاند و آرامش و خاموش دهیحداقل رس
با تمام  ن شرائط حضور قلب فراھم است،یو خالصه، بھترا کمتر وجود دارد یبه ر

 .۳۴۹۹ح  ۵/۴۹۲ یترمذ -١
                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٠٠

دن و آنچه در دل است ییوجود رو به درگاه معبود آوردن و سر بر آستان معشوق سا
ز و یقلب را از مھر او لبر ی مانهیاد او زنده بودن و پیان گذاردن و با یبا او در م

ن یارج است؛ به ھم و گران بھا و با یمتیسرشار کردن، فوق العاده ارزشمند و ق
 یآخر شب برا یھا و دعاھا شه از عبادتیخدا، ھم یایل است که دوستان و اولیدل

، یفکر یل اخالص، رشد و بالندگیت اراده، تکمیات قلب، تقویروح، ح ی هیتصف
رو یش نیخو یرش دعایو پذ و اجابت یو عرفان یمانی، ای، اخالقی، معنویروح

ش یخو یو اخرو یویل به اھداف دنین یاستادر ر یاند و آن را پل گرفته یم
 ساختند. یم

ن و یکتریفرض، نزد یبعد از نمازھا یآخر شب و دعا ی مهین یو در واقع، دعا
به  ید برایدھندگان، با است؛ پس مسابقه یرش خداوندین دعا به اجابت و پذیبھتر

 یشیگر پیکدیگر مسابقه دھند و بر ی، با ھمدین ثواب و پاداشین چنیدست آوردن ا
 رند.یبگ

 )حیَصحِ ] (۱۱[ - ۹۶۹

َمَرِ� : قَاَل  اَعِمرٍ  بِْن  ُ�ْقبَةَ  َوَ�نْ 
َ
نْ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  أ

َ
  أ

َ
قَْرأ

َ
ـمُ بِ  أ

ْ
. َصَالةٍ  لُكِّ  ُدبُرِ  يِف  َعوَِّذاِت ال

بُو امْحَدُ  َرَواهُ 
َ
َيَْهيِقُّ  َوالنََّسايِئُّ  َداوُدَ  َوأ

ْ
َعَواِت  يِف  َوابل َكِب�ِ  ادلَّ

ْ
 .)١(ال

 یبه من فرمان دادند که در پ ج د: رسول خدایگو س عقبة بن عامر«)۱۱( -۹۶۹

ذتني«، یھر نماز قل اعوذ بربّ « ی و سوره »قل اعوذ بربّ الفلق« ی (سوره »معوّ

 ) را بخوانم.»الناس
ت یروا» ریالدعوات الکب«در  یھقیو ب ییث را احمد بن حنبل، ابوداود، نساین حدی[ا
 ].اند کرده

 )حسن] (۱۲[ - ۹۷۰

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
نْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ

َ َ
ْ�ُعدَ  أل

َ
َغَداةِ  َصَالةِ  ِمنْ  اهللاَ  يَْذُكُرونَ  قَْومٍ  َمعَ  أ

ْ
 ال

ْمُس  َ�ْطلُعَ  َحىتَّ  َحبُّ  الشَّ
َ
َّ  أ

َ
نْ  ِمنْ  إِيل

َ
ْعِتَق  أ

ُ
ْرَ�َعةً  أ

َ
ِ  ِمنْ  أ

َ
نْ  إِْسَماِ�يَل  َودل

َ َ
ْ�ُعدَ  َوأل

َ
 قَْومٍ  َمعَ  أ

و مسند احمد  ۱۳۳۶ح  ۳/۶۸ یی؛ نسا۲۹۰۳ح  ۵/۱۵۷ ی؛ ترمذ۱۵۲۳ح  ۲/۱۸۱ابوداود  -١
۴/۱۵۵. 

 

                                           



 ١٠١ ) نماز از بعد دعا و ذکر) ١٨( باب ( :لصلوةکتاب ا

َعرْصِ  َصَالةِ  ِمنْ  اهللاَ  يَْذُكُرونَ 
ْ
  ال

َ
نْ  إِىل

َ
ْمُس  َ�ْغُرَب  أ َحبُّ  الشَّ

َ
َّ  أ

َ
نْ  ِمنْ  إِيل

َ
ْعِتَق  أ

ُ
ْرَ�َعة أ

َ
اهُ  .»أ وَ  رَ

د أَبُو اوُ  .)١(دَ

گمان، اگر من با  یفرمودند: ب ج د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۱۲( -۹۷۰
و  یاد خدا (با دعا و زارید به ذکر و یکه پس از نماز بامداد تا طلوع خورش یگروھ

نم، ی) مشغول ھستند، بنشیعلم و دانش و حکمت و فرزانگ ی تالوت قرآن و مذاکره

نژاد  یعنی( ÷لیندتر از آن است که چھار برده از فرزندان اسماعیم بھتر و خوشایبرا
 آزاد کرده باشم. ید بردگیعرب) را از ق
اد خدا یکه بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب به ذکر و  ین اگر با گروھیو ھمچن

تر از آن است که چھار برده را آزاد  تر و ارزنده دهیم پسندینم، برایاند، بنش مشغول
 گردانم.

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
 )حسن] (۱۳[ - ۹۷۱

َفْجرَ  َص�َّ  َمنْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َوَ�نْهُ 
ْ
 َحىتَّ  اهللاَ  يَْذُكرُ  َ�َعدَ  ُ�مَّ  مَجَاَعةٍ  يِف  ال

ْمُس  َ�ْطلُعَ  َعَتْ�ِ  َص�َّ  ُ�مَّ  الشَّ
ْ
ُ  اَكنَْت  َر�

َ
ْجرِ  هل

َ
ةٍ  َكأ : ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  .»َوُ�ْمَرةٍ  َحجَّ

ةٍ  ةٍ  تَامَّ ةٍ  تَامَّ اهُ  .تَامَّ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ  .)٢(الرتِّ

ھر کس نماز صبح «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۱۳( -۹۷۱
ا دعا و یاد خدا (با تالوت قرآن، ید به ذکر و یرا با جماعت بخواند؛ آن گاه تا طلوع خورش

علم و دانش) مشغول شود و سپس دو رکعت نماز (نفل اشراق)  ی ا مذاکرهیو  یزار
 ».دیاھد رسثواب حج و عمره بدو خو ی به اندازه یبخواند، ثواب و پاداش

کامل،  یا آن ھم ثواب و پاداِش حج و عمره«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س انس
 ».تمام و قبول شده

 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا
پرور و  د روحین وعده و نویکه بر ا یث، ھر انسان مسلمانین حدیبراساس ا :شرح

 ی ھنگام صبح تا طلوع آفتاب و ھنگامهن کامل داشته باشد و به یقی، ین الھیآفر تکامل

 .۳۶۶۷ح  ۴/۷۳ابوداود  -١
 .۵۸۶ح  ۲/۴۸۰ یترمذ -٢
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اد خدا مشغول شود و در وقت صبح، بعد از طلوع ید به ذکر و یعصر تا غروب خورش
د، دو رکعت نماز نفل با صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل بگزارد، خداوند بلند یخورش

ه، کامل و قبول شد یا به سان ثواب و پاداش حج و عمره یمرتبه، بدو ثواب و پاداش
و عرفاء و دوستان  ینظران اسالم ن رو است که علماء و صاحبیت خواھد کرد؛ از ایعنا

ل اخالص، رشد و یت اراده، تکمیات قلب، تقویروح، ح ی هیتصف یھا برا ن وقتیاز ا خدا،
، اجابت یو روح یفکر ی، تعالیمانیو ا یشرفت اخالقی، پیعرفان ی، ترقّ یمعنو یبالندگ

 رند.یگ یش بھره میخو یو اخرو یویل به اھداف دنین ش ویخو یرش دعایو پذ
بعد  یم، اگر اندکیکن یا کوشش و تالش میدن ین اندازه که ما برایقت، ھمیو در حق

سته و یبنده و بایار مناسب و زیم، بسیاد خدا ھم بپردازیاز نماز صبح و عصر به ذکر و 
 یان خداوندیپا ین و بکرا یب یھا ھا و احسان از نعمت یتشکر و قدردان ی ستهیشا

وند انسان یو نفل، پ فرض یاد خدا و نمازھایش و ذکر و ین حمد و ستایاست؛ چرا که ا
چ کس، جز او یز و ھیچ چیکند که به ھ یرا با خدا، آن چنان محکم و مضبوط م

گاه  هین تکیھراسد و با داشتن چن یفرسا، نم شد، از حوادث سخت و طاقتیاند ینم
ش و یب، آرامش و آساین ترتیکند و بد یو بدخواھان، واھمه نم ، از دشمنانیمحکم

از ثواب و پاداش، در  یبار کند و با کوله ینه، روح و جان او را پر مینان و سکیاطم
 ز، حاضر خواھد شد.یشگاه خداوند متعال، در روز رستاخیپ

روز ک چھارم از ی ی است که در فاصله یی، نمازھا»ینماز ُضح«ناگفته نماند که 
که در آغاز روز پس از برآمدن آفتاب  ییشوند؛ نمازھا یمروز گزارده میگذشته تا ن

ش از یان وقت، پیکه در پا ییموسوم است و نمازھا »ِاشراق«شوند، به نماز  یخوانده م
رد به یان آن دو انجام پذیموسوم است و آنچه م مروزینماز نشوند، به  یظھر انجام م

 وم است.(چاشت) موس »یُضح«نماز 

 



 
 

 فصل سوم

 )َضِعيف] (١٤[ - ٩٧٢
ْزَرقِ  َعِن 

َ ْ
َا إَِمامٌ  بِنَا َص�َّ : قَاَل  قَيٍْس  بِْن  األ

َ
بَا يُْ�َ�  نل

َ
َالةَ  َهِذهِ  َصلَّيُْت  قَاَل  ِرْمثَةَ  أ وْ  الصَّ

َ
 أ

َالةِ  َهِذهِ  ِمثَْل  بُو َوَ�نَ : قَاَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  الصَّ
َ
فِّ  يِف  َ�ُقوَمانِ  َوُ�َمرُ  بَْ�رٍ  أ ـمُ  الصَّ

ْ
مِ ال  َقدَّ

  اتلَّْكِبَ�ةَ  َشِهدَ  قَدْ  رَُجٌل  َوَ�نَ  يَِميِنهِ  َ�نْ 
َ

و�
ُ ْ
َالةِ  ِمنَ  األ  َ�نْ  َسلَّمَ  ُ�مَّ  ج هِ لّٰ ـال نيَِبُّ  فََص�َّ  الصَّ

ْ�نَا َحىتَّ  �ََسارِهِ  َوَ�نْ  يَِميِنهِ 
َ
يْهِ  َ�يَاَض  َرأ يِب  اَكنِْفتَالِ  اْ�َفتََل  ُ�مَّ  َخدَّ

َ
 َ�َقامَ  َ�ْفَسهُ  َ�ْعِ�  ِرْمثَةَ  أ

ي الرَُّجُل  ِ
َّ

ْدرَكَ  اذل
َ
  اتلَّْكِبَ�ةَ  َمَعهُ  أ

َ
و�

ُ ْ
َالةِ  ِمنَ  األ ْهِ  فََوثََب  �َْشَفعُ  الصَّ

َ
َخذَ  ُ�َمرُ  إِيل

َ
 بمنكبه فَأ

هُ  إِنَّهُ  اْجِلْس  قَاَل  ُ�مَّ  َ�َهزَّ
ْهَل  ُ�ْهِلْك  لَمْ  فَ

َ
ِكتَاِب  أ

ْ
  ال

َّ
نَّهُ  إِال

َ
. فَْصٌل  صلواتهم َ�ْ�َ  يَُ�نْ  لَمْ  �

  ابْن يَا بك اهللا أَصاب«: َ�َقاَل  برََصه ج انلَّيِبُّ  فََرَ�عَ 
ْ
اهُ  .»خطابـال وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

بود؛  »ابو ِرمثه«تش یم که کنّ یداشت ید: ما امامیس(ض) گوی) ازرق بن ق۱۴( -۹۷۲
را با  -ن نماز یا ھمانند ای -ن نماز یمن ا«ما امامت داد و گفت:  یشنماز ما شد و برایپ یو

نماز، در صف اول، در  یز در وقت برگزارین س و عمر س گزاردم و ابوبکر ج امبر خدایپ

ک نماز شد؛ یر شروع نماز، شریاز تکب یگرفتند. مرد یقرار م ج جانب راست آن حضرت

که ما  ینماز گزاردند و به طرف راست و چپشان سالم دادند به طور ج آن حضرت

دن من، یگردان یھمانند رو ج م؛ آن گاه رسول خدایمشاھده نمود شان رایھا گونه یدیسف
ک نماز بود، بلند شد و یر افتتاح، شریکه از تکب یدند؛ سپس آن مردیش را گردانیخو یرو

 آن مرد شتافت و ید، فورًا به سویحنه را دن صیا س ت کرد؛ چون عمریدو رکعت نماز ن
ن؛ چرا که عّلت یش بنشیخو یاش را گرفت و او را حرکت داد و گفت: در جا شانهھردو 

 نبود. ییشان، فصل و جداین نماز این بود که در بیاھل کتاب ھم یھالکت و بر باد

به آن دو انداختند) و فرمودند:  یسربرافراشتند (و نگاھ ج نجا بود که رسول خدایدر ا
 ».دیشه و گفتار راست و درست، رسانیقت و اندیپسر خطاب! خداوند تو را به حق یا«

 .۱۰۰۷ح  ۱/۶۱۱ابوداود  -١
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 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
باشد که پس  یاند: اگر چنانچه نماز، نماز گفته ینظران فقھ علماء و صاحب :شرح

ظھر، مغرب و عشاء)، در آن  ینند نمازھاسّنت وجود داشته باشد (ما یاز آن، نمازھا
تر  ستهیسّنت، بھتر و با یگزاردن نمازھا یر دادن مکان براییصورت عوض نمودن و تغ

پروردگار  ی، بر عبادت و پرستش انسان برایامت، اماکن متعّددیاست تا در روز ق
 و شھادت دھند. یان، گواھیجھان

ر دھند، یینمازشان را تغ یجاھردو  ،یسته است که امام و مقتدیسته و بایالبته شا
جاد یان دو نماز، فصل ایر مکان، وجود داشته باشد تا در مییمشروط بر آن که امکان تغ

 گردد.
 »استغفار« ی ن است که بعد از نماز، کلمهیا »فصل«د دانست که ھدف از یو با

ا یر بدھد و ییرا تغش یا جایگر بخواند؛ ید ییا ذکر و دعاید؛ یبگو »َاستغفر الله«بخواند و 
 داخل ھستند. »فصل«ن موارد، در مفھوم یا ی د؛ ھمهیبا نمازگزاران صحبت نما

 )حیَصحِ ] (۱۵[ - ۹۷۳

ِمْرنَا: قَاَل  ثَابت بن ز�د وََعن
ُ
نْ  أ

َ
َْمدَ  َوثََالِ��َ  ثََالثًا َصَالةٍ  لُكِّ  ُدبُرِ  يِف  �َُسبِّحَ  أ

َ
 ثََالثًا َو�

َ  َوثََالِ��َ  ْرَ�ًعا َونَُ�ربِّ
َ
يِتَ  َوثََالِ��َ  أ

ُ
ـمَ  يِف  رَُجٌل  فَأ

ْ
نَْصارِ  ِمنَ  نَامِ ال

َ ْ
ُ  فَِقيَل  األ

َ
َمَرُ�مْ  هل

َ
 رَُسوُل  أ

ن وَسلم َعلَيْهِ  اهللا َص�َّ  هِ لّٰ ـال
َ
نَْصارِيُّ  قَاَل  َوَ�َذا َكَذا َصَالةٍ  لُكِّ  دبر يِف  �سبحوا أ

َ ْ
 َمنَاِمهِ  يِف  األ

�نَ  مَخًْسا فَاْجَعلُوَها قَاَل  َ�َعمْ  �نَ  مَخًْسا وَِعرْشِ ا اتلَّْهِليَل  ِ�يَها َواْجَعلُوا وَِعرْشِ ْصبَحَ  فَلَمَّ
َ
 َغَدا أ

ْخرَبَهُ  ج انلَّيِبِّ  ىلَعَ 
َ
اهُ  .»فافعلوا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َقاَل  فَأ وَ د رَ ائِيّ  أَمحْ النَّسَ  .)١(والدارمي وَ

) به ما فرمان داده ج رسول خدا ی هید: (از ناحیگو س د بن ثابتی) ز۱۵( -۹۷۳
اد ی یو سه بار خداوند بلند مرتبه را به پاک یھر نماز (فرض)، س یشده است تا در پ

م ییو سه بار خداوند را حمد و سپاس (الحمد لله) بگو یم، سییم (سبحان الله) بگویکن
 م).ییم (الله اکبر بگویاد کنی یو چھار بار خداوند را به بزرگ یو س

از انصار آمد و خطاب بدو  یبه نزد مرد یا ه، در عامل خواب، فرشتهین قضیپس از ا

ن قدر و یبه شما فرمان داده است تا بعد از ھر نماز (فرض)، ا ج ا رسول خدایگفت: آ
و سه بار  ی، س»سبحان الله«و سه بار  ید؟ (و سیش کنیح و ستایآن قدر، خدا را تسب

 .۵/۱۸۴؛ و مسند احمد ۱۳۴۵ح  ۱/۳۶۰ ی؛ دارم۱۳۵۰ح  ۳/۷۶ یینسا -١

 

                                           



 ١٠٥ ) نماز از بعد دعا و ذکر) ١٨( باب ( :لصلوةکتاب ا

در عالم خواب، در  یآن مرد انصار ؟د)ییبگو» کبرالله ا«و چھار بار  یو س» الحمد لله«

اند. آن فرشته گفت:  ن فرمان را دادهیبه ما ا ج امبر خدای، پیپاسخ آن فرشته گفت: آر
اد کردن خدا (سبحان الله)، حمد و سپاس خدا (الحمد لله) و به ی یھر کدام از به پاک

ال ( »لیتھل«د و در اذکارتان، ییست و پنج بار بگویاد کردن خدا (الله اکبر) را بی یبزرگ

 د.ییست و پنج بار بگویز بید و آن را نیز قرار دھی) را ناله اال اهللا

رفت و  ج امبرید، به نزد پیصبح کرد و شب را به صبح رسان یچون آن مرد انصار

 یعنی؛ (»دیانجام دھ«فرمودند:  ج ان گذاشت؛ آن حضرتیشان را از خوابش در جریا
الله «ست و پنج بار ی، ب»الحمد لله«ست و پنج بار ی، ب»سبحان الله«ست و پنج بار یب

ر است که ید؛ و ھر کدام از شما مخییبگو »ال اله اال الله«ست و پنج بار یو ب »اکبر
د و یھا را که خواست انتخاب نما ن روشیش، ھر کدام از ایخو ی براساس ذوق و عالقه

ھا،  ن روشیست؛ چرا که تمام ایدر کار او نھم  یچ اشکالیبعد از نماز فرض بخواند و ھ
 ).د من استییده و مورد تأیخوب و پسند

 ].اند ت کردهیروا یو دارم ییث را احمد بن حنبل، نساین حدی[ا
 )َمْوُضوع] (۱۶[ - ۹۷۴

ٍّ  َوَ�نْ  ْعَواد ىلَعَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  س يلَعِ
َ
ِمنرَْبِ  أ

ْ
  َمنْ «: َ�ُقوُل  ال

َ
ُكريِْسِّ  آيَةَ  قََرأ

ْ
 ال

  ُدُخوَل  من يمنعهُ  لم َصَالة لك دبر يِف 
ْ
  َجنَّةِ ـال

َّ
ـمَ  إِال

ْ
َها َوَمنْ  وُْت ال

َ
ُخذُ  ِح�َ  قََرأ

ْ
 َمْضَجَعهُ  يَأ

ْهِل  َجارِهِ  وََدارِ  َدارِهِ  ىلَعَ  اهللاُ  آَمنَهُ 
َ
ُ  ُدَو�َْراٍت  َوأ

َ
اهُ  .»َحْوهل وَ يُّ  رَ قِ بَيْهَ ن شعب يفِ  الْ يامَ ِ الَ  اإلْ قَ  وَ

نَاده عِيف إِسْ  .)١(ضَ

ن یا یھا بر فراز چوب ج د: از رسول خدایگو س طالب یبن اب ی) عل۱۶( -۹۷۴
ھر نماز بخواند، او را از  یرا در پ »یالکرس یۀآ«ھر کس «فرمودند:  یدم که میمنبر شن

پس از مرگ، به بھشت  یعنیگردد به جز مرگ؛ ( یمانع نم یزیدرآمدن به بھشت، چ
 ی د، خداوند بلند مرتبه، خانهیکه ھنگام خواب، آن را تالوت نما یو کس رود؛) یم

قرار دارند را  یرامون ویرا که در اطراف وپ ییھا ه و خانهیھمسا ی تالوت کننده و خانه
 ».دارد یدر َامن و امان نگه م

 .۲۳۹۵ح  ۲/۴۵۸؛ »مانیشعب اال«در  یھقیب -١
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ت کرده و گفته است: اسنادش، یروا» مانیشعب اال«در  یھقیث را بین حدی[ا
 ].ف استیضع

بقره است؛ آنجا که خداوند  ی سوره ۲۵۵ ی هیآ »یالکرس یۀآ«مراد از  :شرح
 د:یفرما یم

 ﴿ ُ ۚ  ٱۡلَ�ُّ َ�َٰه إِ�َّ ُهَو إِ  َ�ٓ  ٱ�َّ   ٱۡلَقيُّوُم
ۡ
ۚ  َوَ�  ِسَنةٞ  ُخُذهُۥَ� تَأ ُۥ نَۡوٞم َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  �َّ  ٱلسَّ

�ِض� َوَما ِ� 
َ
ِيَمن َذا  ٱۡ� ۥٓ  َفعُ �َشۡ  ٱ�َّ يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ  نِهۦِۚ إِ�َّ �ِإِذۡ  ِعنَدُه

َ
 َوَما �

ۦٓ  ّمِنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  ُ�ِيُطونَ  َوَ�  َخۡلَفُهۡمۖ  ٓ  ِعۡلِمهِ ۚ إِ�َّ بَِما َشا َ�َٰ�ٰتِ  ُكۡرِسيُّهُ  وَِسعَ  َء  ٱلسَّ
�َضۖ وَ 

َ
ۚ ِحفۡ  وُدهُۥ ُٔ َوَ� َ�  ٱۡ�  .]۲۵۵[البقرة:  ﴾٢٥٥ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعِ�ُّ  وَُهوَ  ُظُهَما

را) نگھدار است. او  یدار (و جھان ھستیپا ی به جز الله وجود ندارد و او زنده ییخدا«
و رخوت بدو راه  یدار است و سستیرد (و ھمواره بیگ یفرانم یو نه خواب یرا نه چرت

ن است (و در ملک کائنات، او را یھا و آنچه در زم ندارد). از آِن او است آنچه در آسمان
او؟  ی کند مگر با اجازه یگریانجیشگاه او میست آن که در پیک ).ستین یانباز

مردمان است و آنچه را که در پشت سر آنان است (و  یش رویداند آنچه را که در پ یم
گاه بر بود و نبود جھان است و اصًال ھمهیمّطلع بر گذشته و حال و آ ھا  زمان ی نده و آ

از علم او را فراچنگ  یزیردمان) چکسان است. میشگاه علم او یھا در پ و مکان
از  یگران، پرتویبخواھد. (علم و دانش محدود د یرا که و یآورند جز آن مقدار ینم

ن را در بر یھا و زم او آسمان ییفرمانروا ی کهیار ).کران او است یان و بیپا یعلم ب
د و او ساز یرا درمانده نم یست و) ویاو گران ن یدو (برا آن یگرفته است و نگاھدار

 ».بلند مرتبه و سترگ است
 )دراسته تتّم  لم] (۱۷[ - ۹۷۵

نَّهُ  ج انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نْمٍ  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َوَ�نْ 
َ
نْ  َ�بَْل  َقاَل  َمنْ «: قَاَل  �

َ
 َوَ�ثِْ�َ  َ�نرَْصَِف  أ

ـمَ  َصَالةِ  ِمنْ  رِْجلَيْهِ 
ْ
بِْح  ْغرِِب ال   َوالصُّ

َ
َ  ال

َ
  إهِل

َّ
  وَْحَدهُ  اهللاُ  ِإال

َ
�َك  ال ُ  رَشِ

َ
ُ  هل

َ
ـمُ  هل

ْ
ُك ال

ْ
ُ  ل

َ
  َوهل

ْ
 َحْمدُ ـال

  �ِيَِدهِ 
ْ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  وَُهوَ  َوُ�ِميُت  ُ�ِْي  َخْ�ُ ـال اٍت  َعرْشَ  َقِديرٌ  يَشْ ُ  ُكِتَب  َمرَّ

َ
 َعرْشُ  َواِحَدةٍ  بُِ�لِّ  هل

ُ  َوُرفِعَ  َسيِّئَاٍت  َعرْشُ  َ�نْهُ  َوُ�ِيَْت  َحَسنَاٍت 
َ

 َمْكُروهٍ  لُكِّ  ِمنْ  ِحْرًزا َوَ�نَت َدرََجاٍت  َعرْشُ  هل
يَْطانِ  ِمنَ  وَِحْرًزا   يُْدِرَ�هُ  ذلنب �ل َولم الرَِّجيم الشَّ

َّ
ْكُ  إِال فَْضِل  ِمنْ  َوَ�نَ  الرشِّ

َ
 َ�َمًال  انلَّاِس  أ

 
َّ

فَْضَل  َ�ُقوُل  َ�ْفُضلُهُ  رَُجًال  إِال
َ
ا أ اهُ  .»قَاَل  ِممَّ وَ د رَ  .)١(أَمحْ

 .۴/۲۲۷مسند احمد  -١

 

                                           



 ١٠٧ ) نماز از بعد دعا و ذکر) ١٨( باب ( :لصلوةکتاب ا

ش یھر کس پ«فرمودند:  ج امبر خداید: پیگو س عبدالرحمن بن َغْنم) ۱۷( -۹۷۵
أت تشّھد در یش را از شکل و ھین که محل نماز را ترک کند و قبل از آن که پاھایاز ا

مغرب و صبح،) ده  یمغرب و صبح بگرداند (و مّتصل بعد از تمام شدن نمازھا ینمازھا

 �ميُت و هل احلمد، بيده اخل�، �يو كملـهل، هل ال كال اهل اال اهللا وحده الرش�«د: یبار بگو

کتا و یست، تنھا و یجز ذات الله ن یچ معبود به حّق یھ«؛ »هو يلع لّك يشء قديرو
ش، سزاوار او و از آن اوست؛ یو سپاس و ستا یانباز است؛ ُملک و پادشاھ یک و بیشر یب

توانا  یز و ھر کاریھر چراند و او بر یم یگرداند و م یدر دست اوست؛ زنده م یخوب
اعمالش) نوشته  ی (در نامه یکین کلمات، ده نیش در مقابل ھر بار گفتن ای؛ برا»است

ش در نظر گرفته یع ده درجه برایگردد و ثواب و ترف یشود و ده گناه از او پاک م یم
طان ینامطلوب و از شّر ش یو امر یشود؛ و به برکت آن، (در طول روز) از شّر ھر بد یم

را ھالک و  یو یچ گناھیرانده شده، محفوظ و درامان خواھد بود؛ و به خاطر آن، ھ
چ ین کلمات، ھیدر پرتو گفتن ا یعنی؛ (یپرست کند جز شرک و چندگانه ینابود نم

ن یگفتن ا ی عهیرا ھالک نخواھد کرد؛ چرا که خدا به ذر یبه جز شرک، و یگناھ
انًا اگر گناه کند، با توبه و استغفار و عفو و یکند و اح یرا از گناھان حفظ م یکلمات، و
ن مردمان به یز از بھتریو از لحاظ عمل ن ).دیبخشا یش، او را میان خویپا یمغفرت ب
بھتر از شتر و یب یکند که کلمات یدا میپ یبر او تفّوق و برتر ید، مگر کسیآ یشمار م

 .»دیآنچه او گفته است، بگو
 ت کرده است]یث را احمد بن حنبل رواین حدی[ا

عِيف] (۱۸[ - ۹۷۶  )ضَ

ِمِذيُّ  َوَرَوى ْ َْوهُ  الرتِّ
َ

يِب  َ�نْ  �
َ
  َذرٍّ  أ

َ
 «: قَْوهِلِ  إِىل

َّ
ْكَ  إِال ـمَ  َصَالةَ «: يَْذُكرْ  َولَمْ  »الرشِّ

ْ
  ْغرِِب ال

َ
 َوال

  �ِيَِدهِ 
ْ
الَ  »َخْ�ُ ـال قَ ا: وَ ذَ يثٌ  هَ دِ نٌ  حَ سَ يح حَ حِ يب صَ رِ  .)١(غَ

تا  س از ابوذر -نه در لفظ  یدر معن -ث را ین حدیار یز نظین ی) ترمذ۱۸( -۹۷۶

را ذکر نکرده  »ریده الخیب«و  »صالة املغرب«ت نموده و عبارت یروا »اال الشرک«عبارت 
 ب است.یح و غریحسن، صح یثین، حدیو گفته است: ا

 : محل نماز را ترک کند و برگردد.»نصرفی« :شرح

 .۳۴۷۳ح  ۵/۴۸۱ یترمذ -١
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 چاند و برگرداند.ی: بپ»یثنی«
 امن و استوار. یپناھگاه و سنگر و جا: »ِحرزاً «
 بت و مشکل.یناپسند و نامطلوب؛ مص یزی: چ»مکروه«
 : او را ھالک و نابود گرداند و عملش را تباه و بر باد سازد.»درکهیان «
ن ین کلمات، ایداست که منظور از خواندن ای: ناگفته پ»میطان الرجیحرزا من الش«

ده و ید با ذکر و عقید، بلکه بایمالت و کلمات را بگون جیست که انسان تنھا با زبان، این
 یھا ز خود را در پناه خدا قرار دھد و از راهیاعتقاد و عمل و اخالص و صداقت ن

، یطانی، مجالس و محافل شیطانیغات شی، افکار و تبلیطانیش یھا ، برنامهیطانیش
را که  یانسان دھد و گرنه، ی، جایغات رحمانیر افکار و تبلیخود را کنار کشد و در مس

و  یوانیو شھوات ح ی، خواھشات نفسانیطانیش یھا خود را در معرض طوفان وسوسه
ن الفاظ و ین جمالت و کلمات و گفتن ایدھد، تنھا با خواندن ا یقرار م یالت ماّد یتما

 رسد. ینم ییھا، به جا واژه
 )ٌف یَضعِ ] (۱۹[ - ۹۷۷

  بِْن  ُ�َمرَ  َوَ�نْ 
ْ
اِب ـال نَّ  س َخطَّ

َ
ْدٍ  قِبََل  َ�ْعثًا َ�َعَث  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
 َكِثَ�ةً  َ�نَائِمَ  َ�َغِنُموا �

رْسَُعوا
َ
ْ�نَا َما َ�ُْرجْ  لَمْ  ِمنَّا رَُجٌل  َ�َقاَل  الرَّْجَعةَ  َوأ

َ
عَ  َ�ْعثًا َرأ رْسَ

َ
  رَْجَعةً  أ

َ
فَْضَل  َوال

َ
 ِمنْ  َغِنيَمةً  أ

َْعِث  َهَذا  «: ج انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ابلْ
َ

ال
َ
ُدلُُّ�مْ  أ

َ
فَْضَل  قَْومٍ  ىلَعَ  أ

َ
فَْضَل  َغِنيَمةً  أ

َ
 َشِهُدوا قَْوًما رَْجَعًة؟ َوأ

بِْح  َصَالةَ  ْمس َعلَيِْهم طلعت َحىتَّ  اهللا يذكُرونَ  َجلَُسوا ثمَّ  الصُّ َِك  الشَّ
َ

وئل
ُ
 رَْجَعة أرْسع أ

فَْضَل 
َ
اهُ  .»َغِنيَمةً  َوأ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ الَ  الرتِّ قَ ا وَ ذَ يثٌ  هَ دِ يبٌ  حَ رِ هُ  الَ  غَ فُ رِ نْ  إِالَّ  نَعْ ا مِ ذَ هِ  هَ جْ وَ َّاد الْ محَ  بن وَ

وَ  محيد أيب عِيف هُ يث يفِ  الضَّ  .)١(احلَدِ

ن یسرزم یرا به سو یلشکر ج د: رسول خدایگو س ) عمر بن خطاب۱۹( -۹۷۷
کار با دشمنان و بدخواھان اسالم و یز (پس از جنگ و پیھا ن ل داشتند؛ آنیگس »نجد«

منوره  ی نهیرا فراچنگ آورده و با عجله و شتاب به مد یفراوان یھا متیغن مسلمانان،)
 بازگشتند.

 .۳۴۷۳ح  ۵/۵۲۲ یترمذ -١

 

                                           



 ١٠٩ ) نماز از بعد دعا و ذکر) ١٨( باب ( :لصلوةکتاب ا

کار و کارزار با یرون نشده بود و در پیاز ما که در جنگ (ھمراه با ما) ب یمرد
ن طور یم که ایدین لشکر ندیرا به سان ا یبدخواھان، شرکت نکرده بود، گفت: ما لشکر

 .م فراوان فراچنگ آورد!ین گونه غنایا کار برگردد ویزود از جنگ و پ

مت و از لحاظ یم که از نظر غنیراه ننما یا شما را بر گروھیآ«فرمود:  ج آن حضرت
ھستند که در نماز  ین گروه، اشخاصیسرعت در برگشت، بھتر و افضل باشند؟ ا

نند و تا طلوع آفتاب، به ینش یش میخو یشوند؛ سپس در جا یجماعت صبح، حاضر م
در  ین کسانین چنیشوند؛ ا ی) مشغول میاد خدا (و تالوت قرآن و دعا و زاریذکر و 

 یگران ھستند؛ (چرا که در فرصتیمت، بھتر و برتر از دیتر و در غن عیبازگشت، سر
داند، فراچنگ  یخدا م ان که حسابش را خودیپا یب یحّد و حصر و پاداش یب یکوتاه، ثواب

 .»اند) دهآور
ب است؛ و حّماد یغر یثین، حدیت کرده و گفته است: ایروا یث را ترمذین حدی[ا
 ].باشد یث میف در حدیضع یفرد -ث است ین حدیا یکه راو -د یحم یبن اب

 : لشکر.»َبْعثاً « :شرح
 ن بلند و برآمده است.یزم ی: در لغت به معنا»َنجد«

 اند: م کردهیعربستان را به شش بخش تقس ی رهیدانان عرب، شبه جز یجغراف
ره به یکه از شمال به جنوب شبه جز »ۀسرا« یھا کوه یبه قسمت غرب: ۀِتھام

آن، تا سواحل  ی ند که از دامنهیگو یم »ِتھامه«ده شده است، یسرخ کش یایموازات در
اند که  هدینام »ۀتھام«است؛ از آن رو،  »َغور«گر آن یرد. نام دیگ یسرخ را دربرم یایدر

 ین پست و ساحلیگر آن که، سرزمیاد و باد آن کم است و دیآن ز یحرارت و گرما
 اند. نه را جزو تھامه دانستهیاز مد یمیاست. جّده، مکه و ن

ان ارتفاعات َنجد و شرق یو حّد فاصل م »ۀسرا« یھا کوه یبه قسمت شرق ِحجاز:
 یبه معنا »َحَجز«شود: حجاز از  یم یمن منتھیاند که به شمال  گفته »حجاز«تھامه، 

جاد کرده است، آن را یو َنجد فاصله و مانع ا ۀان تھامیو مانع است؛ و چون م »حاِجز«
 ن بخش واقع است.ینه در ایاز مد یمیاند. شھر طائف و ن خوانده »حجاز«

، عروض و ۀسماو یمن، صحرایان یاست مرتفع که پس از حجاز و م یا هیناح َنجد:
اند.  خوانده »نجد«تر است، آن را  ، مرتفعیگر نواحیشده است؛ و چون از دعراق واقع 

ن رو، یمحدود است؛ از ا »منی«و از جنوب، به  »ۀالسماو یۀباد«ن قسمت از شمال به یا
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ه قرار ین ناحیتخت عربستان، در ایاض پایدھد. ر یل میعربستان را تشک یقسمت مرکز
 دارد.
شبه  یه جنوب غربیال یدر ُمنتھ یعنیمن در جنوب حجاز و نجد؛ یکشور  :َمنی
من از یرود.  یره به شمار مین نقاط شبه جزیزتریخ ره واقع است و از حاصلیجز

 »حضر موت«عرب ادامه دارد و از طرف مشرق با  یایج عدن و دریمجاورت نجد تا خل
 ه است.یعّمان ھمسا یایو در

ن رو، ین و َاحساء است؛ از ای، عّمان، بحرۀمامیعروض، شامل:  ی هیناح َعروض:
 جاد کرده است.یمن و عراق، فاصله ایان نجد، یاند که م دهینام »عروض«

ا با نام یدر ی است در شرق عدن و در کناره یعیوس ی هیناح َحضر موت و َاْلَمَھَرة:

 ÷ند حضرت ھودیدر مجاورت آن بوده است. گو »احقاف« یکه صحرا »حضر موت«
حضرت موت بن «آن را منتسب به  ین منطقه به خاک سپرده شده است. بعضیادر 

 اند. دانسته »قحطان
 اد شده است.ین ساکن، ینخست یعنی، »حاضر موت«ن منطقه در تورات، با نام یاز ا

اند.  ع در کنار عمان و عدن دانستهیوس یا ن حضر موت و َاْلَمَھَرة را منطقهیھمچن
 بوده است. یا لهیز نام قبیگرفته شده و ن »رانیحَمَھَرة بن «المھرة از 

 



 
 

 )۱۹( باب
ها در نماز،  کارهایی که انجام آن

جایز نیست (مانند محّرمات، 
مکروهات و ُمفسدات) و مواردی که 

 انجامشان در نماز، مباح است.
 

 تھا در نماز جایز نیس کارھایی که انجام آن )۱۹باب (



 
 

 فصل اول

 )حیَصحِ ] (۱[ - ۹۷۸

  ابْن ُمَعاِوَ�ة َعن
ْ
نَا بَيْنَا: قَاَل  َحَ�مِ ـال

َ
َص�ِّ  أ

ُ
 ِمنَ  رَُجٌل  َ�َطَس  إِذْ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  أ

َقْومِ 
ْ
ُت  ال

ْ
َقْوم فََرَماِ� . اهللاُ  يَرمَْحَُك : َ�ُقل

ْ
بَْصارِِهمْ  ال

َ
يَاهُ  ث�ل َوا: فَقلت. بِأ مِّ

ُ
نُُ�مْ  َما أ

ْ
 َشأ

َّ  َ�نُْظُرونَ 
َ

ُ�ونَ  َفَجَعلُوا إِيل يِْديِهمْ  يرَْضِ
َ
فَْخاِذِهمْ  ىلَعَ  بِأ

َ
ا أ ْ�تُُهمْ  فَلَمَّ

َ
تُونَِ�  َرأ  َسَكتُّ  لَِك�ِّ  يَُصمِّ

ا يِب  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َص�َّ  فَلَمَّ
َ
�ِّ  ُهوَ  فَِبأ

ُ
يُْت  َما َوأ

َ
  َ�بْلَهُ  ُمَعلًِّما َرأ

َ
ْحَسنَ  َ�ْعَدهُ  َوال

َ
 ِمنْهُ  َ�ْعِليًما أ

 ِ   َكَهَرِ�  َما فََوا�َّ
َ

�َِ�  َوال   رَضَ
َ

َالةَ  َهِذهِ  إِنَّ «: قَاَل  َشتََمِ�  َوال   الصَّ
َ

ءٌ  ِ�يَها يَْصلُحُ  ال م من يَشْ  الَكَ
ُقْرآنِ  َوقَِراَءةِ  َواتلَّْكِب�ُ  التَّْسِبيحُ  ُهوَ  إِ�ََّما انلَّاس

ْ
وْ  »ال

َ
 يَا: قلت. ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل  َكَما أ

ِْسَالمِ  اهللاُ  َجاءَ  َوقد جِبَاِهِليَّةٍ  َ�ْهدٍ  َحِديُث  إِ�ِّ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل 
ْ

  ِمنَّا َو�ِنَّ  بِاإل
ً

تُونَ  رَِجاال
ْ
انَ  يَأ ُكهَّ

ْ
. ال

تِِهمْ  فََال «: قَاَل 
ْ
ُت  .»تَأ

ْ
ُونَ  رَِجاٌل  َوِمنَّا: قُل ءٌ  َذاكَ «: قَاَل . َ�تََط�َّ ُدونَهُ  يَشْ  َفَال  ُصُدورِِهمْ  يِف  َ�ِ

�َُّهمْ  ُت  قَاَل  .»يَُصدَّ
ْ
ونَ  رَِجاٌل  َوِمنَّا قُل نِْبيَاءِ  ِمنَ  نيَِبٌّ  اَكنَ «: قَاَل . َ�ُطُّ

َ ْ
هُ  َواَ�َق  َ�َمنْ  َ�ُطُّ  األ  َخطَّ

اهُ  .»فََذاكَ  وَ لِمٌ  رَ سْ هُ  مُ لُ وْ كِنِّي: قَ تُّ  لَ كَ ا سَ ذَ كَ تْ  هَ دَ جِ يحِ  يفِ  وُ حِ لِمٍ  صَ سْ كِتَابِ  مُ يِّ ـالْ  وَ يْدِ مَ  حُ

حَ  حِّ صُ عِ « يفِ  وَ امِ ولِ  جَ ُصُ ظَةِ  »األْ ا بِلَفْ ذَ قَ  كَ  .)١(لكني: فَوْ

داشتم  ج ک مرتبه ھمراه با رسول خداید: من یگو س ة بن الحکمی) معاو۱( -۹۷۸
اش را دادم و  ان جماعت، عطسه نمود؛ من جواب عطسهیاز م یگزاردم که فرد ینماز م

من  یش را به سویچشمان خو . مردم، »امرزدیتو را ب  ،یخدا«؛ »رحمک اللهی«گفتم: 
من،  یره به سویند! چه شده است که شما خیم نشیدوختند. گفتم: مادرم در عزا

اشاره، ساکت زدند تا مرا با  یشان میھا ش را بر رانیخو یھا ھا دست د؟ آنینگر یم
(به  دھند یگردانند و دعوت به سکوت م یشان مرا خاموش میدم که ایکنند؛ چون د

ھا در انکار  دم که آنیست و دیز نیدانستم که سخن گفتن در نماز جا یجھت آن که نم
خودم را کنترل  ین شدم، ولیکنند، ناراحت و خشمگ یم یرو ادهیبر من، مبالغه و ز

؛ و مسند احمد ۹۳۰ح  ۳/۱۴ یی؛ نسا۹۳۰ح  ۱/۵۷۰)؛ ابوداود ۵۳۷-۳۳ح ( ۱/۳۸۱مسلم  -١
۵/۵۴۷. 
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ھا  ش، عمل نکردم و به آنیغضب و خشم خو یمقتضا کردم و) ساکت شدم (و به
 ).نگفتم و ساکت شدم یزیچ

که از  -شوند  ج آن حضرت یپدر و مادرم فدا -نماز گزاردند  ج چون رسول خدا
ام؛ سوگند به خدا!  دهیشان ندیشان و نه بعد از ایبھتر نه قبل از ا یمعّلم و آموزگار یو

خ و یضرب و شتم قرار دادند و نه مرا آماج توبنه به من تند گفتند و نه مرا مورد 
 ین نماز (که برایگمان، ا یب«سرزنش و سّب و دشنام قرار دادند؛ بلکه فقط فرمودند: 

از سخن مردم روا  یزیاست،) در آن چ یاز با او تعالیعبادت و پرستش خدا و راز و ن
ا که نماز، فقط د؛) چریست که انسان در حال نماز، سخن بگویمناسب ن یعنیست؛ (ین

و  اد نمودن خداوند)ی یر (به بزرگیاد کردن خدا)، تکبی یح (به پاکیعبارت است از تسب

  .-فرمودند  ج امبریا چنان که پی - .»قرائت قرآن

خدا!  ی فرستاده یگفتم: ا ج امبرید: خطاب به پیدر ادامه گو س ة بن حکمیمعاو
ام و  دهین اسالم گرویو تازه به د ک استیت، نزدیک جاھلیروزگار من، به دوران تار

وجود  یان ما، کسانیما به ارمغان آورده است و در م یخداوندبلند مرتبه اسالم را برا
 ؟ر)یا خیم یھا برو ش آنیست؟ پیروند (حکمشان چ یش کاھنان میدارند که پ

وجود دارند  یان ما، افرادیگفتم: در م». ھا نرو به نزد آن«فرمودند:  ج آن حضرت
ش یخو یھا نهی) است که در سیا (وسوسه یزیآن، چ«رند؟ فرمودند: یگ یفال م که

  .»شان ندارد)یبرا یا دهیفا یعنی؛ (کند یمنع نم یچ شّر یھا را از ھ ابند و آنی یم
ن، فال یزم یدن بر رویوجود دارند که با خط کش یان ما افرادیعرض کردم: در م

 یریو فالگ ییشگویآن، به پ یو از رو کشند یم یھا و اشکال خط یعنیرند؛ (یگ یم

 ین بوده است؛ و کسیامبران، چنیاز پ یامبریپ«فرمودند:  ج آن حضرت ).پردازند یم
 »د.یآ یکه کارش موافق خط او باشد، حرفش درست درم

ن در ین چنیرا ا »سکّت  یلکنّ «ت کرده است. و عبارت یث را مسلم رواین حدی[ا
مجامع «ام؛ و در کتاب  افتهین] یحین الصحی[الجمع ب یدیح مسلم و کتاب حمیصح

ح نموده و یآن را تصح »یلکنّ «عبارت  یبر باال »کذا«با قرار دادن لفظ  »االصول
 ].ح کلمه استیعالمت تصح »کذا« ی را که واژهیحش قرار داده است؛ زیصح

 ند.یم نشی: مادرم درعزا»اهیواثکل ام« :شرح
 ، با من برخورد نکرد.یو تند ییاھانت، با ترشرو ی: برا»یما کھرن«
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من دوختند و به من  یخود را به سو یھا : مردم چشم»القوم بابصارھم یفرمان«
 ره شدند.یخ

انداختن  یگو؛ آن که از رو بیگو؛ غ شیر؛ پی: فالگ»کاھن«: جمع »الکّھان«
 رد و از احوال و اخبار گذشته خبر دھد.یھا، فال گ زهیسنگر

از افراد فاسد و دّجال صفت که به  یا د، با عّدهیمبعوث گرد ج که رسول خدا یھنگام
ب یکردند غ یرو شد که اّدعا م خواندند روبه یز مین »عّراف«کاھن معروف بودند و آنان را 

ب یره علم غیق ارتباط با جّن و غینده با خبر ھستند و از طریدانند و از گذشته و آ یرا م

از علم و منطق و  یا هیکه پا ین فتنه و فساد اجتماعیبا ا ج حضرتکنند. آن  یدا میپ
را که خداوند بر اونازل کرده بود،  یاتینداشت به مبارزه برخاست و آ یآسمان یرھنمودھا

ھا قناعت  ن دّجالیشان تالوت نمود؛ اسالم، تنھا به حمله به کاھنان و مبارزه با ایبر ا
پرسند و  یرا م ییزھایھا چ روند و از آن یزد آنان مرا که به ن ینکرده است، بلکه کسان

آنان را  یج و فساد و گمراھیق و ترویند و موجبات تشوینما ید مییآنان را تأ یھا جواب
 ان قرار داده است.ین دروغگویک جرم ایسازند، شر یفراھم م
طاس ، کتاب باز کردن، یسینو ، طلسمیریگ ، فالیدگاه اسالم، رّمالین رو، از دیاز ا

رند، شباھت کامل یپذ یما انجام م ی ل که در جامعهین قبیاز ا یگرید ینھادن و کارھا
 باشند. یت دارند و از نظر اسالم، حرام و ناپسند میدوران جاھل ییآزما به بخت

 یبه معنا »ریَتَط « ی از ماده »رونیتطی«زنند.  ی: فال بد و شگون م»رونیتطی«
؛ و از »پرنده است« یبه معنا »ریط« ی آن، کلمه یاصل ی شهیاست و ر »فال بد زدن«

صدا کردن کالغ را  یزدند، گاھ یپرندگان م ی لهیھا، فال بد را غالبًا به وس آنجا که عرب
 یروز رهیت ی را از سمت چپ، نشانه یا دن پرندهیپر یگرفتند و گاھ یبه فال بد م

فال بد زدن به طور مطلق آمده  یبه معنا» ریتط« ی پنداشتند؛ و عالوه از آن، کلمه یم
که به » تفأل«آمده است در برابر » فال بد زدن« یبه معنا» ریتط«است و عنوان 

من یل: بدیزھا، از قبیاز چ یمن و شوم دانستن برخیاست. بد» ک زدنیفال ن« یمعنا
ا فالن شخص، یا فالن روز، ماه و سال و یا مکان و یا شھر و یدانستن فالن منزل و 

ھا نزد اکثر  ام، بازار آنیم االیاست که از قد یاالت و اوھامیاز خ یاه و...، ناشی، گوانیح
ھا و اقوام و افراد جامعه، داغ و پررونق بوده است. قوم حضرت صالح به او  مّلت

نَاٱ﴿گفتند:  یم ۡ َّ� َعَك  طَّ  .»میدان یروانت را شوم میما، تو و پ« .]۴۷[النمل:  ﴾بَِك َو�َِمن مَّ

 



 ١١٥ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

ْ بُِموَ�ٰ َوَمن ...﴿ گفتند: یشدند، م یفرعون و قومش، چون دچار ناراحتو  وا ُ َّ� َ�طَّ
َعهُ  . و اکثر کافران و »دانستند یروانش را منحوس میو پ یموس« .]۱۳۱[األعراف:  ﴾...ۥٓۗ مَّ

إِنَّا ﴿گفتند:  یامبران و معّلمان، میشدند، به پ یدچار م ییکه به بال یگمراھان، ھنگام
نَا بُِ�مۡ  ۡ َعُ�مۡ ﴿. و »میدان یما شما را شوم م« .]۱۸س: ی[ ﴾...َ�َط�َّ س: ی[ ﴾...َ�ٰٓ�ِرُُ�م مَّ

شما از  یچی؛ که ھمان کفر و عناد و سرپ»شما با خود شما است یسبب شوم« .]۱۹
 باشد. یامبران او میفرمان خدا و پ

قرار داده و  یف سحر و کاھنیده داشتن به آن را در ردیو عق یمنیبد ج امبریپ

ن او تُُ�هِّن هل،«د: یفرما یم  »او َسَحر او ُسِحر هل  ليس مّنا من َ�َطّ� او ُ�ُطّ� هل، او تََ�هَّ
گر ید یا به حرف کسیمن بداند یرا بد یزیکه خود، چ یست کسیاز ما ن«)؛ ی(طبران

ا یکنند و  ییبگویش غیا برایکند  ییبگویکه شخصًا غ یا کسیمن بداند و یآن را بد
 .»ا سحر به درخواست او انجام شودیکه ساحر باشد و  یکس

از  یندارند، بلکه ناش یو عقل یه و اساس علمید نادرست، پاین عقایبه ھر حال، ا
گاھ االت است و گرنه چگونه انسان یم شدن اشخاص در برابر خیو تسل یضعف و ناآ

ا ی، ینیا در زمان معی، یا در مکانی، یدر شخص یکند که نحس و بدبخت یعاقل، باور م
وجود داشته باشد و  یدن سخنیو شن یا در حرکت چشمیمانند جغد و  یا آواز پرنده

ن ضعف در یف است و ایگران شود؛ ھر چند انسان، فطرتًا ضعیر دین نحوست دامنگیا
من به یزھا را شوم و بدیاز چ ید تا بعضینما یط خاص، او را وادار میموارد و شرا یبعض

ره نگرداند؛ به ین ضعف نشود و آن را بر خود، چیم ایآورد؛ اّما الزم است که تسلحساب 
عمل و اقدام به کار، قاطع و مصّمم باشد و ھر گونه  ی ژه الزم است که در مرحلهیو

 د.یرا از خود دور نما ید و ترسیترد
د یباتفاوت بماند و سرانجام  یتواند در برابر علل حوادث، ب یقت، انسان نمیدر حق

د؛ اگر موّحد باشد و خداپرست، و علل حوادث را به ذات یبجو ی، عّلتیا ھر حادثه یبرا
بازگرداند و از نظر  -دھد  یحساب انجام م یز را رویکه طبق حکمش ھمه چ –پاک او 

ک یه بر علم کند، مشکل او حل شده است وگرنه یز تکین یعیسلسله علل و معلول طب
که حد و  یتراشد؛ موھومات یھا م آن یاساس، برا یو بو موھوم  یسلسله علل خراف

 ن فال بد زدن است.یھا، ھم ن آنیاز روشنتر یکیست و یھا ن آن یبرا یمرز
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رفت،  یرا که از طرف راست به چپ م یا ، حرکت پرندهیبه عنوان مثال، عرب جاھل
به راست انگاشتند؛ و اگر از طرف چپ  یم یروزیل بر پیگرفتند و دل یک میبه فال ن
ن یپنداشتند! و از ا ی، میل بر شکست و ناکامیگرفتند و دل یکرد، به فال بد م یحرکت م

 ار داشتند.یخرافات و موھومات، بس
ھر چند از نظر علم و دانش روز،  -مان ندارند یکه به خدا ا یز در جوامعیامروز ن

ت، فراوان است، تا ل خرافات و موھوماین قبیا -اند  را کسب کرده یفراوان یھا یروزیپ
کند و منزل و  یھا را سخت ناراحت م ن، آنیپاش بر زم ک نمکیافتادن  یآنجا که گاھ

برد؛ و ھنوز  یزده باشد، سخت در وحشتشان فرو میآن، س ی که شماره یا صندلیاطاق 
ھا، گرم و داغ است و موضوع موھوم بخت و  ان آنیران، در میھم بازار رّماالن و فالگ

 فراوان دارد. یھا، مشتر ان آنیمطالع، در 
 :ک و بدیفال ن

ک و بد، رواج یوسته فال نیھا و اقوام مختلف، پ ان انسانیناگفته نماند که در م
شرفت کار یو پ یروزیل بر پیگرفتند و دل یم »کیفال ن«را به  یداشته است؛ امور

و عدم  یناکامل بر شکست و یگرفتند و دل یم »فال بد«را به  یدانستند و امور یم
و  یروزیان پیدر م یمنطق ی چ گونه رابطهیکه ھ یپنداشتند؛ در حال یم یروزیپ

 ی ژه در قسمت فال بد که غالبًا جنبهین گونه امور وجود نداشت؛ و به ویشکست با ا
د، یبدون ترد یندارند؛ ول یعین دو، اگر چه اثر طبیو نامعقول داشته و دارد. ا یخراف

 یو حرکت است ول یدواریام ی هی، غالبًا ماکیفال نتوانند داشته باشند؛  یم یاثر روان
 است. یو ناتوان یو سست یدیأس و نومی، موجب فال بد
نشده  یک، نھی، از فال نیات اسالمین موضوع است که در رواید به خاطر ھمیشا

ده یدز ین ج امبریده است؛ و در حاالت خود پیاست اّما فال بد به شّدت محکوم گرد
ان برخورد یگرفتند؛ به عنوان مثال: در جر یک میرا به فال ن یمسائل یشود که گاھ یم

ل بن یسھ«که  یم: ھنگامیخوان یم »هیبیحد«ن یمسلمانان با کفار مکه در سرزم

از نام او  ج آمد و آن حضرت ج امبریکفار مکه به سراغ پ ی ندهیبه عنوان نما »عمرو

گاه گرد زنم که  یل من تفأل میاز نام سھ یعنی؛ »َسُهل علي�م امر�مقد «د، فرمود: یآ
 گردد. یکار بر شما، سھل و آسان م
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دند، به خاطر آن بود که انسان ھرگاه یپسند یک را میفال ن ج امبرین که پیو ا
د خود را از یکه ام یدارد و ھنگام یر گام برمیدوار به فضل پروردگار باشد، در راه خیام

سوء ظن و موجب  ی هید، در راه شّر خواھد افتاد و فال بد زدن، ماپروردگار قطع کن
 دن است.یکش یانتظار بال و بدبخت

است؛ و اثرش به ھمان  یداشته باشد، ھمان اثر روان ین رو، اگر فال بد اثریاز ا
رند، کم اثر خواھد بود و اگر آن را یرند؛ اگر آن را سبک بگیپذ یاندازه است که آن را م

 نخواھد داشت. یچ اثرینکنند، ھ ییرند، پر اثر و اگر به آن اعتنایمحکم بگ
 یشرفته و صنعتیپ یدر کشورھا یک و بد، حتین است که موضوع فال نیب ایو عج

ز وجود داشته و دارد؛ از ینوابغ معروف ن یان افراد به اصطالح روشنفکر و حتیو در م
ه دادن چاقو، به یدن نمکدان و ھدر نردبان، افتایھا، رد شدن از ز یان غربیجمله در م

 شود. یشّدت به فال بد گرفته م
ست، بلکه ین یمھم ی مسأله -ان شد یھمان طور که ب -ک، یالبته وجود فال ن

ھا را از افکار،  د مبارزه کرد و آنیشه بایبا عوامل فال بد، ھم یغالبًا اثر مثبت دارد؛ ول
ت روح توکل و اعتماد بر خدا در یمبارزه با آن، تقو ین راه برایدور ساخت؛ و بھتر

 ھا است. دل

 یاند: از آنجا که راھ ، گفتهینظران اسالم : علماء و صاحب»كان نبيٌّ من االنبياء خيطّ «
امبر وجود ندارد و یخط و عمل آن پ یت و چگونگیفیدانستن ک یبرا ینیقیو  یقطع
ث ین حدیامبر را درک کند، ایپ موافقت با خط آن یت و چگونگیفیتواند ک ینم یکس

عت مقدس اسالم، به یشود و ھمچنان در شر یگونه اعمال محسوب نم آن یبرا یجواز

ٖ ﴿ د:یفرما یز میشود. و عالوه از آن، خداوند بلند مرتبه ن یاز آن، حکم م ینھ
لُِ�ّ

 یبرا یاز شما، راھ یھر مّلت یبرا« .]٤٨[المائدة:  ﴾...َوِمۡنَهاٗجا ةٗ َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم ِ�ۡعَ 
 .»میا احکام قرار داده یانیجھت ب یا ق و برنامهیدن به حقایرس

شناسان  ان و ستارهیشگویز به طور مؤّکدانه از مراجعه به پیعت مقدس اسالم نیو شر
 کرده است. یھا، نھ گ و جو و امثال آنیران و رّماالن با ریو فالگ

انگر حرام بودن سخن گفتن در نماز و نسخ آنچه یث باال، بیبه ھر حال، حد
در نماز عطسه  یباشد؛ چنان که شخص ین مورد مباح بوده است، میتر در ا شیپ

ن که سخن گفتن در نماز، مثل گذشته در یبه گمان ا س ة بن حکمیکرد و معاو

 



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١١٨

ک او بودند، یاز صحابه که نزد ی. کسان»رحمک اللهی«ز است، به او گفت: ینماز جا
 یوگو باشد و او را به سکوت و خاموش د گفتیاو فھماندند که در نماز نبا به

گاه ساخت که نماز، عبادت  ج فراخواندند و پس از نماز، رسول خدا او را آ
ر و خواندن قرآن یح و تکبیز است فقط تسبیکه در نماز جای خداست و سخن

 است و بس.
َفٌق ] (۲[ - ۹۷۹  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

َالةِ  يِف  وَُهوَ  ج انلَّيِبِّ  ىلَعَ  �َُسلِّمُ  ُكنَّا: قَاَل  َمْسُعودٍ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ  ا َعلَيْنَا َ�َ�ُدُّ  الصَّ  فَلَمَّ
نَا َعلَيْنَا يَُردَّ  فَلَمْ  َعلَيْهِ  َسلَّْمنَا انلََّجايِشِّ  ِعنْدِ  ِمنْ  رََجْعنَا

ْ
 َعلَيَْك  �َُسلِّمُ  ُكنَّا هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: َ�ُقل

َالةِ  يِف  َالةِ  يِف  إِنَّ «: َ�َقاَل  َعلَيْنَا َ�رَتُدُّ  الصَّ  .)١(»لَُشْغًال  الصَّ

سالم  ج امبر خداید: ما (در اوائل) بر پیگو س ) عبدالله بن مسعود۲( -۹۷۹
 یوقت یدادند؛ ول یگزاردند، جواب سالم ما را م یشان نماز میکه ا یم و در حالیکرد یم

م، در یمنوره) برگشت ی نهی(به مد ج در حبشه به خدمت آن حضرت یش نجاشیکه از پ

جواب  ج م؛ اّما آن حضرتیشان سالم کردیخواندند، بر ا ینماز م ج امبریکه پ یحال

خدا!  ی فرستاده یم: ایتمام شد،) عرض کرد ج امبریسالم ما را ندادند؛ (چون نماز پ
م و شما در نماز، جواب یکرد یسالم مد یخواند یکه نماز م یتر بر شما در حال شیما پ

 ج امبریپ ؟د)یدھ ید؛ (حال چه شده است که جواب سالم ما را نمیداد یسالم ما را م
بزرگ وجود دارد که فرد نمازگزار را به خود  یتی، در نماز مشغولیبه راست«فرمودند: 
شغول شخص نمازگزار م ی فهیدارد (و وظ یباز م یگریز دیکند و از ھر چ یسرگرم م

اد و ذکر یات و اذکار و اوراد و یبودن به تفّکر و تدّبر و تأّمل و تعّمق در معنا و مفھوم آ
 یگریز دید به چیاست و نبا یان و گفتگو با او تعالیش با پروردگار جھانیایخدا و راز و ن

 ».توجه کند)
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را از بخارین حدی[ا

  :شرح

؛ ابن ماجه ۹۲۳ح  ۱/۵۶۷)؛ ابوداود ۵۳۸-۳۴ح ( ۱/۳۸۲؛ مسلم ۳۸۷۵ح  ۷/۱۸۸ یبخار -١
 .۱/۳۷۶و مسند احمد  ۱۰۱۸ح  ۱/۳۲۵
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ن قرار است: به کسر نون و ین کلمه از ایح و درست ایصحتلفظ »: یالنجاش«
تلفظ  یول». یَنجاِش «اند  اء گفتهید یبه فتح نون و تشد ی؛ و برخ»یِنجاِش «اء: یف یتخف
ست و خطا یح نیچ عنوان صحیبه ھ» ج«د یحتر است؛ و تشدیحتر و صحی، فصیاول

اش«شود:  یمحسوب م  ».یَنجَّ
 ی که دو موزه ین نجاشیپادشاھان حبشه؛ و نام ا یاست عام برا یلقب»: یِنجاش«و 

 مکحول«ز نام او را ین یاست؛ و برخ» ۀاصحم«فرستاد،  ج رسول خدا یاِه ساده برایس
 اند. گفته» ۀصعصع بن

جاش«اند:  و لغت شناس گفته یاز علماء و صاحب نظران اسالم یبرخ به کسر » ۀالنِّ
ن ی] است؛ و چون از اوامر و فرامیدار[اطاعت و فرمانبر» ادیاالنق« ینون، به معنا

 دادند.» ینجاش«ن رو بدانھا لقب یشد، از ا یپادشاھان حبشه اطاعت م
ش یپ یو بنا به قول یا مکحول بن صعصعه] در سال نھم ھجری[اصمحه،  یو نجاش

 ید؛ و چون خبر وفات ویرا وداع گفت و چھره در نقاب خاک کش یاز فتح مکه، دار فان

به صورت غائبانه نماز جنازه  یھمراه با صحابه بر و ج د آن حضرتیرس ج امبریبه پ
 خواندند.

ا اواخر سال یمشرکان مّکه با مسلمانان، اواسط  یھا یآغاز دشمن ھجرت به حبشه:
ف بود؛ اّما روز به روز و ماه به ماه شّدت یھا خف ن خصومتیچھارم بعثت بود؛ ابتدا ا

سال پنجم، سخت باال گرفت و اقامت مسلمانان را افت؛ تا آن که در اواسط ی یشتریب
ن عذاب یشند تا از ایاندیب یا ن فکر افتادند که چارهید. به ایر ممکن گردانیدر مّکه غ

زمر نازل  ی از سوره یاتین اوضاع و احوال بود که آیدا کنند. در ھمیدردناک نجات پ
 رند.یش گیرا پ توانند راه ھجرت ین داشت که مسلمانان، میشد و اشاره به ا

دادگر است و  یمن، پادشاھیپادشاه  »ینجاش ی اصحمه«دانستند که  یم ج رسول خدا
ن بود که مسلمانان را دستور دادند به حبشه یدارند؛ ا یستم روا نم یدر مملکت او به کس

 مشرکان و کّفار دور سازند. یھا و آزارھا ب فتنهینشان را از آسیمھاجرت کنند و د
امبر اسالم به حبشه یپ ی ن گروه از صحابهی، نخستسال پنجم بعثترجب در ماه 

ن گروه را یاست این گروه متشکل از دوازده مرد و چھار زن بود. ریمھاجرت کردند. ا

ز ین ج رسول خدا یدختر گرام هیرق، یو ھمسر و بر عھده داشت س عثمان بن عّفان
 ھمراه او بود.

 



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٢٠

ان از رفتن آنان یشیکردند، مبادا قر یشب کوچ م یکین گروه از مسلمانان، در تاریا
ش قرار یرا مقصد خو »ۀبیشع«ا کردند و بندر یر آھنگ دریباخبر شوند. ابتدا ناگز

ان یشیآنان قرار داد. قر یش پایعازم حبشه را پ یبازرگان یر، دو کشتیدادند. دست تقد
گاه شدند؛ اّما وقتیاز خروج ا افتن آنان برآمدند و ی یکه در پ ین عّده از مسلمانان، آ

شده و از  یت سوار بر کشتیت امنیدند؛ مسلمانان در نھایا رسانیخود را به ساحل در
ن وجه مورد ین گروه از مھاجران مسلمانان در حبشه به بھتریآنجا کوچ کرده بودند. ا

 قرار گرفتند. ییرایاستقبال و پذ
 ھجرت دوم به حبشه:

ن یمھاجرت شدند و ا ی کفار مکه، آماده ی و شکنجهگر، مسلمانان، پس از آزار یبار د
ن ھجرت دّوم از ھجرت اول بس دشوارتر بود. یتر بود؛ اّما، ا عیھجرت، وس ی بار دامنه

ن ھجرت یچ وجه نگذارند ایم گرفته بودند که به ھیدار کار بودند و تصمیان بیشیقر
ز یخداوند نشتر بود؛ ین حال، مسلمانان سرعت عملشان بیرد. در عیصورت بگ

ان بتوانند بر یشیش از آن که قریآنان آسان ساخت و پ ین سفر را برایا یھا یدشوار
 ، پادشاه حبشه قرار گرفتند.یابند، در پناه نجاشیآنان دست 

ا نوزده زن بود. شمار ین بار، شمار مھاجران مسلمانان، ھشتاد و سه مرد و ھجده یا
ن سفر مسلمانان به یدر ا یاست که البته حضور و اسریعمار بن مردان با احتساب 

 د است.یحبشه مورد ترد
 :سخن گفتن در نماز

تر  شیانگر حرام بودن سخن گفتن در نماز و نسخ آنچه پیث باال، بیبه ھر حال؛ حد
خواھد تا  یعت مقّدس اسالم، از مسلمانان میباشد و شر ین مورد مباح بوده است میدر ا

 ی ال خانهینماز، خ یستند و در ھنگام ادایتمام با یوع و فروتنشان به خشیدر نمازھا
کنند و  یدارند، خال یا که قلب را از حضور باز میمشاغل دن ی ش را از ھمهیذھن خو

ر آن از افکار و اذکار یاد خداوند بلند مرتبه مشغول باشند نه به غیفقط به ذکر و 
برطبق آنچه که  -حق و اذکار و اوراد  و دعا و مناجات با یات قرآنیگر... و به جز آید

 ند.یدر نماز نگو یگریسخن د -نموده است  یزیشرع مقّدس اسالم در نماز برنامه ر
گر ی، با ھمدیرامون سخن گفتن در نماز، علماء و صاحب نظران اسالمیالبته پ

اصالح ، اگر در ارتباط با نماز و ید: کالم عمدیگو یم /اختالف نظر دارند؛ امام مالک
کند؛ به عنوان مثال: اگر امام پس از خواندن دو رکعت اول در  یآن بود، نماز را فاسد نم
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 یمتوجه ساختن و یان برای، به سھو در قعده سالم داد و متقدینماز چھار رکعت
ان پشت یاز مقتد یکیر یش نشد؛ پس ناگزیح گفتند، اما باز ھم او متوجه سھو خویتسب

ن ھنگام ی؛ و در ا»دید، آن را تمام کنیا نماز را تمام نکردهشما ھنوز «گفت:  یسر و
و  »ح است؟ید، صحیگو ین مرد میا آنچه ایآ«ان نگاه کرد و گفت: یمقتد یامام به سو

 ح است.یصح یل کرد، نماز ھمگی؛ سپس امام نماز را تکمیز گفتند: آریان نیمقتد

بعد از  ج رسول خداد: یگو یاست که م »نیدیذوال«، داستان /ل امام مالکیدل
ا ید یا نماز را کوتاه کردیشان گفت: آین به ایدیگزاردن دو رکعت سالم داد؛ پس ذوال

چ یھ«فرمودند:  ج رسول خدا؟! آن حضرت یا دید که نماز را کامل کنیفراموش نمود
ن دو حالت بوده است. یاز ا یکی ین گفت: به راستیدی. ذوال»ھا نبوده است نیکدام از ا

د، یگو یمن یدیا آنچه را ذوالیآ«ان فرمودند: یگر مقتدیخطاب به د ج سول خداآن گاه ر

 ی مانده یباق ج ح است. آن گاه رسول خدای؛ صحیان گفتند: آریمقتد ؟»ح استیصح
 .و مسلم] یل کردند. [بخاریش را تکمینماز خو
اندک که  یاند که نماز با سخن ن امر موافقیھا با امام مالک در ا یھا و حنبل یشافع

 ین سخن، از رویشود؛ اما مشروط بر آن که، ا یاصالح حال نماز باشد، باطل نم یبرا
سان که شخص نمازگزار فراموش کند که در حال نماز  نیسھو صادر شده باشد؛ بد

بعد از سالم و قبل از به اتمام  ین رو اگر کسیرد؛ از ایسبقت بگ یا زبانش به ویاست، 
گفت که در عرف مردم اندک  یسھو سخن یح حال نماز، از رواصال یرساندن نماز، برا

 ن.یدیل داستان ذوالیشود، به دل یباطل نم یرفت، نماز و یبه شمار م
گاھ یکه از رو ین نماز به سخنیاند که: ھمچن ھا، اضافه کرده یشافع از  یعدم آ

مسلمان بود و شود؛ چنان که اگر شخص، تازه  یز باطل نمیم آن صادر شده باشد نیتحر
 دانست. یرا از اسالم نم یادیھنوز احکام ز

شود و حداکثر با نطق دو  ین باورند که نماز با سخن گفتن فاسد میاّما احناف بر ا
ن سخن، به عمد صادر شده باشد ی؛ چه ا»ق«و » ع«ک حرف قابل فھم مثل یا یحرف 

ن که یل ایبار و فشار؛ به دلا به اجیخطا و  یا از رویجھل باشد  یا به سھو؛ و چه از روی

ن نماز، گفتن یگمان در ا یب«ز فرمودند: ین ج امبریسخن گفتن در نماز حرام است و پ
 .»ر و قرائت قرآن استیح و تکبیست؛ چه نماز فقط تسبیاز کالم مردم درست ن یزیچ
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ث یحدن منسوخ است به یدیاند: داستان ذوال گفته نیدیذوالث یو در پاسخ به حد

[که بعدًا بدان  س د بن ارقمیث زیحد[که در باال گذشت]؛ و  س بن مسعود عبدالله
 ند.ینما یم یاشاره خواھد شد] که صراحتًا سخن گفتن در نماز را نف

تَّفق] (۳[ - ۹۸۰ يْهِ  مُ لَ  )عَ

َاَب  �َُسوِّي الرَُّجِل  يِف  ج انلَّيِبِّ  َعِن  ُمَعيِْقيٍب  َوَ�نْ   ُكنَْت  إِنْ «: قَاَل  �َْسُجُد؟ َحيُْث  الرتُّ
 .)١(»فََواِحَدةً  فَاِعًال 

که ھنگام سجده،  یمرد ی درباره ج د: رسول خدایگو س بیقی) ُمع۳( -۹۸۰
ن کار یا یاگر خواست«کرد، فرمودند:  یش را صاف و ھموار میخو ی خاک محل سجده

 ».است یدن بر خاک، کافیک بار دست مالیک بار انجام بده؛ و ی، فقط یرا بکن
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یرا بخارث ین حدی[ا

قٌ ] (۴[ - ۹۸۱ تَّفَ يْهِ  مُ لَ  )عَ

يِب  َوَ�نْ 
َ
َالة يِف  اخلرص َعن ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َ� «: قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ  .)٢(»الصَّ

ن که فرد نمازگزار در نماز، کف یاز ا ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۴( -۹۸۱
را که دست نھادن بر کمر در حال یفرمودند؛ (ز یدستش را بر کمرش قرار دھد، نھ

 ).ناپسند است ینماز، مکروه و کار
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
گاه کمرش) قرار  یگاه (خال ی، دستش را بر تھ است که نمازگزار ی: حالت»الَخْصر«
 دھد.

قٌ ] (۵[ - ۹۸۲ تَّفَ يْهِ  مُ لَ  )عَ

لَْت : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ
َِفاِت  َعِن  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسأ

ْ
َالةِ  يِف  اِالتل  ُهوَ «: َ�َقاَل  الصَّ

يَْطان �تلسه اختالس  .)٣(»الَعبْد َصَالة من الشَّ

 ..)۵۴۶-۴۹ح ( ۱/۳۸۸و مسلم  ۱۲۰۷ح  ۳/۷۹ یبخار -١
ح  ۲/۲۲۳ ی؛ ترمذ۹۴۷ح  ۱/۵۸۲)؛ ابوداود ۵۴۵-۴۶ح ( ۱/۳۸۷؛ مسلم ۱۲۲۰ح  ۳/۸۸ یبخار -٢

 .۲/۳۹۹و مسند احمد  ۱۴۲۸ح  ۱/۳۹۲ ی؛ دارم۸۹۰ح  ۲/۱۲۷ یی؛ نسا۳۸۳
و  ۱۱۹۶ح  ۳/۸ یی؛ نسا۵۹۰ح  ۲/۴۸۴ ی؛ ترمذ۹۰۹ح  ۱/۵۶۰؛ ابوداود ۷۵۱ح  ۲/۲۳۴ یبخار -٣

 .۶/۱۰۶مسند احمد 

 

                                           



 ١٢٣ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

نگاه کردن به اطراف در  ی درباره ج د: از رسول خدایگو ل شهی) عا۵( -۹۸۲

ن طرف و آن طرف یآسا به ا در پاسخ فرمودند: (روباه ج نماز، سؤال کردم؟ آن حضرت
د (و یربا یمسلمان، م ی طان، از نماز بندهیاست که ش یپنھان یک دزدینگاه کردن،) 

 یاز خشوع جسمان یت و خالیفیک یرونق و ب یر و بیتأث یبرکت و ب ینمازش را ناقص و ب
 »).گرداند یت میت و نورانیاز مقبول یو تھ یو روحان یاز خشوع قلب یو عار یو بدن
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یرا بخارث ین حدی[ا
 ن طرف و آن طرف در نماز نگاه کردن.یآسا به ا : روباه»االلتفات«
و بدون حق، از صندوق  یرا پنھان یدن؛ پولی: ربودن؛ زود ربودن؛ دزد»اختالس«

 برداشتن. یا ا ادارهیبنگاه 
دوختن  گر و چشمید ینمازگزار را غافل و متوجه جاھا ی طان، بندهیقت شیدر حق

ن کار، برکت و یکاھد و با ا ین کار، از ثواب و پاداش نماز او مید و با اینما یم یزیبه چ
ت و یو مقبول یو قلب ی، خشوع روحانیو بدن یت، خشوع جسمانیفیر، رونق و کیتأث

 دزدد. یت نماز او را مینوران
 )ٌح یَصحِ ] (۶[ - ۹۸۳

يِب  َوَ�نْ 
َ
َنْتَِهَ�َّ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
قَْوامٌ  يل

َ
بَْصارَُهمْ  َرفِْعِهمْ  َ�نْ  أ

َ
 ِعنْدَ  أ

اَعءِ  َالةِ  يِف  ادلُّ   الصَّ
َ

َماءِ  إِىل وْ  السَّ
َ
ُْخَطَفنَّ  أ بَْصارهم تلَ

َ
اهُ  .»أ وَ  .)١(مُسلم رَ

که در ھنگام دعا در  یآنان«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۶( -۹۸۳
ن طرف و آن طرف یآسا، به ا کنند (و روباه یش را به آسمان بلند مینماز، چشمان خو

ن عملشان دست بکشند و گرنه، به شّدت نور چشمانشان ید از ایند،) باینما ینگاه م
 ».شان گرفته خواھد شد یینایربوده و ب

 .ت کرده است]یث را مسلم رواین حدی[ا
 یشود که نماز مسلمان، تنھا الفاظ و حرکات یات، دانسته مین روایااز مجموع  :شرح

ست، بلکه به ھنگام نماز، آن چنان حالت توجه به پروردگار در یروح و فاقد معنا ن یب
وندد و چنان غرق حالت یپ یگردد و به او م یر او جدا میشود که از غ یدا میمسلمان پ

 ۱/۳۳۲؛ ابن ماجه ۱۱۹۳ح  ۳/۷ یی)؛ نسا۴۲۹ -۱۱۸ح ( ۱/۳۲۱؛ مسلم ۷۵۰ح  ۲/۲۳۳ یبخار -١
 .۳/۱۰۹و مسند احمد  ۱۳۰۱ح  ۱/۳۳۹ ی؛ دارم۱۰۴۵ح 
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گذارد و  یشود که بر تمام ذّرات وجودش اثر م یاز با پروردگار میتفکر و حضور و راز و ن
 کران. یب یانوسیدر برابر اق یا ان و قطرهیپا یب یند در برابر وجودیب یم یا خود را ذّره

روح و روان،  ی هی، تصفیاست از خودساز یاو درس ین نماز، ھر کدام برایلحظات ا
 ی، تعالیاخالق ی، ترقّ یمانیشرفت ای، پیفکر یشه، رشد و بالندگیت اراده و اندیتقو

 ب روح و جان.یوتھذ یت انسانیترب یاست برا یا لهیو وس ی، تکامل انسانیمعنو

د که در حال نماز با یرا د یمرد ج امبر خدایم که پیخوان یم یثین رو، در حدیاز ا

اما انّه لو خشع قلبه، خلشعت «فرمود:  ج کند؛ آن حضرت یم یش خود بازیر
 .»شد یز خاشع میبدنش ن یقلبش خشوع بود، اعضااگر او در «؛ »جوارحه

ت کرد در یرا رعا یو روحان یو قلب یو جسمان ید خشوع بدنیو چرا در نماز نبا
 ین مکتب عالیخلق و خالق است؛ برتر ی ن رابطهیتر ن و مھمیکه نماز، بھتر یحال
انسان در برابر گناھان  ی کننده مهیروح و جان و ب یداریب ی لهیت است و وسیترب

 است.
 یمطمئنّ  ی نهیرد، زمیطش انجام گینماز با آداب و شراھرگاه  د بداند کهیمسلمان، با

ک ید به عنوان یھا خواھد بود. مؤمنان تنھابه نماز نبا یکیھا و ن یخوب ی ھمه یبرا
. اگر د باشدیقت نماز بایھا به باطن و حق توجه آن یروح بنگرند، بلکه تمام یکالبد ب

 ین حضور قلب و توجه درونیقیم، به یح را جسم نماز بدانیرکوع، سجود، قرائت و تسب
 م، روح نماز است.یکن یاز میکه با او راز و ن یقت نماز و کسیبه حق

باعث آمرزش گناھان و پاک شدن از  ید بداند که نماز، تنھا در صورتیمسلمان، با
گردد که انسان  یان میپروردگار جھانک شدن به یع درجات و نزدیھا و ترف یدیپل

 که دارد به طور کامل انجام دھد. یمسلمان، آن را با شروط و ارکان و آداب و حدود
با  یباز ی لهیبدنش را در نماز حرکت دھد؛ به وس ید اعضایمسلمان نمازگزار، نبا

ن خروس، ن طرف و آن طرف نگاه کند و ھمچویآسا به ا اندام، از نماز غافل بماند؛ روباه
کند؛ خشوع  یع به رکوع و سجده بپردازد؛ از نمازش دزدیتند و سر یلینوک بزند و خ

ت نکند؛ بلکه ھمان گونه که خداوند یرا رعا یو روحان یو خشوع قلب یو جسمان یبدن
 د.یارکان و َحّد و حدودش ادا نما یع فرموده است؛ آن را با تمامیبلند مرتبه نماز را تشر

د توجه داشته باشد که در نماز با خداوند بلند مرتبه به گفتگو یر، بامسلمان نمازگزا
 یاز اوقات نماز و در ھر رکن یاز حرکات نماز و در ھر وقت ید در ھر رکعتیپردازد و با یم

د یل خشوع و حضور قلب در نماز بایتحص یاز ارکان آن، حضور قلب داشته باشد و برا

 



 ١٢٥ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

نتواند به ھنگام  یویچ کار دنیگ تصور کند تا ھا را در نظرش کوچک و خدا را بزریدن
 یھا د مشغلهیاز با معبود، نظر او را به خود جلب و از خدا منحرف سازد؛ و بایراز و ن

مشّوش و پراکنده را کم کند و به حضور قلب در عبادات خود کمک کند و محل و 
 ییزھایاء و چیاش را که خواندن نماز در برابریدا کند؛ زینمازش پ یمناسب، برا یمکان

 ین که در برابر درھایدارد، مکروه است؛ مثل ا یکه ذھن انسان را به خود مشغول م
ھا، نماز بگزارد؛ از  نینه و عکس و مانند اییباز و محل عبور و مرور مردم و در مقابل آ

کاھد؛ به  یسازد و از حضور قلب م یرا گناه، قلب را از خدا دور میز بکند؛ زیگناه پرھ
ن و ید و به مراقبت و تمریدا نمایپ ییافعال و اذکار آن، آشنا ی نماز و فلسفه ینامع

ن و ممارست، آنچنان قدرت نفس ین تمریاد بپردازد، تا در پرتو ایز یریگیاستمرار و پ
ر معبود، به طور مطلق یفکر خود را بر غ یھا چهیدا کند که بتواند به ھنگام نماز، دریپ

 ببندد.
ن باشد که یھّم و قصد آنان، ا یکه تمام ید بداند که نمازگزارانین، باو انسان مسلما

بر دوش خود احساس کنند،  ینیابند و آن را بار سنگی ییاز نماز فارغ شوند و از آن رھا
نه انجام دھند، در ین که رکوع و سجود را به طور کامل و با خشوع و طمأنیبدون ا

ن گونه نماز خواندن، مورد قبول درگاه ید، اکنن ین وقت ممکن، نماز را تمام میکمتر
 خداوند نخواھد بود.

تَّفق] (۷[ - ۹۸۴ يْهِ  مُ لَ  )عَ

يُْت «: قَالَْت  َ�تَاَدة أيب وََعن
َ
َماَمةُ  انلَّاَس  يَُؤمُّ  ج انلَّيِبَّ  َرأ

ُ
يِب  بِنُْت  َوأ

َ
َعاِص  أ

ْ
 اَعتِِقهِ  ىلَعَ  ال

ُجودِ  ِمنَ  َرَ�عَ  َو�َِذا وََضَعَها َرَ�عَ  فَإَِذا اَعَدَها السُّ
َ
 .)١(»أ

 یشنمازیمردم پ یکه در نماز برا یدر حال ج امبرید: پیگو س ) ابوقتاده۷( -۹۸۴
نب و ابوالعاص) را بر یخود از ز یدختر ی دادند، امامه دختر ابوالعاص (نوه یم

ن یبه رکوع رفتند، او را بر زم ج کردند؛ و چون رسول خدا یدوششان حمل م
ستادند، او را یا یشدند و راست م یکه از سجود بلند م یھنگامنھادند و  یم

 داشتند. یبرم
 ].ت کرده استیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 .۵/۲۹۶؛ و مسند احمد ۱۲۰۵ح  ۳/۱۰ یی)؛ نسا۵۴۳-۴۲ح ( ۱/۳۸۶مسلم  -١
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و ابوالعاص لنبیاز حضرت ز ج آن حضرت یدختر ی ، نوهۀ: ُامام»ۀُامام« :شرح
 باشد.  یبن عبد شمس م ۀعیپسر رب

باشد؛  یجه میاز حضرت خد ج اسالم یامبر گرامین دختر پی، بزرگترنبیحضرت ز

 ی هی، کنابوالعاصمکرمه بسته شد.  ی عه، در مکهیبا ابوالعاص بن ربلنبینکاح ز
و  »ریزب«، »طیلق«وجود دارد که  یباشد و در مورد اسمش، نظرات مختلف یم یو
 او ھستند. یھا از نام »میھش«

در مکه،  یاست؛ ولنبیز ی و پسرخالهلجهیخد ی ، خواھرزادهابوالعاص
 بود. یدار بزرگ ثروتمند و تاجر و امانت یفرد

مکرمه  ی نه، در مکهیبه مد ج امبریش را پس از ھجرت پیخو یزندگلنبیز
مان یکه ھنوز ا ی، ابوالعاص در حالین که به سال دوم ھجریش شوھرش گذراند، تا ایپ
پرداخت و با کار با مسلمانان یدر صف مشرکان به جنگ و پ جنگ بدراورده بود، در ین

که مشرکان مکه به وطن  ینه برده شد. وقتیر و به مدیگر از مشرکان، اسید یا عّده
فرستاد تا  یه میر مسلمانان بود، فدیش که اسیز خویعز یبرا یکیش بازگشتند، ھر یخو

 عهیعمر بن ربتوسط  یشوھرش، اموال یآزاد یبرالنبیاو را آزاد کنند. حضرت ز
 یک گردنبند بود که او را وقت عروسیھا،  ن مالیفرستاد و در ابود  ابوالعاصکه برادر 

به  ج که چشم آن حضرت یه داده بود. ھنگامیبه او ھدلجهینب، مادرش خدیز

شد و به صحابه و  یدر ذھنش تداعلجهیخد ی اد و خاطرهین گردنبند افتاد، یا

پرداخت مال، را بدون لنبیر زید، اسیدان یاگر شما مناسب م«ش فرمود: یاران خوی
 .»دید و مالش را بدو برگردانیآزاد ساز

رفتند و یرا پذ ج امبریشنھاد پیت، پیو رضا یز با جان و دل و خوشیصحابه ن
 ز چون به مکه برگشت، مسلمان شد.یابوالعاص را آزاد کردند و او ن

بود.  امامهو دختر،  یعلک پسر متولد شد؛ پسر، اسمش یک دختر و ی، نبیاز ز
د و بعد یبه سن بلوغ رس امامه ین که به سّن بلوغ برسد، وفات نمود، ولیقبل از ا یعل

بنا بر  س طالب یبن اب ی) علج امبریگر دختر پی(د ل از وفات حضرت فاطمه

 



 ١٢٧ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

ش را بسته و ازدواج نمود و بعد از وفات ینکاح خو ل با امامه ل ت فاطمهیوص

 درآمد. س رهینوفل بن مغ، او به عقد س یعل
 )حیَصحِ ] (۸[ - ۹۸۵

يِب  َوَ�نْ 
َ
  َسِعيدٍ  أ

ْ
َحُدُ�مْ  َ�ثَاَءَب  إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُخْدرِيِّ ـال

َ
يَْكِظمْ  أ

ْ
 َما فَل

إِنَّ  اْستََطاعَ 
يَْطانَ  فَ اهُ  .»يَْدُخُل  الشَّ وَ  .)١(مُسلم رَ

از شما  یھر گاه کس«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ید خدری) ابوسع۸( -۹۸۵
د؛ و اگر نتوانست، دستش یتواند آن را فرو برد (و دفع نما یازه بکشد، تا میخواست خم

و از آن راه،) طان است یدن در نماز، از شیازه کشیرا خمیش بگذارد؛ زیرا بر دھان خو
 .»شود یطان داخل میش

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 )حیَصحِ ] (۹[ - ۹۸۶

َُخارِيِّ  ِرَوايَةِ  َوِ�  يِب  َ�نْ  ابلْ
َ
َحُدُ�مْ  َ�ثَاَءَب  إَِذا«: قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َالةِ  يِف  أ يَْكِظمْ  الصَّ

ْ
 َما فَل

  اْستََطاعَ 
َ

َما َها: َ�ُقْل  َوال إِ�َّ
يَْطان ِمنَ  َذِلُ�مْ  فَ  .)٢(»ِمنْهُ  يْضحك الشَّ

گفته است:  یکند که و یت میروا س رهیاز ابوھر یتیدر روا ی) و بخار۹( -۹۸۶

ازه بکشد، تا یاز شما در نماز خواست خم یکیھر گاه « :)فرمودند ج (رسول خدا
دن، از یازه کشیرا خمید؛ زینگو »ھا«اورد و یتواند آن را فرو برد و از خود صدا درن یم
 ».خندد یطان به او میکشد،) ش یازه میاز شما خم یکیکه  یطان است (و ھنگامیش

است که ھر مرد و زن و کوچک و بزرگ، دچار  یاریراختیغ ی، امرازهیخم :شرح
دن در نظر یازه کشیخم یرا برا یعت مقدس اسالم، روش و آدابیشود. شر یازه میخم

د قرار گرفته و موجب اجر و یازه، مورد تأکیھا در موقع خم ت آنیگرفته است که رعا
 باشد. یپاداش م

ت گرفته از کدورت خاطر است و و کسالت و نشأ یل تنبلیازه، دلیقت، خمیو در حق
دن، یازه کشیاست. خم ین رفتن نشاط عبادت و بندگیجاد غفلت و از بیدر ا یعامل مؤثر

 خواھد گذاشت. یدر نشاط کار و عبادت بر جا یطان است و آثار نامطلوبیمورد پسند ش

 .۳۷۰ح  ۲/۲۰۶ ی؛ و ترمذ۵۰۲۷ح  ۵/۲۸۷) ابوداود ۲۹۹۵-۵۷ح ( ۴/۲۲۹۳ مسلم -١
 .۵۰۲۸ح  ۵/۲۸۷)؛ و ابوداود ۲۹۹۴-۵۶ح ( ۴/۲۲۹۳سلم م -٢
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ن به یریازه، لب زین است که به ھنگام آمدن خمیازه، این روش دفع خمیبھتر
دھان گذاشته شود. اگر  یا پشت دست، رویباال فشرده شود،  یھا دندان ی لهیوس
د، پشت دست راست و یایستاده است بیکه نمازگزار ا یازه در حال نماز و در حالتیخم

 دھان نھاده شود. یر حاالت، پشت دست چپ، رویدر سا
ده مردم باز کر یازه است که دھان در جلویخم ین جزو آداب اخالقیو در واقع، ا
المقدور  یدھان گذاشته و حتّ  یازه نکشد، بلکه دست بر رویبلند خم ینشود و با صدا

اند، از  او نشسته یکیکه در مجاورت و نزد یدر کم کردن صدا کند تا کسان یسع
 و چندش نکنند. یدن او، احساس ناراحتیازه کشیخم

د باشد، از ید دانست که در اسالم، ھر چه به حال انسان سودمند و مفیالبته با
طان یآور و ُمضر باشد، از ش انیانسان ز یخداوند و فرشتگان است و ھر چه برا

وسته به دنبال یانسان است و پ ی طان دشمن قسم خوردهیرا شیرد؛ زیگ یسرچشمه م
ازه مورد کراھت خداوند و سبب یث، خمین که در حدیاو است؛ و ا یچارگیو ب یبدبخت
است که فرد در ھنگام آن،  یا ازهیشده است، خم طان به انسان دانستهیش ی خنده

رد یدھانش نگ یار باز کند و دستش را جلویکند و دھان خود را بس یرو ادهیمبالغه و ز
گران یت دیه روباه و گربه) درآورد و باعث چندش و آزار و اذیشب ییو از خود صدا (صدا

خص و سبب ورود ش یحال یو ب ی، کسالت، سستیغفلت، تنبل ی ن نشانهیشود که ا
و  یخنده و سخره و شاد ی هیجه، مایشود و در نت یاش م هیھا و مواد آلوده به ر کروبیم

 طان) است.یدشمن او (ش یخوشحال

ه از ین عبارت کنای: ا]شود یطان از راه دھان وارد بدن میش» [فاّن الشيطان يدخل«
ازه یفرد خم ی هیرھا و مواد آلوده به  کروبیُمضر و م یایکروب و اشیداخل شدن م

که به حال انسان  یزیم که: در اسالم، ھر چیان کردیتر ب شیرا که پیکشنده است؛ ز
ھا منسوب  رد و بدانیگ یسرچشمه م ید باشد، از خداوند و فرشتگان الھیسودمند و مف

طان سرچشمه یآور و ُمضر باشد، از ش انیانسان، ز یکه برا یزیکنند و ھر چ یم
 ند.ینما یوب مرد و بدو منسیگ یم

ل یازه، دلی: چون خمخندد] یازه کشنده میطان به فرد خمی[ش» يضحک منه«
و نشأت گرفته از کدورت خاطر و روح و روان است  یحال یو ب یو کسالت و سست یتنبل

ن رو، یاست، از ا یان بردن نشاط عبادت و بندگیجاد غفلت و از میدر ا یو عامل مؤثر
 باشد. یطان میت شیمورد پسند و رضا

 



 ١٢٩ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

َفٌق ] (۱۰[ - ۹۸۷  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َوَ�نْ 
َ
  ِمنَ  ِعْفِر�تًا إِنَّ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
َارَِحةَ  َ�َفلََّت  ِجنِّ ـال

ْ
 ابل

َّ  يِلَْقَطعَ  ْمَكنَِ�  َصَاليِت  يلَعَ
َ
َخْذتُهُ  ِمنْهُ  اهللاُ  فَأ

َ
رَْدُت  فَأ

َ
نْ  فَأ

َ
ْر�َِطهُ  أ

َ
 َسَوارِي ِمنْ  َساِرَ�ةٍ  ىلَعَ  أ

ـمَ 
ْ
ْهِ  َ�نُْظُروا َحىتَّ  ْسِجدِ ال

َ
يِخ  َدْعَوةَ  فََذَكْرُت  لُكُُّ�مْ  إِيل

َ
اًك  يِل  َهْب  رَبِّ : ‹ُسلَيَْمانَ  أ

ْ
  ُمل

َ
 ال

َحدٍ  يَنْبَيِغ 
َ
  ›يَ�ْعدِ  ِمنْ  ِأل

 .)١(»َخاِسئًا فََرَدْدتُهُ 

رومند و ین یویدشب، ید«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱۰( -۹۸۷
خواست (با  یکل و تنومند، ناگھان بر من ظاھر و نمودار شد و میو درشت ھ یقو

ره یخداوند بلند مرتبه مرا بر آن مسّلط و چ ید؛ ولیرنگ) نمازم را قطع نمایوسوسه و ن
 یھا از ستون یکید و بر آن غالب و فائق آمدم و او را گرفتم و خواستم آن را به یگردان

برادرم حضرت  ی گفته ید؛ ولیشما آن را تماشا کن ی مسجد ببندم تا ھمه

 اد آوردم که گفت:یرا به ÷مانیسل

 الينبيغ الحد من بعدي«
ً
 یبه من عطا فرما یپروردگارا! حکومت«؛ »رّب َهْب يل ُملاك

 ».داشته باشد ین سلطنت و عظمتیرا نسزد که چن یکه بعد از من کس
د و ناکام و یکل و تنومند) را ناامیرومند و درشت ھیو ن یقوو یت (دین عفریبعدًا ا

 ».انکار، برگرداندمیرانده شده و ز
 .اند] ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ث، یخب یث است؛ البته به معنایفرد گردنکش و خب ی: به معنا»تیِعفر« :شرح
 د.یآ یکل میو درشت ھ یو، غول قوینت، منکر، موجود زشت و بد و سھمناک، دیبدط

 د.ی: بر او ھجوم برد و به سرش پر»تفّلت«
 ن.یشی: شب پ»ۀالبارح«
 ره و غالب ساخت.ید و بر او چی: خداوند مرا بر آن توانا و فائق گردان»الله یفامکنن«

لكاً الينبغي الحد من بعدي« بخل  یبر مبنا ÷ مانین سخن سلی: ا»ربّ هب يل مُ
ک ینبود، بلکه او از خداوند بلند مرتبه،  ییو انحصارجو یطلب و افزون یچشم و تنگ

ر یبوده باشد و حکومت او را از سا یا ژهیخواست که توأم با معجزات و یم ینوع حکومت

 .۲/۲۹۸)؛ و مسند احمد ۵۴۱-۳۹ح ( ۱/۳۸۴؛ مسلم ۴۶۱ح  ۱/۵۵۴ یبخار -١
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مخصوص به خود را  ی ، معجزهیامبریم که ھر پیدان یرا میھا مشخص کند؛ ز حکومت

خته یداشت که آم یومتنبود و حک ین قاعده مستثنیز از این ÷ مانیداشته است؛ سل
گر بود؛ خداوند یار دیبس یھا یژگین با ویاطیو حکومت بر بادھا و ش یالھ یبا اعجازھا

ل بود یھر کجا او ما یو آرام یبلند مرتبه باد را مسّخر فرمان او ساخت که به نرم
کماه ی ی مود و عصرگاھان فاصلهیپ یک ماه را می ی افت و صبحگاھان فاصلهی یان میجر
او ساختمان و برج  ین را مسخر او ساخت که برایاطیو خداوند بلند مرتبه، شرا؛ 

پرداختند و علم سخن گفتن پرندگان را به او  یم یاھا به غواصیساختند و در در یم
 یھا ن رو، در ھمان زمان و زمانین پابرجا ساخت؛ از ایم داد و حکومت او را در زمیتعل

که مردم آن را  یبه حکومت یچ شباھتیبعد، مردم دانستند که حکومت او، ھ
 ین برایشود، ندارد. و ا یق قھر و غلبه و ستم حاصل میا از طرینند و یگز یبرم

کنند  یا ژهیو ی معجزه یخود تقاضا یشود که برا یب و نقص محسوب نمیامبران، عیپ
گران، یندارد که د یچ مانعین، ھیگران مشخص کند؛ بنابرایھا را از د تا وضع آن

آن را  یھا یژگیدا کنند اّما ویپ ÷ مانیتر از سل تر و گسترده عیوس یھا ومتحک
 نداشته باشد.

ن یست؛ سخن از این ییو انحصارجو یطلب اد و افزونیبه ھر حال، سخن از کم و ز
داشته باشند که آن  ییھا یژگین است که از نظر معجزات، ویاست که کمال نبّوت در ا

توان  ین بود؛ و میز طالب این ÷ مانیگر، مشخص کند و سلیامبران دیرا از نبّوت پ

 ھا و خارق عادات. یمملو است از شگفت ÷ مانین گفت که سرگذشت سلیچن

به او دھد  یومتکاز خداوند عز و جل خواست تا ح ÷ مانیبه ھر حال، حضرت سل
بر مردم ق غلبه و ظلم و اجبار یومت او از طرکه حکد ینتواند بعد از او بگوکس  ھیچ هک

 رد:کت یرا عنا یبه دست آمده است، لذا خداوند متعال به او مواھب
افت، ی یان میل بود جریجا او ماکھر  یه به نرمکباد را مسّخر فرمان او ساخت  -۱

 ماه را.یکمود و عصرگاھان فاصله یپ یماه را م یک ی و صبحگاھان فاصله
او ساختمان  یاه برکان را مسخر او ساخت ین و جنیاطیخداوند متعال، ش -۲

 یبرا یا آماده یرویب خداوند نین ترتیردند و به اک یم یساختند، و غّواص یم
عتشان تمّرد یه طبکان ین و جنیاطیار او گذاشت و شیمثبت را در اخت یارھاک

و استخراج  یر سازندگیه در مسکاست آنچنان مسخر او شدند  یشکو سر

 



 ١٣١ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

 منابِع گرانبھا قرار گرفتند.
 م و آموزش داد.یبا پرندگان را به او تعلعلم سخن گفتن  -۳
 ن پابرجا و استوار ساختیومت او را در زمکح -۴
 ار او بودند.یوانات در اختیپرندگان و ح -۵
 ر داشت.ینظ یومت بکح -۶

 یروھایاز ن یردن گروھک، مھار مانیگر خداوند به حضرت سلیو موھبت د -۷
 یکه به عنوان کبودند  یان افرادیان جنیرا به ھر حال در میمخّرب بود، ز

ن یجز ا یا آمدند، و چاره ید و سازنده قابل استفاده به حساب نمیمف یروین
 ه آنھا در بند باشند تا جامعه از شر مزاحمت آنھا در امان بماند.کنبود 

ر را بر یکم و غول پیعظ یھایشتکه کرا  یخداوند عزوجل قادر است تا باد یآر
اھا را ین آسیسنگ یھا آورند، و سنگ یمت در کھا به حر انوسیاھا و اقیسطح در

آورند، مسّخر و  یت در مکما به حریل ھواپکھا را بر فراز آسمان به ش چرخانند و بالن یم

ننده در کره ین قدرت خیف را با این جسم لطیند، و اک ÷ مانیفرمانبردار حضرت سل
 ار او قرار دھد.یاخت

مان و یرد؟ و سلک یت مکحر یسرعته چگونه باد به فرمان او بود؟ و با چه کنیو ا
آنھا  یشدند؟ و چه عوامل یز سوار میباد، بر چه چ ی لهیت به وسکارانش به ھنگام حری

نھا ی.. ا.رد؟ وک یگر حفظ میالت دکاد شدن فشار ھوا و مشیم و زکرا از سقوط و 
ن از یه اکم یدان ین قدر میست، و ھمیات آن بر ما روشن نیه جزئکھستند  یمسائل

موھبت  یکگرفت، و  یامبران قرار میار پیه در اختکبود  یخوارق عادات ی لهجم
 یا م پروردرگار امر سادهین امور در برابر قدرت عظیاعجاز بود، و ا یکالعاده و  فوق

 است.
َفٌق ] (۱۱[ - ۹۸۸  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ءٌ  نَابَهُ  َمنْ « ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َسْعدٍ  بِْن  َسْهِل  َوَ�نْ  يَُسبِّحْ  َصَالتِهِ  يِف  يَشْ
ْ
َما فَل إِ�َّ

 فَ
 »لِلنَِّساءِ  اتلَّْصِفيُق 
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يفِ  ةٍ  وَ ايَ وَ الَ : رِ بِيحُ «: قَ الِ  التَّسْ جَ اء والتصفيق لِلرِّ  .)١(»للنِّسَ

ھر گاه در نماز، «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) سھل بن سعد۱۱( -۹۸۸
د؛ ییبگو »سبحان الله«د و یاد کنی یپاکش آمد، شما (مردان)، خداوند را به یپ یا مسأله

 زنان است. یھا یژگیچرا که دست به ھم زدن، از و

که  ی(به ھنگام سبحان اللهگفتن «اند:  فرموده ج گر، آن حضرتید یتیو در روا
زنان  یمردان است و دست به ھم زدن، برا یدھد،) برا یم ینماز رو یدر اثنا یاتفاق

 ».است
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 : دو کف دست را بر ھم زدن.»قیتصف« :شرح
ا مسأله و یامام، سھو و اشتباه و  ین است که اگر در نماز برایث باال، ایمراد حد

ات نشست؛ در آن یالتح ید؛ به عنوان مثال: امام پس از رکعت اول، برایش آیپ یاتفاق
رکعت  ید تا امام متوجه شود و برایوبگ »سبحان الله«، مرد است، یصورت اگر مقتد

زن بود، در آن صورت کف دست راست  یدوم نماز بلند شود؛ و اگر چنانچه مقتد
رکعت  یش را بر پشت دست چپش بزند تا امام را از اشتباھش باخبر سازد و برایخو

 دوم بلند شود.
سبحان  ش آمد، بازیمرد پ یدر نماز برا ی، مسأله و اتفاقیین اگر در جایو ھمچن

گاه کردن فرد یھا د، دستیش آیزن پ ید و اگر برایالله بگو ش را به ھم بزند؛ مثل آ
گاه کردن اھل خانه تا نگذارند گربه خوراک را آلوده کند و... یافتد؛ ینا تا در چاه نیناب ا آ

، مخصوص دست به ھم زدنمردان و  یگفتن برا »سبحان الله«ھا،  ن صورتیدر تمام ا
 زنان است.

ح  ۲/۷۷ یی؛ نسا۹۴۰ح  ۱/۵۷۸)؛ ابوداود ۴۲۱-۱۰۲ح ( ۱/۳۱۶؛ مسلم ۱۲۰۴ح  ۳/۷۷ یبخار -١
؛ و مسند احمد »کتاب قصر الصلوة«؛ ۶۱ح  ۱/۱۶۳ ک؛ موطأ مال۱۳۶۴ح  ۱/۳۶۵ ی؛ دارم۷۸۴

۵/۳۳۳. 

 

                                           



 
 

 فصل دوم

 )حسن] (۱۲[ - ۹۸۹

َالةِ  يِف  وَُهوَ  ج انلَّيِبِّ  ىلَعَ  �َُسلِّمُ  ُكنَّا: قَاَل  َمْسُعودٍ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َ�نْ  نْ  َ�بَْل  الصَّ
َ
يِتَ  أ

ْ
 نَأ

رَْض 
َ
  أ

ْ
ا َعلَيْنَا َ�َ�ُدُّ  َحبََشةِ ـال رِْض  ِمنْ  رََجْعنَا فَلَمَّ

َ
  أ

ْ
تَيْتُهُ  َحبََشةِ ـال

َ
 فََسلَّْمُت  يَُص�ِّ  فَوََجْدتُهُ  أ

َّ  يَُردَّ  فَلَمْ  َعلَيْهِ  ْمِرهِ  ِمنْ  ُ�ِْدُث  اهللاَ  إِنَّ «: قَاَل  َصَالتَهُ  قىََض  إَِذا َحىتَّ  يلَعَ
َ
ا َو�ِن ن �ََشاءُ  َما أ  ِممَّ

ن أحدث
َ
  أ

َ
َالة يِف  تتلكموا ال َالم يلَعّ  فَرد .»الصَّ  .)١(السَّ

ن حبشه ھجرت ین که به سرزمیش از اید: ما پیگو س ) عبدالله بن مسعود۱۲( -۹۸۹

گزاردند، جواب  ینماز م ج که آن حضرت یم و در حالیکرد یسالم م ج امبریم، بر پیکن

منوره)  ی نهی(به مد ج امبریار حبشه به خدمت پیکه از د یوقت یدادند؛ ول یسالم ما را م

شان یگزاردند، بر ا ینماز م ج که آن حضرت یشان رفتم. و در حالیم، به نزد ایبرگشت

تمام شد؛  ج ن که نماز آن حضرتیشان جواب سالم مرا ندادند تا ایسالم کردم؛ اّما ا
ن (و احکام و یمرتبه در کار د گمان، خداوند بلند یب«آن گاه پس از نماز، فرمودند: 

از  یآورد؛ و به راست یش میپ یا کند و وضع تازه یجاد میمسائلش) ھر چه را بخواھد، ا
آن گاه ». دیین است که در نماز، سخن نگویا یکیداکرده است، یکه تازه پ ییزھایآن چ

 پس از نماز، جواب سالمم را دادند. ج رسول خدا
 ].اند ت کردهیبن حنبل روا ث را ابوداود و احمدین حدی[ا

 )حسن] (۱۳[ - ۹۹۰

َالةُ  إِ�ََّما«: َوقَاَل  ُقْرآنِ  ِلِقَراَءةِ  الصَّ
ْ
رِ  ال

ْ
نك َذلِك يل�ن ِ�يَها كنت فَإِذا هِ لّٰ ـال وَِذك

ْ
 .»َشأ

اهُ  وَ د أَبُو رَ اوُ  .)٢(دَ

 .۱/۳۷۷و مسند احمد  ۹۲۴ح  ۱/۵۶۷ ابوداود -١
 .۹۳۱ح  ۱/۵۷۳ابوداود  -٢

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٣٤

ز رسول ید: و نیگو یث باال میحد ی در ادامه س ) (عبدالله بن مسعود۱۳( -۹۹۰

اد خدا وضع و یخواندن قرآن و ذکر و  یشک، نماز فقط برا یب«فرمودند: ) ج خدا
ن خواندن قرآن و ید کار تو ھمی، بایکه تو در نماز بود یع شده است؛ پس زمانیتشر

ات یتو، مغشول بودن به تفّکر در معنا و مفھوم آ ی فهیاد خدا باشد؛ (چرا که وظیذکر و 
 )».یتوجه داشته باش یگریز دیبه چد در نماز، یاد خداست و نبایو ذکر و 

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
 )حیَصحِ ] (۱۴[ - ۹۹۱

ُت : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
ْ
 �َُسلُِّمونَ  حانوا ِح� َعلَيِْهم يَُردُّ  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ  َكيَْف : بِلَِاللٍ  قُل

َالِة؟ يِف  وَُهوَ  َعلَيْهِ  اهُ . �ِيَِدهِ  �ُِش�ُ  اَكنَ : قَاَل  الصَّ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ يفِ  الرتِّ ةِ  وَ ايَ وَ ائِيِّ  رِ عوض نَحوه النَّسَ  وَ

ل يْب بِالَ هَ  .)١(صُ

 ج امبریکه پ یگفتم: وقت س د: خطاب به باللیگو س ) عبدالله بن عمر۱۴( -۹۹۱
چگونه  ج کردند، آن حضرت یشان سالم میدر حال خواندن نماز بودند و مردم بر ا

کردند (و  یدادند؟ بالل در پاسخ گف: با دستشان اشاره م یجواب سالم آن ھارا م
 ).دادند یجواب سالمشان را م

ت یز به سان آن را به رواین ییت کرده است؛ و نسایروا یث را ترمذین حدی[ا
 ].ت نموده استیروا »بیصھ«

و امام  یفه، امام مالک، امام شافعیان چھار گانه (امام ابوحنیشوایائمه و پ :شرح
احمد بن حنبل) بر عدم جواز جواب سالم در نماز با الفاظ سالم، اتفاق نظر دارند و 

 دانند. یز میب، آن را جاید بن مسی، قتاده و سعیحسن بصر
ست؛ ینماز ن ی ن به اتفاق ھر چھار ائمه، جواب سالم با اشاره، فاسد کنندهیو ھمچن

ز یو امام مالک و امام احمد بن حنبل نداند  یآن را مستحب م یکه امام شافع ییتا جا
فه، رد کردن جواب یدگاه امام ابوحنیاز د یدانند؛ ول یز میت، جایآن را بدون کراھ

 باشد. یسالم با اشاره، مکروه م

) است؛ در ۹۹۱ ی ث باال به شمارهی(حد س ث باللیثالثه، حد ی استدالل ائمه
 ).و.. ۹۷۹و  ۹۸۹ ی (به شمارهث عبدالله بن مسعود یکه استدالل احناف، حد یحال

 .۱۱۸۷ح  ۳/۵ یی؛ و نسا۳۶۸ح  ۲/۲۰۴ یترمذ -١

 

                                           



 ١٣٥ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

آمد. در  ج امبریکه از حبشه برگشت، به نزد پ یزمان س باشد. عبدالله بن مسعود یم

د: یگو یمشغول خواندن نماز بودند؛ عبدالله بن مسعود م ج آن ھنگام آن حضرت

شان، جواب سالمم را یا یسالم کرد ول ج بر آن حضرت«؛ »فسلمت عليه فلم يرّد يلعّ «
 .»ندادند

ن یاسالم منسوب است که در آن زمان، چن ی، به ابتداس ث باللین رو، حدیاز ا

ث ی، حدس ث عبدالله بن مسعودیرسد که حد یز بود و به نظر میدر نماز جا یحرکات

 ده باشد.یرا منسوخ گردان س بالل

که جواز سخن گفتن در نماز، منسوخ شد، در کنار  ید: زمانیگو /یامام طحاو

اّن يف الصلوة «فرمود:  ج امبریرا که پید؛ زیز منسوخ گردیآن، اشاره نمودن در نماز ن
 .»شغالً 

 )حیَصحِ ] (۱۵[ - ۹۹۲

َف  صليت: قَاَل  َرافع بن ِرفَاَعة وََعن
ْ
  فَقلت َ�َعَطْسُت  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َخل

ْ
 هِ لّٰ ـلِ  َحْمدُ ـال

ا َوَ�ْرىَض  َر�ُّنَا ُ�ِبُّ  َكَما َعلَيْهِ  ُمبَاَر�ً  ِ�يهِ  ُمبَاَر�ً  َطيِّبًا َكِثً�ا مَحًْدا  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َص�َّ  فَلَمَّ
ـمُ  َمِن «: َ�َقاَل  انرَْصََف 

ْ
َالِة؟ يِف  تلََكِّمُ ال َحدٌ  َ�تلََكَّمْ  فَلَمْ  »الصَّ

َ
َحدٌ  َ�تلََكَّمْ  فَلَمْ  اثلَّاِ�يَةَ  قَالََها ُ�مَّ  أ

َ
 أ

نَا: ِرفَاَعةُ  َ�َقاَل  اثلَّاثِلَةَ  قَالََها ُ�مَّ 
َ
ي«: ج انلَّيِبُّ  َ�َقاَل . هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا أ الَّذِ هِ  نَفْيسِ  وَ دِ  بِيَدِ قَ  لَ

ا هَ رَ تَدَ ةٌ  ابْ عَ ثُونَ  بِضْ ثَالَ ا وَ لَكً مْ ـأَيُّ  مَ دُ  هُ عَ اـبِ  يَصْ اهُ  .»هَ وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ أَبُو الرتِّ د وَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ  .)١(وَ

خواندم که  ینماز م ج امبرید: پشت سر پیگو س بن رافع ۀ) رفاع۱۵( -۹۹۲

 فيه؛ «ن رو، (در حال نماز) گفتم: یام گرفت؛ از ا عطسه
ً
احلمد هللا محداً كث�اً طّيباً مبار�

 عليه كما �ّب ر�نا
ً
ش و ثنا و سپاس از آِن خداست؛ یحمد و ستا«؛ »�ريضو مبار�

دارد و بدان  یکه پروردگارمان دوست م یاد، خوب و مبارک؛ آن طوریش زیحمد و ستا
 .»شود یو خشنود م یراض

 ۲/۲۵۴ ی؛ ترمذ۷۷۰ح  ۱/۴۸۸)؛ ابوداود ۶۰۰-۱۴۹ح ( ۱/۴۱۹؛ مسلم ۷۹۹ح  ۲/۲۸۴ یبخار -١
؛ و مسند احمد »کتاب القرآن«؛ ۲۵ح  ۱/۲۰۹ ک؛ موطأ مال۹۳۱ح  ۲/۱۴۵ یی؛ نسا۴۰۴ح 
۴/۳۴۰. 
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ش را ترک کردند و فرمودند: ینماز را گزاردند، محل نماز خو ج چون آن حضرت
مردم، خاموش و ساکت شدند و  ی پس ھمه ؟»ستین کلمات در نماز کیا ی ندهیگو«

ز سؤالشان را تکرار فرمودند و از یبار دوم و سوم ن یبرا ج امبرینگفت. پ یزیچ یکس

 .!ج رسول خدا یا گفت: من بودم ۀن کلمات در نماز سؤال کردند؛ آن گاه رفاعیا ی ندهیگو
گمان،  یقدرت اوست! ب ی که جانم در قبضه یسوگند به آن ذات«فرمودند:  ج امبریپ

پروردگار، شتاب  ین کلمات به سویباال بردن ثواب و پاداش ا یفرشته برا یو اند یس
ھا، باال  ک از آنینند کدام ینمودند تا بب یم یدست شیگر پیکدیکردند و بر  یو عجله م

 ».ردیگ ین کلمات را به عھده میبردن ثواب و پاداش ا
 ].اند ت کردهیروا یی، ابوداود و نسایث را ترمذین حدی[ا

 یث، مربوط به زمانین حدیاند: ا گفته ینظران اسالم از علماء و صاحب یبرخ :شرح
ن که حکم سخن گفتن در یبعد از ا یاست که سخن گفتن در نماز مباح بوده است؛ ول

گفته است: اگر  خ ابن ھمامیشنماند؛ اگر چه  یز باقین حکم نید، اینماز منسوخ گرد
لله الحمد «ش خدا را با یحمد و ستا -آن ھم در نماز  -در جواب عطسه  یچنانچه کس

گردد و  ید و لب نجنباند، نمازش فاسد نمید، اگر در نفس خود بگویبگو »رًا...یحمدًا کث

 .و اهللا اعلم بالصوابشود.  یاگر لب بجنباند، نمازش فاسد م
 )ٌح یَصحِ ] (۱۶[ - ۹۹۳

يِب  َوَ�نْ 
َ
َالةِ  يِف  اتلَّثَاُؤُب «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ يَْطانِ  ِمنَ  الصَّ  َ�ثَاَءَب  فَإَِذا الشَّ
َحُدُ�مْ 

َ
يَْكِظمْ  أ

ْ
اهُ  .»اْستََطاعَ  َما فَل وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ يفِ  الرتِّ  وَ رَ هُ  أُخْ بْنِ  لَ الِ هْ  وَ اجَ عْ «: مَ لْيَضَ هُ  فَ دَ  عىل يَ

 .)١(»فِيهِ 

دن در نماز، یازه کشیخم«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱۶( -۹۹۳
و نشأت  یحال یو ب یو کسالت و سست یل تنبلیازه، دلیکه خمطان است؛ (چرا یاز ش

ان رفتن نشاط عبادت و یجاد غفلت و از میدر ا یگرفته از کدورت خاطر و عامل مؤثر
از شما، خواست  یکسھرگاه  طان است؛) پسیش یو مورد پسند و خشنود یبندگ
 ».تواند آن را فرو برد یازه بکشد، تا میخم

 .۹۶۸ح  ۱/۳۱۰؛ و ابن ماجه ۳۷۰ح  ۲/۲۰۶ یترمذ -١

 

                                           



 ١٣٧ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

و ابن ماجه  یگر از ترمذید یتیت کرده است. و در روایروا یث را ترمذین حدی[ا
د دستش را بر دھان خود بگذارد ید،) بایازه کشیاز شما خم یکی یوقت«(آمده است:] 

ت و آزار یاورد و باعث چندش و اذیار باز نکند و از خود صدا درنی(و دھان خود را بس
ھا و مواد آلوده به  کروبیغفلت شخص و سبب ورود م ی ن نشانهیگران نشود که اید
طان یش یو خوشحال یخنده و ُسخره و شاد ی هیجه، مایشود و در نت یاش م هیر
 .»)گردد یم

 )حیَصحِ ] (۱۷[ - ۹۹۴

  إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُعْجَرةَ  بِْن  َكْعِب  َوَ�نْ 
َ
أ َحُدُ�مْ  تَوَضَّ

َ
ْحَسنَ  أ

َ
 ُ�مَّ  وُُضوَءهُ  فَأ

  اَعِمًدا َخَرجَ 
َ

ـمَ  إِىل
ْ
َصابِِعهِ  َ�ْ�َ  �َُشبَِّ�نَّ  َفَال  ْسِجدِ ال

َ
إِنَّهُ  أ

َالة يِف  فَ اهُ  .»الصَّ وَ د رَ أَبُو أَمحْ د وَ اوُ  دَ

يّ  ذِ مِ ْ الرتِّ ائِيّ  وَ النَّسَ  .)١(والدارمي وَ

از شما  یکیھر گاه «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) کعب بن ُعجرة۱۷( -۹۹۴
ت یش را به نحو َاحسن و خوب و کامل و با رعایخو یرد و وضویاش) وضو گ (در خانه

د و به مسجد برود؛ یط و ارکان و حدود انجام دھد؛ سپس آھنگ مسجد نمایآداب و شرا
کند و  یت نماز میکه ن یش را در ھم داخل نکند؛ چرا که (از ھنگامیپس انگشتان خو

 ».،) در نماز استگردد یکه به خانه بازم یگردد تا زمان یبه مسجد رھسپار و روان م
 ].اند ت کردهیروا یو دارم یی، ابوداود، نسایث را احمد بن حنبل، ترمذین حدی[ا

از داخل  ج گر. و رسول خدای: داخل نمودن انگشتان در ھمد»کیتشب« :شرح
را که مخالف حالت خشوع و یکردند؛ ز ین جھت نھیگر بدینمودن انگشتان در ھمد

کار و یخصومت و فتنه و در ھم افتادن و جنگ و پ ی و نشانه یخضوع و تواضع و فروتن

کردند، انگشتان  یان میھا را ب فتنه ج امبریکه پھرگاه  ن رو،یکارزار و جدال است؛ از ا
 کردند. یگر داخل میھا، در ھمد آن ینشان دادن شّر و بد یش را برایخو

 )فیَضعِ ] (۱۸[ - ۹۹۵

يِب  َوَ�نْ 
َ
 «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َذرٍّ  أ

َ
َعبْدِ  ىلَعَ  ُمْقِبًال  وََجلَّ  َعزَّ  اهللاُ  يََزاُل  ال

ْ
 يِف  وَُهوَ  ال

تَِفْت  لَمْ  َما َصَالتِهِ 
ْ
ََفَت  فَإَِذا يَل اهُ . »َ�نْهُ  انرَْصََف  اتلْ وَ َدُ  رَ أَبُو أَمحْ دَ  وَ اوُ ائِيُّ  دَ النَّسَ يُّ  وَ مِ ارِ الدَّ  .)٢(وَ

 .۴/۲۴۳؛ و مسند احمد ۱۴۰۴ح  ۱/۳۸۱ ی؛ دارم۳۸۶ح  ۲/۲۸۸ ی؛ ترمذ۵۶۲ح  ۱/۳۸۰ ابوداود -١
 .۵/۱۷۲؛ و مسند احمد ۱۴۲۳ح  ۱/۳۹۰ ی؛ دارم۱۱۹۵ح  ۳/۸ یی؛ نسا۹۰۹ح  ۱/۵۶۰ابوداود  -٢

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٣٨

 ی که بنده یتا زمان«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ی) ابوذر غفار۱۸( -۹۹۵
است و با  یوسته متوجه ویمسلمان، مشغول خواندن نماز است، خداوند بلند مرتبه پ

ن توجه و اقبال ینگرد؛ و ا یرا م یش، ویت و محّبت خوینظر لطف و رحمت و عنا
ش را به طرف چپ یخو یمسلمان، (در نماز) رو ی است که بنده یتا ھنگام یخداوند

د، خداوند بلند مرتبه یش را به چپ و راست برگردانیروھرگاه  برنگرداند. پسو راست 
 ».گرداند یش را از او برمیت و لطف خویز نظر عناین

 ].اند ت کردهیروا یو دارم ییث را احمد بن حنبل، ابوداود، نساین حدی[ا
 )فیَضعِ ] (۱۹[ - ۹۹۶

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
نَّ  أ

َ
�َُس  يَا«: قَاَل  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
اهُ  .»�َْسُجدُ  َحيُْث  برََصَكَ  اْجَعْل  أ وَ يُّ  رَ قِ بَيْهَ نَنِهِ  يفِ  الْ  سُ

بِريِ  كَ نْ  الْ يق مِ ن حسنـالْ  طَرِ  .)١(يرفعهُ  أنس عَ

انس! (به ھنگام  یا«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۱۹( -۹۹۶
 یو روحان یو قلب یو جسمان یفراچنگ آوردن خشوع و خضوع بدن یگزاردن نماز، برا

زوم کن  ییت را به جایھا ش نگاه کن و چشمیگاه خو و به خاطر حضور قلب،) به سجد
 ».ییدر آنجا سجده نما یخواھ یکه م

 ،س ز از انسی، و او ن/ق حسنیش از طریخو» ریسنن کب«در  یھقیث را بین حدی[ا
 ].ت کرده استیروا ج امبریز از پیو او ن

  :شرح
اند: فرد نمازگزار، به ھنگام  گفته ینظران فقھ صاحب ث، علماء وین حدیبراساس ا

؛ و ینیب یگاه؛ و به ھنگام رکوع به پشت پاھا؛ و به ھنگام سجده به نرم ام به سجدهیق
 ش نگاه کند.یخو یھا نه؛ و به ھنگام سالم دادن به شانهیبه ھنگام نشستن به س

ازه یو به ھنگام خمد یش را کنترل نمایخو ی تواند سرفه یو به ھنگام نماز تا م
 د و نگه دارد.یاش را کنترل نما ازهیتواند خم یدن، دھانش را بپوشاند و تا میکش

ن، یاز به مراقبت، تمریگر، نید ین کارھا، مانند ھر کاریناگفته نماند که انجام ا
افتد که در آغاز، انسان در تمام نماز،  یار اتفاق میدارد؛ بس یریگیممارست، استمرار و پ

و  یریگین کار و پیا ی کند، اما با ادامه یدا میکوتاه، قدرت تمرکز فکر پ ی لحظهک ی

 .۲/۲۸۴» یبرکسنن ال«در  یھقیب -١

 

                                           



 ١٣٩ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

فکر  یھا چهیتواند به ھنگام نماز، در یکند که م یدامیتداوم، آن چنان قدرت نفس پ
 ببندد. -به طور مطلق  -رمعبود یخود را بر غ

را که یھند؛ زت آداب و مستحبات نماز، عادت بدیشتن را به رعاید خویمسلمانان، با
و  یجز حضور قلب توأم با تواضع جسمان یزیچ -در واقع  -خشوع و خضوع در نماز 

ست و مسلمانان، تنھا به نماز به یو ادب و احترام ن یو روحان یو خشوع قلب یبدن
قت و یھا به باطن و حق توجه آن ینگرند، بلکه تمام یروح نم یک کالبد بیعنوان 

خلق و خالق و  ی ن رابطهیز است؛ چرا که نماز، مھمترمستحبات و آداب مخصوص نما
 ی مه کنندهیروح و جان و ب یداریب ی لهیو وس یت انسانیترب ین مکتب عالیبرتر

رد، ین نماز با آداب و مستحباتش انجام گیاھرگاه  انسان در برابر گناھان است؛ و
چنان حالت توجه به ھا خواھد بود و آن  یکیھا و ن یخوب ی ھمه یبرا یمطمئنّ  ی نهیزم

گردد و به او  یر او جدا میکند که از غ یدا میپروردگار در تار و پود وجود انسان پ
شود که بر تمام  یاز با پروردگار میوندد و چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیپ یم

ان و یپا یب یند در برابر وجودیب یم یا گذارد و خود را ذّره یذّرات وجودش اثر م
 یاو درس ی، ھر کدام براین نمازیکران؛ لحظات چن یب یانوسیدر برابر اق یا هقطر

ب یتھذ یاست برا یا لهیو وس یت انسانیروح و روان، ترب ی هی، تصفیاست از خودساز
 روح و جان او.

 )ٌف یَضعِ ] (۲۰[ - ۹۹۷

َِفاَت  إِيَّاكَ  ُ�َ�َّ  يَا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َوَ�نْهُ 
ْ

َالةِ  يِف  َواِالتل إِنَّ  الصَّ
َِفاَت  فَ

ْ
 يِف  اِالتل

َالةِ  إِنْ . َهلََكةٌ  الصَّ
  اتلََّطوُّع فيَِف  البد اَكنَ  فَ

َ
َفرِْضيَّة يِف  ال

ْ
اهُ  .»ال وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

پسرم! «خطاب به من فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۲۰( -۹۹۷
دن در نماز، یگردان یرا رویز؛ زیراست در نماز، بپرھدن به چپ و یگردان یاز رو

و ھالکت است؛ و اگر ناچار به انجام  یجه،) موجب نابودیطان، و در نتیاز ش یروی(پ
، پس آن را در نماز نفل انجام بده، نه در نماز فرض؛ (چرا که کراھت در یدادن آن بود
 .»)تر از کراھت در نماز فرض است نیینماز نفل، پا

 ].ت کرده استیروا یث را ترمذیحدن ی[ا
 )ٌح یَصحِ ] (۲۱[ - ۹۹۸

 .۵۸۹ح  ۲/۴۸۴ یترمذ -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٤٠

َحُظ  اَكنَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  إِنَّ : قَاَل  اب َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
ْ
َالةِ  يِف  يَل   يَِمينًا الصَّ

ً
 وَِشَماال

 
َ

وِي َوال
ْ
َف  ُ�نَُقهُ  يَل

ْ
اهُ . َظْهِرهِ  َخل وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ ائِيُّ  الرتِّ النَّسَ  .)١(وَ

چشم  ی در نماز، با گوشه ج د: رسول خدایگو س عبدالله بن عباس) ۲۱( -۹۹۸
ھا را  ان بودند و آنیکردند (و مراقب حال مقتد یش به راست و چپ نگاه میخو

کردند و  یش را به پشت سرشان کج نمیسر و گردن خو یدند؛) ولییپا یم
 دند.یگردان یبرنم

 ].اند ت کردهیروا ییو نسا یث را ترمذین حدی[ا
کرد و مراقب او بود و او  یچشم نگاه م ی : از راست و چپ، به گوشه»لحظی« :شرح

 د.ییپا یرا م
 د.یگردان یکرد و به عقب برنم ی: سر خود را کج نم»یلویال«

چشم  ی در نماز، با گوشه ج افتاد که رسول خدا یاتفاق م یبه ھر حال، گاھ
و برگردانند، به راست و  ن که سر و گردنشان را به پشت سر کج کنندیش، بدون ایخو

کننده و  چشم، باطل ی ان کنند که نگاه کردن با گوشهیکردند تا به ھمه ب یچپ نگاه م
اند: آنچه در نماز  گفته ینظران اسالم ن رو، علماء و صاحبیست؛ از ایُمفسد نماز ن

دن سر و گردن به طرف راست و چپ است، نه نگاه کردن با یمکروه است، گردان
 چشم. ی گوشه

 )فیَضعِ ] (۲۲[ - ۹۹۹

�ِيهِ  َ�نْ  ثَابٍِت  بِْن  َعِديِّ  َوَ�نْ 
َ
هِ  َ�نْ  أ ُعَطاُس «: قَاَل  َرَ�َعهُ  َجدِّ

ْ
 يِف  َواتلَّثَاُؤُب  َوانلَُّعاُس  ال

َالةِ    الصَّ
ْ
ءُ  َحيُْض ـَوال يَقْ

ْ
يَْطانِ  ِمنَ  َوالرُّاَعُف  َوال اهُ  .»الشَّ وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)٢(الرتِّ

 ج امبریز از پیز از جّدش و او نی، از پدرش و او نس بن ثابت ی) عد۲۲( -۹۹۹
)، یآلودگ اد)، ُچرت (خوابی(ز ی عطسه«فرمودند:  ج کند که آن حضرت یت میروا
رون آمدن خون از رحم زن در چند روز از ھر ی(ب یدن در نماز، قاعدگیازه کشیخم

 ».طان استیماه)، استفراغ و خون دماغ از ش
 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا

 .۱/۲۷۵و مسند احمد  ۱۲۰۱ح  ۳/۹ یی؛ نسا۵۸۷ح  ۲/۴۸۴ یترمذ -١
 .۹۶۹ح  ۱/۳۱۱؛ و ابن ماجه ۲۷۴۸ح  ۵/۸۱ یترمذ -٢

 

                                           



 ١٤١ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

  د،یکه به حال انسان سودمند، مف یزیم که در اسالم، ھر چیان کردیتر ب شیپ :شرح
ارزنده و راھگشا باشد، از خداوند بلند مرتبه و فرشتگان پاک و معصوم و مقّرب او 

آور،  انیانسان، ز یکه برا یزیگردد؛ و ھر چ یھا، منسوب م رد و بدانیگ یسرچشمه م
طان، یرا شیشود؛ ز یرد و بدو منسوب میگ یطان سرچشمه میاز ش  باشد،ُمضّر و مخّرب 

، غفلت، جھالت و... و ی، بدبختیالنی، ویرانی، وسوسه، حیرانیان، ضرر، ویَمظھر ز
ھا مانند  از آن یز برخیبا انسان است؛ و چون امور باال ن یبارز در دشمن یا نمونه

دن، فرد مبالغه کند و دھان خود یزه کشایکه به ھنگام خم یژه در صورتیازه (به ویخم
رد و از خود صدا درآورد و باعث یدھانش نگ یار باز کند و دستش را جلویرا بس

او  یحال یو ب یو کسالت و سست یغفلت شخص و تنبل ی گران شود،) نشانهیچندش د
ھا، سبب نقصان  از آن یشود؛ و برخ یاش م هیھا و مواد آلوده به ر کروبیو سبب ورود م

، یخنده، خوشحال ی هیجه، مایشوند و در نت یا مانع خواندن آن میا بطالن آن و ینماز و 

طان منسوب ین امور را به شیا ج امبریشود، پ یطان میش ی، مسخره و شادیخرسند
 کرده است.

 مانع قرائت یز اگر چه مورد پسند خدا است، اّما کثرت و شّدت آن، گاھیو عطسه ن
ن رو، یگردد؛ از ا یشگاه حضرت حق و استغراق در مناجات او میقرآن و حضور در پ

طان منسوب نموده است. و عطسه یز به شیاد را نیز ی عطسه ج اسالم یامبر گرامیپ
ار باز یکننده، دھان خود را بس که در ھنگام آن، مبالغه شود و فرد عطسه یدر صورت

رد و از خود صدا درآورد و یدھانش نگ یرا جلو یا دستمالیش را و یکند و دست خو
گران یا آب دھانش به صورت و لباس دیگران شود و یت و آزار دیباعث چندش و اذ

 طان منسوب نمود.یبپاشد، در آن صورت، جا دارد که آن را به ش
 )حیَصحِ ] (۲۳[ - ۱۰۰۰

�ِ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  بِْن  ُمَطرِِّف  َوَ�نْ  خِّ �ِيهِ  َ�نْ  الشِّ
َ
َ�يُْت : قَاَل  أ

َ
 َوجِلَْوفِهِ  يَُص�ِّ  وَُهوَ  ج انلَّيِبَّ  أ

ِز�زٌ 
َ
ِز�زِ  أ

َ
ِمرَْجِل  َكأ

ْ
 َ�بيِْك : َ�ْعِ�  ال

يُْت : قَاَل  ِرَوايَةٍ  َوِ� 
َ
ِز�زٌ  َصْدرِهِ  َوِ�  يَُص�ِّ  ج انلَّيِبَّ  َرأ

َ
ِز�زِ  أ

َ
ُاَكءِ  ِمنَ  الرََّحا َكأ اهُ  .ابلْ وَ َدُ  رَ  أَمحْ

 وَ رَ ائِيُّ  وَ ةَ  النَّسَ ايَ وَ ُوىلَ  الرِّ أَبُو األْ دَ  وَ اوُ  .)١(الثَّانِيَة دَ

 .۴/۲۵؛ و مسند احمد ۱۲۱۴ح  ۳/۱۳یی ؛ نسا۹۰۴ح  ۱/۵۵۷ابوداود  -١
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 یکند که و یت میاز پدرش روا س ری) مطّرف بن عبدالله بن شّخ ۲۳( -۱۰۰۰

مشغول  ج که آن حضرت یاب شدم در حالیشرف ج گفت: به خدمت رسول خدا
 ییه، صدایشان بر اثر گر نهیستند که) از سیگر یخواندن نماز بودند و (چنان در نماز م

شان به یستن ایگر یصدا یعنید. (یرس یگ، به گوش میدن دیجوش یبه سان صدا
 گ بود).یدن دیسان جوش

دم که ید یرا در حال ج د: رسول خدایگو س ریگر، عبدالله بن شّخ ید یتیو در روا
به  ییه، صدایشان بر اثر گر نهیستند که) از سیگر یگزاردند و (چنان در نماز م ینماز م

 یعنید. (یرس یاِب در حال گردش و چرخ زدن، به گوش میسنگ آس یسان صدا
 ).اب بودیچرخش سنگ آس یشان، به سان صدایستن ایگر یصدا

ت یز به رواین یث باال پرداخته است؛ و ترمذیحدھردو  [امام احمد بن حنبل به نقل
 ].اند ت دوم پرداختهیث نخست و ابوداود به نقل روایحد

و سوزش و جنبش؛  یگ؛ گرمی: آواز؛ بانگ؛ صوت؛ آواز جوشش د»زیاز« :رحش
 ُغلغل.
 گی: د»المرجل«
حا«  اب.یا سنگ آسیاب؛ و ی: آس»الرَّ

 ین که پروردگارش او را به رسالت، نبّوت، ِاعطایرغم ا ی، علج اسالم یامبر گرامیپ
اش را  ندهیگذشته و آ یھا مشّرف نموده و لغزش یدگیت و برگزیو الھام، محبوب یوح

در عبادت و  یش از ھر کسیمورد عفو و بخشش قرار داده بود، اّما مع الوصف، او ب
فرمود و به شّدت به آن ُمنھمک بوده، و حرص  ی، مجاھده و کوشش میپرستش الھ

 د.یورز یم

مبارک  یفرمود که پاھا یام میچنان عبادت و ق ج امبرید: پیگو یارانش میاز  یکی
رسول خدا! خداوند بلند مرتبه تمام گذشته و  یشان گفته شد: ایشد؛ بد یمتورم م

د؟ یانداز یم یشتن را به زحمت و سختیشما را عفو فرموده است، پس چرا خو ی ندهیآ

 ]ی. [بخار؟»نباشم یسپاسگزار ی ا من بندهیآ«؛ »افال اكون عبداً شكوراً؟«فرمود: 

 ]یام نمود. [ترمذیرا ق ه، تمام شبیک آیبا  ج امبرید: پیگولشهیعا

 



 ١٤٣ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

ن بود: یه، ایام نمود و آن آیتا صبح ق یا هیبا آ ج امبرید: پیگو س یو ابوذر غفار

نَت ﴿
َ
ۡ�ُهۡم َفإِ�َُّهۡم ِعَباُدَكۖ �ن َ�ۡغِفۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ  ]۱۱۸[المائدة:  ﴾١١٨ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱإِن ُ�َعّذِ

 است.ث پرداخته ین حدیت ایبه روا یینسا

شه بعد از یگرفت و ھم یآرام و قرار نم یگریز دیر از نماز، به چیبه غ ج آن حضرت

و ُجعل قرة عي� يف «فرمود:  یگر بود و میک نماز، مشتاق و منتظر نماز دی یادا
 ].یی. [نسا»چشم من، در نماز است یروشن«؛ »الصلوة

چ وجه آرام و یماند؛ به ھ ید و منتظر آن میورز یبه نماز، سخت عشق و عالقه م ج امبریپ

يا «فرمود:  یم س به مؤذنش، بالل یشد؛ گاھ ین که متوجه به نماز میگرفت تا ا یقرار نم
آن، آرامش و  ی لهیبالل! نماز را بر پا دار و ما را به وس یا«؛ »بالل! اقم الصلوة؛ اَرحنا بها

 .. [ابوداود]»بده یراحت
شان را  ازمندان و افراد خانوادهیرا و ناز فق یاریبس یشان در طول روز، زندگیا

را در  یا دهینمود، حکومت نوپا و تازه به قدرت رس یک اّمت مقابله میکرد، با  ین میتأم
ن خود یفرستاد و آنان را به د یر میکرد، به نزد پادشاھان، سف یان، اداره میانظار جھان

داشت،  یم یھا را گرام آن رفت ویپذ یرا به حضور م یندگینما یھا أتیخواند، ھ یفرا م
ھا را به عھده  از جنگ یبرخ یفرستاد و خود فرماندھ یھا به اطراف و اکناف م هیسر

ز با زمامداران و قدرتمندان، به بحث و مجادله یگر و نیان دیر ادیروان سایگرفت، با پ یم
ھا را  آننمود و خودش  یم یھا را گردآور کرد و مال ین مییپرداخت، کارگزاران را تع یم

پرداخت، موارد ُمجمل و  یمردم م ین خدا برایح دین و تشرییکرد، به تب یم میتقس
ھا را  داد، سّنت یح میدشوار را توض یداد و جاھا یم شرحرا َبسط و  یپنھان وح یایزوا

که او در  ید و...در حالیکش یرون میکرد و از اصل، مسائل فروع آن را ب یوضع م
جھان  یھا ن انسانیتر ن و برجستهیرا که بزرگتر یا اعمال روزانهن حاالت، یا ی ھمه

 ج امبریھا، پ یھا و گرفتار ن رنجیا ی ان ھمهیداد و در م یورزند، انجام م یبدان مبادرت م
شتر از یاز او با خدا بیگردد که راز و ن یدار میپد ییشب و روز به صورت عابد و پارسا

با خدا  ج پردازند. قلب آن حضرت ین کار میدھا ب است که در شکاف کوه ییھا آن
او را دوست  یبود؛ عبادت و بندگ یبا و یو ھر وقت یوند داشت و او در ھر کاریپ
 افت.ی یھا م داشت و نور چشمش را در آن یم
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به خود جلب کرده و  ج امبریپ یشمندان جھان را در زندگیآنچه نظر محّققان و اند

ان عبادت و پرداخت به امور یم ج امبریاست که پ یآور ن جمع شگفتیکند، ھم یم
 جاد کرده بود.یا ییایدن

کتا و ممتاز و یمستقل و  ییالگو ج امبریا، از پین و دنین دین جمع و ربط بیا
 آورد. ید میخ بشر پدیر در تارینظ یب

ن مراتب اخالص و اوج یو عبادتش به باالتر یکه در بندگ ج امبر اکرمین است پیا
د. و در یشگاه حق رسیدر پ یام ھمبستگیاو و ق یاطاعت خدا و دوست یکوشش برا

ل یتشک ی، حکومتیبند و بار یب یھا رانهید که توانست بر ویرس ییا به جایمورد امور دن
اھداف  ی که ھمه یکن سازد. به راست شهیو تباه را در جامعه ر یشانیدھد و درِد پر

 وست.یافت و به ھم پین وجه ممکن، در وجود او تمرکز یتر ، با کاملیزندگ
و با روح،  یھمگان، واضح گشت که نماز واقع یبرا یث باال، به خوبیاز دو حد

ره گردد که یاست که نمازگزار در حال نماز آن چنان ترس خدا بر او غالب و چ ینماز
بجوشد؛ چرا  گ بر آتش،یدن دیاش ھمانند جوش نهیه از سیاز فرط خشوع و خضوع، گر

اند، آن  اش بخشوده شده ندهیکه گناھان گذشته و آ یآن کس ج امبرانیکه خاتم پ
 ی نهیه در سیشود که گر یستادن در برابر عظمت پروردگار متأّثر میچنان در نماز از ا

اد عظمت ید و فکر او فقط یآ یگ بر آتش، به جوش و خروش میدن دیاو ھمانند جوش
خواھد  یکران او و قصور عبادت خدا است که م یب یھا نعمت پروردگار و شکر و سپاس

ده شود و یرا فراچنگ آورد و قصورش در عبادت، آمرز یه، عفو و بخشش الھیبا گر
 را به دست آورد. یخداوند یرضا

و با روح که با حضور قلب، توأم با تواضع، ادب و  ید بداند که نماز واقعیمسلمان با
ان، خوانده یپروردگار جھان یاحترام، خشوع و خضوع و احساس عظمت و بزرگ

ش یلرزاند و دل را متأّثر و تحت الّشعاع خو یرا م یشود، تار و پود وجود آدم یم
رش یذت پیاست که قابل ین نمازین چنیسازد؛ ا یزان میگرداند و چشم را اشک ر یم

سازد  یر میناپذ یر، خستگیخ یدر درگاه پرعظمت پروردگار را دارد و انسان را در کارھا
ت یکند و اراده را تقو یب میه و تھذیدھد و روح و روان را تصف یقل میو دل را ص

ن و یدارد؛ چرا که نماز، بھتر یدگار وامیش آفریگرداند و زبان را به ثنا و ستا یم
ن و یت و مؤثرتریترب ین مکتب عالیتر ن و شاخصیو خالق و برتر خلق ی ن رابطهیتر مھم

 



 ١٤٥ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

 ی کننده مهین بیتر ستهین و بایتر ستهیروح و جان و شا یداریب ی لهین وسیکارآمدتر
با حضور قلب، توأم با تواضع، ادب، احترام و ھرگاه  انسان در برابر گناھان است که

ھا خواھد  یکیھا و ن یخوب ی ھمه یبرا یمطمئنّ  ی نهیرد، زمیخشوع و خضوع، انجام گ
ر او جدا یدھد که از غ یبود و به فرد نمازگزار، آن چنان حالت توجه به پروردگار م

از با پروردگار یوندد و چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیپ یگردد و به او م یم
ر برابر ند دیب یم یا گذارد و خود را ذّره یشود که بر تمام ذرات وجودش اثر م یم

 کران. یب یانوسیدر برابر اق یا ان و قطرهیپا یب یوجود
و  یت انسانیو ترب یاست از خودساز یاو درس ی، ھر کدام براین نمازیلحظات چن

ما اسوه و  یدر زندگ ج امبریاگر پ یب روح و جان. و به راستیتھذ یاست برا یا لهیوس
شش، در اخالص و یایدر عبادت و نمان و توّکلش، یُقدوه و الگو و نمونه باشد؛ در ا

ما  یزندگ یھا برنامه یاش، به کلّ  ییشجاعتش، در نظم و نظافتش و در زھد و پارسا
 ما را فرا خواھد گرفت. ی، سراسر زندگییدگرگون خواھد شد و نور و روشنا

مان و پرجوش، فرض است که یژه جوانان با ایمسلمانان، به و ی امروز بر ھمه

را مو به مو بخوانند و به خاطر بسپارند و او را در ھمه  ج اسالم یرامامبر گیپ ی رهیس
 یروزید فتح و پیسعادت و کل ی لهین وسیش سازند که مھمتریخو ی ز، ُقدوه و ُاسوهیچ

 ن است و بس.یھم
 )فیَضعِ ] (۲۴[ - ۱۰۰۱

يِب  َوَ�نْ 
َ
َحُدُ�مْ  قَامَ  إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : َقاَل  َذرٍّ  أ

َ
  أ

َ
َالةِ  إِىل  َ�ْمَسِح  فََال  الصَّ

 
ْ
إِنَّ  َحىَص ـال

اهُ  .»تَُواِجُههُ  الرَّمْحَةَ  فَ وَ َدُ  رَ يُّ  أَمحَ ذِ مِ ْ الرتِّ أَبُو وَ دَ  وَ اوُ ائِيُّ  دَ النَّسَ ابْنُ  وَ ه وَ اجَ  .)١(مَ

از شما  یکیھر گاه «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ی) ابوذر غفار۲۴( -۱۰۰۱
ش) یخو ی محل سجده یزه (ید (به ھنگام سجده) سنگرینباستد، پس یا ینماز م یبرا

آورد و با او مقابل و  یم یرا رحمت و فضل (خدا) به او رویرا صاف و ھموار سازد؛ ز
، با صاف و ھموار یتین موقعیست که در چنین رو، مناسب نیشود؛ (از ا یرو م روبه

، محروم یفضل و رحمت الھافت انوار ید و از دریادب نما ی ھا، اسائه زهینمودن سنگر
 .»)بماند و از آن غافل گردد

ح  ۱/۳۲۸؛ ابن ماجه ۱۱۹۱ح  ۳/۶ یی؛ نسا۳۷۹ح  ۲/۲۱۹ ی؛ ترمذ۹۴۵ح  ۱/۵۸۱ابوداود  -١
 .۵/۱۵۰؛ و مسند احمد ۱۰۲۷
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 ].اند ت کردهیو ابن ماجه روا یی، ابوداود، نسایث را احمد بن حنبل، ترمذین حدی[ا
 )فیَضعِ ] (۲۵[ - ۱۰۰۲

ى: قَالَْت  َسلَمة أم وََعن
َ
َا ُغَالًما ج انلَّيِبُّ  َرأ

َ
ُ  ُ�َقاُل  نل

َ
فْلَحُ : هل

َ
 يَا«: َ�َقاَل  َ�َفخَ  َسَجدَ  إَِذا أ

فْلَحُ 
َ
اهُ  .»وَْجَهَك  تَرِّْب  أ وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

را که تعّلق به ما داشت و نامش  یا برده ج امبرید: پیگولسلمه ) ام۲۵( -۱۰۰۲
کند (تا  یدمد و فوت م یدند که به ھنگام سجده، خاک محل سجده را مید  بود، »افلح«

خطاب بدو فرمودند:  ج ن رو آن حضرتیاآلود نگردد؛) از  ، خاکیو رخسار و یشانیپ
 ».آلود کن افلح! صورتت را خاک یا«

 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا
را که انسان در ھر یشکند؛ ز یو غرور را در ھم م ینیقت، نماز، خودبیدر حق :شرح

بر خاک در برابر خدا  یشانیو دو رکعت و در ھر رکعت، دو بار پ یروز، س شبانه
در برابر  یند، بلکه صفریب یدر برابر عظمت او م یکوچک ی گذارد و خود را ذّره یم
را در ھم  ییجو یزند؛ تکّبر و برتر یرا کنار م یغرور و خودخواھ یھا ت؛ پردهینھا یب
رون یعت بیعالم طب یواریکوبد و انسان را از جھان محدوِد ماده و معده و چھار د یم
 سازد. یکند و با فرشتگان ھم صدا و ھم راز م یدعوت م ھا برد و به ملکوت آسمان یم

ت پروردگار، مبارزه با کبر و یع نماز، ھمان توجه و اقرار به ربوبیدر واقع، عّلت تشر
ت یت خضوع و نھایشگاه پروردگار در نھایام در پیو ق یو خودمحور یغرور و خودخواھ

گناھان گذشته و نھادن و  یبخشش از معاص یتواضع و اعتراف به گناھان و تقاضا
م و بزرگداشت پروردگار است، تا انسان، ھماره یتعظ ین، ھمه روز برایبر زم یشانیپ

ند، مست و مغرور یبر دل و دماغ او ننش یدار باشد و گرد و غبار فراموشکاریار و بیھش
د؛ چرا که او یبر او غلبه ننما یانگریو طغ ینشود، خاشع و خاضع باشد و روح سرکش

نھد و غرق عظمت او  یبر خاک م یشانیشگاه او پیکند و در پ یخدا رکوع م یبرا
کند و چنان غرق حالت تفکر  یھا را فراموش م ینیھا و خودبرترب یشود و خودخواھ یم

گذارد و  یشود که بر تمام ذّرات وجودش اثر م یاز با پروردگار میو حضور در راز و ن
 کران. یب یانوسیدر برابر اق یا ان و قطرهیپا یب یدند در برابر وجویب یم یا خود را ذّره

 .۳۸۱ح  ۲/۲۲۰ یترمذ -١

 

                                           



 ١٤٧ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

اش را صاف و  خواست تا خاک محل سجده »افلح«از  ج ن رو، رسول خدایاز ا
 ین حالتید؛ چرا که چنیآلود نما ھا را فوت نکند و صورتشش را خاک ھموار نسازد و آن

و  یخواھتر و از کبر و غرور و خود کیو خضوع، نزد یبه تواضع و خشوع و فروتن
 ، دورتر است.ییجو یبرتر

 )رکُمن] (۲۶[ - ۱۰۰۳

َالةِ  يِف  اِالْخِتَصارُ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  اب ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن  ْهِل  َراَحةُ  الصَّ
َ
 أ

اهُ  .»انلَّارِ  وَ نة رشح يفِ  رَ  .)١(السّ

گاه  یدست بر تھ«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۲۶( -۱۰۰۳
ن خود، نشانگر ُقبح یان است؛ (و ایش دوزخیش نھادن در نماز، استراحت و آسایخو

 »).آن است یانگر وقاحت و زشتین عمل در نماز و بیا
 ].ت کرده استیروا» ۀشرح السن«در  یث را بغوین حدی[ا

 ش گذاشتن.یگاه خو ی: دست بر تھ»االختصار« :شرح
اند  ر ذکر نمودهییسه تغ »اختصار« ی، براینظران اسالم قت، علماء و صاحبیدر حق

 که عبارتند از:
 کوتاه و مختصر کردن قرائت نماز.

ه دادن) معنا ی(تک »ۀِمخصر«، آن را به یاز علماء و صاحب نظران اسالم یبرخ
 اند. کرده

 ا گذاردن دست بر پھلو.یگاه.  ینھادن دست بر تھ
ن رو جمھور دانشوران و یا ح دارد؛ ازیدگاه نخست ترجیسوم بر دو د ی هیو نظر

 اند. ث، آن را انتخاب کردهیشمندان فقه و حدیاند
 یھا دگاهیات و دینظر -ر سوم یطبق تفس -ن عمل، یکردن از ا یعّلت نھ ی درباره

رانده شد، با  یطان از درگاه الھیاند که چون ش گفته یارائه شده است؛ برخ یمتفاوت
 ن فرود آمد.یبه زم ین حالتیچن

 ین است؛ و برخیان در حال استراحت، چنیأت دوزخیاند که ھ گر گفتهید یبرخ

 ج ن حالت، خالف خضوع و خشوع است؛ رسول خدایکه ا یین باورند: از آنجایز بر این

 .۷۳۰؛ ح »شرح السّنة«در  یبغو -١
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أت، فقط ین ھیار عنوان ایآن است که اخت یر، مقتضیدگاه اخیکرده است. د یاز آن نھ
 د مکروه باشد.یدر نماز، با
 )ٌح یَصحِ ] (۲۷[ - ۱۰۰۴

يِب  َوَ�نْ 
َ
ْسوََديِْن  اْ�تُلُوا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ ْ
َالةِ  يِف  األ   الصَّ

ْ
 َحيَّةَ ـال

َعْقَرَب 
ْ
اهُ  .»َوال وَ َدُ  رَ أَبُو أَمحْ دَ  وَ اوُ يُّ  دَ ذِ مِ ْ الرتِّ ائِيِّ  وَ لِلنَّسَ نَاهُ  وَ عْ  .)١(مَ

اه: یدر حال نماز، دو س«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۲۷( -۱۰۰۴
 ».دیمار و کژدم را بکش

ز به ین ییاند؛ و نسا ت کردهیروا یث را احمد بن حنبل، ابوداود و ترمذین حدی[ا
 ].ت نموده استیرا روا یثیآن، حد یمعنا

 :شرح
که باشند.  ین واژه بر مار و عقرب داللت دارد به ھر رنگی: ااه]ی[دو س» نیاالسود«
شود،  یجاد میکه از کشتن مار و عقرب ا یشود که حرکات یث، دانسته میحد نیو از ا

 کند. ینماز را باطل نم
شتر از سه یاند: فرد نمازگزار بکوشد تا ب گفته یو علماء و صاحب نظران اسالم

 کشتن آن دو، حاصل نشود. یبرا یاپیحرکت پ

يحٌ ] (۲۸[ - ۱۰۰۵ حِ  )صَ

َاُب  َ�َطوُّاًع  يَُص�ِّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
ْ

 فَِجئُْت  ُمْغلٌَق  َعلَيْهِ  َوابل
  رََجعَ  ُ�مَّ  يِل  َ�َفتَحَ  َ�َمىَش  فَاْستَْفتَْحُت 

َ
هُ  إِىل

َّ
نَّ  وََذَكْرُت  ُمَصال

َ
َاَب  أ

ْ
ِقبْلَةِ  يِف  اَكنَ  ابل

ْ
اهُ . ال وَ َدُ  رَ  أَمحْ

أَبُو د وَ اوُ يّ  دَ ذِ مِ ْ الرتِّ ائِيّ  ورو وَ  .)٢(نَحوه النَّسَ

گزاردند در  ی(در خانه) نماز نفل م ج د: رسول خدایگولشهی) عا۲۸( -۱۰۰۵

حرکت کردند  ج امبریدم؛ پیکه َدِر خانه، از داخل قفل بود؛ من آمدم و در را کوب یحال
ز ین را نیشه ایش بازگشتند. و عایمن باز کردند؛ سپس به محل نماز خو یو در را برا

 است که َدِر خانه، در جھت قبله قرار داشته است. ان کردهیب

؛ و ۱/۳۹۴؛ ابن ماجه ۱۲۰۲ح  ۳/۱۰ یی؛ نسا۳۹۰ح  ۲/۲۳۳ ی؛ ترمذ۹۲۱ح  ۱/۵۶۶ابوداود  -١
 .۲/۲۳۲مسند احمد 

 .۶/۲۳۴؛ و مسند احمد ۱۲۰۶ح  ۳/۱۱ یی؛ نسا۶۰۱ح  ۲/۴۹۷ ی؛ ترمذ۹۲۲ح  ۱/۵۶۶ابوداود  -٢

 

                                           



 ١٤٩ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

ر یز نظین ییاند؛ و نسا ت کردهیروا یث را احمد بن حنبل، ابوداود و ترمذین حدی[ا
 ].ت نموده استیآن را (در معنا نه در لفظ) روا

اد در نماز، ی، اگر راه رفتن زیبراساس اجماع علماء و صاحب نظران فقھ :شرح
راه رفتن به صورت گام به گام ھرگاه  کند؛ و یو پشت سر ھم باشد، نماز را فاسد م یاپیپ

توأم با مکث و درنگ باشد، ُمفسد نماز نخواھد بود؛ البته مشروط بر آن که از مسجد 
نماز، فراتر  یھا د از حّد صفیگزارد، نبا یباز نماز م یخارج نشود و اگر چنانچه در فضا

است که راه رفتن در نماز، در جھت قبله  ین حکم در صورتیا برود. ناگفته نماند که
 باشد؛ و اگر پشت به قبله بود، نماز را فاسد خواھد کرد.

نماز را فاسد  »ریعمل کث«، اتفاق نظر دارند که ین علماء و دانشوران فقھیو ھمچن
عمل «زان ین مییتع ی ، نماز را فاسد نخواھد کرد. البته درباره»لیعمل قل«کند و  یم

علماء ارائه شده  ی هیاز ناح یمختلف یھا دگاهیھا و د هی، نظر»لیعمل قل«و  »ریکث
دگاه ی، د»لیعمل قل«و  »ریعمل کث«زان حّد ین مییتع ی اند: درباره گفته یاست؛ برخ

عمل «ص دھد، یاد تشخیرا که او ز یباشد و ھر عمل یخود نمازگزار معتبر م یشخص
به شمار  لیعمل قلص دھد، یرا که اندک تشخ یھر عملبه شمار خواھد آمد و  »ریکث
 د.یآ یم

اند:  ن گروه گفتهیننده معتبر است. ایص بیو تشخ یاند که رأ گر گفتهید یو برخ
که  یشود که بر گمان کس یگفته م ینماز)، به عمل یاد در اثنایر (حرکات زیعمل کث

آن عمل، در حال  ی دھندهن امر غالب شود که انجام یکند، ا یشخص نظر م یبه سو
را با روح یکند؛ ز ی، نماز را باطل مادیر و حرکات زیعمل کثن رو، یست؛ از اینماز ن

(حرکات » لیعمل قل«شود؛ اّما  ینمازگزار م یندارد و سبب دلمشغول یعبادت سازگار
ک بار یاصالح صف جماعت و  یبه جلو برداشتن برا ی، مانند: گامنماز) یاندک در اثنا

 شوند. یدن نماز نمیرا پاک کردن، باعث باطل گرد ینیا بین دھا
ص یتشخ »ادیراه رفتن ز«ننده، آن را یا شخص بیکه نمازگزار  یبه ھر حال، راه رفتن

از علماء و  ینماز خواھد بود؛ البته برخ ی ، فاسد کننده»ریعمل کث«دھد، ھمانند 
 اند. ک صف گفتهیرا راه رفتن فراتر از عرض  »ادیراه رفتن ز«، حّد یشمندان اسالمیاند

عمل «که  ییدر نماز ثابت شده است؛ اما از آن جا ج امبریث باال، راه رفتن پیاز حد
ن باره، یدر ا یکند، علماء و صاحب نظران فقھ یبه اتفاق علماء، نماز را فاسد م »ریکث

و  یدر پ یدر نماز، پ ج امبریاند: راه رفتن پ اند و گفته ث باال شدهیل حدیر به تأویناگز
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ار کوچک بوده است و در یدر آن روزگار، بسلشهیعا ی را حجرهیاد نبوده است؛ زیز
ن یث، چنین حدین رو از ظاھر ایاد وجود نداشته است؛ از ایراه رفتن ز یبرا یآن، مکان

 یحجره را برا ی ک گام به جلو، دروازهیبا برداشتن  ج شود که آن حضرت یبرداشت م

ش بازگشته است؛ و پرواضح یباز کرده باشد، آن گاه دوباره به محل نماز خولشهیعا
 با نماز نخواھد بود و آن را فاسد نخواھد کرد. ی، منافین راه رفتنیاست که چن

 :»و ذكرتُ انّ الباب كان يف القبلة«
خانه در قسمت  ی شود که دروازه ین معلوم میث، چنین بخش از حدیاز ظاھر ا

 سد:ینو ین میچن »وفاء الوفاء«در کتاب  یعالمه سمھود یر داشته است؛ ولقبله قرا

 ی قرار داشته است که دروازه یمسجد نبو یدر قسمت شرقلشهیعا ی حجره«
 .»شده است یباز م یآن به جانب غرب حجره به طرف مسجد نبو

حجره،  ی رسد که دروازه ین به نظر میاز ابن نجار چن یعالمه سمھودت یو از روا

ذكرُت اّن «ھمچون،  یدر قسمت شمال (برعکس قبله) قرار داشته است؛ اّما الفاظ
 یتین روای، چن»و ابلاب يلع القبلة«و  »وصفُت ابلاب يف القبلة«و  »ابلاب اكن يف القبلة

 کند. یرا رد م
منوره، قبله در جھت جنوب قرار دارد، پس  ی نهینجاست که در مدیحال سؤال ا

 حجره در قسمت قبله بوده است؟ ی توان گفت که دروازه یچگونه م

غالبًا در قسمت شمال حجره  ج ن گفته شده است که رسول خدایدر پاسخ چن
ز در یحجره ن ی در قسمت آخر آن) به طرف جنوب نماز گزارده است و دروازه یعنی(

 وار سمت راست قرار داشته است.یدر د ج مقابل آن حضرت

ش را از یخو ین که رویبدون ا ج جره درآمد، آن حضرتبه ح ل شهیو چون عا
به قسمت جلو حرکت کرد و با دست راست، در حجره را باز  یقبله منحرف کند، اندک

وصفُت «ا ی »ذكرُت اّن ابلاب اكن يف القبلة«ھمچون:  ییھا نموده است؛ و مفھوم جمله

در  ج امبریازه نسبت به پن است که درویا »و ابلاب يلع القبلة«ا یو  »ابلاب يف القبلة
 رد.یگ یحجره، قرار م یقسمت قبله قرار داشته است؛ و در واقع، قسمت غرب

 



 ١٥١ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

به انحراف از قبله نداشته  یازیحجره، ن ی است که باز کردن دروازه ین در حالیو ا

ش برگشت و ینخست خو یدر را رو به قبله گشود و دوباره سر جا ج امبریاست؛ بلکه پ
 ش را ادامه داد.یکه رو به قبله بود، نماز خو یدر حال

 )فیَضعِ ] (۲۹[ - ۱۰۰۶

ِق  َوَ�نْ 
ْ
ٍّ  بِْن  َطل َحُدُ�مْ  فََسا إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  يلَعِ

َ
َالةِ  يِف  أ يَنرَْصِْف  الصَّ

ْ
 فَل

 
ْ
أ يَتَوَضَّ

ْ
ُِعدِ  فَل

ْ
َالةَ  َويل اهُ  .»الصَّ وَ دَ  أَبُو رَ اوُ  دَ وَ رَ يّ  وَ ذِ مِ ْ عَ  الرتِّ ة مَ ادَ يَ  .)١(ونقصان زِ

ھر گاه در نماز، از «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ی) طلق بن عل۲۹( -۱۰۰۶
د و نماز را ریرون برود و دوباره وضو بگید از نماز بیرون شد، بایب یاز شما، باد یکی

 .»دیاعاده و تکرار نما
ت یادت و نقصان به روایز با زین یت کرده است؛ و ترمذیث را ابوداود رواین حدی[ا

 ].آن پرداخته است
 د.ی: باد ِول کرد. ُچس»َفسا« :شرح
 گردد: ین افعال و کردار فاسد میدگاه فقه احناف، نماز با ایاز د

 باشد. یدن در نماز؛ گر چه به فراموشیخوردن و آشام
گفته  یعملر: به یثکنماز. [عمل  یاد در اثنایات زکو حر» ریثکعمل «انجام دادن 

ه کن امر غالب شود یند اک یشخص نظر م یه به سوک یسکه بر گمان کشود  یم
اد، نماز را یات زکر و حریثکن رو عمل یست. از ایآن عمل در حال نماز ن ی دھنده انجام

شود.  ینمازگزار م یندارد و سبب دلمشغول یرا با روح عبادت سازگارید؛ زینما یباطل م
بار  یکاصالح صف جماعت، و  یبه جلو برداشتن برا ید: گاممانن کاند یاتکاما حر
 ].شوند یدن نماز نمیردن، باعث باطل گردک کرا پا ینیا بیدھان 

 وضو سازد. یشتن را به قصد، بینماز، خو یفرد نمازگزار در اثنا
ا ین سه قدم یه اک یشتر برداشتن؛ البته در صورتیا بینماز، سه قدم  یدر اثنا

 و پشت سر ھم برداشته شود. یدر پ یصورت پشتر، به یب
 نه از جھت قبله.یدن سیگردان

 عارض گردد. یھوشینماز بر نمازگزار، ب یگاه در اثناھر
 عارض گردد. یوانگینماز، بر شخص نمازگزار، د یگاه در اثناھر

 .۱۱۴۱ح  ۱/۲۷۶ ی؛ و دارم۱۱۱۶ح  ۳/۴۶۹ ی؛ ترمذ۲۰۵ح  ۱/۱۴۱ ابوداود -١
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ستن به یبا نگر ینماز، فرد نمازگزار، ُجُنب گردد؛ خواه جنابت و یھرگاه در اثنا
 ا با احتالم.یدھد  یرو یزن یسو

آن  کمشتر ی مهیه با تحرک یمرد با زِن اشتھاآور در نماز مطلق یکیمجاورت و نزد
 ان زن و مرد نباشد.یدر م یه حائل و مانعک یانکھم در م

ا بر بدن ین برھنه باشد؛ کر یک ینماز به مدت ادا یھر گاه عورت نمازگزار در اثنا
 دا شود.یپ ین، نجاستکر یک یان نمازش به مدت اداکا در میا در جامه اش، ینمازگزار 
 ه خود نمازگزار آن را بشنود.ک ییدن با صدایخند
 شود: یز نماز فاسد مین اقوال و گفتار نیو با ا

ا یلمه باشد؛ خواه سخن گفتن نمازگزار به قصد باشد ک یکه کن یسخن گفتن؛ ولو ا
 ا به خطا.یو  یبه سھو و فراموش

به قصد بوده  یه سالم دادن وکسالم گفتن؛ (برابر است  یسک نماز بر یدر اثنا
 ).ا به خطایا به سھو یباشد 

جواب سالم را به زبان دادن؛ (و اگر چنانچه جواب سالم را با اشاره داد، نمازش 
 ).شود یفاسد نم

 گفتن.» ُاف«نماز،  یدر اثنا
 ردن.ک» ناله و فغان«نماز،  یدر اثنا
نماز است  ی نندهکفاسد  یھا در صورت نیا یدن. [و تمامیشک» آه«نماز،  یدر اثنا

 یه خود را از آه و ناله نگھدارک یماریاز ترس خداوند متعال نبوده باشد. و ب یه ناشک
 ).شود یبا آخ و ُاف فاسد نم یاست؛ پس نماز و یم مستثنکن حیتواند، از ا یرده نمک

از  یاو ناش ی هین گریست، و اینماز به آواز بلند گر یھر گاه فرد نمازگزار در اثنا
 یبتیا مصیاز درد  یه ناشکا دوزخ نبود؛ بلیبھشت  یادآوریترس خداوند عز و جل و از 

بھشت  یادآوریا از یاز ترس خداوند متعال  ینمازگزار ناش ی هیباشد. (و اگر چنانچه گر
 ).گردد یفاسد نم یا دوزخ بود، پس نماز وی

 د.یبگو» يرمحك اهللا« یسک ی فرد نمازگزار در جواب عطسهگاه ھر

 



 ١٥٣ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

و انباز خدا بپرسد، و فرد نمازگزار  یکنماز از شر یاز نمازگزار در اثنا یسکگاه ھر

 .)١(»ال اله اال اهللا«د: یز در نماز بگوین

انّا اليه و انّا هللا«ند باخبر گردد و یناخوشا یارکنماز، از  یگاه فرد نمازگار در اثناھر

 .)٢(دیبگو» راجعون
گاه گردد و یکند و نیخوشا یارکنماز، از  یگاه فرد نمازگزار در اثناھر ، مّطلع و آ

 د.یبگو» احلمد هللا«

ال اله «ن وادارد و او ینماز، فرد نمازگزار را به ِاعجاب و تحس یدر اثنا یزیھرگاه چ

 د.یبگو» سبحان اهللا«ا ی» اال اهللا
نماز  یه در اثناکن یو پاسخ، مراد باشد؛ مثل ا ا جوابیه در آن خطاب ک یزیھر چ

! کتاب را ییحی یا«؛ »يا حييي خذ الكتاب بقوة«د: یرا مخاطب قرار دھد و بدو بگو یسک
 ».نکشتر بدان عمل یر و با جّد و جھد ھر چه بیتر برگ با قوت و قدرِت ھر چه تمام

 شنمازش.یرامام و پیاصالح اشتباه غ
ه کرد یار گکرات نماز به یبکا تیرا در قرائت  یو صوتگاه فرد نمازگزار لحن ھر

 .)٣(شدکرا به مّد ب» برکالله ا« ی ر، ھمزهیبکه در تکن یگردد؛ مثل ا یموجب فساد معن
 مفسدات نماز ی درباره یاختالف ی دوازده مسأله

افت و بر استعمال آب، قدرت ینماز آب را  یّمم زده بود و در اثنایگاه نمازگزار تھر
 رد.کدا یپ

نماز، مّدت مسح  یش مسح نموده بود و در اثنایخو یھا گاه نمازگزار بر موزهھر
 د.یان رسیھا به پا آن

و  یکخدا شر یا برایآ«ند: کن سؤال یاز فرد نمازگزار چن یسکنماز،  یچه در اثنا اگر چنان -١
ال «را یگردد؛ ز یفاسد م ین صورت نماز ویدر ا؛ »ال اله اال اهللا«د: یو او در پاسخ بگو» است؟ یانباز

 در جواب سؤال گفته شده است.» اله اال اهللا

» انا هللا وانا اليه راجعون«را بدھند، و او  یندینماز به فرد نمازگزار خبر ناخوشا یاگر چنانچه در اثنا -٢
 شود. ید، نمازش فاسد میبگو

 استفھام ظاھر شود. ی ه از آن، ھمزهکشد کبه مّد ب یرا طور» اهللا اكرب« ی : ھمزهیعنی -٣
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دن موزه با عمل یشکن یشد و اکرون بینماز ب یاش را در اثنا گاه نمازگزار موزهھر
 باشد. کاند

 اموزد.یرآن را بات قیاز آ یا هینماز آ یسواد باشد و در اثنا یو ب یگاه نمازگزار، ُامّ ھر
 ابد.یرا ب ینماز، لباس یان و برھنه باشد و در اثنایگاه نمازگزار عرھر
وع بردن کنماز به ر یش را به صورت اشاره بگزارد و در اثنایگاه نمازگزار، نماز خوھر

 ند.کدا یردن، قدرت پکو سجده 
 ی بر عھده هکاد آورد یش به ینماز خو یب باشد و در اثنایگاه نمازگزار صاحب ترتھر

 اورده است.یه ھنوز آن را قضاء نکاست  یا نماز فوت شده یو
ت و یه صالحکش در نماز سازد ین خویفه و جانشیرا خل یشنماز، مردیگاه پھر

 امامت را نداشته باشد. یستگیشا
 ند.کنماز بامداد است، طلوع  یه نمازگزار مشغول اداک ید در ھنگامیگاه خورشھر

 در نماز جمعه داخل گردد.ھرگاه وقت نماز عصر 
ره) مسح نموده باشد و در یو پانسمان (جب یسته بندکش ی ھرگاه نمازگزار بر تخته

ره و پانسمان، ین افتادن جبیافتد؛ و ایو پانسمان ب یسته بندکش ی نماز آن تخته یاثنا
 ھمزمان با خوب شدن زخم باشد.

نماز، خون  یدر اثناگاه نمازگزار زن باشد و به استحاضه مبتال باشد، و ھر
 ان برود و قطع گردد.یاش از م استحاضه

 ی نندهکن موارِد دوازده گانه، باطل یا یه تمامکن باور است یبر ا /فهیامام ابوحن
خواندن تشّھد در  ی ه به اندازهکن موارد دوازده گانه پس از آن ینماز است؛ گر چه ا

 آخر نماز نشسته است، عارض گردد. ی قعده

ن یاز ا یه: اگر چنانچه برخکن باورند یبر ا /و امام محمد /وسفیبوو امام ا
آخر نشسته  ی خواندن تشّھد در قعده ی ه به اندازهکموارد دوازده گانه، پس از آن 
 امل است.کح و یاست، عارض گردد، نمازش صح

 باشد: یز در نماز مکروه میل نیدگاه احناف، انجام موارد ذیو از د
 ش.یا بدن خویردن نمازگزار با جامه ک یباز

ن نباشد کردن ممکه سجده ک ینماز؛ مگر در صورت یھا در اثنا زهیردن سنگرکدور 
 یند، از روک یت میه او را اذکھا را  زهیبار سنگر یکتوان تنھا  ین حالت میه در اک

 ند.کاش را ھموار  ان سجدهکش دور گرداند و میخو
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 ستن و به صدا درآوردن انگشتان)کبردن. (در ھم شانگشتان دست را در ھم فرو 
 گاه. ینھادن دست بر تھ

ن طور یردن جامه؛ (اکا جمع یپا؛  کقوزھردو  تر از نییا شلوار به پایختن ازار یفرو آو
وع و سجده باال زند، از کش در ھنگام ریا از پس پشت خویش رو یاش را از پ ه جامهک
 ).آلوده شود که به خاکم آن یب

ده یچیش پیش را بافته و آن را دور سر خویخو یه موک ینماز خواندن در حالت
 است.

 دن به سمت راست و چپ.یردن به اطراف و سر برگردانکنگاه 
ن یزم یھا را بر رو ه لگن و دستک ینشستن به صورت یعنیمانند سگ نشستن؛ 

 زانوھا را بلند نموده باشد. نھاده
 جده.بازو در حالت سھردو  فرش نمودن

 .١اشاره) یعنیدادن سالم با دست، ( جواب
 چھار زانو نشستن بدون عذر.

 نماز. یدر اثنا ینیو ب یشانیاز پ کردن خاک کپا
 ه مانع قرائت گردد.کدر دھان  یزینھادن چ
به نماز را فراھم گرداند و ُمخّل  یتوجھ یو ب یه اسباب دلمشغولک یزیو ھر چ

ل و لباس؛ نگاه یش و سبیبا ر یاست. (مانند: بازروه کخشوع و خضوع نماز باشد، م
ه نمودن، نماز خواندن کیمساجد؛ ت یارک یاشکو  یو نقاش ینمودن به نقش و نگار قال

او؛  یر بدون رضاین غیم؛ نماز خواندن در زمکشاب، مدفوع و باد شیدر ھنگام فشار پ
 )ان راه، در گورستان و..ینماز خواندن در حمام، در م

 )حیَصحِ ] (۳۰[ - ۱۰۰۷

َها ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ  َّ�
َ
ُخذْ  َصَالتِهِ  يِف  د�محأ أحدث إَِذا«: ج انلَّيِبُّ  قَاَل : قَالَْت  �

ْ
يَأ

ْ
 فَل

نِْفهِ 
َ
اهُ  .»يِلَنرَْصِْف  ُ�مَّ  بِأ وَ د أَبُو رَ اوُ  .)٢(دَ

از شما در نماز  یکیچون «فرمودند:  ج د: رسول خدایگولشهی) عا۳۰( -۱۰۰۷
 ینید بیوضو شد، پس با یرون گردد،) بیب یاز و ین که بادیاز انحاء مانند ا ی(به نحو

 گردد. ین صورت نمازش فاسد میش داد، در ایو اگر چنانچه جواب سالم را با زبان خو -١
 .۱۲۲۲ح  ۱/۳۱۶؛ و ابن ماجه ۱۱۱۴ح  ۱/۶۶۶ابوداود  -٢
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ش را اعاده و یرد و نماز خویرون برود (و مجددًا وضو بگیرد و از نماز بیش را بگیخو
 .»)دیتکرار نما

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

 یا استحباب دارد و برایاباحت و  ی جنبه ج امبرین امر پی: ا»أخذ بانفهیفل« :شرح
ن گمان کنند که ین کار مردم چنین است که تا با این امر، ایست؛ و عّلت ایوجوب ن

ده است؛ و یرون گردیب یاز و ین که بادیشده است نه ا ینیفرد نمازگزار دچار خون ب
 ده شود.یکارش کش یبر رو یا حفظ شود و پرده یو یب، آبروین ترتیبد

فرد  یاند: اگر چنانچه در وسط نماز، وضو گفته ینظران اسالمالبته علماء و صاحب 
رد و نمازش را اعاده و ین است که مجددًا وضو بگینمازگزار شکست، بھتر و افضل ا

که  یش شکسته است، (آن ھم در صورتیکه وضو ییاگر از ھمانجا یتکرار کند، ول
 ز است.یصحبت نکند) نماز خواند، جا

 )فیَضعِ ] (۳۱[ - ۱۰۰۸

 يِف  َجلََس  َوقَدْ  أد�م أحدث إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�ْمٍرو بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َ�نْ وَ 
نْ  َ�بَْل  َصَالتِهِ  آِخرِ 

َ
اهُ . »َصَالتُهُ  َجازَْت  َ�َقدْ  �َُسلِّمَ  أ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ الَ  الرتِّ قَ ا: وَ ذَ يثٌ  هَ دِ هُ  حَ نَادُ  إِسْ

يْسَ  يِّ  لَ وِ قَ دِ  بِالْ قَ بُوا وَ طَرَ نَاده يفِ  اضْ  .)١(إِسْ

از  یکیھر گاه «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمرو۳۱( -۱۰۰۸
که در آخر نماز (به  یوضو شد، در حال ید، بیش از آن که سالم گویشما (در نماز)،پ

 ».نمازش تمام گشته است یمقدار تشھد) نشسته است، به راست
است که اسنادش  یثین، حدیکرده و گفته است: ات یروا یث را ترمذین حدی[ا

 ].اند ز در اسناد آن، دچار اضطراب شدهیان نیست و راوین یقو
  :شرح

 ث مضطرب. یحد  -۱
اختالل « یو به معنا» اضطراب«، اسم مفعول از »مضطرب« :یف لغویالف) تعر

باشد. و  یآن] م یو آشفتگ ینظم یار و بک[درھم و نابسامان شدن » االمر و فساد نظامه
» ا]یجوش و خروش موج [در« یعنی» اضطراب الموج«از » اضطراب« ی اصل واژه

 .۴۰۸ح  ۱/۲۶۱ یترمذ -١
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اد شود و به موج زدن و جوش و یت و خروشش زکه حرک یگرفته شده است وقت
 فتد.یخروش ب

ماروي عيل اوجهٍ خمتلفة «ث مضطرب، عبارت است از: یحد :یف اصطالحیب) تعر

از آن  یکیح یمختلف و متفاوت و بدون ترج یصورتھاه به ک یثی؛ حد»متساوية يف القوة
رده  یکسان و در یکاز نظر قوت و صّحت  یعنیت شده باشد. ی، روایگریقھا بر دیطر

 باشند.
 ث مضطرب:یف حدیتعر شرح -۲

مختلف و  یلھاکه به صورتھا و شکاست  یثی، حد»ث مضطربیحد« ه:کنیح ایتوض
و  یه ھرگز ھماھنگ سازک یبه طورت شده باشد یر روایگوناگون و متعارض و مغا

اِت ین روایان نداشته باشد، و تمام اکن آنھا، امیو انطباق و جمع نمودن ب ییھمنوا
سان باشند [و از نظر یکو  یمساو –در تمام جوانب  –[متعارض و مختلف] از نظر قوت 

 یبه وجھ یگریاز آنھا بر د یکیح یان ترجکه امک یا رده باشند]، به گونه یکصّحت در 
 .١ن نباشدکح، ممیاز وجوِه ترج

 ث]:یط تحقق اضطراب [در حدیشرا -۳
ه به کگردد  یار مکآن، روشن و آش شرحث مضطرب و یف حدیبه تعر یبا نگاھ

 افته باشد:یه در آن دو شرط تحقق کشود  یگفته م» مضطرب« یثیحد
 نباشد.ن آنھا یان جمع بکه امک یا ات؛ به گونهیاختالف و تعارِض روا الف)
از آنھا بر  یکیح یه ترجک یات در قوت [و صحت]؛ به طوریروا یسانیکو  یبرابر ب)

 ن نباشد.کمم یگرید
ح یو ترج یح]، برتریاز وجوه ترج ی[به وجھ یگریات بر دین روایاز ا یکیھرگاه  یول

ن صورت یان داشته باشد؛ در اکام یرفتنیمقبول و پذ یلکن آنھا به شیا جمع بیافت، ی

ات در مورد آن مختلف باشند و یه رواکشود  یگفته م یثیث مضطرب: به حدیگر، حدید یریبه تعب -١
نند؛ و ما کت یه مخالف آنھا است رواکگر ید یگران با سندینند و دکنقل  یآن را به سند یسانـک

رده باشند اما  یکت از نظر صّحت و قوت در یه دو رواکم ینام یمضطرب م یث را فقط زمانیحد
و مالزمت  یا از نظر شاگردیشد و تر با یث، از نظر حفظ قویاز احاد یکیان یا راوی یه راوک یوقت

ات را یاز روا یکیتوان  یح را دارا باشد، میر موارد معتمد ترجیا سایبوده باشد و  یکبه استاد نزد
م و ینام یث را مضطرب نمین صورت حدیرفت و در ایث ارجح را پذیح داد و حدیترج یگریبر د

 ست.یم اضطراب نکم آن، حکح

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٥٨

ث را مضطرب یرود [و حد ین میرسد و از ب یث، به انتھاء میاز حد» اضطراب«صفت 
 -ات یاز روا یکیه کح [یست]؛ و در حالت ترجیم اضطراب نکم آن، حکم و حینام ینم

ح یات ترجین صورت] به روایابد، در ایح یترج یگریبر د -ح یاز وجوِه ترج یبه وجھ
مقبول و  یلکات [به شین روایع به جمک یا در حالتیم؛ ینک یداده شده عمل م

 م.ینمائ یات عمل مین بود، به تمام رواک] ممیرفتنیپذ
 ث مضطرب:یاقسام حد -۴

ان وقوِع] اضطراب در آن، به دو کت [و میث مضطرب، برحسب موقعیحد
[اضطراب » مضطرب المتن«ث] و ی[اضطراب در سند حد» مضطرب السند«قسِم 

ث، نسبت به یاضطراب در سند حد ه وقوعکشود  یم میث]، تقسیدر متن حد
 .شتر استیث، بیوقوع آن در متن حد

 ث]:ی[اضطراب در سند حد» مضطرب السند«الف) 

 !ج ا رسول اللهی«گفت:  ج امبریه به پک س رکث ابوبیحد »:اضطراب در سند«مثال 
د یسرتان سف ید و موھایا ر شدهیه پکم ینیب ی! شما را مج رسول خدا یا ؛»ِشبَت  کارا

 یم واالی؛ مرا مفاھ١»اخواتهاو شيبت� هودُ «فرمود:  ج اسالم یاست! رسول گرام شده
 ر نمود.یھود و نظائر آن پ ی سوره

 گفته است: یدار قطن
 یه علیه فیاسحاق، و قد اختالف عل یق ابیرو اّال من طریھذا مضطرب، فانه لم «

من جعله من  اوجه: فمنھم من رواه مرسًال، و منھم من رواه موصوًال، و منھم ۀنحو عشر
و  ۀشیعا ر، و منھم من جعله من مسند سعد، و منھم من جعله من مسندکب یمسند اب

 »بعٍض، والجمع متعذر. یح بعضھم علین ترجکمی. و رواته ثقات الکر ذالیغ
ت یاسحاق روا یق ابیطررا جز از یث سند] مضطرب است. زیث [از حین حدیا«

و تعارض و  یل نقل شده و در آن اختالف و گوناگونکبه ده ش یکنشده است. و نزد
به  یو برخ» مرسل«آن را به صورت  یه برخک یر صورت گرفته است. به طوریتغا

از  یو برخ» رکمسند ابوب«آن را از  یاند. و برخ ت نمودهیروا» موصول«صورت 

». یتحفة االحوذ«آن  شرحھمراه با  ۱۸۴ص  ۹واقعه ج  ی ر سورهیر، تفسیتاب التفسک، یترمذ -١
و گفته است: » ثیھود والواقعة والمرسالت... الحد یبتنیش«رده است: کت ین لفظ روایبا ا یول

 ب است. یحسن و غر یثیحد

 

                                           



 ١٥٩ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

ث ین حدیان ایاند. و چون راو .. شمرده.، و»شهیمسند عا«از  ی، و برخ»مسند سعد«
ان ندارد، و کھم ام یگریبر د یکیح یباشند، ترج ی[عمومًا] ثقه و مورد اعتماد م

 .»دینما یم یافتنین و دست نکز دشوار و سخت و ناممیان آنھا نیردن مکجمع 
 ث:یب) اضطراب در متن حد

، از ی، از ابوحمزه، از شعبیکاز شر ی: آنچه ترمذ»ثیاضطراب در متن حد«مثال: 

؛ از »ة�عن الز ج سئل رسول اهللا«گفته است:  یه وکرده کت یس روایفاطمه دختر ق

سوي  مال حلقاً ـاّن يف ال«شان در پاسخ فرمودند: یات، سؤال شد. اکرامون زیپ ج امبریپ
 .»است زین یگرید یحقوق مال –ات کعالوه از ز –در مال «؛ »الز�ة

ت یث را رواین حدینگونه ایس ایل و سند، از فاطمه دختر قکن شیماجه با ھمو ابن 

 یات، حقوق مالکجز ز در مال به«؛ »مال حق سوي الز�ةـليس يف ال«رده است: ک
 .»ستین یگرید

ه قابل ک است ین اضطرابیا«؛ »فهذا اضطراب الحيتمل التأويل«گفته است:  یعراق
 .»باشد یه نمیل و توجیتأو

 باشد. یف میز به خاطر اضطرابش، ضعین س ث عبدالله بن عمرویحال، حدبه ھر 

 





 
 

 فصل سوم

 )حسن] (۳۲[ - ۱۰۰۹

يِب  َ�نْ 
َ
نَّ  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
  َخَرجَ  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
َالةِ  إِىل ا الصَّ َ  فَلَمَّ   انرَْصََف  َكربَّ

َ
ْوَمأ

َ
ِْهمْ  َوأ

َ
نْ  ِإيل

َ
 َكَما أ

ُسهُ  َجاءَ  ُ�مَّ  فَاْغتََسَل  َخَرجَ  ُ�مَّ . ُكنْتُمْ 
َ
ا. بِِهمْ  فََص�َّ  َ�ْقُطرُ  َوَرأ  ُجنُبًا ُكنُْت  ِإ�ِّ «: قَاَل  َص�َّ  فَلَمَّ

ن فنسيت
َ
ْغتَِسل أ

َ
اهُ  .»أ وَ د رَ  .)١(أَمحْ

رون آمدند و چون یگزاردن نماز ب یبرا ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۳۲( -۱۰۰۹
ند، برگشتند و به مردم اشاره کردند که به حال خود یشروع نماز را بگو ریخواستند تکب

گاه (از مسجد)  د؛) آنید و متفرق و پراکنده نشویخود را بر ھم نزن یھا د (و صفیباش
(به مسجد) آمدند که  یرون آمدند (و به خانه رفتند) و غسل نمودند؛ سپس در حالیب

 د.یچک یآب از سر مبارک م

من «مردم نماز گزاردند و بعد از تمام شدن نماز، فرمودند:  یبرا ج پس آن حضرت
به  ین رو، به فراموشیم؛ (از ایجنابت داشتم و فراموش کردم که از جنابت، غسل نما

 ».ستادم و چون متوجه شدم، به خانه بازگشتم و غسل نمودم)ینماز ا
 ].ت کرده استیث را احمد بن حنبل رواین حدی[ا

يح] (۳۳[ - ۱۰۱۰ حِ سل صَ رْ  )مُ

الك ورو ن مَ طاء عَ ار بن عَ سال نَحوه يسَ رْ  .)٢(مُ
ت یسار به طور مرسل روایز از عطاء بن یث را مالک نین حدی) و ھم۳۳( -۱۰۱۰

 کرده است.
که در  ییبا باب (کارھا یچ مناسبتیث باال، ھید دانست که دو حدیالبته با :شرح

که  یمحّرمات، مکروھات و ُمفسدات؛ و مواردست؛ مانند یز نیھا جا نماز انجام آن
 انجامشان در نماز مباح است)، ندارد.

 .۲/۴۴۸؛ و مسند احمد ۱۲۲۰ح  ۱/۳۸۵ابن ماجه  -١
 ».تاب الطھارةک«؛ ۷۹ح  ۱/۴۸ کموطأ مال -٢

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٦٢

 )حسن] (۳۴[ - ۱۰۱۱

َص�ِّ  ُكنُْت : قَاَل  َجابِرِ  َوَ�نْ 
ُ
ْهرَ  أ   من َ�بَْضة فآخذ ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  الظُّ

ْ
 تلربد َحىَص ـال

َضُعَها ن كيف يِف 
َ
ْسُجدُ  جِلَبَْهيِت  أ

َ
ةِ  َعلَيَْها أ   لِِشدَّ

ْ
بُو َرَواهُ . َحرِّ ـال

َ
وه النََّسايِئّ  وروى َداوُد أ

َ
�)١(. 

گزاردم؛ پس  ینماز ظھر را م ج امبرید: ھمراه با پیگو س ) جابر۳۴( -۱۰۱۱
ھا را به خاطر شّدت  گرفتم تا سرد شوند و آن یھا را در کف دستم م زهیاز سنگر یمشت

ھا  دادم تا بر آن ینھادم، قرار م یخود را م یشانیش، آنجا که پیگاه خو گرما در سجده
 م.یسجده نما

ث معنا نه یز به سان آن را از حین ییت کرده است؛ و نسایث را ابوداود رواین حدی[ا
 ].ت نموده استیث لفظ، روایاز ح

 )حیَصحِ ] (۳۵[ - ۱۰۱۲

يِب  َوَ�نْ 
َ
رَْداءِ  أ ُعوذُ «: َ�ُقوُل  فََسِمْعنَاهُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَامَ : قَاَل  ادلَّ

َ
ِ  أ : قَاَل  ُ�مَّ  »ِمنَْك  بِا�َّ

َعنَُك «
ْ
ل
َ
نَّهُ  يََدهُ  َو�ََسَط  ثََالثًا »هِ لّٰ ـال بِلَْعنَةِ  أ

َ
ا َشيْئًا يَتَنَاَوُل  َك�   فَلَمَّ

َ
َالةِ  ِمنَ  فََرغ نَا الصَّ

ْ
 رَُسوَل  يَا قُل

َالةِ  يِف  َ�ُقوُل  َسِمْعَناكَ  قَدْ  هِ لّٰ ـال ُ  ْعَك �َْسمَ  لَمْ  َشيْئًا الصَّ
ُ

ْ�نَاكَ  َذلَِك  َ�بَْل  َ�ُقوهل
َ
 يََدكَ  �ََسْطَت  َوَرأ

ُت  وَْجِ�  يِف  يِلَْجَعلَهُ  نَارٍ  ِمنْ  �ِِشَهاٍب  َجاءَ  إِبِْليَس  هِ لّٰ ـال َعُدوَّ  إِنَّ «: قَاَل 
ْ
ُعوذُ  َ�ُقل

َ
ِ  أ  ِمنَْك  بِا�َّ

اٍت  ثََالَث  ُت  ُ�مَّ . َمرَّ
ْ
َعنَُك : قُل

ْ
ل
َ
ةِ  هِ لّٰ ـال بِلَْعنَةِ  أ ِخرْ  فَلَمْ  اتلَّامَّ

ْ
اٍت  ثََالَث  �َْستَأ رَْدُت  ُ�مَّ  َمرَّ

َ
ْخَذهُ  أ

َ
 أ

 ِ   َوا�َّ
َ

ِخينَا َدْعَوةُ  لَْوال
َ
ْصبَحَ  ُسلَيَْمانَ  أ

َ َ
َعُب  ُموَ�ًقا أل

ْ
انُ  بِهِ  يَل َ ْهِل  ِودلْ

َ
ـمَ  أ

ْ
اهُ . »ِدينَةال وَ  رَ

 .)٢(مُسلم

ستادند (و در یگزاردن نماز ا یبرا ج د: رسول خدایگو س ) ابودرداء۳۵( -۱۰۱۲

؛ »برم یاز تو به خدا پناه م«؛ »كاعوذ باهللا من«فرمودند:  یدم که میشان شنینماز،) از ا

َعن«گاه سه بار فرمودند:  آن
ْ
؛ »کنم ین مین خدا، نفریتو را با لعن و نفر«؛ »بلعنة اهللا كاَل

رند؛ و چون یرا بگ یزیخواھند چ یکه م ییش را دراز کردند و گشودند، گویو دست خو

(امروز) از  ی! به راستج خدا ی فرستاده یم: ایشان گفتیاز نماز فارغ شدند، خطاب بد

 .۱۰۸۱ح  ۲/۲۰۴ یی؛ و نسا۳۹۹ح  ۱/۲۸۲ابوداود  -١
 .۱۲۱۵ح  ۳/۱۳ یی)؛ و نسا۵۴۲-۴۰ح ( ۱/۳۸۵مسلم  -٢

 

                                           



 ١٦٣ )...ستین زیجا نماز، در ها آن انجام که ییکارها) ١٩( باب( :صلوةکتاب ال

م که دست یدیم و شما را دیده بودیش از آن، نشنیم که پیدیرا در نماز شن یزیشما چ
 ؟!د)یریرا بگ یزید چیخواھ یکه م یید (گویش را گشوده و دراز نموده بودیخو

را آورد  یس، شلعه و اخگر آتشی، دشمن خدا، ابلیبه راست«فرمودند:  ج آن حضرت

از تو به خدا پناه «؛ »كاعوذ باهللا من«ن رو سه بار گفتم: یتا آن را در صورتم افکند؛ از ا

َعنُ «گاه سه بار گفتم:  . آن»برم یم
ْ
کامل از  ینیتو را با لعن و نفر«؛  »بلعنة اهللا اتلاّمة كاَل

م؛ سوگند یریطان دور نشد؛ سپس خواستم او را بگی؛ اّما ش»کنم یم نیجانب خدا، نفر

 «بود (که فرمود:  ینم÷مانیبرادرمان، حضرت سل یبه خدا! اگر دعا
ً
رّب َهب يل ُملاك

طان صبح ین شی) ایکردم تا در حال یر می، حتمًا او را دستگ»الينبيغ الحد من بعدي
ر بسته شده یده شده و به غل و زنجیمسجد) به بند کش یھا از ستون یکیکند (که به 
 ».کردند یم ینه با او بازیمد یھا باشد و بچه

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 :شرح

 نجا مراد شعله و اخگر آتش است.ی: آذرخش؛ در ا»شھاب«
 ر بسته شده.یده شده؛ به غل و زنجی: به بند کش»موثقاً «

 )حیَصحِ ] (۳۶[ - ۱۰۱۳

 الرَُّجُل  فََردَّ  َعلَيْهِ  فََسلَّمَ  يَُص�ِّ  وَُهوَ  رَُجٍل  ىلَعَ  َمرَّ  ُ�َمرَ  ْ�نَ  هِ لّٰ ـال َ�بْدَ  إِنَّ : قَاَل  نَافِعٍ  َوَ�نْ 
ًما ْهِ  فَرََجعَ  الَكَ

َ
ُ  َ�َقاَل  ُ�َمرَ  ْ�نُ  هِ لّٰ ـال َ�بْدُ  إيِل

َ
َحِدُ�مْ  ىلَعَ  ُسلِّمَ  إَِذا: هل

َ
 َ�تلََكَّمْ  فََال  يَُص�ِّ  وَُهوَ  أ

يرُِشْ 
ْ
اهُ . �ِيَِدهِ  َول وَ الك رَ  .)١(مَ

که در حال گزاردن  یاز کنار مرد س د: عبدالله بن عمریگو س ) نافع۳۶( -۱۰۱۳

را  س ز جواب سالم عبدالله بن عمریسالم نمود؛ آن مرد ن ینماز بود، گذر کرد و بر و

رگاه بر ھ«آن مرد برگشت و خطاب بدو گفت:  یبه سو س با کالم داد. عبدالله بن عمر
د جواب سالمش را با کالم یاز شما در حال گزاردن نماز، سالم کرده شد، پس نبا یکی

 ».دست، جواب سالمش را بدھد ی د با اشارهیبدھد، بلکه با
 ].ت کرده استیث را مالک رواین حدی[ا

 ».کتاب قصر الصلوة«؛ ۷۶ح  ۱/۱۶۸ کموطأ مال -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٦٤

 /و امام احمد بن حنبل /ی، امام شافع/، امام مالک/فهیامام ابوحن :شرح
نظر دارند؛ و حسن  ، اتفاقسالم یھا بر عدم جواِز جواِب سالم در نماز با الفاظ و واژه

ن باورند که دادن جواب سالم با ی، بر ا/بید بن مسیو سع /، قتاده/یبصر
و  یفه، مالک، شافعین ھر چھار امام، (ابوحنیز است؛ و ھمچنیالفاظ سالم در نماز، جا

ن تفاوت یست؛ با اینماز ن ی سالم با اشاره، فاسدکنندهنظر دارند که جواب  احمد) اتفاق
داند و امام  ی، دادن جواب سالم با اشاره را در حال نماز، مستحب میکه امام شافع

امام  یدانند؛ ول یز میت، جایمالک و امام احمد بن حنبل، آن را بدون کراھ

 داند. ی، دادن جواب سالم با اشاره را در حال نماز، مکروه م/فهیابوحن
 یث باب است؛ در حالی، امام مالک و امام احمد بن حنبل، حدیاستدالل امام شافع

) ۹۷۹و  ۹۸۹ ی ث شمارهی(حد س که استدالل احناف، داستان عبدالله بن مسعود

آمد؛ در  ج امبریکه از حبشه برگشت، به نزد پ یزمان س باشد. عبدالله بن مسعود یم

 س شغول گزاردن نماز بود؛ عبدالله بن مسعودم ج اسالم یامبر گرامیآن ھنگام پ
 یدر حال نماز سالم کردم؛ ول ج بر آن حضرت«؛ »فسلّمت عليه فلم يرّد يلعّ «د: یگو

 .»شان جواب سالم مرا ندادندیا
انگر جواب سالم در حال نماز است، منسوب به اوائل اسالم یکه ب یثین، احادیبنابرا

رسد که  یز بوده است؛ و به نظر میدر نماز جا ین حرکاتیباشد که در آن زمان، چن یم
 ید: زمانیگو یعالمه طحاوده باشد. یھا را منسوخ گردان ث عبدالله بن مسعود، آنیحد

که جواز سخن گفتن در نماز منسوخ شد، در کنار آن، اشاره در نماز ھم منسوخ 
 د.یگرد

باشد. اگر  یماز مش از نسخ کالم در نیث باال، پیشود که حد ین رو، دانسته میاز ا
در حال  یاند که ھرگاه بر کس ز گفتهین ینظران فقھ از علماء و صاحب یچه برخ

ن طور که کف یکف دست بدھد؛ ا ی گزاردن نماز، سالم شد، جواب سالم را با اشاره
، ۹۹۱ ی ث شمارهیث باال و حدیرا ظاھر حدین و پشت دست، باال باشد؛ زییدست، پا

اند که  ه گفتهین نظریگر در جواب اید یبرخ یدھد؛ ول یح میدگاه را ترجین دیھم
 ش از نسخ کالم در نماز بوده است.یث باال، پیحد
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 سهو کردن در نماز 

 ی سهو بردن) (و چگونگی سجده
 سھو بردن) ی سجده یسھو کردن در نماز (و چگونگ )۲۰باب (



 
 

 فصل اول

َفٌق ] (۱[ - ۱۰۱۴  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َوَ�نْ 
َ
 قَامَ  إِذا أحدُ�م إِن«: وَسلم َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

يَْطان َجاَءهُ  يَُص�ِّ  ؟ َ�مْ  اليدري َحىتَّ  َعلَيْهِ  فَلبس الشَّ َحُدُ�مْ  َذلَِك  وََجدَ  فَإَِذا َص�َّ
َ
 أ

يَْسُجدْ 
ْ
 .)١(»َجالس وَُهوَ  سجدين فَل

از  یکیھرگاه  یبه راست«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱( -۱۰۱۴
د و کار نماز را بر او درھم و برھم و یآ یطان به نزدش میستد، شیا یشما به نماز م

شود که  یک میبه انسان نزد یکند. (و به حّد  یخته و ناروشن میده و آمیُمشتبه و پوش
ز و یفالن چ«د: یگو ید و خطاب بدو مینما یجاد میان انسان و قلبش، وسوسه ایدر م

 ییاد نداشت و نمازگزار را تا جایھا را به  تر آن شیکه پ »اوریاد بیز را به یفالن چ
 داند چند رکعت نماز، گزارده است؟ یسازد که) نم یمشغول م

شد (و ندانست که  یطانیش یو ناروشن یختگین آمیاز شما دچار ا یکیپس ھرگاه 
د شک را یشتر خوانده است، بایا کمتر و بیا چھار رکعت، و یچند رکعت نماز: سه 

ش قرار دھد؛) و بعد از ینماز خو ین دارد، مبنایقیبرطرف سازد و آنچه را که بدان 
که نشسته  یسھو،) در حال ی ان سجدهتمام شدن تشھد آخر، دو سجده را (به عنو

 ».است، انجام بدھد
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

خته و یده و ُمشتبه و آمیو برھم و پوش.: کار را بر او درھم»هیلّبس عل« :شرح
 د.یناروشن گردان

 )َصِحيح] (٢[ - ١٠١٥
ن عَ طاء وَ ار بن عَ نْ  يسَ عَ يدٍ  أَيبِ  وَ عِ الَ  سَ الَ : قَ ولُ  قَ سُ ا«: ج هِ لّٰ ـال رَ كَّ  إِذَ مْ  شَ كُ دُ تِهِ  يفِ  أَحَ الَ  صَ

لَمْ  رِ  فَ دْ مْ  يَ ىلَّ  كَ ا صَ ثً بعا أم ثَالَ ك فليطرح أَرْ ىلَ  وليبن الشَّ ا عَ نَ  مَ تَيْقَ دْ  ثُمَّ  اسْ جُ ِ  يَسْ تَنيْ دَ جْ بْلَ  سَ  قَ

ح  ۲/۲۴۳ ی؛ ترمذ۱۰۳۰ح  ۱/۶۲۳)؛ ابوداود ۳۸۹-۸۲( ۱/۳۹۸؛ مسلم ۱۲۳۲ح  ۳/۱۰۴ یبخار -١
 .۲/۲۴۱و مسند احمد » تاب السھوک«، ۱ح  ۱/۱۰۰ ک؛ موطأ مال۱۲۵۲ح  ۳/۳۰ یی؛ نسا۳۹۶

                                           



 ١٦٧)سهو... ی سجده یچگونگ و(  نماز در کردن سهو) ٢٠( باب( :صلوةکتاب ال

لِّمَ  أَنْ  إِنْ  يُسَ انَ  فَ ىلَّ  كَ ا صَ ْسً نَ  مخَ عْ فَ هُ  شَ هُ  لَ تَ الَ إِنْ  صَ انَ  وَ ىلَّ  كَ ا صَ َامً بَعٍ  إِمتْ َرْ تَا ألِ انَ يامً  كَ غِ رْ  تَ

يْطَانِ  اهُ  .»لِلشَّ وَ لِمٌ  رَ سْ  مُ

اهُ  وَ رَ الِكٌ  وَ نْ  مَ طَاءٍ  عَ الً  عَ سَ رْ يفِ . مُ تِهِ  وَ ايَ وَ ا«: رِ هَ عَ فَ ِ  شَ َاتَنيْ ِ  هبِ تَنيْ دَ جْ  .)١(»السَّ

گفته  یکند که و یت میروا س ید خدریاز ابوسع /ساری) عطاء بن ۲( -۱۰۱۵

از شما در نمازش دچار شک شد و ندانست  یکیھرگاه «فرمودند:  ج است: رسول خدا
د شک را از خود دور کند و آنچه را یخوانده است؟ با -ا چھار رکعت یسه  -چند رکعت 

 ی مانده ین بنا کند و از آنجا، باقیقینمازش قرار دھد و بر  ین دارد، مبنایقیکه بدان 
بخواند؛ سپس قبل از آن که سالم بدھد، دو سجده انجام بدھد؛ پس اگر ش را ینماز خو

شود و اگر نمازش  ین دو سجده، نمازش زوج میپنج رکعت نماز خوانده باشد، با انجام ا
 ییو ذّلت و رسوا یو زبون ین دو سجده، سبب خواریرا چھار رکعت تمام گزارده باشد، ا

 ».طان خواھد بودیش
ز آن را به طور مرسل، از عطاء بن یت کرده است؛ و مالک نیواث را مسلم رین حدی[ا

، عبارت »شفعن له صالته«عبارت  ین تفاوت که به جایت کرده است، با ایسار روای
 ].نقل نموده است» نین السجدتیشفعھا بھات«

ن صورت است که ین، بدیقیافتن و مبنا قرار دادن ینان یاطم یتالش برا :شرح
ادش آمد یرا خوانده است؛ اگر چنانچه به  ییھا که در نماز، چه سورهنمازگزار فکر کند 

 ک رکعت.یداند که دو رکعت گزارده است نه  یکه دو سوره را خوانده است، م
داند که دو رکعت  ین رو میآورد که تشھد اول را خوانده است؛ از ا یاد میبه  یو گاھ

 دو رکعت. ا سه رکعت گزارده است نهیک رکعت؛ یگزارده است نه 
ک یک رکعت و بعد در یفاتحه را در  ی آورد که تنھا سوره یاد میھم به  یو گاھ
داند که چھار رکعت نماز گزارده است نه سه  ین میگر خوانده است؛ بنابرایرکعت د

 رکعت.
دن یرس ین گونه است؛ پس ھرگاه فرد نمازگزار، برایز به ھمیگر نیو در موارد د

شود و  ید برطرف میاست، تالش و کوشش کرد، شک و ترد کتر به صوابیبدانچه نزد
 ست.ین امام و ُمنفرد (تنھاگزار) نیب یچ فرقین مورد ھیدر ا

 ».تاب الصلوةک«؛ ۶۲ح  ۱/۹۵ ک)؛ موطأ مال۵۷۱-۸۸ح ( ۱/۴۰۰مسلم  -١
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که  -ن را یقید یح دھد، بایرا ترج یچ صورتیاگر تالش کرد اما نتوانست ھ یول
که شک کرد که سه  یمبنا قرار دھد؛ به عنوان مثال: کس -است  حداقل نمازھمانا 

ل یرد و نماز را تکمیا دو رکعت؟ حداقل که دو رکعت است را بگیرکعت خوانده است 
 کند.

از نمازگزاران، در تعداد رکعات نماز، دچار شک و  ین باره که فردیبه ھر حال، در ا

 ینظران اسالم گر از علماء و صاحبید یو جمع /ی، شعب/ید شود، امام اوزاعیترد
ن داشته یقین که بر تعداد رکعات، یھا واجب است؛ مگر ا نماز بر آن ی عادهند: ایگو یم

 باشد.

صورت ھردو  د: چه بنا بر حداقل کند و چه بر حداکثر، دریگو یم /یو حسن بصر
 گردد. یسھو، واجب م ی ، انجام سجدهیبر و

ند: بنا کردن بر یگو یم /و امام احمد بن حنبل /ی، امام شافع/امام مالک
ند و ین باشد، بنشیکه امکان دارد آخر یطور که پس از رکعت نیواجب است؛ ا حداقل
 سھو کند. ی سجده

ب که: اگر ین ترتیل است؛ بدیتفص ین مسأله دارای، ا/فهیدگاه امام ابوحنیاز د
د نماز ید شد، باینماز، دچار شک و ترد یھا تعداد رکعت ی بار اول، درباره ینمازگزار برا

نماز،  یھا خواند و آن را اعاده کند. اما اگر شک کردن در رکعتش را مجددًا بیخو
د فکر یست؛ بلکه بایواجب ن ینماز بر و ی ش عادت شده بود، در آن صورت اعادهیبرا

د؛ اّما اگر چنانچه به یکه گمان غالب بر آن داشت، عمل نما یکند و بر تعداد رکعات
د، در یغالب نگرد یبر گمان و یزینماز مشکوک بود که چ یھا در تعداد رکعت یقدر

ن صورت، پس از ھر ید. و در ایسھو، سجده نما یرد و برایآن صورت جانب اقل را بگ
ن طور که اگر در یند. اید بنشیکند، با یش گمان میکه آن را آخر نماز خو یرکعت

ا دوم؟ در آن یا در رکعت اول است ید شد؛ که آی، دچار شک و تردیچھار رکعت ینمازھا
د، یغالب نگرد یبر گمان و یزید؛ و اگر چیفکر کند و به گمان غالبش عمل نما صورت

 یرد و آن را رکعت اول به شمار آورد و پس از آن، برایدر آن صورت جانب اقل را بگ
 ن رکعت، رکعت دوم باشد که در آن قعده واجب است.یرا ممکن است ایند؛ زیقعده بنش

ن رکعت در حکم یرا ایند؛ زیو به قعده بنش زد و رکعت سوم را بخواندیگاه برخ آن
را یند؛ زیرا بخواند و به قعده بنش یگریزد و رکعت دیرکعت دوم است؛ سپس برخ
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را بخواند و در قعده  یگریزد و رکعت دیممکن است رکعت چھارم باشد؛ پس از آن برخ
 ن رکعت، در حکم رکعت چھارم است که در آن، قعده فرض است. ویرا ایند؛ زیبنش

 ب است.ین ترتیز به ھمین یسه رکعت یحکم نمازھا
نه، از اختالف ین زمیدر ا ینظران اسالم قت، اختالف علماء و صاحبیو در حق

نماز داده شده است؛  ی ات، حکم به اعادهیاز روا یرا در برخیرد؛ زیگ یات، نشأت میروا

عن ابن «آمده است که:  ۀبیش یمصّنف ابن اب؛ در س ت عبدالله بن عمریرواھمانند 

ص  ۲(مصّنف ج  »يف الذي اليدري ثالثاً صيلّ او اربعاً؟ قال: يعيد حتّي حيفظ س رعم

داند سه رکعت نماز  یسؤال شد که نم یفرد ی درباره س از عبدالله بن عمر«)؛ ۲۸
گر تعداد رکعات یا چھار رکعت؟ او در پاسخ گفت: نمازش را اعاده کند تا دیگزارده است 

 .»ادش بماندیزش به نما

 كاذا ش«حکم به فکر کردن داده شده است؛  س عبدالله بن مسعودث یو در حد
و  ی(بخار »احد�م يف صالته فليتحّر الصواب فليتم عليه ثّم �سلّم ثم �سجد سجدت�

نماز، دچار شک شد، فکر کند و  یھا تعداد رکعت ی از شما درباره یکیھرگاه «مسلم)؛ 
گاه نمازش را کامل کند؛ سپس در آخر نماز  تعداد درست رکعات را به دست آورد؛ آن

 .»سالم دھد و دو سجده (به عنوان سھو) انجام بدھد
)، حکم بر بنا کردن بر اقل و یت مسلم و ترمذیات (ھمانند روایاز روا یو در برخ

 است.عمل نمودن به جانب اقل داده شده 
 ی ره) حکم به سجدهیاز ابوھر یت ترمذیات، (ھمانند روایگر روایاز د یو در بعض

 سھو داده شده است.
بنا «ث یث باال، فقط به حدیو امام احمد بن حنبل، از احاد یامام مالک، امام شافع

سھو را  ی اند و سجده اند و آن را مد نظر قرار داده استدالل کرده »کردن بر جانب اقل
 اند. ن حمل نمودهبر آ

ار کردند ینماز ھستند، اخت ی انگر اعادهیرا که ب یثی، احادیو امام شعب یامام اوزاع
 ث را ترک نمودند.یر احادیو سا

ش یگوش خو ی زهین و آویسھو را نصب الع ی ث سجدهیز فقط حدین یحسن بصر
اند  عمل کرده ث،ین احادیا ی قرار داده و بدان استدالل نموده است؛ اما احناف بر ھمه

ن یث موجود را به بھتریاند و احاد ان نمودهیجداگانه ب یھیھا، توج ھر کدام از آن یو برا
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در آن  را که س ث عبدالله بن عمرین طور که حدیاند. ا ق دادهیگر تطبیوجه با ھمد
بار اول شک در  یاند که برا حمل کرده ینماز داده شده بود، بر فرد ی حکم به اعاده

و فکر کردن در مورد تعداد  یتحّر «ش آمده است و یپ یو ینماز، برا یھا کعتتعداد ر

کنند و بنا کردن بر جانب  یاثبات م س ث عبدالله بن مسعودیرا از حد »نماز یھا رکعت
 اند. ث اثبات نمودهیر احادیسھو را از سا ی اقل و سجده
ث موجود در یاحاد یتمامھا بر  ن است که آنیگر مذاھب، ایح مذھب احناف بر دیوجه ترج

ث یاحاد و امام احمد بن حنبل که بر یکنند برخالف امام مالک، امام شافع ین باره، عمل میا
ص درست تعداد ی(فکر کردن در مورد تشخ »یتحّر «ث یناف) و احادینماز (است ی اعاده
 .کنند ینماز) عمل نم یھا رکعت
 »:سّلمین قبل ان یسجد سجدتیثّم «

و امام  یفه، امام مالک، امام شافعی، از جمله امام ابوحنینظران فقھ صاحبعلماء و 
ا بعد از آن؟ با یسھو، قبل از سالم است  ی ا سجدهین موضوع که آیاحمد بن حنبل، در ا

 .نظر دارند گر اختالفیھمد
سھو، بعد از سالم است و نظرگاه شوافع بر آن است که  ی دگاه احناف، سجدهیاز د
 ، قبل از سالم نماز است.سھو ی سجده

در  یا کوتاھیسھو به خاطر نقصان  ی ن باور است که اگر سجدهیامام مالک بر ا
د قبل از سالم ادا شود؛ و اگر چنانچه ینماز، بر نمازگزار الزم شده باشد، در آن صورت با

 شود؛ یده باشد، بعد از سالم ادا میالزم گرد ی، بر ویادتیبه خاطر ز

ثابت شده است  ج امبریکه از پ ییدر ھر جا :حنبل، بر آن است که و امام احمد بن

که در آن به  س نهیث عبدالله بن بحیکه قبل از سالم سجده کرده شود؛ مثل حد
)؛ و ھر یسھو انجام گرفته است (ترمذ ی اول، قبل از سالم، سجده ی خاطر ترک قعده

د یاند، با سھو کرده ی دهثابت شده است که بعد از سالم، سج ج کجا که از آن حضرت

در  ج رد؛ مانند داستان سالم دادن آن حضرتیسھو انجام بگ ی بعد از سالم، سجده
ت آن یبه روا ین که ترمذیدیث ذوالی؛ (حدیچھار رکعت یاول در نمازھا ی قعده

ست، یثابت ن یا سھو و سجده ج امبریکه در آن از پ یو در ھر مورد ).پرداخته است
 رد.یسھو انجام بگ ی د قبل از سالم، سجدهی، بایامام شافعدگاه یھمانند د
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در  ین تفاوت که ویدگاه امام احمد است؛ با ایز ھمانند دیدگاه امام اسحاق، نید

ست، به مذھب امام مالک یدر مورد سھو و سجده ثابت ن یزیچ ج امبریکه از پ یموارد
در نماز بر نمازگزار  یکوتاھا یسھو به خاطر نقصان  ی اگر سجده یعنیکند.  یعمل م

 یدر نماز، بر و یادتید قبل از سالم ادا شود و اگر به خاطر زیواجب شده باشد، با
 د بعد از سالم ادا گردد.یده باشد، بایواجب گرد

ن باورند که در یو امام احمد بن حنبل، بر ا یبه ھر حال، امام مالک، امام شافع
احناف،  یگردد؛ ول یسھو قبل از سالم ادا م ی موارد، سجده یا در برخیموارد  ی ھمه

کنند. ناگفته  یدانند و بدان عمل م یسھو را بعد از سالم م ی در ھر صورت، سجده

 ج اسالم یامبر گرامیاز پھردو  سھو قبل از سالم و بعد از آن، ی نماند که محل سجده
روش افضل  ی ه، فقط دربارینظران فقھ ن علماء و صاحبیثابت ھستند و اختالف در ب

 و بھتر آن است.
ث شماره ی(حد نهیث عبدالله بن ُبحیحدو احمد، از  یاستدالل امام مالک، شافع

سھو بعد از  ی بر انجام سجده یل احناف (مبنیث است؛ و دالیگر احادی) و د۱۰۱۸
 سالم،) عبارتند از:

فسجد سجدت� بعد ما «که در آن آمده است:  س ث عبدالله بن مسعودیحد -۱

ن ی. ا»سالم داد، دو سجده به عنوان سھو ادا کرد ج امبریپس از آن که پ«؛ »سلّم
 ح است.یحسن و صح یثین، حدیت کرده و گفته است: ایروا یث را ترمذیحد

ثم «) که در آن آمده است: ۱۰۱۶ ی (به شماره س ث عبدالله بن مسعودیحد -۲

سالم داد و پس از آن، دو سجده به  ج امبریگاه پ آن«؛ »�سلّم �سجد سجدت�
ث یاند. و حد ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی. ا»عنوان سھو انجام داد

 ن باب است.یھم یبعد

 ج امبریاند که پ ت کردهیروا س ابوداود و ابن ماجه با اسناد مرفوع از ثوبان -۳
ز سالم دو سجده بعد ا یھر سھو«؛ »للّك سهو سجدتان بعد ما سلّم«فرمودند: 

 .»دارد

کنند که گفت: رسول  یت میروا س و ابوداود از عبدالله بن جعفر ییامام نسا -۴

ھر «؛ »يف صلوته فليسجد سجدت� بعد ما �سلّم كمن ش«فرمودند:  ج خدا
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 ی ش، دچار سھو شد، بعد از سالم دو سجده به عنوان سجدهیکس در نماز خو
 .»سھو، ادا کند

نهض يف و مغ�ة ابن شعبةـصّ� بنا ال«کند که گفت:  یت میروا یاز شعب یترمذ -۵
 سّبح هلم؛ فلّما قيض صلوته سلّم ثم سجد سجديت السهوو سّبح انلاسو الر�عت�

رة بن یمغ«؛  »فعل بهم مثل اذلي فعل ج هو جالس ثم حدثهم ان رسول اهللاو

ن یااول بلند شد؛ از  ی در قعده یما نماز گزارد و امامت داد؛ و یبرا س شعبة
ز یح (سبحان الله) گفتند و او نیند، تسبین که در قعده بنشیا یرو مردم برا

گاه  ان رساند، سالم داد؛ آنیش را به پایح گفت؛ چون نماز خویآنان تسب یبرا
گاه به مردم گفت که  که نشسته بود، دو سالم داد؛ آن یپس از سالم در حال

 .»اند انجام داده، انجام داده ین کار را که ویز ھمین ج امبریپ
 سھو، بعد از سالم است. ی ث به صراحت داللت بر آن دارد که محل سجدهین حدیا

بعد از سالم، عمل  ج آن است که رسول خدا یایز گوین نیدیداستان ذوال -۶

فصّ� اثنت� اخر�� ثم سلّم «د: یگو یاند؛ آنجا که م سھو را انجام داده ی سجده

گاه سالم  گر گزاردند؛ آنیدو رکعت د ج امبریپ«)؛ یترمذ( »ثم كرّب فسجد
 .»سھو را ادا نمودند ی ر گفتند و سجدهیدادند و پس از سالم، تکب

 یان، فقط فعلیشوایگر ائمه و پیل دیھستند و دال یو فعل یل احناف قولیدال -۷
ل، یگر دالیل احناف بر دین رو، دالیشوند)؛ از ا یھستند (که بر جواز حمل م

 ح و تفّوق دارد.یترج

 یث، فقط براین حدیاند که ا گفته س نهیث عبدالله بن ُبحیو احناف در جواب حد
سھو قبل از سالم آمده است. البته امکان دارد که منظور  ی ثبوت جواز انجام سجده

سھو و تشھد مجّدد در  ی باشد که بعد از سجده ی، سالم»قبل السالم«ث از عبارت یحد
 آخر نماز است.

 ی ان محل انجام سجدهی، در بینظران فقھ ان علماء و صاحبیھر حال، در مبه 
و  ٰی ن اختالف فقط در حّد َاولیان ذکر است که اینظر وجود دارد؛ و شا سھو اختالف

سھو، بعد  ی ن باوند که انجام سجدهیو بھتر و َافضل بودن است؛ احناف بر ا ٰی عدم َاول

سھو، بر  ی بر آن است که محل سجده /ام مالکاز سالم نماز، افضل و بھتر است و ام
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در آن باشد، فرق  یا وجود نقصیدر نماز و  یزین که عّلت آن اضافه کردن چیحسب ا
 ی در نماز باشد، انجام سجده یزین رو، اگر عّلت سھو، اضافه کردن چیکند؛ از ا یم

م سجده، قبل در نماز باشد، انجا یسھو، بعد از سالم است و اگر عّلت سھو، وجود نقص
 باشد. یاز سالم م

سھو، بعد از تشھد و قبل از  ی ن باورند که محل سجدهیز بر ایھا ن یو شوافع و حنبل
ا به سبب کم کردن از نماز؛ به یاد کردن در نماز باشد یسالم است؛ چه سھو به سبب ز

قت در نماز خود کم یند، در حقینش یکه در تشھد نخست نماز نم یکس عنوان مثال:
 اد کرده است؛ دریش زیگزارد، در نماز خو یکه نماز را پنج رکعت م یکرده است و کس

 سھو قبل از سالم است و در ی و امام احمد، سجده یدگاه امام شافعیصورت از دھردو 
 .باشد یسھو، بعد از سالم م ی صورت، از نظرگاه احناف، سجدهھردو 

وجود دارد  یثیه به ما، ھم احاددیات رسیث و روایاحاد ی به ھر حال؛ در مجموعه
است که محل  یثیسھو را قبل از سالم نماز دانسته و ھم احاد ی که محل سجده

را سھو  ی ز وجود دارد که محل سجدهین یثینموده و احاد یسجده را بعد از سالم معرف

 ج خداامبر یاز پھردو  قبل از سالم و بعد از آن، ی ن رو، چون سجدهیاند؛ از ا ان نکردهیب
ان ائمه ین، در میاند، بنابرا صورت عمل کردهھردو  ز برین نیثابت است و صحابه و تابع

ت است و در اثبات یح و افضلین باره فقط اختالف در ترجیان مجتھد اّمت، در ایشوایو پ
 وجود ندارد. ینظر چ اختالفیروش، ھھردو  ز بودنیو جا

ه به تمام بزرگان اّمت و ائمه و بنده و مناسب است کیز زیھر مسلمان ن یو برا
 ی شتاز عرصهیشگاماِن پیعلم و دانش و آن پ ی داران عرصه هیان َسَلف، آن طالیشوایپ

و زھد و  یانت و حکمت و فرزانگیفقاھت و د ی شقراوالِن عرصهیاخالص و عمل، آن پ
ک داشته باشد و با اخالص و صداقت و اعتقاد و عمل، احترام و یتقوا، گمان ن

ت یھا، با ن از آنھریک  ن باور و اعتقاد باشد کهیبزرگداشت آنان را داشته باشد و بر ا
 اند. ار کردهیخالص و با صداقت و اخالص، آن را اخت

ثابت است  ج امبریاز پھردو  ن که: سجده قبل از سالم و بعد از آن،یو جان سخن، ا
ن مبنا به یار بر ایح و اختیان مجتھد، اختالف در ترجیشوایان صحابه و ائمه و پیو م

خود و  ینیق و برداشت و وجدان دیھا، طبق تحق از آن یوجود آمده است که برخ

سھو  ی اند که اصل در نماز، سجده دهیجه رسین نتیبد ج امبریمعموالت پ ی مطالعه

 



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٧٤

 یھا یقات و بررسیھا، بر حسب تحق گر از آنید یقبل از سالم است و به عکس آن، برخ
 سھو بعد از سالم است. ی اند که سجده رک کردهن دیخود چن

َفٌق ] (۳[ - ۱۰۱۶  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

نَّ : َمْسُعودٍ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ 
َ
ْهرَ  َص�َّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ ُ  فَِقيَل  مَخًْسا الظُّ

َ
ِز�دَ : هل

َ
 يِف  أ

َالِة؟ : ِرَوايَةٍ  َوِ� . َسلَّمَ  َ�ْعَدَما َسْجَدَ�ْ�ِ  فََسَجدَ . مَخًْسا َصلَّيَْت : قَالُوا »َذاَك؟ َوَما«: َ�َقاَل  الصَّ
نَا إِ�ََّما«: قَاَل 

َ
�ىَْس  ِمثْلُُ�مْ  �رََشٌ  أ

َ
ُروِ�  �َِسيُت  فَإَِذا تَنَْسْونَ  َكَما أ َحُدُ�مْ  َشكَّ  َو�َِذا َفَذكِّ

َ
 يِف  أ

يَتََحرَّ  َصَالتِهِ 
ْ
َواَب  فَل يُِتمَّ  الصَّ

ْ
 .)١(»َسْجَدَ�ْ�ِ  �ْسجد ثمَّ  ِليَُسلِّمْ  ُ�مَّ  َعلَيْهِ  فَل

نماز ظھر را پنج رکعت  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن مسعود۳( -۱۰۱۶
بدان اضافه شده  یزیدر نماز به وجود آمده و چ یرییا تغیشان گفته شد: آیگزاردند. بد

عرض کردند: شما پنج رکعت نماز  ؟!»یرییچه تغ«فرمودند:  ج آن حضرت است؟

بعد از آن که سالم نماز را داده بودند، دو سجده را (به  ج گاه رسول خدا آند! یگزارد
آوردند (و بعد از آن، سالم نماز را دادند و نماز را به  یسھو) به جا ی عنوان سجده

 ).ان رساندندیپا

 فرمودند: ج ن وارد شده است که رسول خدایگر، چنید یتیو در روا
شوم؛  یم یان و فراموشیو مانند شما دچار نسھستم به سان شما؛  یانسان زیمن ن«

د؛ و ھرگاه یاوریادم بید و به یرا فراموش کردم، به من تذّکر دھ یزین رو، اگر چیاز ا
ا چھار یسه  -از شما در نمازش، دچار شک شد (و ندانست که چند رکعت نماز  یکی

ن انجام یقید تالش کند و آنچه را که به یگزارده است،) با -شتر یا کمتر و بیرکعت و 
اگر شک  یعنیگاه نمازش را بر اساس آن تمام کند؛ ( د؛ آنیداده است، انتخاب نما

ن دارد که سه رکعت را یقیا چھار رکعت خوانده است و یداشت که سه رکعت نماز 
 ینیقید سه رکعت را که یدش در گزاردن رکعت چھارم است، بایترد یگزارده است ول

گاه پس از  گر را بخواند،) و بعد از آن، سالم بدھد و آنیک رکعت دیاست، انتخاب کند و 
 ».آورد یبه جا سھو،) ی سالم، دوباره سجده (به عنوان سجده

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ح  ۳/۳۱ یی؛ نسا۱۰۲۲ح  ۱/۶۲)؛ ابوداود ۵۷۲-۹۲ح ( ۱/۴۰۱؛ مسلم ۴۰۱ح  ۱/۵۰۳ یبخار -١
 .۱/۳۷۹؛ و مسند احمد ۱۲۰۳ح  ۱/۳۸۰؛ ابن ماجه ۱۲۵۴
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 ث باال آمدهیر که در حدین تعبی: ا»کما تنسون... یاّنما انا بشر مثلکم، أنس« :شرح
د از نوع خود او باشند؛ با ھمان یان انسان، باین دارد که رھبران و مربّ یاست، اشاره به ا

سته و یشا یھا ، سرمشقیعمل یھا ، تا بتوانند از نظر جنبهیصفات و غرائز بشر
توانند  یھا م ر جنس بشر باشند، نه آنیاست که اگر از غ یھیباشند. بد یا ستهیبا

مات یھا و نامال یھا، نابسامان یھا، گرفتار ھا، دغدغه لشازھا، مشکالت، چایدردھا، ن
ھا، سرمشق و الھام  توانند از آن یھا م ھا را درک کنند و نه انسان انسان یمختلف زندگ

 رند.یبگ
ن یکسو، مھمتریرا از یز روشن است؛ زیروان نیرھبر و پ یل ھمگونیدر واقع، دل

او است؛ ھمان الگو بودن و اسوه شدن؛  یعمل یغیک رھبر، بخش تبلی یغیبخش تبل
ھمان غرائز و احساسات و ھمان ساختمان  یممکن است که دارا ین تنھا در صورتیا

از به یدارد نه ن یکه نه شھوت جنس یا فرشته یباشد و گرنه، پاک یو روح یجسم
تواند  یچ نمیر غرائز انسان در او موجود است، ھیمسکن و لباس و غذا و نه سا

داند  یاو از دل ما خبر ندارد و نم«ند: یگو یھا باشد؛ بلکه مردم م انسان یبرا یسرمشق
دل  یان دارد؛ او تنھا برایبر اثر شھوت و غضب در روح ما جر ییھا که چه طوفان

ن رو، یا بدتر! از اید؛ او اگر احساسات ما را داشت، مثل ما بود یگو یم ی، سخنیخوش
 ».ستیبه سخنان او ن یاعتبار
روان خود را یپ یھا و خواسته ازھایدردھا، ن ی د ھمهیشوا، بایگر، رھبر و پید یسواز 

ن یژه به ھمیبه آن، آماده باشد؛ به و ییدرمان و پاسخگو یدرک کند تا برا یبه خوب
ن نوع یتر از سخت ییھا اند و دوران مردم برخاسته یھا ان تودهیامبران، از میل، پیدل

را بچشند و  یزندگ یھا یتلخ ی اند تا ھمه تحّمل کردهشتر اوقات، یرا در ب یزندگ
 ا سازند.یھا، آماده و مھ درمان آن یق دردناک را لمس کنند و خود را برایحقا

ن ین ایقیشد، به  یفرو فرستاده م یا از بشر، فرشته یامبریپ ی، اگر به جایبه راست
ا یبه دن ییاعتنا یگفتند: اگر او سخن از زھد و ب یگشت؛ مردم م ین نمیھدف تأم

کند، از  یو عّفت م یندارد؛ و اگر دعوت به پاکدامن یازید، فرشته است و نیگو یم
 ھمانند آن.» اگر«ھا  خبر ندارد و ده یجنس ی زهیطوفان غر

ھا و  ازھا و خواستهیگر باشد که از نید یھا تواند رھبر انسان یم یپس تنھا انسان
گاه باشد. آن یھا یمشکالت و نابسامان  ھا آ

 »:؟صّ� الظهر مخساً فقيل هل: أز�د يف الصلوة ج اّن رسول اهللا«
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رکعت پنجم برخاست، در آن صورت،  یپس از فراغت از رکعت چھارم برا یاگر کس
 دو صورت است: ین مسأله دارایا

ند؛ یتشھد بنش ی اگر بعد از رکعت چھارم به اندازه ن که:یصورت نخست ا -۱
نظران  عت پنجم بلند شد، در آن صورت به اتفاق علماء و صاحبرک یگاه برا آن

ن مورد، ی، در ایاز دانشوران اسالم یح است؛ و کسیصح ی، نماز ویفقھ
 ندارد. یاختالف

ن که در رکعت چھارم به یبعد از رکعت چھارم، بدون ا ن که:یصورت دوم، ا -۲
، علماء و یا مسألهن یچن ی رکعت پنجم بلند شود؛ درباره یند، برایقعده بنش

ن یدگاه احناف، در اینظر دارند؛ از د گر اختالفی، با ھمدینینظران د صاحب
ن یگردد؛ از ا ی، نفل محسوب میرود و نماز و ین میت نماز از بیصورت، فرض

 گر بخواند تا تعداد رکعات به شش برسد.یک رکعت دید یرو، با
ن باورند که در آن صورت، یبر او امام احمد بن حنبل،  یو امام مالک، امام شافع

ن یآورده شود. ا یسھو به جا ی ان نماز، سجدهید در پایح است و بایصح ینماز و

نماز عصر را پنج  ج امبریاند که پ اند و گفته ث باال استدالل کردهیبزرگواران، از حد
د: نیگو یاحناف در پاسخ م یاند. ول سھو اکتفا کرده ی سجده یرکعت گزاردند و بر ادا

باشد و در صورت  یآخر نماز، فرض م ی ، قعدهینظران فقھ به اجماع علماء و صاحب
 اند: ز گفتهیث باال نیماند؛ و در مورد حد ینم یترک آن، امکان صّحت نماز، باق

رکعت پنجم  یگاه برا اند و آن تشھد نشسته ی در آن نماز، به اندازه ج رسول خدا
را که در یرود؛ ز یر سؤال می، زیگریث دیحد ی لهیوس ن استنباط بهیاند؛ اما ا بلند شده

 ی ن که در قعدهیبدون ا ج ان شده است که آن حضرتیگر، به صراحت بید یثیحد

فنقص يف «ن است: یث چنیاند؛ و الفاظ حد رکعت پنجم بلند شده ینند، به سویآخر بنش

در رکعت چھارم  ج آن حضرت«)؛ ی(طبران »لم �لس حيّت صّ� اخلامسةو الرابعة
 .»ن که رکعت پنجم را گزاردندیننشست تا ا

سالم گفتن  یبرا ج امبریتوان گفت که پ یث، میالبته با توجه به الفاظ حد
د یل اگر چه بعین تأویرکعت پنجم بلند شد؛ ا یننشست، بلکه پس از خواندن تشھد، برا

رفتن آن یجز پذ یا ر، چارهیاخ ی با توجه به فرض بودن قعده یرسد ول یبه نظر م
 ست.ین

 



 ١٧٧)سهو... ی سجده یچگونگ و(  نماز در کردن سهو) ٢٠( باب( :صلوةکتاب ال

فق] (۴[ - ۱۰۱۷  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َ�نْ  ِسِ��ن ابْن وََعن
َ
عيش َصَاليَتِ  إِْحَدى ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  بِنَا َص�َّ : قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
 - ال

اَها ِسِ��ن ابْن قَاَل  بُو َسمَّ
َ
نَا �َِسيُت  َولَِ�نْ  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َعتَْ�ِ  بِنَا فََص�َّ  قَاَل  أ

ْ
  َ�َقامَ  َسلَّمَ  ُ�مَّ  َر�

َ
 إىِل

ـمَ  يِف  َمْعُروَضةٍ  َخَشبَةٍ 
ْ
  ْسِجدِ ال

َ
نَّهُ  َعلَيَْها فَاتََّ�أ

َ
ُْمَ�  يََدهُ  َووََضعَ  َغْضبَانُ  َك� يرُْسَى ىلَعَ  ايلْ

ْ
 ال

َصابِِعهِ  َ�ْ�َ  وََشبََّك 
َ
هُ  َووََضعَ  أ ْ�َمنَ  َخدَّ

َ ْ
يرُْسَى َكفه َظْهرِ  ىلَعَ  األ

ْ
بَْواِب  ِمنْ  رساَعن وَخرجت ال

َ
 أ

ـمَ 
ْ
َالةُ  قرَُصَِت  َ�َقالُوا ْسِجدِ ال َقْومِ  َوِ�  الصَّ

ْ
بُو ال

َ
نْ  َ�َهابَاهُ  اب َوُ�َمرُ  بَْ�رٍ  أ

َ
 َوِ�  يَُ�لَِّماهُ  أ

َقْومِ 
ْ
ُ  ُ�َقاُل  ُطوٌل  يََديْهِ  يِف  رَُجٌل  ال

َ
ََديِْن  ُذو هل َالة قرصت أم أ�سيت اهللا رَُسول يَا قَاَل  ايلْ  الصَّ

�َْس  لَمْ «: قَاَل 
َ
َ�َما«: َ�َقاَل  »ُ�ْقرَصْ  َولَمْ  أ

َ
ََديِْن؟ ُذو َ�ُقوُل  أ مَ . َ�َعمْ : َ�َقالُوا »ايلْ  تََركَ  َما فََص�َّ  َ�تََقدَّ

َ  ُ�مَّ  َسلَّمَ  ُ�مَّ  وْ  ُسُجوِدهِ  ِمثَْل  وََسَجدَ  َكربَّ
َ
ْطَوَل  أ

َ
َسهُ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  أ

ْ
َ  َرأ َ  ُ�مَّ  َوَ�ربَّ  ُسُجوِدهِ  ِمثَْل  وََسَجدَ  َكربَّ

وْ 
َ
ْطَوَل  أ

َ
َسهُ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  أ

ْ
َ  َرأ لُوهُ  فَُر�ََّما َوَ�ربَّ

َ
نَّ  نُبِّئُْت  َ�يَُقوُل  َسلَّمَ  ُ�مَّ  َسأ

َ
 ثمَّ  قَاَل  ُحَصْ�ٍ  ْ�نَ  ِعْمَرانَ  أ

بَُخارِيِّ  َولَْفُظهُ . سلم
ْ
ْخَرى َوِ�  لِل

ُ
�َْس  لَمْ « بََدَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َقاَل : لَُهَما أ

َ
 :»ُ�ْقرَصْ  َولَمْ  أ

ِ  رَُسوَل  يَا َذلَِك  َ�ْعُض  اَكنَ  قَدْ : َ�َقاَل  »يَُ�نْ  لَمْ  َذلَِك  لُكُّ «  .)١(ا�َّ

 ج کند که گفت: رسول خدا یت میروا س رهیاز ابوھر /نیری) ابن س۴( -۱۰۱۷
د: یگو /نیریابن س -ما امامت دادند؛  یا عصر) را برایاز دو نماز شامگاه (ظھر  یکی

  -ام  ان کرد، اّما من، فراموش نمودهینام آن نماز را ب س رهیابوھر

ما خواندند و بعد از  ینماز را به امامت برا ج امبرید: پیگو یدر ادامه م س رهیابوھر
رفتند که در قسمت  یچوب یبرخاستند و به سو یدو رکعت، سالم دادند؛ سپس از جا

ن و ناراحت بودند و یا که خشمگیکردند، گوه یمسجد قرار داشت و بر آن تک یجلو
گر، داخل یش را بر دست چپشان نھادند و انگشتانشان را در ھمدیدست راست خو

 یش را بر پشت کف دست چپشان گذاشتند. کسانینمودند و رخسار جانب راست خو
». نماز، کوتاه شده است«رون رفتند و گفتند: یکه عجله و شتاب داشتند، از مسجد ب

ن مردم، حضور داشتند و شرم کردند و یز در بین س و عمر س روز، ابوبکر در آن

ان مردم و جماعت یند؛ و در میسخن بگو ج ن مورد با رسول خدایدند که در ایترس

 .۱۲۲۴ح  ۳/۲۰ یی)؛ و نسا۵۷۳-۹۷ح ( ۱/۴۰۳سلم ؛ م۴۸۲ح  ۱/۵۶۵ یبخار -١
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(دست  »نیدیذوال«دراز بود که بدو  یھا دست یبود که دارا یز مردینمازگزاران ن
 گفتند. یدراز) م

ا خواندن دو رکعت آخر یخدا! آ ی فرستاده ی: اگفت ج امبرین مرد، خطاب به پیا

را فراموش  یزیچ«فرمودند:  ج امبریا نماز کوتاه شده است؟! پید ینماز را فراموش کرد
ا یآ«گاه (رو به مردم کردند و) فرمودند:  ؛ آن»ام و نماز ھم کوتاه نشده است نکرده

رکعت آخر نماز را  ؛ (دویمردم، عرض کردند: آر» د؟یگو ین میدیچنان است که ذوال
 ).دیفراموش کرد

 یگر را) به جایش رفتند و آنچه را ترک نموده بودند (دو رکعت دیپ ج امبریگاه پ آن
آوردند  یرا به جا یا ر گفتند و سجدهیآوردند؛ سپس سالم دادند و بعد از سالم، تکب

ن را از سرشا ج گاه رسول خدا تر از آن بود. آن یا طوالنینماز و  ی که مانند سجده
ا ینماز و  ی مانند سجده یگرید ی ر گفتند؛ پس از آن، سجدهیسجده بلند کردند و تکب

 ر گفتند.یآوردند؛ سپس سرشان را بلند کردند و تکب یتر از آن، به جا یطوالن

 ی (بعد از سجده ج ا آن حضرتیدند: آیپرس یم /نیریاز ابن س یو بسا کسان

ز ین /نیریو ابن س ؟ث است)یدر حد »ثم سّلم«ا عبارت یآ یعنیسھو) سالم دادند؟ (

سپس آن «؛ »ثم سّلم«گفته است:  س نیام که عمران بن حص گفت: خبر داده شده یم

 .»سالم دادند ج حضرت
است. و در  یاند و لفظ آن، از بخار ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

اند، به عوض عبارت  و مسلم به طور مشترک آن را نقل کرده یگر که بخارید یتیروا

ام و نماز ھم کوتاه نشده است)، عبارت  را فراموش نکرده یزی(چ» م تقرصـلو م اَنسـل«

فقال: قد «در کار نبوده است)؛  یو کوتاھ یچ کدام از فراموشی(ھ »م يكنـل ككلّ ذل«

ن یاز ا ی، برخیسول خدا! به راستر ین گفت: ایدی(ذوال !»يا رسول اهللا كاكن بعض ذل
 ].د) نقل شده استیا نموده یا در نماز کوتاھید و یا ا فراموش کردهیبوده است: 

گونه که  شود؛ ھمان ین واژه، معموًال به ساعات آخر روز گفته میا : »یالعش« :شرح
 ند.یگو یبه ساعات آغاز روز م »ِابکار«

 ینام دارد و از ابتدا »یعش«ظھر تا غروب آفتاب،  ین باورند که از ابتدایبر ا یبرخ
 است. »ِابکار«طلوع صبح تا ھنگام ظھر، 

 



 ١٧٩)سهو... ی سجده یچگونگ و(  نماز در کردن سهو) ٢٠( باب( :صلوةکتاب ال

از ھنگام ظھر است تا  ، »یعش«د: یگو یم »مفردات«در کتاب  یراغب اصفھانو 
، »ابکار«و  »یعش« یھا ن، واژهیاز طلوع صبح است تا ظھر؛ بنابرا» ِابکار«صبح فردا؛ و 
 شوند. یشامل مروز را  مجموع شبانه

نماز ظھر و ظھر تا غروب آفتاب است که شامل  ینجا مراد ھمان ابتدایدر ا یول
 شود. یم عصر

 صحبت کردن در نماز:
سخن « ی اند، مسأله ت آن پرداختهیو مسلم به روا یکه بخار »نیدیذوال«ث یدر حد

 یر اثنان، دیدیبا ذوال ج را سخن گفتن رسول خدایگردد؛ ز یمطرح م »گفتن در نماز

 یھا نماز را ادامه داد و بر رکعت ج امبرینماز، اتفاق افتاده است و با وجود آن، باز ھم پ
 گذشته، نماز را بنا کرد.

سخن گفتن در نماز، به طور مطلق، نماز را فاسد  /فهیدگاه امام ابوحنیاز د
نسبت به حکم  ی؛ بر اثر جھالت و نادانیا فراموشیعمد باشد  یگرداند؛ خواه از رو یم

 ر.یا خیاصالح نماز باشد  یا بر اثر خطا؛ برایمسأله باشد 

 ین باور است که اگر چنانچه سخن گفتن در نماز، از رویبر ا /یامام شافع
ا بر اثر ندانستن حکم مسأله باشد، در آن صورت نماز را فاسد نخواھد یباشد؛  یفراموش

 نباشد. ین، طوالیکرد؛ البته مشروط بر آن که سخن گفتن و

اصالح نماز باشد،  ید: اگر چنانچه سخن گفتن در نماز، برایگو /یامام اوزاع

است؛ و در  ین رأیز مطابق با این /از امام مالک یتینخواھد داشت. و روا یاشکال

 است. /فهیدگاه امام ابوحنیگر، مطابق با دید یتیروا

شده است که سه قول ت ین مسأله، چھار قول روایز در این /و از احمد بن حنبل

 /یو امام اوزاع /ی، امام شافع/فهیدگاه سه امام ابوحنیھا، مطابق با د از آن
ده و یان نرسیداند که ھنوز نماز به پا یم ین که: اگر شخصیا یدگاه چھارم ویاست؛ و د
شود؛ خواه آن کالم،  ید، در آن صورت نمازش فاسد میگو ین، سخن میبا وجود ا

از نمازگزاران،  یر! البته اگر فردیا خیان دادن به نماز باشد یپا یابه امام بر یفرمان
بعدًا متوجه شد  ین، سخن گفت؛ ولیده و با وجود ایان رسین داشت که نماز به پایقی

 گردد. یده است، در آن صورت نمازش فاسد نمیان نرسیکه نماز به پا
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، قائل به جواز یبه نوع، امام مالک و امام احمد بن حنبل، یبه ھر حال، امام شافع
 کنند. ین استدالل میدیث ذوالیھستند و به حد »سخن گفتن در نماز«

نسبت به  ین، به خاطر آن بوده که ویدید: سخن گفتن ذوالیگو /یامام شافع

گاھ  یز از روین ج و شناخت نداشته است؛ و سخن گفتن آن حضرت یحکم مسأله، آ
 بوده است. یان و فراموشینس

اصالح نماز بوده  ین، برایدیو ذوال ج امبرین پین گفتگو بید: ایگو یم /امام مالک
کردند که  یھا گمان م ن اساس بوده که آنین گفتگو بر اید: ایگو یاست؛ و امام احمد م

ان یگمان کردند که نماز به پا ج ن رو آن حضرتیده است؛ از ایان رسینماز به پا
کرد که نماز تمام شده  یز گمان مین نیدین سخن گفتند؛ و ذوالیده است؛ بنابرایرس

 نماز، کمتر گردند. یھا را در آن زمان، احتمال داشت که رکعتیاست؛ ز
 دانند: یل، منسوخ میل ذین را با استناد به دالیدیث ذوالیاما احناف، حد

ِ َ�ٰنِتِ�َ ...﴿ د:یفرما یخداوند بلندمرتبه م َّ�ِ ْ نجا یدر ا ]۲۳۸[البقرة:  ﴾...َوقُوُموا
ن امر شاھد ھستند که یبر ا یشمار یث بیاست؛ و احاد »سکوت« یبه معنا »قنوت«
 فرو فرستاده شده است؛ »سخن گفتن در نماز«کردن از  یبازداشتن و نھ یه براین آیا

 در نماز، منسوخ و ممنوع است. یه، ھر نوع سخنین رو، با توجه به مفھوم آیاز ا

هوايل جنبه يف و يف الصلوة؛ ي�لّم الرجل صاحبه كّنا نتلكّم«د: یگو س د بن ارقمیز

ِ َ�ٰنِتِ�َ ﴿الصلوة حيّت نزلت:  َّ�ِ ْ (مسلم،  »نهينا عن الالكمو ؛ فامرنا بالسكوت﴾َوقُوُموا
با ھرکس  م ویگفت یما در نماز سخن م«و ابن ماجه)؛  ی، ترمذیی، ابوداود، نسایبخار

ِ َ�ٰنِتِ�َ ...﴿ ه نازل شد:ین آیزد تا ا یدوستش حرف م و به دنبال آن، به  ﴾...َوقُوُمواْ ِ�َّ
 .»میشد یم و از سخن گفتن در نماز، نھیما دستور داده شد که سکوت کن

 آن گذشت). شرحشتر ترجمه و ی(که پ ۹۷۸ ی به شماره س ة بن حکمیث معاویحد

 شرحشتر ترجمه و ی(که پ ۹۸۹و  ۹۷۹ ی به شماره س ث عبدالله بن مسعودیحد
 آن گذشت).

ل باال، جواز ھر نوع سخن گفتن در نماز یند: دالیگو یل، مین دالیا یاحناف بر مبنا
 ل منسوخ شده است.ین دالیا ی لهیز به وسین نیدیث ذوالیاند و حد را منسوخ کرده
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ن، پس از منسوخ شدن سخن در نماز، به یدیند: داستان ذوالیگو یھا م یشافع
ن که یل ایث باال، منسوخ نشده است؛ به دلیاحاد ی لهیوسته است و به وسیوقوع پ

از حبشه برگشت، سخن گفتن در نماز ممنوع شده بود؛  س عبدالله بن مسعود یوقت

انگر آن است که ین واقعه، بیز از حبشه به مکه آمد و این س و عبدالله بن مسعود
تان که داس یدر مکه صورت گرفته است، در حال »کالم در نماز«منسوخ شدن 

ث باال، منسوخ ین، با احادیوسته است؛ بنابرایمنوره به وقوع پ ی نهین در مدیدیذوال
 .نشده است

که نسخ کالم در نماز، قبل از ھجرت بوده  -ن ادعا یند: ایگو یھا در پاسخ م یحنف
ست؛ و در واقع، نسخ بعد از ھجرت و قبل از وقوع جنگ بدر صورت یح نیصح -است 

 گرفته است.

دوبار به حبشه ھجرت  ید گفت که ویبا س رد ھجرت عبدالله بن مسعودو در مو
 ی عهیشا یبار اول به حبشه ھجرت نمود، پس از مدت ینمود و از آنجا برگشت؛ چون برا

ش را باور کرد و در رمضان سال پنجم بعثت به مکه بازگشت و چون یمسلمان شدن قر
گر مسلمانان به حبشه یچند از د یتن ن خبر دروغ بوده است، دوباره ھمراه باید که اید

منوره بازگشت. و  ی نهی، قبل از جنگ بدر، از حبشه به مدیرفت و در سال دوم ھجر
و  ریحافظ ابن اث، حافظ ابن حجرز مانند یمذھب ن یاز علماء و محدثان شافع یا دسته

 یراز حبشه، به سال دوم ھج س ن باورند که برگشت عبدالله بن مسعودیگران بر اید
 بوده است.

ش از ی، پیمنوره در سال دوم ھجر ی نهین رو، نسخ کالم در نماز، در مدیاز ا

) ۹۷۸ ی ث شمارهی(حد س ة بن حکمیث معاویبدر صورت گرفته است که حد ی واقعه

از اصحاب انصار بود و بعد از ھجرت، به  س ة بن حکمیرا معاویکند؛ ز ید مییز آن را تأین
وسته است؛ و عالوه از آن، ین واقعه، بعد از ھجرت به وقوع پیرو، ان ید؛ از ایاسالم گرو

ِ ...﴿ ی هینظر دارند که آ ، اتفاقینظران اسالم علماء و صاحب ی ھمه َّ�ِ ْ َوقُوُموا
 نه نازل شده است.یدر مد ]۲۳۸[البقرة:  ﴾...َ�ٰنِتِ�َ 

منوره  ی نهیمد، در »سخن گفتن در نماز«م که نسخ یریند: اگر ما بپذیگو یشوافع م
آن، منسوخ  ی لهین به وسیدیبدر صورت گرفته است، باز ھم واقعه ذوال ی و قبل از غزوه
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، با یث ویاست که حد س رهیث، ابوھریان حدیاز راو یکین که، یل ایگردد؛ به دل ینم

نا انا یب«) و یی(نسا»ج صّ� بنا رسول اهللا«(مسلم)،  »ج صّ� نلا رسول اهللا«ر یتعاب

در  س رهیانگر آن است که ابوھری(مسلم) وارد شده است که ب»ج مع رسول اهللاصّ� 

در سال ھفتم  س رهیکه ابوھر ین، حضور داشته است، در حالیدیذوال ی زمان واقعه
ن، مربوط به سال ھفتم به بعد یدیذوال ی ن واقعهی، اسالم آورده است. بنابرایھجر

ن یھستند؛ از ا یبوط به سال دوم ھجر، مر»سخن گفتن در نماز«ث نسخ یاست و احاد
 رند.یث قرار گین حدیتوانند ناسخ ا یرو، نم

ن، قبل از سال دوم یدیذوال ی ن گفته شده است که: واقعهیدر جواب شوافع چن

د شده یبدر شھ ی از اصحاب بدر بوده و در غزوه س نیدیرا ذوالیبوده است؛ ز یھجر
 ی ، مربوط به دوران قبل از واقعهیدیترد نین واقعه بدون کوچکترین، ایاست؛ بنابرا

 وسته است.ی، به وقوع پیز در سال دوم ھجریبدر ن ی بدر بوده است و غزوه

 ی ان واقعهیدر ب س رهین که، ابوھریمانده است؛ و آن ا یک انتقاد باقیاکنون فقط 

که  ی) به کار برده است؛ در حال»صيلّ لنا«ا ی »صيلّ بنا«متکّلم ( ی غهین، صیدیذوال

 مسلمان شده است! س نیدیھا بعد از شھادت ذوال سال س رهیابوھر

 یصلّ « ،»بنا یصلّ «د: مراد از یگو ین انتقاد میدر جواب به ا /یامام طحاو
ث، یحد یم که راویدار یادیز یھا ات، نمونهیث و روایاست؛ و در احاد »نیبالمسلم

که خودش در آن زمان، به  یکند در حال یان میب جمع متکلم ی غهیصرا با  یا واقعه
، جماعت مسلمانان است؛ و متکلم ی غهیصچ وجه، حضور نداشته است و مرادش از یھ

 م:یکن یھا اشاره م به عنوان نمونه به چند مورد از آن

؛ و »ايا�م كنا نديع ب� عبد منافو قال نلا رسول اهللا: انا«د: ینزال بن سبرة گو

ن رو، مراد یارت نکرده است؛ از ایرا ز ج امبریوجه پچ ی، به ھنزالاست که  ین در حالیا

 .»قال لقومنا«ن است که یا »قال لنا«که گفته است:  یاز قول و

ن در ی؛ ا»قدم علينا معاذ بن جبل فلم يأخذ من اخلرضوات شيئاً «د: یگو /طاوس
ن رو یمن رفت، ھنوز، طاوس متولد نشده بود؛ از ایکه معاذ به  یاست که در سال یحال

 است. »قومنا یقدم عل«ن یقی، به »نایقدم عل«مراد از 
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بن  ۀکه عتب ی؛ و ھنگام)»ۀبن غزوان (بالبصر ۀخطبنا عتب«د: یگو /یحسن بصر

، »خطبنا«ن، مراد از یدر بصره نبوده است؛ بنابرا /یغزوان به بصره آمد، حسن بصر
 است. »ۀخطب اھل البصر«

مسجد اذ خرج ايلنا ـبينا �ن يف ال«د: یگو یم س رهینه، ابوھریھود مدیاخراج  ی درباره

 س رهیاست که ابوھر ین در حالی(ابوداود)؛ و ا »فقال: انطلقوا ايل يهود ج رسول اهللا
 نه، اسالم آورده است.یظه از مدیھود بنوقریھا بعد از اخراج  سال

ھا صحابه،  ز وجود دارد که در آنین یگریاد دیز یھا و عالوه بر شواھد مذکور، مثال
اند، اما خود متکلم در زمان واقعه، اصًال حضور نداشته  استفاده کرده متکلم ی غهیصاز 

ھا  ن نمونهیآن را ذکر کرده است، از ا س رهیز که ابوھرین نیدیاست؛ و داستان ذوال
 است.

اُصّ� مع  بينا أنا«مانده است که در آن، عبارت  یث باقیک حدیاکنون فقط حّل 

 نسبت داده شده است. س رهی(مسلم) وجود دارد و به ابوھر »ج رسول اهللا

 ی، تنھا کسس رهیان شاگردان ابوھرید: از میگو ی؛ م/یریعالمه انور شاه کشم
ن، تفّرد یاست؛ و ا »بانیش«ت کرده است، یروا واحد متکلم ی غهیصث را با ین حدیکه ا

، با دخل یبوده است و راو »بنا یصلّ «ت، یاصل روارسد که  ین به نظر میاو است و چن
از  یگرید یھا ت کرده است. نمونهیث را روایحد یث، معنایو تصّرف در الفاظ حد

ث به کثرت وجود دارد؛ در یحد یھا ث فوق، در کتابیمانند حد »یت به معنیروا«

يلع دخلُت «ت شده است که گفت: یروا س رهیح از ابوھریبا سند صح مستدرک حاکم

پنج ل ةیاست که رق ین در حالی)؛ و ا۴۸ص  ۴(مستدرک حاکم ج  »ج رقية بنت انليبّ 

به نزد او،  س رهیوفات کرده است؛ و رفتن ابوھر س رةیسال قبل از اسالم آوردن ابوھر
م: اصل یین است که بگویث، ایه ممکن در حدیر نبوده است؛ و تنھا توجیپذ اصًال امکان

، در آن یاست. راو »دخل المسلمون«بوده است که مراد از آن،  »دخلنا«ث، لفظ یحد
 .»دخلُت «دخل و تصرف کرده و گفته است: 

صورت  یت به معنیز وجود دارد که در آن رواین یگریاد دیز یھا ن، مثالیو عالوه بر ا
 .گرفته است
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ن یرا که ا یل قطعیتوان آن دال یمتکلم، نم ی غهیک صین، تنھا به خاطر یبنابرا
 دھند، رد نمود. یماجرا را به سال دوم ھجرت نسبت م

 »:نیدیث ذوالیاضطراب در حد«
 :ن، چند اضطراب وجود داردیدیث ذوالیدر حد

ن را به نماز ظھر یدیذوال ی ات، واقعهیاز روا یبرخ ث:یاضطراب در متن حد -۱

 س اّن رسول اهللا«د: یگو س رهیت مسلم که ابوھریاند؛ مانند روا نسبت داده
 .»صّ� بنا ر�عت� من صلوة الظهر ثم سلّم

از مسلم  یگریت دیاند؛ مانند روا ات، آن را به نماز عصر نسبت دادهیاز روا یو برخ

 .»صلوة العرص فسلّم الر�عت� ج صّ� نلا رسول اهللا«د: یگو س رهیکه ابوھر
ث یآمده است؛ مانند حد »یالعش یصالت یاحد«ات، عبارت یگر از رواید یو در برخ

 اند. و مسلم به نقل آن پرداخته یکه بخار ۱۰۱۷ ی شماره

ن نماز دچار ییمن در تع«گفته است:  س رهیگر آمده است که ابوھرید یتیو در روا
ث یت شده است؛ چنان که در حدین روایرین قول، از ابن سی؛ البته ا»ام شده یفراموش

م مشخص کرد، اما من ینماز را برا س رهیبوھرد: ایگو ین میریابن س ۱۰۱۷ ی شماره
 )یآن را فراموش کردم. (بخار

بعد از کدام رکعت سالم  ج ن است که آن حضرتیث، ایاضظراب دوم حد -۲
 اند؟ داده

ت شماره ی، بر سر دو رکعت سالم دادند (ھمانند رواس رهیت ابوھریروا یبر مبنا

پس از رکعت  ج امبریآمده است که پ س نیت عمران بن حصیدر روا ی)؛ ول۱۰۱۷
 ح مسلم).یاند؛ (صح سوم سالم داده

ن که به اشتباه سالم یپس از ا ج امبرین است که پیث، ایاضطراب سوم حد -۳

ثم قام اىل «ن آمده است: یچن س رهیت ابوھریدر روا دادند، به کجا رفتند؟
ث ین حدی)؛ و از ایح بخاری(صح »مسجد فوضع يده عليهاـخشبة يف مقّدم ال

 ی (ھمان اسطوانه» ۀمعروض ی خشبه« یتا جا ج امبریشود که پ یدانسته م
ث یاز حد یاند. ول اند و پس از گفتگو با مردم، دوباره برگشته ) رفتهۀحنان
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ش یخو ی در حجره ج شود که آن حضرت یمشخص م س نیعمران بن حص
 داخل شده بودند. (مسلم).

سھو به  ی ان نماز، سجدهیبعد از پا ج امبرین است که پیاضطراب چھارم ا -۴
 ر؟یا خیاند  آورده یجا

سھو  ی ان نماز، سجدهیبعد از پا ج امبریان شده است که پیات بیاز روا یدر برخ
سھو ذکر  ی ات، عدم سجدهیاز روا یو مسلم)؛ و در برخ یت بخاریاند؛ (مانند روا کرده

 ت ابوداود).یشده است؛ (مانند روا
د ھستند که یاد و شدیز یا ن، به اندازهیدیث ذوالیموجود در حد یھا و اضطراب

اند که اصًال  به شمار آورده یث مضطربیاحاد ی ث را از زمرهین حدیاز محدثان، ا یبرخ
 باشد. یھا، ممکن نم ان آنیق در میتطب

تواند در مقابل  یکه دارد، نم ییھا ن ھمه اضطرابین، با ایدیث ذوالیبه ھر حال، حد

ِ َ�ٰنِتِ�َ ...﴿ ی هیآ بر نسخ  یح (مبنیح و صریث صحیو احاد ]۲۳۸[البقرة:  ﴾...َوقُوُمواْ ِ�َّ
 کند. یستادگیسخن گفتن در نماز) ا

ث یحد یاجزا ی ان، بر ھمهیشوایک از ائمه و پیچ یھ ن که:یقابل توجه، ا ی نکتهو 

ث ثابت ین حدیز با این /یدگاه امام شافعیکه د ییکنند؛ تا جا ین عمل نمیدیذوال
 یز است که از رویجا ی، سخن گفتن در نماز، در صورتیرا از نظرگاه ویشود؛ ز ینم

گاھ ی ا نسبت به مسألهیباشد و  یفراموش نداشته  یو شناخت یسخن گفتن در نماز، آ

و  س نیدی، ذوالج امبریتوان گفت که پ ین، نمیدیذوال ی که در واقعه یباشد؛ در حال
 ، گفتگو کرده باشند.یان و فراموشینس یگر صحابه، از روید

ا داخل ی) ۀمعروض ۀ(خشب ۀحّنان ی تا اسطوانه ج امبرین که پیو عالوه بر آن، ھم
ز از یشگام (سرعان الناس) نیحجره رفتند و پس از آن برگشتند و افراد عجول و پ

واقعه، ن یدر اھردو  ریانگر آن است که انحراف از قبله و عمل کثیمسجد خارج شدند، ب
نماز  ی ر، فاسد کنندهیقول مختار شوافع، عمل کث یصورت گرفته است؛ و بر مبنا

 خواھد بود.
توان فقط به  ین، عمل نشود، چگونه میدیث ذوالیحد یشتر اجزایکه به ب یو زمان

 است، استناد نمود؟ »سخن گفتن در نماز«ث که مربوط به یاز حد یبخش
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کند که به احتمال  یح میرا تشر یجزئ ی عهک واقین، یدیث ذوالیبه ھر حال، حد
ث ین حدیدر ا یمختلف یھا ، منسوخ شده است؛ و عالوه بر آن، اضطراب و تعارضیقو

ن یتوان ا ین رو نمیرد؛ از ایگ یز مورد عمل قرار نمیآن ن یوجود دارد و اکثر اجزا
ن یدر انجاست که احناف یمطرح نمود؛ و از ا یواقعه را به عنوان منبع مستقل فقھ

که در ضمن  - یثیقرآن و احاد ی هی، به آیجزئ ی ن واقعهیمسأله، با کنار گذاشتن ا
 کنند. یعمل م -ھستند  یاحکام کلّ  یبودن، دارا یقول

 ؟:»نیذوالشمال«ا ی» نیدیذوال«
ا لقب دو یک فرد ھستند یلقب  »نیذوالشمال«و  »نیدیذوال«ا ین که آیدر ا

، اختالف وجود ینظران اسالم ان علماء و صاحبیباشند، در م یت جداگانه میشخص
 دارد.

ن دو لقب، لقب یقت، ایدر حق«سد: ینو ین میچن »االم«در کتاب  /یامام شافع
 ی لهیاست که از قب »خرباق بن عمرو«لقب  نیدیذوالت جداگانه ھستند؛ یدو شخص

 یبن« ی لهیاست که از قب »د بن عمرویعب«، لقب نیذوالشمالباشد؛ و  یم »میسل یبن«
 ی که در غزوه یباشد؛ و فرد یم »نیدیذوال«ز از آِن یث باال نیباشد؛ و حد یم »ۀخزاع

 است. »نیذوالشمال«د شد، یبدر شھ

، از /یدگاه امام شافعید دیی، در تأیاز علماء و دانشوران مذھب شافع یبرخ
ن یت ایواقع یولاند؛  ه، نام بردهین نظریاز محدثان و مؤرخان، به عنوان موافقان ا یبرخ

 ک نفر ھستند.ی ی، دو لقب برا»نیذوالشمال«و  »نیدیذوال«است که 
بوده  »خرباق«ت، یاست که لقبش در جاھل »د بن عمرویعب«ن صحابه، یاسم ا

ده یمشھور گرد ن)ین و ھم ذوالشمالیدی(ھم ذواللقب ھردو  است؛ و بعد از اسالم، به
فه یطاھردو  به یاست، و »ۀبنو خزاع«از  یا رهیت »میبنو سل«که  ییاست؛ و از آنجا

اسالم آوردن، به  یش دراز بود، در ابتدایھا نسبت داده شده است؛ و چون دست

 ر دادند.ییتغ »نیدیذوال«آن را به  ج امبریمشھور شد که پ »نیذوالشمال«

لقب ھردو  ت شده است که در آن،یروا یثیحد س رهیاز ابوھر ییدر سنن نسا
اد شده است؛ متن یاز او  »ابن عمرو«ث، به نام ین که، در آن حدیااند؛ و ضمن  آمده

انرصف؛ و الظهر او العرص فسلّم يف الر�عت� ج صّ� رسول اهللا«ن است: یث، چنیحد
ما يقول : «ج فقال هل ذوالشمال� بن عمرو: أنقصت الصلوة ام �سيَت؟ فقال انليبّ 

 



 ١٨٧)سهو... ی سجده یچگونگ و(  نماز در کردن سهو) ٢٠( باب( :صلوةکتاب ال

 ۱ج  یی. (سنن نسا»م الر�عت� اليّت نقصفقالوا: صدق يا نيّب اهللا! فاتّم به» ذوايلدين؟
 ).۱۸۳ص 

صّ� يوماً فسلّم يف الر�عت� ثم  ج اّن رسول اهللا«ن آمده است: یگر چنید یتیو در روا

 ج امبریث، پین حدی). و در آخر ا۱۸۲ص  ۱ج  یی(سنن نسا »انرصف فادر�ه ذوالشمال�
 ؟»نیدیأصدق ذوال«فرمودند: 

�ن �سّ� و يا ذايلدين كأ�ذل«ن وارد شده است: یچن ۀبیش یو در مصنف ابن اب
 )۲۱۵ص  ۲ج  ۀبیش ی(مصنف ابن اب »ذوالشمال�

، دو »نیذوالشمال«و  »نیدیذوال«ث، به صراحت ذکر شده است که ین احادیدر ا
ل آمده است و یبدر به مقام شھادت نا ی ک نفر بوده است که در غزوهی یلقب برا

 ، اسالم آورده است.یشھادت وھا پس از  ز سالین س رهیابوھر
فق] (۵[ - ۱۰۱۸  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

نَّ : حُبَيْنَة بن هللا عبد وََعن
َ
ْهرَ  بِِهمُ  َص�َّ  ج انلَّيِبَّ  أ َعتَْ�ِ  يِف  َ�َقامَ  الظُّ

ْ
ك َْ�ِ  الرَّ

َ
ويل

ُ ْ
 لَمْ  األ

َالةَ  قىََض  إَِذا َحىتَّ  َمَعهُ  انلَّاُس  َ�َقامَ  َ�ِْلْس  َ  �َْسِليَمهُ  انلَّاُس  َواْ�تََظرَ  الصَّ  َجالٌِس  وَُهوَ  َكربَّ
نْ  َ�بَْل  َسْجَدَ�ْ�ِ  فََسَجدَ 

َ
 .)١(َسلَّمَ  ُ�مَّ  �َُسلِّمَ  أ

 ینماز ظھر را به امامت، برا ج د: رسول خدایگو س نهی) عبدالله بن ُبح۵( -۱۰۱۸
نند،) ننشستند و یتشھد بنش یست برایبا یما گزاردند و در دو رکعت اول نماز (که م

به پا خاستند و بلند شدند؛ چون  ج ت از آن حضرتیز به تبعیبلند شدند؛ مردم ن

م، قبل از آن که سالم یشان بودیان رساندند و منتظر سالم اینمازشان را به پا ج امبریپ
که نشسته بودند، دو سجده (به عنوان  یر (الله اکبر) گفتند و در حالیبدھند، تکب

 بعدًا سالم دادند.آوردند و  یسھو) به جا ی سجده
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ث، سه مسأله دانسته شد:ین حدیاز ا :شرح
 شود. یسھو جبران م ی اگر تشھد اول در نماز خوانده نشد، با سجده

 ر گفت.ید تکبیسھو، با ی رفتن به سجده یبرا

ح  ۲/۲۳۵ ی؛ ترمذ۱۰۳۴ح  ۱/۶۲۵)؛ ابوداود ۵۷-۸۵ح ( ۱/۳۹۹؛ مسلم ۱۲۲۴ح  ۳/۹۲ یبخار -١
 .۱۴۹۹ح  ۱/۴۲۱ یو دارم ۱۲۲۲ح  ۳/۱۹ یی؛ نسا۳۹۱
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 سھو قبل از سالم است. ی سجده
نماز دچار سھو و اشتباه  یھرگاه فرد نمازگزار، در اثنا دگاه احناف،یبه ھر حال، از د

ن که: دوبار رکوع یرا از جنس نماز، در آن اضافه کند؛ مثل ا یزیطور که چ نیشود؛ ا
از واجبات نماز را ترک  یا واجبید؛ ینماز اضافه نما یھا ک رکعت را به رکعتیا یکند، 
اول،  ی ا قعدهیپس از آن،  ی قرائت سورها یفاتحه،  ی ن که قرائت سورهیھمانند ا -کند 

ا یا خواندن قنوت در نماز وتر ید، یا دّوم را ترک نمایاول  ی از دو قعده یکیا تشّھد ی
 ید قرائت با صدایکه با ییا در نمازھاید فطر و قربان را ترک کند؛ یزائد ع یرھایتکب

آھسته  ید قرائت با صدایکه با ییآھسته بخواند و در نمازھا یبلند خوانده شود، با صدا
 ی ھا، فرد نمازگزار چون در قعده ن صورتی؛ در ا -بلند بخواند  یخوانده شود، با صدا

ر یک سالم بدھد؛ سپس تکبیش ید، از جانب راست خویآخر نماز، از تشّھد فارغ گرد
ند و دوباره تشّھد یگاه بنش آورد؛ آن ینماز به جا ی گفته و دو سجده مانند سجده

خارج  یگاه برا د و آنیش دعا نمای؛ و پس از آن، درودھا را خوانده و در حق خوبخواند
 شدن از نماز، سالم بدھد.

 



 
 

 فصل دوم

 )فیَضعِ ] (۶[ - ۱۰۱۹

نَّ : ُحَصْ�ٍ  بِْن  ِعْمَرانَ  َ�نْ 
َ
دَ  ُ�مَّ  َسْجَدَ�ْ�ِ  فَسجدَ  فََسَها بهم َص�َّ  ج انلَّيِبَّ  أ  ُ�مَّ  �ََشهَّ

اهُ . َسلَّمَ  وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ الَ  الرتِّ قَ ا: وَ ذَ يثٌ  هَ دِ نٌ  حَ سَ يبٌ  حَ رِ  .)١(غَ

 ینماز را به امامت، برا ج د: رسول خدایگو س نی) عمران بن حص۶( -۱۰۱۹
ن رو، (بعد از تمام شدن تشّھد آخر)، دو یمردم گزاردند و در نماز سھو نمودند؛ از ا

آوردند و پس از آن، (دوباره) تشھد  یسھو) به جا ی سجده را (به عنوان سجده
 گاه سالم دادند.  خواندند و آن

 ].ب استیحسن و غر یثین، حدیت کرده و گفته است: ایروا یث را ترمذین حدی[ا
ن باورند که یث، بر این حدی، با استناد به اینظران فقھ ھور علماء و صاحبجم :شرح

 د سالم داده شود.ید تشھد خوانده شود و ھم بایسھو، ھم با ی پس از سجده
گران برآنند که پس از انجام یو د یلیل ین، ابن ابیریاز صحابه، محمد بن س یو برخ

د فورًا سالم یبلکه فرد نمازگزار با ست؛یبه خواندن مجّدد تشھد ن یازیسھو، ن ی سجده
 ان برساند.یش را با سالم به پایبدھد و نماز خو

گر از علماء و ید یرباح، طاوس و برخ ی، عطاء بن ابی، حسن بصرس انس بن مالک
سھو، خواندن تشھد و دادن  ی ن باورند که بعد از انجام سجدهیبر ا یشمندان اسالمیاند

ان یخود، به پا یسھو، نماز به خود ی سجده یز اداست؛ بلکه پس ایسالم، الزم ن
 رسد. یم

کند؛ از  یباال را رد م یھا هیھا و فرض هینظر ی، تمامس نیث عمران بن حصیو حد
 کنند. یاند و بدان عمل م ار کردهی، آن را اختینظران فقھ ن رو جمھور علماء و صاحبیا

 شود: یچند مسأله، دانسته م س نیث عمران بن حصیو از حد

 .۳۹۵ح  ۲/۲۴۰ یترمذ -١
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 ی ، بعد از سجدهیگری، سالم نماز و دیکیگفتند؛  یدر نماز، دو سالم م ج امبریپ
 سھو.

ت آمده ین روایرا که در ایخواندند؛ ز یسھو، تشھد م ی سجده یبعد از ادا ج امبریپ

 ی گفتند و بعد از سالم، دو سجده (به عنوان سجده یسالم نماز را م ج امبریاست که پ
 دادند. یگاه سالم م خواندند؛ آن یآوردند و پس از آن، تشّھد م یسھو) به جا

 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۰۲۰

ـمُ  وََعِن 
ْ
َِمامُ  قَامَ  إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُشْعبَةَ  بِْن  ِغَ�ةِ ال

ْ
َعتَْ�ِ  يِف  اإل

ْ
ك إِنْ  الرَّ

 َذَكرَ  فَ
نْ  َ�بَْل 

َ
يَْسُجدْ  َ�ِْلْس  فََال  قَائًِما اْستَوَى َو�ِنِ  فليجلس قَائِما �َْستَوِي أ

ْ
ْهو َسْجَديَتِ  َول  .»السَّ

اهُ  وَ دَ  أَبُو رَ اوُ ابْنُ  دَ هْ  وَ اجَ  .)١(مَ

ا یھرگاه امام («فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رة بن شعبةی) مغ۷( -۱۰۲۰
 ی، بلند شد و برایُمنفرد = تنھاگزار)، تشّھد اول نماز را ترک کرد و در سر دو رکعت

تشّھد را قبل از آن که به طور کامل بلند  یتشّھد اول ننشست، اگر چنانچه نشستن برا
ند و (بعد از تمام یند و اگر به طور کامل بلند شده بود، ننشید بنشیاد آورد، بایشود، به 

 ».اوردیب یسھو، به جا ی شدن تشّھد آخر،) دو سجده را به عنوان سجده
 ].اند ت کردهیجه رواث را ابوداود و ابن ماین حدی[ا

  :شرح
ا ُمنفرد یاند: ھرگاه امام  ث گفتهین حدی، بر اساس اینظران فقھ علماء و صاحب

تشھد اول  یبلند شد و برا ی(تنھاگزار)، تشھد اول نماز را ترک کرد و در سر دو رکعت
کتر یننشست، در آن صورت، اگر به طور کامل بلند نشده بود و به حالت نشستن نزد

 ست.یز الزم نین یسھو ی ند و بر او سجدهیبنشبود، 
ا به طور کامل بلند شده بود، در آن یکتر باشد و یستاده نزدیو اگر چنانچه به حالت ا

 ی ند و بعد از تمام شدن تشّھد آخر نماز، دو سجده را به عنوان سجدهیصورت ننش
 اورد.یب یسھو، به جا

را به سھو ترک  یا سه رکعتی یرکعتچھار  یاول از نمازھا ی که قعده یو ھرگاه کس
قرار داشت که  یطور که اگر در حالت نیش نگاه کند؛ اینمود، در آن صورت به حالت خو

 .۳۹۵ح  ۱/۳۸۱؛ و ابن ماجه ۱۰۳۶ح  ۱/۶۲۹ ابوداود -١

 

                                           



 ١٩١)سهو... ی سجده یچگونگ و(  نماز در کردن سهو) ٢٠( باب( :صلوةکتاب ال

 یتر است، در آن صورت به سو کیستاده نشده است و به قعده نزدیبه طور کامل برابر ا
ان برساند و یش را به پاینماز خو ی مانده یند و تشّھد بخواند و باقیقعده برگردد و بنش

 ست.یالزم ن یز بر وین یسھو ی سجده
قعده  ین صورت به سویتر بود، در ا کیام نزدیستادن و قیاگر چنانچه به ا یول

سھو انجام دھد و  ی برنگردد و به نمازش ادامه دھد و پس از تشّھد آخر نماز، سجده
 خارج شدن از نماز، سالم بدھد. یبرا

 ی، دچار سھو و فراموشیچھار رکعت یر نمازھایاخ ی در قعده یو اگر چنانچه کس
 ین صورت تا زمانیرکعت پنجم برخاست؛ در ا یر را ترک نمود و برایاخ ی شد و قعده

 یتواند رکعت پنجم را ترک کند و به سو یرکعت پنجم سجده نکرده است، م یکه برا
 سھو، سجده کند. یقعده برگردد و برا

 یستد و برایفراموش کند و به رکعت پنجم بار را یاخ ی ، قعدهیو ھرگا نمازگزار
به  یگردد و فرض و یز بکند، در آن صورت نماز فرضش باطل میرکعت پنجم سجده ن

ر] را ترک کرده یاخ ی از ارکان و فرائض نماز [قعده یرکن یرا ویگردد؛ ز یل مینفل تبد
 د.یاعاده نمامه کند و فرضش را یرا به آن ضم یاست و بر او الزم است تا رکعت ششم

نشست و تشھد خواند؛ سپس به  یر نماز چھار رکعتیاخ ی ، در قعدهیو اگر نمازگزار
در  یادش آمد که ویاول است، به پا خاست و پس از آن به  ی ن قعدهین که، ایگمان ا

رکعت پنجم سجده نکرده  یگاه که برا ن صورت تا آنیر نماز است، در ایاخ ی قعده
 ح است.یش سجده کند؛ و نمازش صحیسھو خو یردد و براقعده برگ یاست، به سو

نشست و تشّھد خواند؛ سپس به  یر نماز چھار رکعتیاخ ی و اگر چنانچه در قعده
رکعت پنجم  یرکعت پنجم برخاست و برا یاول است، به سو ی ن قعدهین که، ایگمان ا

 یو براوست کند یمه و پیرا بدان ضم یگریز سجده کرد، در آن صورت، رکعت دین
د و دو یآ ین شش رکعت، از نماز فرض به شمار مید؛ و چھار رکعت از ایسھو، سجده نما

 باشد. یگر آن، نماز نفل میرکعت د
به  -ھا  ر آنیاخ ی در سھو شدن قعده -ز ین یو سه رکعت یدو رکعت یو حکم نمازھا
 است. یچھار رکعت یسان حکم نمازھا

 





 
 

 فصل سوم

 )حیَصحِ ] (۸[ - ۱۰۲۱

نَّ : ُحَصْ�ٍ  بِْن  ِعْمَرانَ  َ�نْ 
َ
َعرْصَ  َص�َّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ

ْ
 َدَخَل  ُ�مَّ  َرَ�َعاٍت  ثََالِث  يِف  وََسلَّمَ  ال

 ُ
َ

هل ْهِ  َ�َقامَ  َمْ�ِ
َ

ُ  ُ�َقاُل  رَُجٌل  إيِل
َ

  هل
ْ
ُ  فََذَكرَ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  ُطوٌل  يََديْهِ  يِف  َوَ�نَ  ِخْرَ�اُق ـال

َ
 هل

  اْ�تََ�  َحىتَّ  رَِداَءهُ  َ�ُرُّ  َغْضبَانَ  فَخرج َصِنيعه
َ

َصَدَق «: َ�َقاَل  انلَّاِس  إِىل
َ
. َ�َعمْ : قَالُوا .»َهَذا؟ أ

َعةً  فََص�َّ 
ْ
اهُ . َسلَّمَ  ُ�مَّ  َسْجَدَ�ْ�ِ  َسَجدَ  ُ�مَّ  َسلَّمَ  ُ�مَّ  َر� وَ  .)١(مُسلم رَ

نماز عصر را گزاردند و در  ج د: رسول خدایگو س نی) عمران بن حص۸(۱۰۲۱
که  »خرباق«به نام  یش شدند؛ مردیخو ی گاه وارد خانه رکعت سّوم، سالم دادند؛ آن

رفت و  ج امبریبرخاست و به نزد پ یده داشت، از جایدراز و بلند و کش ییھا دست
 ف کرد.یشان تعریان را برایجر

شد، (از خانه)  یده مین کشیشان به زمیکه عبا یو در حال یبا ناراحت ج آن حضرت
ن مرد (خرباق)، راست یا ایآ«گاه فرمودند:  دند؛ آنیخارج شدند تا به مردم رس

 د.یگو ی؛ راست میمردم عرض کردند: آر»د؟یگو یم

گاه دو سجده (به  ک رکعت نماز گزاردند و سالم دادند؛ آنی ج سپس رسول خدا
 ردند و پس از آن سالم دادند.آو یسھو،) به جا ی عنوان سجده

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 )حسن] (۹[ - ۱۰۲۲

 �َُشكُّ  َصَالةً  َص�َّ  َمنْ «: َ�ُقول ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  َعوٍْف  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َوَ�نْ 
يَُصلِّ  انلُّْقَصانِ  يِف 

ْ
َ�اَدة يِف  �شك َحىتَّ  فَل اهُ  .»الزِّ وَ د رَ  .)٢(أَمحْ

دم که یشن ج د: از رسول خدایگو س ) عبدالرحمن بن عوف۹( -۱۰۲۲
د داشت؛ (به یرا گزارد و در ناقص بودنش، شک و ترد یھر کس نماز«فرمودند:  یم

 .۱۲۱۵ح  ۱/۳۸۴)؛ و ابن ماجه ۵۷۴ -۱۰۱(ح  ۱/۲۰۴مسلم  -١
 .۱/۱۹۵مسند احمد  -٢

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٩٤

، شک داشت که سه رکعت نماز را خوانده یدر نماز چھار رکعت یعنوان مثال: اگر کس
ش را بخواند تا در ید نماز خوینمازگزار،) بان صورت فرد یا چھار رکعت؛ در ایاست 

د شک را برطرف سازد و آنچه را که یفرد نمازگزار، با یعنیادت، دچار شک شود؛ (یز
 -که ھمانا جانب اقل نماز است  -ن را یقینماز قرار دھد و  ین دارد، مبنایقیبدان 

دش در رکعت یترد ین صورت که سه رکعت را گزارده است ولیمبنا قرار دھد؛ و در ا
گر را یک رکعت دیاست، انتخاب کند و  ینیقید سه رکعت را که یچھارم است، با

 یسھو به جا ی گاه سالم بدھد و پس از آن، دوبار سجده به عنوان سجده بخواند؛ آن
 .»)اوردیب

 ].ت کرده استیث را احمد بن حنبل رواین حدی[ا

 



 
 

 )۲۱( باب
 ی تالوت سجده

 
 تالوت ی سجده )۲۱باب (



 
 

 فصل اول

 )حیَصحِ ] (۱[ - ۱۰۲۳

ـمُ  َمَعهُ  وََسَجدَ  بِانلَّْجمِ  وَسلم َعلَيْهِ  اهللا َص�َّ  انلَّيِبُّ  َسَجدَ : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن 
ْ
 ْسِلُمونَ ال

ـمُ وَ 
ْ
ُ�ونَ ال   رْشِ

ْ
�ُْس  ِجنُّ ـَوال ِ

ْ
اهُ . َواإل وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

(چون  »نجم« ی در خواندن سوره ج امبرید: پیگو س ) عبدالله عباس۱( -۱۰۲۳

ْ ٱ� وَ  �﴿ ی هین سوره به آیبه ھنگام تالوت ا دند،) یرس ]۶۲[النجم:  ﴾٦٢۩ۡ�ُبُدوا
 مؤمنان و مشرکان و جّن و انس به سجده افتادند. ی شان ھمهیسجده کردند و ھمراه ا

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا
پرستان و چندگانه  بت یندارد که حتّ  یچ تعّجب و شگفتیھ یقت، جایدر حق :شرح

نجم به سجده افتاده باشند؛ چرا که  ی سوره یوایات شیدن آیپرستان، در وقت شن
ن سوره از یا ییو رعنا ییبایو ز ییو رسا ییوایو فصاحت و بالغت و ش ییرایلحن و گ

وحشتناک نسبت  یدھایگر، و تھدید یز آن از سویانگ جانیھ یک سو، و مفھوم و محتوای

در  ج اسالم یامبر گرامیات مبارک از دھان پین آیسوم و خارج شدن ا یبه مشرکان از سو
را، مؤّثر، جّذاب، دلکش و یچھارم، آن چنان گ یاز سو ینزول وح ی ن مرحلهینخست

ِعناد، لجاج،  یھا ر خود قرار داد و حجابیار تحت تأثیاخت یرا ب یپرنفوذ بود که ھر دل
را ھر چند موّقت، کنار  یو خود محور ی، خودخواھینیب ، خودبزرگیتعّصب، خودخواھ
 د را در قلوب، پرتوافکن کرد.یتوح ییزد و نور و روشنا

 ی ات سورهیآ ی، وقت»رةید بن مغیول«نقل شده است که  یادیات زیدر روا چنان که

ۡعَرُضواْ َ�ُقۡل ﴿ ه را تالوت فرمود:ین آیا ج امبریکه پ ید و ھنگامیرا شن »فصلت«
َ
فَإِۡن أ

نَذۡرتُُ�ۡم َ�ٰعَِقٗة ّمِۡثَل َ�ِٰعَقةِ َ�دٖ َوَ�ُمودَ 
َ
د و یبرخاست و لرز یاز جا ]۱۳[فصلت:  ﴾١٣أ

که مشرکان پنداشتند که  یا ن رو، به خانه آمد. به گونهیتنش راست شد؛ از امو بر 

 .شده است ج ن محمدییاو به طور کامل مجذوب آ

 .۵۷۵ح  ۲/۴۶۴ ی؛ و ترمذ۴۸۶۲ح  ۸/۶۱۴ یبخار -١
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ن سوره را با دّقت و تأمل و تعّمق و تدّبر و با حضور قلب و یز، ایاگر ما مسلمانان ن

ات یو در جّو نزول آ ج اسالم یامبر گرامیم و خود را در برابر پیتوجه کامل تالوت کن
 یم که وقتین نداریجز ا یا ، چارهید خاّص اسالمیم قطع نظر از عقاینیب یم، میانگاریب

 م.یم فرود آوریشگاه حق، سر تعظیم و در پیافتیم، به سجده بیه برسین آیبه آخر
 )ٌح یَصحِ ] (۲[ - ۱۰۲۴

يِب  َوَ�نْ 
َ
َمآءُ ٱإَِذا ﴿: يِف  ج انلَّيِبِّ  َمعَ  َسَجْدنَا: قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ ۡت ٱ لسَّ [االنشقاق:  ﴾١�َشقَّ

 ٱ﴿و ]١
ۡ
ِ  ۡقَرأ اهُ  ﴾َرّ�َِك  ۡسمِ ٱب وَ  .)١(مُسلم رَ

َمآءُ ٱإَِذا ﴿ ی در دو سوره ج د: با رسول خدایگو س رهی) ابوھر۲( -۱۰۲۴  لسَّ
ۡت ٱ  ﴾٢١َ� �۩ ۡلُقۡرَءانُ ٱ�َذا قُرَِئ َعلَۡيِهُم ﴿ی هیبه ھنگام تالوت آ( ﴾١�َشقَّ

 ٱ﴿« ی و سوره ]۲۱[االنشقاق: 
ۡ
ِ  ۡقَرأ ِيٱَرّ�َِك  ۡسمِ ٱب (به ھنگام تالوت » ]۱[العلق:  ﴾١َخلَقَ  �َّ

 م.یآورد یتالوت به جا ی ، سجده]۱۹[العلق:  ﴾١٩۩ۡ�َ�ِبٱوَ  �َ�َّ َ� تُِطۡعُه وَ ﴿ ی هیآ
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

َفٌق ( ]۳[ - ۱۰۲۵  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
ُ
ْجَدةَ ( َ�ْقَرأ  )السَّ

ْنُ 
َ

دُ  َما َحىتَّ  َ�َ�َْدِحمُ  َمَعهُ  َو�َْسُجدُ  فَيَْسُجدُ  ِعنَْدهُ  َو� َحُدنَا َ�ِ
َ
 �َْسُجدُ  َموِْضًعا جِلَبَْهِتهِ  أ

 .)٢(َعلَيْهِ 

اوقات که ما به نزد  یگاھ ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۳( -۱۰۲۵
دند، یرس یسجده م ی هین که به آیخواندند و ھم یاز قرآن را م یا م، سجدهیشان بودیا

رفتند و  یمردم به سجده م یا م، و به اندازهیبرد یبردند و ما ھم سجده م یسجده م
 م.یکرد یدا نمیسجده پ یرا برا ییدادند که جا یگر را فشار میھمد
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

َفٌق ] (۴[ - ۱۰۲۶  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ح  ۱/۳۶۶؛ و ابن ماجه ۹۶۳ح  ۲/۱۶۱ یی؛ نسا۲/۴۶۲ ی)؛ ترمذ۵۷۸-۱۰۷ح ( ۱/۴۰۶مسلم  -١
۱۰۵۸. 

 .۱۴۷۲ح  ۱/۴۰۹ ی)؛ و دارم۵۷۵-۱۰۴ح ( ۱/۴۰۵؛ مسلم ۱۰۷۶ح  ۲/۵۵۷ یبخار -٢
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ُت : قَاَل  ثَابٍِت  بِْن  َز�ْدِ  َوَ�نْ 
ْ
 )وانلجم( ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  ىلَعَ  قََرأ

 .)١(ِ�يَها �ْسجد فَلم

 یتالوت نمودم، ول ج امبرینجم را بر پ ی د: سورهیگو س د بن ثابتی) ز۴( -۱۰۲۶

 به سجده نرفتند. ج آن حضرت
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

، بر ثبوت ینیشمندان دیو فقھاء و اند ینظران اسالم تمام علماء و صاحب :شرح
نظر  ا سّنت بودن آن، اختالفیفرض بودن و  ی تالوت اجماع دارند، اّما درباره ی سجده

 یتالوت سّنت است؛ ول ی برآنند که سجده ینظران فقھ دارند؛ جمھور علماء و صاحب

 تالوت واجب است. ی ن باور است که سجدهیبر ا /فهیامام ابوحن
وجود دارد که عبارتند  یاختالف ی ، دو مسأله»تالوت ی سجده« ی و در واقع، درباره

 از:

تالوت  ی ، سجده/و امام احمد /ی،امام شافع/دگاه امام مالکی) از دالف

سه گانه،  ی ل ائمهی، واجب است؛ دل/فهیاز نظرگاه امام ابوحن یسّنت است؛ ول

 یتالوت نمودم ول ج امبرینجم را بر پ ی سوره«است که گفت:  س د بن ثابتیث زیحد

 ).۱۰۲۶ث باال به شماره ی(حد »به سجده نرفتند ج آن حضرت

کند  یم یرا نف یفور ی ، سجدهس د بن ثابتیث زیند: حدیگو یاحناف در پاسخ م
 ی سجده، سجده ی هیست که مّتصل پس از خواندن آیدگاه احناف، واجب نیکه از د

 رد.یتالوت انجام بگ

انّه قرأ سجدة «باشد که:  یم س ل ائمه سه گانه، داستان عمر بن خطابیگر دلید
منرب ف�ل فسجد ثم قرأها يف اجلعة اثلانية فتهّيأ انلاس للسجود فقال: انّها لم ـيلع ال

 ان �شاء؛ فلم �سجدو لم �سجدوات�تب علينا 
ّ

عمر بن «)؛ یو بخار ی(ترمذ »اال

سجده را تالوت کرد و از منبر فرود آمد و سجده کرد؛  ی هیبر فراز منبر، آ س خطاب
 یآن سجده کنند ول یدوم، آن را دوباره خواند؛ مردم خواستند تا برا ی سپس در ھفته

 ی؛ و ترمذ۱۴۰۴ح  ۲/۱۲۱)؛ ابوداود ۵۷۷-۱۰۶ح ( ۱/۴۰۶؛ مسلم ۱۰۷۲ح  ۲/۴۴۵ یبخار -١
 .۵۷۶ح  ۲/۴۶۹

 

                                           



 ١٩٩  )ی تالوت سجده) ٢١( باب( :الصلوة کتاب

ست مگر آن که خود ین تالوت بر شما فرض ی گمان، سجده یگفت: ب س عمر

 .»سجده کرد و نه مردم س ن رو نه عمریم؛ از ایبخواھ
ن باشد که یث گفته شده است که امکان دارد، مطلب آن، این حدیدر پاسخ به ا

رد. یتالوت انجام بگ ی سجده، سجده ی هیپس از خواندن آ یست مّتصل و فوریواجب ن

اول، به  ی در ھفته یشود که و یثابت م س ن عمل از عمل و رفتار خود عمرید اییتأ

و در  )املنرب فنزل فسجد یانّه قرأ سجدة عل(سجده، فورًا سجده کرد  ی هیمحض خواندن آ

 ان �شاء«سجده کردن، فرمود:  یدوم، به جا ی جمعه
ّ

ا ی؛ گو»انها لم ت�تب علينا اال
رد نموده آن را  یتالوت را رد نکرده است بلکه فقط وجوب فور ی وجوب سجده یو

 است.

 یعنیباشد؛  »اعةـهيئة اجلمـم تكتب علينا بـل«، »م تكتب عليناـل«ن که مراد از، یا ایو 
 م.ییتالوت را به شکل جماعت برگزار نما ی ست که سجدهیبر ما فرض ن

اند. و در  ، وارد شدهامر ی غهیصھستند که با  یا سجده یھا هیل احناف، آیو دل
 ر را در بردارند:یز ی سه گانه یھا ن حالتیاز ا یکیسجده،  یھا هیآ یقت، محتوایحق

 ﴾١٩۩ۡ�َ�ِبٱوَ  �َ�َّ َ� تُِطۡعُه وَ ﴿ دستور به سجده داده شده است؛ ھمانند:
 .]۱۹[العلق: 

َ�  ۡلُقۡرَءانُ ٱ�َذا ُقرَِئ َعلَۡيِهُم ﴿انکار کافران از سجده کردن است؛ ھمانند: یادآوری
 .]۲۱[االنشقاق:  ﴾٢١�۩

ُٰه فَ  دُ ۥَوَظنَّ َداوُ ﴿ امبران است؛ مانند:یت سجده کردن پیحکا �ََّما َ�َت�َّ
َ
 ۥَر�َّهُ  ۡسَتۡغَفرَ ٱ�

نَاَب۩
َ
[ص:  ﴾٢٥ابٖ  َٔ ِعنَدنَا لَُزۡلَ�ٰ وَُحۡسَن َ�  ۥَ�ٰلَِكۖ �نَّ َ�ُ  ۥَ�َغَفۡرنَا َ�ُ  ٢٤َو� � َو�

۲۴-۲۵[. 
از  یرویو پرواضح است که اطاعت امر، واجب است و مخالفت با کافران و پ

َها ﴿باشد؛ مانند:  یات الزم مین آیامبران بر اساس ایپ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َ� تَُ�ونُواْ  �َّ َءاَمُنوا

ِينَ ٱكَ  َّ�  ْ ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ ی هیو آ ]۱۵۶[آل عمران:  ﴾َ�َفُروا
ُ
ِينَ ٱأ ۖ ٱَهَدى  �َّ ُ  ﴾ۡ�َتِدهۡ ٱفَبُِهَدٮُٰهُم  �َّ

 .]۹۰[األنعام: 
 ی سجده یھا هینظر دارند که تعداد آ ن امر اتفاقیھا، بر ا یھا و شافع یحنف ب)

 دگاه مذھب احناف عبارتند از:یباشد که از د یه میتالوت در قرآن، چھارده آ
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ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ اعراف ی در سوره -۱ ونَ �َسۡ  َ�  َرّ�َِك  ِعندَ  �َّ  ۦِعَباَدتِهِ  َ�نۡ  َتۡكِ�ُ
 .]۲۰۶[األعراف:  ﴾٢٠٦۩� ۥَوَ�ُ  ۥَو�َُسّبُِحونَهُ 

َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َمن � َو�﴿ رعد ی در سوره -۲  ٱوَ  لسَّ
َ
 َوِظَ�ٰلُُهم ٗهاَوَ�رۡ  ٗ� َطوۡ  �ِض ۡ�

 ِ  .]۱۵[الرعد:  ﴾١٥َصاِل۩�ٱوَ  ُغُدّوِ لۡ ٱب

[النحل:  ﴾٥٠َمُروَن۩يُؤۡ  َما َعلُونَ َوَ�فۡ  قِِهمۡ فَوۡ  ّمِن َر�َُّهم َ�َافُونَ ﴿ نحل ی در سوره -۴
۵۰[. 

ْ  قُۡل ﴿ اسراء ی در سوره -۴ وۡ  بِهِۦٓ  َءاِمُنوا
َ
ْۚ  َ�  أ ِينَ  إِنَّ  تُۡؤِمُنٓوا وتُواْ  ٱ�َّ

ُ
ۦٓ ِمن َ�بۡ  ٱۡلعِۡلمَ أ  لِهِ

ٓ إِن َ�َن وَۡعُد  ١٠٧� � � َعلَۡيِهمۡ  َ�ٰ إَِذا ُ�تۡ  َوَ�ُقولُوَن ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِنا
ۡذقَاِن َ�ۡبُكوَن َوَ�زِ�ُدُهۡم ُخُشوٗ�۩ ١٠٨َرّ�َِنا لََمۡفُعوٗ� 

َ
وَن لِۡ� [اإلسراء:  ﴾١٠٩َوَ�ِخرُّ

۱۰۷-۱۰۹[. 

ْوَ�ٰٓ ﴿م یمر ی در سوره -۵
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  َءاَدمَ  ُذّرِ�َّةِ  ِمن نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

نۡ  ٰٓءِيَل �سۡ  َ�ٰهِيمَ إِبۡ  ُذّرِ�َّةِ  َوِمن نُوحٖ  َمعَ  َناَ�َلۡ  َوِممَّ نۡ  َ� ٓۚ جۡ ٱوَ  َناَهَد�ۡ  َوِممَّ  إَِذا َتبَۡيَنا
 .]۵۸م: ی[مر ﴾٥٨ا۩َوُ�ِ�يّٗ  � � لرَّ�ٱ َءاَ�ُٰت  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ 

لَمۡ ﴿ حج ی در سوره -۶
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َمن � � �َّ  ٱ ِ�  َوَمن لسَّ

َ
 �ِض ۡ�

مۡ ٱوَ  َجرُ ٱوَ  َباُل �ِۡ ٱوَ  �ُُّجومُ ٱوَ  َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ ٓ ٱوَ  لشَّ َوا  َوَ�ثِ�ٌ  �َّاِس� ٱ ّمِنَ  َوَ�ثِ�ٞ  بُّ �َّ
ُ ٱ يُِهنِ  َوَمن َعَذاُبۗ لۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َحقَّ  كۡ  ِمن ۥَ�ُ  َ�َما �َّ َ ٱ إِنَّ  ِرٍ�� مُّ  َما َعُل َ�فۡ  �َّ
 ٓ   .]۱۸[الحج:  ﴾١٨ُء۩�ََشا

ْ  لِلرَّ� � لَُهمُ  �ِيَل  �َذا﴿ فرقان ی در سوره -۷ �َسۡ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ َوَما قَالُوا
َ
 لَِما ُجدُ �

 
ۡ
 . ]۶۰[الفرقان:  ﴾٦٠�۩ُ�ُفورٗ  َوَزاَدُهمۡ  ُمُرنَاتَأ

ِ  � �﴿ نمل ی در سوره -۸ ِيٱ ِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  ۡبءَ �َۡ ٱ رِجُ ُ�ۡ  �َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
 �ِض ۡ�

ُ ٱ ٢٥لُِنونَ ُ�عۡ  َوَما ُفونَ ُ�ۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ   ﴾٢٦۩ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَعۡرِش ٱ َربُّ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �َّ
 .]۲۶-۲۵[النمل: 

َما﴿ الم سجده ی در سوره -۹ ِينَ ٱ َناَ�ٰتِ � ِمنُ يُؤۡ  إِ�َّ ْ  إَِذا �َّ  � � بَِها ُذّكُِروا
وَن۩�َسۡ  َ�  َوُهمۡ  َرّ�ِِهمۡ  دِ ِ�َمۡ  وََسبَُّحواْ   .]۱۵[السجدة:  ﴾١٥َتۡكِ�ُ
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 ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  �نَّ  ۦۖ نَِعاِجهِ  إَِ�ٰ  َجتَِك َ�عۡ  �ُِسَؤالِ  َظلََمَك  لََقدۡ  قَاَل ﴿ ص ی در سوره  -۱۰
ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ِ� َ�َبۡ  لََطآءِ �ُۡ ٱ ِينَ ٱ إِ�َّ  ٍض َ�عۡ  َ�َ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت ٱ وََعِملُوا  َوَقلِيلٞ  ل�َّ

ا �ََّما دُ ۥَداوُ  َوَظنَّ  ُهۡمۗ  مَّ
َ
ٰهُ  � نَاَب  � َو� ۥَر�َّهُ  َتۡغَفرَ سۡ ٱفَ  َ�َت�َّ

َ
 ۥَ�َغَفۡرنَا َ�ُ  ٢٤۩َو�

  .]۲۵-۲۴[ص:  ﴾٢٥اٖب  َٔ ِعنَدنَا لَُزۡلَ�ٰ وَُحۡسَن َ�  ۥَ�ٰلَِكۖ �نَّ َ�ُ 

ۡ ٱ َءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ ﴿ حم سجده ی در سوره  -۱۱ مۡ ٱوَ  �ََّهارُ ٱوَ  ُل �َّ ۚ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ  َ�  َقَمُر
ْ �َسۡ  مۡ  ُجُدوا ِذيٱ � �وَ  َقَمرِ لِلۡ  َوَ�  ِس لِلشَّ  إِيَّاهُ  ُكنُتمۡ  إِن َخلََقُهنَّ  لَّ
ْ ٱ فَإِنِ  ٣٧ُبُدونَ َ�عۡ  وا ِينَ ٱفَ  ۡسَتۡكَ�ُ ِ  ۥَ�ُ  �َُسّبُِحونَ  َرّ�َِك  ِعندَ  �َّ ۡلِ ٱب  وَُهمۡ  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ
 .]۳۸-۳۷[فصلت:  ﴾٣٨۩ُمونَ  َٔ �َۡ�  َ� 

فَِمنۡ ﴿ �م ی در سوره  -۱۲
َ
 ٦٠َ�ۡبُكونَ  َوَ�  َوتَۡضَحُكونَ  ٥٩َجُبونَ َ�عۡ  ِديثِ �َۡ ٱ َ�َٰذا أ

نُتمۡ 
َ
ْ ٱوَ  � � ٦١َ�ِٰمُدونَ  َوأ  .]۶۲-۵۹[النجم:  ﴾٦٢۩ۡ�ُبُدوا

 َ�  ۡلُقۡرَءانُ ٱ َعلَۡيِهمُ  قُرِئَ  �َذا ٢٠ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  لَُهمۡ  َ�َما﴿انشقاق ی در سوره  -۱۳
 .]۲۱-۲۰[االنشقاق:  ﴾٢١۩�

  .]۱۹ [العلق: ﴾١٩َ�ِب۩�ۡ ٱوَ  �وَ  هُ تُِطعۡ  َ�  َ�َّ ﴿علق  ی سورهدر   -۱۴
 ی ند: در سورهیگو یھا م یشافع یباشد؛ ول یب، طبق مسلک احناف مین ترتیا

ه یآ یکیباشد؛  یسجده م ی هیدو آ یدارا حج ی سوره، یوجود ندارد ول یا سجده »ص«
 . ۷۷ ی هیآ یگریو د ۱۸

حج  ی باشد و در سوره یسجده م ی هیآ یدارا »ص« ی دگاه احناف، سورهیو از د
 ) وجود دارد.۱۸ ی هیسجده (آ ی هیک آیفقط 

 ی هیدو آ یه است؛ ویسجده، پانزده آ یھا هیدگاه امام احمد بن حنبل، آیو از د
قول  یآورد؛ ول یسجده به شمار م ی هیرا به عنوان آ ص ی سوره ی هیآو  حج ی سوره

سجده،  یھا هیز، آیاست. و از نظرگاه مالک ن ی، مطابق با نظر امام شافعیمشھور و
 یھا هیب آیر را در ترتیاخ ی سجده ی هیسه آ یب که وین ترتیباشد؛ بد یه میآ ازدهی

 کند. یسجده، شامل نم

ث ی، از حد»ص« ی تالوت در سوره ی عدم وجوب سجده ی ، درباره/یامام شافع

قال:  .ج �سجد يف ج رأيت رسول اهللا«کند که گفت:  یاستدالل م س عبدالله بن عباس
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 ی دم که در سجدهیرا د ج رسول خدا«؛ »عزائم السجودليست من و ابن عباس:

، از »ص« ی سوره ی سجده ی هیآ«د: یگو س ابن عباس». سجده کردند.» ص« ی سوره
 .»ستین یو الزم یدیتأک یھا سجده

 ی در سوره ج امبریث، گفته شده است که سجده کردن پین حدیدر پاسخ بد

عزائم «که آن را از  س عباسن سخن عبدالله بن یثابت است؛ البته ا »ص«
ن ین خاطر بوده که ایاد، بدیک و جدا نموده است، به احتمال زیتفک »السجود

ده است؛ ھمچنان که یاز خداوند، واجب گرد یسجده به طور شکر و سپاسگزار

داود « )؛یی(نسا »�سجدها شكراً و سجدها داود تو�ة«ند: یفرما یم ج خود رسول خدا
 .»یشکر و سپاسگزار یو ما از روتوبه سجده کرد  یاز رو
 عبدالله سخن بر ث،یحد ھم باز باشد، درست ھا یشافع استدالل که، آن فرض به اگر و

ست، که در مقابل آن، عمل آن ین مرفوعث یخواھد بود و حد موقوف س عباس بن

 ح دارد.ی، ترجس قرار دارد که بر سخن عبدالله بن عباس ج حضرت

سجدة؟ فقال: نعم. ثم تال » ص«ايف «دم: یپرس س بن عباسد: از عبدالله یمجاھد گو
مذكور�ن يف ـثم قال: هو منهم (ای داود من االنبياء ال». فبهداهم اقتده«ايل قوهل » و وهبنا«

؛ یسجده وجود دارد؟ گفت: آر ی هیآ» ص« ی ا در سورهیآ«)؛ ی(بخار »هذه االية
ھمان  ی فت: داود از زمرهانعام را تالوت کرد و گ ی سوره ۹۰تا  ۸۴ات یسپس آ

 .»ھا، فرمان داده شده است از آن یرویات، به پین آیاست که در ا یامبرانیپ

؛ فلما بلغ »ص«هو يلع املنربو ج قرأ رسول اهللا«د: یگو س ید خدرین ابوسعیو ھمچن

 ی بر فراز منبر، سوره ج امبریپ«(ابوداود)؛  »سجد انلاس معه...و السجدة نزل فسجد
شان ین آمدند و ھم اییدند، از منبر پایسجده رس ی هیرا تالوت کردند و چون به آ» ص«

 .»و ھم مردم سجده نمودند
، »ص« ی سوره ی هیه ھستند که آین قضیانگر ایح، بیصح و یل قویبه ھر حال، دال

 تالوت است. ی ات سجدهیاز آ

 س عقبة بن عامرث ی: از حد»حج« ی دوم سوره ی هیآ ی درباره یامام شافعو 
قلُت يا رسول اهللا! فّضلت سورة احلّج باّن فيها سجدت�. «کند که گفت:  یاستدالل م
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 یا گفتم:  ج امبریخطاب به پ«)؛ ی. (ترمذ»قال: نعم فمن لم �سجدهما فال يقرأهما
 ی هیلت دارد که در آن دو آیھا بدان خاطر فض گر سورهیحج بر د ی رسول خدا! سوره

ھا  آن یخواھد برا ینمھرکس  ؛ پسیفرمودند: آر ج د. آن حضرتسجده وجود دار
 یاست که فرد» عةیابن لھ«ث، بر ین حدی. اّما مدار ا»ھا را نخواند سجده کند، پس آن

 د.یآ یث به شمار میف در حدیضع

ت شده است؛ یروا یطحاواست که در  س ث عبدالله بن عباسیل احناف، حدیو دل

اول  ی سجده«؛ »االخر تعليمو احلج االول عز�مة يف سجود«د: یگو س ابن عباس
 .»دارد یو آموزش یمیتعل ی گر جنبهیحج، واجب و د ی سوره

 سجدة «سد: ینو یم »موطأ«و امام محمد در 
ّ

اكن ابن عباس اليري يف سورة احلج اال

سجده  یحج را برا ی اول سوره ی سجده ی هیفقط آ س ابن عباس«؛ »واحدة االو�
 .»اشتکردن، قبول د

ھردو  -حج، دستور به سجده و رکوع  ی دوم سوره ی سجده ی هیو عالوه از آن، در آ
 د:یفرما یداده شده است؛ آنجا که خداوند م -

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ رۡ ٱَءاَمُنوا ْ �ۡ ٱوَ  �وَ  َكُعوا ْ �ۡ َوٱ َر�َُّ�مۡ  ُبُدوا  لََعلَُّ�مۡ  ۡ�َ �َۡ ٱ َعلُوا

 .]۷۷[الحج:  ﴾٧٧ُ�ۡفلُِحوَن۩
از  یکین است که فقط به ذکر یسجده، ا یھا هیو حال آن که اسلوب قرآن، در آ

ذکر شوند، در آن  یا هیدر آھردو  پردازد؛ و ھرگاه رکوع و سجده، یا سجده میرکوع 
 :ی هیوجود ندارد؛ به عنوان مثال در آ یا ه، سجدهیصورت در آن آ

ٰكِعِ�َ ٱَمَع  َكِ� رۡ ٱوَ  ُجِديسۡ ٱلَِرّ�ِِك وَ  ُنِ� �ۡ ٱ َ�مُ َ�َٰمرۡ ﴿    .]۴۳[آل عمران:  ﴾٤٣ل�َّ
 ه، ھم رکوع ذکر شده است و ھم سجده.ین آیرا در ایوجود ندارد؛ ز یا سجده

 ی، فقط از سجده، ذکر»ص« ی سوره ی هیسجده، به جز آ یھا هیآ ی پس در ھمه
است؛ و در ده یرکوع ذکر گرد» ص« ی سوره ی سجده ی هیصورت گرفته است و در آ

 ی هیاند؛ بلکه فقط در آ (ھم رکوع و ھم سجده) ذکر نشدهھردو  ،یا سجده ی هیچ آیھ
ز محل یه نین آیاند که ا کجا ذکر شدهیبه صورت ھردو  حج، ی دوم سوره ی سجده

 باشد. یاختالف علماء م
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بر  یز مبنین ج امبریاز اصحاب پ یش، از آثار برخیدگاه خوید دییدر تأ یامام شافع
 ی ز سجدهین عّلت، محققان احناف نیش استدالل کرده است؛ به ھمیاثبات نظر خو

در  یاند: اگر شخص اند؛ و گفته ح دادهیاط، ترجیحج را به خاطر احت ی دوم سوره ی هیآ
ت یه را خواند، در رکوع نین آیدر نماز ا ه را خواند، سجده کند و اگرین آیخارج از نماز، ا

 مذاھب، سجده محسوب گردد. ی د تا عمل او، طبق ھمهسجده را داشته باش

حجرات تا آخر قرآن)  ی (از سوره ُمفّصل یھا سوره، در /دگاه امام مالکیو از د

کند که گفت:  یاستدالل م س د بن ثابتیث زیاز حد یتالوت وجود ندارد؛ و ی سجده

 ج امبریپبر «و مسلم)؛  ی(بخار »انلجم فلم �سجد فيها ج قرأت يلع رسول اهللا«
 .»آن، سجده نکردند ی سجده ی هیآ یشان براینجم را خواندم و ا ی سوره

اند؛  مراد گرفته یث، عدم وجوب سجود را به صورت فورین حدیاحناف و شوافع از ا

سجد  ج اّن انليبّ «ت شده است که گفت: یروا س از ابن عباس یح بخاریرا در صحیز
)؛ ۱۰۲۳ث شماره ی(حد »اال�سو اجلنّ و مرش�ونـالو مسلمونـسجد معه الو بانلجم

مؤمنان و  ی شان، ھمهینجم، سجده کردند و ھمراه ا ی در خواندن سوره ج امبریپ«
 .»ز به سجده افتادندیمشرکان و جن و انس ن

 حم السجدةو العزائم ار�ع: الم ت��ل«ت است که گفت: یروا ین از علیو ھمچن
عزائم چھار «)؛ ۵۸۶۳(مصّنف عبدالرزاق به شماره  »اقرأ باسم ر�ک اذلي خلقو انلجمو

؛ و پرواضح است »ل، حم السجده، نجم و علقیالم تنز یھا سوره ی سجده ی هیتا است: آ
 مفّصل وجود دارند. یھا ر، در سورهیاخ ی که دو سجده

اذا السماء «و »اقرأ باسم ر�ک«يف  ج سجدنا مع رسول اهللا«د: یز گوین س رهیو ابوھر

 ی علق و انشقاق، سجده ی در خواندن سوره ج امبریھمراه با پ«)؛ ی(ترمذ »ا�شقت
 ات ثابت شدند.یسجده، با رواھرسه  ب،ین ترتی. و بد»میتالوت نمود

مسلمان، با دّقت و تأّمل و تعّمق و تدّبر و با حضور قلب و توّجه  یبه ھر حال، وقت
، فصاحت و بالغت، ییراین و گر لحید تحت تأثیکند، با یات قرآن را تالوت میکامل، آ

آور آن قرار  ز و شگرفیانگ جانیھ یو مفھوم و محتوا ییو رعنا ییبای، زییو رسا ییوایش
ات یستد و به طور کامل، مجذوب آیرد و لرزه بر اندام شود و مو بر تنش راست بایبگ

م فرود یشگاه حق، سر تعظیافتد و در پین آن گردد و به سجده بیآفر بخش و روح یتعال

 



 ٢٠٥  )ی تالوت سجده) ٢١( باب( :الصلوة کتاب

ر خدا، جدا گردد یو تکّبر را کنار بزند و از غ یعناد، لجاج، خودخواھ یھا آورد و حجاب
از با پروردگار شود که بر یوندد و چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیو به او بپ

ان و یپا یب یند در برابر وجودیبب یا تمام ذّرات وجودش اثر گذارد و خود را ذّره
 کران. یب یانوسیابر اقدر بر یا قطره

 )حیَصحِ ] (۵[ - ۱۰۲۷

 »ص« َسْجَدةُ : قَاَل  َ�بَّاس ابْن وََعن
ُجودِ  َعَزائِمِ  ِمنْ  لَيَْس  يُْت  َوقَدْ  السُّ

َ
 .)١(ِ�يَها �ْسجد ج انلَّيِبَّ  َرأ

وجود » ص« ی که در سوره یا د: سجدهیگو س ) عبدالله بن عباس۵( -۱۰۲۷
ست؛ و یکه خداوند آن را بر بندگان خود واجب کرده است، ن یفرائض ی دارد، از زمره

 کردند. ین سوره، سجده میدم که به ھنگام تالوت ایرا د ج رسول خدا
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۰۲۸

ُت : ُ�َاِهدٌ  قَاَل : ِرَوايَةٍ  َوِ� 
ْ
ْسُجدُ : َ�بَّاٍس  ِالبِْن  قُل

َ
أ
َ
 »ص« يِف  أ

 
َ
�َِّتهِ  َوِمنْ [: َ�َقَرأ  ]وَسليَمان َداوُدَ  ُذرِّ
ىَت  َحىتَّ 

َ
 ]اقتده فبهداهم[ أ
نْ  ج نَِبيُُّ�مْ : َ�َقاَل  مر ِممَّ

َ
ن أ

َ
اهُ . بهم َ�ْقتَِدي أ وَ يّ  رَ ارِ  .)٢(البُخَ

گفت: خطاب به عبدالله  س گر آمده است که مجاھدید یتی) و در روا۶( -۱۰۲۸

 ی ا در سورهیآ یعنیتالوت کنم؟ ( ی ، سجده»ص« ی ا در سورهیگفتم: آ س بن عباس

؛) سپس ی، در پاسخ گفت: آرس تالوت وجود دارد؟ عبدالله بن عباس ی ، سجده»ص«
 ات را تالوت کرد:ین آیا

يُّوَب  وَُسلَۡيَ�ٰنَ  َداوُۥدَ  ُذّرِ�َّتِهِۦ َوِمن﴿
َ
 َ�ۡزِي َوَ�َ�ٰلَِك  َوَ�ُٰرونَۚ  َوُموَ�ٰ  َوُ�وُسَف  َو�

ٰلِِح�َ  ّمِنَ  ُ�ّٞ  �ۡ�َاَسۖ  وَِعيَ�ٰ  َوَ�ۡحَيٰ  َوَزَ�رِ�َّا ٨٤ٱلُۡمۡحِسنِ�َ   �ۡسَ�ٰعِيَل  ٨٥ٱل�َّ
ۚ  َوُ�و�َُس  َوٱۡليََسعَ  ۡلَنا َوُ�ّٗ  َولُوٗطا ٰتِِهمۡ  َءابَآ�ِِهمۡ  َوِمنۡ  ٨٦ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َ�َ  فَضَّ  َوُذّرِ�َّ

 .۱۴۶۷ح  ۱/۴۰۷ ی؛ و دارم۵۷۷ح  ۲/۴۶۹ ی؛ ترمذ۱۰۶۹ح  ۲/۵۵۲ یبخار -١
 .۴۶۳۲ح  ۸/۲۹۴ یبخار -٢

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٢٠٦

ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ  وََهَديَۡ�ُٰهمۡ  َوٱۡجَتبَۡيَ�ُٰهمۡ  �ۡخَ�ٰنِِهۡمۖ  ِ  ُهَدى َ�ٰلَِك  ٨٧مُّ  َ�ۡهِدي ٱ�َّ
ِۦۚ  ِمنۡ  �ََشآءُ  َمن بِهِۦ ْ  َولَوۡ  ِعَبادِه ُ�وا َ�ۡ

َ
ا َ�ۡنُهم َ�َبَِط  أ ْ  مَّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٨٨َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

ُ
 أ

ِينَ  ۚ  َوٱۡ�ُۡ�مَ  ٱۡلِكَ�َٰب  َءاَ�ۡيَ�ُٰهمُ  ٱ�َّ ُؤَ�ٓءِ  بَِها يَۡ�ُفرۡ  فَإِن َوٱ�ُُّبوَّةَ َۡنا َ�َقدۡ  َ�ٰٓ  بَِها َو�َّ
ْ  قَۡوٗما ْوَ�ٰٓ�َِك  ٨٩بَِ�ٰفِرِ�نَ  بَِها لَّۡيُسوا

ُ
ِينَ  أ ۖ  َهَدى ٱ�َّ ُ [األنعام:  ﴾ٱۡ�َتِدهۡ  فَبُِهَدٮُٰهمُ  ٱ�َّ

۸۴-۹۰[. 
وسف و ھارون را (قبًال یوب، یمان، ایھمچون) داود، سل یو از نژاد نوح (ھم کسان«

غمبران را پاداش ین پیا ی م و ھمهیم) و ھمان گونه (که ابراھیت و ارشاد کردیھدا
، ییحیا، یم * و زکریدھ یز بدانچه مستحق باشند) پاداش میم،) ُمحسنان را (نیداد

صالحان (و بندگان  ی آنان از زمره ی م و) ھمهیت دادیز ھدایاس را (نیو ال یسیع
م) و ھر یز رھنمود کردیونس و لوط را (نیَسع، یِالْ ل، یما) بودند * و اسماع ی ستهیشا

 م.یداد یان (زمان خود) برترینان) را بر جھانیکدام (از ا
م و) آنان را یرا رھنمود نمود یادیان پدران و فرزندان و برادرانشان (گروه زیو از م

ستگان و ین شایکه چن یق بزرگین (توفیم * ایم و به راه راست، ارشاد کردیدیبرگز
از بندگانش را ھرکس  است و خداوند ییق خدایبدان نائل آمدند) توف یدگانیرگزب

) -گران یچه رسد به د - یستگانین شاین چنیسازد. اگر (ا یبخواھد، بدان نائل م
شد و  یع میرشان، ضایرفت (و اعمال خ یکردند، ھدر م یدند، ھر آنچه میورز یشرک م

) و یاند که کتاب (آسمان یآنان کسانسوخت). *  یخرمن طاعتشان به آتش شرک م
ن مشرکان مّکه و کافران یم. اگر (ایشان دادی) بدیزدانی) و نبّوت (یحکمت (رّبان

دار  را عھده یرا) ما کسانیست؛ زیز) کفر ورزند، (مھّم نیمعاصر تو) نسبت بدان (سه چ
(و بلکه ورزند  یم که نسبت بدان کفر نمیساز یز) می(حفظ و سود بردن از) آن (سه چ

شان یاند که خداوند ا ی* آنان کسان ).کوشند ینه به جان در راه آن میھمچون اھل مد
عطا نموده است)، پس از  یکیدن به راه حق و نیق رسیت داده است (و توفیرا ھدا

 ».)شان برویکن (و به راه ا یرویشان پیت ایھدا

است که به او دستور  یامبر شما از کسانیگفت: پ س آن گاه، عبدالله بن عباس
 یاقتدا کند و تأس ).مان و..یل: داود، سلیامبران، از قبیداده شده است تا به آنان (پ

 ورزد.
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

 



 
 

 فصل دّوم

 )فیَضعِ ] (۷[ - ۱۰۲۹

َعاِص  بن َ�ْمرو َعن
ْ
ِ� : قَاَل  ال

َ
قَْرأ

َ
ةَ  مَخُْس  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  أ ُقْرآنِ  يِف  َسْجَدةً  َعرْشَ

ْ
 ِمنَْها ال

ـمُ  يِف  ثََالٌث 
ْ
ِل ال   ُسوَرةِ  َوِ�  َفصَّ

ْ
اهُ . َسْجَدَ�ْ�ِ  َحجِّ ـال وَ د أَبُو رَ اوُ ابْن دَ ه وَ اجَ  .)١(مَ

مرا بر آن واداشتند که پانزده  ج د: رسول خدایگو س ) عمرو بن عاص۷( -۱۰۲۹
ھا، سه تا در  آن ی ھا سجده وجود دارد بخوانم؛ که از جمله سوره از قرآن را که در آن

، دو »حّج « ی است؛ و در سوره») ناس«تا » حجرات«آخر قرآن از  یھا (سوره» مفّصل«
 سجده وجود دارد.

 ].اند ت کردهیث را ابوداود و ابن ماجه رواین حدی[ا 
 ی از سوره یعنیشود؛  ین منزل قرآن، گفته میآخر یھا : به سوره»مفّصل« :شرح

 .»ناس« ی تا سوره »حجرات«
 :مفّصل بر سه قسم استو 

 .»البروج« ی تا سوره »حجرات« ی : از سوره»طوال مفّصل« یھا سوره
 ».نةیالب« ی تا سوره» الطارق« ی : از سوره»اوساط مفّصل« یھا سوره
 .»ناس« ی تا سوره »زلزال« ی : از سوره»قصار مفّصل« یھا سوره

 ر است:یز شرحسجده وجود دارد، به  یھا هی، آ»مفّصل«که در  یو مراد از سه موضع

 .]۶۲[النجم:  ﴾٦٢ُبُدواْ۩�ۡ ٱ� وَ  �﴿).۶۲ ی هینجم؛ آ ی (سوره 

 ﴾٢١۩َ� � ُقۡرَءانُ لۡ ٱ ِهمُ �َذا قُرَِئ َعلَيۡ ﴿)۲۱ ی هیانشقاق؛ آ ی (سوره 
 .]۲۱[االنشقاق: 

 .]۱۹[العلق:  ﴾١٩َ�ِب۩�ۡ ٱوَ  َو� هُ َ�َّ َ� تُِطعۡ ﴿.)۱۹ ی هیعلق؛ آ ی (سوره 
 )حیَصحِ ] (۸[ - ۱۰۳۰

 .۱۰۵۷ح  ۱/۳۵۵؛ و ابن ماجه ۱۴۰۱ح  ۲/۱۲۰ابوداود  -١
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ُت : قَاَل  اَعِمرٍ  بِْن  ُ�ْقبَةَ  َوَ�نْ 
ْ
لَْت  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا قُل   ُسوَرةُ  فُضِّ

ْ
نَّ  َحجِّ ـال

َ
؟ ِ�يَها بِأ  َسْجَدَ�ْ�ِ

ُهَما فََال  �َْسُجْدُهَما لَمْ  َوَمنْ  َ�َعمْ «: قَاَل 
ْ
بُو َرَواهُ . »َ�ْقَرأ

َ
ِمِذيُّ  َداوُدَ  أ ْ  َحِديٌث  َهَذا: َوقَاَل  َوالرتِّ

َقوِيِّ  إِْسنَاُدهُ  لَيَْس 
ْ
ـمَ  َوِ� . بِال

ْ
م »َ�ْقَرأها فََال «: َصا�ِيِح ال نة رشح يفِ  اـَكَ  .)١(السّ

! ج خدا ی فرستاده یگفتم: ا ج امبرید: خطاب به پیگو س عقبة بن عامر) ۸( -۱۰۳۰

 ج لت داده شده است؟ آن حضرتیھا) فض گر سورهیحج به دو سجده (بر د ی ا سورهیآ
 لت داده شده است؛) پسیحّج، به دو سجده فض ی ؛ (سورهیآر«در پاسخ فرمودند: 

 ».ھا را نخواند کند، آن یھا سجده نم در آنھرکس 
ن یگفته است: اسناد ا یاند و ترمذ ت کردهیروا یث را ابوداود و ترمذین حدی[ا

عبارت  یبه جا »شرح السنة«ھمانند کتاب  »حیمصاب«ست. و در کتاب ین یث، قویحد
 ].(به صورت مفرد) وارد شده است »قرأھایفال «ه)، ی(به صورت تثن »قرأھمایفال «

 ی ن باورند که در سورهیبر ا /و امام احمد بن حنبل /یامام شافع :شرح
 ۱۸ ی هی، دو سجده وجود دارد که عبارت است از آ»حج«

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ  أ َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  � � ٱ�َّ �ِض َوَمن ِ�  ٱلسَّ

َ
ۡمُس وَ  ٱۡ�  ٱۡلَقَمرُ وَ  ٱلشَّ

َباُل وَ  ٱ�ُُّجومُ وَ  َجرُ وَ  ٱۡ�ِ َوآبُّ وَ  ٱلشَّ َوَمن يُِهِن  ٱۡلَعَذاُبۗ  هِ َوَ�ثٌِ� َحقَّ َعلَيۡ  ٱ�َّاِس�  ّمِنَ  َوَ�ثِ�ٞ  ٱ�َّ
 ُ كۡ  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ َ  إِنَّ  ِرٍ�� ِمن مُّ َهاَ�ٰٓ ﴿ ۷۷ ی هیو آ ]۱۸[الحج:  ﴾١٨�ََشآُء۩ َما َعُل َ�فۡ  ٱ�َّ ُّ�

َ
� 

ِينَ  ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ْ وَ  �وَ  ٱۡرَكُعوا ْ  َر�َُّ�مۡ  ٱۡ�ُبُدوا  ﴾٧٧ُ�ۡفلُِحوَن۩ لََعلَُّ�مۡ  ٱۡ�َۡ�َ  َوٱۡ�َعلُوا
 .]۷۷[الحج: 
ست؛ یسجده ن ی هی، آ»حج« ی دوم از سوره ی هیھا، برآنند که آ یاحناف و مالک یول

باشد  ینماز م ی ل بر آن است که مراد از آن، سجدهیسجده به رکوع، دل یوستگیرا پیز
 تالوت. ی نه سجده
ف یث ضعین حدیاند که ا ز گفتهیباب ن نیث وارد شده در ایحد ی ھا درباره و آن

بن  یرا ابیکند؛ ز ینقل شده است، آن را رد م س بن کعب یکه از اب یتیاست و روا

 ی ده بود، بر شمرد و در سورهیشن ج را که از رسول خدا یتالوت یھا سجده س کعب

 .۵۷۸ح  ۲/۴۷۰ ی؛ و ترمذ۱۴۰۲ح  ۲/۱۲۰ابوداود  -١

 

                                           



 ٢٠٩  )ی تالوت سجده) ٢١( باب( :الصلوة کتاب

 را ث باالیز حدین یشتر از آن را؛ و ترمذیتالوت را ذکر کرد نه ب ی ک سجدهیحج، فقط 
 ف به شمار آورده است.یضع

 )فیَضعِ ] (۹[ - ۱۰۳۱

نَّ : ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
َ
ْهرِ  َصَالةِ  يِف  َسَجدَ  ج انلَّيِبَّ  أ ْوا فََرَ�عَ  قَامَ  ُ�مَّ  الظُّ

َ
نَّهُ  فََرأ

َ
�  

َ
�َل  قََرأ ِ�ْ�َ 

ْجَدةَ  اهُ . السَّ وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

 ی در نماز ظھر، به سجده ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۹( -۱۰۳۱
گاه از سجده بلند شدند و به رکوع رفتند و صحابه دانستند که آن  تالوت رفتند؛ آن

سجده در آن وجود دارد را  ی هیکه آ» لیتنز الم« ی در نماز ظھر، سوره ج حضرت
 اند. خوانده

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
ن ینماز و در ح یاگر فرد نمازگزار در اثناشود که  یث دانسته مین حدیاز ا :شرح

به سجده رفت و پس  -تالوت وجود دارد  ی که در آن سجده -از قرآن  یا هیخواندن آ
به رکوع رفت،  -از قرآن را بخواند  یزین که چیبدون ا -ن که از سجده بلند شد یاز ا

 ز است.ین کارش جایا
 )فیَضعِ ] (۱۰[ - ۱۰۳۲

نه: وَعنهُ 
َ
  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ  أ

ُ
ُقْرآنَ  َعلَيْنَا َ�ْقَرأ

ْ
ْجَدةِ  َمرَّ  فَإَِذا ال َ  بِالسَّ  وسجدنا وَسجد َكربَّ

اهُ . َمَعه وَ د أَبُو رَ اوُ  .)٢(دَ

از قرآن را بر  یا سوره یگاھ ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۱۰( -۱۰۳۲
سجده  ی هیکه به آن یتالوت در آن وجود داشت و ھم ی خواندند که سجده یما م

از آن  یرفتند و ما ھم به تأّس  یگفتند، و به سجده م یر (الله اکبر) میدند، تکبیرس یم

 م.یبرد یشان سجده میبا ا ج حضرت
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

تالوت  ی آوردن سجده یبه جا ی قهیدر طر ینظران فقھ علماء و صاحب :شرح
ن است یآن، چن ی ت سجدهیفیتالوت در خارج از نماز باشد، ک ی اند: اگر سجده گفته

 .۸۰۷ح  ۱/۵۰۷ ابوداود -١
 .۱۵۵۴ح  ۱/۴۳۹ ی؛ و دارم۱۴۱۳ح  ۲/۱۲۵ابوداود  -٢
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ش را بلند کند، یخو یھا ن که دستیتالوت بدون ا ی سجده یکه نمازگزار به ھنگام ادا
 یشانید و پیبگو »الله اکبر«گاه  ک سجده را انجام بدھد؛ آنید و یر (الله اکبر) بگویتکب
؛ یوجود دارد و نه سالم ی، نه تشّھدتالوت ی ش را از سجده بردارد. و در سجدهیخو

 یشانیدر ھنگام نھادن پ یریر انجام بدھد؛ تکبیان دو تکبیک سجده را در میبلکه 
 خود از سجده. یشانیگر، در ھنگام برداشتن پیر دیسجده؛ و تکب ین برایخود بر زم

ر بلند نکند و یش را به ھنگام تکبیخو یھا تالوت، دست ی سجده ی و ادا کننده
 تشّھد را نخواند و بعد از سجده، سالم ھم ندھد.

ز شرط یتالوت ن ی سجده ینماز شرط است، برا یناگفته نماند که ھر چه برا
 ...ل: وضو داشتن؛ لباس پاک؛ مکان پاک؛ رو به قبله بودن ویباشد؛ از قب یم

 )فیَضعِ ] (۱۱[ - ۱۰۳۳

نَّهُ  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعن
َ
  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  إِنَّ : قَاَل  �

َ
َفتِْح  اَعمَ  َقَرأ

ْ
 لُكُُّهمْ  انلَّاُس  فََسَجدَ  َسْجَدةً  ال

اِكُب  ِمنُْهمُ  اِجدُ  الرَّ رِْض  ىلَعَ  َوالسَّ
َ ْ
اِكَب  إِنَّ  َحىتَّ  األ اهُ . يَده ىلَعَ  لَيَْسُجدُ  الرَّ وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

از  یا هیدر سال فتح مکه، آ ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۱۱( -۱۰۳۳
مردم سجده  ی تالوت وجود داشت، خواندند؛ پس ھمه ی قرآن را که در آن سجده

گر در ید یتالوت را در حالت سواره و برخ ی ھا، سجده از آن ین طور که برخیبردند؛ ا
ش یکه سواره بود، بر دست خو ین انجام دادند؛ و آن کسیزم یاده بر رویحالت پ

 آورد. یم یسجده را به جا
 ].ت کرده استیرا ابوداود رواث ین حدی[ا

 : »عام الفتح« :شرح

ه مسلمانان، آسوده خاطر کدند یدر خواب د ج رمکامبر ای، پیدر سال ششم ھجر
اند، مراسم  ردهکوتاه کده و یخود را تراش یه سرھاک یوارد مسجد الحرام شده در حال

ھمراه مسلمانان به قصد انجام  ج امبریه پکن خواب بود یاند. بعد از ا عمره انجام داده
گاه که رفتند. یبیه در حدکم یھا رده و تا پشت دروازهکت کمراسم حر فار از ماجرا آ

ز از ین ج امبریشتار مسلمانان گرفتند. پکم بر یشدند و راه را بر آنان بستند و تصم

 .۱۴۱۱ح  ۲/۱۲۵ابوداود  -١
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ھردو  ش آورد، ویمسلمانان، صلح پ یگرفت. خداوند برا یمان وفاداریمسلمانان پ
 ردند.کرا امضاء  یا نامه گر صلحیروه با ھمدگ

 ج امبریمتحقق نشد؟ پ ج رمکامبر ایه چرا خواب پکاز مسلمانان نگران بودند  یبرخ
 ».ر و متحقق شودین سال، تعبین خواب در ایست ایالزم ن«فرمودند: 

نه بازگشتند و طبق قرارداد صلحنامه، در سال بعد، سه یبه ھر حال مسلمانان به مد
وه فراوان کخاطر، اعمال عمره را باش یردند و مسلمانان با آسودگک یه را خالکم روز

ن رو یردند، از اکردند و مفاد صلحنامه را مراعات نکمان یفار نقض پکانجام دادند. البته 
 ردند.کفتح  یزیر ه را بدون خونک، میمسلمانان در سال ھشتم ھجر

 )فیَضعِ ] (۱۲[ - ۱۰۳۴

نَّ : َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
َ
ءٍ  يِف  �َْسُجدْ  لَمْ  ج انلَّيِبَّ  أ ـمُ  ِمنَ  يَشْ

ْ
ِل ال َل  ُمنْذُ  َفصَّ َوَّ

َ
  حت

َ
ـمَ  إِىل

ْ
. ِدينَةِ ال

اهُ  وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

 ی نهیکه به مد یاز ھنگام ج امبرید: پیگو س ) عبدالله بن عباس۱۲( -۱۰۳۴
آخر  یھا (سوره» مفّصل«از  یزیافتند و بدانجا ھجرت نمودند، در چیمنوّره انتقال 

و » انشقاق«، »نجم« یھا تالوت وجود دارد، مانند سوره ی ھا سجده قرآن که در آن
 سجده نبردند.») علق«

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
ث، به خاطر ین حدیا ،ن کهیا یکیث، دو نکته قابل تأمل است: ین حدیدر ا :شرح

را که یف است؛ زیضع »یبصر یادیابوقدامه، حارث بن عبد الله اَ «به نام  یا کننده تیروا
 ند.یجو یث او احتجاج نمیت، به حدیروا ی ث و بزرگان عرصهیحد ی داران عرصه هیطال

ت شده است، یق ابوقدامه روایکه از طر س ث عبدالله بن عباسین که، حدیدوم ا

ت نموده یروا یگونه از ون یاست که مسلم آن را ا س رهیح ابوھریث صحیمخالف حد
 است:

. و »اذلي خلق كاقرأ باسم ر�«� و »اذا السماء ا�شقت«يف  ج سجدنا مع رسول اهللا«

 مسلمان شده است. یز به سال ھفتم ھجرین س رهیم، ابوھریدان یچنان که م

 .۱۴۰۳ح  ۲/۱۲۱ابوداود  -١
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 »مفّصل«تالوت در  ی سجده یانگر نفیب س ث عبدالله بن عباسیو عالوه از آن، حد

 ی سجده ی ، اثبات کنندهس رهیث ابوھریکه حد آخر قرآن) است و حال آن یھا (سوره
که  ی، مقّدم است؛ در حالکننده ینفبر  مثبتشه یاست که ھم یھیباشد؛ و بد یتالوت م

 »مفّصل«تالوت در  ی سجده ی که اثبات کننده یثیگر احادیره و دیث ابوھریحد
 ی سجده ی کننده یث نفیراجحتر از احادتر و  حیت، صحیت و درایھستند، از لحاظ روا

 باشند. یم »مفّصل«تالوت در 

 د:یگو س طالب یبن اب ین علیو ھمچن

الذي  كاقرأ باسم رب«و » النجم«و » حم السجدة«و » لیالم تنز«العزائم اربع: «

مفّصل وجود  یھا ھا در سوره ن سجدهی(مصّنف عبدالرزاق)؛ و پرواضح است که ا »خلق
 دارند.

 )ٌح یَصحِ ] (۱۳[ - ۱۰۳۵

ُقْرآنِ  ُسُجودِ  يِف  َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
ْ
 َسَجدَ «: بِاللَّيِْل  ال

ي وَْجِ�  ِ
َّ

هُ  َسْمَعهُ  وََشقَّ  َخلََقهُ  لِ� تِهِ  حِبَْوهِلِ  َوَ�رَصَ بُو َرَواهُ  .»َوقُوَّ
َ
ِمِذيُّ  َداوُدَ  أ ْ  َوالنََّسايِئُّ  َوالرتِّ

ِمِذيُّ  َوقَاَل  ْ ا: الرتِّ ذَ يثٌ  هَ دِ نٌ  حَ سَ يحٌ  حَ حِ  .)١(صَ

تالوت، بارھا  یھا شبانه در سجده ج د: رسول خدایگولشهی) عا۱۳( -۱۰۳۵

ه«فرمودند:  ین دعا را تکرار میا لَقَ د وجهي للذي خَ جَ قَّ سمعهو سَ  برصه بحولهو شَ

تهو ش، یو با توان و قدرت خود آورد یکه آن را پد یذات یسجده برد صورت من برا«؛ »قوّ
 ».را بدو داد یینایو ب ییحّس شنوا

ن، یگفته است: ا یاند و ترمذ ت کردهیروا ییو نسا یث را ابوداود، ترمذین حدی[ا
 ].ح استیحسن و صح یثیحد

 )فیَضعِ ] (۱۴[ - ۱۰۳۶

  رَُجٌل  َجاءَ : قَاَل  اب َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
َ

يْتُِ�  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  إِىل
َ
 َرأ

نَا اللَّيْلَةَ 
َ
�ِّ  نَائِمٌ  َوأ

َ
َص�ِّ  َك�

ُ
َف  أ

ْ
َجَرةُ  فََسَجَدِت  فََسَجْدُت  َشَجَرةٍ  َخل  فََسِمْعتَُها لُِسُجوِدي الشَّ

تُْب  اللَُّهمَّ : َ�ُقوُل 
ْ
ْجًرا ِعنَْدكَ  بَِها يِل  اك

َ
َها ِوْزًرا بَِها َ��ِّ  وََضعْ  أ

ْ
 ُذْخًرا ِعنَْدكَ  يِل  َواْجَعل

 .۵۸۰ح  ۲/۴۷۴ ی؛ و ترمذ۱۴۱۴ح  ۲/۱۲۶ابوداود  -١
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َها
ْ
تََها َكَما ِم�ِّ  َوَ�َقبَّل

ْ
 : َ�بَّاٍس  اْ�نُ  قَاَل . َداوُدَ  َ�بِْدكَ  ِمنْ  َ�َقبَّل

َ
 َسَجدَ  ُ�مَّ  َسْجَدةً  ج انلَّيِبُّ  َ�َقَرأ

ْخرَبَهُ  َما ِمثَْل  َ�ُقوُل  وَُهوَ  فََسِمْعتُهُ 
َ
َجَرةِ  قَْولِ  َ�نْ  الرَُّجُل  أ اهُ . الشَّ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ ابْنُ  الرتِّ هْ  وَ اجَ  أَنَّهُ  إِالَّ  مَ

 ْ رْ  ملَ كُ ذْ ا يَ بَّلْهَ قَ تَ نِّي وَ امَ  مِ ا كَ تَهَ بَّلْ قَ نْ  تَ كَ  مِ بْدِ دَ  عَ اوُ الَ . دَ قَ يُّ  وَ ذِ مِ ْ ا: الرتِّ ذَ يثٌ  هَ دِ يبٌ  حَ رِ  .)١(غَ

آمد و گفت:  ج به نزد رسول خدا ید: مردیگو س ) عبدالله بن عباس۱۴( -۱۰۳۶
) ی هیگزارم؛ (آ ینماز م یدرخت یدم که پایخواب د شب دریخدا! د ی فرستاده یا

ام، سجده کرد؛ و از درخت  ز با سجدهیسجده را خواندم و سجده بردم و درخت ن

اجراً وَضْع عّ� بها وزراً واجعلها يل  كا� اكتبها يل بها عند«گفت:  یدم که میشن
ن یا یگارا! به خاطر اداپرورد«؛ »داود كتقّبلها مّ� كما تقبلتها من عبدو ذخراً  كعند

س و به خاطر آن، گناھم را پاک کن و یم در نزد خودت بنویرا برا یسجده، اجر و پاداش
ات  سان که از بنده ر ھمانیره گردان و آن را از من بپذیمن ذخ یآن را به نزد خود برا

 .»یرفتیپذ ÷ داود

سجده را خواندند و سپس به سجده  ی هیآ ج امبرید: پیگو س عبدالله بن عباس
که آن مرد از قول درخت نقل کرده بود  ییشان ھمان دعا دم که در سجدهیرفتند و شن

 خواندند. یرا م
ب است. و ابن یغر یثین، حدیت کرده و گفته است: ایروا یث را ترمذین حدی[ا

 »داود كعبدا تقبلتها من ـو تقبلها مني كم«ث را بدون ذکر عبارت ین حدیز ایماجه ن
 ].ت نموده استیروا

که بنده  ین حالتیکترینزد«ند: یفرما یم یثیدر حد ج اسالم یامبر گرامیپ :شرح
؛ »دیاد دعا کنیتواند با پروردگارش داشته باشد، حالت سجده است؛ پس در آن، ز یم

، تضّرع و اعتراف به یت خواریمسلمان، در حالت سجده، در نھا ی را بندهی[مسلم] ز
 رد.یگ یت پروردگارش قرار میت و ربوبیخداوند و مقام الوھ یبندگ

اّما السجود فاجتهدوا يف «ند: یفرما یگر مید ییدر جا ج ن رسول خدایو ھمچن
 یرا دعاید؛ زیسجده، خوب بکوش یدر دعا«(مسلم)؛  »ادلاعء َ�َقِمٌن ان �ُستجاب ل�م

 .»رفته شودین است که پذیا ی ستهیسجده به طور خاص، شا

 .۳۴۳۴ح  ۵/۴۵۵ یترمذ -١
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در موقع  ج امبریاست که پ یقت سجده، ھمان دعاھا و اذکاریر واقع، روح و حقو د
شگاه یآورده است و به پ یرا به جا یالھ یح و حمد و ثنایھا تسب آن ی لهیسجده به وس

ش یخو یاز وصف و شکوه او و ضعف و ناتوان یان پرتویکرد و به ب یاو تضّرع و ِالتجا م
مبارک را  ین دعاھایبنده است که مفھوم ایز زیمسلمانان ن یپرداخت؛ پس برا یم

را یھا را بخوانند؛ ز تالوت آن ی ح سجده، در سجدهیھمراه با تسب یدرک کنند و گاھ

 باشد. یم ج رسول خدا ی ژهیراث وین سعادت بزرگ، میھم

 



 
 

 فصل سوم

فق] (۱۵[ - ۱۰۳۷  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

نَّ : َمْسُعودٍ  ابِْن  َعِن 
َ
  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
 )َوانلَّْجمِ ( َقَرأ

نَّ  َ�ْ�َ  َمَعهُ  اَكنَ  َمنْ  وََسَجدَ  ِ�يَها فََسَجدَ 
َ
َخذَ  قَُر�ٍْش  ِمنْ  َشيًْخا أ

َ
ا أ وْ  َحىًص  ِمنْ  َكفًّ

َ
 تَُراٍب  أ

  فََرَ�َعهُ 
َ

ْ�تُهُ  فَلََقدْ : هِ لّٰ ـال َ�بْدُ  قَاَل . َهَذا يَْ�ِفيِ� : َوقَاَل  َجبَْهِتهِ  إِىل
َ
 َوَزادَ . اَكفًِرا قُِتَل  َ�ْعدُ  َرأ

َُخارِيُّ  َميَّةُ  وَُهوَ : ِرَوايَةٍ  يِف  ابلْ
ُ
 .)١(خلف ْ�نُ  أ

 ی مکرمه)، سوره ی (در مکه ج امبرید: پیگو س ) عبدالله بن مسعود۱۵( -۱۰۳۷
که  ی(که در آن سجده وجود دارد) را خواندند و به سجده رفتند و تمام کسان »نجم«

 یش که مشتیاز قر یرمردیشان سجده بردند به جز پیاضر بودند، ھمراه با ادر آنجا ح
 یبرا«اش بلند کرد و گفت:  یشانیپ یرا برداشت و آن را به سو -ا خاک ی -از شن 

 ».به سجده ندارم) یازیاست (و ن ین کافیمن، ا

کفر، دم که در حالت ین ماجرا، آن مرد را دید: بعد از ایگو س عبدالله بن مسعود
 کشته شد.

ز ین مطلب نیا یاز بخار یتیاند. و در روا ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 ].بود »ة بن خلفیام«، یشیرمرد قریافزوده شده است که آن پ

 )حیَصحِ ] (۱۶[ - ۱۰۳۸

 »ص« يِف  َسَجدَ  ج انلَّيِبَّ  إِنَّ : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
 .)٢(النََّسايِئّ  َرَواهُ . ُشْكًرا َو�َْسُجُدَها تَْوَ�ةً  َداوُدُ  َسَجَدَها: َوقَاَل 

(که  »ص« ی در سوره ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عباس۱۶( -۱۰۳۸

توبه سجده نمود و  یاز رو ÷داود«سجده است) به سجده رفتند و فرمودند:  یدارا
 ».مینمائ یاو، سجده م ی قبول توبه ی ز به شکرانهیما ن

  .۱۴۰۶ح  ۲/۱۲۲)؛ و ابوداود ۵۷۶-۱۰۵( ۱/۴۰۵؛ مسلم ۱۰۷۰ح  ۲/۶۴۳ یبخار -١
 .۹۵۷ح  ۲/۱۵۹ یینسا -٢
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 ].ت کرده استیروا ییرا نساث ین حدی[ا
 :»ۀسجدھا داود توب« :شرح

 د:یفرما یم »ص« ی خداوند بلند مرتبه در سوره

تَٮَٰك  ۞وََهۡل ﴿
َ
�  ْ ْ  إِذۡ  ٱۡ�َۡصمِ  َ�َبُؤا ُروا ٰ َداوُ  ٢١ٱلِۡمۡحَراَب  �ََسوَّ َ�َ ْ َ�َفزَِع  ۥدَ إِۡذ َدَخلُوا

ٰ َ�ۡعٖض فَ  ْ َ� َ�َۡفۖ َخۡصَماِن َ�َ�ٰ َ�ۡعُضَنا َ�َ ِ  ٱۡحُ�مِمۡنُهۡمۖ قَالُوا َوَ�  ٱۡ�َقِّ بَۡيَنَنا ب
ٓ �ُۡشِطۡط وَ  َ�ٰطِ إَِ�ٰ َسَوآءِ  ٱۡهِدنَا ِ� َ�ُ  ٢٢ٱلّصِ

َ
ٓ أ �ِۡسٞع َو�ِۡسُعوَن َ�ۡعَجٗة َوِ�َ  ۥإِنَّ َ�َٰذا

 �ِ �ِ ۡ�فِۡلنِيَها وََعزَّ
َ
ٞ َ�َقاَل أ قَاَل لََقۡد َظلََمَك �ُِسَؤاِل  ٢٣ٱۡ�َِطابِ َ�ۡعَجةٞ َ�ِٰحَدة

ٰ َ�ۡعٍض إِ�َّ  ٱۡ�ُلََطآءِ �نَّ َكثِٗ�� ّمَِن  ۦۖ َ�ۡعَجتَِك إَِ�ٰ نَِعاِجهِ  ِينَ َ�َۡبِ� َ�ۡعُضُهۡم َ�َ  ٱ�َّ
 ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنوا ا ُهۡمۗ َوَظنَّ َداوُ  ٱل�َّ ُٰه فَ  ۥدُ َوقَلِيٞل مَّ َما َ�َت�َّ َّ�

َ
 ۥَفَر َر�َّهُ ٱۡسَتغۡ �

نَاَب۩
َ
 ٢٥ابٖ  َٔ ِعنَدنَا لَُزۡلَ�ٰ وَُحۡسَن َ�  ۥَ�ٰلَِكۖ �نَّ َ�ُ  ۥَ�َغَفۡرنَا َ�ُ  ٢٤َو� � َو�

�ِض َ�َٰك َخلِيَفٗة ِ� إِنَّا َجَعلۡ  ۥدُ َ�َٰداوُ 
َ
ِ  ٱ�َّاِس َ�ۡ�َ  ٱۡحُ�مفَ  ٱۡ� َوَ� تَتَّبِِع  ٱۡ�َقِّ ب

ِۚ َ�ُيِضلََّك َعن َسبِيِل  ٱلَۡهَوىٰ  ِينَ إِنَّ  ٱ�َّ ِ يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل  ٱ�َّ لَُهۡم َعَذاٞب  ٱ�َّ
 .]۲۶-۲۱[ص:  ﴾٢٦ٱۡ�َِسابِ َشِديُدۢ بَِما �َُسواْ يَۡوَم 

وار عبادتگاه (نه از ی(از اوقات) از د یده است که وقتیبه تو رس یانیشاک ا داستانیآ« 
در  یداود) باال رفتند؟* ناگھان بر داود وارد شدند (و ناگھان یدرگاه خانه، به سو

را دارند.  ید (و گمان برد که قصد کشتن ویشان ترسیبرابرش ظاھر گشتند) و او از ا
ستم کرده است. تو  یگریاز ما بر د یکیم و یھست یبدو) گفتند: مترس! ما دو نفر شاک

راه رھنمود  یکن و ستم روا مدار و ما را به راستا یان ما به حق و عدل داوریدر م
ش دارد و من تنھا ین برادر من است و او نود و نه میاز دو نفر گفت:) ا یکیفرما. * (

ھم از  یکین یا که اد: آن را به من واگذار (چریگو یبه من) م یش دارم و (ویک می
ره شده یخوبتر است!) و او بر من در سخن چ یکیاز  یچیمن باشد بھتر است، و ھ

اتر و رساتر است و مرا مغلوب و یاست؛ (چون از لحاظ فصاحت و بالغت از من گو
ورزد،  یباره م نیکه درا یادیز با اصرار زیمنکوب قدرت منطق خود کرده است و ن

ش تو یگانه میه است).* داود گفت: مسلمًا او با درخواست ام نمود خسته و درمانده
زگاران یاز آم یاریدارد؛ اصًال بس یخود، به تو ستم روا م یھا شیافزودن آن به م یبرا

دارند، مگر آنان  یگر ستم روا میگر سر و کار دارند، نسبت به ھمدیکدیکه با  یو کسان
ار کم و اندک یھم بس ین کسانیچن یکنند، ول یسته میشا یکه واقعًا مؤمنند و کارھا
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ز یگران و نیھراس او از د ی م (و اندازهیا ھستند. داود گمان برد که ما او را آزموده
ش آمرزش یم). پس از پروردگار خویا ش زدهیرا به محک آزما یقضاوت و ی نحوه

 ی ئهیو َس  ین (ترک َاولیخواست و به سجده افتاد و توبه کرد. * به ھر حال، ما ا
م) و او در یرا مشمول لطف و محّبت خود قرار داد یم (و ویدین) را بر او بخشیُمقّرب

فردوس  یھا ن و نعمتیبا است (که بھشت بریمقام واال و برگشتگاه ز یشگاه ما دارایپ
 یم (و بر جایا خود ساخته ی ندهین، نمایداود! ما تو را در زم یا *).است یَاعل

نفس  یکن و از ھوا یان مردم به حق داوریپس در م م،)یا ن نشاندهیشیامبران پیپ
که از راه خدا  یگمان کسان یسازد. ب یمکن که تو را از راه خدا منحرف م یرویپ

امت) یبه خاطر فراموش کردن روز حساب و کتاب (ق یگردند عذاب سخت یمنحرف م
 ».دارند

 داستان داو: یاصل یماجرا
 عنوان به یافراد هک ستین نیا از شیب شود یم استفاده دیمج قرآن از آنچه
 رد،ک وحشت نخست او شدند، حاضر او نزد و رفتند باال داود محراب از یدادخواھ

 و داشته ماده گوسفند ۹۹ دو آن از یکی هک داد فرا گوش کیشا تیاکش به سپس
 تقاضا برادرش از گوسفند نه و نود صاحب هک یحال در گوسفند، یک فقط یگرید

 و ظلم را تقاضا نیا و داد، کیشا به را حق او ند،ک واگذار او به ھم را یکی هک داشته
 او خدا و ردک عفو یتقاضا خداوند از و گشت، مانیپش خود ارک از سپس خواند، یتعد

 .دیبخش را
 لهأمس یگرید و شیآزما لهأمس یکی: است دقت قابل ریتعب دو نجایا در یمنتھ
 .توبه و استغفار
 به توجه با اما نگذاشته، انگشت یمشخص ی نقطه یرو قسمت دو نیا در قرآن

 عاتاطال داود آمده، اتیآ نیا ریتفس در هک یماسال اتیروا و اتیآ نیا در موجود نئقرا
 نیچن یک لذا ند،ک شیآزما را او خواست یم خدا و داشت، قضا امر در یفراوان مھارت و

 او یبرا) محراب یباال از معمول ریغ قیطر از داود بر شدن وارد( یعاد ریغ طئشرا
 یحیتوض مقابل طرف از هکآن از شیپ و شد، عجله و یدستپاچگ گرفتار او آورد، شیپ

 .بود نهعادال یداور چند ھر رد،ک یداور بخواھد
 نمود، جبران ،وقت گذشتن از شیپ و شد، خود لغزش متوجه یزود به او چه گر

 کتر نیا از لذا نبود، نبوت یواال مقام ی ستهیشا هک زد سر او از یارک بود چه ھر یول
 .داد قرار بخشش و عفو مشمول را او ھم خداوند رد،ک استغفار یولاَ 
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 نیا از بعد فاصلهبال هک است یا هیآ - گذشت آنچه بر وهعال - ریتفس نیا بر گواه
 قرار نیزم یرو در خود نیجانش را تو ما هک ندک یم خطاب داود به و دیآ یم اتیآ

 .منما یرویپ ھوس و ھوا از و نک یداور مردم انیم در عدالت و حق یرو از لذا م،یداد
 .است بوده یداور و قضاوت طرز در داود لغزش هک دھد یم نشان ریتعب نیا

 باشد بزرگ امبریپ نیا مقام و نأش مخالف هک یزیچ فوق اتیآ در بیترت نیا به
 .ندارد وجود

 :تورات در مورد داو یداستان خراف
شه ید؟ و ھم ریگو ینه چه مین زمیم در اینیم تا ببیکن یاکنون به تورات مراجعه م

گاه و ب یرھایاز تفس یبعض  م.یدا کنیخبر را پ یافراد ناآ
د: یگو ین میچن ۲۷تا  ۲ یھا ازده جملهیفصل » لیاشموئ«تورات در کتاب دوم 

ملک گردش  واقع شد که وقت غروب داود از بسترش برخاست و بر پشت بام خانه«
ار خوب یکرد، و آن زن بس یشتن را شستشو مید که خویرا د یکرد، و از پشت بام زن

 یآن زن استفسار نمود، و کس ی صورت و خوش منظر بود، و داود فرستاد و درباره
 ست؟ین )٢(»یاه حتیاول«زن » عامیال«دختر  )١(»بت شبع«ا یگفت که آ

د و او بعد یآمده، داود با او خواب یو او نزد و ان را فرستاد و او را گرفت،یلچیو داود ا
خود رفت، و زن حامله شده، فرستاد و داود را  ی ز شدن از نجاستش به خانهیاز تم

را نزد » یاه حتیاور«فرستاد که  )٣(»وآبی«مخبر ساخته که حامله ھستم، و داود به 
 یمد، و داود از سالمتآ یاه نزد ویاه را نزد او فرستاد. و اوریوآب، اوریمن بفرست، و 

 د.یقوم و از خوش گذشتن جنگ پرس یوآب و از سالمتی
اه از ی، و اوریت را شستشو نمایو پاھا یات فرود آ اه گفت به خانهیو داود به اور

اه در یرون رفت. اما اوریطعام از ملک ب ی رون رفت و از عقبش مجموعهیخانه ملک ب
 یامد، و ھنگامید و به خانه اش فرود نیش خوابیر بندگان آقایملک با سا ی خانه ی دھنه

اه یامده بود، داود به اوریبه خانه اش فرود ن» اهیاور«که داود را خبر داده گفتند که 

د و آتش یاو را برھنه از پشت بام د -طبق گفته تورات  -است که داود  ینام آن زن» بت شبع« -١
 بود. یاز صاحب منصبان عبران یکی» عامیال«ن زن دختر یور شد. ا عشق او در دلش شعله

» ح«د تاء و کسر یبا تشد» یحت«از افسران ارشد لشکر داود بود، و  یکیا نام ید یبه تشد» اهیاور« -٢
 گفتند. یم» حت ینب«فه او را یکنعان است، که طا ابن» حت«منسوب به 

 فرمانده لشکر داود.» وآبی« -٣
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اه به داود عرض کرد ی؟ و اوریامدیات فرود ن ؟ چرا به خانهیا امدهیا از سفر نیگفت که آ
 یم برویوآب و بندگان آقایم یو آقابانھا ساکنند،  هیھودا، در سایل و یکه صندوق و اسرائ

دن با زن یدن و خوابیشود که به جھت خوردن و نوش یا مینند، و من آیمه نشیصحرا خ
 ن کار را نخواھم کرد...یات جانت (سوگند) ایخود به خانه خود بروم؟ به ح

اه فرستاد، و در ینوشته به دست اور» وآبی«به  یو واقع شد که داود صبحدم مکتوب
د، و از یبگذار یدیجنگ شد یاه را در مقابل روین مضمون نوشت که اوریبدمکتوب 

وآب یکه  ین شد بعد از آنیرد (کشته شود). و چنید، تا که زده شده بمیعقبش پس برو
ر در آن بوده یدانست مردمان دل یکه م یاه را در مکانیشھر را مالحظه کرده بود اور

از قوم  یدند، و بعضیوآب جنگیرون آمده با یباشند در آنجا گذاشت و مردمان شھر ب
اه ید که شوھرش اوریاه شنیز مرد... زن اورین» یاه حتیاور«بندگان داود افتادند و 

ه داود فرستاد او یتعز ینمود و بعد از انقضا یمرده است، و به خصوص شوھرش عزادار
ر نظر خدا ناپسند که داود کرده بود د ی.. اما کار.اش آورد که او زنش شد! را به خانه

 .)١(!آمد
 شود که: ین مینجا چنین داستان تا به ایخالصه ا
را  یافتد، زن یرود و چشمش به خانه مجاور م یبه پشت بام قصر م یداود روز

بود او  یا لهیرد، به ھر وسیگ یم یند، عشق او در دلش جایب یبرھنه در حال شستشو م
 .شود! یباردار مآورد، و او از داود  یخود م ی را به خانه

 یینت و باصفایلشکر داود، و مرد پاک ط ی از افسران برجسته یکین زن یشوھر ا
ق فرستادن او به منطقه یاز طر یا بود، داود او را (نعوذ بالله) با توطئه ناجوانمردانه

 »!!آورد یرساند، و ھمسر او را رسمًا به ازدواج خود درم یدر جنگ به قتل م یخطرناک
 د:یبشنو یه داستان را از زبان تورات کنونیاکنون بق
 یکیخداوند ناثان را («ن آمده است: یل چنیاز ھمان کتاب دوم اشموئ ۱۲در فصل 

دو آدم  یل و مشاور داود) نزد داود فرستاد، و گفت در شھریاسرائ یامبران بنیاز پ
ک بره یز ر را جیار داشت، و فقیگوسفند و گاو بس یر، غنیفق یگرید و یغن یکیبودند 

 یغ کرد که از گوسفندان خود غذا برایآمد او در ینزد غن یکوچک نبود، مسافر
 د کرد؟!یر را گرفت و کشت، اکنون چه بایمرد فق ی ه کند، برهیھمان تھیم

 .۲۷تا  ۲ یھا جمله ۱۱فصل » لیاشموئ«نقل از کتاب دوم  -١
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ن کار را کرده یکه ا ین شد و به ناثان گفت: به خدا سوگند کسیداود سخت خشمگ
گوسفند بدھد! اما ناثان به داود گفت  یجاد چھار گوسفند به یمستحق قتل است!، او با

 .!یآن مرد توئ
ن یرفت در عیش شد، و توبه کرد، خداوند توبه او را پذیداود متوجه کار نادرست خو

 ».ن بر سر داود آوردیسنگ یحال بالھا
نظر  دارد که قلم از ذکر آن شرم دارد، لذا از آن صرف یراتینجا تورات تعبیدر ا

 م.یکن یم
خورد که مخصوصًا قابل دقت  یبه چشم م یت از داستان تورات نکاتن قسمیدر ا

 است.
امبران مشاور او یاز پ یکیامد بلکه ینزد داود ن یبه عنوان دادخواھ یکس  -۱

او ذکر کرد، سخن از دو برادر  یپند و اندرز برا یل مثال برایرا بر سب یداستان
ر یو فق یدو آدم غنست، بلکه سخن از ینجا نیدر ا یگریاز د یکی یو تقاضا

 یک بره، ولیفقط  یگریار داشته، و دیگاوان و گوسفندان بس یکیاست که 
نجا نه سخن از باال یھمان خود کشته، تا ایم یر را برایبره مرد فق یمرد غن

ان دو برادر، و یوار محراب است، نه وحشت داود، و نه طرح دعوا میرفتن از د
 بخشش. ینه تقاضا

ک گوسفند قتل ی یستمگر را مستحق قتل دانست (برا یداود آن مرد غن  -۲
 ؟چرا)

ک گوسفند ید به عوض ین حکم صادر کرد و گفت بایبر ضد ا یبالفاصله حکم  -۳
 )؟چھار گوسفند بدھد؟ (چرا

 اه اعتراف کرد.یانت به ھمسر اوریداود به گناه خود در مورد خ  -۴
 چرا)؟ ین سادگیرا عفو کرد (به ا خداوند او  -۵
 داود قائل شد که نقل ناکردنش بھتر است. ی درباره یبیخداوند مجازات عج  -۶
 .شد! مانیمادر سل -ن سوابق درخشان یبا ا -ن زن یو ھم  -۷
از  یتوان کرد، بعض یآور است اما چه م رنج ین داستانھا به راستیچه نقل اگر

گاه تحت تأث ره ید را تیمجات قرآن یپاک آ ی چھره یلیات اسرائین روایر ایجاھالن ناآ
از  یجز ذکر بخش یا روشن کردن حق، چاره یاند که برا گفته یاند، و سخنان ساخته

 ن داستان رسوا نبود.یا

 



 ٢٢١  )ی تالوت سجده) ٢١( باب( :الصلوة کتاب

 :میکن یاکنون ما سؤال م
ف بزرگ یبا ده توص» ص« ی ه از سورهین آیکه خداوند او را در چند یامبریا پیآ -۱

الھام گرفتن به سر گذشت او توجه داده،  یرا برا ج امبر اسالمیستوده و پ
 ن اتھامات بر او وارد باشد؟!یک ھزارم از ایممکن است 

إِنَّا  دُ ۥَ�َٰداوُ ﴿د: یگو ین میات بعد از ایکه قرآن در آ یا ف با جملهین اراجیا ایآ -۲
 ٱ ِ�  َخلِيَفةٗ  َ�َٰك َجَعلۡ 

َ
خود  ی ندهیفه و نمایداود ما تو را خل یا« .]۲۴[ص:﴾�ِض ۡ�

 سازگار است؟!» مین قرار دادیدر زم
شود ھمسر افسر  یتین جنایمرتکب چن یک فرد عادیامبر خدا نه، اگر یپ -۳

د مردم چه یاو بربا ن ناجوانمردانه از دستین چنیمانش را ایوفادار و پاک و باا
 ست؟!یاو خواھند کرد و مجازاتش چ ی درباره یقضاوت

 تعجب است. ید جان کار از افسق فساق سر زنیاگر ا یحت

ک پادشاه یاو را به عنوان  یداند ول ینم ج امبریدرست است که تورات داود را پ
 یل بوده معرفیاسرائ یانگزار معبد بزرگ بنیبس ارجمند داشته، و بن یعادل که مقام

 کند. یم
 یو مناجاتھا» ر داودیمزام«معروف تورات کتاب  یاز کتابھا یکینکه یجالب ا -۴

کتب  یتواند در البال یم ین آدمیک چنیا مناجات و سخنان یاو است، آ
 رد؟یقرار گ یآسمان

ف یتورات تحر یداند که داستانھا یداشته باشد م یھر کس اندک عقل و شعور -۵
اء و یاست که به دست دشمنان مکتب انب ینه خرافاتین زمیدر ا یشده کنون

گاه و جاھل ساخته و پرداخته شده استیا افراد بسی توان آنھا  ی، چگونه مار ناآ
 ار بحث قرار داد؟یرا مع

 است. ین گونه خرافات خالین است که از ایعظمت قرآن در ا یآر

 





 
 

 )۲۲( باب
 ها اوقاتی که گزاردن نماز در آن

 نهی شده است.
 

 شده است. یھا نھ که گزاردن نماز در آن یاوقات )۲۲باب (



 
 

 فصل اول

فق] (۱[ - ۱۰۳۹  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

 «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن 
َ

َحُدُ�مْ  َ�تََحرَّى ال
َ
َ  أ  ُطلُوِع  ِعنْدَ  َ�يَُص�ِّ

ْمِس    الشَّ
َ

 »ُغُرو�َِها ِعنْدَ  َوال
ْمِس  َحاِجُب  َطلَعَ  إَِذا«: قَاَل  ِرَوايَةٍ  َوِ�  َالة فدعوا الشَّ  َحاِجُب  اَغَب  فَإِذا. تربز َحىتَّ  الصَّ

ْمِس  َالةَ  فََدُعوا الشَّ   تَِغيَب  َحىتَّ  الصَّ
َ

َيَّنُوا َوال
َ

ْمِس  ُطلُوعَ  بَِصَالتُِ�مْ  حت   الشَّ
َ

 ُغُروَ�َها َوال
إِ�ََّها

يَْطان قَْر� بَ� تطلع فَ  .)١(»الشَّ

از شما  یکید ینبا«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۱( -۱۰۳۹
 یتیو در روا -». د بخواندیش را به ھنگام طلوع و غروب خورشیعمد، نماز خو یاز رو

 فرمودند: ج امبریپ –گر آمده است که ید
آشکار  ین که به خوبید تا اید طلوع کرد، نماز را ترک کنیاز خورش یا ھرگاه گوشه«
غروب نکرده،  یاز آفتاب غروب نمود، تا به خوب یا وشهگردد؛ و ھرگاه گ یدا میو ھو

د؛ ید نخوانید. و به عمد، نمازتان را به ھنگام طلوع و غروب خورشید نماز بخوانینبا
 ».کند یطان طلوع مین دو شاخ شید بیچون خورش

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
د ینبا یعنیرا دنبال کرد.  یرا طلب کرد و قصد نمود؛ کار ی: کار»یتحّر یال« :شرح

د و به عمد در ھنگام طلوع و ید را دنبال کنیخواندن نماز، طلوع و غروب خورش یبرا
 د.یغروب، آن نماز را بخوان

 ز.یھر چ ی : کرانه و گوشه»حاجب«
ن و مشخص ینمازتان مع ید را براید وقت طلوع و غروب خورشی: نبا»نوایالتح«

 د.یکن
 )حیَصحِ ] (۲[ - ۱۰۴۰

؛ و موطأ ۵۷۰ح  ۱/۲۷۸ یی)؛ نسا۸۲۸-۲۸۹ح ( ۱/۵۶۷؛ مسلم ۳۲۷۳و  ۳۲۷۲ح  ۶/۳۳۵ یبخار -١
 .»تاب القرآنک«؛۴۵ح  ۱/۲۱۹ کمال

                                           



 ٢٢٥ )است شده ینه ها آن در نماز گزاردن که یاوقات) ٢٢( باب( :صلوةکتاب ال

ن ينهانا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ  َسااَعٍت  ثََالُث : قَاَل  اَعِمرٍ  بِْن  ُ�ْقبَةَ  َوَ�نْ 
َ
و ِ�يِهنَّ  نص� أ

َ
 أ

ْمُس  َ�ْطلُعُ  ِح�َ : َمْوتَانَا ِ�يِهنَّ  َ�ْقرُبَ  ِهَ�ةِ  قَائِمُ  َ�ُقومُ  وَِح�َ  تَْرتَِفعَ  َحىتَّ  بَازَِغةً  الشَّ  َحىتَّ  الظَّ
ْمُس  تَِميَل  ْمُس  تََضيَُّف  وَِح�َ  الشَّ ُغُروِب  الشَّ

ْ
اهُ . تغرب َحىتَّ  لِل وَ  .)١(مُسلم رَ

ما را از نماز  ج د: سه وقت است که رسول خدایگو س ) عقبة بن عامر۲( -۱۰۴۰
کرده است؛ و آن سه وقت،  یمان در آن اوقات، نھیھا ا دفن کردن مردهیگزاردن 

کند تا آن که خوب بلند شود و آشکار و  ید طلوع میکه تازه خورش یعبارتند از: ھنگام
 یگاه که (به سو رد تا آنیگ ید در وسط آسمان قرار میکه خورش یدا گردد؛ و وقتیھو

که غروب  یغروب باشد تا وقت ی د در آستانهیکه خورش یل شود؛ و ھنگامیغرب) ما
 د.ینما

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 :شرح

 : طلوع کننده و درخشنده.»بازغة«
 د و طلوع کرد.ید درخشی: خورش»ۀتطلع الشمس بازغ«
 ک شد.ی: آفتاب به غروب نزد»ف الشمسیتض«

َفٌق ] (۳[ - ۱۰۴۱  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َوَ�نْ 
َ
  َسِعيدٍ  أ

ْ
 «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُخْدرِيِّ ـال

َ
بِْح  َ�ْعدَ  َصَالةَ  ال  تَْرتَِفعَ  َحىتَّ  الصُّ

ْمُس    الشَّ
َ

َعرْصِ  َ�ْعدَ  َصَالةَ  َوال
ْ
ْمُس  تَِغيَب  َحىتَّ  ال  .)٢(»الشَّ

د نماز (سّنت و ینبا«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ید خدری) ابوسع۳( -۱۰۴۱
کند،  ید دارد طلوع میکه خورش یشدن وقت نماز صبح در حال ینفل)، بعد از سپر
د نماز ین نبایظاھر و بلند گردد؛ و ھمچن یخوبد به ین که خورشیگزارده شود، تا ا

د دارد غروب یکه خورش یشدن وقت عصر در حال ی(سّنت و نفل)، بعد از سپر
 ».غروب کند یگاه که به خوب د، خوانده شود تا آنینما یم

؛ ابن ماجه ۵۶۵ح  ۱/۲۷۷ یی؛ نسا۱۰۳۰ح  ۳/۳۴۸ ی)؛ ترمذ۸۳۱-۲۹۳ح ( ۱/۵۶۹مسلم  -١
 .۴/۱۵۲؛ و مسند احمد ۱۴۳۲ح  ۱/۳۹۴ ی؛ دارم۱۵۱۹ح  ۱/۴۸۶

ح  ۱/۳۴۳ ی؛ ترمذ۱۲۷۶ح  ۲/۵۶)؛ ابوداود ۸۲۶-۲۸۶ح ( ۱/۵۶۶؛ مسلم ۵۸۱ح  ۲/۶۹ یبخار -٢
؛ و مسند احمد ۱۴۳۳ح  ۱/۳۹۴ ی؛ دارم۱۲۵۰ح ۱/۳۹۶؛ ابن ماجه ۵۶۲ح  ۱/۲۷۶ یی؛ نسا۱۸۳

۱/۱۸. 
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 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 یھا نھ وجود دارد که نمازگزار از خواندن نماز در آن ییھا روز، وقت در شبانه :شرح

ھا منع  فرد نمازگزار در سه وقت از گزاردن نماز در آن وقت یشده است؛ و به طور کلّ 
 ن سه وقت عبارتند از:یشده است؛ و ا

 د بلند شود.یگاه که خورش د تا آنیھنگام طلوع خورش -۱
ان نمازھا، یکند؛ البته در مد غروب یگاه که خورش د تا آنیھنگام غروب خورش -۲

ن یت روا است؛ و ایوجود دارد که در ھنگام غروب، گزاردنش با کراھ ینماز
ش را تا یکند که نماز عصر ھمان روز خو یدا میتحّقق پ یموضوع در مورد کس
ش را ین فرد، نماز عصر خوین رو، اید نگزارده است؛ از ایھنگام غروب خورش

ر ید، بلکه آن را بخواند و به خاطر به تأخت وقت، ترک نکنیبه جھت کراھ
د دانست که به یانداختنش از خداوند بلند مرتبه پوزش و آمرزش بخواھد. و با

 ست.ین وقت روا نیدر ا یچ نمازین نماز، گزاردن ھیجز ا
رد یدر وسط آسمان قرار بگ -روز یدر وقت نم -د یکه خورش یو ھنگام -۳

 د).ی(ھنگام زوال خورش
سّنت و نفل؛  یوقت، نه خواندن فرائض درست است و نه خواندن نمازھان سه یدر ا
 تالوت. ی شود و نه سجده یھا، نه نماز جنازه گزارده م ن وقتین در ایو ھمچن

ز وجود دارد که گزاردن نماز ین یگرید یھا سه گانه، وقت یھا ن وقتیو عالوه از ا
 ن دو وقت عبارتند از:یھا مکروه است؛ و ا نفل در آن

د طلوع کند و به یکه خورش ینماز صبح تا ھنگام ینماز نفل مستحب پس از ادا
 زه بلند شود، مکروه است.یک نی ی اندازه

د غروب کند، یکه خورش ینماز عصر، تا ھنگام ینماز نفل مستحب، پس از ادا
 مکروه است.

 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۰۴۲

ـمَ  ج انلَّيِبُّ  قَِدمَ : قَاَل  عبسة بن َ�ْمرو وََعن
ْ
ـمَ  َ�َقِدْمُت  ِدينَةَ ال

ْ
ُت  ِدينَةَ ال

ْ
 َعلَيْهِ  فََدَخل

ُت 
ْ
ِ� : َ�ُقل ْخرِبْ

َ
َالةِ  َعِن  أ بِْح  َصَالةَ  َصلِّ «: َ�َقاَل  الصَّ َالة َعن أقرص ُ�مَّ  الصُّ  َ�ْطلُعُ  َحىتَّ  الصَّ
ْمُس  إِ�ََّها تَْرتَِفعَ  َحىتَّ  الشَّ

ارُ  لََها �َْسُجدُ  وَِحينَئِذٍ  َشيَْطانٍ  قَْرَ�ْ  َ�ْ�َ  َ�ْطلَعُ  ِح�َ  َ�ْطلُعُ  فَ ُكفَّ
ْ
 ُ�مَّ  ال

إِنَّ  َصلِّ 
َالةَ  فَ لُّ  �َْستَِقلَّ  َحىتَّ  َ�ُْضوَرةٌ  َمْشُهوَدةٌ  الصَّ ْمِح  الظِّ قرِْصْ  ُ�مَّ  بِالرُّ

َ
َالةِ  َعِن  أ  فَإِنَّ  الصَّ

ْ�َبَل  فَإَِذا َجَهنَّمُ  �ُْسَجرُ  ِحينَئِذٍ 
َ
ءُ  أ يَفْ

ْ
إِنَّ  فََصلِّ  ال

َالةَ ا فَ َ  َحىتَّ  َ�ُْضوَرةٌ  َمْشُهوَدةٌ  لصَّ َعرْصَ  تَُص�ِّ
ْ
 ال

 



 ٢٢٧ )است شده ینه ها آن در نماز گزاردن که یاوقات) ٢٢( باب( :صلوةکتاب ال

قرِْصْ  ُ�مَّ 
َ
َالةِ  َعِن  أ ْمُس  َ�ْغُرَب  َحىتَّ  الصَّ إِ�ََّها الشَّ

 لََها �ْسجد وَِحينَئِذٍ  َشيَْطانٍ  َقْرَ�ْ  َ�ْ�َ  َ�ْغُرُب  فَ
ار كفَّ

ْ
وُُضوءُ  هِ لّٰ ـال نيَِبَّ  يَا فَقلت قَاَل  »ال

ْ
ثِْ�  فَال  وضوءه يقرب رجل ِمنُْ�م َما«: قَاَل  َ�نْهُ  َحدِّ

  فينترث و�ستنشق فيتمضمض
َّ

 وَْجَههُ  َغَسَل  إَِذا ُ�مَّ  وََخيَاِشيِمهِ  َوِ�يهِ  وَْجِههِ  َخَطايَا َخرَّْت  إِال
َمَرهُ  َكَما

َ
  اهللاُ  أ

َّ
ْطَراِف  ِمنْ  وَْجِههِ  َخَطايَا َخرَّْت  إِال

َ
ـمَ  َمعَ  حِلْيَِتهِ  أ

ْ
  يََديْهِ  َ�ْغِسُل  ُ�مَّ  اءِ ال

َ
 إِىل

ِمْرَ�َقْ�ِ 
ْ
  ال

َّ
نَاِمِلهِ  ِمنْ  يََديْهِ  َخَطايَا َخرَّْت  إِال

َ
ـمَ  َمعَ  أ

ْ
َسهُ  َ�ْمَسحُ  ُ�مَّ  اءِ ال

ْ
  َرأ

َّ
 َخَطايَا َخرَّْت  إِال

ِسهِ 
ْ
ْطَراِف  ِمنْ  َرأ

َ
ـمَ  َمعَ  َشْعِرهِ  أ

ْ
  قََدَميْهِ  َ�ْغِسُل  ُ�مَّ  اءِ ال

َ
َكْعبَْ�ِ  إِىل

ْ
  ال

َّ
 رِْجلَِيهِ  َخَطايَا رَّْت خَ  إِال

نَاِمِلهِ  ِمنْ 
َ
ـمَ  َمعَ  أ

ْ
إِنْ  اءِ ال

ْ�َ�  اهللاَ  فََحِمدَ  فََص�َّ  قَامَ  ُهوَ  فَ
َ
ي َوَ�ََّدهُ  َعلَيْهِ  َوأ ِ

َّ
ُ  ُهوَ  بِاذل

َ
ْهٌل  هل

َ
 أ

 
َ
غ بَهُ  َوفَرَّ

ْ
  هِ لّٰ ـلِ  قَل

َّ
تْهُ  يَْومَ  َكَهيْئَِتهِ  َخِطيئَِتهِ  ِمنْ  انرَْصََف  إِال َ هُ  َودلَ مُّ

ُ
اهُ  .»أ وَ  .)١(مُسلم رَ

منوره آمدند؛ من  ی نهیبه مد ج د: رسول خدایگو س ) عمرو بن َعبسة۴( -۱۰۴۲
گاه گردانیز بدانجا درآمدم و به نزد این د! یشان رفتم و گفتم: مرا از (اوقات) نماز آ

کند و  ید طلوع میکه خورش ینماز صبح را بخوان؛ سپس تا وقت«فرمودند:  ج امبریپ
 یکند و کّفار برا یطان طلوع مین دو شاخ شید بید، نماز نخوان؛ چون خورشیآ یم باال

 برند. یآن سجده م
ا چاشت) بگزار؛ چون فرشتگان، شاھد و حاضر بر نماز ی= ِاشراق  یسپس نماز (ُضح

رسد؛ آن وقت از گزاردن نماز  ین مقدار خود میز به کمتریه نین که سایھستند تا ا
ه یکه سا یشود؛ سپس وقت یور م ن وقت، آتش دوزخ شعلهیر اکن؛ چون د یخوددار

ل شد، نماز (ظھر) را بخوان؛ چون فرشتگان، شاھد و حاضر بر ی(از وسط آسمان) ما
کن  ی؛ و بعد از آن، از نماز گزاردن خودداریخوان ینماز ھستند تا آن که نماز عصر را م

کند و  یطان غروب میش ن دو شاخید بید غروب کند؛ چون خورشیکه خورش یتا وقت
 .»برند یآن سجده م یمان، کّفار بران زیدر ا

خدا! از  ی فرستاده یگفتم: ا ج امبرید: خطاب به پیدر ادامه گو س عمرو بن عبسة

ه کند و یش را تھیھر کس از شما، آب وضو«فرمودند:  ج م بگو! آن حضرتیوضو برا
د، گناھان صورت، یز و پاک نمایتماش را  ینید و بیش را بشویخو ینیگاه دھان و ب آن

که صورتش را بر طبق آنچه که خداوند  یزد؛ و وقتیر یاو با آن آب، فرو م ینیدھان و ب
شش فرو یصورت او با آب وضو از اطراف ر ید، خطاھایبلندمرتبه بدو فرمان داده، بشو

 .۴/۲۶۳؛ و مسند احمد ۵۷۲ح  ۱/۲۷۹ یی)؛ نسا۸۳۲-۲۹۴ح ( ۱/۵۶۹مسلم  -١
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شتانش ان انگیھا از م آن ید، خطاھایشو یش را تا آرنج میھا زد و سپس که دستیر یم
کند، گناھان سرش با آب از اطراف  یزد؛ و بعدًا که سرش را مسح میر یبا آب فرو م

ھا از  د، گناھان آنیشو یش را تا دو قوزک میشود و بعد که پاھا یر میش، سرازیموھا
 د.یآ ین مییخالل انگشتانش با آب، پا

خدا را انجام  یستاد و حمد و ثنای، بلند شد و به نماز ایین وضویو اگر صاحب چن
از وصف و  یان پرتویاد کرد و به بیاوست،  ی ستهیق و شایکه ال یداد و او را به عظمت

و فقط متوجه او  یر او فارغ و خالیخدا از غ یش را برایشکوه او پرداخت و قلب خو
ا آورده است، از گناه پاک یکه مادرش او را به دن یساخت، ھمانند حالتش در روز

 ».شود یم
 ].ت کرده استیث را مسلم روایدن حی[ا

 ج ن که رسول خدای: ا»طان...یش ین قرنین تطلع، بیفاّنھا تطلع ح« :شرح
ل و ی، تمث»کند یا غروب میطان طلوع و یان دو شاخ شید از میخورش«ند: یفرما یم

طان و یھا (طلوع و غروب)، ش ن است که در آن وقتیآن، ا یباشد و معنا یه میتشب
کنند و  یدا میآنان، تسّلط پ یند و بر امور مردم و زندگیآ یدرم روانش به حرکتیپ

 شود. ینماز الزم است، کامل نم یکه برا یطیشرا
، به وقت طلوع و غروب، »طانیالش یقرن«ن ید در بیبه ھر حال، قرار گرفتن خورش

، آن را بر ینظران اسالم از علماء و صاحب یا آمده است؛ دسته یث فراوانیدر احاد
باشد؛ و  یطان میش ی اند:ھدف، تسّلط و غلبه ه کرده و گفتهیتوج ل و مجازیتمث

ن اوقات، به ید پرستان در ھمیت وقت طلوع و غروب، آن است که خورشیخصوص
نماز مترادف با  ی، اداین اوقاتین رو در چنیپردازند؛ از ا ید میپرستش و عبادت خورش

 طان است.یعبادت ش
ل به کار رفته است و مطلبش آن است یتمث ینجا، نوعید: در ایگو یم یعالمه خّطاب

طان قرار یدست ش ی چهیا بازیافکنند، گو یر مین وقت به تأخیکه نماز را تا ا یکه کسان
نماز در وقت مستحب و  یخود، آنان را از برگزار یھا طان با شاخیاند و ش گرفته
ر مزبور را بر ی، تعبینیدشتر علماء و دانشوران یب یآن، بازداشته است؛ ول ی دهیپسند

قتًا یطان به ھنگام طلوع و غروب، حقین باورند که شیاند و بر ا قت آن حمل کردهیحق
دپرستان، یدھد تا مشمول عبادت خورش یخود قرار م یھا ان شاخید را در میخورش
 رد.یقرار گ

 



 ٢٢٩ )است شده ینه ها آن در نماز گزاردن که یاوقات) ٢٢( باب( :صلوةکتاب ال

از  ییھا د، ھر لحظه، در بخشین سؤال مطرح گردد که خورشینجا، اید در ایو شا
طان، در ھر ین خواھد بود که شیاش ا ا، در حالت طلوع و غروب است و الزمهیدن

 خود قرار دھد؟ »نیقرن«ان ید را در میاز زمان، خورش یا لحظه
ار یمنان، بسین و اھریاطین گفت که تعداد شیتوان چن ین اشکال، میدر پاسخ ا

 وجود داشته باشد. یطان مستقلی، شیھر َمطلع یفراوان است و امکان دارد که برا
 ک نکته:یتذکر 
رسانند که  ین را مینه آمده است که مجموعًا این زمیدر ا یادیث زیات و احادیآ

ن مھم است یانگر ایان و مکاتب جداست و بیھا، اد ھا، گروه ر امتیاز سا ج امت محمد
ان یھا و اد امت یرو د دنبالیدارد که نبا یت منحصر به فردی، شخصیکه امت محمد

ت منحصر به فرد خود را دارا باشد و ید شخصیگر باشد. مسلمان، باید یباطل و خراف
ھا را  کند و اخالق و رفتار و سبک و َمنش آن یرویگران، پید دید از عادات و تقالینبا

د را یمانند ماه و خورش یعیکه مظاھر طب ین رو، کسانید؛ از ایانتخاب نما
معلوم و مشخص، در نظر گرفته  یش، زمانیعبادت و پرستش خو یدند، برایپرست یم

دادند؛ به  یدپرستان، عبادتشان را در وقت طلوع و غروب آفتاب انجام میبودند و خورش

 یاز ھمزمان یریجدا کردن موّحدان از مشرکان و جلوگ یبرا ج امبرین سبب پیھم
 است.فرموده  یھا نھ ھا، از نماز گزاردن در آن وقت عبادات آن

ت و یم را در وجود ما بکارد تا به شخصّ ین مفاھیخواھد ا یم ج امبری؛ پیآر
م؛ چرا که یگران باشیرو دیرو و پ خواھد که ما دنباله یم و نمیاستقالل خود افتخار کن

 یم که برایھا ھست ھا و گروه ن اّمتین و برتریانه) و اّمت نمونه و بھتریما اّمت َوسط (م
گران در اخالق، عبادات، رفتار و یم؛ پس چطور از دیا خته شدهینگھا برا ت انسانیھدا

 م؟یکن یروید، پیکردار و منش و عادات و تقال
فق] (۵[ - ۱۰۴۳  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

نَّ : ُكَر�ٍْب  َوَ�نْ 
َ
ِمْسَورَ  َ�بَّاٍس  اْ�نَ  أ

ْ
زَْهر بن الرَّمْحَن وَعبد �رَمة ْ�نَ  َوال

َ
 اللَُّهمَّ  ريَِض  أ

  وأرسلوه َ�نُْهم
َ

  َ�َقالُوا اَع�َِشةَ  إِىل
ْ
َالمُ  َعلَيَْها اقَْرأ َها السَّ

ْ
َعتَْ�ِ  َعن وََسل

ْ
ك : بعدالعرصقال الرَّ

ُت 
ْ
رَْسلُوِ�  َما َ�بَلَّْغتَُها اَع�َِشةَ  ىلَعَ  فََدَخل

َ
مَّ  َسْل  َ�َقالَْت  أ

ُ
ِْهمْ  فََخرَْجُت  َسلََمةَ  أ

َ
  فََردُّوِ�  إِيل

َ
 أم إِىل

ْ�تُهُ  ُ�مَّ  َ�نُْهَما َ�نَْ�  ج انلَّيِبَّ  َسِمْعُت  َ�نَْها اللَُّهمَّ  ريَِض  َسلَمة أم َ�َقالَت َسلَمة
َ
 يَُصلِّيِهَما َرأ

ُت  َدَخَل  ُ�مَّ 
ْ
رَْسل

َ
ْهِ  فَأ

َ
  إِيل

ْ
ُت  َجاِرَ�ةَ ـال

ْ
ُ  قُوِ� : َ�ُقل

َ
مُّ  َ�ُقوُل  هل

ُ
 َسِمْعتَُك  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا َسلََمةَ  أ
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َراكَ  َهات� َ�نْ  َ�نَْ� 
َ
يِب  اْ�نَةَ  يَا«: قَاَل  تَُصلِّيِهَما؟ َوأ

َ
َميَّةَ  أ

ُ
ِت  أ

ْ
ل
َ
َعتَْ�ِ  َعِن  َسأ

ْ
ك َعرْصِ  َ�ْعدَ  الرَّ

ْ
 ال

تَاِ�  َو�ِنَّهُ 
َ
َقيِْس  َ�بْدِ  ِمنْ  نَاٌس  أ

ْ
َعتَْ�ِ  َعِن  فََشَغلُوِ�  ال

ْ
ك  .)١(»َهاتَانِ  فهما الّظْهر بعد اللَّتَْ�ِ  الرَّ

و  س ، ِمسور بن مخرمهس عباسد: عبدالله بن یگو س بی) کر۵( -۱۰۴۳

فرستادند و گفتند: سالم ما را به او لشهی، مرا به نزد عاس عبدالرحمن بن ازھر
م یا دهیدو رکعت نماز بعد از نماز عصر سؤال کن؛ (چرا که ما شن ی درباره یبرسان و از و

ز گزاردن ا ج امبر خدایکه پ یگزارد، در حال یبعد از نماز عصر، دو رکعت نماز را م یکه و
 ؟!اند) فرموده ینماز در آن وقت، نھ

را که به من کرده بودند، بدو  یرفتم و سفارشلشهید: به نزد عایگو س بیکر

گر از ید یکی(لسلمه ن موضوع را از امیگفت: الشهیگفتم و رساندم. عا

 ) بپرس.ج امبریھمسران بزرگوار پ

و  س بن مخرمه، مسور س د: من ھم به نزد عبدالله بن عباسیگو س بیکر

ز یھا ن گاه آن شان رساندم؛ آنیرا بدلشهیرفتم و سخن عا س عبدالرحمن بن ازھر

در  یدم،) وین باره پرسیدر السلمه فرستادند؛ (چون از املسلمه ام یمرا به سو

از گزاردن دو رکعت نماز  ج ده بودم که رسول خداین سؤال گفت: من شنیپاسخ بد
دم که آن دو یشان را دین، باز ھم ایبا وجود ا یند، ولا فرموده یبعد از نماز عصر نھ

فرستادم و  ج امبریش پیرا پ یزیرکعت را خواندند؛ سپس وارد منزل شدند؛ من ھم کن

د: یگو یسلمه م خدا! ام ی فرستاده یشان بگو: ایبرو و) بد ج امبریبدو گفتم: (به نزد پ
د و ینمود یم یاز نماز عصر نھن دو رکعت بعد یم که از گزاردن ایا دهیما از شما شن

 د؟!یخوان یم که آن را مینیب یاکنون م ھم

؛ یدیة! از دو رکعت نماز بعد از عصر پرسیدختر ابوام یا«فرمودند:  ج امبریپ
ش من آمدند و با آنان مشغول شدم و دو رکعت نماز یپ »سیعبدالق« ی از طائفه یا عّده

ن دو رکعت، ھمان دو رکعِت نماِز بعد از ظھر ی(سّنِت) بعد از ظھر را فراموش نمودم؛ و ا
 ».است

؛ ابن ماجه ۱۲۷۳ح  ۲/۵۴)؛ ابوداود ۸۳۴-۲۹۷ح ( ۱/۵۷۱؛ مسلم ۱۲۳۳ح  ۳/۱۰۵ یبخار -١
 .۶/۳۰۳؛ و مسند احمد ۱۴۳۶ح  ۱/۳۹۵ ی؛ دارم۱۱۵۹ح  ۱/۳۶۶

 

                                           



 ٢٣١ )است شده ینه ها آن در نماز گزاردن که یاوقات) ٢٢( باب( :صلوةکتاب ال

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 :دو رکعت نماز، پس از عصر :شرح

ات یبعد از نماز عصر، دو رکعت نفل گزارده است، روا ج ن که رسول خدایدر ا

ن یا ج د که آن حضرتیآ ین برمیچن س ث عبدالله بن عباسیمتعارض است؛ از حد
 اند. آورده یک بار به جایدو رکعت را فقط 

الر�عت� بعد العرص النّه اتاه  ج انّما صّ� رسول اهللا«د: یگو س عبدالله بن عباس
رسول «)؛ ی(ترمذ »فشغله عن الر�عت� بعدالظهر فصالهما بعد العرص ثم لم َ�ُعدهلمامال 

ن یشان آمده بود؛ از ایکه برا یدو رکعت بعد از عصر خواندند آن ھم به خاطر مال ج خدا
ھا را بعد از عصر گزاردند و بعد از  رو دو رکعت سّنت بعد از ظھر را از دست دادند و آن

 .»گر خواندن دو رکعت بعد از عصر را تکرار نکردندیآن، د

 »مسند احمد«در لسلمه ت امیو روا »یمعجم طبران«در لشهیت عایو از روا

 ج فاتت رسول اهللا«د: یگو یملشهیسد؛ آنجا که عار ین مطلب به اثبات میز ھمین
هما ثم لم يصلّهما بعد

ّ
دو  ج از رسول خدا«؛ »ر�عتان قبل العرص فلما انرصف صال

رکعت قبل از عصر فوت شد؛ و چون نماز عصر را گزاردند، آن دو رکعت را بعد از آن 
 .»نکردندگر خواندن دو رکعت بعد از عصر را تکرار یگزاردند و پس از آن، د

 ج ما اكن انليبّ «ت شده است: ین روایچنلشهی، از عایح بخاریالبته در صح
 صّ� ر�عت�

ّ
بعد از عصر به نزدم  ج امبریھر روز که پ«؛ »يأتي� يف يوم بعد العرص اال

 .»گزاردند یآمدند، حتمًا دو رکعت نماز م یم

 »ثم اثبتھا« ریز آمده است و در آن، تعبیح مسلم نیدر صحلشهیت عاین روایا
ھردو  (بر گزاردن آن دو رکعت، مداومت کردند) به کار رفته است. و »ھایدام عل« یعنی

 کنند. یت باال، بر مداومت و مواظبت داللت میروا

ھم نقل شده است که  یگریت دیروالشهیح مسلم از عایو عالوه از آن، در صح

د: یشه گویبر گزاردن دو رکعت نماز بعد از عصر است؛ عا ج انگر مواظبت آن حضرتیب

گاه  ھیچ ج رسول خدا«(مسلم)؛  »ر�عت� بعد العرص عندي قط ج رسول اهللا كما تر«
 .»در نزد من، دو رکعت بعد از عصر را ترک نکردند
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ز در مورد گزاردن دو رکعت نماز بعد از ین ینظران فقھ ان علماء و صاحبیو در م
ات یث و روایبا استدالل از احاد ینظر وجود دارد؛ امام شافع اختالفعصر، 

دگاه یاز د یداند؛ ول یز مین دو رکعت را جایا -انگر مداومت ھستند یکه ب -لشهیعا

ز ی، جاین دو رکعت بعد از نماز عصر، در حق اّمت محمدی، گزاردن ا/فهیامام ابوحن
 باشد. ینم

از  یکی، -انگر مداومت است یکه ب -را لشهیت عای، روا/فهیامام ابوحن

استدالل  یاتیث و روایقرار داده است و از تمام احاد ج امبریپ یھا یژگیات و ویخصوص
 شده است. یھا از گزاردن نماز بعد از عصر، نھ کند که در آن یم

ن که گزاردن دو رکعت بعد از عصر، از یبر ا یمبن -ل احناف یاز دال یبرخ

عبارتند  -باشد  یممنوع م یاّمت محمد یبوده است و برا ج ات رسول خدایخصوص
 از: 

 »مسند احمد«)، ن بعد العصریباب رکعت ۲۱۴ص  ۱(ج  »االثار یمعان شرح«در  -۱

که  یت است: ھنگامیروالسلمه از اّم  »ح ابن حبانیصح«) و ۴۴۴ص  ۷ج (

رسول يا «د: یشان پرسین دو رکعت را بعد از عصر ادا کردند، از ایا ج آن حضرت

ن دو رکعت یا ھرگاه ای! آج رسول خدا یا«؛ »اهللا! فنقضيهما اذا فاتتا؟ قال: ال

 .»ریفرمودند: خ ج م؟ آن حضرتیھا را قضا کن ا آنیفوت شد، آ

 ج امبر اکرمیات پین نماز، از خصوصیث به صراحت، داللت بر آن دارد که این حدیا
 بوده است.

ھما اذا کانت الشمس یرّخص فباب من  ۱۸۲ص  ۱در سنن ابوداود (ج   -۲

اكن يصّ� بعد  ج ه ان رسول الل«ت شده است: یروالشهیمرتفعة) از عا

خود بعد از نماز  ج امبریپ«؛ »�ن� عن الوصالو �واصلو �ن� عنهاو العرص
ان دو یفرمودند؛ و م یگزاردند و مردم را از آن منع م یعصر، دو رکعت نماز م

نمودند و مردم را از وصال  یخوردند و وصال م ینم یزیچ یدار روز در روزه
 .»کردند یم ینھ

 ج امبریات پین نماز، از خصوصیز به صراحت، داللت بر آن دارد که ایث نین حدیا
 باشد. یاست و در حق اّمت، مشروع نم

 



 ٢٣٣ )است شده ینه ها آن در نماز گزاردن که یاوقات) ٢٢( باب( :صلوةکتاب ال

 یهن ی، كتاب فضائل القران، باب االوقات الت۲۷۷ص  ۱ج ح مسلم (یدر صح  -۳

ان دو رکعت نماز یپس از ب یت است که ویروالشهی) از عاهايعن الصلوة ف

 ینماز ج امبریھرگاه پ«؛ »اذا صّ� صلوة اثبتها ج و اكن«د: یگو یبعد از عصر م
 .»کردند یگزاردند، بر آن مداومت و مواظبت م یرا م

 ج ات رسول خدایانگر آن است که نماز مورد بحث، از خصوصیث، بین حدیاق ایس
 بوده است.

ث یث باال (حدینظران فقه احناف، حد دگاه علماء و صاحبیبه ھر حال، از د

است؛ چنان که  ج ص رسول خدایاز خصا یکیانگر ی) ب۱۰۴۳، به شماره شهیعا

�ن� و انّه اكن يصّ� بعد العرص«د: یگو یبر آن داللت دارد آنجا که ملشهیث عایحد
 تر گذشت). شیاش پ ؛ (ترجمه»�ن� عن الوصالو �واصلو عنها

ث منع از خواندن نماز یث و احادین حدیان ایم یچ تضاّد و منافاتیه، ھین توجیو با ا
 د. والله اعلم.یآ یبعد از عصر، به وجود نم

 





 
 

 فصل دوم

 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۰۴۴

دِ  َ�نْ  ى: َقاَل  َ�ْمرو بِْن  قَيِْس  َ�نْ  ِإبَْراِهيمَ  بِْن  ُ�َمَّ
َ
 َصَالةِ  َ�ْعدَ  يَُص�ِّ  رَُجًال  ج انلَّيِبُّ  َرأ

بِْح  َعتَْ�ِ  الصُّ
ْ
بِْح  َصَالة«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َقاَل  َر� َعتَْ�ِ  الصُّ

ْ
َعتَْ�ِ  َر�

ْ
 »َر�

ُ�نْ  لَمْ  إِ�ِّ : الرَُّجُل  َ�َقاَل 
َ
َعتَْ�ِ  َصلَّيُْت  أ

ْ
ك نَ  فََصلَّيْتُُهَما َ�بْلَُهَما اللَّتَْ�ِ  الرَّ

ْ
 فََسَكَت . اآل

بُو َرَواهُ . ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل 
َ
ِمِذيُّ  َوَرَوى َداوُدَ  أ ْ َْوهُ  الرتِّ

َ
  َهَذا إِْسنَادُ : َوقَاَل  �

ْ
 لَيَْس  َحِديِث ـال

نَّ  بُِمتَِّصٍل 
َ
دَ  ِأل ِح  َوِ� . َ�ْمٍرو بِْن  قَيِْس  ِمنْ  �َْسَمعْ  لَمْ  �سمع إِبَْراِهيم بن ُ�َمَّ نَّةِ  رَشْ  َو�َُسِخ  السُّ

ـمَ 
ْ
وه قهد بِْن  قَيِْس  َ�نْ  َصا�ِيِح ال

َ
�)١(. 

کند که گفت:  یت میروا س س بن عمرویاز ق /می) محمد بن ابراھ۶( -۱۰۴۴

دند که پس از گزاردن نماز (فرض) صبح، دو رکعت نماز یرا د یمرد ج رسول خدا
ن رو، فرمودند: نماز صبح عبارت است از دو رکعت (نماز سّنت) و دو یخواند؛ از ا یم

که  یدان ی؛ مگر نمیخوان یگر میھا، دو رکعت د  رکعت (نماز فرض؛ پس چرا بعد از آن
 ؟ست)یگر نید یپس از فرض صبح، نماز

ت ن جھیام؛ از ا که قبل از دو رکعت فرض است را نخوانده یآن مرد گفت: دو رکعت

 خاموش ماندند (و انکار نکردند). ج امبریآن دو رکعت را االن خواندم؛ پس پ
نه  یز به سان آن را (در معنین یت کرده است؛ و ترمذیث را ابوداود رواین حدی[ا

ست؛ چرا که محمد بن یث، مّتصل نین حدیت کرده و گفته است: اسناد ایدر لفظ) روا

 ده است.یرا نشنث ین حدیا س س بن عمرویم؛ از قیابراھ
) از یث (در معنین حدیز به سان این »حیالمصاب« یھا و نسخه »شرح السنة«و در 

 ].ت شده استیروا س س بن َقھدیق قیطر
از نمازگزاران، موفق به گزاردن دو  یھا، اگر فرد یھا و حنبل یدگاه شافعیاز د :شرح

تواند آن دو  یرکعت سّنت، قبل از گزاردن دو رکعت فرض صبح نشد، در آن صورت م

 .۱۲۶۷ح  ۲/۵۱ ابوداود -١
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ن بزرگواران، یل اید بخواند. دلیرکعت سّنت را بعد از نماز فرض و قبل از طلوع خورش

عّلت  ی درباره س سین آمده است که قیگر چنید یتیث باال است. و در روایحد

يا رسول اهللا! ا� لم ا�ن ر�عت «ندن دو رکعت سّنت بعد از نماز فرض صبح گفت: خوا
خدا! من دو رکعت سّنت قبل از فرض را نخوانده  ی فرستاده یا«؛ »ر�عيت الفجر

 .»فال اذن«ز فرمودند: ین ج امبری. و پ»بودم

به را  »فال اذن«، ج رسول خدا ی ن فرمودهیو امام احمد بن حنبل، ا یامام شافع
ھا بعد  اگر دو رکعت سّنت فوت شدند، خواندن آن یعنیکنند؛  یم یمعن »فال بأس اذن«

 ندارد. یاز نماز فرض صبح، اشکال

آمده است؛  »ج فسكت انليب«، عبارت »فال اذن« یات، به جایاز روا یدر برخ

لم و و ميض ج فسكت انليب« ی ، جملهی)؛ و در برخ۱۰۴۴ث شماره ی(ھمچون حد

 ج شود که آن حضرت ین برداشت میھا چن آمده است که از مجموع آن »يقل شيئاً 
 باشد. یھا م یھا و حنبل یل شافعیث، دلین حدیاند. و ھم رفتهیرا پذ س سیعذر ق

صبح بعد از فرض، تا  یھا ن باورند که گزاردن سّنتیھا، بر ا یھا و مالک یو حنف
د ینمازگزار، منتظر طلوع خورش، فرد ین حالتیست، بلکه در چنیز نید، جایطلوع خورش

 اورد.یھا را قضا ب د طلوع کرد، سّنتیبماند و پس از آن که خورش
ت یممنوع ی است که درباره یاتیث و روایھا، تمام احاد یھا و مالک یل حنفیدل

 گزاردن نماز بعد از فرض صبح آمده است؛ از جمله:

الفجر حيت تطلع  ن� عن الصلوة بعد ج اّن رسول اهللا«د: یگو س ابن عباس

از گزاردن  ج رسول خدا«و مسلم)؛  ی(بخار »�عد العرص حيّت تغرب الشمسو الشمس
د و از خواندن نماز بعد از فرض عصر تا غروب ینماز بعد از فرض صبح تا طلوع خورش

 .»کردند ید، نھیخورش

ال صلوة بعد صلوة العرص حيّت «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ید خدریو ابوسع
و مسلم)؛  ی(بخار »ال صلوة بعد صلوة الفجر حيت تطلع الشمسو تغرب الشمس

د و خواندن نماز بعد از فرض صبح تا یگزاردن نماز بعد از نماز عصر تا غروب خورش«

ن� عن  ج اّن رسول اهللا«د: یز گوین س رهیو ابوھر». ستید، درست نیطلوع خورش

 



 ٢٣٧ )است شده ینه ها آن در نماز گزاردن که یاوقات) ٢٢( باب( :صلوةکتاب ال

ة بعد صلوة الصبح حيت تطلع عن الصلوو الصلوة بعد العرص حيت تغرب الشمس
 و مسلم). ی؛ (بخار»الشمس

 ی که درباره یاتیث و روایاند که احاد گفته ینظران اسالم و علماء و صاحب
 اند. دهیرس یاند، به حّد تواتر معنو ت نماز بعد از فرض صبح آمدهیممنوع

رسول  د:یگو یاست؛ آنجا که م س رهیث ابوھریھا، حد یھا و حنف یگر مالکیل دیو دل

ج  ی(ترمذ »من لم يصّل ر�عيت الفجر فليصلّهما بعد ما تطلع الشمس«فرمودند:  ج خدا
ھر کس دو رکعت سّنت صبح «اعادتھما بعد طلوع الشمس)؛  ی، باب ما جاء ف۸۲ص  ۱

 .»د، بخواندیھا را بعد از طلوع خورش د آنیرا نگزارد، با

که مورد  - س سیث قیکه حد اند ھا، گفته یھا و حنبل یل شافعیو در پاسخ به دل
ست؛ از ین مّتصلباشد و  ی؛ منقطع میطبق نظر امام ترمذ -باشد  یھا م استدالل آن

س، یث قیاسناد حد«؛ »و اسناد هذا احلديث ليس بمّتصل«د: یگو یم ین رو امام ترمذیا

ده است. یث را نشنین حدیا س سیم، از قیرا محمد بن ابراھی؛ ز»ستیمتصل ن
 رد.یگ یح، قرار نمیث صحیباشد و در مقابل احاد یثش قابل استدالل نمین، حدیبنابرا

 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۰۴۵

نَّ  مطعم بن ُجبَ� وََعن
َ
  َمنَاٍف  َ�بْدَ  بَِ�  يَا«: قَاَل  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
َحًدا َ�ْمنَُعوا ال

َ
 بَِهَذا َطاَف  أ

َيِْت 
ْ

ٍْل  ِمنْ  َشاءَ  َساَعةَ  آيَةً  وََص�َّ  ابل
َ

وْ  يل
َ
اهُ  .»َ�َهارٍ  أ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ أَبُو الرتِّ د وَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ  .)١(وَ

 عبد ب� اي«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ر بن ُمطعمی) ُجب۷( -۱۰۴۵

راب کردن یس و مسجدا�رام آبادي و عمران و یدداری! (که مسئول کلمناف
ن خانه یروز از طواف ا از شبانه یا چ لحظهیرا در ھ ید؛) کسیخدا ھست ی ان خانهیحاج

 ».دیو گزاردن نماز در آن، منع نکن
 ].اند ت کردهیروا یی، ابوداود و نسایث را ترمذین حدی[ا

ح  ۱/۳۹۸؛ ابن ماجه ۲۹۲۴ح  ۵/۲۲۳ یی؛ نسا۸۶۸ح  ۳/۲۲۰ ی؛ ترمذ۱۸۹۴ح  ۲/۴۴۹ابوداود  -١
 .۱۹۲۶ح  ۲/۹۶ ی؛ و دارم۱۲۵۴
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خداوند بر  -مکرمه  ی شود که نماز گزاردن در مکه یت دانسته مین روایاز ا :شرح
ز ین نیو ھم ست؛یک از اوقات مذکور، مکروه نیچ یدر ھ -د یافزایآن ب یشرافت و بزرگ

 است. /یامام شافع ی هیدگاه و نظرید
 )فیَضعِ ] (۸[ - ۱۰۴۶

يِب  َوَ�نْ 
َ
نَّ : ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َالةِ  َ�نْ  َ�َ�  ج انلَّيِبِّ  أ ْمُس  تَُزوَل  َحىتَّ  انلََّهارِ  نِْصَف  الصَّ   الشَّ

َّ
 يَْومَ  إِال

 
ْ
اهُ . ُجُمَعةِ ـال وَ افِعِي رَ  .)١(الشَّ

وقت ِاستواء  از خواندن نماز در ج رسول خداد: یگو س رهی) ابوھر۸( -۱۰۴۶
د زوال یفرمودند تا خورش یرد،) نھیگ ید در وسط آسمان قرار میکه خورش ی(ھنگام

د، شامل آن یاز خواندن نماز به ھنگام استواء خورش یکند؛ مگر در روز جمعه (که نھ
 شود). ینم

 ].ت کرده استیروا /یث را امام شافعین حدی[ا
 )فیعِ َض ] (۹[ - ۱۰۴۷

يِب  َوَ�نْ 
َ
  أ

ْ
يِب  َ�نْ  َخِليِل ـال

َ
َالة َكِرهَ  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  َ�تَاَدةَ  أ  َحىتَّ  انلََّهار نصف الصَّ

ْمُس  تَُزوَل  َحىتَّ  انلََّهارِ  نِْصَف    الشَّ
َّ

  يَْومَ  إِال
ْ
رُ  َجَهنَّمَ  إِنَّ «: َوقَاَل  ُجُمَعةِ ـال   �َُسجَّ

َّ
 يَْومَ  إِال

 
ْ
اهُ  .»ُجُمَعةِ ـال وَ دَ  أَبُو رَ اوُ الَ  دَ قَ لِيلِ ـالْ  أَبُو وَ ا يلق مل خَ ة أَبَ تَادَ  .)٢(قَ

از  ج امبریکند که گفت: پ یت میروا س از ابوقتاده /لی) ابوالخل۹( -۱۰۴۷
رد،) یگ ید در وسط آسمان قرار میکه خورش یخواندن نماز در وقت ِاستواء (ھنگام

ن یچون در ا«در روز جمعه که فرمودند: د زوال کند، مگر یآمد، تا خورش یخوششان نم
شود مگر در روز جمعه [که  یور م د]، آتش دوزخ شعلهیخورش یوقت [در وقت استوا

ممنوع  -در روز جمعه  -آفتاب،  یشود و نماز در وقت ِاستوا یور نم آتش دوزخ، شعله
 ».ست)ین

ست؛ چرا که یث مّتصل نین حدیت کرده و گفته است: ایث را ابوداود رواین حدی[ا

 ].را مالقات نکرده است س ل، ابوقتادهیابوالخل

 .۶۳ص  یمسند امام شافع -١
 .۱۰۸۳ح  ۱/۶۵۳ ابوداود -٢

 

                                           



 ٢٣٩ )است شده ینه ها آن در نماز گزاردن که یاوقات) ٢٢( باب( :صلوةکتاب ال

، روز جمعه /فهیشاگرد ارشد امام ابوحن /وسفیث باال، امام ابویاز دو حد :شرح
، در وقت استواء در یدگاه وین رو، از دینموده است؛ از ا یرا از اوقات مکروھه، مستثن

ن وقت از روز جمعه، ممنوع یاتوان نفل گزارد و گزاردن نماز نفل در  یروز جمعه، م
 باشد. ینم

 





 
 

 فصل سوم

 )حیَصحِ ] (۱۰[ - ۱۰۴۸

ْمَس  إِنَّ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  الصنَابيِح  اهللا عبد َعن  قَْرنُ  َوَمَعَها َ�ْطلُعُ  الشَّ
يَْطانِ  ُغُروِب  َدنَْت  فَإَِذا فَارقَها َزالَت فَإِذا قَاَرَ�َها اْستَوَْت  إَِذا ُ�مَّ  فَاَرَ�َها اْرَ�َفَعْت  فَإَِذا الشَّ

ْ
 لِل

َى .»فَاَرَ�َها َغَرَ�ْت  فَإَِذا قَاَرَ�َها هنَ ولُ  وَ سُ نِ  ج �ِهلّٰ ـال رَ ةِ  عَ الَ اتِ  تِلْكَ  يفِ  الصَّ اعَ اهُ . السَّ وَ الِكٌ  رَ  مَ

أمحد ائِيّ  وَ النَّسَ  .)١(وَ

د در یھمانا خورش«فرمودند:  ج رسول خداد: یگو س ی) عبدالله ُصنابح۱۰( ۱۰۴۸
ن دو شاخ ید بیخورش یعنیطان است؛ (یکند که ھمراه آن، شاخ ش یطلوع م یحال
شود؛  یبرند؛) و چون آفتاب بلند م یآن سجده م یکند و کفار برا یطان طلوع میش

د در وسط آسمان قرار یرد؛ سپس ھرگاه که خورشیگ یطان از آن فاصله میشاخ ش
د (از وسط آسمان به سمت یشود و چون خورش یک میطان به آفتاب نزدیش رد،یگ یم

غروب  ی د در آستانهیگاه چون خورش رد؛ آنیگ یکند، از آن فاصله م یمغرب) زوال م
کند، از آن فاصله  یگردد؛ و ھرگاه غروب م یک میطان بدان نزدیرد، شیگ یقرار م

 ».شود یرد و دور میگ یم

د، ِاستواء و غروب ین سه وقت (طلوع خورشینمازگزاردن در از از ین ج امبریو پ
 کردند. یآفتاب)، نھ

 ].اند ت کردهیروا ییث را مالک، احمد و نساین حدی[ا

 .»معها قرن الشيطانو اّن الشمس تطلع« :شرح

طان طلوع و در آن یان دو شاخ شید از میخورش«ند: یفرما یم ج امبرین که پیا
باشد و  یه میل و تشبی، تمث»کند یآن طلوع و غروب مھمراه «ا ی »کند یغروب م

طان و ید)، شیخورش یھا (طلوع، غروب و ِاستوا ن است که در آن وقتیآن، ا یمعنا

؛ و »تاب القرآنک«، ۴۴ح  ۱/۲۱۹ ک؛ موطأ مال۱۲۵۳ح  ۱/۳۹۷؛ ابن ماجه ۵۵۹ح  ۱/۲۷۵ یینسا -١
 .۴/۳۴۸مسند احمد 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٢٤٢

کنند و  یدا میآنان، تسّلط پ یند و بر امور مردم و زندگیآ یروانش به حرکت درمیپ
 یعیکه مظاھر طب یشود؛ چرا که کسان ینماز الزم است، کامل نم یکه برا یطیشرا

معلوم در نظر گرفته  یعبادت خود زمان یدند، برایپرست ید را میل ماه و خورشیاز قب
آفتاب، انجام  یدپرستان، عبادتشان را در وقت طلوع و غروب و ِاستوایبودند و خورش

جدا کردن موّحدان و خداپرستان از  یبرا ج امبرین سبب پیدادند؛ به ھم یم
ھا، از نماز خواندن در  عبادات آن یاز ھمزمان یریستان و جلوگپر مشرکان و چندگانه

 .فرموده است یھا نھ آن وقت
 )حیَصحِ ] (۱۱[ - ۱۰۴۹

ِغَفارِّي  برصة أيب وََعن
ْ
ـمُ بِ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  بِنَا َص�َّ : قَاَل  ال

ْ
ِص ال َعرْصِ  َصَالةَ  َخمَّ

ْ
: َ�َقاَل  ال

ُ  اَكنَ  َعلَيَْها َحاَ�َظ  َ�َمنْ  فََضيَُّعوَها َ�بْلَُ�مْ  اَكنَ  َمنْ  ىلَعَ  ُعرَِضْت  َصَالةٌ  َهِذهِ  إِنَّ «
َ

ْجُرهُ  هل
َ
 أ

 ِ�ْ�َ   َمرَّ
َ

اِهدُ  َ�ْطلُعَ  َحىتَّ  َ�ْعَدَها َصَالةَ  َوال اِهد .»الشَّ اهُ . انلَّْجم َوالشَّ وَ  .)١(مُسلم رَ

ما  ینماز عصر را به امامت، برا ج امبرید: پیگو س یِغفار ی ) ابوبصره۱۱( -۱۰۴۹
، یبه راست«خواندند (و پس از تمام شدن نماز،) فرمودند:  »مخمص«به نام  یدر مکان

ھا، آن را  ش از شما عرضه شد و آنیپ یھا است که بر اّمت ین نماز (عصر)، نمازیا
بر آن محافظت و ھرکس  ع و تباه کردند و بر آن، محافظت و مداومت ننمودند؛ پسیضا

ش دو پاداش است؛ یشت و مراعات کرد و پاس داشت، برامداومت کرد و آن را نگاه دا
گر، بر محافظت و مداومت بر آن)؛ و یگر نمازھا و دیبه خاطر گزاردن آن مانند د یکی(

ن که ستارگان، ظاھر و ید نماز (نفل و سّنت)، بعد از نماز عصر، گزارده شود تا اینبا
 ».شوند یدا میھو

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 )حیَصحِ ] (۱۲[ - ۱۰۵۰

َُصلُّونَ  إِنَُّ�مْ : قَاَل  ُمَعاِوَ�ة وََعن ْ�نَاهُ  َ�َما ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َصِحبْنَا لََقدْ  َصَالةً  تلَ
َ
 َرأ

َعتَْ�ِ  َ�ْعِ�  َ�نُْهَما َ�َ�  َولََقدْ  يَُصلِّيِهَما
ْ
ك َعرْص  َ�ْعدَ  الرَّ

ْ
اهُ . ال وَ يّ  رَ ارِ  .)٢(البُخَ

 .۶/۳۹۷؛ و مسند احمد ۵۲۱ح  ۱/۲۵۹ یی)؛ نسا۸۳۰-۲۹۲ح ( ۱/۵۶۸مسلم  -١
 .۵۸۷ح  ۲/۶۳ یبخار -٢

 

                                           



 ٢٤٣ )است شده ینه ها آن در نماز گزاردن که یاوقات) ٢٢( باب( :صلوةکتاب ال

ما  ید که ھنگامیگزار یرا م یشما نماز ید: به راستیگو س هی) معاو۱۲( -۱۰۵۰

را گزارده  ین نمازیم که چنیا دهیشان را ندیم، ایبود ج امبریپ یدر مصاحبت و ھمراھ
اند؛ و آن نماز، عبارت است از: دو رکعت پس از  ق که از آن منع کردهیباشند؛ و به تحق

 نماز عصر.
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

 )فیَضعِ ] (۱۳[ - ۱۰۵۱

َكْعبَةِ  َدرََجةِ  ىلَعَ  َصِعدَ  َوقَدْ  قَاَل  َذر أيب وََعن
ْ
 َ�ْعِرفِْ�  لَمْ  َوَمنْ  َعَرفَِ�  َ�َقدْ  َعَرفَِ�  َمنْ : ال

نَا
َ
 «: َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت  ُجنُْدٌب  فَأ

َ
بِْح  َ�ْعدَ  َصَالةَ  ال ْمُس  َ�ْطلُعَ  َحىتَّ  الصُّ   الشَّ

َ
 َوال

َعرْصِ  َ�ْعدَ 
ْ
ْمُس  َ�ْغُرَب  َحىتَّ  ال   الشَّ

َّ
ةَ  إِال   بَِمكَّ

َّ
ةَ  إِال   بَِمكَّ

َّ
ةَ  إِال اهُ  .»بَِمكَّ وَ د رَ  .)١(ورزين أَمحْ

کعبه باال رفته  ی دروازده یھا که بر پّله یدر حال س ی) ابوذر غفار۱۳( -۱۰۵۱
) ییراستگو شناسد، مرا (به صدق لھجه و یمرا مھرکس  بود، (خطاب به مردم) گفت:

 یھستم؛ (ھمان کس »ُجندب«شناسد، پس بداند که من  یمرا نمھرکس  شناسد؛ و یم

ال اقلّت الغرباء اصدق هلجة من و ما اظلّت اخلرضاء«در شأن او فرمودند:  ج امبریکه پ
 ).»را راستگوتر از ابوذر ین برنداشت کسیه نکرد و زمیآسمان سا«؛ »ايب ذر

 ید نماز (سّنت و نفل)، بعد از سپرینبا«فرمودند:  یدم که میشن ج از رسول خدا
ن که یکند، گزارده شود، تا ا ید دارد طلوع میکه خورش یشدن و قت نماز صبح، در حال

ا ید نماز (سّنت ین نبایطلوع کند (و ظاھر و بلند شود)؛ و ھمچن ید به خوبیخورش
د، گزارده ینما یم د دارد غروبیکه خورش یشدن وقت عصر، در حال ینفل) بعد از سپر

غروب کند؛ مگر در مکه؛ مگر در مکه؛ مگر در مکه (که خداوند  ین که به خوبیشود تا ا
ک از اوقات مکروھه یچ ید که نمازگزاردن در آن، در ھیافزایآن ب یبر شرافت و بزرگ

 ».ست)ید، مکروه نیخورش یمانند طلوع، غروب و ِاستوا
 ].اند ت کردهیروان یث را احمد بن حنبل و رزین حدی[ا

 باال رفت. »صعد« :شرح
 در. یدر؛ پا ی در؛ آستانه ی : پله»ۀدرج«

 .۵/۱۶۵مسند احمد  -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٢٤٤

ن است: ی، چنیرا نام و نسب کامل ویاست؛ ز یابوذر غفار: ُجندب نام »ُجندب«
ل بن ضمرة بن بکر بن ید بن حرام بن ِغفار بن ُملیان بن ُعبیُجندب بن ُجنادة بن سف«

 .»اس بن ُمضریمدرکة بن المة بن یعبد مناة بن کنانة بن خز

 



 
 

 )۲۳( باب
 نماز جماعت و فضیلت آن 

 
 لت آنینماز جماعت و فض )۲۳باب (



 
 

 فصل اول

فق] (۱[ - ۱۰۵۲  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

  َصَالةُ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن 
ْ
َفذ َصَالة َ�ْفُضُل  َجَماَعةِ ـال

ْ
 �ِسبع ال

 .)١(»َدرََجة وَعرْش�ن

لت و ثواب یفض«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۱( -۱۰۵۲
 ا بازار)ی(در خانه  ییکه به تنھا یکه با جماعت گزارده شود، نسبت به نماز ینماز

 ».باشد یست و ھفت برابر میخوانده شود، ب
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 گزارده شود. ییا بازار به تنھایکه در خانه  ی. نمازیی: تنھا»الفّذ « :شرح

، باب فضل ۳۴۸ص  ۲(ج  »یفتح البار«در کتاب  /یحافظ ابن حجر عسقالن
 یست و ھفت، مطلب جالبیص عدد بیتخص ی درباره ینیعالمه بلقالجماعة) به نقل از 

ک یشود؛ پس  ین اطالق جماعت، بر سه نفر مید: کمتریگو یم یرا نقل کرده است؛ و
ن است: یز چنیقانون خداوند بلندمرتبه ن است؛ یکیجماعت، در اصل مشتمل بر سه ن

 .»گردد یده تا محسوب م یکیھر ن«؛ »لك حسنة بعرش امثاهلا«
خواھد بود؛ و عدد  یکین ی، معادل سیکین سه نیا یبرترلت و یب، فضین ترتیبد

 یعنین رقم، اصل (یلت است؛ و اگر چنانچه از ایاصل و فض ی ز مجموعهیپاداش ن یس
 یباشد) باق یست و ھفت میلت (که ھمان بیسه) کاسته شود، پس تنھا عدد فض

 ماند. یم
ست و ھفت) در ی(ب »سبع و عشرون«است که عدد  یاتیه، مطابق با رواین توجیا

ست و پنج) آمده است، ی(ب »خمس و عشرون«که عدد  یاتیھا آمده است؛ اما در روا آن
 د.یآ ی، به طور کامل، صادق درنمیابن حجر عسقالنه یتوج

 ۱/۱۲۹ ک؛ موطأ مال۸۳۷ح  ۲/۱۰۳ یی)؛ نسا۶۵۰-۲۴۹ح ( ۴۵؛ مسلم از ۶۴۵ح  ۲/۱۳۱ یبخار -١
 .۲/۶۵؛ و مسند احمد »تاب صالة الجماعةک«، ۱ح 

                                           



 ٢٤٧ )آن لتیفض و جماعت نماز)  ٢٣( باب( :صلوةکتاب ال

خمس و «ست و ھفت)، عبارت ی(ب »سبع و عشرون« یکه به جا یاتیپس در روا
فضل «در باب  یبخارح یت صحیست و پنج) نقل شده است (مانند روای(ب »عشرون

رفع تعارض و  یھا، تعارض وجود دارد؛ و برا ان آنی) به ظاھر در م»صلوة الجماعة
نظران  علماء و صاحب ی هیاز ناح یمختلف یھا ات، پاسخین دو نوع روایان ایق میتطب

 ، ارائه شده است.یاسالم
 شتریعدد ب ست و پنج)،ی(ب عدد کمتراند:  ، گفتهینیشمندان دیاز علماء و اند یبرخ

ن اختالف را خشوع یار ایگر از علماء، معید یا کند؛ و عده ینم یست و ھفت) را نفی(ب
 ی ژهی، وست و پنجیعدد بن باورند که یگر بر اید یدانند؛ و برخ یو خضوع افراد م

 ، در مورد مسجد جامع است.ست و ھفتیعدد بمسجد محّله و 
تعداد جماعت، مشتمل بر دو نفر، ن ید: کمتریگو یم یحافظ ابن حجر عسقالنو 

ذکر شده است،  »ست و پنجیب«که عدد  یاتین رو، در روایباشد؛ از ا یم یامام و مقتد
ست و یب«که عدد  ییده است و در آن جایان گردیلت بیدر آنجا فقط اجر و پاداش فض

ن یز مذکور است که بدیلت، اجر اصل دو نفر نیآمده است، عالوه از پاداش فض »ھفت
 رسد. یم ست و ھفتیبھا، به  آن ی ب، مجموعهیرتت

 »ست و پنجیب«ن ین اختالف (در بیا ی، براینظران فقھ به ھر حال، علماء و صاحب
ھا، به  اند: عدد ثواب گفته یاند؛ برخ ان کردهیب یھات مختلفی) توج»ست و ھفتیب«و 

گر، که ید یست و پنج و به بعضیب یلحاظ تفاوت حال نمازگزاران است که به بعض
 رسد. یست و ھفت برابر ثواب میدارند، ب یاخالص باالتر

در  یعنیاند؛  گر از علماء، عّلت اختالف و تفاوت را در نمازھا دانستهید یو برخ
ست و ھفت برابر ی، بیَجھر ینمازھاست و پنج برابر ثواب و در ی، بیسّر  ینمازھا

اند؛  ل شدهیست و ھفت ثواب قایب، صبح و عشاء ینمازھا یگر، براید یباشد. و برخ یم
، ر نمازھایسا ین دو نماز، بر نفس انسان دشوار است و برایرا معموًال شرکت در ایز
 اند. ان کردهیست و پنج ثواب بیب

ش بوده است؛ از ین اّمت رو به افزای، ھماره بر ایاند که باران رحمت الھ گفته یو برخ
 دا کرد.یش پیست و ھفت ثواب، افزایگاه به ب آنست و پنج ثواب بود؛ ین رو، نخست بیا

 یگردد که نماز او، نماز ین پاداش میانسان، مستحق ا یناگفته نماند که در صورت
 یا کھنه ی باشد؛ و اگر چنانچه نمازش ناقص و ناتمام بود و به صورت پارچه یواقع

 ھد بود.ن پاداش نخوایده شد، در آن صورت مستحق ایده شد و بر صورتش کوبیچیپ
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 )ٌح یَصحِ ] (۲[ - ۱۰۵۳

يِب  َوَ�نْ 
َ
ي«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ ِ

َّ
نْ  َهَمْمُت  لََقدْ  �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس  َواذل

َ
 آُمرَ  أ

َالةِ  آُمرَ  ُ�مَّ  َ�يُْحَطَب  حِبََطٍب  َخاِلَف  ُ�مَّ  انلَّاَس  َ�َيُؤمَّ  رَُجًال  آُمرَ  ُ�مَّ  لََها َ�يُؤَذَّنَ  بِالصَّ
ُ
  أ

َ
. رَِجالٍ  إِىل

 : ِرَوايَةٍ  َوِ� 
َ

َالةَ  �َْشَهُدونَ  ال َق  الصَّ َحرِّ
ُ
ي ُ�يُوَ�ُهمْ  َعلَيِْهمْ  فَأ ِ

َّ
َحُدُهمْ  َ�ْعلَمُ  لَوْ  �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس  َواذل

َ
 أ

نَّهُ 
َ
دُ  � وْ  َسِمينًا َعْرقًا َ�ِ

َ
ِعَشاءَ  لََشِهدَ  َحَسنَتَْ�ِ  ِمْرَماَ�ْ�ِ  أ

ْ
اهُ . »ال وَ يُّ  رَ ارِ بُخَ ملُسلم الْ  .)١(نَحوه وَ

که جانم  یسوگند به ذات«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۲( -۱۰۵۳
گاه فرمان دھم  زم آماده کنند؛ آنیم گرفتم که دستور دھم تا ھیدر دست اوست! تصم

امامت نماز بگمارم تا با امامت، نماز  یرا برا ینماز، اذان داده شود؛ سپس کس یکه برا
ھا نشسته و در نماز  بروم که در خانه یمردم بخواند و خود به نزد کسان یرا برا

 شان را بر آنان به آتش بکشم.یھا کنند و خانه یجماعت شرکت نم
که به جماعت  یاز کسان یکیکه جانم در دست اوست! اگر  یسوگند به ذات

ا یدار چرب  ک استخوان گوشتیر صورت آمدن به جماعت، دانست که د یند، میآ ینم
شتر یمردم، ب یعنیکرد؛ ( یرسد، حتمًا در نماز عشاء شرکت م یخوب بدو م ی دو پاچه

 )».یتوجه دارند تا پاداش معنو یبه منافع ماّد 
 - یث معنیز به سان آن را از حیت کرده است؛ و مسلم نیروا یث را بخارین حدی[ا

 ].ت نموده استیروا -ث لفظ ینه از ح
ز را یآن چ«آمده است:  ین معانیدر لغت به ا »ھّم « ی : واژه»ھممُت « :شرح

 .»خواست و دوست داشت؛ آھنگ آن کرد
 م گرفتم.ی: قصد کردم؛ تصم»ھممت«
 ده.یزم خشکی: ھ»حطب«
 کنم. یروم؛ آھنگ آن م ی: م»ُاخالف«

ق عليهم بيوهتم« : با وجود آن کشم] یتش مشان را بر آنان به آیھا [خانه» فاحرّ

ن یش داشتند و کمتریبر حال اّمت خو ج اسالم یامبر گرامیکه پ یشفقت و عطوفت
دانستند، باز ھم بر تارکان نماز جماعت،  یک از آنان گوارا نمیچ یھ یرا برا یتیآزار و اذ

 ۲/۱۰۷ یی؛ نسا۲۱۷ح  ۱/۴۲۲ ی؛ ترمذ۵۴۸ح  ۱/۳۷۱)؛ ابوداود ۶۵۱-۲۵۱ح ( ۱/۴۵۱مسلم  -١
 .۷۹۱ح  ۱/۲۵۹؛ و ابن ماجه ۸۴۸ح 
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ن یشان را به آتش بکشند و ایھا اند خانه ن ھستند که آمادهیچنان ناراحت و خشمگ
 ت نماز جماعت است.یانگر اھمیب خود،

 نیفرض عث، حضور در جماعت را ین حدیبا استدالل از ا /امام احمد بن حنبل
 ینماز به صورت انفراد ین نقل شده است که ادایچن یگر از وید یتیداند؛ و در روا یم

 باشد. یفاسد م -بدون عذر  - ییو تنھا

 باشد. یدر جماعت، واجب م بر آن است که حضور /فهیت مشھور امام ابوحنیروا

 ینیه و سّنت عیفرض کفا، حضور در جماعت، /یدگاه امام شافعیو از د

دگاه است که در نزد ین دیز مطابق با این /فهیاز امام ابوحن یتیباشد؛ و روا یم
 .باشد یبه م یه، ُمفتین نظریز، ھمیاحناف ن

دگاه تمام ائمه و یاز د یادیز یترک جماعت، عذرھا یداست که برایالبته ناگفته پ
 د:یگو یم یریموالنا انور شاه کشمن رو یان وجود دارد؛ از ایشوایپ

ر است که یھا، نشأت گرفته از اختالف تعب دگاهین تفاوت آراء و دیقت، ایدر حق«
 -ک سو، نسبت به ترک جماعت یرا از یبا ھم ندارند؛ ز یھا، چندان تفاوت آن ی جهینت

 ید و ھشدار به کار رفته است و از سوید و وعیو تھ یریسختگ -ث یات و احادیدر روا
ن یتوان جماعت را ترک نمود؛ از ا یھم م یمعمول ید که با عذرھایآ ین برمیگر، چنید

د یجماعت از فرض و واجب نبا ی ت دارند که درجهیات نوع اول از آن حکایرو، روا
 شود. ی، برداشت نمیا ه و درجهات نوع دوم، چنان علّو رتبیاز روا یتر باشد، ول نییپا

ات نوع اول، جماعت را فرض و یار قرار دادن روایھا، با مع یھا و حنبل ین حنفیبنابرا
ترک جماعت را  یات نوع دوم، بخش عذرھایبا توجه به روا یدانند ول یواجب م

، جماعت را سّنت /یدگاه، امام شافعین دیاند؛ و به عکس ا گسترده قرار داده
جه، یترک جماعت را محدودتر کرده است، پس در نت یعذرھا ی رهیاما داداند،  یم

 .»دیآ ین اختالف آراء، به وجود نمیاز ا یتفاوت چندان
آن را برداشته باشند؛ و به استخوان  یشتر گوشت رویکه ب ی: استخوان»َعرقاً «

 گردد. یز اطالق میپرگوشت ن
 : چرب.»ناً یسم«
 ی ا سم شکافتهیگوسفند،  ی پاچه :یعنی؛ است »مرماة« ی هی: تثن»نیمرمات«

 جانوران شکافته ُسم [پاچه].
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را یاست؛ ز یفراوان یایھا و مزا حکمت یبه ھر حال، نماز جماعت در مساجد، دارا
اد یبا خداوند، اعالم مساوات و فوائد ز یھا، وحدت صفوف، ارتباط قو دل یکیموجب نزد

کسان یک صف، یس و مرئوس در یر و رئیفقشود. در نماز جماعت، ثروتمند و  یم یگرید
ِاتراف و  یھا شود؛ و ھرگاه نشانه یت زدوده میستند و مظاھر اشرافیا یدر مقابل خداوند م

شود؛ مردم بعد از نماز، از  یز برکنده میھا ن ار از عداوتیبس ی شهیاستکبار رخت بربندد، ر
مساجد،  یجماعت، با رفتن به سورند و در نماز یگ یاد میرا  یو عمل یعلم یھا امام، درس

گردد و کارھا  یانسان مشخص م ین عمل، برایریش ی از انسان دور و مزه یکسالت و تنبل
 گردد. یزودتر به مردم اعالم م یضرور یھا ازھا و کمکیو حوادث مھم و ن

که در نماز جماعت  یکند که منازل کسان یاد می، به خدا سوگند ج امبر اسالمیپ
از  یھا اگر در رفتن به مسجد، مقدار اندک نیا«د: یفرما یشوند را بسوزاند و م یحاضر نم
 ی؛ چون نماز عشاء برا»شدند یکردند، در نماز عشاء حاضر م یرا کسب م یویمنافع دن

 .تر است نیو وقت خواب، سنگ یالنفس، به خاطر خستگ فیتنبل و ضع یھا انسان

ا یو  یا سم گوسفندیو  یگوشت ی کم ارزش مانند قطعه یزھایاز چ ج امبریپ
برد، به  یھا م از آن ییمان بویاال فیبرد که اگر انسان ضع ینام م یا کودکانه یرھایت

که در نماز جماعت در نزد خداوند وجود  یشتافت، اّما از نفع بزرگ یمسجد م یسو
 دارد، غافل است.

ترک کنندگان نماز جماعت شده است  یبرا یدید شدیث، اشاره به تھدین حدیدر ا

 رساند. ید را میانجام نشده است، تنھا تھد ج آن حضرت یو چون از سو
 ی، احمد بن حنبل و محدثان شافعی، مانند اوزاعیان مذھبیشوایاز پ یاریبس

دانند؛ اما امام  یم نیفرض عمه، نماز جماعت را یل: ابوثور و ابن خزیمذھب از قب
 دانند. یم ییفرض کفاھا، آن را  یھا و مالک یاز حنف یاریو بس یشافع

ن داللت بر یر ساختن مجرمان را دارد و ھمچنیث باال، داللت بر جواز غافلگیو حد
مرتفع گردد،  ید بر مجازات دارد؛ چون اگر مفسده با مجازات سبکید و وعیم تھدیتقد

 ن، بھتر خواھد بود.یاز مجازات سنگ
 یھا ید و سرگرمید و آن را ترک مکنیص باشیجماعت حر مسلمانان! بر نماز یپس ا

، در جی اسالم یامبر گرامی، باز ندارد؛ ھمچنان که پین واجب الھیھوده، شما را از ایب
 کرد. یف مید و آنان را وادار به انجام وظایکوش یاران و ھمراھانش میمصلحت 

 



 ٢٥١ )آن لتیفض و جماعت نماز)  ٢٣( باب( :صلوةکتاب ال

 یرو یاو م یبه سوش فراخواند، با شتاب یخو ی، تو را به سویاگر شخص بلند مقام

 یکن ی؛ چرا اجابت نم»يّح يلع الصلوة، يّح يلع الفالح«خواند:  یاما خداوند تو را دوبار م
تا در جمع  یشو یاز با او نائل نمیو چرا به َشَرف مالقات پروردگار و مناجات و راز و ن

 . یرا ببر یو واف یمخلصان لّذت کاف
را با  یثین است که ھرگاه حدیث بر ایحد ان و ناقالِن یعادت محدثان و راو»: نحوه«

 یگر نقل کنند، به جاید یث را با سندیت کنند و سپس الفاظ ھمان حدیک سند روای
 ».مثله«ا ی» نحوه«ند: یگو یث را نقل کنند، در آخر آن میکه کّل متن حد نیا

ت و ی، در روا»مثله«ن است که: اصطالح یدر ا» مثله«و » نحوه« ی و فرق واژه
ث یاند] از ح ت شدهیمختلف روا یث[که با سندھایحدھردو  رود که یبه کار م یثیاحاد

مورد  یاتی، در روا»نحوه«گر موافق و مّتحد باشند؛ و اصطالح ی، با ھمدیلفظ و معن
گر موافق باشند، نه از یبا ھمد یث معنیث از حیحدھردو  رد کهیگ یاستفاده قرار م

 ن است که گفته شد.یز ھمین یظران اسالمث لفظ. قول مشھور علماء و صاحب نیح
، در »مثله«اند: اصطالح  اند و گفته ان داشتهیه را بین قضیاز علماء عکس ا یو برخ

ث لفظ ـ با یـ نه از ح یث معنیث، از حیحدھردو  رد کهیگ یمورد استفاده قرار م یاتیروا
ث ھم از یحدھردو  کهرود  یبه کار م یثی، در احاد»نحوه«گر موافق باشند و اصطالح یھمد

ز گفته شد، یشتر نیکه پ چنان یگر باشند؛ ولیکدی، موافق یث معنیث لفظ و ھم از حیح
 .تر است حیقول اول، مشھورتر و صح

 )حیَصحِ ] (۳[ - ۱۰۵۴

ىَت : قَاَل  َوَ�نْهُ 
َ
ْ�َ�  رَُجٌل  ج انلَّيِبُّ  أ

َ
  َ�ُقوُدِ�  قَائِدٌ  يِل  لَيَْس  إِنَّهُ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  أ

َ
 إىِل

ـمَ 
ْ
َل  ْسِجدِ ال

َ
نْ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  فََسأ

َ
َص  أ ُ  يُرَخِّ

َ
َ  هل َص  بَيِْتهِ  يِف  َ�يَُص�ِّ ُ  فَرَخَّ

َ
ا هل   َفلَمَّ

َّ
 َداَعهُ  َو�

َالِة؟ انلَِّداءَ  �َْسَمعُ  َهْل «: َ�َقاَل  ِجْب «: قَاَل  َ�َعمْ : قَاَل  »بِالصَّ
َ
اهُ  .»فَأ وَ  .)١(مُسلم رَ

] به س عبدالله بن اّم مکتومنا [به نام یناب ید: مردیگو س رهیابوھر) ۳( -۱۰۵۴

ندارم که مرا به مسجد  یخدا! من عصاکش ی فرستاده یآمد و گفت: ا ج امبرینزد پ

اجازه خواست تا در منزلش نماز بگزارد [و به  ج از رسول خدا ین رویاورد؛ از ایب

 ۱/۳۶۰؛ ابن ماجه ۸۵۰ح  ۲/۱۰۹ یی؛ نسا۵۵۲ح  ۱/۳۷۴)؛ ابوداود ۶۵۳-۲۵۵(ح  ۱/۳۷۴مسلم  -١
 .۳/۴۲۳؛ و مسند احمد ۷۹۲ح 
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د و در یایجماعت، به مسجد ن یھم بدو اجازه دادند [تا برا ج د]؛ آن حضرتیایمسجد ن
 ].بگزارد ییش را به تنھایخانه، نماز خو

او  ج امبریاش گردد،] پ نا برگشت [و خواست تا رھسپار خانهیکه آن مرد ناب یاّما ھنگام
؛ آن یعرض کرد: آر ؟»یشنو یاذان را م یا صدایآ«را فراخواندند و بدو فرمودند: 

 ».ا]یپس اجابت کن [و به نماز ب«فرمودند:  ج حضرت
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 است. س عبدالله بن اّم مکتومنا. مراد ی: فرد کور. ناب»یاعم« :شرح
 ببرد. ییرد و آن را به دنبال خود به جاینا را بگیکه دست ناب ی: کس»قائد«
 مقصدم برساند.ش به یرد و مرا به دنبال خوی: دستم را بگ»یقودنی«
 دن اذان.یانگر مبالغه است در شرکت کردن در نماز جماعت با شنیث، بین حدیا

َفٌق ] (۴[ - ۱۰۵۵  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

نَّهُ : ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
َ
ذَّنَ  �

َ
َالةِ  أ ْلَةٍ  يِف  بِالصَّ

َ
  قَاَل  ُ�مَّ  َوِر�ٍح  بَْردٍ  َذاِت  يل

َ
ال

َ
 ُ�مَّ  الرَِّحالِ  يِف  َصلُّوا أ

ُمرُ  اَكنَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  إِنَّ : قَاَل 
ْ
ـمُ  يَأ

ْ
ْلَةٌ  اَكنَْت  إَِذا ؤَذِّنَ ال

َ
 «: َ�ُقوُل  َوَمَطرٍ  بَْردٍ  َذاُت  يل

َ
ال

َ
 َصلُّوا أ

 .)١(»الرَِّحالِ  يِف 

د یسرد که باد شد یدر شب یت است که ویروا س ) از عبدالله بن عمر۴( -۱۰۵۵
گاه  د؛ آنیمردم! در منزل خودتان نماز بخوان یا گاه گفت: ھان د، اذان گفت؛ آنیوز یم

 ج گمان رسول خدا یش] گفت: بین عمل و رفتار خویه ایتوج ی[برا س عبدالله بن عمر
د: یدادند که بگو یشد، به مؤذنشان دستور م یم یکه ھوا سرد و باران ییھا در شب

 .»دیمردم! در منازل خودتان، نماز بخوان یھان ا«
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ھا و منازل. : خانه»الرحال« :شرح
ترک نماز جماعت به  یاز عذرھا یکیشود که بارش باران،  یث، معلوم مین حدیاز ا

، با چه مقدر از بارش باران عذر ترک جماعتنجاست که ید؛ حال سؤال ایآ یشمار م

ح  ۲/۱۵ یی؛ نسا۱۰۶۳ح  ۱/۶۴۲)؛ ابوداود ۶۹۷-۲۲ح ( ۱/۴۸۴؛ مسلم ۶۶۶ح  ۲/۱۵۶ یبخار -١
تاب ک« ۱۰ح  ۱/۷۳ ک؛ موطأ مال۱۲۷۵ح  ۱/۳۲۸ ی؛ دارم۹۳۶ح  ۱/۳۰۲؛ ابن ماجه ۶۵۴

 .۲/۷۴مسند احمد ؛ و »الصالة
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ن یذکر نشده است؛ از ا ث،یاست که پاسخ آن در حد ین سؤالیکند؟ و ا یدا میتحقق پ
که به  یخود شخص یدگاه و رأین باره، دیاند: در ا گفته ینظران فقھ رو علماء و صاحب

ن، اگر چنانچه بارش باران به یباشد؛ بنابرا یده است، معتبر میبارش باران، دچار گرد
نمود، در آن صورت  یار سخت و دشوار میاد بود که رفتن به مسجد، بسیز یا اندازه

آمده است  »موطأ امام محمد«ث یز است؛ ھر چند که در حدیردن نماز در منزل جاگزا
 ز، رفتن به مسجد بھتر است.ین صورت نیکه در ا

اذا «ھا، افتاده است که:  ث، بر سر زبانیک جمله به عنوان حدین موضوع، یدر ا
، ۳۱ص  ۲(ج  »صیتلخ«. حافظ ابن حجر در کتاب »ابتلّت انلعال، فالصلوة يف الرحال

ث یحد یھا  ک از کتابیچ ین جمله را در ھیا«سد: ینو ی) م۵۶۵کتاب صلوة الجماعة ح 
ن جمله را یا »رحل«و  »نعل«در بحث لفظ  »ةیالنھا«در  ریعالمه ابن اث؛ اما »ام افتهین

 ده است.یث نامیحد

لقد «ت شده است: ین الفاظ، روایبا ا س میابوالملاز  یثی، حدسنن ابن ماجهدر 
اصابتنا سماء لم تبل اسفال نعانلا فنادي منادي و يوم احلديبية ج رأيتنا مع الرسول اهللا

م یبود ج ه، ھمراه با رسول خدایبیما در روز حد«؛ »صلّوا يف رحال�م: «ج رسول اهللا
رسول  ین رو منادیس نکرد؛ از ایما را خ یھا ن کفشییکه پا ید؛ به طوریکه باران بار

 .»دیا سر داد و گفت: در مکان خودتان، نماز بخوانن ندیچن ج خدا

(اذا ابتلّت انلعال، فالصلوة مشھور  ی ث، منشأ آن جملهین حدیو احتمال دارد که ا
ث ابن ماجه، جواز نماز در خانه به خاطر یباشد؛ و پرواضح است که از حد يف الرحال)

از وقت موعود خود به امکان دارد که نماز  یشود؛ ول یز ثابت میبارش باران اندک ن
ز مشھود بوده باشد؛ از ید نیم باران شدیگر، آثار و عالید ییر افتاده باشد؛ و از سویتأخ

مردم اعالم شود؛ چون  یرا صادر کردند تا زودتر برا ین دستوریچن ج امبرین رو، پیا
 ز مشکل و دشوار است.ید، اعالم کردن نیدِن باراِن تند و شدیبه وقت بار

ث و اصول یل رونما گردد، (بر اساس احادیذ یاز عذرھا یکیبه ھر حال؛ اگر 
 گردد: ی) حضور در نماز جماعت، ساقط میاسالم

 د.یبارش باران شد
رون یمسجد ب یم آن داشت که اگر به سویکه شخص ب یسرد بودن ھوا؛ به طور

 ابد.ی، شدت یو یماریا بیمار شود، یبرود، ب
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 وجود داشته باشد. یسخت یر راه، ِگل و الیدر مس
 ک باشد.یھوا سخت تار

دن باد سخت در روز، عذر شمرده یبوزد؛ البته وز یدر شب، باد تند و سخت
 شود. ینم

 ض بودن نمازگزار.یمر
 نا بودن.یناب

اده رفتن به یپ ییباشد که توانا یا رمرد فرتوت و زھوار دررفتهیشخص نمازگزار، پ
 مسجد را نداشته باشد.

 بپردازد. یباشد و به َرتق و َفتق امور و یمارینمازگزار، پرستار بھرگاه 
 ھنگام فشار آوردن ادرار و مدفوع.

 بودن شخص نمازگزار. یزندان
 ھا. از آن یکیا یپا ھردو  قطع

ج یمسجد برود؛ مانند فرد افل یباشد که نتواند به سو یدرد و مرض ینمازگزار، دارا
 ر.یگ نیو زم

ل داشته یز میکه گرسنه باشد و به غذا ن یا؛ البته در صورتھنگام حاضر بودن غذ
 باشد.

ش در صورت مشغول شدن به یع شدن مال خویھرگاه شخص نمازگزار، از ضا
 م داشت.یجماعت ب

ما در صورت مشغول شدن یا پرواز ھواپیھرگاه شخص نمازگزار از به راه افتادن قطار 
 م داشته باشد.یبه جماعت، ب

َفٌق ] (۵[ - ۱۰۵۶  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

َحِدُ�مْ  َعَشاءُ  وُِضعَ  إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َوَ�نْهُ 
َ
ِ�يَمِت  أ

ُ
َالة َوأ  فابدؤوا الصَّ

َعَشاءِ 
ْ
  بِال

َ
  َحىتَّ  َ�ْعَجْل  َوال

َ
ُ  يُوَضعُ  ُ�َمرَ  اْ�نُ  َوَ�نَ  »ِمنْهُ  َ�ْفُرغ

َ
َعامُ  هل َالةُ  َوُ�َقامُ  الطَّ  فََال  الصَّ

ِ�يَها
ْ
  َحىتَّ  يَأ

ُ
َِمامِ  قَِراَءةَ  ِليَْسَمعَ  َو�ِنَّهُ  ِمنْهُ  َ�ْفُرغ

ْ
 .)١(اإل

ح  ۲/۱۱۱ یی؛ نسا۳۵۳ح  ۲/۱۸۴ ی)؛ ترمذ۵۵۹-۶۶ح ( ۱/۳۹۴؛ مسلم ۶۷۳ح  ۲/۱۵۹ یبخار -١
 .۶/۴۰؛ و مسند احمد ۱۲۸۰ح  ۱/۳۳۰ ی؛ دارم۹۳۵ح  ۱/۳۰۱؛ ابن ماجه ۸۵۳
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ھرگاه شام بر سر «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۵( -۱۰۵۶
آن، اقامه گفته شد]، پس ابتدا شام  یسفره گذاشته شد و نماز ھم برپا شد [و برا

د؛ ید تا از خوردن غذا، فارغ شوینماز] عجله و شتاب نکن ید و [برایش را بخوریخو
 ».د]یش را بگزاریگاه نماز خو [آن

غذا بر سر سفره  یو ین بود که ھرگاه برایز بر این س و عادت عبدالله بن عمر
شد، به نماز  ید، تا از خوردن غذا فارغ نمیگرد یز برپا میشد و نماز ن یگذاشته م

 د.یشن یز میشنماز را نیقرائت امام و پ ،یکه و رفت؛ و حال آن ینم
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 .»ةیاعش«که شب بخورند. جمع:  ییشب؛ غذا ی: شام؛ غذا»َعشاء« :شرح
 مه شب.ی، اول شب؛ شامگاه؛ از مغرب تا نیکین]: اول تاری[به کسر ع »ِعشاء«و 
 شود. یو بعد از نماز مغرب گزارده م: نماز خفتن که چھار رکعت است »نماز ِعشاء«

ل یاست که انسان، سخت گرسنه باشد و عالقه و تما یث باال، در صورتیحکم حد
، بدو دستور داده شود که یتین وضعیرا اگر در چنیز به خوردن غذا داشته باشد؛ زین

ستد، مکن است که خشوع و خضوع نماز را از دست یغذا نخورد و به نماز جماعت با
عت مقّدس ی، شرین رویغذا باشد؛ از ا یو در حال نماز، فکر و ذھنش به سوبدھد 

ش را بخورد و پس از یخو یخواھد که نخست غذا یم ی، از وین حالتیاسالم، در چن
 جمع، ھمراه با خشوع و خضوع بخواند. یآن، نماز خود را با خاطر
خست به غذا د نین حکم که چرا بعد از حاضر شدن غذا، بایبه ھر حال، عّلت ا
امام محمد متفاوت است؛  ینظران فقھ دگاه علماء و صاحبیخوردن مشغول شد، د

ع ید: در مشغول شدن فرد به نماز بعد از حاضر شدن غذا، احتمال ضایگو /یغزال
دگاه را ین دیھم ع بن جراحیوکز از ین یامام ترمذشدن و سرد شدن آن وجود دارد. 

 نقل کرده است.
ع شدن غذا یا ضاین دو بزرگوار، اگر احتمال سرد شدن و یدگاه این رو، از دیاز ا

 خواھد بود. یوستن به نماز، بھتر و َاولیوجود نداشت، در آن صورت پ
ن یا یعنیاست؛  »ازین«اند: عّلت آن،  ھا، گفته یشافع ینظران فقھ از صاحب یبرخ

ه به نماز ل دارد و اگر چنانچیغذا م یکند که برا یان میرا ب یث، حکم کسیحد
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گاه نماز  د غذا بخورد و آنی، باین فردیگردد؛ پس چن یمشغول شود، از غذا محروم م
 ش را بخواند.یخو

 »اندک بودن غذا«اند: عّلت آن،  ھا، گفته یمالک ینظران و دانشمندان فقھ و صاحب
ب که اگر فرد، غذا را ترک نمود و به نماز مشغول شد، بعد از نماز، ین ترتیاست؛ بد

 نخواھد ماند. یاو باق یاز غذا، برا یزیچ
 نمازگزار یت ذھنیمشغولاحناف، عّلت حکم،  یدگاه علماء و دانشوران فقھیو از د

وندد، تمام ھوش و حواس او به طرف یاگر انسان، غذا را بگذارد و به نماز بپ یعنیاست؛ 
از  گردد؛ یغذا متوجه و معطوف خواھد شد و نمازش فاقد روح و خشوع و خضوع م

 ش را بگزارد.ی، بھتر آن است که پس از صرف غذا، نماز خوین حالتی، در چنین رویا
امام وجود دارد؛  یات متعددیث و روایھا، احاد ید عّلت مورد نظر حنفییدر تأ

� انفسنا و ال نقوم ايل الصلوة«کند که گفت:  یت میروا س عبدالله بن عباساز  یترمذ
 .»میستیا یوجود دارد به نماز نم یزیما چ یھا که در نفس یدر حال«؛ »يشء

ح ابن یصحن عّلت وجود دارد؛ در ید اییز در تأین یث مرفوعیو عالوه از آن، حد
ت شده است یاز انس بن مالک روا یثی، حدمشکل االثارو  یمعجم اوسط طبران، حبان

قبل صلوة احد�م صائم، فليبدأ بالَعشاء و اذا اقيمت الصلوة«فرمودند:  ج امبریکه پ
دار است، در آن  از شما روزه یکیکه  یھرگاه نماز (مغرب) برپا شد در حال«؛ »املغرب

 .»ش را بخوردیصورت نخست قبل از نماز مغرب، شام خو
دار پس از  دار است؛ چون روزه ث، مختص روزهین حدیو پرواضح است که حکم ا

 یبرا یازید؛ وگرنه نخورد و نوش دار یبرا یادیز ی، اشتھایک روز گرسنگیتحّمل 
 ص آن وجود نداشت.یتخص

افته ین عّلت (اشتھاء) یباشد؛ و ھرگاه ا یم »اشتھاء«پس دانسته شد که عّلت حکم، 

التؤخر « فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ست؛ جابریر نماز مناسب نینشود، تأخ
ر یغ یغذا و نه برا یچ عنوان نه براینماز را به ھ«(ابوداود)؛  »ال لغ�هو الصلوة لطعام

 .»اندازیر میآن، به تأخ
نباشد  یکند که اشتھاء به غذا، در حّد  یدا میتحقق پ یر، در صورتیو حکم عدم تأخ

اد بود که احتمال یز ین رو اگر اشتھا به قدریکه مانع خشوع و خضوع نماز گردد. از ا

 



 ٢٥٧ )آن لتیفض و جماعت نماز)  ٢٣( باب( :صلوةکتاب ال

گاه  رف کرد و آنتوان ابتدا غذا را ص یعدم خشوع در نماز وجود داشت، در آن صورت م
 پس از صرف غذا، به نماز مشغول شد.

َفٌق ] (۶[ - ۱۰۵۷  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

�ََّها ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ
 «: َ�ُقول وَسلم َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : قَالَْت  �

َ
 ال

ة َصَالة   َطَعام حِبرَْضَ
َ

 .)١(»األخبثان يدافعه ُهوَ  َوال

ھرگاه) «(فرمودند:  یدم که میشن ج د: از رسول خدایگو ل شهی) عا۶( -۱۰۵۷
به ھنگام آماده شدن غذا (بر سر سفره) و فشار آوردن ادرار و مدفوع، (نماز گزارده 

 ».ستیشود، آن) نماز، (کامل) ن
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

از به یا نیسخت  یا سرمای یا بارندگیعت مقّدس اسالم، به ھنگام طوفان یشر :شرح
آن را به  یعدم شرکت در نماز جماعت و ادا ی حاجت، اجازه یاز به قضایا نیخوردن غذا و 
انگر آن است که شرع مقّدس ین امر، بیداده است؛ و پرواضح است که ا یصورت انفراد

ت داده است و یانسان، توجه کرده و بدان اھم یواقع یھا ازھا و خواستهیاسالم، به تمام ن
 ھا، انتخاب کرده است. و رفع ُعسر و َحرج را بر انسان یریراستا، آسانگن یدر ا

شود که  یدانسته م یز به خوبین ج اسالم یامبر گرامیث پیات قرآن و احادیو از آ
ن یو رفع ُعسر و َحَرج از بندگان است؛ و ا یریعت مقّدس اسالم، بر آسانگیشر یمبنا

 ند.ینما یح میھا، سّنت، بر آن تصر از مناسبت یاریاست که قرآن، و در بس یمطلب
ّمم، خداوند بلندمرتبه یع تیطھارت و تشر ی هیان آیمائده، در پا ی در سوره

 د:یفرما یم

ُ  يُرِ�دُ  َما...﴿  َوِ�ُتِمَّ  يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  َوَ�ِٰ�ن َحَرجٖ  ُ�م ّمِنۡ َعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  ٱ�َّ
 .]۶[المائدة:  ﴾�َۡشُكُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  نِۡعَمَتُهۥ

خواھد شما را پاک و نعمتش را بر شما  یم یرد ولیخواھد بر شما سخت بگ یخدا نم«
 ».دیتمام گرداند، باشد که سپاس او بدار

ل رخصت افطار یروزه و مسائل مربوط به آن از قب ی هیان آیبقره، در پا ی و در سوره
 د:یفرما یمار و مسافر، خداوند میب یبرا

 .)۵۶۰-۶۷ح ( ۱/۳۹۳مسلم  -١
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ُ  يُرِ�دُ ﴿  ]۱۸۵[البقرة:  ﴾ٱۡلُعۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  ٱۡليُۡ�َ بُِ�ُم  ٱ�َّ
 ».خواھد ینم یشما دشوار یخواھد و برا یم یشما آسان یخداوند برا«

ل: جواز یخداوند در آن، از قب یھا ان رخصتیات محّرمات ازدواج و بیان آیو در پا
که از ازدواج با زنان آزاد ناتوان ھستند، خداوند  یکسان یزان مؤمن براینکاح کن

 د:یفرما یم

ُ يُرِ�ُد ﴿ ن ُ�َّفَِف َعنُ�مۚۡ  ٱ�َّ
َ
�َ�ٰنُ  وَُخلِقَ  أ  .]۲۸[النساء:  ﴾اَضِعيفٗ  ٱۡ�ِ

 ».ده شده استیداند) انسان ناتوان آفر یخواھد تا بارتان را سبک گرداند و (م یخدا م«
 د:یفرما یم یک سلسله اوامر و نواھیحج به دنبال  ی ان سورهیز در پایو ن

 .]۷۸[الحج:  ﴾َحَرٖج  ِمنۡ  ٱّ�ِينِ  ِ�  ُ�مۡ َوَما َجَعَل َعلَيۡ  ٱۡجَتبَٮُٰ�مۡ ُهَو ﴿
 ».قرار نداده است ین، بر شما سختیده و در دیخود) برگز یاو است که شما را (برا«

باشند،  ین میو غلّو در د ت افراطیانگر ممنوعیکه ب یگریار دیات بسیو گذشته از آ

کنند و در  یھا و مباحات را بر خود حرام م که حالل یز نسبت به کسانین ج امبریپ
 ده و فرموده است:ینند، مخالفت ورزیگز یعبادات، مشّقت را برم

د و یر نباشیگ د و سختیریآسان بگ«(مسلم)؛  »ال تُنّفرواو �رّشواو ال تعرّسواو �رّسوا«
 .»دیّفر نگرداند و متنیبشارت دھ

 یریآسانگ یشما برا«؛ »لم تُبعثوا ُمعرّس�نو انّما بُعثتم ُميرّس�ن«د: یفرما یز میو ن
 .»یریسختگ ید نه برایا مبعوث شده

ن ساده و آسان یمن بر د«؛ »انّما بُعثت حبنيفية َسمحة«د: یفرما ین میو ھمچن
 .»ام مبعوث شده

عت مقدس اسالم، یشود که شر یم ث، معلومیات و احادیبه ھر حال؛ از مجموع آ
ر و ید و تعسیرا بر جانب تشد یریف و سھولت و آسانگیر و تخفیسیھمواره جانب ت

 یھا م و آموزهیو تعال ین الھیاوامر و فرام یدھد و مبنا یح میظ، ترجیو تغل یریسختگ
و  یریز بر آسانگین یقرآن یم واالیق و مفاھیو حقا یو احکام و دستورات شرع ینبو

 رفع ُعسر و َحَرج از بندگان است.
 )ٌح یَصحِ ] (۷[ - ۱۰۵۸

 



 ٢٥٩ )آن لتیفض و جماعت نماز)  ٢٣( باب( :صلوةکتاب ال

يِب  َوَ�نْ 
َ
ِ�يَمِت  إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

ُ
َالةُ  أ   َصَالةَ  فََال  الصَّ

َّ
 إِال

ـمَ 
ْ
اهُ  .»ْكتُوَ�ةال وَ  .)١(مُسلم رَ

ھرگاه نماز [فرض] برپا شد، «فرمودند:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۷( -۱۰۵۸
 ».ستیر از آن نیغ ینماز

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 یین موضوع اجماع دارند که بعد از برپایبر ا ینظران اسالم علماء و صاحب :شرح

 ی ست؛ اّما دربارهیز نیظھر، عصر و عشاء گزاردن سّنت جا یجماعت در نمازھا
 نظر دارند. گر اختالفینماز صبح، با ھمد یھا سّنت

ن باورند که: حکم خواندن سّنت به ھنگام صبح، مانند یھا بر ا یھا و حنبل یشافع
 ست.یز نیجماعت، جا ییر نمازھا است و گزاردن سّنت صبح به ھنگام برپایجماعت سا

برآنند که ھا  یھا و مالک یث باال است؛ اّما حنفین گروه از علماء، حدیاستدالل ا
ند: به ھنگام جماعت یگو یھستند و م یث باال، مستثنیصبح، از حکم حد یھا سّنت

ھا را خواند؛ البته مشروط بر آن که  از مسجد، سّنت یا توان در گوشه ینماز صبح، م
 احتمال از دست دادن نماز جماعت نباشد.

است که در  یاتیث و روای، از احادین دسته از علماء و دانشوران فقھیو استدالل ا

لم « د: یگول شهید شده است؛ به عنوان مثال: عایتأک یلیصبح، خ یھا ھا بر سّنت آن

و  ی(بخار »يلع يشء من انلوافل اشّد تعاهداً منه يلع ر�عيت الفجر ج ي�ن انليبّ 

 ی ، به اندازهیمستحب یچ کدام از نمازھاینسبت به ھ ج رسول خدا یبندیپا«مسلم)؛ 
 .... و»ش از نماز صبح نبودیدو رکعت نماز سّنت پ

 ییصحابه ثابت شده است که به ھنگام برپا یاز فقھا یاریو عالوه بر آن، از بس
 م:یپرداز یھا م نجا به چند نمونه از آنیاند که در ا خوانده یھا را م جماعت، سّنت

لصلوة الفجر، قد اقيمت الصلوة فقام  س ايقظُت ابن عمر«د: یگو س نافع -۱

دار ینماز صبح ب یرا برا س ابن عمر«االثار)؛  یمعان شرح( »فصّ� الر�عت�

ح  ۲/۱۱۶ یی؛ نسا۴۲۱ح  ۱/۲۸۲ ی؛ ترمذ۱۲۶۶ح  ۲/۵۰)؛ ابوداود ۷۱۰-۶۳ح ( ۱/۴۹۳مسلم  -١
 .۲/۳۳۱؛ و مسند احمد ۱۴۴۸ح  ۱/۴۰۰ ی؛ دارم۱۱۵۱ح  ۱/۳۶۴؛ ابن ماجه ۸۶۵
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دو رکعت سّنت را  یبود که نماز صبح برگزار شده بود؛ و ین در حالیکردم و ا
 .»گزارد (و پس از آن به جماعت، شرکت کرد)

 عن ابيه ح� داعهم سعيد بن حدث� عبدا� بن ايب مويس«د: یابواسحاق گو  -۲
عبدا� بن مسعود قبل ان يصّ� الغداة ثم خرجوا و حذيفةو العاص داع ابومويس

قد اقيمت الصلوة؛ فجلس عبدا� ايل اسطوانة من املسجد فصّ� و من عنده
، س د بن عاصیسع«االثار)؛  یمعان شرح( »الر�عت� ثم دخل يف الصلوة

نماز  یش از برگزاریرا پ س و عبدالله بن مسعود س فهیو حذ س یابوموس
که نماز  یگاه، از نزد او خارج شدند در حال ش فراخواند؛ آنیصبح به نزد خو

از  یکی یبه سو س ن رو عبدالله بن مسعودیصبح برگزار شده بود؛ از ا
مسجد رفت و دو رکعت سّنت صبح را گزارد و پس از آن، به نماز  یھا ستون

 .»کردجماعت، شرکت 

لم و االمام يف صلوة الغداةو جاء عبدا� بن عباس«د: یگو یابوعثمان انصار  -۳
ي�ن صّ� الر�عت�؛ فصّ� عبدا� بن عباس الر�عت� خلف االمام ثم دخل 

رفت  یبه نماز صبح در حال س عبدالله بن عباس«االثار)؛  یمعان شرح( »معهم
پشت سر امام، دو رکعت سّنت را ن رو یکه دو رکعت سّنت را نگزارده بود؛ از ا

 .»کرد یگزارد و پس از آن به جماعت شرکت م یم

الناس و مسجدـانّه كان يدخل ال«ت است که: یروا س ن از ابودرداءیو ھمچن  -۴

مسجد ثم يدخل مع القوم يف ـصفوف يف صلوة الفجر فيصيلّ الركعتني يف ناحية ال

شد که  یوارد مسجد م یدر حال س ابودرداء«االثار)؛  یشرح معان( »الصلوة
از  یا در گوشه ین رو ویده در نماز صبح بودند؛ از ایمردم به صورت صف کش

خواند و پس از آن به نماز فرض صبح،  یمسجد، دو رکعت سّنت صبح را م
 .»کرد یشرکت م

كّنا نأيت عمر بن اخلطاب قبل ان نصّ� الر�عت� قبل «د: یگو یابوعثمان نھد  -۵
يف الصلوة؛ فنصّ� الر�عت� يف آخر املسجد ثم ندخل مع القوم يف هو و الصبح

ش از یش از گزاردن دو رکعت سّنت پیما پ«االثار)؛  یمعان شرح( »صلوتهم

 



 ٢٦١ )آن لتیفض و جماعت نماز)  ٢٣( باب( :صلوةکتاب ال

مشغول  یم که ویآمد یم س به نزد عمر بن خطاب یفرض صبح، در حال
ن، در قسمت آخر مسجد، دو رکعت سّنت را یفرض صبح بود؛ بنابرا یبرگزار

 .»میکرد یم و پس از آن به نماز جماعت، شرکت میاردگز یم

به ھنگام  س ن امر ھستند که صحابهیانگر ایح و بیات باال، ھمه صحیآثار و روا
ن یگزاردند؛ و چون سّنت نماز صبح، مؤّکدتر یجماعت صبح، نماز سّنت را م ییبرپا

توان  ین رو میا باشد، از یم یز در نماز صبح طوالنیھا است و معموًال قرائت ن سّنت

 ال س رهیث ابوھریصبح را از حد یھا سّنت
ّ

 مكتو�ة)ـ(اذا قيمت الصلوة فال صلوة اال
 استثنا کرد.

َفٌق ] (۸[ - ۱۰۵۹  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

َذنَِت  إَِذا«: ج انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
ْ
ة اْستَأ

َ
  أحدُ�م اْمَرأ

َ
ـمَ  إِىل

ْ
 فََال  ْسِجدال

 .)١(»يْمنَعَها

ھرگاه زن «فرمودند:  ج اسالم یامبر گرامید: پیگو س ) عبدالله بن عمر۸( -۱۰۵۹
 ».رفتن به مسجد را خواست، او را منع نکند ی از شما، اجازه یکی

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 یثیث و احادین حدی، با توجه به اینظران اسالم از علماء و صاحب یبرخ :شرح

 ند:یگو یل، مین قبیا گر ازید
جھت عبادت،  یگاه فرد مسلمان در جامعه، مرکزین پایمسجد به عنوان اول

ن در مواقع یگردد و ھمچن یمحسوب م یاسیو س یاجتماع یھا تیو فعال یآموز علم
ن عوامل به یا ی است. ھمه یورزش یتھایو فعال یاجتماعات عموم یبرا یاز، مکانین

دا کنند و یداد که تا حّد امکان در مسجد حضور پ یرا م ن مجالیا یزنان در عصر نبو
رند. آنھا عالوه بر مشارکت در یمسلمانان قرار گ ی عاّمه یان زندگیمًا در جریمستق

علم و  یریتوانستند به فراگ ینماز، م ی ن اقامهیدن قرآن در حیعبادت و شن
و  یاخبار اجتماعاز  یز، گوش فرا دھند و تا حدودیدر مسجد ن یتیترب یھایسخنران

گاھیمسلم یاسیس توانست با خواھران  ینکه زن مسلمان میابند؛ از ھمه مھمتر ای ین آ
شد. پس  یان آنان میم یم موّدت و دوستین امر موجب تحکیخود آشنا شود و ا ینید

؛ و مسند احمد ۱۲۷۸ح  ۱/۳۳۰ ی)؛ دارم۴۴۲-۱۳۴ح ( ۱/۳۲۶؛ مسلم ۵۲۳۸ح  ۹/۳۳۷ یبخار -١
۲/۷. 
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مردان و  یبرا یو اجتماع یو فرھنگ یعباد ی، مرکزج مسجد در زمان رسول اکرم
 بود.کسان یزنان، به طور 

ت خواندن نماز زنان در یافضل یه به اّدعاکست یز نیجا یسک یل، براین دلیبه ا
ند و حق مشروع آنان را در آمدن به کنماز در خانه  ی خانه، آنھا را مجبور به اقامه

شده است و آن،  یتیب معصکمرت ین فردیرا چنید؛ زیشان سلب نمایمساجد، از ا

ه از بازداشتن زنان از آمدن به مسجد، کست ا ج رمکرسول ا ی مخالفت با فرموده
دن یاز آمدن به مسجد، استماع قرآن و شن یفرمود. اگر ھدف زن یمسلمانان را نھ

م کیگر، جھت تحیدار با زنان مسلمان دیا دین و یا حضور در اجتماع مسلمیموعظه و 
نھا یا ی حسنه باشد، ھمه یارھاکدر  یارکه جھت ھمکنیا ایروابط خود با آنھا و 

 یو، گاھیکن اھداف نین زن مسلمان دارد. انجام ایا ی رخواھانهیت خیبه ن یبستگ
 ز واجب است.ین یزن مستحب و گاھ یبرا

عُف يلع صالتِه يف بيِته«: یث نبویحد شرحدر  � سوقِه و صالُة الرَّجل يف اجلماعِة تُضَّ
أ فأحَسَن الوضوءَ و عرش�َن ِضْعفاً،و مخساً  ، ثمَّ َخَرَج إِيل املسِجِد الُ�رُِجه ذلك �نَّه إذا تَوضَّ

 الّصالُة، لم َ�ُْط َخطوة إِال ُرفَِعْت هل بها درجةٌ 
َ

ُحطَّ بها خطيئٌة. فإذا ص�َّ لم تََزِل و إِال
للَُّهمَّ ارمَْحُْه.

َ
للُّهمَّ َصلِّ عليه، أ

َ
ه: أ

ّ
ال يَزُل أحُد�م و املالئ�ُة تُص�َّ عليه ماداَم يف ُمَصال

 .)١(»ا انتَظَر الصالةَ يف َصالٍة م
 یتر از نماز ست و پنج برابر با ارزشیخواند، ب یه نماز خود را به جماعت مک ی[مرد

 یکیھرگاه به ن ین فردیچن یعنیخواند،  یا در بازار میخود و ی  ه آن را در خانهکاست 
 یه برمک یھر گام یمسجد شد، به ازا ی وضو گرفت و فقط به قصد خواندن نماز روانه

رود و در  یباال م یا شود و (مقامش نزد خدا) درجه یش نگاشته میبرا یدارد، ثواب
ه در نماز ک یه نماز گزارد و مادامکز از او زدوده خواھد شد. پس آنگاه ین یمقابل، گناھ

درود فرست  یند: پروردگارا! بر ویگو ینند و مک یش دعا میوسته فرشتگان برایباشد، پ
نماز  ی ه در انتظار اقامهک ید رحمت خود قرار بده. انسان مادامامرز و موریو او را ب

 ه در نماز است].ک ییجماعت باشد، گو

 ).۱/۱۴۸ام (کعمدة االح شرحام ک، االح۶۴۷تاب االذان / ک/  یح بخاریصح -١

 

                                           



 ٢٦٣ )آن لتیفض و جماعت نماز)  ٢٣( باب( :صلوةکتاب ال

ه قابل اعتبار ھستند را ک یان شد، اوصافید: [... قبًال بیگو ید میق العیابن دق
ه در ثواب نماز ک یور و اوصافکث مذیدقت در حد یمکتوان حذف نمود. با  ینم

ص داد. یرمعتبر را تشخیتوان اوصاف معتبر و غ یشده است، مر کجماعت در مسجد ذ
ن یرمعتبر است و به ایغ یصفت یصفت مرد بودن به نسبت ثواب اعمال، از لحاظ شرع

ه اجازه رفتن به مسجد را دارد در ثواب نماز جماعت در مسجد با مرد کز یخاطر، زن ن
 .)١(است] یمساو

 -لت آن یبه خاطر فض - ید النبرفتن زنان مسلمان به مسجد، تنھا به مسج
شد. از آن  یز مینه و خارج آن نیشامل مساجد اطراف مد یه حتکگشت، بل یمحدود نم

 ه گفت:کنقل است  س جمله: از عبدالله بن عمر

بِْح إذ جائَهم« نِزَل َعلَيْه  ج آٍت فَقاَل: إنَّ رسوَل اهللا بَيْنا انّلاُس بُِقباٍء يف صالِة الصُّ
ُ
َقْد أ

ِمَر أْن �َْستَْقِبَل الَكْعبََة فَاْستَْقِبلُوهاو اللَّيْلََة قُرآنٌ 
ُ
آِم فَاْستَداُروا و قد أ �نت وُُجوُههم إيِل الشَّ

ه مردم در مسجد قباء در حال خواندن نماز صبح بودند ک یھنگام« )٢(؛»إِيل الَكْعبَةِ 
ه در آن کاز قرآن نازل شد،  یا هیرسول الله آامشب بر «وارد شد و گفت:  یناگھان فرد

ش از یمردم پ». دینکعبه کز رو به یند، شما نکعبه رو ک یمأمور شده تا در نماز به سو
عبه کپس از آن به سمت  یگزاردند، ول ینماز م - یمسجد االقص -آن به طرف شام 

ه دختر أسلم، یثول ر قبله راییتغ ید: (چگونگیگو یحافظ ابن حجر م». ر قبله دادندییتغ
گاه مردان و مردان یث گفته است: زنان به جایان نموده و در آن حدیحاتم ب یاز ابن أب

عبه کمانده از نماز را به طرف  یباق ی ان دادند و دو سجدهکر مییگاه زنان تغیبه جا
 .)٣(م)یردکاقامه 

به «گفت: ه (نزد اصحاب به مسجد آمده و) کاز پدرش آمده  یاز عمرو بن سلمه و و

از شما اذان  یکید، یه فرمود: (ھرگاه وقت نماز رسکبودم  ج امبریخدا قسم من نزد پ
ق و یرد). سپس اصحاب تحقین شما به قرآن امامت مردم را به عھده گیتر ید و قاریبگو

افتند. من قرآن را از سواران فراگرفته یتر از من ن یرا قار یسکردند و کپرس و جو 
ا ھفت ساله بودم، به امامت خود یشش ساله و  یدر آن زمان پسره کبودم. پس مرا 

 .)۱/۱۵۲( امکعمدة االح شرحام کاالح -١
 ی.بخار -٢
 .۵۲ص  ۲/ ج  یفتح البار -٣
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از  یشد. زن یبردم، جمع م یه ھرگاه سجده مکخط دار بود،  ییدند. بر تن من ردایبرگز
دند یخر یم لباسید). پس برایپوشان یگفت: (چرا عورت امام جماعت خود را نم یا لهیقب
 .)١(»ده بودمد آن خوشحال نشیخر ی ز به اندازهیچ چیه به ھک

رد و از ھرگونه ک ید مکیھمواره بر حق زنان در آمدن به مساجد تأ ج رمکرسول ا
امبر یاز پ س داشت. عبدالله بن عمر یگران را برحذر میدر برابر آن د یجاد مانعیا

 ه فرمودکرده کنقل  ج اسالم

َذنوا لَُهنَّ « 
ْ
 ؛)٢(»إذا استأذن�م �ِساؤ�م باللَّيِل إِيل الَمْسجِد فَأ

دند، به آنھا اجازه یشما را طلب ی رفتن به مسجد، اجازه یاگر زنانتان شبھا برا«
 ».دیبدھ

، نماز صبح و س از زنان عمر یکی«د: یگو یگر مید یتیدر روا س عبدالله بن عمر
 ی نماز از خانه یعشاء را در مسجد و به صورت جماعت خواند، به او گفته شد: (چرا برا

رتش یدارد و غ یرا ناپسند م یارکن یعمر چن یدان یه میکحال، در یا خود خارج شده
ند؟ ک یار نھکن یه مرا از اکمانع او شد  یزیشود). آن زن گفت: پس چه چ یم یکتحر

؛ »التمنعوا أماَء اهللا مساجَد اهللا«ه فرمود: کمانع او شد  ج گفتند: سخن رسول خدا
 .)٣(»دینکزان خدا را از آمدن به مساجد خدا منع نینک

التمنعوا «ه فرمود: کدم یشن ج ه گفت: [از رسول خداکآمده  س از عبدالله بن عمر
ْها

َ
د، آنگاه ینکزنان را از آمدن به مساجد منع ن«؛ »�ِساَءُ�م الَمساِجَد إِذا استَأذنُ�م إِيل

الَ�ْمنَُعوا النِّساَء حظوَظهن ِمن «گر: ید یتیو در روا ؛»ه از شما اجازه گرفتندک
ن ھنگام بالل بن عبدالله یدر ا». دینکزنان را از مساجد منع ن ی بھره«؛ »الَمساجدَ 

ن سخن، رو به یدن ای، عبدالله بن عمر با شن»میشو یقسم به خدا، مانع آنھا م«گفت: 
ن دشنام را تا به ید: مثل ایگو یث میحد یه راوکداد،  یبه و یبالل نمود و دشنام بد

به تو  ج عبدالله بن عمر به بالل گفت: از رسول خداده بودم، سپس یحال از او نشن

 رده است.کت یروا یبخار -١
 .و مسلم] یه [بخاریث متفق علیحد -٢
 رده است.کت یروا یبخار -٣
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فرموده، و آن وقت تو  یردن زنان از آمدن به مساجد نھکه از منع کدھم  یخبر م
 !)١(»میشو یه مانع آنھا مک ییگو یم

ردن و دشنام دادن عبدالله بن کار کد: (انیگو یث میحد شرحد در یق العیابن دق
 یخود و از رو یه با آراء شخصکاست  یسانکار به ھشد یعمر به فرزندش (بالل)، نوع

 !)٢(رند)یگ یقرار م یث نبویو ھوس، در مقابل احاد یھو
در مساجد است و  یگاھیجا یه زن داراکن دارد ید بر اکیث تأین احادیا یتمام

را یرد؛ زیبگ یرا از و ین حقیچن -ا پدرش باشد یاگر شوھر و  یحت -تواند  ینم یسک
ه آن را از کست یز نیجا یسک یده، پس برایرا به زن بخش ین حقیچنه شارع ک یوقت

 ند.کسلب  یو

، یعباد یزکبه عنوان مر ج رمکه قبًال گفته شد، مسجد در زمان رسول اکھمانطور 
تعجب  ی، جاکین مسجد مباریشد، پس در چن یم یتلّق  یاسیو س ی، اجتماعیفرھنگ

ن امور یاز ا یرده است. برخک یم تکه زن در دوازده امور مشروع مسجد شرکست ین
گر واجب بودند. استاد ابوشقه ید یبعض یگر مستحب و مندوب و حتّ ید یمباح و بعض

ن آنھا عبارتند از: یه مھمترکان نموده است یل بین امور دوازده گانه را به تفصیا
ردن در کت کس علم، شریاف، گوش دادن به تدرکواجب و مستحب، اعت ینمازھا

 ...، خدمت به مسجد ویعموماجتماعات 
شدند؛ در  ینماز صبح و عشاء در مسجد حاضر م ی، زنان برایمثًال در عصر نبو

ھا  وچهک ییروشنا یبرا ییه راھھا در آن زمان مسطح و ھموار نبود و چراغھایکحال
نه حضور داشتند. از یز در مدین نیماردالن و قاذفین منافقان و بیوجود نداشت. ھمچن

 ج ُ�نَّ �ِساُء الُمْؤِمناِت �َْشِهْدَن مع رسوِل اهللاِ «د: یگو یه مکل است نق لشه یعا
الَة الَ�ْعِرفُهنَّ  عاٍت بمروِطهنَّ ثم ينَقِلنْبَ إِيل بيوتِهنَّ ح� َ�ْقضَ� الصَّ صالَة الَفْجِر ُمتَلَفِّ

ت ک، در نماز صبح شرجزنان مسلمان در زمان رسول خدا« )٣(؛»أحٌد من الَغلَس

 ت مسلم آمده است.یبه روا -١
 .۱۵۷ص  ۱ام / ج کاالح -٢
ھم  یپوشش بدن با َسر است و گاھ یلغات: متلفعات = پوشندگان، (التلفع) به معنا یبرخ یمعنا -٣

دوخته نشده است  ید / مرو طھنَّ = جمع مرط است و آن ھر لباسیآ یپوشش َسر م یفقط به معنا
 آخر شب. یکیبندد. / الَغَلس = تار یمر خود مکا دور یپوشاند و  یه زن خود را باآن مک
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 یھا نماز به خانه ی پوشاندند، پس از اقامه یه َسر و بدن خود را میکردند، در حالک یم
 ».شناخت یآنھا را نم یسکھوا،  یکیگشتند و به خاطر تار یخود بازم

از زنان عمر، نماز صبح را به جماعت  یکیه گفت: (کز نقل است ین س از ابن عمر
 .)١(در مسجد خواند)

بالَعتَمِة حيّت  ج أعتَم رسوُل اهللاِ «ه گفت: که است ت شدیروا س شهین از عایھمچن

بيان، فَخَرَج انليبُّ و ناداه عمُر: ناَم النِّساءُ  فقال: (ما ينتظرها أحٌد غُ��م من  ج الصِّ
ْهِل األرِض).

َ
 بالَمدينِة،و أ

ّ
ن يَغيَب و ال يُص�َّ يومئٍذ إِال

َ
�نوا يُصلُّوَن الَعتمَة فيما بَ� أ

َفُق إِيل  لِ الشَّ ر انداخت، تا ینماز عشاء را به تأخ ج رمکامبر ایپ« )٢(؛»ثُلُِث اللَّيل األوَّ

ه منتظر خواندن نماز بودند)، به خواب کھا ( شان گفت: زنان و بچهیبه ا س ه عمرکنیا

ن منتظر یزم یاز مردم رو یسکجز شما «رون آمد و فرمود: یب ج امبریاند. آنگاه پ رفته
شد و نماز عشاء از ھنگام غروب  ینه نماز خوانده میتنھا در مددر آن روز ». ستینماز ن
ن مدت آن را اقامه یسوم از شب بود، که در ا یکشدن  ید) تا سپریخورش ی(سرخ

 ».ردندک یم
از ھمسران عمر، نماز صبح و  یکی«ه گفت: کآمده  س گر از ابن عمرید یدر جا

 .)٣(»عشاء را در مسجد و به جماعت خواند
 ه گفت:کت شده یروا س عبدالله از جابر بن

ُْن نص�ِّ مع انليبِّ «
َ

إِذا أقبَلَْت عٌ� حتِمُل طعاماً فاتَلَفتُوا أيلها، حيت ما بيَِقَ  ج بينما �

لَْت هذهِ اآليةٌ  ج َمَع انليبِّ   إِثْنا َعرَش رجًال، فَ�َ
ّ

 :أال

وۡ ﴿ 
َ
ْ �َذا َرأ وۡ  تَِ�َٰرةً  ا

َ
ْ  لَۡهًوا أ ٓوا  .)٤(؛»]۱۱[الجمعة:  ﴾قَآ�ِٗما َوتََرُ�وكَ  َهاإَِ�ۡ  ٱنَفضُّ

 آمده است. یت بخاریبه روا -١
 یکیشب است و (العتمة) تار یکیت. (أعتم) داخل شدن در تارو مسلم آمده اس یت بخاریبه روا -٢

ن یه در اک ین به نماز عشائیسوم از شب ادامه دارد و ھمچن یکشدن  یه تا سپرکشب است 
 ند.یشود، (عتمه) گو یمدت اقامه م

 آمده است. یت بخاریبه روا -٣
 ۱۱ ی هیجمعه، آ ی سورهور = که مذیٌر = قافه / آیو مسلم آمده است / ع یت بخاریبه روا -٤
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آن مواد  ی ه محمولهک یاروانکم، یخواند ینماز جمعه را م ج امبریه با پک یدر حال«
با  یسکه جز دوازده نفر، ک ییآن شتافتند تا جا یبود، وارد شد. مردم به سو ییغذا

دند، به یرا د یا دهیفا یبار کا یه نازل شد: (ھرگاه تجارت و ین آینمانده بود و ا ج امبریپ
 ».ندینما یم کستاده تریشتابند و تو را به حالت ا یآن م یسو

در «... د: یگو یث مین حدیخود بر ا شرحو در  یحافظ ابن حجر در فتح البار
امبر یه گفت: پکح از أبوقتاده آورده یحاتم به اسناد صح یز ابن ابیو ن یر طبریتفس

آنھا خود را شمارش ». د؟یچند نفر«ماندند، فرمود: ه نزدش ک یسانکبه  ج رمکا
 .)١(»ه دوازده مرد و زن بودندکردند، ک

 ه گفت:کز از خواھر خود آورده ین ین از عمرة دختر عبدالرحمن، و ویھمچن

 بِها يلَع و يف يوِم اجلُُمًعِة، ج ِمن رَسول اهللا» مجيدـالقرآن الو ق.«أخذُت «
ُ
هو َ�ْقَرأ

 .»مُجَُعةٍ املنرِب يف لُكِّ 

در ، ج را آن حضرتیو در روز جمعه فراگرفتم؛ ز ج (ق) را از رسول خدا ی سوره«
 .)٢(»ردک یمنبر تالوت م ین سوره را بر باالیھر جمعه ا

از آمدن زنان به مساجد، مخصوصًا در ماه رمضان  یحیث صحین، در احادیعالوه بر ا
د بن ی.. سع.)٣(د:یگو یحجر مح، خبر داده شده است. حافظ ابن ینماز تراو یو برا

ج در ینماز تراو ی اقامه یبرا س ه عمر بن خطابکرده کت یق عروه روایمنصور از طر
ز امامت زنان را ین یم دارید. تمیامامت مردان برگز یعب را براکبن  یماه رمضان اب

 برعھده داشت.
 س طالب یبن اب یعل«ه گفت: کآورده  یو از عرفجه ثقف )٤(»المجموع«در  یامام نوو

 یزنان قرار داد. راو یرا برا یح دستور داد و امامیمردم را به خواندن نماز تراو
 .)٥(»ش نماز زنان شدمیه من پکگفت:  یم

 .۵۶ص  - ۵/ ج  یفتح البار -١
 ت مسلم آمده است.یبه روا -٢
 .۵۶ص  ،۵، ج یفتح البار -٣
 .۵۲۸ص  - ۳/ ج  یالمجموع از امام نوو -٤
 را آورده است. یتین روایز چنین یھقیب -٥
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آن  ی رده، در دنبالهکر کن باره ذیه در اک یادیان نصوص زیاستاد ابوشقه پس از ب

 ج رمکامبر ایمسجد در زمان پ ه در آن از آمدن زنان بهک یثیر احادکد: (بعد از ذیگو یم
ت ین معلم بشریر انداختن نماز عشاء توسط بھتریه در به تأخکسته است یآمده بود، شا

دن زنان و یه از خوابکبود  یم؛ و آن ھنگامییر و تأمل نماکتف یمک)، ج (رسول خدا
ز آن ین یافت و بخاطر مراعات حال آنھا، از نماز خارج شد... و روزیان اطالع کودک

ه ک یھنگام یردن نماز را داشت، ولک یش نماز مردم بود، قصد طوالنیه پک ج حضرت
و  یدچار سخت کودکد، نماز خود را به اختصار خواند تا مادر یرا شن کیودک ی هیگر

ن با یم بود. ھمچنیم و رحکیح یامبریاست پین، سیه اک ینگردد. براست یناراحت
وجود داشت، اما  ینماز صبح، خطرات یبراه در آمدن زن مسلمان به مسجد کنیوجود ا

ه با کدر رابطه با منع زنان از آمدن به نماز صبح  یسخن ج از آن طرف آن حضرت
دن تالوت قرآن در صبحگاه محروم شوند. یھمراه بود، صادر نشد، تا مبادا از شن یسخت

و  رخوار خود به مسجد منع ننمودیزنان را از آوردن طفل ش ج ه آن حضرتکھمچنان 
 کودکدر خانه نباشد تا از آن  یسکرا چه بسا یرد؛ زکن یرین باره بر آنھا سخت گیدر ا

 ییه با قبول تفاوتھاکآموزد  یعت به ما میردارھا از صاحب شرکن گونه یند. اکمراقبت 
ز ھمانند مردان، یزنان ن یمسجد بر رو یه درھاکسته است یان زن و مرد، شایم

 یه نسبت به ناموس و آبروکند کگمان ن یسکگر، ید یگشوده شود، و از طرف

 ج را آن حضرتیرتمندتر است؛ زیغ ج رمکن خدا، از رسول ایز در برابر دیمسلمانان و ن
 - یحرمت کدر برابر ھرگونه ھت -ه در مقابل ناموس و شرف مسلمانان ک یرتیضمن غ

امدن به یدر ن ه مباداکنیزنان بود، از ا ی شهیر و اندکداشت، خواستار حفاظت از ف
 ھنه گردد.کمسجد فرسوده و 

آمده  یه به مسجد النبکاز زنان از آمدن به مسجد، از زنان اصحاب یا امروز نیپس آ
ھر  یمتر است؟ علماکعلم مشغول بودند،  یریدن قرآن و موعظه و فراگیو به شن

د گفته ین نبایسب علم نمود. ھمچنکد از آنھا یامبرانند و بایراث داران پیز مین یعصر
، یا شوھریرا ھر پدر یم دختران و زنان ھستند! زیه پدران و شوھران قادر به تعلکشود 

ل فساد یه به دلکند یز بگوین یو ارشاد مؤثر زنان را ندارد. اگر بعض یقدرت علم آموز
م: رفتن زن به ییگو یم ین افرادیم، در جواب چنیشو یزمانه، مانع رفتن به مساجد م

 است. ین فسادیچن یعالج و مداوا لیمسجد، از وسا
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 یل به امریط و ظروف، تبدیمباح برحسب شرا یه امرکم ید بدانین بایچن ھم
و  ی، انحرافات اخالقیگردد. امروزه در جوامع اسالم یواجب م یگاھ یمستحب و حت

ق یزنان مسلمان را در بر گرفته و آنھا را از طر ی، از ھر طرفیمذھب یھا یبند و بار یب
 یو آداب و رسوم غرب ییفضا یھا ون، مجله و روزنامه، ماھوارهیزیو، و تلویمدارس، راد

ه زن کن است یبه ا یدتریاز شدی، نین حالتیمورد ھجوم قرار داده است؛ در چن
واجب پنج گانه و نماز  یابد و نمازھایمسلمان در حد توان خود در مسجد حضور 

دن موعظه و علم ی، به شنین در ھر فرصتیچنجمعه را به جماعت در آنجا بخواند و ھم
ح داشته باشد و از یفّعال در نماز تراو یز، حضوریدر مسجد بپردازد. در ماه رمضان ن

عات بلند نماز کدن قرآن در ریه شنک یببرد. براست یاخرو ی آن بھره یعات طوالنکر
 ز است.یبا و دل انگیجماعت ز
زن است و او را  یبرا یو عقل یروح یاغذ یگر آمدن زن به مسجد، نوعید یاز طرف

م و مقاوم کرون از مسجد، محیانحرافات ب یعنیفاسد و مسموم  یدر برابر غذاھا
در مقابل دعوت  یز سپریر در مسجد نیسازد. ارشادات صالحانه و دعوت به خ یم
و فاضل و  کپا یدر فضا ینندگان به شر و فساد در عالم خارج است. گذراندن لحظاتک

خارج از  ی در مقابل جّو مسموم و آشفته یرات مثبتیتواند تأث یز میمسجد ن یمعنو
زگار در مساجد، یو برخورد با زنان مسلمان و پرھ یین آشنایمسجد بگذارد. ھمچن

گاه و غرب زده یاز زنان ب یریرپذیبر تأث یمنف یا تواند ضربه یم رون از یب ی حجاب و ناآ
 مسجد داشته باشد.

، )١(»الَ�ْمنَُعوا النِّساَء ُحُظوَظُهنَّ ِمن الَمساِجدَ «ور کث مذینھا، حدیا ی عالوه بر ھمه
ا یه زن را در آمدن و کنیث، عالوه بر این حدیگرداند. در ا یم یمھم ی تهکما را متوجه ن

ز یرا ن یمکاو مباح نموده است، ح یرا برا ین امریامدن به مسجد آزاد گذاشته و چنین
ت یه والکنیه به رغم اکن است یگرداند و آن ا یزناِن مسلمان م متوجه پدران و شوھراِن 

اسالم آن دو را از ممانعت آمدن  یا شوھرش است، ولیپدر  ی زن بر عھده یو سرپرست
 زن گذاشته است. ی ند و حق آمدن به مسجد را به عھدهک یم یزنان به مسجد، نھ

زن مباح است، و  یه نماز خواندن در مسجد براکن است یبحث ا ی پس خالصه
ز حرام است یبه زن بدھند ودر مقابل ن یا ن اجازهیه چنکست یز نیاو جا یایاول یبرا

 ور قبًال گذشت.کث مذیترجمه حد -١
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ه کم یه زنان را از رفتن به مسجد باز دارند. متأسفانه در واقع شاھد آن ھستک
از  یردن زنان از رفتن به مسجد صورت گرفته و امروزه بعضکمحروم  یبرا ییتالشھا

 - ین گونه تالشھا، خواه به صورت فردیمسجد محروم ھستند. ا یمعنو ی زنان از بھره
و خواه به  - )١(و از زبان فرزندش بالل آمده بود س ث ابن عمریه در حدکھمانطور 

، یین رفتارھایانجام گرفته است. در واقع چن یقرون متوال ی، در طیصورت جمع

 ینینش ز شروع عقبیست و نا ج رمکاز سّنت رسول ا یج روکآغاز انحراف و  ی نقطه
و  ی، فرھنگی، علمیعبادت یتھایو دور شدن از فعال یاجتماع یزندگ ی زن از صحنه

در عصر نبوت، به طور فعال در  ین زنیه چنیکشود. در حال یمحسوب م یحیتفر
د محبوس و یه باکده است یار به آنجا رسک یخود حضور داشته، ول یاجتماع یزندگ
ن یند. اکار یامل اختک ینیا شوھرش، گوشه نشیپدر و  ی نج خانهکگردد و در  یزندان

ن با یت زن شده است. ھمچنیدن شخصی، باعث آسبب دیدور شدن از سنت نبو
بوجود آمده و  یبا زنان عصر نبو یان زن امروزیم یشتریب ی گذشت زمان، فاصله

گ نظر شه و بداخالق و تنیمسخ شده و مضطرب و سست اند ی، به موجودین زنیچن
 ان سخنان استاد ابوشقه.یپا .)٢(ل شده است)یتبد

 ییم: فقھایگو یم و مینما یرا اضافه م ینجا به سخنان استاد ابوشقه مطلبیمن در ا
 یاند، در واقع نوع ردهکه زنان را به سبب خوف از فتنه، از آمدن به مسجد منع ک

ن یه به اکز سزاوار است یاجتھاد مربوط به زمان خودشان بوده است. در عصر حاضر ن
ن رابطه، بازگشت به اصل یم. پس اجتھاد ما در ایبپرداز یموضوع به صورت اجتھاد

 ز بودن رفتن زن به مسجد است.یجا یعنیم عصر نبّوت کحا
 -خواه ناخواه  -اند  ه زن را محروم از مسجد نمودهک یسانکمتأسفانه اجتھاد 

را بر دوش  ین امرید چنیده است. شاش ینیعلوم د یریموجب دور شدن زن از فراگ
ل یه آنان به دلکد دانست یبا یپدران و شوھران و سرپرستان زن بگذارند، ول

خود  ینسبت به زنان تحت سرپرست یو فقھ ینیم دیخود، به تعل یارک یھایگرفتار

پسرش (بالل) ضمن مخالفت گفت: (قسم  یرد، ولکت یروا سه ابن عمر ک یثیبه حد اشاره دارد -١
 ث مراجعه شود.یم). به حدیشو یبه خدا مانع رفتن زنان به مسجد م

 .۲ف استاد ابوشقه / ج یعصر الرسالة: تأل یر المرأة فیمراجعه شود به: تحر -٢
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م دکھستند  یسکازمند یاز آنھا ن یا عده یپردازند؛ حت ینم شان باشد و  ینیه معلِّ
 تواند ببخشد. یندارد، نم یزیه چکھم  یسک

 یردند، ولک یم یزندگ یش و راحتیه در آساکده ام یرا د ی، زنانکیودکام یمن در ا
ل ین به دلیاند، و ا نماز نخوانده یعتکخداوند سجده نبرده و ر یبار ھم برا یک یحتّ 

 آنان است. یام فقھکو اح ینیفقدان معّلمان د
مردم  یاست و سطح و نوع زندگ یشرفت و ترقّ ین امروزه جامعه درحال پیھمچن

به مسافرت  یه زن مسلمان به مدرسه، دانشگاه، بازار و حتکنون کرده است. اکر ییتغ
را فقط از رفتن به مسجد باز  یه وکست یسته نیبه خارج در رفت و آمد است، شا

را  یجمع یگر نمازھایح ودیازمند مسجد است تا نماز جمعه، تراویم! امروزه زن نیدار
ه در کن در جلسات موعظه و درس و پرسش و پاسخ ید. عالوه بر ایدر آنجا برگزار نما

 ند.کت کشود، شر یمسجد برپا م
نشت و کبه  یھودیسا، یلکبه  یحیه زن مسکست یگر مقبول و معقول نید یاز سو

 .تنھا زن مسلمان از رفتن به مسجد منع گردد! یبه معبد خود برود، ول ییبودا
حضور زنان در مسجد، انجام گرفته است.  یبرا یار ساده ترکختانه امروزه خوشب

 یه اختالطکنیه به مسجد رفته، بدون اکدھند  ین اجازه را میبه زن ا یمساجد امروز
 کزنان در مسجد تدار یبرا ین خاصکن مورد، امایرد. در ایان او و مردان صورت گیم
در  یاول آن است و دارا ی دوم مسجد وگاه در طبقه ی ه گاه در طبقهکده شده، ید

باال رفتن  ییه تواناک یھنسالکزنان  یاول مسجد برا ی باشد. البته طبقه یم یا جداگانه
سوراخ دار  ییھا و چوبھا ن زنان و مردان، پردهیھا را ندارند، بھتر است. معموًال ب از پله

ت یاز صفوف مردان، تبع یرویم را به پات اماکشود، تا زنان بتوانند حر یقرار داده م
از  یخواھند زنان حت یه نمک یسانکاز  یبعض یرین مورد سختگید در اینند. البته نباک

ن مورد یدر ا یمکرا در اسالم حیرد؛ زکت ینند، تبعی، مردان را ببکوچک ییھا روزنه
ان یاز پرده، چوب و مانند آن، م یا چ مانع و فاصلهیدر عصر نبّوت، ھ یست و حتّ ین

 زنان و مردان نبوده است.
رده، و زنان را ک یاده روینسبت به زنان، افراط و ز یرتمندیاز مردان در غ یبعض

در مساجد  یبلند یو آھن یچوب یھا وارھا و نردهیدھند، و با وجود د یدر تنگنا قرار م
گاھ یز صدا، حتّ ان زنان و مردان فاصله انداخته است و زنان ُج یه مک ات کاز تحرُّ  یآ

چ وجه حاضر به رفتن زنانشان به مسجد یباز به ھ یامام جماعت خود را ندارند ول
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ھا و  ارانش بدون وجود چنان پردهیو  ج امبریه زنان در عصر پک یستند؛ در حالین
نون باب النساء در مسجد الحرام از کرفتند [و ا ین به مسجد مین و آھنیچوب یھا نرده

 ادگار مانده است].یآن زمان به 
بحث و گفتگو  ی از مردان در مساجد به خودشان اجازه یه بعضکنجاست یشگفت ا

ه در یبا زن ھمسا یدھند حت یبه زنانشان اجازه نم یدھند، ول یبلند م یبا صدا یرا حتّ 
ر و بتعصّ  ین عملیچن ی زهیند. انگکگفتگو  ینیمسائل د ن یدر امر د یانصاف یب و تحجُّ

 ه:کت شده است یروا ج امبریرت مذموم و ناپسند از پین غیاست. در رابطه با چن

 و انَّ من الغ�ُة يُبغُضُه اهللاُ «
ُ

 مورد تنّفر خدا و رسولھا  رتیاز غ یبعض« ؛»رَُسوهل
 .»باشند یم

 گاه آن است.یر محّل و جایرت در غیو غ
خود  ی زنان گشوده است. زن از خانه یدرھا را به رو ی ھمه یامروز یزندگان

ا رواست آنان را از یرود؛ آ ی.. م.د، و به مدرسه ودانشگاه و بازار ویآ یرون میوسته بیپ
د: یگو یم یوسف قرضاویم؟! دکتر ییه ھمان مسجد است محروم، نماکگاه ین جایبھتر

مردان!  یا هکم ینما یبلند اعالم م ی، با صدایچ دغدغه و احساس َحَرجیمن بدون ھ
ابند، و یدست  یکیر و نید تا آنان ھم به خینکرفتن زنان به مساجد را فراھم  ی نهیزم

ه آنان با حجاب و ک یرا بفھمند؛ و مادام ینیرا بشنوند، و مسائل د ینید یھا موعظه
ج و بدحجاب ندارد  یچ مانعیند، ھیآ یرون میاز خانه ب یباوقار و با متانت، و به دور از تبرُّ

گر به بحث و گفتگو. یت، با زنان دیاب به گناه و معصکه آنان در مسجد بدون ارتک
 ز بپردازند.یح آمیتفر یبه ھم صحبت یحتّ 

 ج امبری، به صراحت رفتن زنان به مسجد در روزگار پیشمار یث بیبه ھر حال؛ از احاد
 شود. یو جواز خروج آنان و استحباب آن، ثابت م

اند؛  نظر داشته دگاه و مسجد ھماره اختالفیرفتن زنان به ع ی سلف درباره یعلما

و عبدالله بن  س ، عمرس اند؛ مانند ابوبکر ز قرار دادهیآن را به طور مطلق جا یبرخ

 .س عمر
و  ی، قاسم، نخعس ریاند؛ از جمله: عروة بن زب ز قرار دادهیگر، آن را ناجاید یو برخ

 یگر از علماء، ممنوع بودن رفتن به مسجد را فقط براید ی؛ و برخیانصار ییحی
 وسف.یاند؛ از جمله امام مالک و امام ابو دختران و زنان جوان، اختصاص داده
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ت نقل شده است: جواز رفتن آنان و ین مورد، دو روایدر ا /فهیو از امام ابوحن
دگاه و مسجد، یه عر بی، رفتن زنان سالخورده و پیدگاه امام شافعیعدم جواز؛ و از د

 مستحب است.
جمعه مناسب  یدگاه جمھور، رفتن دختران و زنان جوان، نه برایدر ھر صورت از د

د: یفرما یرا خداوند بلندمرتبه میگر؛ زید ینمازھا ین و نه برایدیع یاست و نه برا

وجود رون رفتن دختران، فتنه و احتمال خطر ی؛ چرا که در ب﴾ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿
ن رو به یرزنان و زنان مسّن و سالخورده، وجود ندارد؛ از ایپ ی ن خطر دربارهیدارد و ا

دگاه امام یدگاه و مسجد داده شده است، ناگفته نماند که از دیرفتن به ع ی آنان اجازه
امام  یندارد ول یصبح، مغرب و عشاء، اشکال یرزنان به نمازھایفه، رفتن پیابوحن

نمازھا شرکت  ی توانند در ھمه یرزنان مین باورند که پیحمد بر اوسف و امام میابو
 کنند.

رزنان به مسجد، بھتر و یفه، نرفتن پیدگاه امام ابوحنین وجود، باز ھم از دیو با ا
 باشد. یافضل م

رون شدن جھت نماز یب ی اسالم، به زنان اجازه یدر ابتدا«د: یگو یم یعالمه طحاو
دا و آشکار یبود که کثرت مسلمانان نزد مشرکان ھو نیشد و حکمت آن، ا یداده م

 .»ن علت، امروزه وجود نداردیگردد که ا
زنان وجود  یت کامل برایگر، در آن زمان، امنید یاز طرف«د: یگو یم ینیعالمه ع

ن دو عّلت (که سبب جواز خروج زنان است) وجود یک از ایچ یداشت که اکنون ھ
 .»ج زنان، ممنوع شودست، خرویبا ین، میندارد؛ بنابرا

مسجد كما ـمنعهّن الـما احدث النساء ل ج رسول اهللا كلو ادر«د: یگو ل شهیعا
 المسجد). یخروج النساء ال ی(موطأ امام مالک، باب ما جاء ف »ارسائيل منعت �ساء ب�

رون یش بیار اندک بود و زنان بدون آرایاحتمال فتنه بس ج امبریدر روزگار پ یعنی
اکنون (بعد از زمان  ین رو، رفتن آنان به مسجد، بدون مانع بود؛ ولیاز ارفتند،  یم

شتر است؛ پس رفتن آنان به یروند و احتمال فتنه ب یرون میش بی) آنان با آراج امبریپ

 ج امبریوست، پیپ یبه وقوع م ج امبرین اتفاق در زمان پیست و اگر ایز نیمسجد جا
 داد. یرفتن آنان را به مسجد ممنوع قرار م
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ز بر عدم جواز رفتن زنان به مسجد یمتأخر ن یعلما یان ذکر است که فتوایشا
، نرفتن زنان به مسجد و ماندن در یادیث زیاست که احاد ین در حالیاست؛ و ا

اگر چه به زن  یعنیاند؛  خانه و گزاردن نماز در خانه را افضل و بھتر قرار داده
اگر نمازش را در خانه بگزارد، بھتر  یلرفتن به مسجد داده شده است؛ و ی اجازه

! ج رسول خدا یآمد و گفت: ا ج امبریت است که او نزد پیروا هید ساعدیام حماست؛ از 

 فرمود:  ج امبریمن نماز پشت سر تو را دوست دارم. پ

يف  كمن صلوت كخ� ل كيف بيت كصلوتو حتّب� الصلوة ميع كقد علمُت انّ «
 كخ� ل كيف دار كصلوتو ،كيف دار كمن صلوت كخ� ل كيف ُحجرت كصلوتو كُحجرت

يف  كمن صلوت كخ� ل كيف مسجد قوم كصلوتو يف مسجد قومک، كمن صلوت
با من  یدانستم که تو دوست دار یم«مه و مسند احمد)؛ یح ابن خزی(صح »مسجدي
ات  حجرهات است و نمازت در  ؛ اما نمازت در اتاقت بھتر از نمازت در حجرهینماز بخوان

ات بھتر از نمازت در مسجد قومت  ات است و نمازت در خانه بھتر از نمازت در خانه
 .»است و نمازت در مسجد قومت، بھتر از نمازت در مسجد من است

ز بود که به مساجد بروند و یزنان جا یبرا ج امبریالبته ناگفته نماند که در روزگار پ
ز که موجب یبرانگ شھوت یزھایآن که از چ در نماز جماعت شرکت کنند اما مشروط بر

 زند.یخوش، بپرھ یش و بویل آرایشود از قب یفتنه م

 مساجدـال تمنعوا �ساء�م ال«فرمودند:  ج امبرید: پیگو س عبدالله بن عمر
 ید ولیزنانتان را از رفتن به مساجد منع نکن«(ابوداود)؛  »هنّ ـ�يوتهّن خ� لو

 .»تآنان بھتر اس یشان برایھا خانه

ايّما امرأة اصابت خبوراً فال �شهَدنَّ «فرمودند:  ج امبرید: پیز گوین س رهیو ابوھر
استفاده کند،  ییکه خوشبو یھر زن«)؛ یی(مسلم، ابوداود و نسا »معنا العشاء االخرة

 .»د با ما در نماز جماعت عشاء حاضر شودینبا

 فرمودند: ج د: رسول خدایگر گوید یثیدر حد س رهیو ابوھر

 (ابوداود) »هّن تفالتو يلخرجنو التمنعوا اماء اهللا مساجد اهللا؛ ل�ن«
خوش،  یکن آنان، بدون به کار بردن بوید، لیزنان را از رفتن به مساجد منع نکن«

 .»رون شوندیب
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 )حیَصحِ ] (۹[ - ۱۰۶۰

ةِ  َز�ْنََب  َوَ�نْ 
َ
َا قَاَل : قَالَْت  َمْسُعودٍ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  اْمَرأ

َ
 َشِهَدْت  إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  نل

ـمَ  إِْحَداُ�نَّ 
ْ
اهُ  .»طيبا تمس فََال  ْسِجدَ ال وَ  .)١(مُسلم رَ

 ج د: رسول خدایگو س ، ھمسر عبدالله بن مسعودp]ینب [ثقفی) ز۹( -۱۰۶۰
دا کند [و یاز شما خواست که در مسجد حضور پ یکیھرگاه «خطاب به ما فرمودند: 

 ».استعمال کند یید خوشبویبگزارد]، نبانماز را با جماعت 
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 یعنیاست؛  »اذا ارادت حضور المسجد« ین عبارت به معنای: ا»اذا شھدت« :شرح
 ھرگاه خواست به مسجد وارد شود و در نماز جماعت، شرکت کند.

 مالد.ش را نیخو ی بدن و جامه یی: استعمال نکند؛ با خوشبو»مّس یال «
 .وبیُط و  ابیاطخوش، عطر. جمع:  ی: بو»باً یط«

 ییزھاین است که زنان به ھنگام رفتن به مسجد از چیث، ایبه ھر حال، مفھوم حد
 زند.یخوش بپرھ یش و بویشود، از جمله آرا یز است و موجب فتنه میبرانگکه شھوت 

اهللا مساجد اهللا، التمنعوا اماء «فرمودند:  ج امبرید: پیگو یثی، در حدس رهیابوھر
زنان را از رفتن به «)؛ ۲۷۳ص  ۲ج  ۵۶۱۱(ابوداود، ح  »هّن تفالتو يلخرجنو ل�ن

 .»رون شوندیخوش ب یکن آنان بدون استعمال بوید؛ لیمساجد منع نکن
د: از یگو »عمرة دختر عبدالرحمن«زنان از رفتن به مساجد،  یریو در باب جلوگ

 گفت:  یدم که میشن ل شهیعا

مسجد كما ُمنعت �ساء ب� ـمنعهّن الـرأي ما احدث النساء، ل ج رسول اهللالو اّن «
(مسلم ح  »مسجد؟ قالت: نعمـارسائيل؛ قال: فقلت لعمرة: ا�ساء ب� ارسائيل ُمنعن ال

خوش و  یش و استعمال بوید زنان (آراین اعمال جدیا ج اگر رسول خدا«)؛ ۴۴۵
گونه که  نمود؛ آن یرفتن به مسجد منع مدند، آنان را از ید یک) را میدن لباس شیپوش

 .»ل منع شدندیاسرائ یزنان بن

ل از رفتن به یاسرائ یا زنان بنیگفتم: آ س د: به عمرةیث گویان حدیاز راو یکی
 .»یآر مسجد منع شدند؟ گفت:

 .۵۱۲۹ح  ۸/۱۵۴ یی)؛ و نسا۴۴۳-۱۴۲ح ( ۱/۳۲۸مسلم  -١
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يِب  َوَ�نْ ] ١٠[ - ١٠٦١
َ
 ُهَر�َْرةَ  أ

َما«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س  ُّ�
َ
ةٍ  �

َ
َصابَْت  اْمَرأ

َ
عَشاء َمَعنَا �َْشَهدْ  فََال  خَبُوًرا أ

ْ
 ال

ِخَرة
ْ

اهُ  .»اآل وَ  .)١(مُسلم رَ

 ییکه خوشبو یھر زن«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رةی) ابوھر۱۰( -۱۰۶۱
 ».د با ما در نماز (جماعت) عشاء حاضر شودیاستعمال کند، نبا

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 کند؛ ھر که باشد؛ ھر کجا باشد؛ ھر چه باشد. ینم یکدام؛ فرق: ھر »مایا« :شرح

خوشبو و  یزھایھا و چ دود آن گرفته شود از صمغ ی: بخور؛ ھر چه بو»بخوراً «
 مواد خوشبو و معّطرنجا، مراد یاست؛ و در ا بخورو  ابخرة. جمع: یات سوختنیعطر

 است.
اول شب، شامگاه، از مغرب  ،یکی: اول تاری: عشاء در لغت به معنا»العشاء االخرة«

گردد و ھم به  یھم به مغرب اطالق م »عشاء« ی باشد؛ و چون واژه یمه شب میتا ن
 ی را واژهیباشد؛ ز ی، نماز خفتن و عشاء م»العشاء االخرة«، مراد از ین رویخفتن، از ا

 شود. یمه شب را شامل می، از مغرب تا ن»عشاء«

 .۵۱۲۸ح  ۱/۱۵۴ یی؛ و نسا۴۱۷۵ح  ۴/۴۱۰ابوداود )؛ ۴۴۳-۱۴۳ح ( ۱/۳۲۸مسلم  -١

 

                                           



 
 

 فصل دوم

 )ٌح یَصحِ ] (۱۱[ - ۱۰۶۲

 «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن 
َ

ـمَ  �َِساَءُ�مُ  َ�ْمنَُعوا ال
ْ
 َخْ�ٌ  َوُ�يُوُ�ُهنَّ  َساِجدَ ال

ُبو َرَواهُ  .»لَُهنَّ 
َ
 .)١(َداُوَد  أ

ش را از یزنان خو«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۱۱( -۱۰۶۲
آنان، بھتر و  یشان برایھا ن، باز ھم] خانهی[با وجود ا ید، ولیرفتن به مساجد منع نکن

 ».تر است ستهیتر و با ستهیتر و شا بندهیز
 ].کرده استت یث را ابوداود رواین حدی[ا

 )حیَصحِ ] (۱۲[ - ۱۰۶۳

ـمَ  َصَالةُ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َمْسُعودٍ  ابِْن  وََعِن 
ْ
ةِ ال

َ
فَْضُل  بَيِْتَها يِف  ْرأ

َ
 َصَالتَِها ِمنْ  أ

فَْضُل  َ�َْدِعَها يِف  وََصَالُ�َها ُحْجَرتَِها يِف 
َ
بُو َرَواهُ  .»بَيِْتَها يِف  َصَالتَِها ِمنْ  أ

َ
 .)٢(َداوُد أ

نماز گزاردن «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن مسعود۱۲( -۱۰۶۳
در خلوت  یخواند؛ و نماز گزاردن و یاست که در حجره م یزن در اتاقش، بھتر از نماز

 ».گزارد یاست که در اتاقش م یاش، بھتر از نماز خانه
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

 یواریگاه انسان؛ چھار دیخانه و مسکن انسان؛ اتاق و جا :تیب: »تھایب« :شرح
 ، اتاق است.»تیب«نجا، مراد از یکند. و در ا یدر آن زندگان یسقف که کس یدارا

 یکه در آن، کاالھا ی: خلوت خانه؛ خزانه؛ گنجه؛ اتاق کوچکمخدع: »مخدعھا«
گنجه، و اتاق  نجا مراد،یکنند. و در ا یم یدار مت را نگاهیق گران یایس و اشینف

 انتخاب شود. ینینشانزوا و گوشه  یدر خانه است که برا یکوچک

 .۵۶۷ح  ۱/۳۸۲ابوداود  -١
 .۵۷۰ح  ۱/۳۸۳ابوداود  -٢
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د یاّم حمت شده است: ین رواین چنیگر، به طور کامل اید یتیث در رواین حدیو ا

خدا! من  ی فرستاده یشان گفتم: ایرفتم و بد ج امبرید: به نزد پیگو ل هیساعد

 فرمودند: ج نماز پشت سر تو را دوست دارم. آن حضرت

يف  كمن صلوت كصلوتک يف بيتک خ� لو حتّب� الصلوة ميع كقد علمُت انّ «
 كخ� ل كيف دار كصلوتو ؛كيف دار كمن صلوت كخ� ل كيف ُحجرت كصلوتو كُحجرت

يف  كمن صلوت كخ� ل كيف مسجد قوم كصلوتو يف مسجد قومک كمن صلوت
 .»مسجدي

؛ اما نمازت در اتاقت، بھتر از یبا من نماز بخوان یدانستم که تو دوست دار یم«
ات است و نمازت  ات، بھتر از نمازت در خانه ات است و نمازت در حجره نمازت در حجره

ات، بھتر از نمازت در مسجد قومت است و نمازت در مسجد قومت، بھتر از  در خانه
 .»نمازت در مسجد من است

 )فیَضعِ ] (۱۳[ - ۱۰۶۴

يِب  َوَ�نْ 
َ
بَا ِحيبِّ  َسِمْعُت  إِ�ِّ : قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َقاِسمِ  أ

ْ
 «: َ�ُقوُل  ج ال

َ
ةٍ  َصَالةُ  ُ�ْقبَُل  ال

َ
 اْمَرأ

َمْسِجدِ  َ�َطيَّبَْت 
ْ
  ِمنَ  ُغْسلََها َ�ْغتَِسَل  َحىتَّ  لِل

ْ
اهُ  .»َجنَابَةِ ـال وَ دَ  أَبُو رَ اوُ د ورو دَ ائِيّ  أَمحْ النَّسَ  وَ

 .)١(نَحوه

فرمودند:  یدم که میشن ج د: از محبوبم، ابوالقاسمیگو س رهی) ابوھر۱۳( -۱۰۶۴
استعمال کند [و به مسجد برود]، نمازش  یی[رفتن به] مسجد، خوشبو یکه برا یزن«

شود، تا آن که غسل کند،  یرفته نمیان] پذیشگاه پروردگار جھانی[به طور کامل به پ
 ».دینما ی، غسل میجنابت و ناپاک یچنان که برا

ز به سان آن ین ییت کرده است؛ و احمد بن حنبل و نسایابوداود روا ث راین حدی[ا
 ].اند ت نمودهی(نه در لفظ) روا یرا در معن
 ی: محبوبم؛ دوستم؛ معشوقم؛ آن که از جان و دل دوست دارم؛ کس»یحبّ « :شرح

 شتر دوستش دارم.ی.. ب.که از پدر، مادر، فرزند، مال و

؛ و مسند احمد ۴۰۰۲ح  ۲/۱۳۲۶؛ ابن ماجه ۵۱۲۷ح  ۸/۱۵۳ یی؛ نسا۴۱۷۴ح  ۴/۴۱۰ابوداود  -١
۲/۲۴۶. 

 

                                           



 ٢٧٩ )آن لتیفض و جماعت نماز)  ٢٣( باب( :صلوةکتاب ال

زده  ییش، خوشبویبدن خو یاگر به تمام یعنی: »حتّي تغتسل غسلها من اجلنابة«
از بدنش  یکه بخش یبرطرف گردد؛ اما در صورت یید، تا خوشبویبود، کّل بدنش را بشو

 د.ی، معّطر نموده بود، ھمان بخش را بشوییرا با عطر و خوشبو
د. البته یا آن را بشویو اگر چنانچه لباسش را خوشبو نموده بود، آن را عوض کند 

ن صورت، یر ایرا که در غیمسجد برود؛ ز یاست که بخواھد به سو یدر صورتن حکم یا
 ست.یالزم ن ین کاریچن

رون ینسبت به ب یرید و سختگیث، از باب تھدین حدیگفته است: ا ابن ملکو 
 ییش، مواد خوشبویمساجد است و حال آن که بر لباس و بدن خو یرفتن زنان به سو

 اند. ش نمودهیآراشتن را یاند و خو به کار برده
 )حیَصحِ ] (۱۴[ - ۱۰۶۵

يِب  َوَ�نْ 
َ
ـمَ  َو�ِنَّ  َزاِ�َيةٌ  َ�ْ�ٍ  لُكُّ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُموىَس  أ

ْ
ةَ ال

َ
 اْستَْعَطَرْت  إَِذا ْرأ

ـمَ بِ  َ�َمرَّْت 
ْ
اهُ . َزاِ�يَةً  َ�ْعِ�  .»َوَ�َذا َكَذا فَِ�َ  ْجِلِس ال وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ َيبِ  الرتِّ ألِ د وَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ  وَ

 .)١(نَحوه

ھر چشم «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س یاشعر ی) ابوموس۱۴( -۱۰۶۵
گ ی، ناپاک و زناکار است؛ و زن، ھنگامییپروا یب  ین سازد و بر محفلیکه خود را عطرآ
 ».گانه برود، ناپاکدامن استیب

ز به سان آن را در ین ییت نموده است؛ و ابوداود و نسایروا یث را ترمذین حدی[ا
 ].اند ت کردهیروا یمعن

زن  یپروا و با شھوت و احساس لّذت به سو یکه ب ی: ھر چشم»ةین زانیکل ع« :شرح

در  ج امبریرا پیچشم شده است؛ ز یقت، مرتکب زناینگاه کند، در حق یگانه و نامحرمیب
 ند:یفرما یگر مید یثیحد

ممکن است دو «. »الفرج يز�و تزنيانالرجالن و ايلدان تزنيانو العينان تزنيان«
گونه ممکن است دو دست و دو پا و  نیچشم انسان (با نگاه به نامحرم) زنا کنند؛ ھم

 .»ندیبگرا یانسان به ناپاکدامن یعضو جنس
 زند. یی: به خود عطر و مواد خوشبو»استعطرت«

 .۴/۴۱۳؛ و مسند احمد ۲۷۸۶ح  ۵/۹۸ ی؛ ترمذ۴۱۷۳ح  ۴/۴۰۰ابوداود  -١

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٢٨٠

 شود: یبه سه وجه آورده م کذا: »کذا و کذا«
اشاره است؛ مانند  »ذا«ه و یتشب »کاف« یعنیبر اصل خود؛  یباق ی دو کلمه -۱

 .»همچن� عمر راو رأيت عمرواً كذا: ز�د را دا�شمند ديدمو رأيت ز�داً فاضالً «
 شود. یگفته م »ھکذا«د و یآ یه بر سر آن درمیتنب »ھا« یو گاھ 

ه آرند؛ مانند: یر عدد کنایاست مرّکب از دو کلمه که آن را از غ یواحد ی کلمه  -۲
 .»روان است ی: در فالن جا و فالن جا، رودیجریبمکان کذا و کذا نھر «

ه آرند؛ یاست مرّکب از دو کلمه که آن را از عدد کنا یواحد ی کلمه  -۳

 .»: فالن مبلغ درھم را گرفتمكذا درمهاً و قبضتُ كذا« مانند: 
 )حسن] (۱۵[ - ۱۰۶۶

يَبِّ  َوَ�نْ 
ُ
بْحَ  يَْوًما ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  بِنَا َص�َّ : قَاَل  َكْعٍب  بِْن  أ ا الصُّ َشاِهدٌ «: قَاَل  َسلَّمَ  فَلَمَّ

َ
 أ

 : قَالُوا »فَُالٌن؟
َ

َشاِهدٌ «: قَاَل . ال
َ
 : قَالُوا »فَُالٌن؟ أ

َ
َالَ�ْ�ِ  َهاَ�ْ�ِ  إِنَّ «: قَاَل . ال ْ�َقُل  الصَّ

َ
لََواِت  أ  الصَّ

ـمُ  ىلَعَ 
ْ
َكِب  ىلَعَ  َحبًْوا َولَوْ  ألتيتموهما هَمافي َما تعلُمونَ  َولَو نَافِِق�َ ال فَّ  َو�ِنَّ  الرُّ َل  الصَّ وَّ

َ ْ
 األ

ـمَ  َصفِّ  ِمثِْل  ىلَعَ 
ْ
 الرَُّجِل  من الرجل َصَالة َو�ِن البتدرتموه فضيلته َما َعِلْمتُمْ  َولَوْ  َالئَِ�ةِ ال

ْزَ� 
َ
ْزَ�  الرَُّجلَْ�ِ  َمعَ  وََصَالتَهُ  وَْحَدهُ  َصَالتِهِ  ِمنْ  أ

َ
َحبُّ  َ�ُهوَ  َكرُثَ  َوَما الرَُّجِل  َمعَ  َصَالتِهِ  ِمنْ  أ

َ
 أ

 
َ

بُو َرَواهُ  .»هِ لّٰ ـال إِىل
َ
 .)١(َوالنََّسايِئ  َداوُد أ

با ما نماز بامداد را  ج رسول خدا ید: روزیگو س بن کعب ی) اب۱۵( -۱۰۶۶
[در مسجد] حاضر است؟  یا فالنیآ«گزاردند و چون سالم نماز را دادند، فرمودند: 

گر) حاضر ید ی(شخص یا فالنیآ«ست. باز فرمودند: یر؛ حاضر نیعرض کردند: خ

ن دو نماز یگمان ا یب«فرمودند:  ج امبرینجا بود که] پیر؛ [در ایباز گفتند: خ» است؟
ن نمازھا بر دوش منافقان است؛ یتر ن و سختیتر صبح و عشاء] گران ینمازھا یعنی[
د)؛ و اگر یآ یصبح و عشاء بر منافقان گران نم یچون نمازھا یچ نمازیھ یعنی(
خواندن  یاست، حتمًا برا یا ن دو نماز تا چه اندازهیلت و ثواب ایدانستند که فض یم

شد که  یشان ممکن نمیچ وجه برایرفتند؛ و چنانچه به ھ یھا با جماعت، به مسجد م آن
پا، باز ھم (به خاطر کثرت ثواب و ز و چھار دست و یخ نهیبه مسجد بروند جز با س

 رفتند. یآن م یز و چھار دست و پا به سویخ نهیپاداش آن) با س

 .۸۴۳ح  ۲/۱۰۵ یی؛ و نسا۵۵۴ح  ۱/۳۷۵ابوداود  -١

 

                                           



 ٢٨١ )آن لتیفض و جماعت نماز)  ٢٣( باب( :صلوةکتاب ال

د یدانست یصف نخست نماز، به مانند صف فرشتگان است؛ و اگر شما م یو به راست
 یدست شیگر پیدر صف اول نماز است، حتمًا بر ھمد یلت و پاداشیکه چه فض

با  یعنیگر [یک مرد دید، نماز گزاردن مرد با یترد یبد؛ و یگرفت یم یشید و پیکرد یم
 یاست؛ و نماز خواندن و ییتر از نماز خواندن او به تنھا ستهیتر و شا بندهیجماعت]، ز
ت یک مرد است؛ و ھر اندازه که جمعیتر و بھتر از نماز گزاردنش با  بندهیبا دو مرد، ز

شگاه خداوند بلندمرتبه، یاندازه در پشتر باشد، به ھمان ینمازگزارن [در نماز جماعت] ب
 ».تر است ستهیتر و با دهیپسند
 ].اند ت کردهیروا ییث را ابوداود و نساین حدی[ا

صبح و عشاء  ی: مراد نمازھان دو نماز]یگمان ا ی[ب» اّن هات� الصلوت�« :شرح

 و لو يعلمون ما يف«فرمودند:  ج امبریکه گفت: پ س رهیث ابوھریل حدیاست؛ به دل
عشاء  یدانستند که نمازھا یاگر م«و مسلم)؛  ی(بخار »لو حبواً و الصبح التوهماو العتمة

ھا به صورت  بود، در گزاردن آن یدارند، اگر با چھار دست و پا ھم م یو صبح چه پاداش
 .»کردند یجماعت شرکت م

فرمودند:  ج امبرین آمده است: پیچن س رهیگر از ابوھرید یتین در روایچن و ھم

 لو يعلمون ما فيها التوهماو العشاء؛و منافق� من صلوة الفجرـليس صلوة اثقل يلع ال«
صبح و عشاء بر منافقان گران  یچون نمازھا یچ نمازیھ«و مسلم)؛  ی(بخار »لو حبواً و

بود،  یدارند، اگر با چھار دست و پا ھم م یھا چه پاداش دانستند که آن ید؛ اگر میآ ینم
 . »افتندی یبه صورت جماعت، حضور مھا  در گزاردن آن

زانو و شکم راه رفتن؛ به صورت  یھا و پاھا؛ بر رو دست ی: راه رفتن بر رو»حبواً «
 ز و بر چھار دست و پا راه رفتن.یخ نهیس

د؛ در یجست یم یشید؛ پیکرد یم یدست شیگر پی: به انجام آن، بر ھمد»ال بتدرتموه«
 د.یکرد یگر شتاب و عجله میانجام آن بر ھمد

 تر. ستهیتر، شا بندهی: ز»یازک«
 )حسن] (۱۶[ - ۱۰۶۷

 



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٢٨٢

يِب  َوَ�نْ 
َ
رَْداءِ  أ   قَْرَ�ةٍ  يِف  ثََالثَةٍ  ِمنْ  َما«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ادلَّ

َ
  بَْدوٍ  َوال

َ
 ِ�يِهمُ  ُ�َقامُ  ال

َالةُ    الصَّ
َّ

يَْطانُ  َعلَيِْهمُ  اْستَْحوَذَ  قَدِ  إِال   َ�َعلَيَْك  الشَّ
ْ
إِ�ََّما َجَماَعةِ ـبِال

ُ�ُل  فَ
ْ
ئُْب  يَأ َقاِصيَةَ  اذلِّ

ْ
 .»ال

اهُ  وَ َدُ  رَ أَبُو أَمحْ د وَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ  .)١(وَ

] که یھر سه نفر [مرد«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) ابودرداء۱۶( -۱۰۶۷
ست ین نیشود، جز ا ین آنان نماز [جماعت] برپا نمیھستند و در ب یا دشتیدر روستا و 

ره و مسّلط شده است؛ و نماز را به جماعت بگزار و آن را بر خود یطان بر آنان چیشکه 
گوسفندان، گوسفند تک  ی ست که گرگ از گلهین نیبند باش؛ جز ایر و بدان پایالزم بگ

 ».َدرد یخورد و م یافتاده و تنھا را م
 ].اند ت کردهیروا ییث را احمد بن حنبل، ابوداود و نساین حدی[ا

و  یوسته باشد و مردم در آن، مأویبه ھم پ یھا خانه ی: ھر جا که دارا»ةیقر« :شرح
بزرگ که  ین؛ محل تجّمع مردم؛ آبادیزم ینند؛ شھر بزرگ؛ قسمت مسکونیگز یُسکن
ن واژه به شھر و روستا و دھکده اطالق یار و مزارع باشد؛ ایبس یھا خانه یدارا

 .یُقرگردد. جمع:  یم
و جاء بکم من البدو: و «د: یفرما ی؛ خداوند بلندمرتبه مابان و دشتی: ب»َبدو«
 .»ابان آوردیان را از بیشما

د: یفرما یافت. خداوند میو غلبه  یرگیشد؛ چ یره و مستولی: چ»استحوذ«

ۡيَ�ٰنُ  ِهمُ َعلَيۡ  ٱۡسَتۡحَوذَ ﴿ �َسٮُٰهمۡ  ٱلشَّ
َ
ِ  ذِۡكرَ  فَأ ال یشان استیطان بر ایش«؛ ]۱۹[المجادلة:  ﴾ٱ�َّ

 .»دیھا را از ذکر خدا فراموش گردان پس آن افت؛ی
؛ یستید؛ بایر؛ استفاده کن؛ تو بایر؛ بچسب؛ به کارگیاب؛ بگی: درکیعل: »کیفعل«

 توست که. ی فهید؛ بر توست که؛ وظیحتمًا با
 : گرگ.»الذئب«
 .قواٍص : گوسفند جدا شده از گله. جمع: »ةیالقاص«

 )فیَضعِ ] (۱۷[ - ۱۰۶۸

 .۶/۴۴۶؛ و مسند احمد ۸۴۷ح  ۲/۱۰۶ یی؛ نسا۵۴۷ح  ۱/۳۷۱ابوداود  -١

 

                                           



 ٢٨٣ )آن لتیفض و جماعت نماز)  ٢٣( باب( :صلوةکتاب ال

ـمُ  سمع من«: وَسلم َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
ْ
 فَلَمْ  نَاِديال

ُعْذُر؟ َوَما قَالُوا »ُعْذرٌ  ا�ِّبَاِعهِ  ِمِن  َ�ْمنَْعهُ 
ْ
وْ  َخوٌْف «: قَاَل  ال

َ
َالةُ  ِمنْهُ  ُ�ْقبَْل  لَمْ  َمَرٌض  أ  الَّيِت  الصَّ

اهُ . »َص�َّ  وَ دَ  أَبُو رَ اوُ قُطْنِيّ وَ  دَ ارَ  .)١(الدَّ

ھر کس که «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عباس۱۷( -۱۰۶۸
، از ین و واقعیراست ینماز با جماعت بشنود و او را عذر یاذان مؤّذن را برا یصدا

 ییاز شرکت در نماز جماعت] منع نکند، [و در خانه به تنھا یعنیکردن آن، [ یرویپ
رفته یگزارده است، از او پذ ییرا که به تنھا ینماز بخواند، در آن صورت]، آن نماز

 ».نخواھد شد

ست؟ ین چیو راست یگفتند: عذر واقع س مردم خطاب به عبدالله بن عباس

و  یماریم [بر جان، آبرو و مال] و بیدر پاسخ گفت: ترس و ب س عبدالله بن عباس
 .یدردمند

 ].اند ت کردهیروا یو دارقطنث را ابوداود ین حدی[ا
 ید و مردمان را به سویگو یکه اذان م ینده، کسی: اذان گو»یالمناد« :شرح

 خواند. یفرض با جماعت، فرا م ی گانه پنج ینمازھا
 یاز آنچه انجام داده است؛ بازداشتن سرزنش از کس ی: معذور داشتن کس»عذرء«

اورند. یرفع گله ب یھنگام اعتذار و براکه  یا ؛ بھانه؛ حّجت و بھانهیو بخشودن گناه و
 .اعذارجمع: 

 یلم تقبل منه الصلوة اّلت« ی مبتدا و خبر آن، جمله »یمن سمع المناد« ی جمله

معترضه است  ی ، جمله»ما العذر؟ قال: خوف او مرضو قالوا:«است؛ و عبارت  »یصلّ 
 آمده است. شرط و جزان یکه در ب

تارکان جماعت است و  یسخت برا یدیو وعد یز تھدیث نین حدیبه ھر حال، ا
سخت و  یبزرگ و بدبخت یتیانگر آن است که ترک جماعت بدون عذر، محرومیب

 یول -ح است یاگر چه نماز بدون جماعت صح -که  یدارد؛ به طور یدر پ یدشوار
ر خواھد بود و ثواب و پاداش آن یتأث یبرکت و کم فروغ و ب ی، ناقص و بین نمازیچن

 .۷۹۳ح  ۱/۲۶۰؛ و ابن ماجه ۵۵۱ح  ۱/۳۷۳ابوداود  -١

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٢٨٤

که مقصد  - یت الھیو رضا یز از خشنودیآن ن ی خواھد بود و گزارنده ز اندکین
 .محروم خواھد شد -نماز است  یقیو حق یاصل

 )حیَصحِ ] (۱۸[ - ۱۰۶۹

ْرَ�مَ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ 
َ
 إَِذا«: َ�ُقول وَسلم َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  أ

ِ�يَمِت 
ُ
َالةُ  أ َحُدُ�مُ  َووََجدَ  الصَّ

َ
  أ

ْ
  َخَالءَ ـال

ْ
يَبَْدأ

ْ
  فَل

ْ
اهُ  .»َخَالءِ ـبِال وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ  الرتِّ وَ رَ الِكٌ  وَ  مَ

أَبُو دَ  وَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ  .)١(نَحوه وَ

فرمودند:  یدم که میشن ج د: از رسول خدایگو س ) عبدالله بن ارقم۱۸( -۱۰۶۹
حاجت و اجابت مزاج  یاز به قضایاز شما ن یکیھرگاه نماز [جماعت] برپا شد و «

د و به دفع یحاجت نما ین که نماز را شروع کند]، نخست قضایش از اید [پیداشت، با
 ». ش بپردازدیادرار و مدفوع خو

ز به سان آن را ین ییت کرده است؛ و مالک، ابوداود و نسایروا یث را ترمذین حدی[ا
 ].اند نمودهت یروا -نه در لفظ  - یدر معن

دا کردن به رفتن به ُمستراح است. یاز پی: ن»الخالء« ی : مراد از واژه»الخالء« :شرح
ن یند و از آن رو که چنیرا گو یخال یا جای ییتنھا یجا »خالء«، یو از لحاظ لغو

 ین لفظ بر محل قضایرند، ایگ یحاجت مورد استفاده قرار م یقضا یبرا یاماکن
 حاجت اطالق شده است.

ث و یشود و در احاد یاستفاده م ی، از الفاظ فراوانین معنیا ی، برایدر زبان عرب
، »مذھب«، »مرحاض«، »حش«، »فیکن«ھمچون  ی، الفاظ»خالء«ز عالوه از یات نیروا

 باشند. یم ییقت ھمه از الفاظ کنایبه کار رفته که در حق »مصنع«
ن حجاز، یو در سرزم »الطھارةت یب«و  »ت االدبیب«ن مصر، آن را یامروز در سرزم

 ند.یگو یم »ُمستراح«
ت یھا، اھّم  انسان یواقع یھا ازھا و خواستهیعت مقدس اسالم، به نیبه ھر حال، شر

 یا بارندگین رو، به ھنگام طوفان یده است؛ از ایت ورزیھا توجه و عنا قائل شده و بدان
حاجت، به مسلمانان اجازه  یاز به قضایا نیاز به خوردن غذا و یا نیسخت  یا سرمایو 

؛ ۶۱۶ح  ۱/۲۰۲؛ ابن ماجه ۸۵۲ح  ۲/۱۱۰ یی؛ نسا۱۴۲ح  ۱/۲۶۲ ی؛ ترمذ۸۸ح  ۱/۶۸ابوداود  -١
 .۴/۳۵؛ و مسند احمد ۱۴۲۷ح  ۱/۳۹۲ ی؛ دارم»لصلوةتاب قصر اک« ۴۹ح  ۱/۱۵۹ کموطأ مال

 

                                           



 ٢٨٥ )آن لتیفض و جماعت نماز)  ٢٣( باب( :صلوةکتاب ال

ش را برطرف کنند و پس از آن، نماز یاز خویداده است که در جماعت شرکت نکنند و ن
 بخوانند. ییش را به تنھایخو

 )فیَضعِ ] (۱۹[ - ۱۰۷۰

  ثََالٌث «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ثَْوَ�انَ  َوَ�نْ 
َ

لُّ  ال َحدٍ  َ�ِ
َ
نْ  ِأل

َ
 : َ�ْفَعلَُهنَّ  أ

َ
نَّ  ال  رَُجٌل  يَُؤمَّ

اَعءِ  َ�ْفَسهُ  َ�يَُخصَّ  قَْوًما إِنْ  ُدوَ�ُهمْ  بِادلُّ
 . َخاَ�ُهمْ  َ�َقدْ  َذلَِك  َ�َعَل  فَ

َ
 َ�بَْل  َ�يٍْت  َ�ْعرِ  يِف  َ�نُْظرْ  َوال

نْ 
َ
ِذنَ  أ

ْ
إِنْ  �َْستَأ

  َخاَ�ُهمْ  َ�َقدْ  َذلَِك  َ�َعَل  فَ
َ

َف  َحىتَّ  َحِقنٌ  وَُهوَ  يَُصلِّ  َوال اهُ . »َ�تََخفَّ وَ دَ  أَبُو رَ اوُ  دَ

 .)١(نَحوه وللرتمذي

امبر ید: پی] گوج رسول خدا ی آزاد کرده شده ی [برده س ) ثوبان۱۹( -۱۰۷۰

ست که سه کار را انجام بدھد: یحالل و روا نکس  ھیچ یبرا«فرمودند:  ج اسالم یگرام
خود رد که تنھا در حق یاز مردمان را به عھده نگ یگروھ یشنمازی، امامت و پیفرد

ھا  به آن ین کرد، پس به راستینکند؛ و اگر چن یادیش یخو یدعا کند و از آنان در دعا
ش از اجازه خواستن از صاحب آن، یپ یا د به درون خانهیده است؛ و نبایانت ورزیخ

انت روا داشته است؛ یخانه، خ گمان، به صاحب ین کرد، پس بیاندازد؛ و اگر چنینگاه ب
به فشار آوردن ادرار و مدفوع مبتال است، تا آن که  یبگزارد که ونماز  ید در حالیو نبا
 ».د)یشتن را از آن سبک گرداند (و اجابت مزاج نمایخو

 یث معنیز به سان آن را از حین یت کرده است؛ و ترمذیث را ابوداود رواین حدی[ا
 ].ت نموده استیروا -نه از لحاظ لفظ  -

 سه خصلت ھستند که... یعنی: »ثالث« :شرح

 ست.یست؛ روا نی: حالل ن»الحيلّ «

 ندھد. یشنمازی: امامت و پ»اليؤمنّ «

گران را به دست ی: فقط در حق خودش دعا کند ود»فيخصّ نفسه بالدعاء دوهنم«
 بسپارد. یفراموش

د در دعاھا، از به یشود که امام با ین برداشت میث، چنین بخش از حدیاز ظاھر ا
استفاده  »جمع متکلم« ی غهیز کند و از صیپرھ »واحد متکلم« ی هغیکار بردن ص

 .۵/۲۸۰؛ و مسند احمد ۹۲۳ح  ۱/۲۹۸؛ ابن ماجه ۳۵۷ح  ۲/۱۸۹ ی؛ ترمذ۹۱ح  ۱/۷۰ابوداود  -١

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٢٨٦

شتر یرا بین استنباط و برداشت، مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زید؛ اما صّحت اینما

 »منفرد«و  »واحد متکلم« ی غهیاند، با ص بعد از نماز نقل شده ج امبریکه از پ ییدعاھا

جمع  ی غهیصبا  ج امبریپ یاز دعاھا یمعدود و اندک یاند و فقط دعاھا وارد شده
 اند. ت شدهیروا متکلم
ث باال، ین مفھوم حدیی، در تعینظران اسالم ث و علماء و صاحبین رو، شارحان حدیاز ا

را شامل  ییث باال، فقط دعاھایاند: حد گفته یاند؛ برخ ان کردهیب یھات گوناگونیتوج
 ی غهیصھا، به کار بردن  و امثال آن که در آن قنوت یدعاشود که داخل نمازاند؛ مثل  یم

 .ستیز نی، جاواحد متکلم
 یخود دعا کند و برا ین است که اگر امام برایث، ایاند: مفھوم حد ز گفتهین یبرخ

 ز است.یبد کند، ناجا یگران دعاید
دعا  یکه معموًال مقتد یین است که در جاھایث، ایاند: ھدف حد گر گفتهید یو برخ

ن یز دعا نکند؛ به عنوان مثال: در رکوع، سجده، قومه و جلسه که در ایامام ن کند، ینم
 یکه مشمول نھ ییشود؛ پس اگر امام در جاھا یخوانده نم ییمواضع، معموًال دعا

جمع،  ی غهیا با صیواحد متکلم دعا کند  ی غهیگردد دعا کند، خواه با ص یث میحد
 ممنوع است. یین دعاین رو، چنیاست؛ از ین دعا با او ھمراه نیدر ا یمقتد

ث باال، از ین باورند که حدیبر ا ینظران اسالم گر از علماء و صاحبید یو برخ
امام، سرچشمه  یشخص یازھایا نی یکند که از مشکالت خانوادگ یمنع م ییدعاھا

ن که یگرفته باشد و در مفھوم ومصداق آن، امکان مشارکت عموم مردم نباشد؛ مانند ا

جني فالنة«د: یبگو اللهم «ا ی؛ »پروردگارا! فالن زن را به عقد نکاحم درآور«؛ »اللهم زوّ

 .»کن یا! فالن منزل را به من ارزانیبار خدا«؛ »اعطني داراً فالنية
ھا، امکان مشارکت عموم وجود داشته باشد، ممنوع نخواھد  که در آن ییو دعاھا

اللهم اينّ ظلمتُ نفيس ظلامً « یدعاھاواحد متکلم باشند؛ مانند  ی غهیبود؛ اگر چه به ص

ان در یمقتد ی که بخواند، ھمه ییان است و ھر دعایمقتد ی ندهی؛ چون امام، نما»كثرياً 
ت ین که حالت عمومیشیپ یک و ھمراھش خواھند بود؛ به خالف دعاھایآن شر

 نداشت.
به  یو دغل یانت کرده و نادرستیھا خ ده است؛ با آنیانت ورزیھا خ : بدان»خانھم«

 کار برده است.

 



 ٢٨٧ )آن لتیفض و جماعت نماز)  ٢٣( باب( :صلوةکتاب ال

نجا مراد، داخل و درون ی؛ در ایزیعمق و َته ھر چ»: قعر«: درون خانه؛ »تیقعرب«
 گران محفوظ است.ید دیاست که از د یمکان

خانه، دستور و  وارد شدن و نگاه کردن به درون خانه، از صاحب ی: برا»ستأذنی«
 رد.یبگ یا اجازه
 یعنیکند؛  یت میده و اذیمدفوع، او را به چالش کشا یکه ادرار  ی: در حال»َحِقٌن «

 ا مدفوع، نماز نخواند؛یبه ھنگام فشار آوردن ادرار 
ازمند دفع ادرار باشد؛ و یشود که به شّدت ن یگفته م یبه کس »حاقٌن «و  »َحِقٌن «

ث باال، یاز به دفع مدفوع داشته باشد. و در حدیگردد که ن یاطالق م یبه کس »حاقب«
 است. یمعنھردو  ،»َحقن«مراد از 

در  ین باور است که اگر شخصیگر، امام مالک بر ایث دیث و احادین حدیبر اساس ا
نماز کرد، در آن  ین)، اقدام به ادای(مدافعة االخبث »فشار آوردن ادرار و مدفوع«حال 

، ینظران اسالم دگاه جمھور علماء و صاحبیاز د یشود؛ ول یصورت نمازش ادا نم
 شود. یت، ادا می، با کراھین نمازیچن

 یاز به قضایاند: اگر چنانچه ن اند و گفته ل قائل شدهینه، تفصین زمیھا، در ا یو حنف
، در ترک جماعت، معذور ین فردیحاجت و اجابت مزاج، در حّد باال بود، در آن صورت چن

از به یچنانچه نباشد؛ و اگر  یم یمیمکروه تحرن حالت، یآوردن نماز در ا یباشد و به جا یم
کرد و در  ی، توجه او را به خود جلب میدرون یتقاضا یحاجت، در حّد باال نبود ول یقضا

ترک جماعت، به عنوان  یز برایکرد، در آن صورت ن یخشوع و خضوع نماز، خلل وارد م
از یاست؛ اما اگر ن یھیمکروه تنز، ین حالتینماز در چن یشود و ادا یرفته میعذر موّجه پذ

که توجه نمازگزار را به خود  یا به گونه -بود،  یو معمول یعیحاجت در حد طب یقضابه 
 وجود نخواھد داشت. یترک جماعت، عذر یدر آن صورت برا -کرد  یجلب نم

ا مدفوع یشتن را از فشار ادرار و مدفوع، سبک بگرداند؛ فشار ادرار ی: خو»تخّففی«
 برطرف بگرداند.ل و یا اجابت مزاج، زایحاجت  یرا با قضا

 )فیَضعِ ] (۲۰[ - ۱۰۷۱

 «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َجابِرٍ  َوَ�نْ 
َ

ُروا ال َالةَ  تُؤَخِّ   ِلَطَعامٍ  الصَّ
َ

اهُ  .»لغ�ه َوال وَ  يفِ  رَ

نة رشح  .)١(السّ

 .۸۰۰ح  ۳/۳۵۵» السّنة شرح«در  ی؛ و بغو۳۷۵۸ح  ۴/۱۳۵ابوداود  -١
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نماز را به خاطر «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) جابر بن عبدالله۲۰( -۱۰۷۱
 ».دیفکنیر میوقت آن) به تأخ گر، (ازید یا کاریغذا 

 ].ت کرده استیروا »شرح السنة«ث را در ین حدیا ی[بغو
  :شرح
گر، ید یا کارینماز را به خاطر غذا «ث آمده است که: ین حدی: در اک اشکالیرفع 

اذا وضع «ن وارد شده بود که: ین چنیشیث پیکه در احاد ؛ و حال آن»دیاندازیر نیبه تأخ
، ص ی(بخار »ال يعجل حيّت يفرغ منهو الصلوة فابدأوا بالعشاء اقيمتو َعشاء احد�م

د، یشامتان حاضر شد و نماز برپا گرد یوقت«)؛ ۳۷۳۹و ابوداود ح  ۴۵۹، مسلم ح ۶۷۳
 .»دیتان را صرف کنید تا غذاینماز عجله نکن ید و برایابتدا شامتان را بخور

 شود؟ یگونه جمع مات، چین دو دسته از روایان اینجاست که در میحال سؤال ا

روا الصلوة لطعام«ث ید گفت که: اگر حدیدر پاسخ با  ی به درجه »ال لغريهو التؤخّ
است که  یر، در صورتیگردد که حکم عدم تأخ یه میگونه توج نیصّحت برسد، بد

 نباشد که مانع خشوع نماز گردد. یاشتھاء به حّد 
 د:یگو ید احمد گنگوھیعالمه رش

خاستند،  یخوردند و زود از سر سفره برم یار کم غذا میکه صحابه بس ییاز آن جا«
شتن را با صحابه ید خوی، نباین رویشد؛ از ا یاد میشان زی، اشتھایدر وقت گرسنگ

چه  م؛ البته اگر چنانیر افکنیم و پس از حاضر شدن غذا، نماز را به تأخیسه کنیمقا
مال عدم خشوع در نماز وجود داشت، در آن اد بود که احتیز یا اشتھاء به غذا به اندازه

 .»توان ابتدا غذا را خورد و سپس به نماز مشغول شد یصورت م
د ییت کرده است، تأیکه امام ابوداود روا یثیرا حد ید احمد گنگوھیسخن موالنا رش

عن عبدا� بن عبيد اهللا بن عم� قال: كتُت مع «ن است: یث، چنیکند؛ و آن حد یم
ابن الز�� ايل جنب عبدا� بن عمر؛ فقال عباد بن عبدا� بن ز��: انّا ايب يف زمان 

ما اكن عشاءهم؟ اتراه  ك�و سمعنا انّه يبدأ بالعشاء قبل الصلوة! فقال عبدا� بن عمر:
االطعمة بالوان كث�ة حيت اليفرغوا منها اال بعد و موائدـ؟ تبسط الكاكن مثل عشاء ابي

عبدالله بن «د اشرف)؛ ی، چاپ سھارنپور رش۳۴۸ص  ۴(بذل المجھود، ج  »فراغ الصلوة
ر، ھمراه با پدرم در کنار عبداله بن ید: در روزگار عبدالله بن زبیر گویدالله بن عمیعب

 



 ٢٨٩ )آن لتیفض و جماعت نماز)  ٢٣( باب( :صلوةکتاب ال

د نخست یش از نماز بایم که پیدیر گفت: ما شنیبودم؛ عباد بن عبدالله بن زب س عمر

که شام صحابه چه  یدان یا میبر تو! آ یت: واگف س شام را صرف کرد. عبدالله بن عمر
که  یھا به سان شام پدر تو بوده است؟ به طور که شام آن یا بر آن باوریبوده است؟ آ

دھند  یقدر به خوردن ادامه م نیشود و ا یھا نھاده م رنگارنگ و فراوان بر سفره یغذاھا
 .»شوند یکه پس از تمام شدن نماز، از غذا خوردن فارغ م

 





 
 

 فصل سوم

 )حیَصحِ ] (۲۱[ - ۱۰۷۲

يْتُنَا لََقدْ : قَاَل  َمْسُعودٍ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َ�نْ 
َ
َالةِ  َعِن  َ�تََخلَُّف  َوَما َرأ   الصَّ

َّ
 ُعِلمَ  قَدْ  ُمنَافٌِق  إِال

وْ  نَِفاقُهُ 
َ
ـمَ  اَكنَ  إِنْ  َمِر�ٌض  أ

ْ
َْميِش  ِر�ُض ال يِتَ  َحىتَّ  رَُجلَْ�ِ  َ�ْ�َ  يلَ

ْ
َالةَ  يَأ  رَُسوَل  إِنَّ  َوقَاَل  الصَّ

  ُسَنَ  َعلََّمنَا ج هِ لّٰ ـال
ْ
  ُسَنِ  ِمنْ  َو�ِنَّ  ُهَدىـال

ْ
َالةُ  ُهَدىـال ـمَ  يِف  الصَّ

ْ
ي ْسِجدِ ال ِ

َّ
 ِ�يهِ  يُؤَذَّنُ  اذل

هُ  َمنْ : ِرَوايَة َوِ�  نْ  رَسَّ
َ
ىَق  أ

ْ
ءِ  ىلع فليحافظ ُمْسِلًما َغًدا اهللاَ  يَل

َ
لََواِت  َهُؤال   الصَّ

ْ
 َخْمِس ـال

إِنَّ  بِِهنَّ  ُ�نَاَدى َحيُْث 
  ُسَنَ  وَسلم َعلَيْهِ  اهللا ص� نلبي�م رشع اهللاَ  فَ

ْ
 ِمنْ  َو�ِ�َُّهنَّ  ُهَدىـال

  ُسَنِ 
ْ
نَُّ�مْ  َولَوْ  ُهَدىـال

َ
ـمُ  َهَذا يَُص�ِّ  َكَما ُ�يُوتُِ�مْ  يِف  َصلَّيْتُمْ  �

ْ
ُتمْ  بَيِْتهِ  يِف  تََخلُِّف ال

ْ
�  لرََتَ

تُمْ  َولَوْ  نَِبيُِّ�مْ  ُسنَّةَ 
ْ
تُمْ  نَِبيُِّ�مْ  ُسنَّةَ  تََر�

ْ
رُ  رَُجٍل  ِمنْ  َوَما لََضلَل ُهورَ  َ�يُْحِسنُ  َ�تََطهَّ  ُ�مَّ  الطُّ

  َ�ْعِمدُ 
َ

ـمَ  َهِذهِ  ِمنْ  َمْسِجدٍ  إِىل
ْ
  َساِجدِ ال

َّ
ُ  اهللاُ  َكتََب  إِال

َ
 َوَرَ�َعهُ  َحَسنَةً  َ�ُْطوَها ُخْطَوةٍ  بُِ�لِّ  هل

يْتُنَا َولََقدْ  َسيِّئَةً  بَِها َ�نْهُ  و�ط َدرََجةً  بَِها
َ
  َ�نَْها َ�تََخلَُّف  َوَما َرأ

َّ
 انلَِّفاقِ  َمْعلُومُ  ُمنَافٌِق  إِال

ّف  يِف  ُ�َقام َحىتَّ  الرَُّجلَْ�ِ  َ�ْ�َ  ُ�َهاَدى بِهِ  يُْؤَ�  الرَُّجُل  اَكنَ  َولََقدْ   .)١(ُمسلم َرَواهُ . الصَّ

) خود را ج د: (در روزگار رسول خدایگو س ) عبدالله بن مسعود۲۱( -۱۰۷۲
از  یگریدکس  ھیچ مار و دردمند،یا بیکه نفاقش آشکار بود  یدم که جز منافقید یم

ان دو یمار و دردمند، میکه شخص ب یید؛ تا جایورز یآمدن به نماز (جماعت) تخّلف نم
آمد (و در صف نمازگزاران قرار  ینماز مشد) و به  یده میرفت (و کشان ینفر راه م

 گرفت). یم

ت را به یھدا یھا ُسنن و راه ج رسول خدا ید: به راستیگو س و عبدالله بن مسعود
است که در آن، اذان  یت، نمازگزاردن در مسجدیھدا یھا از سّنت یکیما آموزاند؛ و 

 داده شده است.

 ۱/۲۵۵؛ ابن ماجه ۸۴۹ح  ۲/۱۰۸ یی؛ نسا۵۵۰ح  ۱/۳۷۳)؛ ابوداود ۶۵۴-۲۵۶ح ( ۱/۴۵۳مسلم  -١
 .۱/۴۱۴؛ و مسند احمد ۷۷۷ح 
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امت، یق یکه دوست دارد فرداھرکس  گر آورده است که گفت:ید یتیو ھمو در روا
 ین نمازھاید به برپا داشتن ایرو گردد، با ش روبهیمسلمان و حقگرا با خداوند خو

گمان  یبند باشد؛ بیشود، پا یھا ندا داده م آن یکه برا ییفرض، در جا ی گانه پنج
از ز ین نمازھا نیع کرده و ایت را تشریھدا یھا امبرتان، سّنتیپ یخداوند بلندمرتبه برا

ن شخص که از جماعت باز مانده، از یت ھستند؛ و اگر شما ھمچون ایُسنن ھدا ی زمره
امبرتان را ترک ید، سّنت پیترد ید، بید و نمازتان را در خانه بگزاریجماعت باز مان

 د شد.ید، گمراه خواھیامبرتان را ترک کنید؛ و اگر سّنت پیا کرده
ض، یط، فرایت تمام آداب، شرایرعاست که به نحو َاحسن [و با ین یچ فردیو ھ

ن مساجد [مسلمانان] یاز ا یکیگاه به  رد؛ آنیھا] وضو بگ واجبات، مستحبات و سّنت
دارد،  یمسجد] برم یکه [به سو ین که خداوند بلندمرتبه، با ھر گامیبرود، مگر ا

برد و  یاز او را باال م یا آن، درجه ی رد و به واسطهیگ یاو در نظر م یرا برا یا َحسنه

م که جز یدید ی] ما خود را مج کند؛ و [در روزگار رسول خدا یرا از او پاک م یگناھ
را  یشخص ید؛ و به راستیورز یکه نفاقش آشکار بود؛ از نماز جماعت تخّلف نم یمنافق

در  یعنیشد؛ [ یان دو شخص کشانده میآوردند که در م یبه نماز جماعت م یدر حال
ن که در صف یآمد]، تا ا ینماز جماعت م یشد و به سو یدو نفر حمل م یھا ان شانهیم

 شد. ینماز جماعت، قرار داده م
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 دم.یگروه صحابه را د یعنیدم؛ ی: خود را د»تنایرأ« :شرح
 ماند. یماند؛ واپس نم یماند؛ عقب نم ی: از نماز بازنم»تخّلفیما «

طور  نیرفت؛ ا یکشان راه م ان دو مرد به صورت کشانی: در م»لنيليميش بني رج«
 رفت. ینماز جماعت م یشد و به سو یدو نفر حمل م یھا ان شانهیکه در م

نن اهلدي« توان راه بھتر  یھا م که با آن ییھا ت؛ راه و روشیھدا یھا : سّنت»سُ
ت را از یاز باطل، ھداتوان حق را  یھا م که با آن ییھا ستن را آموخت؛ سبک و منشیز

گاھیگمراھ  را از جھالت و رشد را از ضاللت بازشناخت. ی، آ
ه«  : او را شادمان و خوشحال کرد.»َسرَّ
 یشود. گاھ یبر ضم که به جمله اضافه م ی: آنجا. ظرف مکان است مبن»ثیح«

دھد و دو فعل  یشرط م ین صورت معنیگردد و در ا یملحق م »ثیح«کاّفه به  ی»ما«
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 ی. و گاھ»روم ی، میثما َتذھْب َاذھْب: ھر کجا برویح«کند؛ مثل:  یجزوم مرا م
، ین معنینجا، ایدھد؛ و در ا یرا م »ھر زمان« یکند و معن یبر زمان داللت م »ثیح«

 باشد. یمراد نم
 ن کرد.یرا تدو یب رساند؛ قانون و حکمیرا به تصو یا : برنامه»شرع«
 نماز جماعت بازمانده است.ن شخص که از ی: ا»ھذا المتخّلف«
ط، آداب، ین طور که با تمام شرایرد؛ ای: به نحو َاحسن وضو بگ»حسن الطھوریف«

 رد.یض و واجبات، وضو بگیھا، فرا مستحبات، سّنت
 کند. یی: قصد کند. آھنگ جا»عمدی«
 ان دو گام.یک گام؛ مسافت می: »خطوة«
 شد. یھا حمل م شد؛ به شانه یده می: کشان»یھادی«
ن بخش از ی: ا»الصف یقام فی ین حتّ ین الرجلیب یھادیبه  یؤتیو لقد کان الرجل «

اد خدا مشغول بودند یوسته به ذکر و یپ ج اران رسول خدایانگر آن است که یث، بیحد
ھا و  ھا و چالش یھا و نابسامان ھا و دردھا، رنج بتیو ھماره در مشکالت و معضالت، مص

ح یش ترجیجان و تن خو یش و راحتیرا بر آسا یخدا یت و خشنودیھا، رضا دغدغه
رساندند؛ چون  یکشان به نماز جماعت م ز خود را کشانین یماریدادند؛ آنان در ب یم

 یو تکامل معنو یل اخالقیپرورش فضا ی لهیدانستند که نماز، وس یم یکه به خوب
رون یعت بیطب عالم یواریانسان است؛ نماز انسان را از جھان محدوِد ماده و چھارد

سازد؛ و  یکند و با فرشتگان، ھمنوا و ھمراز م یھا دعوت م برد و به ملکوت آسمان یم
، خود یا چ واسطهیاز به ھیدھد که بدون ن یقرار م یگاھینماز است که انسان را در جا

 زد.یخ یند و با او به گفتگو برمیب یرا در برابر خدا م
نده است؛ چرا که روح یدر برابر گناھان آ یسّد دانستند که نماز،  یم یآنان، به خوب

ھا  آن دھد؛  یکند و نھال تقوا را در دل پرورش م یت میمان را در انسان تقویا
سازد  ینش انسان را به او خاطرنشان میدانستند که نماز، غفلت زدا است؛ ھدف آفر یم

 کند. یت او را در جھان به او گوشزد میو موقع
شکند؛ چرا که انسان در  یو غرور را در ھم م ینینماز، خودبدانستند که  یآنان، م
ش را بر خاک در برابر یخو یشانیو دو رکعت و در ھر رکعت، دو بار پ یروز، س ھر شبانه

 ند.یب یاو م یدر برابر عظمت و بزرگ یکوچک ی نھد و خود را ذّره یخدا م
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را یبخشد؛ ز یو روح مر اعمال انسان، ارزش یدانستند که نماز به سا ی؛ آنان میآر
د و یشو یرا از دل م یگرداند و گرد و غبار فراموش یکه نماز، روح اخالص را زنده م

 گرداند. یرا مغلوب م یانگریو طغ یروح سرکش
ن ین نماز را به طور کامل و مطابق با اوامر و فرامیخواستند ا ی، آنان مین رویاز ا

 یم واالیق و مفاھی، حقایستورات شرع، احکام و دینبو یھا م و آموزهی، تعالیالھ
 ی[ھمراه با جماعت] بگزارند؛ و آنان به خوب یخداوند یھا ھا و سفارش هیو توص یقرآن

، ین روین موضوع واقف بودند که روح نماز، ھمان جماعت است؛ از ایدانستند و بد یم
انگار  ھلتوجه و س یند و نسبت بدان بینما یپوش چ وجه حاضر نبودند از آن چشمیبه ھ

 باشند.
 )ٌف یَضعِ ] (۲۲[ - ۱۰۷۳

يِب  َوَ�نْ 
َ
 «: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ُيُوِت  يِف  َما لَْوال

ْ
�َّةِ  النَِّساءِ  ِمنَ  ابل رِّ َ�ْمُت  َواذلُّ

َ
 َصَالةَ  أ

ِعَشاءِ 
ْ
َمْرُت  ال

َ
ُيُوِت  يِف  َما ُ�ِْرقُونَ  فِتْيَاِ�  َوأ

ْ
اهُ  .»بِانلَّارِ  ابل وَ د رَ  .)١(أَمحْ

ھا، زنان  اگر چنانچه در خانه«فرمودند:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۲۲( -۱۰۷۳
دادم که] نماز  یبودند، [دستور م یعذر ھستند،] نم یکه دارا یو کودکان [و کسان

ام) فرمان  یاران توانمند و قویان یعشاء را [با جماعت] برپا کنند و به جوانانم (از م
ھا نماز  ھا ھستند (و بدون عذر در خانه آنچه (از مردان) در خانهدادم که با آتش،  یم
 ».ھا را) بسوزانند خوانند، آن یم

 ].ت کرده استیث را احمد بن حنبل رواین حدی[ا
ر آن داللت یبه سبب وجود غ یزیاست که بر امتناع چ ی: اگر نه. حرف»َلْوال« :شرح

 شود: یدارد و به سه وجه آورده م
دوم را به وجود  ی د تا امتناع جملهیآ یه درمیه و فعلیاسم ی بر دو جمله  -۱

: اگر عمرو نبود تو را لوال عمرو ال كرمتُک«اّول ربط دھد. مانند:  ی جمله
بنابر مبتدا بودن مرفوع است. ھرگاه  »لوال«. اسم پس از »داشتم یم یگرام

و ال انتم ل«ر رفع باشد؛ مانند: ید، بھتر است که ضمیدرآ یریضم »لوال«پس از 

 .»مید ما مؤمن بودی: اگر شما نبودلكنّا مؤمنني

 .۲/۲۶۷احمد  مسند -١
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لو ال تستغفرون «ص و عرض؛ و مخصوص فعل مضارع است؛ مانند: یتخص یبرا  -۲

رود؛  یص و عرض میل تخصیا به تأوی؛ و »دی: ھان! از خدا آمرزش بخواھاهللا
 .»یاندازیک پس بینزد یب: اگر مرا تا مّدتیاجل قر یال یلو ال اّخرتن«مانند: 

فلوال نرصهم الذين «است؛ مانند:  یم؛ و مخصوص ماضیخ و تندیتوب یبرا  -۳

ر از ینکردند؛ آنان که غ یاری: پس چرا آنان را اختذوا من دون اهللا قرباناً اهلة
 .»تقرب گرفتند ی لهیان را وسیواحد؛ خدا یخدا

داشته باشد؛ خواه جواب  ید جوابیاست و بناچار با »ال«و  »لو«مرکب از » لوال«و 
د یآ یدرم »الم«شتر بر سر جواب آن، ینه، مقّدر. و بیآن مذکور باشد و خواه بنابر قر

باشد، در آن صورت، به ندرت  »ما«به  یباشد؛ اما اگر منف »لم«به  ین که منفیمگر ا
 د.یآ یبر سر جواب آن درم »الم«

 : فرزندان خردسال.»ةیالذّر «

فرمان «؛ »اعةـامرتُ باقامة صلوة العشاء االخرة للجم« یعنی :»اقمتُ صلوة العشاء«
 .»دادم که نماز عشاء را با جماعت، اقامه کنند یم

 ی گفته است: مراد صحابه ابن حجر: بردگان و خدمتکاران خود را. و »یانیفت«

 است. ج امبر خدایرومند پیو ن یقو
 : با آتش بسوزانند.»حّرقونی«

گزارند و از  یاند و بدون عذر، نماز را در خانه م که در خانه ی: مردان»ما يف البيوت«
 یالعقول است، برا یر ذویغ یکه برا »ما« ی نجا، واژهیمانند. در ا یجماعت باز م

ن یگزارند؛ و چن یش را بدون عذر در خانه میاطالق شده است که نماز خو یافراد
بودند، از نماز جماعت  یل مالعقو یھا از خردمندان و ذو شود که اگر آن یبرداشت م

 ماندند. یدند و از آن باز نمیورز یتخّلف نم
د ید و تھدید بر گزاردن نماز با جماعت دارد و در آن، وعیث، تأکین حدی: ا»بالّنار«

 ز وجود دارد.ید نیسخت و شد
 )حسن] (۲۳[ - ۱۰۷۴
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َمَرنَا: قَاَل  َوَ�نْهُ 
َ
ـمَ  يِف  ُكنْتُمْ  إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  أ

ْ
َالةِ  َ�نُوِدَي  ْسِجدِ ال  َ�ُْرجْ  فََال  بِالصَّ

َحُدُ�مْ 
َ
َ  َحىتَّ  أ اهُ . »يَُص�ِّ وَ د رَ  .)١(أَمحْ

ھرگاه «ن فرمان دادند: یما را چن ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۲۳( -۱۰۷۴
ک از یچ یا اقامه] گفته شد، پس ھینماز، اذان [ ییبرپا ید و برایشما در مسجد بود

 .»ش را با جماعت] بگزاردیرون نشود تا آن که نماز [خویمسجد بشما، از 
 ].ت کرده استیث را احمد بن حنبل رواین حدی[ا

 )حیَصحِ ] (۲۴[ - ۱۰۷۵

يِب  َوَ�نْ 
َ
ْعثَاءِ  أ ـمَ  ِمنَ  رَُجٌل  َخَرجَ : قَاَل  الشَّ

ْ
ذِّنَ  َ�ْعَدَما ْسِجدِ ال

ُ
بُو َ�َقاَل  ِ�يهِ  أ

َ
ا: ُهَر�َْرةَ  أ مَّ

َ
 أ

بَا َعىَص  َ�َقدَ  َهَذا
َ
َقاِسمِ  أ

ْ
اهُ . وَسلم َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ال وَ  .)٢(مُسلم رَ

م که) پس یدر مسجد نشسته بود س رهید: (با ابوھریگو س ) ابوشعثاء۲۴( -۱۰۷۵
برخاست و) از مسجد  ی(از جا ینماز در مسجد، اذان گفته شد، مرد یاز آن که برا

او بود،)  یشدن آن مرد از مسجد به سورون ی(که نگاھش تا ب س رهیرون رفت. ابوھریب

 ».کرد ینافرمان ج اسالم یامبر گرامین شخص، با سّنت پیاّما ا«گفت: 
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 :شرح
 کرد. ینمود؛ نافرمان یان کرد؛ تمّرد و سرکشی: عص»یعص«

 .ج اسالم یامبر گرامیت پی: کن»ابوالقاسم«
 :ج خدافرزندان و نوادگان رسول 

 ی هیکن ج ، رسول خدایا آمد که به نام ویبه دن »قاسم«، جهیاز حضرت خد

ام «، »هیرق«، »نبیز«درگذشت و بعد از او،  ی، در کودکس گرفت. قاسم »ابوالقاسم«
 متولد شدند. »فاطمه«و  »کلثوم

 .۲/۵۳۷احمد  مسند -١
ح  ۲/۲۹ یی؛ نسا۲۰۴ح  ۱/۳۹۷ ی؛ ترمذ۵۳۶ح  ۱/۳۶۶)؛ ابوداود ۶۵۵-۲۵۸ح ( ۱/۴۵۳مسلم  -٢

 .۲/۴۱۰؛ و مسند احمد ۱۲۰۵ح  ۱/۲۹۵ ی؛ دارم۷۳۳ح  ۱/۲۴۲؛ ابن ماجه ۶۸۳
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ھا را سه  ، آنینظر وجود دارد؛ برخ اختالف »طاھر«و  »بیط«و  »عبدالله«در مورد 

لقب  »طاھر«و  »بیط«، معتقد است که /میعالمه ابن قاند؛ اّما  فرزند شمرده

 بودند. س جهیفرزندان از خد ی ھستند و ھمه »عبدالله«

در  ج بود؛ آن حضرت ج ن دختران، به نزد رسول خدایتر محبوبلفاطمه
ز فرمود: ی). و نی(ترمذ »فاطمه، سرور زنان بھشت است«فرمود:  یم یلت ویفض

و  ی. (بخار»آزارد یز میآزارد، مرا ن یتن من است؛ ھر که او را م ی فاطمه، پاره«
 مسلم).

 ا رحلت کرد.یاز دن ج امبریت بود که بعد از پیاز اھل ب ین کسی، نخستفاطمه

بود که  یا ا آمد؛ و او ھنوز طفل گھوارهیبه دن میابراھز ینلةیقبط ی هیمارو از 

 �زن القلبو تدمع الع�«به ھنگام وفات او بود که فرمود:  ج اوفات کرد و رسول خد
دل،  ده، اشکبار وید«؛ »محزونونـيا ابراهيم ل كانا بو ال نقول ما �سخط الربو

 یا پروردگار شود. و یتیم که موجب نارضاییگو ینم یزین است؛ اّما ما چیاندوھگ
 .»مین ھستیم! ما در فراق تو غمگیابراھ

د به خاطر ید، دچار کسوف شد؛ مردم گفتند: خورشیم، خورشیابراھدر روز وفات 

 یا ن پندار غلط، خطبهیاصالح ا یبرا ج م کسوف کرده است؛ آن حضرتیوفات ابراھ
 راد کرد و ضمن آن فرمود:یا

 »ال حلياتهو موت احدـالقمر آيتان من آيات اهللا عّزوجّل الينكسفان لو اّن الشمس«
خداوند بلندمرتبه ھستند که  یھا د و ماه، دو نشانه از نشانهید، خورشیترد یب«(مسلم)؛ 

 .»کنند یچ کس، کسوف و خسوف نمیھ یبه مرگ و زندگ
 یجه) بود، پسریخد ی (خواھرزاده »عیابوالعاص بن رب«که در عقد نکاح  »نبیز«از 
 ا آمدند.یبه دن »امامة«به نام  یو دختر »یعل«به نام 

ا آمد؛ یبه دن »عبدالله«بود،  »س عثمان بن عفان«که در عقد نکاح  »ةیرق«و از 

 یرا به نزد و س بود و عثمان »بدر«در  ج افت که آن حضرتیوفات  یزمانلهیرق

گر ی(د »ام گلثوم«با  س ، عثمانهیگذاشته بود؛ بعد از وفات رق یجھت پرستار

ام  ند.یگو یم »نیذوالنور«ل به او ین دلی) ازدواج کرد؛ به ھمج دختر آن حضرت

 جھان را بدرود گفت.  ج ات رسول خدایز در حینلکلثوم
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) درآمد و از ج آن حضرت ی(پسرعمو س طالب یبن اب یعلبه ازدواج لفاطمه

آن دو فرمودند:  ی درباره ج ا آمدند که رسول خدایبه دن س نیحسو  س حسن، یو

 .»ا ھستندیمن در دن یھا حانین، ریحسن و حس«؛ »هما ر�انتاي من ادلنيا«

حسن و «)؛ ی(بخار »احلس�، سّيد اشباب اهل اجلنةو احلسن«ز فرمودند: یو ن
 .»اند ن، سرور جوانان اھل بھشتیحس

 »نبیز«ز متولد شدند. ین »ام گلثوم«و  »نبیز« یھا دو دختر به نام س از فاطمه
ن عرب و یاز سخاوتمندتر یکیدرآمد که  »طالب یعبدالله بن جعفر بن اب«به عقد نکاح 

 ا آمدند.یبه دن »عون«و  »یعل«اسالم است و از او، 

درآمد که  »س عمر بن خطاب«به عقد نکاح،  »س یمرتض یعل«دختر  »ام گلثوم«

 د.یگرد »دیز«به نام  یفرزند یاز او دارا س عمر

ا رحلت کردند به یشان از دنیقبل از ا ج فرزندان رسول خدا ی ناگفته نماند که ھمه

، »ةیرة النبویالس«افت. [ر.ک: یوفات  ج شش ماه بعد از آن حضرت کهلجز فاطمه
اّما ھذا «] ۲۶-۲۵ص  ۱، ج یم جوزی، ابن قزادالمعاد؛ ۵۸۲ -۵۸۱ص  ۴ر، ج یابن کث

ره، چاپ ی، مسند ابوھر۳۵۶ص  ۳: در مسند احمد بن حنبل (ج »اباالقاسم یفقد عص
 آمده است:ن یت، چنین روای) به دنبال ایاء التراث العربیدار اح

مسجد فنودي بالصلوة فال �رج احد�م ـاذا كنتم يف ال ج ثم قال: امرنا رسول اهللا«
به ما فرمان دادند که ھرگاه در  ج گفت: رسول خدا س رهیگاه ابوھر آن«؛ »حيّت يصّ� 
د، یا که نماز نخوانده یا اقامه) گفته شد، پس تا زمانینماز، اذان ( ید و برایمسجد بود

 .»رون نرودیشما، از مسجد بک از یچ یھ
رون شدن از مسجد پس از یاز ب ی(نھ ین نھیشود که ا یت، دانسته مین روایاز ا
 باشد. یم مرفوعاذان)، 

رون رفتن از مسجد یوجود ندارد که پس از اذان، ب ین باره اختالفیبه ھر حال، در ا
نظر وجود  تالف، اخیق عذر، اندکیمصاد ی باشد؛ البته درباره یبدون عذر، مکروه م

 دارد.
تر ادا  شیا نماز را پیباشد؛  یگریبر اساس مذھب احناف، اگر شخص، امام مسجد د

، یگرید یمواجه گشت و احتمال دارد که در جا یو مھم یا با کار ضروریکرده است؛ 
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ز یروا و جا یو یرون رفتن از مسجد، برایابد، در آن صورت بینماز را با جماعت در
 است.

بنا به شواھد و  س رهیت شده است، ابوھریروا س رهیکه از ابوھر یثیو در حد
برده که آن شخص، بدون عذر مسجد را ترک گفته است و گرنه، فقط به  یپ یقرائن

ست؛ چون که یان زدن، درست نیمحض خارج شدن از مسجد، بر افراد حکم عص
 امکان دارد آن شخص، معذور بوده باشد.

 )جدا فیَضعِ ] (۲۵[ - ۱۰۷۶

انَ  بِْن  ُ�ثَْمانَ  َوَ�نْ  ْدَرَ�هُ  َمنْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س َ�فَّ
َ
َذانُ  أ

َ ْ
ـمَ  يِف  األ

ْ
 ْسِجدِ ال

  وَُهوَ  حِلَاَجةٍ  َ�ُْرجْ  لَمْ  َخَرجَ  ُ�مَّ 
َ

اهُ  .»ُمنَافِق َ�ُهوَ  الرّْجَعة يُِر�دُ  ال وَ ه ابْن رَ اجَ  .)١(مَ

که در  یکس«فرمودند:  ج رسول خداد: یگو س ) عثمان بن عّفان۲۵( -۱۰۷۶
گاه  به ھنگام گفتن اذان، در مسجد باشد؛] آن یعنیابد؛ [یمسجد باشد و اذان، او را در

از نباشد ی[عذر و] ن یرون شدنش از مسجد، از رویرون شود و حال آن که بیاز مسجد ب
 ».منافق است یگر قصد نداشته باشد که به مسجد برگردد، پس ویو د

 ].ت کرده استیرا ابن ماجه روا ثین حدی[ا
به ھنگام اذان گفتن، در مسجد حاضر  یعنیابد؛ بدو برسد؛ ی: او را در»ادرکه« :شرح

 باشد.
  :: نفاق بر دو نوع است»فھو منافق«

  .برکنفاق ا -۱
  .نفاق اصغر -۲

 ده است. ینفاق در عق ،برکنفاق ا
 . اعمال و رفتار است ی نهی، نفاق در زمنفاق اصغر 

ند. کمان یاعمال و رفتار، اظھار ا یبا زبان و بعض یسکه: کده آن است یعق نفاق در
 ۹و  ۸ات ین آن دو باشد. خداوند درآیرخدا و رسول و اوامر و فرامکاما در باطن، من

 د: یفرما یه مکگونه افراد سخن گفته است آنجا نیبقره، از ا ی سوره

 .۷۳۴ح  ۱/۲۴۲ابن ماجه  -١
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ِ  ٱ�َّاِس َوِمَن ﴿  ِ َمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا ب ِ  ٱ�َّ  ٨ِمنِ�َ َوَما ُهم بُِمؤۡ  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ َو�
َ يَُ�ِٰدُعوَن  ِينَ وَ  ٱ�َّ نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُرونَ  ٱ�َّ

َ
ٓ أ [البقرة:  ﴾٩َءاَمُنواْ َوَما َ�َۡدُعوَن إِ�َّ

۸-۹[. 
م. یز باور داریند: ما به خدا و روز رستاخیگو یه مکھستند  یا ان مردم دستهیدر م«

نان به نظرشان) خدا و ی(ا .ندیآ یه باور ندارند و جزو مؤمنان بشمار نمک یرتدر صو
 یبند ولیفر یخود را نمه جز ک یاند، در صورت مان آوردهیه اکزنند  یرا گول م یسانک

 .»فھمند ینم
  :میخوان یزمین نیمنافق ی ه درآغاز سور

 ﴿ ٓ ْ �َشۡ  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ  َءكَ إَِذا َجا ِۗ  لََرُسوُل  إِنََّك  َهدُ قَالُوا ُ وَ  ٱ�َّ ُ وَ  لََرُسوُ�ُۥ إِنََّك  لَمُ َ�عۡ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
 .]۱[المنافقون:  ﴾١لََ�ِٰذبُونَ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  إِنَّ  َهدُ �َشۡ 

م یدھ یم یند: ما گواھیگو یخورند و م یند، سوگند میآ یه منافقان نزد تو مک یھنگام«
ـ  یباش یخدا م ی ه تو فرستادهکداند  یخداوند م ـ یخدا ھست ی ه تو حتمًا فرستادهک
ه به کخود دروغگو ھستند(چرا  ی ه منافقان در گفتهکدھد  یم یخدا گواھ یول

  .»)مان ندارندیسخنان خود ا
 د: یفرما یداده و م ینساء به آنان ھشدارسختی  از سوره ۱۴۵ ی هین درآیھمچن

ۡركِ ِ�  ٱلُۡمَ�ٰفِِق�َ إِنَّ ﴿  ۡسَفلِ  ٱ�َّ
َ
[النساء:  ﴾١٤٥نَِصً�ا َولَن َ�َِد لَُهمۡ  ٱ�َّارِ ِمَن  ٱۡ�

۱۴۵[. 
 یبرا یاوریان آن ھستند و ھرگز کن میتر نییگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پایب«

 .»ھاند)ادشان رسد و آنان را بریافت (تا به فری یآنان نخواھ
 ی به خاطر داشتن دو چھره اند، ده منافقیه در عقکن گروه منافق یقت ایو درحق

امًال مشخص کرا موضع آنھا یز ،اند نین دشمنان اسالم و مسلمیتر کمختلف، خطرنا
 یال ه در البهکبل ،نندکتا مردم مسلمان، آنھا را بشناسند و از خود طرد  ،ستین

حساس  یھا در پست یگاھ ین و خداجو و حتین و راستیو متد کصفوف مردم پا
 زنند.  ین ضربه میاسالم و مسلمنند و به ک ینفوذ م

از اخالق و صفات منافقان را در  یبرخ یسکه: کو نفاق در عمل و رفتار، آن است 
اما در دل به خدا و  ،رفته باشدیآنان پذ یخو ،آورده و در اعمال و رفتار خود جمع

 اتیث، روایات و احادیروا ی نهیمؤمن باشد. در گنج ،نیو روز بازپس یامبران آسمانیپ
ه در ھر دو، مراد، نفاق کث فوق یمانند دو حد ،اند ردهکگونه نفاق گفتگو نیاز ا یفراوان
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 یمانیا یه نفاق به مفھوم خاصش، صفت افراد بک. چرا یاست نه نفاق اعتقاد یعمل
نفاق  یفر و زندقه دارند. ولکاما باطنًا دل در گرو  ،اند ه ظاھرًا در صف مسلمانانکاست 

 ،شود یگفتار و عمل را شامل م ،ظاھرو باطن یگانگ ه ھرگونه دوکدارد  یعیوس یمعن
مسلمًا  ،میبر ینام م» نفاق یھا رگه«ه ما از آن به عنوان کھرچند در افراد مؤمن باشد، 

از نفاق  ییھا رگه یستند ولیخاص ن یمنافق به معنا ،گونه افراد نیا ،ث فوقیدر دو حد
 نه در اعتقاد.  ،اند منافقانه یدر وجود آنھا ھست و در عمل شب

فر و زندقه و کدن و اجتناب از یگز یه دورک یفرد مسلمان ھمانطور یک یو برا
رت یاز س ییسویکو  یالزم است، دور یدتیعق یو نفاق و دورنگ یپرست و چندگانه کشر

و  ین دوریتا در پرتو ا ،است یز الزامین ،منافق و دورو یھا آدم یھا و عادات و خصلت
 ابند. یآل آن دست ب دهیامل و اکمان و درجات یا یبتوانند به مراتب عال ییسویک

 )حیَصحِ ] (۲۶[ - ۱۰۷۷

بْهُ  فَلَمْ  انلَِّداءَ  َسِمعَ  َمنْ «: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  س َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن  ُ  َصَالةَ  فََال  ُ�ِ
َ

  هل
َّ

 ِمنْ  إِال
اهُ  .»ُعْذرٍ  وَ طْنِيّ  رَ قُ ارَ  .)١(الدَّ

 یھر کس صدا«فرمودند:  ج امبر خداید: پیگو س ) عبدالله بن عباس۲۶( -۱۰۷۷
نماز، ھمراه با جماعت، به مسجد  یادا یاذان را بشنود و آن را اجابت نکند [و برا

] نخواھد بود؛ مگر آن که معذور یرفتنینرود،] پس نمازش (به طور کامل) درست [و پذ
 ».ش را بخواند)یدر خانه، نماز خواز به مسجد نرود و یعذر و ن یباشد (و از رو

 ].ت کرده استیروا یث را دارقطنین حدی[ا
ی برا ی، در ھر عصر و زمانیفرض. ھر مّلت ینمازھا ی: اذان برا»النداء« :شرح

، یو اجتماع یختن عواطف و احساسات افراد خود و دعوت آنھا به وظائف فردیبرانگ
 شود. یده مید یتر امروز، به صورت گسترده یاین موضوع در دنیداشته است، ا یشعار

روان خود را به یناموزون ناقوس، پ یان در گذشته و امروز با نواختن صدایحیمس
شود  ین دعوت از شعار اذان استفاده میا یدر اسالم، برا یکنند، ول یسا دعوت میکل

 که به مراتب رساتر و مؤثرتر است.
  :رد شده استن وایرامون اذان چنیر نمونه، پیدر تفس

 .۷۹۳ح  ۱/۲۵۹ابن ماجه  -١
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المنار  ی سندهیاست که به قول نو یبه قدر ین شعار اسالمیت و کشش ایجذاب«
را  یکه اذان اسالم یان متعصب، ھنگامیحیاز مس یخ محمد عبده ] بعضی[ش

 کنند. یشنوندگان اعتراف م ی هیر آن در روحیشنوند، به عمق و عظمت و تأث یم
اند  دهیرا د یاز نصار یمصر، جمع یاز شھرھا یکیکند: در  یسپس نامبرده نقل م
 را بشنوند. یآسمان ی ن نغمهین، اجتماع کرده تا ایکه به ھنگام اذان مسلم

ت و یگردد، با اعالم وحدان یبزرگ آغاز م ین رساتر که با نام خدایاز ا یچه شعار
ت به رد، و با دعویگ یامبر او، اوج میبه رسالت پ یدگار جھان و گواھیآفر یگانگی

 رد.یپذ یان میاد خدا پایک، نماز و ی، فالح، عمل نیرستگار
ھا، موزون،  رد، جملهیپذ یان میپا» الله«شود و با نام خدا  یشروع م» الله«از نام خدا 

گاه کننده است ،ات، روشنیعبارات، کوتاه، محتو  ...مضمون سازنده و آ
 یاسالم یشھرھا ی اذان که به ھنگام نماز در مواقع مختلف از مأذنه یصدا

بخش استقالل و عظمت،  اتیم حیو نس یآزاد یشود، مانند ندا یافکن م نیطن
دھد و بر جان بدخواھان رعشه و اضطراب  ین را نوازش میمسلمانان راست یھا گوش

 اسالم است. یاز رموز بقا یکیافکند و  یم
م گالدستون، از رجال معروف انگلستان [ به نا یکیح ین گفتار، اعتراف صریشاھد ا

از  یش بوده] است که در برابر جمعیس در عصر خویاستمداران طراز اول انگلیاز س

ھا بلند است،  در مأذنه ج که نام محمد یتا ھنگام«داشت:  ین اظھار میان چنیحیمس
است ما یس یھا هیپا ،مسلمانان است، امکان ندارد یشوایکعبه پابرجا و قرآن رھنما و پ

 ..».، استوار و برقرار بماندیاسالم یھا نیدر سرزم
کرد که  ید کاریبا است، بایات آن زیطور که باطن اذان و محتو است، ھمان یھیبد

ظاھر آن  یبه نامطلوب ین که حسن باطنیخوب ادا شود، نه ا یبا و صدایز یبه صورت
 .)١(مال گرددیپا

راه با جماعت، به نماز فرض ھم یادا یبرا یعنی: اذان را اجابت نکند؛ »جبهیفلم «
ش یخو ی از، آن را در خانهیمسجد نرود و آن را با جماعت نگزارد؛ بلکه بدون عذر و ن

 بخواند.

 .۵۵۰ – ۵۴۹صص  ۴ر نمونه ج یتفس -١
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ن، یشیث پیث و احادین حدیست؛ در این یرفتنی: نمازش کامل و پذ»فال صلوة له«

 »کمال ینف« یست بلکه براین» وجود ینف« ی، برا»فال صلوة له« ی در جمله »ال«
 ست.ی، کامل نین نمازیچن یعنینماز کامل از اوست؛  یث، نفین حدیاست؛ و مراد از ا

از جمله ن که: یرا تذکر دھم و آن، ا یمھم یا دانم که نکته ینجا بر خود الزم میدر ا
ثر واقع ؤم یفعال اسالم یھا ژه گروهیه در رفع اختالف مسلمانان و به وک یمسائل

ن یز است تا در ایم حساس و نزاع برانگیلول مفاھدق از میدق یفیتعر ی گردد ارائه یم
اختالف ، از موارد یارید. و در بسیبه عمل آ یریبرداشت جلوگ نه از اشتباه و سوءیزم

رداشت ب ینیه از اصطالح معکاست  یا دهیچیبر سر معنا و مفھوم غامض و پآنھا  یاصل
ن یعتًا طرفیشد. طب ین ارائه مروش یفیه اگر از آن اصطالح، تعرک یاند، در صورت دهرک

 ردند.ک یاتفاق م یا انهیدر حد م ،نزاع
 ی ه به ھنگام مناظره دربارهکاند  ردهکد کیأرباز تین علت دانشمندان از دیبه ھم

ه کآن یقًا معلوم شود تا بدون جھت و بید موضع مورد اختالف دقیبا یمسائل اختالف
 رد.یشده باشد اختالف و نزاع در نگ ناختالف روش ی نقطه

 کو خا ه گردیرسد و طرفداران ھر نظر یدسته اختالف به اوج خود م ان دویگاه م
ن ھمه بحث و جدل به یه بازگشت اکشود  ینند اما سرانجام معلوم مکپرا یار میبس

 شود. ید نمیاز آن عا یا چ بھرهیه در عمل ھکبوده  یلفظ یاختالف
ردند و خون و کر یفکن، مسلمانان را تیشیدر روزگاران پ هکارج وعلت سقوط خ

ش یه امروزه راه آنان را در پک یگریسان دکن یاموالشان را مباح دانستند و ھمچن
درست  کعدم در یشان در پین است ایاند ھم ردهکگران عادت یر دیفکگرفته و به ت

 یھم خود به گمراھ ،مجھول از آنھا یمعان ی و ارائه یم و اصطالحات شرعیلول مفاھدم
 اند. گران را فراھم آوردهیافتاده و ھم موجبات ضاللت د

و  »نفاق«، »کشر«، »فرک« ،»مانیا«توان از  یآن اصطالحات م ی از جمله
مان یمان، ایمواقع منظور از ا یاریمربوط به آنھا نام برد. در بس یمعان و» تیجاھل«
ات یدر آ یاربردکن یچن .رود یار مکفر به که در برابر کمان یامل است نه مطلق اک

 ت دارد.یواقع ج امبر اسالمیاز پ یحیث صحیاز قرآن و احاد یاریبس
 :دیفرما یخداوند م
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ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِ�ََّما ﴿  ُ إَِذا ُذكَِر  ٱ�َّ  َءاَ�ُٰتُهۥ َعلَۡيِهمۡ  تُلَِيۡت  �َذا قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجَلۡت  ٱ�َّ
ٰ  إِيَ�ٰٗنا ُهمۡ َزاَد�ۡ  ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ ِينَ  ٢َ�َتَو�َّ لَٰوةَ يُقِيُموَن  ٱ�َّ ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم  ٱلصَّ َوِممَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٣يُنفُِقونَ 
ُ
ٞ َورِۡزٞق  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ أ َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَمۡغِفَرة ۚ ل ا َحّقٗ

 .]۴-۲[األنفال:  ﴾٤َكرِ�مٞ 
شان  یه ھر وقت نام خدا برده شود، دلھاکھستند  یسانکتنھا  یمنان واقعؤم«

د و یافزا یشان م مانیشود بر ا یات او برآنان خوانده میه آک یگردد و ھنگام یھراسان م
خوانند و از  ید میه باکه نماز را چنانکاند  یسانکنند آنان ک یل مکبر پروردگار خود تو

 .»امل ھستندکو  یاقعمنان وؤبخشند آنان م یم میا ردهکشان عطاء یآنچه بد
ن و یش را به باالتریمان خویه اکھستند  یسانکمنان تنھا ؤات، منظور از مین آیدر ا

ه کرا  یسانکست یات در صدد آن نین آیاند و خداوند در ا ن درجات رساندهیتر املک
الن بر خداوند قرار نگرفته کمتو ی ر خدا ھراسان نبوده و در زمرهکشان از ذیھا دل

ن یمان، در ایه منظور از اکند، چرا ک ین معرفیمان و دیافر و خارج از اصل اکباشند 
 فر است.که در برابر ک ،»مانیامل است نه مطلق اکمان یا ،تایآ

ن دسته از افراد ھستند یمنان ھمؤز مراد از میمنون، نؤاز سوره م ۱۰ـ۱ات: یدر آ
 اند. برخوردار شده یا امل و ھمه جانبهکمان یه از اک

ا یستند و یه در نماز خاشع نک یسانکم یه بگوئک نینه ا ،ن استیدرست ھم یمعنا
 مان به دور ھستند.یافر و از اصل اکنند ک یھوده اجتناب نمیاز سخنان لغو و ب

 م: ینک یتفا مکر ایث زیر چند حدکز به ذیات نیاز روا

 د:یفرما یم ج امبریپ
متفق » [ ندک ینم ینوشد، دزد یند، خمر نمک یمان زنا نمیس در حال اک چیھ«

  .]هیعل
ل ماکه منظور کست، بلین یمان در حالت زنا، شرب خمر و دزدیاصل ا یمقصود نف

ا یند که زنا کافت ی مانیا یرا با مراتب عال یمنؤتوان م ینم یعنیمان است یمراتب ا
ست یف بر آن نیث شرین حدیتوان گفت: ا یرو، م نیند. از اک یا دزدیشراب بنوشد و 

خارج  یو از امت اسالم افرکباشد. شده  بائرکن یاز ا یکیب که مرتکرا ھرکس  هک
 ند.ک یمعرف
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فر واقع است آن که در برابر کمان باشد یاصل ا» مانیا«ث باال مراد از یاگردر حد
م ینیب یه مک یوب گردند و به عقوبت ارتداد، مجازات شوند، در حالسد مرتد محیافراد با

 ام مخصوص به خود دارند.کگناھان اح نیدام از اکھر 

ه عادت به ک یاز افراد یکی، لعنت فرستادن بر یگریث دیدر حد ج خدا رسول

ا او را یگفت: خدا از اصحاب یکیشرب خمر فراوان داشت منع فرموده است چون 

 ج خدا رسول .نوشد یه شراب فراوان مکش به دورش بدار، ین و از رحمت خوکلعنت 
 .]یرا او خدا و رسول او را دوست دارد. [بخارین زکن نیلعن و نفررا  فرمود: او

ره، یبکت و گناه یه مجرد معصکدھد  یو صراحت، نشان م یث به روشنین حدیا
ت یاب آن معصکرغم ارت ین شرابخوار علیند، چون اک یمان را از دل بر نمیا ی شهیر

 داشته است. یخدا و رسولش را دوست م ،بزرگ
گاھ ییآشنا یه براکنه ھست ین زمیگر در اید ث فراوانیاحاد د به یاز آنھا با یو آ

شتر آنھا آشنا یبا ب زین» ةاکمش«ن کتابیرد(و در ھمکث مراجعه یحد یکتابھا
 م:یپرداز یاز آنھا م یا ر پارهکد) و ما از باب نمونه به ذیشو یم

 یبرا دیپسند یخود م یست مگر آنچه را برایامل نکدام از شما کچ یمان ھیا«
 .ه]ید [متفق علیبرادرتان بپسند

مان یه اکد مگر آنیشو یه جانم در دست اوست به بھشت وارد نمک یسکسوگند به «
 [مسلم]». ستیسر نیگر میمان جز با دوست داشتن ھمدید و ایآور

» ستیامل) نکمن(ؤاو در امان نباشد، م اش از شر هیھمساه ک یسکبه خدا سوگند «
 .]ی[بخار
ت به رسالت اش گرسنه اس هیه ھمساکند و بداند ک یسپر یریسبا ه شب را ک آن«
 .»اورده استیمان نیمن ا

ث است پس ین احادیھم ی م از زمرهیآن ھست شرحه ما در صدد ک یثیز حدیو ن
ست یمراد ن ،وجود ین، نفیث به اتفاق محدثین احادیه در تمام اکم یریگ یجه مینت
ا عھد ینند و ک یانت میه در امانت خک یسانکن یچن یعنیمال، مراد است ک یه نفکبل

 یعنی .ندارند یاریامل و تمام عکمان یآزارند، و... ا یه را میا ھمساینند و کش یرا م
ا عھد و یند و کانت بیه در امانت خکافت یمان یا یرا با مراتب عال یمنؤتوان م ینم

رو  نید. از اینما یا دزدیند و کا زنا یند، کت یش را اذیه خویا ھمسایند. کمان بشیپ

 



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٣٠٦

بائر شد کن یاز ا یکیب که مرتکرا ھرکس  هکست یث، بر آن نین احادیتوان گفت: ا یم
 ند.ک یخارج معرف یافر و از امت اسالمک

 )حیَصحِ ] (۲۷[ - ۱۰۷۸

ـمَ  إِنَّ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: قَاَل  َمْكتُوم أم بن اهللا عبد وََعن
ْ
  َكِثَ�ةُ  ِدينَةَ ال

ْ
بَاِع  َهَوامِّ ـال  َوالسِّ

نَا
َ
�رُ  َوأ َرَصِ  رَضِ دُ  َ�َهْل  ابلْ ِ

َ
َالةِ  ىلَعَ  يَحَّ  �َْسَمعُ  َهْل «: قَاَل  رُْخَصٍة؟ ِمنْ  يِل  جت  ىلَعَ  يَحَّ  الصَّ

َفَالِح؟
ْ
ْص  َولَمْ  .»فََحيََّهَال «: قَاَل . َ�َعمْ : قَاَل  »ال ُ  يُرَخِّ

َ
اهُ . هل وَ د أَبُو رَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ  .)١(وَ

] ج امبریت است که [خطاب به پیروا س ) از عبدالله بن اّم مکتوم۲۷( -۱۰۷۸
وجود دارد؛  یاریمنوره، گزندگان و درندگان بس ی نهیخدا! در مد ی فرستاده یگفت: ا
ا به یرد؛) آیآمدن به مسجد، دستم را بگ یرا ندارم تا برا ینا ھستم (و کسیز نابیو من ن

 ش را بگزارم؟ینماز خو د که در خانه،یدھ یمن اجازه م

حيّ عيل «مؤذن را به ھنگام گفتن)  یا (صدایآ«در پاسخ فرمودند:  ج آن حضرت

) یرستگار ید به سوی(بشتاب »الفالح یعل یح«نماز) و  ید به سوی(بشتاب »الصلوة

 یپس برا«فرمودند:  ج شنوم. رسول خدا ی؛ آن را میعرض کرد: آر ؟»یشنو یم

ش را در خانه یبدو اجازه نداد (که نماز خو ج امبریجه، پینت؛ و در »اجابت آن، بشتاب
 ».بگزارد)

 ].اند ت کردهیروایی ث را ابوداود و نساین حدی[ا 
 .ھاّمة؛ مانند: مار و امثال آن، جمع: ی: حشرات زھردار و موذ»الھواّم « :شرح

 : جانوران درنده؛ ھمانند گرگ و سگ.»السباع«
ر یضر«افته. یان یز یعنی؛ مضرور: مفعول یبه معن لیفع: »ریضر«: »ر البصریضر«
ش را از دست یخو یینایافته باشد و بیان یچشم ز ی هیکه از ناح ینا؛ کسی: ناب»البصر

 داده باشد.
است که  »فیو تخف یریگ ل، آسانیاجازه، اذن، تسھ« ی: در لغت به معنا»رخصت«

 باشد. یم »ُرخص«جمع آن، 
ط یف مکّلف در شرایفرو کاستن از تکل یاز احکام برا یع برخی: به تشراصولو در 

 ند.یشارع (خدا و رسول) رخصت گو یاز سو یفین تخفیچن یخاِصّ ُمقتض

 .۷۹۲ح  ۱/۲۶۰؛ و ابن ماجه ۸۵۱ح  ۲/۱۰۸ یی؛ نسا۵۵۳ح  ۱/۳۷۵ابوداود  -١
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گر، به استباحت محظور (روا شمردن امر حرام) با وجود سبب خطر و یبه عبارت د
 ند.یو مشقت، رخصت گو یط خاص به عّلت وجود دشواریشرا

گاھ  است: یر در باب رخصت ضروریز یھا یاز دانست یبه اجمال، آ
ن یان شود که ای، در کتاب و رخصت، در سّنِت معصوم بیممکن است حکم کلّ 

ز وحدت یل مطالب در سّنت و نیات و تفصیاز جزئ یاریان بسیموضوع با توجه به ب
 ر است.یپذ هی، توجیعت اسالمیموضوع شر

ل محّرم ھمواره به قوت ید؛ چرا که دلیآ یان میدر م یرخصت ھمواره به سبب عذر
ن با در نظر گرفتن یمع یطیخاص و در شرا یاست و فقط در اوضاع و احوال یخود باق

 د.یآ یان میدر م ین رخصتیچن یعذر
ف حکم و یرود؛ چرا که رخصت، عبارت از تخف یمت به کار میرخصت در مقابل عز

 ن است.یشیپ ی دهیمت، عبارت از حفظ مدلول حکم به شنیعز
 دانند. یم رفع َحَرج ی رخصت را قاعده یان، مبنایاصولشتر یب

) در صورت وجود رخصت واجب، حرام است؛ چنان که یمت (حکم اصلیعمل به عز
ن یرد، ایان باشد، روزه بگیدن و ھالکت او در میب دیمار که احتمال آسیاگر شخص ب

 کار حرام است.
 :اقسام رخصت

 رخصت بر چند قسم است:
ان آمدن آن، یند که با در میگو یم رخصت اسقاط، یبه رخصت رخصت اسقاط:) الف

گردد؛ مانند  یمت) کامًال ساقط و عمل به رخصت، واجب می(عز یعمل به حکم اصل
ست یمار، مجاز نیمار که در صورت احتمال و خوف ھالکت بیرخصت روزه نگرفتن ب

ط، حکم ن در رخصت اسقایعمل کند. بنابرا یکه رخصت را وانھد و به حکم اصل
 .مشروع، حکم رخصت است

مت (حکم یند که حکم عزیگو یم هیرخصت ترف، یبه رخصت ه:ی) رخصت ترفب
بر مکّلف،  یریل آن، موجود باشد؛ اّما به عّلت آسانگیو دل ی)، با وجود آن، باقیاصل

 ان آمده باشد.یز در میحکم رخصت ن
ند. به یکه موجب ترک فعل باشد، رخصت ترک گو یبه رخصت ) رخصت ترک:ج

از، ی) به عّلت ضرورت و نیمت (اصلیبر ترک حکم عز یگر، به فرمان شارع مبنیعبارت د
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مت، موجب فعل باشد، حکم رخصت ترک ین، اگر حکم عزیند. بنابرایرخصت ترک گو
 ه ھم صادق است.ین قضیخواھد بود و عکس ا

 یند که در آن، شارع، به اقتضایگو یم لرخصت فع، ی: به رخصت) رخصت فعلد
 یکه در حکم اصل ی(در اوضاع و احوال خاص) به انجام عمل یازیا نیو  یضرورت

از آن فرمان داده است، امر کند؛ چنان که شارع،  یا به نھیمت) به ترک آن و ی(عز
گاه به  آنستن به عورت مردان و زنان نامحرم بازداشته است و یمردان و زنان را از نگر

مت، ین، اگر حکم عزیآن را روا شمرده است. بنابرا ).حکم ضرورت (درمان، قضاوت و..
 موجب ترک فعل باشد، حکم رخصت، موجب عمل به آن خواھد شد.

نماند و با  یچ باقی، ھیند که حکم اصلیگو یکامل م یبه رخصت ) رخصت کامل:ه
 ، عمل نشود.یحکم اصل زان و مقدار ازیچ میان آمدن حکم رخصت، به ھیدر م

و  یند که مکّلف در انجام به حکم اصلیگو ی، مباح میبه رخصت و) رخصت مباح:
ھا، مختار باشد؛ به  از آن یکیبه جانب  یحین ترجیاستفاده از رخصت، بدون کمتر

 ا نکوھش نشود.یش و یھا، ستا از آنھریک  که با عمل به ینحو
ند که عمل به حکم رخصت، یگو ی، مندوب میبه رخصت ) رخصت مندوب:ز
باشد؛ اّما عمل نکردن به رخصت مندوب، مستحق  یتر از عمل به حکم اصل دهیپسند

 ت در عمل به حکم رخصت باشد.یُحسن کار و مطلوب ینکوھش نباشد، ول
مت) ی(عز یند که عمل به حکم اصلیگو یناقص م یبه رخصت ) رخصت ناقص:ح

ف در نظر گرفته شود؛ مانند قصر و کوتاه یآن، تخفان نرود، بلکه در انجام یکامًال از م
که گزاردن نماز باشد،  ین رخصت، عمل به حکم اصلیام سفر که در ایخواندن نماز در ا

 زان آن کاسته شده است.یان نرفته است، بلکه از میکامًال از م
د به حکم یند که به موجب آن، قطعًا بایگو یواجب م یبه رخصت ) رخصت واجب:ط

شود که رخصت  یده مین، دیمت) را وانھاد؛ بنابرای(عز یعمل کرد و حکم اصلرخصت 
ان آمدن حکم رخصت یتواند واجب، مندوب و مباح باشد. اّما با در م یا ناقص میکامل 

 ف عمل کند.ید جز به تکلیواجب، مکّلف نبا
 آور و بشتاب. ی، رویاسم فعل است و به معنا »:الیفھح«

 )حیَصحِ ] (۲۸[ - ۱۰۷۹
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رَْداء أم وََعن َّ  َدَخَل : قَالَْت  ادلَّ بُو يلَعَ
َ
رَْداءِ  أ ُت  ُمْغَضٌب  وَُهوَ  ادلَّ

ْ
ْغَضبََك؟ َما: َ�ُقل

َ
: قَاَل  أ

 ِ ْعرُِف  َما َوا�َّ
َ
ْمرِ  ِمنْ  أ

َ
ةِ  أ مَّ

ُ
دٍ  أ   َشيْئًا ج ُ�َمَّ

َّ
�َُّهمْ  إِال

َ
يًعا يَُصلُّونَ  � اهُ . مَجِ وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

ن و ناراحت بود یکه خشمگ یدر حال س د: ابودرداءیگو س درداء) اّم ۲۸( -۱۰۷۹
در پاسخ گفت:  ین کرده است؟ ویتو را خشمگ یزیبه نزدم آمد؛ بدو گفتم: چه چ

مانده باشد  یشناسم که باق یرا نم ج کو) از اّمت محمدی(ن یزیسوگند به خدا! من چ
نم که نماز یب یاکنون مگزارند؛ (اما ھم  یھا نماز را در جماعت م به جز آن که آن

ن امر، یدھند؛ و ھم ینم یتیخوانند و بدان، توجه و اھم یجماعت را با جماعت نم
 ام شده است). یباعث خشم و ناراحت

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

ب«: شرح غْضَ  ن و ناراحت.ی: خشمگ»مُ

 ن و ناراحت نموده است.یتو را خشمگ یزی: چه چ»كما اغضب«
سوگند است و فقط بر سر اسم ظاھر  یبرا »والله«در  »واو«: سوگند به خدا! »والله«
 متعّلق است. ید و به عامل محذوفیآ یدرم

 )حیَصحِ ] (۲۹[ - ۱۰۸۰

يِب  َوَ�نْ 
َ
يِب  بِْن  ُسلَيَْمانَ  بِْن  بَْ�رِ  أ

َ
  ْ�نَ  ُ�َمرَ  إِنَّ : قَاَل  َحثَْمةَ  أ

ْ
اِب ـال  ْ�نَ  ُسلَيَْمانَ  َ�َقدَ  َخطَّ

يِب 
َ
بِْح  َصَالةِ  يِف  َحثَْمةَ  أ   َغَدا ُ�َمرَ  َو�ِنَّ  الصُّ

َ
وقِ  إِىل ـمَ  َ�ْ�َ  ُسلَيَْمانَ  َوَمْسَ�نُ  السُّ

ْ
 ْسِجدِ ال

وقِ  َفاءِ  ىلَعَ  َ�َمرَّ  َوالسُّ مِّ  الشِّ
ُ
رَ  لَمْ  لََها َ�َقاَل  ُسلَيَْمانَ  أ

َ
بِْح  يِف  ُسلَيَْمانَ  أ  بَاَت  إِنَّهُ  َ�َقالَْت  الصُّ

نْ  ُ�َمرُ  َ�َقاَل  َ�يْنَاهُ  َ�َغلَبَتْهُ  يَُص�ِّ 
َ َ
ْشَهدَ  أل

َ
بِْح  َصَالةَ  أ   يِف  الصُّ

ْ
َحبُّ  َجَماَعةـال

َ
َّ  أ

َ
نْ  ِمنْ  إِيل

َ
قُومَ  أ

َ
 أ

ْلَةً 
َ

اهُ . يل وَ الك رَ  .)٢(مَ

به  س د: عمر بن خطابیگو س حثمه یمان بن ابی) ابوبکر بن سل۲۹( -۱۰۸۰

نبود؛ پس از آن، عمر بن  س حثمه یمان بن ابیسلوقت نماز صبح، شاھد حضور 

قرار  یدر حّد فاصل بازار و مسجد نبو س مانیو منزل سل -به بازار رفت  س خطاب

مان ید و بدو گفت: امروز صبح، سلیرا د س حثمه یمان بن ابی، مادر سلشفاء -داشت 

 .۶/۴۴۳؛ و مسند احمد ۶۵۰ح  ۲/۱۳۷ یبخار -١
 ».تاب صالة الجماعةک« ۷ح  ۱/۱۳۱ کموطأ مال -٢
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دم!؟ مادرش عرض کرد: او تمام شب را نماز خواند و یرا (در نماز جماعت صبح) ند

گفت: اگر در نماز  س غلبه کرد و در خواب ماند. عمر بن خطاب یخواب بر وسپس 
 ن که تمام شب را نماز بخوانم.یپسندم از ا یشتر میجماعت صبح حاضر شوم، ب

 ].ت کرده استیروا» موطأ«ث را مالک در ین حدی[ا
 افت.ی: گم کرد؛ ن»َفَقد« :شرح

 : در شبانگاه رفت.»راح«رفت؛ مقابل  ی: آن مرد در بامداد نزد فالن»غدا«
 : بازار.»السوق«
مان یا اسم مادر سلی: »شفاء«است؛ و  »شفاء«ان از یا عطف بی: بدل »مانیاّم سل«
 ا لقبش.یحثمه است و  یبن اب
به عنوان فعل » بات«کرد.  یسپر یی: شب را به روز آورد؛ شب را در جا»بات«

و مبتدا را به عنوان اسم خود،  دیآ یرود و بر سر مبتدا و خبر درم یناقص به کار م
 کند. یمرفوع و خبر را به عنوان خبر خود، منصوب م

 :»الن اشهد صلوة الصبح يف مجاعة احبّ ايلّ من ان اقوم ليلة«
د یز، باین یشود که در عصر کنون ین برداشت میث، چنین بخش از حدیاز ا

خود مشغول شوند؛ نه آن که از کاه، کوه بسازند  یمسلمانان به ھموم و مشکالت اساس
که موجب افتادن در گودال اختالف و  یزین چیو کوه را کاه جلوه دھند؛ مھمتر

از ھموم و مشکالت بزرگ  یو عدم اّتحاد و ائتالف اّمت شده است فراغت فکر یبدبخت
 یع برایوس یایبزرگ و رؤ یھا و عدم وجود آمال یزیر باشد و عدم برنامه یم یو اصل

 نده است. یآ
 خود مشغول شوند. یالت اساسکد به ھموم و مشیمسلمانان با

ه موجب افتادن در گودال اختالف و عدم اتحاد و ائتالف امت ک یزین چیمھمتر
 یزیباشد و عدم برنامه ر یم یالت بزرگ و اصلکاز ھموم و مش یرکشده است فراغت ف

نده یآ یع برایوس یاھایبزرگ و رؤ یآمالھان عدم وجود آرزو و یمات و ھمچنیو تنظ
 است.

فارغ شوند،  یالت اصلکمسلمانان از ھموم و مش یھا شهیار و اندکدر واقع ھرگاه اف
جنگند و  یگر میدیکجھت با  یب یر شده و گاھیدرگ یم ارزش و جزئکز و یبا مسائل ر

 .نند!ک یگر را قتل عام میدیک
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 یافتن راه و چاره برایو  یالت اساسکمثل متوجه شدن به مش یگریچ عامل دیھ
شود و  ی، موجب اتحاد و اجتماع مردم نمکستادن در مقابل دشمن مشتریآنھا و ا

ان «د: یفرما یه مکبا است؛ چنانیز یلین مورد خیدر ا یسخن شاعر مسلمان احمد شوق
 ند.ک یبت زدگان را دور ھم جمع میبت، مصی: مصیعنی؛ !»نیجمعن المصابیالمصائب 

رامون مسائل یه آنرا در بحر جدال پکانت است ین خی، ایامت اسالم یامروز برا
ه گذشتگان، در ک یو جزئ یم ھمان مسائل فرعیغرق نمائ یاعتقاد یو حواش یفقھ

ن یبه اتفاق معاصر یدیچ امیروانشان در آنھا منازعه نمودند و ھیردند و پکآنھا اختالف 
م؛ ینکامت را فراموش  یھا و غمھا بتیمص الت،که مشیکدر آنھا وجود ندارد زمان

 م.یه چه بسا خود سبب آن بوده اک یھا بتیالت و مصکھمان مش
شان به شّدت در یست، ایرا نگر /ت عبدالله بن عمر ید حساسین باره بایدر ا

رد کم خون مگس از آن سؤال کح ی ه در حالت ِاحرام دربارهک یمقابل مرد عراق

خته بودند و مظلومانه او را یرا ر ج امبریپ ی دخترزاده را قومش خونیشد؛ ز یعصبان
دادند و  یت نشان میز، حساسیم ارزش و رکمسائل  ی آمدند درباره یردند اّما مکد یشھ

ت یاز واقع یو سبب آنرا دور یاده روین سؤال را غلّو و زیردند. ابن عمر اک یسؤال م
زند و یر یامبر را میپ ی خترزادهت فرمود: آنان خون دیدانست و در جواب با عصبان یم
 .نند!ک یم خون مگس سؤال مکند و از حیآ یندارند اما م کیبا

رادارند و  یرأ یکش از یش و احتمال بی، گنجایم: مسائل اجتھادیبارھا گفته ا
ن ید یشش و نرمکل بر وسعت و ین ھم دلینند و اک یر را قبول میتفس یکش از یب

دو اجر و  یه حق را به دست آورده است داراک یعت اسالم مجتھدیاست و در شر
ه در اجتھاد به خطا رفته اگر چه اجر بدست آوردن حق را از دست داده، ک یمجتھد

اورده است اّما در به یرا اگر، حق را به دست نیاجر اجتھاد را از دست نخواھد داد. ز
ح، یصح ثیز طبق حدیش نیبه خطا رفته است و خطا یرده ولک یدست آوردن آن سع

مسائل  ی ه دربارهکن است یانت این خینصورت بزرگتریبخشوده شده است. پس در ا
ه به کم یبساز یقیشد و منجنکمردم آتش شراره  ی ا عامهین ین مجتھدیدر ب یاجتھاد

تر از فشنگ  تر از سنگ و برنده لمات سختکگر را در آن با یدیکخاطر اختالف نظر، 
  م.یوبکب

دار یران مسلمان بکت دعوتگران و متفیفه و مسئولین وظیمھمترن، امروز یبنابرا
ه چشم ک یا وهیباشد به ش یم یالت اصلکردن امت به مشکردن مسلمانان و مشغول ک
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نند تا ھر فرد از کز کو ھموم موجود متمر یالت اصلکو عقل و قلبشان را بر مش
ن بر ین بار سنگیجه ایند و در نتکالت را بر دوش خود حمل کاز مش ین جزئیمسلم

ت به یمسئول ین، در اداین بار سنگین ایاز حاملھریک  ده ویع گردیتوز یاّمت اسالم
 ، و حمل آن آسان گردد.کبار سب ینیار خود را انجام دھند و سنگک یآسان

و  ی، زبانیا لهیو قب یدئولوژیو اختالفات ا ینیرغم اختالف د یجھان امروز، عل
گر است. مذاھب یدیکشدن به  یکدر تمام جوانب در حال نزد یاسیو س یا منطقه

شدن و  یکه ھستند، در حال بھم نزدین شبیان متبایشتر به ادیدام بکه ھر ک یحیمس
ھا با وجود  یحیھا و مسیھودیه کم ینیب یه ما مکگر ھستند. بلیردن با ھمدک یارکھم

جوانب مختلف با ھم شوند و در  یم یکگر نزدیه دارند به ھمدک یخیتار یدشمن
قبل در  یاست در سالھا یحیمس یشورھاکاز  یکیه کان یکوات ینند حتّ ک یم یارکھم
 رد.کختن خون او تبرئه یح و ریھا را از قتل مسیھودیمان مشھور، یپ یک

ن آنھا وجود یه در بک یرغم رقابت یعل یا و شورویکآمر یعنیدو ابرقدرت جھان 
ھا در ابتدا با  آن یکیشدند و نزد یکگر نزدیبه ھمد یدئولوژیه از نظر اکم یدیداشت د
 یزندگ«رد نام که ک یشرفتیز شروع و مشھور شد، سپس با پیآم مسالمت یستینام ھمز
 به خود گرفت.» زیآم مسالمت

 شدند. یکگر نزدیدیکن به یا و چیکن آمریھمچن
از ھم  آنرا یکیدئولوژیو ا یاسیو س یقوم یھا شتار و نزاعکه جنگ، ک ییاروپا

رود تمام  یانتظار م یوستن است و حتّ یده بود امروز از تمام جوانب در حال بھم پیپاش
شور ک یکل به ین برود و تمام اروپا تبدیاز ب ییاروپا یشورھاکن یحد و مرزھا در ب

 ز شد).ین نین چنیگردد. (که ا
ھا را از ھم  آن کین و ترسنایوار آھنیه دک یو غرب یشرق یه اروپاکن یتر ا بیعج

ن یت از بیشود تا در نھا یتر مکتر و نازکناز یوار فوالدینون آن دکرده بود ھم اکجدا 
 برود.

سد: ینو ین مین چنیمعروف، احمد بھاء الد یاسیس ی سندهینه نوین زمیدر ا
ار کرا ب» تا اورال یکاروپا از آتالنت«ھا و سخنانش عبارت  ژول در خطبهیه دک یھنگام

ن یب یوھھاکرا اورال یاز تمسخر و خشم بود ز یبکین عبارت در مجموع، تریبرد ا یم
ل کیرا تش یواحد یاروپا«ه کن است یعبارتش ا یاست و معن یبریه و سیروس

ژول ید». ایه تا فرانسه و اسپانیه شامل شرق و غرب آن باشد... از روسکم داد یخواھ

 



 ٣١٣ )آن لتیفض و جماعت نماز)  ٢٣( باب( :صلوةکتاب ال

جنگ سرد بودند و اروپا به دو قسمت ه در اوج کآورد  یبر زبان م یالم را ھنگامکن یا
در حال مسابقه  ین بنا شده بود و ھمگیوار برلیم شده و دیتقس یو غرب یشرق
 بودند. یحاتیتسل

ه او فقط کردند ک یه مین توجیالمش را چنکدر مقابل، خوش باورھا و ساده دلھا، 
المش کا از ریند زک یه با ھم دارند عصبانک یا را بنا به اختالفاتیکخواھد آمر یم

ا یکه به اروپا از آمری... روسینظام یمانھایو پ یکمان آتالنتیرغم پ یشود عل یده میفھم
بر اساس  یمنظم و با قاعده بود، و یزیالم چکن یژول از ایتر است. منظور د یکنزد
گردد  یم میتقس یو نژاد یمات قومیه جھان با تقسکخود باور داشت  یخیتار ی هینظر

مھمتر  یاسیس یھا خ از تمام نظمیدر تار یائی، و نقشه جغرافیکیدئولوژیمات اینه تقس
ن یند مثل فرانسه، اک یم مکح یمختلف یاسیس یھا ملت واحد نظم یکرا بر یاست؛ ز

ماند  یه مک یزیباشد، اّما چ یستیمونکا ی یدار هیو سرما یا جمھوری ینظم پادشاھ
ره، یبر فرانسه و آلمان و غ یاسینھمه نظام سیاست پس با وجود ا یھمان نسبت قوم

ن منطق، یاست و بر اساس ا یھمان آلمان یاست و آلمان یھمان فرانسو یمرد فرانسو
شد و سپس  یستیمونکومت کل به حیبود سپس تبد یم پادشاھکح یه ابتدا دارایروس

نھا یجه تمام ایاست و در نت یھمان روس یل شود فرد روسیتبد یگریز دیبه ھر چ
جزو اروپا  یھمگ ییت اروپایاند بنابر قوم اروپا قرار گرفته ییایجغراف چون در خط

 یھا قتین حقیند و اک یا را از اروپا جدا میکانوس آرام آمریه اقک یباشند در صورت یم
استش در واقع ین سیژول با ایتر است. د یقو یکورشو و آتالنت یمانھایاز پ یقوم

دانست نظام  یه مکاھد. ھمانطور کاروپا با بر یکخواسته است از عظمت و ابھت آمر
بود نه  یاسیژول جزو اعتقادات سین نزد دیرود و ا یم یرو به نابود یستیمونک
 است مجرد.یس

ژرف  یتأمل یو تمدن یفرھنگ یه در انقالبھاکخ، آن یر و جستجوگر تارکژول متفید
وپا مخصوصًا شرق ار یدادھایرو ی دربارهھرکس  ش است،یش از ھمه دوراندیدارد و ب

ژول بدون جنگ یار دکه اذعان دارد افکن یگردد و جز ا یر میر رود متحکآلمان به ف
 د.یتواند بگو ینم یگریز دیوسته چیبوقوع پ یو بمب اتم کو موش یجھان

ه کدارد  یا خود فلسفه یخ برایه حتمًا در شناخت تارکه گورباچف کن یتر ا بیعج
است و بر وحدت طبقات  یدعوتگر تناقض قومژول است یصد در صد مخالف برداشت د

ن یار برد و با اکرا به » اخ بزرگ اروپاک«ش عبارت یھا یدر سخنران یباور دارد، و
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را به لرزه درآورد. اما  یو غرب یالمش جھان و قبل از آن اروپا و مخصوصًا آلمان شرقک
ن یانه و با ارین سرعت غافلگیژول را با ایخ اقوال دیرد تارک ین تصور نمیچن یسک

 .)١(ندکقبول  یسادگ
ھا یگران و جدلینده مادینھا مالقات گورباچف است به عنوان نمایتر از تمام ا بیعج

ه کاست  یزین چیان. و ایکھا در وات در قرارگاه پاپ یکاتولک یسایلکنده یبا پاپ نما
 نداده است. ینون روکتا ۱۹۱۷ه سال یدر روس یکیبعد از انقالب بلشو

وشاتر کم از آنھا یه دارک یاملکعت ین نظم و قانون و شریما با وجود ا دیچرا با
ن در گوشه و یم؟ فرزندان مسلمیالت امت خود مشغول نشوکم و به ھموم و مشینباش

در جھل و  یو مرض در حال جان دادن ھستند و از نظر معنو ینار جھان از گرسنگک
رند و در برابر خطر گمراه شدن و یم ی، و با غرق شدن در فساد مواد مخدر میسوادیب

ل ین سیم و در مقابل ایاند. چرا به آنھا اھتمام ندھ افر شدن قرار گرفتهکو  یحیمس
ه به کم؟ آنیندھ یتکنجات آنھا به خود حر یم؟ چرا براینکن یستادگین اکان یبن

اشتن کقدرت  یاست؟ امت اسالم یندارد چه نوع مسلمان ین اھتمامیالت مسلمکمش
م خود را بسازد یدفاع از حر یالزم برا ی تواند اسلحه یخود را ندارد و نم یوردنمواد خ

در آن  یه امت اسالمک یازش گردد، تمام مناطقیه موجب امتکندارد  یچ صنعتیو ھ
نم اگر جھان ک یه چنان گمان مکشود بل یون است جزو جھان سوم محسوب مکمس

نادان، اسالم را سبب  یبسا انسانھا م! و چهیز وجود داشت ما جزو آن بودین یچھارم
به سبب تخلف مسلمانان از  ین عقب ماندگیه اک یدانند در حال یم ین عقب ماندگیا

ت یداشتند آقا و استاد بشر کن به اسالم تمسیه مسلمکرا در آنروز یاسالم است ز
 بودند.

حمله  یش بر رویاست، مرزھا یه اندونزکن یشور مسلمان نشکن یا بزرگتریدر آس
ن حالت یه است ھمیجریه نکقا یشور آفرکن یباز شده است و بزرگتر یریتبش یگروھھا

ورزد و از حداقل عقل  ین اھتمام میکه به امور د یوریچ مسلمان غیا ھیرا دارد. آ
 یالت غافل شده و در مسائل جزئکن مشیدھد از ا یبرخودار باشد به خود اجازه م

ن و یرد و بر مسلمانان ھم دیاد برآورد و آرام نگیفر ینیار دکو اختالف در روش  یعلم
ن یه ایکد قرار دھد؟ در صورتیند و آنھا را مورد تھمت و تھدکخود حمله  ی دهیھم عق

 م. ۱۳/۱۱/۱۹۸۹االھرام  -١
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ه در چھارچوب کباشند بل یآن م یھایازمندین و نه جزو نیات دیمسائل نه جزو ضرور
 اند. ات قرار گرفتهیمالکنات و یتحس

است و  یا شهیردن اختالفات رکرامون، در حال فراموش یه جھان پکن یبا وجود ا
چگونه باعث تقارب و اتحاد و توافق جھان در تمام  ین نوع فراموشیه اکم ینیب یم

م ینیب یرا م یسانکان خود یشود، اما در م یمختلف و تمام جوانب شده و م ینھایسرزم
 ی ده را متفرق و فتنهیانه جمِع به ھم تابکبا ی، بیو جزئ یز و فرعیه در مسائل رک

آورند. بر ما الزم است  یت درمکن و بالقوه را به حرکدار و تعّصب سایده را بیخواب
ن امت یر اکبه ف یم و مقدارینکح ین گونه غفلت را تقبینگونه افراد را سرزنش و ایا

 ین مسائل جزئیرده و در راه دکمشغول ن یم و مسلمانان را با مسائل جزئیخود باش
 م.ینشو یالت اصلکم و باعث غفلت، از ھموم و مشینکر و رو نیا زا ریدن

 یه در زمانھاکرا  یگرفته و موضوعات یده دوریفا یثمر و ب ید از مسائل بین بایبنابرا
 م.ینکاز آنھا نمانده است زنده ن ییچ گونه ردپاینون ھکم مطرح بوده و ایقد

را به خود  یر اسالمکاز ف یعیدان وسیخلق قرآن در زمان خود، م ی فتنه ی مسئله
ده بود و دعوتگران یشکان معتزله و اھل سنت زبانه یرده بود و آتش فته در مکمشغول 

ن نبرد یمانان آن را در ایپ و ھم یاست خود توانستند دست دولت عباسیاعتزال باس
 ی و اسوه ین و علما و امامانشان و در رأس ھمه امام رّبانینند و جمھور مسلمکداخل 

مجبور ساختن  ین فتنه دادند و برایاحمد بن حنبل را دردام ا یعنیبر و حلم، ص
ن، آتش و آھن و زندان و عذاب را یراست ی دهیعق کن بدعت و ترین به قبول ایمخالف

ه بار گناه کبود  یمونیو نام کن، بال و محنت سھمنایرده بودند. در واقع اکاستخدام 
 .ردند!ک یر قلمداد مکف یا خود را طرفداران آزادیوه گکرده بودند کحمل  یا آن را عده

از ھریک  هکبوده است  یھاتیط و توجیشرا ین فتنه در زمان خود دارایبه ھر حال ا
را یندارد؛ ز یگریه و مفھوم دیچ توجیآن امروز ھ یایاند اما اح دو طرف آن را دارا بوده

 م؟ینکل خود کآنرا مشم چرا یفتاده ایست و به دام آن نیل امروز نکه مشک یزیچ
ن به خلق قرآن سخن یه و قائلیه و اباضیدیز ی ه دربارهک یسانکن از یبنابرا

ل کرا مشینم زک یتعجب م یلینند خک ین سخنان پر میند و وقت خود را با ایگو یم
ه ک یسانکالم محّمد است نه با که معتقدند قرآن کاست  یسانکامروز ما با  یاصل

دست  ی ند: قرآن ساختهیگو یه مکاست  یسانکند قرآن مخلوق خداست و با یگو یم
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دانند قرآن از طرف خداوند است  یه مکاست  یسانکل ما از کبشر است و باألخره مش
 پسندند و قبول ندارند. یو قانون دولت و جامعه نم یزندگ ی اما آن را به عنوان برنامه

 )فیَضعِ ] (۳۰[ - ۱۰۸۱

يِب  َوَ�نْ 
َ
ْشَعِريِّ  وىَس مُ  أ

َ ْ
اهُ  .»مَجاَعة فَْوقهَما َ�َما اْ�نَانِ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  األ وَ  ابْن رَ

ه اجَ  .)١(مَ

شتر یا بیاگر دو نفر «فرمودند:  ج امبرید: پیگو س یاشعر ی) ابوموس۳۰( -۱۰۸۱
امام و  یکیاگر دو نفر بودند؛  یعنید نماز با جماعت برگزار گردد؛ (یاز آن باشد، با

 ».)شده و نماز را با جماعت بخوانند ی، مقتدیگرید
 ].ت کرده استیث را ابن ماجه رواین حدی[ا

 ن عبارتند از:یشیث پید به دست آمده از احادیفوا :شرح
لت در رفت ین فضیسازد؛ ا یبرد و گناھان را نابود م یرفتن به نماز، درجات را باال م

 و برگشت خواھد بود.
 شود. ینوشته م یکیشود، ده ن یمسجده برداشته م یکه به سو یھر گام یدر ازا

گردد،  یرود تا دوباره به آن برم یرون میاش ب که از خانه یا انسان مسلمان از لحظه
 شود. یاز نمازگزاران نوشته م

ن از لحاظ مکان به یآورد که دورتر یبه دست م ین پاداش را در نماز، کسیتر بزرگ
 اد باشد.یاو تا مسجد ز ی فاصله یعنینماز باشد؛ 

محسوب  یا ش صدقهیدارد، برا ینماز برم یکه انسان مسلمان به سو یگام
 شود. یم

 گردد. یو جھاد محسوب م یمسجد، از مرز دار یھا به سو کثرت گام
ھر بار صبح و شب  یدر ازا یو مھمان ییرایبنده در بھشت، اسباب پذ یخداوند برا

 اده کرده است.رفتن او به مسجد آم
مساجد  یھا به سو یکیروندگان در تار یامت برایگمان خداوند بلندمرتبه، روز ق یب

 کند. ینور را کامل م
کند؛ او  یرود، خداوند ضمانت او را م یرون میمسجد ب یاش به سو ھر کس از خانه

 کند. یتش میدھد و کفا یم یرا روز

 .۵/۶۹؛ و مسند احمد ۹۷۲ح  ۱/۳۱۲ماجه ابن  -١
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با و کامل کرده باشد؛ در واقع به یش را زیخو یکه وضو یرونده به نماز، در صورت
 یشک خداوند بلندمرتبه، بر بندگانش با اکرام و احترام کس یرود. ب یارت خداوند میز

اد یکند، لطف و احسان کرده است. لطف خداوند بلندمرتبه، در ازد یارت میکه او را ز
ھا و  یھا و گرفتار بتیع درجات و دور کردن مصیثواب و ترف یمان و احسان و عطایا

 کند. یدا میپ یھا تجلّ  دن قلبیشادگردان

ترک نماز جماعت را نداد؛ پس چگونه ترک  ی ر، اجازهیپ ینایبه ناب ج رسول خدا
 افراد سالم، مرّخص و مجاز است؟ یآن برا

 د شده است.یھر کس نماز جماعت را ترک کند، به غفلت و مھرزدن قلب، تھد
 نفاق است. یھا عذر، از نشانهتخّلف و عدم حضور در نماز جماعت بدون 

 ھا. ھا و زحمت یتالش سخت صحابه، جھت حضور به نماز جماعت با بودن دشوار
ک یان و عبادات، یخ ادیدر تار یرینظ یدگاه اسالم به شکل بیبه ھر حال، نماز از د

ھر مسلمان را  ی فهیاست؛ اسالم، وظ یانسان یرومند و آموزشگاه عالین یت اجتماعیترب
ا یش یخو ی نار از جامعهکمنفرد و بر  یه بصورتکرده است کن خالصه نیتنھا در ا

به انجام  یه او را بطور جدکند، به انجام نماز بپردازد. بلک یم یه در آن زندگک یطیمح
 نماز بصورت جماعت و بخصوص در مساجد فراخوانده است.

ده بودند، آتش یچیجماعت سرپ ه ازکرا  یسانک ی خواست خانه یم ج امبریپ
ست و یده است، درعوض، بین، اگر جماعت از نظر اسالم واجب نگردیبنابرا .)١(بزند

  .)٢(باشد یباالتر م یھفت درجه از نماز فرد
ه فردا خدا کس عالقه دارد کھر «ه گفت: کت نموده است یمسلم، از ابن مسعود روا

ه بدان ک یا ن نمازھا بگونهید به ایبا یند، مکه مسلمان است مالقات یکرا در حال
امبرتان معلوم یپ یت را برایھدا یراھھا ید باشد. خداوند تعالیفراخوانده شده است، مق

ن یباشند. اگر شما مانند ا ین راھھا و روشھا میا ی داشته است و نمازھا، از جمله
د و اگر یرده اکات نامبرتان را مراعید، سنت پیخود نماز بگزار ی متخّلف در خانه ی بنده

ح یه به نحو صحکست ینکس  ھیچ د.یشو ید، گمراه مینکرا مراعات ن ج امبریسنت پ
ه ک یھر گام یه خداوند به ازاکآورد، مگر آن ین مساجد رویاز ا یکیر نموده، به یتطھ

 ه؛یث متفق علیبنابر حد -١
 ت مورد اتفاق.یروا -٢
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 یسکم و یردک ین میآمرزد. ما چن یاز او م یسد و گناھینو یش میبرا یدارد، ثواب یبرم
، به دو نفر یه از شدت مرض و ناتوانکبودند  یسانکد و یورز یجز منافق از آن غفلت نم

 .»ابندیتا در صف نماز جماعت حضور  دادند یه مکیت
ا یق نواختن ناقوس ین از طریشیان پیدن وقت نماز، در اسالم مانند ادیاعالم فرارس

 یگریق دین منظور طریا یا برافروختن آتش قرار داده نشده و برایپور یدن شیدم
محتوا، متضمن مفھوم  یان و روشنیل بکه بعلت قوت عبارات، شکده است ین گردیمع

اهللا اكرب، اهللا اكرب، «ن ھمان اذان است: یباشد و ا یم یمؤثر یشعار و آواز و سرود مل
اً رسول اهللا اكرب، اهللا اكرب، اشهد ان ال اهل اال اهللا، اشهد ان ال اهل اال اهللا، اشهد ان �مد

اهللا، اشهد ان �مداً رسول اهللا، يح يلع الصالة، يح يلع الصالة. يح يلع الفالح، يح يلع 
 .»كرب، اهللا اكرب، ال اهل اال اهللالفالح، اهللا ا

د و مؤمنان آنرا اجابت یآ ین برمیمؤذن ی وقت، از جنجره یک، در ین سرود الھیا
 ند.یآ ید گرد مخو ی نند و روزانه پنج نوبت در مسجد محلهک یم

ه خداوند ک یھفتگ ی ضهین فریند. ایآ یدر نماز جمعه گرد م یعتریسپس بطور وس
 جماعت را در آن واجب نموده و گفته است:

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ  � ْ َءاَمُنوٓ  ٱ�َّ لَٰوةِ  نُودِيَ  إَِذا ا ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ  يَۡومِ  ِمن لِلصَّ ِ  رِ إَِ�ٰ ذِكۡ  ٱۡسَعۡوا  ٱ�َّ
 .]۹[الجمعة:  ﴾٩َ�ۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلُِ�مۡ  ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ 

د پس ینماز در روز جمعه فراخوانده شد ید ھرگاه برایا مان آوردهیه اک یسانک یا«
 د.یشما بھتر است اگر بدان ین براید، اینک کد و ھر معامله را تریاد خدا بشتابی یبسو

س سه جمعه را بدون عذر و از کھر (و تخّلف بدون عذر از آن را روا ندانسته است: 
د مردم یا بایو  .)١(زند) یدلش مھر م د، خداوند بریمان کتر یو سھل انگار یسست یرو

زند و در  یه خداوند بر دلشان مھر مکنیا اینماز جمعه دست بردارند و  یاز فروگذار
 .)٢(»خواھند گرفتشگان قرار یار غفلت پشم

آنرا حسن دانسته  یاند و ترمذ ت نمودهی، آن را روایی، ابوداود، ابن ماجه و نسایھر مسلم، ترمذ -١
به م گفته است: کاند و حا ردهکح خود نقل یز در صحیمه و ابن حبان نیه ابن خزکاست، ھمچنان

 ح است.یشرط مسلم صح
 گران.یت از مسلم و ابن ماجه و دیروا -٢
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و  یادآوریه و موعظه و یآموزش و توج ینوع ی ، در بردارندهین اجتماع ھفتگیا
 باشد. یام وحدت و اظھار قوت مکو استح یحس برادر یایمان و احید پیتجد

ن نماز، آنست یشود. ھدف اسالم از ا یعتر میشمول باز ھم وس ی رهید، دایدر نماز ع
 یواحد ی مردم را در نقطه ی ب داده و ھمهیبزرگ ترت یر و جشنیفراگ یه انجمنک

 ند.یت نماکدارند، در آن شر یه عذریکسانک یگرد آورد و مردان و زنان، حت

ه در روز کبه ما دستور داد  ج رسول خدا«ه گفت: کت شده است یه روایاز ام عط
اص حائض م. اما اشخیاوریز با خود بین را نی، زنان حائض و پرده نشید فطر و اضحیع

ا یرات آن خواھند بود. من گفتم: ین و خیشاھد دعوت عام مسلم یخوانند ول ینماز نم

انش او را با روپوش خود پوشش نداشت چطور؟ گفت: خواھر یسک، اگر ج رسول الله
 .)١(»بپوشانند
 است یت نظامیترب یکنماز، 

ل کیتش یه اساس آنرا نظم و فرمانبرک یت نظامیترب یدر نماز جماعت، نوع
ازمند یچقدر ن -مانند اعراب زمان بعثت  -نوخاسته  یھا دھد، وجود دارد و مّلت یم

م در برابر قانون و احترام بزرگان یبه نظم و تسل یبندیو پا یفرمانبردار یآموزش عمل
 شود. ین میق نماز جماعت تأمیه از طرکاست  یزین چیباشد! و ا یم

م، یراست و مستق یا ه بگونهکد یده ایعت دباتر از صفوف جمایاملتر و زک یا نظامیآ
ل گرفته و امامشان ھشدار کوسته، پھلو به پھلو وقدم به قدم شیاف، به ھم پکبدون ش

ه راست بودن صفوف، کآموزد  یند و به آنھا مک یج نظر نمکه خداوند به صف کدھد  یم

افھا که: شکند ک یگوشزد م ج امبریت آن است و از قول پینماز و تمام ی اقامه ی الزمه
د تا خداوند یگوناگون نداشته باش ید و حالتھاینکد و صفوف را سر راست یرا ببند

 تان را دگرگون نسازد.یقلبھا
شوند و  یند و ھنگام قرائت او، خاموش میگو یر میبکت یشنماز، ھمگیر پیبکبا ت

 دھند. یروند و با او سالم م یوع و سجده مکھماھنگ با او، به ر

 هیمتفق عل -١
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ده است. یچیت سرپیه از انسانکنست یند، مثل اک یچین نظام سرپیاه از ک یسک

ه خداوند، کنیند، از اک یوع و سجده مکه قبل از امام رک یسکا یآ«د: یگو یم ج امبریپ
 ؟)١(»م نداردیند بکل یسر او را به سر االغ تبد

ه کاست  یسکن فرد یزند و ا یطان به ھم نمیر از سرباز شیغ یسکت را ین وضعیا
ه قبل از امام، ک یسک«گردد.  یناراحت م یھرج و مرج شادمان و از نظم و ھماھنگ از
 .)٢(»ستطان ایش بدست شیشانیند، پکوع و سجده کر

 ینقش مسجد در زندگ
 یپنج بار نماز جماعت، در اسالم و زندگ ی مسجد بعنوان محل انجام روزانه

ر راھبان و عزلتگاه یمانند َد ن سبب یرده است. بدکدایپ یتیت پراھمیمسلمانان، موقع

به ابوذر فرموده  ج امبریوجود ندارد و پ یتیه در اسالم، رھبانکرا یست. زیاران نیکب
 .)٣(»ت امت من، جھاد استیه رھبانکآور  یبه جھاد رو«است: 

ه بعد از نماز جمعه، به کد یرا د یگروھ یه وقتکخشنود باد  س خداوند از عمر
رد و سخن کر خود را بطرفشان بلند یاند، شمش مسجد ماندهل بر خدا در کتو ی بھانه

د یستد و بگویباز ا ید از طلب روزیاز شما نبا یکچیھ«ه: کمعروف خود را گفت 
د! یه از آسمان طال و نقره نخواھد بارکداند  یه میکبده، در حال یخداوندا به من روز

د و از ینده شوکران پیمز یآورده شد، رو یه نماز بجاک یھنگام«د: یفرما یخداوند م
 .)٤(»دییفضل خدا بجو

ا یردند (ک یم یربازی، شمشج امبریان در مسجد پیه حبشکند ک یت میروا یبخار

ا یداد، گو یھم نشان مل شهیست و به عاینگر یبه آنھا م ج امبریگر) و پید یبا سالح

امد و خواست به طرف یه داشت، چندان خوشش نک یبخاطر تعصب و خشونت س عمر

 .نداشته باش! یارک، س فرمود: عمر ج امبریند، اما پکزه پرتاب یآنھا سنگر

 و صاحبان سنن. یت از مسلم و بخاریروا -١
عُ « -٢ كَ رْ ي يَ يْطانٍ و أَلَّذِ يَتُهُ بِيَدِ شَ مامِ إِنَّامَ نَاصِ ِ بْلَ االْ دُ قَ جُ  با سند خوب. یت از بزار و طبرانیروا». يَسْ
 م.کو حات از ابن حبان یروا -٣

لَٰوةُ ٱفَإَِذا قُِضَيِت ﴿ -٤ ْ ٱفَ  لصَّ وا �ِض ٱِ�  نتَِ�ُ
َ
ْ ٱوَ  ۡ� ِ ٱِمن فَۡضِل  ۡ�َتُغوا  ]۱۰[الجمعة:  ﴾�َّ
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اند:  با اسلحه در مسجد، استدالل نموده و گفته یجواز باز یث براین حدیعلماء از ا
ن یروان دین و پید یه براک یارکمسلمانان است و ھر  یمسجد محل امور اجتماع

 باشد. ید باشد، در آنجا روا میمف
ن آموزش یه عامل تمرکست، بلین یباز یکبا سالح، فقط  یاند: باز گفتهدر ضمن 

 .)١(ھنگام جنگ و مقابله با دشمن است... یافراد شجاع برا
 یمحل یا نگرهکت، یم و تربیتعل یبرا یز ملکمر یکمسجد در زمان طلوع اسالم، 

مسلمانان و  یوند دوستیو پ ییسب آشناک یبرا یو انجمن یرکمشورت و ھمف یبرا
 بود. یاساس یپرورش عمل یبرا یآموزشگاھ

 .است یآموزشگاه مل یکمسجد، 
ھمچون مسجد، ھمگان را در شب و روز و تابستان و  یدام آموزشگاه مردمک

چ یراند و ھ یر و جوان را بازپس نمیاز پ یچ شاگردیرد و ھیگ یزمستان در برم
 ندارد؟ ید و بندینه و قیفات و ھزیتشر

و  یاخالق یھا و ارزش یف عبادیالکو ت ین اصول اعتقادینچنیا یشگاھدام دانک
پر از رحمت و  یعلم یھا دھد و حلقه یمعامالت را آموزش م ی وهیو ش یکآداب ن

 ه احاطه شده است؟کمالئ ی لهیبخشد و بوس یدھد و آرامش میل مکیرا تش یتکبر
خالص نبوده و تمام موضوعات مربوط  ینیمساجد منحصر به علوم د یجلسات علم

د. یگرد یز شامل میرا ن یو انسان یل معارف ادبیاز قب یاسالم ی شهیبه عقل و اند
عبدالله بن  ی ھمچون جلسه یه از صدر اسالم، اجتماعاتکم ینک ین مالحظه میبنابرا

ص اختصا یعلوم و معارف گوناگون بوده و ھر روز به موضوع ی رندهیه در بر گکعباس 
ر سقف یدر ز یبزرگ یھا وسته بود و دانشگاهیشد و علم به عبادت پ یل مکیداشت، تش

 نھاد. یمساجد جامع بوجود آمده و رو به رشد م
ش و کن در مراییجامع االزھر در مصر و جامع قرو یتواند ارزش علم یاز ما م یکدامک

دانشگاھھا در طول ا ین مساجد یا یو فرھنگ یتونة در تونس و خدمات علمیجامعه ز
 ؟ندکار کرا ان یقرون متماد
  یدائم ی نگرهکمسجد، 

 ت داشته باشد.ین اھمیمسلم ی جامعه یه براک یارکنماز و ھر  یاست برا یانکمسجد م -١
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شگان، یگران، عبادت پ توبه«ندگانش یه نماکن مسجد یبا ا یدام مجلس ملک
نان و نگھبانان کرکاز من یعان و ساجدان، امر به معروف و نھکان، رایشگران، راه پویستا

 رد؟کتواند  یھستند، برابر )١(»حدود خدا
است خود را عرضه و روش خود را یه زمامداران، در آن سک یا نگرهکمجلس و 

ا یردند! آک ی، با آن مقابله و گفتگو میردند و ملت، بدون ترس و فشارک ین میمع
ه یر و شبیه نظکم یده ایشن یس دولتیجامع و مختصر از رئ یاسینطق س یکنون کتا

شما را  یدم، من زمامدارمر یا«خالفت باشد:  ی، در روز تصّد س رکنطق حضرت ابوب
د ینکم یارید، یدیستم. ھرگاه مرا در راه حق دین شما نیه بھتریکبر عھده گرفتم، در حال

شما نزد  یه ناتوانھاکد ید، بدانیاورید، به راه راستم بیردکو چون به راه باطل مشاھده 
را از آنھا رومندان شما نزد من ناتواند تا حق یرومندند تا حقشان را بستانم و نیمن ن

خدا  ید و چون از راه فرمانبردارینکع خدا بودم، اطاعتم یه من مطک یبستانم. تا وقت
 یدا برام و از خیگو ین سخن را مید. ایستین یمنحرف شدم، موظف به فرمانبردار

 .»طلبم یخود و شما آمرزش م
وعده  د،یآ ید و دروغ از آن در نمیفرما یراد نمود! میفه ایه خلکبود  یانین بیا

ند و ک یشنود و ھرگز فراموش نم یورزد، امت ھم آنرا م یدھد و از آن تخّلف نم یم
ا یند و کفه تخلف یشود خل یدھد. چگونه م یشد و ترس بخود راه نمک یحساب م

گاه  ھیچ شود و ینگره اش روزانه پنج بار منعقد مکه یکد، در حالیامت فراموش نما
 ؟شود یبسته نم یا مرخصی یلیبعنوان تعط
 .انجمن است یکمسجد، 

 یکاز مردم  یا تواند در ھر نماز، خالصه یھمچون مسجد م یا مجمعیدام انجمن ک
ه مردم کمنطقه را گرد ھم آورد؟ اسالم است  یاز تمام یا دهیمحله و در ھر جمعه، برگز

باالتر شمرده و  یست و ھفت درجه از نماز فردیرا به نماز جماعت فراخوانده و آنرا ب

 .ردند. بسوزاند!ک یه از جماعت اعراض مکرا  یسانک ی خواست خانه یم ج سول خدار

�ُِبونَ ٱ﴿»۱۱۲توبه:  ی سوره« -١ ٰٓ �ُِحونَ ٱ ۡلَ�ِٰمُدونَ ٱ ۡلَ�ٰبُِدونَ ٱ ل�َّ ٰٓ ٰكُِعونَ ٱ ل�َّ ِٰجُدونَ ٱ ل�َّ  �ِمُرونَ ٱ ل�َّ
 ِ ِ ٱِ�ُُدودِ  ۡلَ�ٰفُِظونَ ٱوَ  لُۡمنَكرِ ٱَعِن  �َّاُهونَ ٱوَ  لَۡمۡعُروِف ٱب  .]۱۱۲[التوبة:  ﴾�َّ
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گانه یگر آشنا شوند و بیدیکاسالم، فرزندان خود را به جماعت فراخوانده است تا با 
نه کیشوند و دور نباشند، نسبت به ھم محبت ورزند و  یکگر نزدینباشند، به ھمد

 ند.یش ننماکشمکرند و یقرار گ یواحد ی نداشته باشند و در جبھه
ن یشناخته بودند و بد -ر یفراگ یبعنوان انجمن -گذشتگان ما، ارزش مسجد را 

د و در ییار نماکاح را آشکن«ث یازدواج خود را به منظور امتثال به حد یمانھایجھت پ
 نمودند. یدر مساجد برگزار م )١(»دیآن دف بزن ید و براینکمساجد منعقد 

 یھا نهیرند، در ھزیان خود سرمشق گینیشیار پکن یامروز ھم از ا اگر مسلمانان
ه در جھت ک یادیز یروند و ثروتھا یه در محافل پر زرق و برق ھدر مک یار گزافیبس

 رد.کخواھند  ییشوند صرفه جو یمصرف م یو چشم و ھم چشم ییخودنما
 .است یت عملیز تربکمسجد، مر

ش قرار یآن مورد آزما ی ن، در محدوهید یم نظریه تعالکاست  یشتزارکمسجد 
 شوند. یاجرا م ی آن، آماده یرند و اصول انسانیگ یم

ا یمجرد  یامر ذھن یکه اصول خود را بصورت کنست یاسالم، ا یھایاز برتر یکی
به  یناگسستن یه آن اصول را بصورتکا زبان قرار نداده است، بلیحرف محض در سر 

 ی، برادرین آزادیوند داده است. بنابرایفرد مسلمان پ ی روزانه ی و نظام برنامه یزندگ
در  -دند یش از انقالب فرانسه مطرح گردیه دوازده قرن پک -را  یاسالم یو برابر

انگر یاد نمایه بدون سر و صدا و حرف زک یقیو حق یق علمیل حقاکمساجد به ش
 م.ینک یش ھستند، مشاھده میخو

 .یآزاد
 یجز بندگ ینمازگزار در مسجد، باالتر است؟ او از ھر بندگ یاز آزاد یدام آزادک

ند و فقط در برابر او تواضع و خشوع ک یوع و سجود مکاو ر یخدا آزاد است و تنھا برا
 یا ه سلطهکمانند او ھستند  یا دھد. اما انسانھا ھر قدر ھم بزرگ باشند، بنده ینشان م

 بر او ندارند:

نَّ ﴿
َ
ِ  ٱلَۡمَ�ِٰجدَ َوأ ْ فََ� تَدۡ  ِ�َّ ِ  َمعَ  ُعوا َحدٗ  ٱ�َّ

َ
 .]۱۸[الجن:  ﴾١٨اأ

ا النِّكاحَ « -١ لِنُوا هذَ دِ و أَعْ لُوهُ يفِ املساجِ عَ فِّ و اجْ يْهِ بِالدَّ لَ بُوا عَ ِ  ».ارضْ
ف دانسته است، اما یضع یرده ولکت یشه روایاز عا ین را ترمذید: ایگو یشف الخفاء مکدر  

 .۱۴۵، ص ۱د خوب باشد. ج یه شاکدارد  یشواھد
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ا یدر مسجد  یعنی(د؛ یگر را نخوانیس دکچیمساجد به خدا تعلق دارد پس با خدا ھ«
 .»)یدر بندگ

 باشد.  یھا مین آزادین و راسختریو باالتر یوجدان انسان ین ھمان آزادیا
ا یه ھرگاه امام در گفتار کن بس یو انتقاد، ھم یابیده و ارزیعق یآزاد ی اما درباره

ه پشت سر او ھستند، مؤظف به ک یند، نمازگزارانکدر ضمن نماز اشتباه  یردارک
سان یکر و جوان و مرد و زن یپ ین مورد برایباشند و ا یاو م ییاصالح خطا و راھنما

بر دستش  یگرید و دیگو یسبحان الله م یکیند، آن ک یح مین قرائتش را تصحیاست. ا
 بازگردد. یزند... تا به حق و درست یم

ات ینظر ی »تاتوریکد«تواند ھمچون  یرود، نم یه ناطق بر منبر مک ینطور وقتیھم
مند و در صورت یت او سھیز در مسئولیه مردم نکد بلیل نمایخود را بر مردم تحم

اورند و در صورت انحراف یرد، بخاطرش بکرش بدھند و اگر فراموش کد تذیبا یغفلت م
ن باشد. یمسلم ی فهیه ناطق مزبور، خلکنند، ھر چند کتش یراه راست، ھدا از

ن موضوع را یه قرار دھد و ایمھر یبرا یه حّد کم گرفت یتصم س »عمر«ن یرالمؤمنیام
در  ینک یار را مکنیچطور ا«به مخالفت برخاست و گفت:  یدر مسجد اعالم نمود، زن

 ه خداوند فرموده است:یکحال

َرد�ُّمُ  �نۡ ﴿ 
َ
َ�نَ  ٖج َزوۡ  ٱۡستِۡبَداَل  أ ْ  َفَ�  قِنَطاٗر� إِۡحَدٮُٰهنَّ  َوَءاتَۡيُتمۡ  َزۡوجٖ  مَّ ُخُذوا

ۡ
 تَأ

ۚ  ًٔ َشۡ�  ِمۡنهُ  ُخُذونَُهۥ ا
ۡ
تَأ

َ
بِيٗنا �ثٗۡما َ�ٰٗناُ�هۡ  �  .]۲۰[النساء:  ﴾٢٠مُّ

 یاز آن دو مبلغ یکید و به ینکانتخاب  یھمسر قبل یبجا ید ھمسریھرگاه خواست«
ار، کاب بھتان و گناه آشکد با ارتیخواھ یا مید، آیریاز آن، پس نگ یزید، چیداد

 ؟»دیبازستان
ن یا«ش نشان نداد و با صراحت گفت: یده خویجز انصراف از عق ینشکفه، وایخل

 .»!ردکزن درست گفت و عمر اشتباه 
 یبرادر

وزه پنج بار محل را ھمه ر یه مسجد، اھالکاست  یافکن قدر یھم یبرادر ی درباره
گردند و  یھا با ھم آشنا م خورند و چھره یب، بدنھا به ھم مین ترتیآورد و بد یگرد ھم م

رند و یگ ینند و دلھا با ھم انس مک یگر زمزمه میدیکفشرند و زبانھا با  یدستھا در ھم م
از وحدت نمازگزاران در  یدام وحدتکابند. ی یافراد به وحدت ھدف و روش، دست م

خوانند و کتاب  یرا م یواحد یستند و خدایا یم یپشت سر شخص واحد هکجماعت 
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از  یسانیک یارھاکنند و ک یم یرو یواحد ی قبله ینند و به سوک یرا قرائت م یواحد
 قتر است؟یاملتر و عمکدھند،  یوع و سجود، انجام مکام و قعود و ریل قیقب

ابد. ی یدرون راه م ماند و به مغز و یه در سطح و پوسته نمکاست  ین وحدتیا
انگر یه مظھر و نماک یھدف، جھت، حرف و عمل. وحدت شه،یاند در نگرش، یوحدت

 باشد: یه مین آیا یمحتوا

ۡ ٱإِ�ََّما ﴿  ٞ إِخۡ  ُمۡؤِمُنونَ ل ْ  َوة ۡصلُِحوا
َ
َخَوۡ�ُ�مۚۡ  َ�ۡ�َ  فَأ

َ
ْ َوٱ أ َ ٱ �َُّقوا  ﴾١٠تُۡرَ�ُونَ  لََعلَُّ�مۡ  �َّ

 ]۱۰[الحجرات: 
 .مؤمنان برادرنده ک یبراست

 یه نژادھاکنه است یدر مد ج امبریمسجد پ ی تر از منظره جالب یریدام تصوک
را در دامن خود  یو بالل حبش ی، سلمان پارسیب رومیرعرب ھمچون صھیگوناگون غ

 ین عدنانیو مھاجر یل انصار قحطانیه قبائل مختلف عرب از قبکگرفته است، ھمچنان
و  یه دشمنکداشتند  ییھا رهیتھریک  ن قبائلیھمه ک یده، درحالیرا شامل گرد

انداخته بود، مانند اوس و  یانشان جدائیم یت مدت درازیدوران جاھل یتوز نهکی
 خزرج.

ش یخو ی نھا را در آغوش مھربان خود گرفت و در دامن گستردهیا یمسجد، ھمگ
از آنھا  یکیه ک یگر شدند، بطوریدیکگرد آورد و سرانجام، به موھبت خدا، برادران 

 ر شود:ید تا برادرش سیخواب یگرسنه م

ِينَ وَ ﴿  ارَ َ�َبوَُّءو  ٱ�َّ يَ�ٰنَ وَ  ٱ�َّ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  إَِ�ِۡهمۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ ِمن َ�بۡ  ٱۡ�ِ
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
ٰٓ  َوُ�ۡؤثُِرونَ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ۚ  مۡ بِهِ  َ�نَ  َولَوۡ  أ  َوَمن َخَصاَصةٞ

ْوَ�ٰٓ  َ�ۡفِسهِۦ ُشحَّ  يُوَق 
ُ
 .]۹[الحشر:  ﴾٩ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  �َِك فَأ

 .»...اج داشته باشندیه احتکد، ھر چند دھن یح میشتن ترجیو بر خو...«
رفتند تا  ینه و عداوت و خشم و نفرت، بخواب مکیراسته از یپ یو شب ھنگام، با دل

ه کسه گروھند «ت شده است: یه رواکرا یردود نباشد، زنمازشان باطل و در نزد خدا م
رد یرا بر عھده گ ی) گروھیه امامت (رھبرک یرود: مرد ینمازشان از سرشان باالتر نم

ه شب را بگذراند و ھمسرش از او ک ینباشند، زن یاو راض یو آن گروه به رھبر

 



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٣٢٦

ن بدان یو ا )١(»داشته باشند. یه با ھم نزاع و دشمنک ین باشد و دو برادریخشمگ
 سازد. ینم یریچ عنوان با جو نفرت و خشم و درگی، به ھیه نماز واقعکاست  یمعن

 یبرابر
جماعت در  ی از مساوات موجود در صفوف به ھم فشرده یو مساوات یدام برابرک

دست، ینار نگھبان، توانگر در مجاورت تھکانتر است؟ فرمانروا در یمسجد، واضحتر و نما
 .شاورز!کارگر و کنار که مستخدم و دانشمند در وسته بیارباب پ

الن و کیران و صف دوم را به ویه صف اول را به وزکمسجد وجود ندارد  یبرا یقانون
 ان بزرگ اختصاص دھد.کا مالیاول  ی ا مسئوالن درجهیران یرا به مد یسوم

زودتر به مسجد آمد، با ھر ھرکس  نیشانه برابرند. بنابرا یھا ھمگان مثل دندانه
 رد.یگ یم یه دارد، در صفوف جلو جاک یارکمنزلت و 

نماز مسلمانھا، به منظور  یواحد برا ی ن قبلهییتع«د: یگو یم یمحمد اقبال الھور
آن، به احساس مساوات  یلکل کت و حفظ وحدت نظر عموم بوده است و شیتقو

 ینش طبقاتیخواھد ب یه مکبخشد. تا آنجا  یآن، تحقق م یوندھایم پکیو تح یاجتماع
 ان بردارد.یگر را از مید ینسبت به قوم یقوم یبرتر ی هیا نظری

ستادن با یف و پھلو به پھلو ایاشراف منش جنوب ھند، به ھمرد ییاگر برھما
 .خواھد داد!! یرو یمیعظ یھا تن در دھد، انقالب معنو نجس ی طبقه

ند و بدانھا یآفر یموجودات را م یه تمامکاء، یاش ی ھمه ی رندهیدربرگ یوحدت ذات
ت منجر یبشر ی ر ھمهیارناپذکه به وحدت انکاست  یزیبخشد. ھمان چ یم یداریپا
ه در قرآن کچنان -ھا  رهیانسانھا بصورت نژادھا، ملتھا و ت یندگکم و پرایشود و تقس یم

 گر.یز دیص بوده است و نه چیو تشخ ییسھولت آشنا یبرا -آمده است 
خود، به آرمان تحقق  یرکن اساس، نماز جماعت در اسالم، عالوه بر ارزش فیبر ا

دن ین آرمان، فقط با برچیند و اک یاشاره م یق زندگیاز حقا یکیت بعنوان یوحدت بشر
سازد، تحقق  یز میمتما یگریانسان را از د یکه ک یتفاوتھا و اختالفات ی ھمه

 .)٢(»ردیپذ یم

» الزوائد«در  یریه بوصک انش موثق ھستند، چنانیح و راویاز ابن ماجه؛ اسنادش صح تیروا -١
 امرأة باتتو هم له كارهون،و رجل امّ قوماً ثالثه الترتفع صالهتم فوق رووسهم شربا: «گفته است: 

 .»اخوان متصارمانو زوجها عليها ساخطو
 .۱۰۸از عباس محمود، ص  یاقبال، ترجمه عرب» االسالم یف ینیر الدکید التفیتجد«تاب کاز  -٢
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و اثر  ینسبت به نماز اسالم یاند از اظھار شگفت نتوانسته نیاز مستشرق یاریبس
ز اسالم و یه وجه تماکژه نماز جماعت ینند. به وک یخوددار یق آن در نھاد آدمیعم

ر از آن یر مسلمانان تا قرن اخیه غک یاجتماع ین اصول انسانیالھام بخش واالتر
 باشد. یاند، م اطالع بوده یب

ه از ک ییھا یج فھمکرغم یعل -، رنان یلسوف فرانسویه فکل است آنچه ین قبیاز ا
از مساجد مسلمانان  یچ مسجدیمن به ھ«اظھار داشته است:  -اعراب و اسالم دارد 

ستم، به من یه مسلمان نکنیه احساس خشوع و حسرت از اکشوم مگر آن یداخل نم
 .!»دھد یدست م

ن ی، از بزرگتریمنظم الھ یف عبدیالکن تیا«د: یگو یو توماس آرنولد راجع به نماز م
ه جھانگردان در کباشند  یگران میسه با دین در مقایمسلم ینیاز نظام دیعالئم امت

از  یاریبس یبرگزار ی را نحوهینند، زک یمالحظه و مشاھده م یشرق ینھایسرزم
 .»است یر معنویاز تأث یشوند، خال یمشاھده م یشرق ینھایه در سرزمک یینھاییآ

رد و کاسقف بازگو  یک، از قول ینماز اسالم یزیشورانگ ی را درباره یسپس مطلب
ان کم: امییگو یبه سراغ نماز جماعت رفته، م یاز نماز فرد کنیا«دھد:  ین ادامه میچن

ه اجتماع حدود پانزده ھزار یشب یا خود، شاھد منظره یدر طول زندگ یسکندارد 
ماه رمضان،  ی ن جمعهیروز آخر ھند در» یدھل«مسجد جامع  ی نمازگزار در محوطه

ان است، بوده باشد و از یم و تقوا نماین عالئم تعظیه از ھر جنبش آنان، بزرگتریکدر حال
نسبت به  یعباد ی وهین شیممتاز ا یرده و برترکدا نیق پیعم یر قلبیدن آن، تأثید
 گر را مالحظه ننموده باشد.ید یھا وهیش

شود؛ در  ین انداز میطن ینیاوقات مع ه درکروزانه ھم  ینمازھا یاذان برا
 یارھاکاپو و سرگرم کدر تی ه مردم به سختکمروز ین لحظات سحر، و ھنگام نینخست

نًا ھمان عظمت یرد، عیگ یه انجام مک یتیفکیل و کخود ھستند، و ھنگام عصر... با ش
 .)١(»را دارد

 نهیامبر در مدیمسجد پ

افته بود و یدر یاسالم یزندگ ت مسجد را در نظامینقش و اھم ج رسول خدا
سالم بن عوف  یان بنیش در میوتاه خوکه در مدت اقامت ک یا ن برنامهیاولن یبنابرا

 ارش.کم حسن و ھمی) حسن ابراھیترجمه (عرب» االسالم یالدعوة ال«تاب کاز  -١
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ه کمورد توجه قرار داد، ساختن مسجد قباء بود  -ن بودند کنه سایه سر راه مدک -
 :آن فرود آمده است ی ه دربارهین آیا

بَٗد�ۚ  �ِيهِ  َ� َ�ُقمۡ ﴿ 
َ
ََّمۡسِجدٌ  � َس  ل ّسِ

ُ
لِ  ِمنۡ  ٱ�َّۡقَوىٰ  َ�َ  أ وَّ

َ
َحقُّ  يَۡو�ٍ  أ

َ
ن أ

َ
 �ِيهِ�  َ�ُقومَ  أ

  ُ�ِبُّونَ  رَِجالٞ  �ِيهِ 
َ
ْۚ أ ُروا ُ  ن َ�َتَطهَّ ّهِرِ�نَ ُ�ِبُّ  َوٱ�َّ  .]۱۰۸[التوبة:  ﴾١٠٨ٱلُۡمطَّ

مسجد بزرگ  ینمود، بنا یزیر ینه پیه بعد از استقرار در مدکھم  یادین بنینخست«
ش را به عھده یرد و حمل سنگھاک یار مکه در ساختن آن، با دست خود کش بود یخو

د، آخرت وجود ندار یجز زندگ یواقع یا، زندگیخدا«گفت:  یار مکداشت و در ضمن 
 .»یپس بر انصار و مھاجران ببخشا

 خواندند: ین سرود را میردند و اک یار مکز یارانش نی

تَي  داليَسْ ساجِ ـمَ رُ الْ مُ عْ نْ يَ  مَ
 

لُ فيها قائِمـاً   مَ داً و يَعْ بارِ ائِداً و قاعِ نِ الْغُ نْ يَري عَ  .)١(مَ

 ین محل دولت اسالمیو بزرگتر یز دعوت اسالمکن مری، نخستین مسجد نبویا
 بود.

د، ینژادھا و اقوام گوناگون عرب، عجم، سف یش را به رویه درھاک یا ھمان مدرسه
ر و جوان یدستان و دستجات متنوع پیل ثروتمندان و تھیمختلف از قب یاه و قشرھایس
نمودند و در  یت مکه در جماعت شرک یزنان یگشوده بود و آغوش خود را برا کودکو 

زن حق  یه براکبود  ین در زمانیرده بود و اکشدند، باز  یحاضر م یعلم یآموزشھا
 .با مردان، قابل تصور نبود! یت و ھمگامکو مشار یعلم آموز

ر نموده یل را با ھم آموزش داده و جسم و جان را تطھه علم و عمک یا مدرسه
ش از یت را پید و تربیشناسان یف را میلکله را نشان داده، حق و تیو ھدف و وس

ش سرھا و یرا قبل از آرا یش نھاد آدمیرایه و پیش از نظریم و تجربه را پیتعل
 .داد یھا، مورد توجه قرار م افهیق

ر و عمر و عثمان و کھمچون ابوب ییآن، خلفاه از دامن کست یتعجب ن یپس جا
بن  یمانند ابن مسعود و اب یانیده و خالد و عمرو، قاریمثل ابوعب ی، فرماندھانیعل
ھمچون فاطمه،  ید بن ثابت و ابن عباس و زنان فاضلیچون ز یعب و دانشمندانک

 ند.یایرون بیسلمه ب شه، حفصه، ام عماره، و امیعا

ه از گرد و ک یسکند، و ک یار مکستاده و نشسته در آن یسازد، و ا یه مسجد مک یسک: ترجمه -١
 ستند.یند، برابر نک یفرار م کخا
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ز محسوب یومت نکز حکه آموزشگاه دعوت بود، مرک یدر ھمان حال یمسجد محمد

گاھ یار و براکاران، یکب یدر آنجا برا ج امبریشد. پ یم ران، یفق یو برا ینادانان، آ
پرداخت و اخبار جامعه  یم یو اجتماع یبھداشت یھا ییرد و به راھنماک یه میاعانه تھ

ب یش و ترتیدر جنگھا به آرانمود و  یدار میھا د ندگان دولتیرد و با نماک یرا پخش م
ندگان یل مبّلغان و نمایگمارد و در حال صلح به گس یھمت م یرزم یروھاین
 پرداخت. یم

ن وضع را ین ھم ھمین بود و در عھد صحابه و تابعینچنیامبر ایمسجد در زمان پ
 داشت.
از  نارکمجرد و بر یابتھال روان یکه نماز، کند کتواند ادعا  یم یسکن ھمه، چه یبا ا

دادن  یدن و ترقیدر جھت بخش یه اثرک، ینش منفکوا یکا یباشد و  یم یزندگ
 ندارد؟ ھرگز... یزندگ

محقق مسلمان  یکاز  یگفتار خود، راجع به نماز و مسجد را با سخن ارزشمند
 د:یگو یه مکم یبر یان میبپا

د و شون ید میناپد یو رنگ ی، نژادی، مالیضات مقامیازات و تبعیدر مسجد، امت«
 ین، نعمت بزرگینده است. اکو محبت آ ی، برابریبرادر کپا یط آن، از ھوایتمام مح

و  یره از جنگ و جدال، پنج بار از جو دوستیت ییایان دنیروزانه، در م یه آدمکاست 
به  یمعمول یا صهیه تفاوت و اختالف، خصک یامل بھره مند گردد و در حالکآرامش 
ھا و یرینه و درگکی یھا ان شعلهیمساوات برخوردار شود و در م یرود، از فضا یشمار م

 .»ردیسرشار از محبت قرار گ یطیر محروزمره، د یشمار زندگ یب یھایدشمن
ه ک یات است. انسانیاز ح یارکآش ی را نمونهین موھبت است، زین، واقعًا باالتریا
شاھد مظاھر د و یت نمایفعال یریش و درگکشمکض و یان تبعیر است در میناگز

ھا  دهین پدیشتن را از ایباشد، ھر روز پنج بار، خو ینه و دشمنکیگوناگون خشم و 
 یواقع یھا و محبت به عنوان سرچشمه یقت مساوات، برابریشد تا به حقک یرون میب

 ابد.یانسان دست  یخوشبخت
 ده ویر و فایدگاه خیشود،از د یانجام نماز مصرف م یه براک ین خاطر، وقتیبه ھم

 ین درسھایس با آموزش اکت، به ھدر نرفته است و برعیبشر یعمل ی استفاده
 یت ارزش را دارد. درسھایند، نھاک یرا گوارا و قابل تحمل م یه زندگک یا هیگرانما

 یدر زندگ یعمل ی ن و تجربهیو محبت، با تمر ی، دوستی، برابریبرادر ی مزبور درباره
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را  یانسان یتمدن ابد یداریوحدت نوع بشر و حفظ پا یبرا ییھا نهیھا و زم هیروزانه، پا
 دھند. یل مکیتش

 )حیَصحِ ] (۳۱[ - ۱۰۸۲

�ِيهِ  َ�نْ  ُ�َمرَ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  بِْن  بَِاللِ  َوَ�نْ 
َ
 «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : َقاَل  أ

َ
 النَِّساءَ  َ�ْمنَُعوا ال

ـمَ  ِمنَ  ُحُظوَظُهنَّ 
ْ
َذنَُّ�مْ  إَِذا َساِجدِ ال

ْ
ِ : بَِالٌل  َ�َقاَل  .»اْستَأ َْمنَُعُهنَّ  َوا�َّ ُ  َ�َقاَل . نلَ

َ
: هِ لّٰ ـال َ�بْدُ  هل

قُوُل 
َ
نْت َوتقول ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : أ

َ
 .)١(نلمنعهن أ

کند که گفت:  یت می، از پدرش رواس ) بالل بن عبدالله بن عمر۳۱( -۱۰۸۲

د [و یزنان را از (آمدن به) مساجد، منع نکن ی بھره«فرمودند:  ج اسالم یامبر گرامیپ
آمدن به مسجد)  یگاه که از شما (برا د؛] آنیھا را از آمدن به مسجد، محروم نگردان آن

 اجازه خواستند.

) گفت: سوگند به خدا! زنان را از س (پسر عبدالله بن عمر س ن ھنگام، باللیدر ا
م داد! یآمدن به مسجد را نخواھ ی ھا اجازه م و بدانیکن یآمدن به مساجد، منع م

کرد و) خطاب بدو فرمود: از  س ن سخن، رو به باللیدن ای(با شن س عبدالله بن عمر

 یدھم (که از منع کردن زنان از آمدن به مساجد نھ یبه تو خبر م ج رسول خدا
 .م!یشو یھا از آمدن به مساجد م که مانع آن ییگو یگاه تو م فرموده است) و آن

 )حیَصحِ ] (۳۲[ - ۱۰۸۳

�ِيهِ  َ�نْ  َسالِمٍ  ِرَوايَةِ  َوِ� 
َ
ْ�بََل : قَاَل  أ

َ
 ِمثْلَهُ  َسبَّهُ  َسِمْعُت  َما َسبًّا فََسبَّهُ  هِ لّٰ ـال َ�بْدُ  َعلَيْهِ  فَأ

ْخرِبُكَ : َوقَاَل  َ�طُّ 
ُ
ِ : َوَ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َ�نْ  أ اهُ . نلمنعهن َوا�َّ وَ  .)٢(مُسلم رَ

) نقل کرده س از پدرش (عبدالله بن عمر س که سالم یتی) و در روا۳۲( -۱۰۸۳

ن سخن، رو به یدن ایبا شن س گفت: عبدالله بن عمر ین وارد شده که ویاست، چن

ده ین دشنام را تا به حال از او نشنیداد که مثل ا یبه و ینمود و دشنام بد س بالل

دھم (که  یه تو خبر مب ج به بالل گفت: از رسول خدا س گاه عبدالله بن عمر بودم. آن

؛ و مسند احمد ۱۶ح  ۱/۸؛ ابن ماجه ۵۶۶ح  ۱/۳۸۲)؛ ابوداود ۴۴۲-۱۴ح ( ۱/۳۲۸مسلم  -١
۲/۱۴۰. 

 .)۴۴۲-۱۳۵ح ( ۱/۳۲۷مسلم  -٢
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که  ییگو یفرموده است) و آن وقت تو م یاز منع کردن زنان از آمدن به مساجد نھ
 .م!یشو یھا (از آمدن به مساجد) م مانع آن

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا
: بھره و پاداش زنان که از آمدن به مسجد و حضور در نماز »حظوظھّن « :شرح

 آورند. یجماعت، فراچنگ م
 آمدن به مسجد، طلب اجازه کنند. ی: از شما برا»استأذنکم«
 ور شد؛ ھجوم آورد. آورد؛ متوجه شد؛ حمله یرو»: فاقبل«
 راه گفت؛ فحش داد.ی: دشنام داد؛ بد و ب»فسّبه«
ھرگز.  یاست و به معنا یاستغراق گذشته و مختص به نف ی: ظرف زمان برا»قّط «

 ده بودم.ین دشنام را نشنیمثل ا طول عمرم یھرگز در تمام یعنی

ن یا شرحد در یالع قیابن دق: »منعنهنّ ـاهللا لو و تقول ج اهللا عن رسول كاُخرب«

به فرزندش بالل،  س انکار کردن و دشنام دادن عبدالله بن عمر«د: یگو یث میحد
ھوا و ھوس، در مقابل  یخود و از رو یاست که با آراء شخص یھشدار به کسان ینوع

 .»رندیگ یقرار م ینبو ثیاحاد

 س سد: منظور پسر عبدالله بن عمرینو ین باره می، در ا/ یریموالنا انور شاه کشم
ح یترج ج ث رسول خدایش را بر حدیخو یدگاه شخصیه و دین نبود که نظریھرگز ا

بود؛ به  یک مصلحت عمومیح و با در نظر گرفتن یت صحیبدھد؛ بلکه سخن او با ن

 ن شد.ی، تا آن حّد، ناراحت و خشمگس بن عمرن عّلت عبدالله یھم
 )حیَصحِ ] (۳۳[ - ۱۰۸۴

نَّ  ُ�َمرَ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َ�نْ  ُ�َاِهدٍ  َوَ�نْ 
َ
 «: قَاَل  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
ْهلَهُ  رَُجٌل  َ�ْمنََعنَّ  ال

َ
نْ  أ

َ
تُوا أ

ْ
 يَأ

ـمَ 
ْ
إِنَّا: ُ�َمرَ  بِْن  هِ لّٰ ـال ِلَعبْدِ  اْ�نٌ  َ�َقاَل  .»َساِجدَ ال

ثَُك : هِ لّٰ ـال َ�بْدُ  َ�َقاَل . َ�ْمنَُعُهنَّ  فَ َحدِّ
ُ
 َ�نْ  أ

مْحد َرَواهُ . َماَت  َحىتَّ  هِ لّٰ ـال َ�بْدُ  لَكََّمهُ  َ�َما: قَاَل  َهَذا؟ َوَ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ 
َ
 .)١(أ

 یامبر گرامیکند که پ یت میروا س از عبدالله بن عمر س ) مجاھد۳۳( -۱۰۸۴

 ».ش را از رفتن به مساجد منع کندی، خانم خویچ مردیھ دینبا«فرمودند:  ج اسالم

 .۲/۳۶مسند احمد  -١
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، (بالل، خطاب به پدرش) گفت: ما زنان را از س ن ھنگام، پسر عبدالله بن عمریدر ا

ن سخن، رو به بالل یدن ای(با شن س م. عبدالله بن عمریکن یآمدن به مساجد منع م

(که از منع کردن  دھم یبه تو خبر م ج نمود و خطاب بدو) گفت: من از رسول خدا
ھا (از آمدن  که مانع آن ییگو یاند،) و آن وقت تو م فرموده یزنان از آمدن به مساجد نھ

 .م!یشو یبه مساجد) م

ش، با یان عمر خوین سخن،) عبدالله بن عمر تا پاید: (به خاطر ھمی) گوس (مجاھد
 پسرش بالل، سخن نگفت.

 ].ت کرده استیث را احمد بن حنبل رواین حدی[ا

 :»فام كلّمه عبداهللا حتّي مات« :شرح

 من احّب هللا«ند: یفرما یم یثیدر حد ج رسول خدا خدا: یو خشم برا یدوست
ھر کس به «)؛ ۴۶۸۱(ابوداود ح  »منع هللا، فقد استكمل االيمانو اعطي هللاو ابغض هللاو

ن شود و به خاطر خدا ببخشد و به یکند و به خاطر خدا خشمگ یخاطر خدا دوست
 .»ل شده استیمان او تکمیا منع کند، ھمانا اخاطر خد

)؛ ۴۵۹۹(ابوداود ح  »ابلغض يف اهللاو افضل االعمال: احلّب يف اهللا«د: یفرما یز میو ن
خدا و خشم  یبرا یاند از: دوست مان به خدا)، عبارتین کارھا (بعد از این و بھتریبرتر«

 .»به خاطر خدا

 یکه در ورا یمردم ید به رضایکه نباشود  یدانسته م س ث عبدالله بن عمریاز حد
ر و کنش تفیه مردم از جھت ذوق و بکت داد، چرا یمھآن خشم خدا نھفته است ا

ردن ک یراض یت برایھا به شدت با ھم مختلف ھستند و فعال آرزوھا و اھداف و روش
 ھوده و نابجاست.یآنھا ب ی ھمه

او به  یناخشنود ت ویبخشش و منع و رضا ،د حب و خشمیو انسان مسلمان، با
.. ھمچون آن .شین او باشد، نه به خاطر نفس و منافع خویخاطر خداوند و د

 د: یفرما یند و مک یه خداوند در کتاب خود، آنان را مالمت مکان منافق یسودجو

ن ُهمَوِمنۡ ﴿  َدَ�ٰتِ  ِ�  يَۡلِمُزكَ  مَّ ْ  فَإِنۡ  ٱلصَّ ۡ�ُطوا
ُ
ْ  ِمۡنَها أ ْ  لَّمۡ  �ن رَُضوا ٓ  ُ�ۡعَطۡوا  إَِذا ِمۡنَها

 .]۵۸[التوبة:  ﴾٥٨�َۡسَخُطونَ  ُهمۡ 
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راد ینند و اک یم ییبجویات از تو عکم زیه در تقسکھستند  یسانکان آنان یدر م«
ا در یر حطام دنکنان جز به فیدھند! ا یرا به تو م یعدالت یرند(و نسبت بیگ یم

از غنائم داده شود خشنود  یزیاگر بدانان چ )ستند، و لذاین یگریز دیچ ی شهیاند
رند (و اخم و یگ یم مشان داده نشود ھر چه زودتر خشیاز آن بد یزیشوند و چ یم

 .»ند)ک یتخم م
 یشخص یھا بهیآن از شا ی هیت خدا در عمل و تصفیاشدن رضایاخالص و جو یآر

ردن عبادت و استعانت از کمنحصر یامل و به معناکد یتوح یھا از ثمره یکی، یویا دنی
ه مسلمانان در ک یا ه، سورهحفات ی ه خداوند سبحان در سورهکاست  ألپروردگار

نند ک یاز میخود راز و ن یآن با خدا ی لهیروز به وسبار در روز حداقل ھفده  شبانه
 د:یفرما ین میچن

 .]۵[الفاتحة:  ﴾٥�َۡسَتِع�ُ  �يَّاكَ  ُبدُ إِيَّاَك َ�عۡ ﴿
 .»میطلب یم یاریپرستم و تنھا از تو  یتنھا تو را م«
خداوند  یقیحق ی ل به بندهیمن تبدؤه انسان مکن اخالص است یه با اک یبراست

 گران.یا دیخود  یایدن ی گران و نه بندهید یھا و خواسته یھو ی شود نه بنده یم
نجات و از  ید و بندیه انسان از ھر قکخدا است  یراسته براین اخالص پیبا ا

نت و مظھر، یور، زینار، درھم، ھمسر و زید یاعم از بندگر خدا، یغ یبرا یھرگونه بندگ
ردم را مه ک( یویدن یھا یزه و عادات و باالخره از انواع بندگیغر یرویمقام و منصب، ن

امبر خود را یپ ،أله خداوندکدارد  یگردد و چنان گام بر م یآزاد م ،)رده استکر یاس
 :نموده است ییبدان راھنما

ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿   .]۱۶۲[األنعام:  ﴾١٦٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  ِ�َّ
ان است یه پروردگار جھانکستن و مردن من از آن خدا است یبگو، نماز و عبادت و ز«

ر ین جھان خود را در مسیا یارھاکنم و ک یه تنھا خدا را پرستش مکن است ی(و ا
رم، یم ین راه میوشم و در اک یزدان میاندازم و بر بذل مال و جان در راه   یت او میرضا
 .»)ره مماتم شودیاتم، ذخیتا ح

 د:یگو یبا فرزندش، سخن نم س عبدالله بن عمر

ال�ّل لرجل ان يهجر اخاه فوق ثالث يلاٍل؛ «ند: یفرما یم یثیدر حد ج رسول خدا
روا «و مسلم)؛  ی(بخار »اذلي يبداً بالسالمخ�هما و �عرض هذا؛و يلتقيان فيُعرض هذا

گر ید؛ به ھم دیشتر از سه روز با برادر مسلمانش سخن نگویست که مسلمان، بین
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سالم  یگریاست که به د ین آنان، کسیشوند؛ و بھتر یگردان م یرسند و از ھم رو یم
 .»کند

باشد و اھل گران مھربان، با گذشت و بامحبت ید نسبت به دیقت، مسلمان بایدر حق
و تفرقه و  یین کارھا، موجب جدایرا ایو قھر کردن و قطع رابطه نباشد؛ ز یدشمن

 ین که مسلمانیاز ا ج امریل است که پین دلیھا خواھد شد و به ھم مسلمان یپراکندگ
 د، حرام دانسته است.یشتر از سه روز با برادر مسلمانش سخن نگویب

ت حال یروز، سخن نگفتن به خاطر رعان است که تا سه یث، ایمفھوم مخالف حد
و ھجران در اثر خشم و غضب  یرا دوریز است؛ زیھا جا بر آن یمردم و شفقت و دلسوز

اول دشوار است؛ پس به انسان مھلت  ی د و غلبه بر آتش خشم در مرحلهیآ یش میپ
ن حرام اده بر آیاثر سازد؛ اّما ز یا آن را بیداده شده است تا آتش غضب را فرو نشاند و 

در آن باشد؛ به عنوان مثال: از تباه گشتن  یا باالتری ینین که مصلحت دیاست؛ مگر ا
دن یگز یز است؛ و چه بسا دورین صورت جایبترسد که در ا یو مال یا ضرر جانینش ید

 د:یفرما یب زنان میکه خداوند در تأد یید باشد؛ تا جایانه، مفیموذ ی بھتر از رابطه

ِٰ� وَ ﴿ ۖ وَ  ٱلَۡمَضاِجعِ ُروُهنَّ ِ� ٱۡهجُ َ�َافُوَن �ُُشوزَُهنَّ َفعُِظوُهنَّ وَ  ٱ�َّ  فَإِنۡ  ٱۡ�ُِ�وُهنَّ
َطۡعَنُ�مۡ 

َ
ْ  فََ�  أ  .]۳۴[النساء:  ﴾َسبِيً�  َعلَۡيِهنَّ  َ�ۡبُغوا

د؛ و اگر ید، پند و اندرزشان دھیم داریشان بیا یچیو سرپ یرا که از سرکش یو زنان«
د (و با یش را جدا کنید و بستر خویکن یبا آنان خوددار یھمبسترمؤثر واقع نشد، از 

جز شّدت عمل نبود) آنان را  ید. و اگر باز ھم مؤثر واقع نشد و راھییشان سخن نگویا
ه سه یب تنبید؛ پس اگر از شما اطاعت کردند (ترتی) بزنید و کتک مناسبیه کنی(تنب

شان یه) ای(تنب یبرا ین) راھیو جز ا دید و از اخّف به اشّد نرویگانه را مراعات دار
 .»دیینجو

بدون عذر تخّلف  جنگ تبوکش که در یاران خویز با سه نفر از ین ج امبریو پ
ن یند؛ تا ایارانشان دستور دادند که با آنان سخن نگویده بودند، سخن نگفتند و به یورز

 یجز خدا برا یبر آنان تنگ شد و دانستند که پناھگاھ ین ھمه فراخین با ایکه زم

 ).یک ماه سخن نگفتند (بخاریبا زنانشان،  ج امبریا پیست؛ و یآنان ن

 



 ٣٣٥ )آن لتیفض و جماعت نماز)  ٢٣( باب( :صلوةکتاب ال

اش، سخن  با برادزاده س عبدالله بن مغّفلبا پسر، و  س عبدالله بن عمرا یو 
ز یان آن بود، جاین است که اگر مصلحت سخن نگفتن، برتر از زینگفتند؛ مدار بحث، ا

 است.

دگاه یه و دین نبود که نظریھرگز ا س ه بن عمربه ھر حال؛ منظور پسر عبدالل

ح و یت صحیح دھد؛ بلکه سخن او با نیترج ج ث رسول خدایش را بر حدیخو یشخص
ر و روش کالم او ی(ظاھر شدن فتنه) بود؛ اّما تعب یک مصلحت عمومیبا در نظر گرفتن 

عبدالله بن ن عّلت یبود؛ به ھم ج ث رسول خدایه به مخالفت با حدیدرست نبود و شب

) تا آن حّد از پسرش ناراحت و ج امبری(به خاطر خدا و عشق به سّنت پ س عمر
 ن شد.یخشمگ

 »:نماز به صورت جماعت در مساجد یبرگزار ی فلسفه«
، ساختن یو اجتماع یو چه از لحاظ صور یمقصود از عبادت چه از نظر روح

 یھا دهیدر برابر پد» الله«خود: ال به معبود که بتواند با اتکاست  یاملکصالح و  یانسان
نشان دھد؛ و بتواند در راه  یثار و خود گذشتگیاز خود ا یو تحوالت اجتماع یزندگ

ن ھدف بدست یند، و اکفا یرا ا یامل خود و جامعه اش نقش سازنده و بزرگترکت
 یھا نج خانهک، ویانفراد یعبادتگاھھا یه روح عبادت از البالک ینخواھد آمد مگر زمان

جًا به تمام ید. و تدریبدر آ یرد یھاینیر سقف خلوتگاھھا و عزلت گزیو در ز یخصش
 ی، و تجلّ ین عبادتیه فروغ چنکنیده شود، تا ایشک یو اجتماع یفرد یشؤون زندگ

را  یچنان واحد یجوانب زندگ ی ان فرد و جامعه در ھمهیم یتیگ ی روح آن در صحنه
توأم سازد، و با  یف اجتماعیرا با تعھد وظا یت درونیه احساس مسؤولکل دھد، کیتش

ۡرُصوٞص ﴿ امل:ک یاتحاد و ھماھنگ �َُّهم ُ�ۡنَ�ٰٞن مَّ
َ
ا َك� ت یجھان بشر: «)١(]۴[الصف:  ﴾َصّفٗ

 ».ت درآوردکبه حر یو معنو یامل مادکت یرا بسو
ن ین خود چنیتب راستکن میروان ایه روح پرفروغ اسالم به پکنجاست یا یآر

و  یزیعبادات و طرح ر یبرگزار یمسلمانان جھان اسالم موظفند برادھد:  یدستور م
به نام مسجد  یگاھی.. پا.و یو عمل یتیگر تربید ی صدھا برنامه ی م دربارهیاتخاذ تصم

 .۴ه یصف، آ ی خته با سرب). سورهیاستوار؛ (آم یواریشانند دیا یگوئ یا صف زده -١
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خلل  ی ل و ارادهکو با تش یخاص ی ند، و با اجتماع خود در آن طبق برنامهیس نمایتأس
 ند.یت درآکبه حر یو معنو یامل، و سعادت مادکت یبه سو یریناپذ
ن اجتماع در ھر شبانه روز: (اوقات پنجگانه) و ھر ھفته: (نماز جمعه) و ھر سال یا

 ل شود.کی: (مراسم حج) تشیدر سطح جھان
مسلمانان،  یھایین اجتماعات و گرد ھم آیه ھمکرد کتوان ادعا  ینون با جرأت مکا

: (بنابر یان مشخصکن و میدام در روز معکو ھر  یه مطابق سلسله مراتب خاصک
مان و جاذبه و اعتقاد راسخ به یا یرویگردد، جز با ن یل مکیان) تشکزمان و م یاقتضا

چ ی، و خالصه با ھیا زور و زریو  یچ بھائیست؛ و با ھیر نیان پذکزال امیال یخدا
 را فراھم ساخت. یوھکن اجتماع باشیتوان چن ینم یریا و تزویر یروین

ت یمان و قدرت معنویا یرویشش نکبزرگ، و جاذبه و  یبه خدا اءکفقط ات یبراست
به و یشا ین نوع اجتماعات بیتوان ا یوه و جالل، مکن ُابھت و عظمت، و شیه با اکاست 

ل کیراه تشکل و رغبت: بدون اجبار و ایمال مکرا با  یاز ھرگونه تجمل و خودنمائ یخال

يلَ و اهللا اكرب« یرعدآسا یداوبنده و صک یه با شعارھاک یاجتماعات یعنیداد  حيِّ عَ

لبيك اللهم « یپنجگانه و نماز جمعه... و صدا یدر نمازھا..» الصالةِ، حيّ عيل الفالح.

دشمنان  یاند، دلھا و صفھا نکن افین و زمان طنیه در زمکدر مراسم حج، ...» لبيك
 یوحشت و دست پاچگآورد و آنھا را به  یا و فضا بلرزه درمین و دریا را از زمین و دنید
 اندازد. یم

پنجگانه را به صورت جماعت در مساجد و  ینمازھا ین اسالم برگزاریبنابرا
گاه تجمع یه پاکنیقرار داه است، چون مساجد عالوه بر ا ین علت ضروریھا، به ا یُمصلّ 

ر مسائل یسا یز براین یاست محل مناسب یمسلمانان و محل انجام فرائض الھ
قت یرا در حقیباشد، ز یجامعه م یو انسان یالت اقتصادک، و رفع مشیو اخالق یاجتماع
نھال  ی شهیرد، و بذر محّبت و تعاون، و ریپذ یدر مسجد قوام م ینظام اجتماع ی ھسته

 ابد.ی یاشته و پرورش مکز در اجتماعات مساجد یالفت و اخوت ن
 ی هیاساس و پان یرومند ساختن ایم و نکیه ھرگاه در تحکست ین نیدر ا یدیترد

نظام  ی رازهیه شکد یپا ینم یرید، دیبه عمل آ یاعتنائ یو ب یسست ینظام اجتماع
را  یو محبت و نوع دوست یاتحاد و برادر یجا یپاشد و خودبرتر یاز ھم م یزندگ

م ُبعِد روابِط انسان با کیت و تحیرد، چون در واقع نماز جماعت عالوه بر تثبیگ یم
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 یا ار مؤثر بوده و نقش سازندهیز بسین یو مردم یاجتماع ظر بعدش، از نیپروردگار خو
در  یین اجتماع و گردھمایند، و چنک یفا مین ایل مسلمکجاد وحدت و تشیرا در ا

، ینید ی ضهیفر یک یپنج بار جھت برگزار یمتعدد شھرھا و در روستاھا روز یھا محله
سالم و  ی لهیند و به وسیدار نماید دیه با ھم تجدکدھد  ین فرصت را به مسلمانان میا

خود را در  یوسته اتفاق و ھمبستگیگر را بھتر بشاسند، و پیمتقابل، ھمد یپرس احوال
ھا را بدور اندازند،  ینیھا و خودبینه و خودخواھکیمتر سازند، و کفشرده مستح یصفھا

 یتسیو ھم ز یمت، ھمجواریپر از صفا و صم یزندگ یکگر یتًا در جوار ھمدیه نھاک
 داشته باشند.

ن ین و روستانشیه افراد شھرنشکاست  ییگاھھاین پایدر اثر تجمع مسلمانان در چن
 ی گر باخبر شوند، و در ضمن گفت و شنود دربارهید یکتوانند از حال و وضع  یم

گاھ یدادھایرو جه با احساس ھم یابند و در نتی یروزانه، ساعت به ساعت اطالع و آ
م، و ملزم یگر خود را سھیھمد یدر غم و شاد یو ھمجوار یت انسانی، و مسؤولیشکی

به تبادل نظر و  یالت زندگکبا مش ییارویرو یند، و براینما یمساع یکبه تشر
 بپردازند. یچارجوئ

د یکنطور نباشد؟! در حالیچرا ا  جی اذان محمد یه نداکه فرد فرد مسلماناِن ُموحِّ
دانند و جھت عبادت و  یملزم به اجابت آن م، خود را ینیت دیدند بنابر مسؤولیرا شن
ن یشوند، و در ا یمساجد م ی ده و روانهیشکار کسب و کدگار خود دست از یآفر یبندگ

نند و ک یتجمع حاصل م یراھکان مقدس و سنگر اتحاد و مبارزه بدون اجبار و اکم
 یھم با صفھانار کن، در یل، گدا و ثروتمند، شاد و غمگیر و جوان و سالم و علیافراد پ

�َُّهم ُ�ۡنَ�ٰٞن ﴿: ینیی، و بدون باال و پایزیچ گونه تشّخص و تمیبدون ھ فشرده یگروھ
َ
َك�

ۡرُصوٞص  استوار  ینواخت با قامت یکجھت و  یکدر برابر خالق خود  .]۴[الصف:  ﴾مَّ
ت کحر یکقرائت و آھنگ، و با  یکت و ھدف، و با ین یکستند و ھمه با ھم با یا یم

 .پردازند یت و پرستش خداوند متعال میبرخاست به عبودنشست و 
ب از افراد سرخ و کت، مرکل با برکن تجّمع و تشیر، و ایخلل ناپذ ین صف بندیا یآر

و  یسواد، قو یررفتگر، باسواد و بیارفرما، رفتگر و غکارگر و ک، یو ادار ید، بازاریسف
ل شده کیتش یسک یجا صین و تشخییف، گدا و ثروتمند، ھمه و ھمه بدون تعیضع
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چ یخود نشست، ھ یه زودتر وارد مسجد شد و در جاک یسکه ھر ک یاست، به طور
 گر بنشاند.ید یند و در جاکش بلند یتواند او را در سر جا ینم یمقام

ه تمام کاست  یتجمع عبادت اسالم یتیتوان گفت در سراسر گ ین میبنابرا
رو سنت ینمازگزاران پ ی فشرده یصفھابرد، و فقط  ین میرا از ب یازات طبقاتیامت

ر نمودھا و ی، و سایو نژاد ی، و نسلیو قوم یه تعصبات شخصکاست  جی محمد
، یزگاریو پرھ یرا تنھا در تقو یبرتر کند، و مالک یرا محو و نابود م یمشخصات ظاھر

 داند و بس. ینوع خود م یو خدمت به بن
 ی شه و بن ھمهیر ین اجتماعاتیچنل کیپنج بار تش یتوان گفت: روز یبا جرأت م

ت کند، و تمام افراد شرک یخ میمات جامعه را از بیھا و اختالفات و نامالیخودستائ
د تحت یه ھمه باکنند ک یش خود چنان احساس مین نوع اجتماعات در پیننده در اک

بزرگ دست در دست ھمه  یخدا یعنی یمبدأ ھست یکمان و اعتقاد راسخ به یا یلوا
خود ادامه دھند و از  ی شرافتمندانه یامت واحده برادروار به زندگ یکو بعنوان نھند، 

ان آنان رشد و نمّو یدر م یدوست و نوع یو برادر یارکه حّس تعاون و ھمکنجاست یا
 ی ه به مثابهکنیا ند، نهک یم یبه جامعه معرف یند و آنان را بعنوان انسان واقعک یم
 ند.ک یزندگ یانسان ی جامعهوان درنده به نام انسان در یح

 



 
 

 )۲۴( باب
های نماز و برابر و  راست کردن صف

ها به نحوی که  پیوسته کردن آن
 ای در بین افراد نباشد فاصله

 
 

که  یھا به نحو وسته کردن آنینماز و برابر و پ یھا راست کردن صف )۲۴باب (
 نباشدن افراد یدر ب یا فاصله



 
 

 فصل اول

 )حیَصحِ ] (۱[ - ۱۰۸۵

�ََّما َحىتَّ  ُصُفوَ�نَا �َُسوِّي ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  �َِش�ٍ  بِْن  انلُّْعَمانِ  َعن
َ
 بَِها �َُسوِّي َك�

ِقَداحَ 
ْ
ى َحىتَّ  ال

َ
نَّا َرأ

َ
نَا قَدْ  �

ْ
نْ  اَكدَ  َحىتَّ  َ�َقامَ  يَْوًما َخَرجَ  ُ�مَّ  َ�نْهُ  َ�َقل

َ
َ  أ ى يَُ�ربِّ

َ
 رَُجًال  فََرأ

فِّ  ِمنَ  َصْدرُهُ  بَاِديًا نَّ  هِ لّٰ ـال ِعبَادَ «: َ�َقاَل  الصَّ وْ  ُصُفوفَُ�مْ  لَتَُسوُّ
َ
َُخاِلَفنَّ  أ

َ
 َ�ْ�َ  اهللاُ  يل

اهُ  .»وُُجوِهُ�مْ  وَ  .)١(مُسلم رَ

ما را ھمچون  یھا صف ج د: رسول خدایگو س ری) نعمان بن بش۱( -۱۰۸۵
م؛ یا دهیدند مقصودشان را فھمید یکه م یکردند تا زمان یر، راست و برابر میت یھا چوب

رة االحرام یآن بود که تکب ی ستادند و در آستانهیرون آمدند (و به نماز) ایب یگاه روز آن
است؛ ش انداخته یاش را از صف پ نهی، سیند که به ناگاه مالحظه کردند که شخصیگو

 نجا بود که فرمودند:یدر ا
ن شما، ین که خداوند بیا اید و یتان را راست کنیھا ا صفیبندگان خدا!  یا«

 ».اندازد یاختالف و تفرقه م
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

کنواخت و راست و برابر یکرد؛ صاف وھموار و تراز و  ی: ھم سطح م»یسوّ ی« :شرح
 کرد. یمنمود؛ مرتب و منّظم  یم

با کسر  »ِقدح«ر است؛ و واحد آن یت ی ده شدهیی: با کسر قاف: چوب سا»الِقداح«
ھا  کرد که انگار با آن یراست و صاف م ینماز ما را به حّد  یھا صف یعنیقاف است؛ 

 کرد. یر راست میت

داد تا  یھا چنان ادامه م به صاف کردن صف ج امبری: پ»حتّي رأي انّا قد عقلنا عنه«
ن یشان را در ایم و مقصود ایا اد گرفتهیھا را  ن کرد که ما راست کردن صفیقیکه ن یا

 م.یا دهیمورد فھم

؛ ۱/۴۳۸ ی؛ ترمذ۶۶۳ح  ۱/۴۳۲)؛ ابوداود ۴۳۶-۱۲۸ح ( ۱/۳۲۴؛ مسلم ۷۱۷ح  ۲/۲۰۶ یبخار -١
 .۴/۲۷۷؛ و مسند احمد ۹۹۴ح  ۱/۳۱۸؛ ابن ماجه ۸۱۰ح  ۲/۸۹ یینسا ۲۲۷ح 
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ن فعل از افعال مقاربه است که مبتدا را به عنوان اسم خود یک بود. ای: نزد»کاد«
به کار  »خواست« یبه معنا یدھد؛ و گاھ یرفع و خبر را به عنوان خبر خود نصب م

 »کاد«ث، یخواھم آن را پنھان کنم. اّما در متن حد ی: م»ھایاکاد ُاخف«رود؛ مانند:  یم
 باشد. یم »ک بودینزد« یاز افعال مقاربه و به معنا یکی

ش انداخته بود و در صف نماز، یاش را از صف نماز، پ نهی: س»ًا صدره من الصفیباد«
 جاد کرده بود.یرا ا ینظم یب

 توان ترجمه کرد: یرت را به دو گونه من عبای: ا»ليخالفنّ اهللا بني وجوهكم«
 اندازد. ین شما اختالف و تفرقه میخداوند بلندمرتبه، ب

 یھا را از حالت واقع شما را دگرگون خواھد کرد و آن یھا خداوند بلندمرتبه، صورت
 کند. یتان را مسخ میھا دھد و چھره یرمییخود تغ

ن یبا ا یتیروا »ابوداود«وجود دارد؛ چنان که در  یاتیمفھوم، رواھردو  دییدر تأ

 . »او يلخالفّن اهللا ب� قلو��م«الفاظ وجود دارد: 
 یکند؛ آنجا که به جا ید مییتأ »مسند احمد بن حنبل«ت یز روایو مفھوم دوم را ن

 (مسخ) به کار رفته است. »طمس« ی ، واژه»مخالفت«

ان ینظر دارند که در م ، اتفاقینظران فقھ : علماء و صاحب»لتسونّ صفوفكم«
د ینماز، مورد تأک یھا ر سّنتیش از سایھا) ب (برابر کردن صف »ةیتسو«نماز،  یھا سّنت

ن یدانند؛ البته جمھور بر ا یاز آنان، آن را واجب م یا که عّده ییقرار گرفته است؛ تا جا
آن، نماز ادا ن رو، بدون یست؛ از ایط نماز نیباورند که برابر کردن صف، از شرا

صفوف نماز،  ی، در صورت عدم برابریعالمه ابن حزم ظاھردگاه یگردد؛ و فقط از د یم
 ن مورد، شاّذ و نادر است.ی، در ایدگاه وینماز فاسد خواھد شد؛ و پرواضح است که د

و  ییب را دوست دارد و از تنھایبه ھر حال؛ اسالم، جماعت و اّتحاد و نظم و ترت
است که  ییھا از راه یکیز، یباشد؛ و نماز جماعت ن ی، متنّفر مینظم یو ب یدگیبر

، آموزش یا ستهیم ارزنده و باین مفاھیچن یش را در راستایاسالم، فرزندان خو
 دھد. یم

به نمازگزاران  یرة االحرام، نگاھی، قبل از تکبج اسالم یامبر گرامیل، پین دلیھم به
 فرمود: یانداخت و م یم
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وا« به ھم مّتصل و فشرده «ح مسلم)؛ یو صح یح بخاری(صح »اْ�َتِدلُواو تَراصُّ
 .»دیشو

(احمد، ابوداود  »َسوُّوا صفوف�م فاّن �سو�ة الصفوف من تمام الصلوة«فرمود:  یا می
صفوف، ُمتّمم و  یرا ھماھنگید؛ زیصفوف خود را راست و ھماھنگ کن«)؛ ییو نسا
 .»نماز است ی کننده کامل

و ابن ماجه)؛  یی، ابوداود، نسای(ترمذ »الختتلفوا فتختلف قلو��م«فرمود:  یا میو 
 . »شما ناھماھنگ نشود یھا د تا دلیستیناھماھنگ نا«

نَّ صفوف�م او يلخالفّن اهللا ب� وجوه�م«فرمود:  یا میو  (احمد)؛  »لَتَُسوُّ
ن شما اختالف و تفرقه ید وگرنه خداوند بیخود را برابر و ھماھنگ کن یھا صف«
 .»اندازد یم

نماز، به عنوان  یادا یل جماعت براید که تشکیح، معلوم گردیث صحین احادیبا ا
ب و اعتدال و یاسالم، در نظم و ترت یاجتماع یاده کردن مبادیپ یبرا یک نماد قوی

 یا نهییشود و صفوف جماعت، آ یم ی، تلّق یاّمت اسالم ییک سویصفوف و  یھماھنگ
 سازد. یرا منعکس م یاسالم ی جامعه یندھابیو افکار و پا یاست که معان

 )حیَصحِ ] (۲[ - ۱۰۸۶

ِ�يَمِت : قَاَل  أ�س وََعن
ُ
َالةُ  أ ْ�بََل  الصَّ

َ
ِ�يُموا«: َ�َقاَل  بِوَْجِههِ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َعلَيْنَا فَأ

َ
 أ

وا ُصُفوفَُ�مْ  إِ�ِّ  َوتََراصُّ
َراُ�مْ  فَ

َ
َُخارِيُّ  َرَواهُ  .»َظْهِري َوَراءِ  ِمنْ  أ ـمُ  َوِ� . ابلْ

ْ
: قَاَل  َعلَيْهِ  تََّفِق ال

وا« تِمُّ
َ
ُفوف أ إِ�ِّ  الصُّ

َراُ�م فَ
َ
 .)١(»َظْهري َوَراء من أ

متوجه ما  ج گاه رسول خدا د: نماز جماعت برپا شد؛ آنیگو س ) انس۲( -۱۰۸۶
را ید؛ زیوسته سازید و پیتان را راست کنیھا صف«شدند و رو به ما کردند و فرمودند: 

 ».مینیب یش، شما را میسر خومن از پشت 
ت یو مسلم به روا یکه بخار یثیت کرده است؛ و در حدیروا یث را بخارین حدی[ا

 :]فرمودند ج امبرین وارد شده است که پیاند، چن آن پرداخته
د؛ من شما را از پشت یکنواخت کنینماز را راست و ھماھنگ و برابر و  یھا صف«
 ».نمیب یسر م

 .۸۱۴ح  ۲/۹۲ یی)؛ و نسا۴۳۴-۱۲۵ح ( ۱/۳۲۴؛ مسلم ۷۱۹ح  ۲/۲۰۸ یبخار -١
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 ی نماز جماعت، اقامه گفته شد؛ نماز با گفتن اقامه ی: برا»اقيمت الصلوة« :شرح
 مؤّذن، برپا شد.

د؛ ییوسته و منّظم نماید؛ پید؛ برابر و صاف کنیکنواخت کنی: راست و »موایاق«
 ھا نباشد. ن آنیدر ب یا که فاصله ید به نحویوسته کنیل و برابر و پیھا را تکم صف
 د.یداروسته ینماز را پ یھا : صف»تراّصوا«
 د.یھا قرار ندھ ن آنیدر ب یا د و فاصلهی: صف را کامل کن»اتّموا«

َفٌق ] (۳[ - ۱۰۸۷  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ُفوِف  �َْسِوَ�ةَ  فَإِنَّ  ُصُفوفَُ�مْ  َسوُّوا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َوَ�نْهُ   إِقَاَمة من الصُّ
َالة   .»الصَّ

َّ
نَّ  إِال

َ
َالةِ  َ�َمامِ  ِمنْ «: ُمْسِلمٍ  ِعنْدَ  أ  .)١(»الصَّ

تان را (در نماز)، راست و یھا صف«فرمودند:  ج امبرید: پیگو س ) انس۳( -۱۰۸۷
 ».ھا، از برپا داشتن نماز است را راست کردن صفید؛ زیوسته کنیھماھنگ و برابر و پ

ت آن یبه رواھردو  و امام مسلم است و یث، مورد اتفاق امام بخارین حدی[ا
  :]ت مسلم آمده استیدر روااند؛ و  هپرداخت

 ».ل کردن نماز استی) از تکمیھا، (بخش چون راست کردن صف«
د؛ یوسته و منظم کنید؛ پیید؛ برابر و صاف نمایکنواخت کنی: راست و »سّووا« :شرح

 د.یھا قرار ندھ ن آنید و فاصله در بیھا را کامل کن صف

 ر کرد:یتفستوان  ین عبارت را به دو گونه می: ا»اقامة الصلوة«
ھا  راست کردن صف یعنیل کردن نماز است؛ یاز تکم یھا، بخش راست کردن صف

 نماز است. یھا کننده لیاز تکم یز بخشین
 د:یفرما یاست؛ آنجا که خداوند م »نماز ی اقامه« ی ھا، از زمره راست کردن صف

�ِيُمواْ ﴿
َ
َلٰوةَ ٱَوأ  .»دیدار ینماز را برپا«؛ ]۴۳[البقرة:  ﴾...لصَّ

، اشاره به آن است که نماز شما تنھا اذکار و »موایاق«ر به یاند: تعب مفّسران گفته
و  ین رکن آن، توجه قلبید که مھمتریاوراد نباشد بلکه آن را به طور کامل به پا دار

 ھا است. و برابر کردن صف یر نماز در روح و جان آدمیشگاه خدا و تأثیحضور دل در پ

 ۱/۳۱۷؛ ابن ماجه ۶۶۸ح  ۱/۴۳۴)؛ ابوداود ۴۳۳-۱۲۴ح ( ۱/۳۲۴؛ مسل ۷۲۳ح  ۲/۲۰۹ یبخار -١
 .۳/۱۷۷؛ و مسند احمد ۱۳۶۳ح  ۱/۳۲۳ ی؛ دارم۹۹۳ح 
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 یھا ستند؛ صفیبدن از حرکت باز ا یھا ن است که اندامبه ھر حال، نماز کامل، آ
آسا  با اندام، غافل نماند و روباه یباز ی لهیل و راست گردد؛ نمازگزار به وسینماز، تکم

ع، به یتند و سر یلین طرف و آن طرف نگاه نکند؛ و ھمچون خروس نوک نزند و خیبه ا
ع فرموده است، نماز یبلندمرتبه تشرگونه که خداوند  رکوع و سجده نپردازد؛ بلکه ھمان

 د.یارکان و حّد و حدودش ادا نما یرا با تمام
ن، الزم است، مسلمان نمازگزار توجه داشته باشد که در نماز با خداوند یبنابرا

از  یاز حرکات نماز و در ھر وقت ید در ھر حرکتیپردازد؛ و با یبلندمرتبه به گفتگو م
که  ین رو، نمازگزارانیان آن، حضور قلب داشته باشد؛ از ااز ارک یاوقات آن و در ھر رکن

ابند و آن را بار ی یین باشد که از نماز فارغ شوند و از آن، رھایھّم و قصد آنان، ا یتمام
کنند  یکنند و ارکان و حّد و حدود آن را مراعات نم یبر دوش خود احساس م ینیسنگ

کنند،  ینواخت و صاف و منظم نمکیوسته و راست و ینماز را کامل و پ یھا و صف
 گونه نماز خواندن، مورد قبول درگاه خداوند بلندمرتبه نخواھد بود. نیا

 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۰۸۸

يِب  َوَ�نْ 
َ
نَْصارِيِّ  َمْسُعودٍ  أ

َ ْ
َالةِ  يِف  َمنَاِكبَنَا َ�ْمَسحُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  األ : َوَ�ُقوُل  الصَّ

  اْستَُووا«
َ

ْتَِلُفوا َوال
َ

ْحَالمِ  أولُوا ِمنُْ�م يللي� قُلُو�ُ�مْ  َ�تَْختَِلَف  خت
َ ْ
ينَ  ُ�مَّ  َوانلَُّ�  األ ِ

َّ
 اذل

ينَ  ُ�مَّ  يَلُوَ�ُهمْ  ِ
َّ

بُو قَاَل  .»يَلُوَ�ُهمْ  اذل
َ
ْ�تُمُ : َمْسُعودٍ  أ

َ
َْومَ  فَأ َشدُّ  ايلْ

َ
اهُ . اْخِتَالفا أ وَ  .)١(مُسلم رَ

ما در نماز دست  یھا بر شانه ج رسول خداد: یگو س ی) ابومسعود انصار۴( ۱۰۸۸
ن صورت، ید که در ایستیش ناید و پس و پیستیراست با«فرمودند:  یدند و میکش یم

د عاقالن و ید. بایشو ی) میگر جدا (و دچار اختالف و چند دستگیتان از ھمدیھا دل
(کودکان)؛ ستند یآنان با ید در پیکه با یگاه کسان رند؛ آنیبالغان پشت سر من قرار گ

شه، پشت یا صاحبان خرد و اندیرند (زنان)؛ (یآنان قرار گ ید در پیکه با یسپس کسان
شه بعد از آنان قرار دارند یکه در خرد و اند یرند؛ سپس کسانیک من قرار گیسر و نزد

 ».)شه، بعد از گروه دوم قرار دارندیکه در خرد و اند یو بعد ھم، کسان

د؛ (چون یاد اختالف داریگفت: شما امروز، ز س یان ابومسعود انصاریو در پا
 د).یریگ یتان را راست و برابر نمیھا صف

 ۱/۳۱۲؛ ابن ماجه  ۸۰۷ح  ۲/۸۷ یی؛ نسا۶۷۴ح  ۱/۴۳۶)؛ ابوداود ۴۳۲-۱۲۲ح ( ۱/۳۲۳مسلم  -١
 .۴/۱۲۲؛ و مسند احمد  ۱۲۲۶ح  ۱/۳۲۴ ی؛ دارم ۹۷۶ح 

 

                                           



 ٣٤٥ ...)وستهیپ و برابر و نماز یها صف کردن راست) ٢٤( باب( :صلوةکتاب ال

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

نماز جماعت، و به  ییبه ھنگام برپا ج رسول خدا یعنی: »يمسح منا كبنا« :شرح
گر یکدیھا را با  د و آنیکش یما دست م یھا نماز، بر شانه یھا منظور برابر کردن صف

 کرد. یکسان میبرابر و 
 ستند که...یک باید به من نزدیبا ی: کسان»ینیلیل«

: کم »سفه«؛ و ضد ی؛ عقل؛ بردباری: خردمند»حلم«جمع  َاحالم: »اولوا االحالم«

ٓ ﴿د: یفرما یاست. خداوند م یو کم عقل یخرد ۡحَ�ُٰمُهم بَِ�َٰذا
َ
ُمُرُهۡم أ

ۡ
ۡم تَأ

َ
؛ ]۳۲[الطور:  ﴾أ

 .»دھند ین کار فرمان میآنان را خردمندانشان به ا«
ھ« ، یریجلوگ« ین واژه در اصل به معنی: عقل؛ خرد. ا»ةینھ«: جمع »یالنُّ

ح یزشت و قب یاست؛ و چون عقل و خرد، انسان را از کارھا »بازداشت و قدغن
 ند.یگو یم »ةینھ«کند، بدان  یم یریھا جلوگ یدارد و از انجام بزھکار یبازم

به  ج امبرینماز، پ یھا ث، عالوه، از مطرح کردن برابر نمودن صفین حدیدر ا
ک یبه من نزد ین که: کسانیاند؛ و آن، ا ان داشتهیز بیرا ن یگریمسلمانان تذّکر د

ھا،  دارند؛ سپس بعد از آن یگران، تفّوق و برتریستند که در عقل و دانش، بر دیبا
ھا،  گاه بعد از آن شه، بعد از آنان قرار دارند؛ و آنیستند که در خرد و اندیبا یکسان
 ستند.یشه پس از گروه دوم قرار دارند، بایکه در خرد و اند یکسان

ز یت نیم و تربید و مصلحت تعلینما یز مین یعیب، طبین ترتیو پرواضح است که ا
خود، پشت  ی هیت، برحسب رتبه و پایکند که افراد ممتاز و با صالح ین را اقتضا میھم

 رند.یسر امام قرار بگ

رت، به یخواھد تا صاحبان خرد و بص یاز نمازگزاران م ج به ھر حال، رسول خدا
ھا،  از آن یاست که برخ یفراوان یھا حکمت ین امر، دارایا ستند؛یک بایشان نزدیا

 عبارتند از:
فراد توان از ا ین شدن امام)، بالفاصله میگزی(جا »استخالف«از به یدر صورت ن

 ، به جلو انداخت.یشنمازیپ یھا را برا امامت استفاده کرد و آن یسته برایسته و بایشا
درست،  یا وهیو سھو و اشتباه و... تذّکر امام به ش یان و فراموشیدر صورت نس

 رد.یپذ یانجام م

 ند.یگران ابالغ نمایمشاھده کنند و آن را به د یرا به خوب ج نماز آن حضرت
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ن حکم، ھمچنان یشوند، باز ھم ا یافته میز، دو سبب اول، یکه امروز ن ییو از آن جا
 است. یبه قّوت خود باق

ل یشود که تشک یث، معلوم مین بخش از حدی: از ا»و انتم ايلوم اشّد اختالفاً «
و  یک نماد قوینماز، به عنوان  یھا نماز و راست کردن صف یادا یجماعت برا

ب و اعتدال و یاسالم، در نظم و ترت یاجتماع یاده کردن مبادیپ یرومند براین
 یا نهییشود؛ و صفوف جماعت، آ یم یتلّق  یاّمت اسالم ییک سویصفوف و  یھماھنگ

 سازد. یرا منعکس م یاسالم ی جامعه یھا یبندیو افکار و پا یاست که معان
پشت صف جماعت را  ییبا توجه به موارد فوق، اگر اسالم، نماز خواندن به تنھا

نمازگزاران  یمورد نکوھش قرار داده و اختالف صفوف را عّلت اختالف و پراکندگ
، خروج از جماعت و اّتحاد و ین حالتیرا چنیست؛ زین یگونه شگفت چیھ یداند، جا یم

 د:یفرما یز مین ج امبریب است؛ و پینظم و ترت

 (احمد) »القاصية انلاحيةاّن الشيطان ذئب اال�سان كذئب الغنم؛ يأخذ الشاة «
طور که گرگ، گوسفند دور افتاده و جدا شده  ھا است؛ ھمان طان، گرگ انسانیش«

 .»اندازد یاز صاحبش را به دام م

ن را به یخواھد ا ی، م»و انتم ايلوم اشّد اختالفاً «ز با گفتن ین س یو ابومسعود انصار
گر، یکدیشما با  ی زهیو کشمکش و ست یریاز اسباب اختالف و درگ یکیمردم بفھماند که 

ش اختالف و تفرقه، در صورت برابر و یداید به پیدر راست نکردن صفوف نماز است. و تھد
ذکر شده  یشمار یث بیدر آن، در احاد ییاعتنا یو ب یتوّجھ یھا و ب راست نکردن صف

 یبس یوجود دارد؛ و جا یفر آن، مناسبت خاصّ ین تخّلف و کیان اید، میاست و بدون ترد
نمازگزاران  ی هیز از ناحین مورد نیگر، در ایل دیاز مسا یاریتأّسف است که ھمانند بس

 دا کرده است.یپ -ت یعموم ی جنبه - یتوجھ یو ب یمسلمان، کوتاھ
 )حیَصحِ ] (۵[ - ۱۰۸۹

ولُو ِمنُْ�مْ  يِلَِلِ� «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َمْسُعودٍ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ 
ُ
ْحَالمِ  أ

َ ْ
 األ

ينَ  ُ�مَّ  َوانلَُّ�  ِ
َّ

ْسَواق وهيشات َو�ِيَّاُ�م ثََالثًا يَلُوَ�ُهمْ  اذل
َ ْ
اهُ . »األ وَ  .)١(مُسلم رَ

 ۱/۳۲۴ ی؛ دارم۲۲۸ح  ۱/۴۴۰ ی؛ ترمذ۶۷۵ح  ۱/۴۳۶)؛ ابوداود ۴۳۲-۱۲۳ح ( ۱/۳۲۳مسلم  -١
 .۱/۴۵۷؛ و مسند احمد ۱۲۶۷ح 

 

                                           



 ٣٤٧ ...)وستهیپ و برابر و نماز یها صف کردن راست) ٢٤( باب( :صلوةکتاب ال

د از یدر نماز،) با«(فرمودند:  ج امبرید: پیگو س ) عبدالله بن مسعود۵( -۱۰۸۹
 یرند؛ سپس کسانیک من قرار گیشه، پشت سر و نزدیان شما، صاحبان خرد و اندیم

شه، بعد یکه در خرد و اند یشه بعد از آنان قرار دارند و بعد ھم، کسانیکه در خرد و اند
خته از ی(ھمچنان که) در بازار، درھم آم یختگیاز گروه دوم قرار دارند؛ و از درھم آم

 ».دیزید، (در نماز) بپرھینوع ھستھر 
 .]ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 ید؛ خوددارید؛ اجتناب کنیزی: مبادا که؛ نکند که؛ بر شما باد؛ بپرھ»اکمیا« :شرح
 د.یکن

به کار رفته  ین معانین واژه، ایا یاست؛ و برا »شةیھ«ا ی »ھوشة«: جمع »شاتیھ«
خته از ھر نوع؛ ی؛ گروه در ھم آمیختگی؛ درھم آمیشانیفتنه؛ اضطراب؛ پر«است: 

 .»شب یشامدھایپ آشوب؛ غوغا؛ حوادث ناگوار و

را به چند گونه  »هيشات االسواقو ايّا�م« ی آن، جمله یلغو یو با توجه به معنا
 ح کرد:یتوان ترجمه و تشر یم

مستقل  ی ک جملهیندارد؛ بلکه  یگونه ارتباط چین، ھیشین فراز با جمالت پیا
 شده است. یاد به بازار نھیباشد که در آن از رفت و آمد ز یم

د؛ ھمچنان که صداھا و یزیجاد آشوب و بلوا بپرھیصداھا در مساجد و ا از بلند کردن
 د.یکن یتان را در بازارھا بلند میآوازھا

د یاند، نبا ختهیھا و زنان با مردان در ھم آم ھمچنان که در بازارھا، مردان بالغ با بچه
رند؛ یگ د عاقالن و بالغان، پشت سر من قرارید؛ بلکه در نماز، باین باشیدر نماز چن

آنان  ید در پیکه با یستند (کودکان)؛ و سپس کسانیآن با ید در پیکه با یگاه کسان آن
 زنان). یعنیرند؛ (یقرار گ

د که به ھنگام یشود که چنان نباش ین مین صورت چنیث، در ایپس مفھوم حد
ک نشوند؛ یرشان جدا و تفکیرشان، و کودکان و زنان از غینماز، عاقالن و بالغان از غ

 بلکه نخست مردان، بعد کودکان و در آخر، زنان، صف ببندند.
بازار، شما را از آمدن به جماعت و قرار گرفتن در صف  یاگر مشغول شدن به کارھا

شتن را به مسجد و نماز جماعت ید و خویزیشود، در آن صورت، از آن بپرھ یاول، مانع م
 د.یرید و با من در صف اول قرار بگیبرسان
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آورد،  یشما را فراھم م یکه اسباب دلمشغول یگزاردن نماز در بازارھا و اماکنا از ی
 یبه خاطر آوازھا و صداھا -که ییاز نمازگزاردن در بازار و جاھا یعنید؛ یزیبپرھ

 د.یزیگردد، بپرھ یمانع حضور قلب و خشوع و خضوع م -شمار  یب
 .دینما یتر م ستهیتر و با دوم، مناسب ینجا، معنایو در ا

 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۰۹۰

يِب  َوَ�نْ 
َ
  َسِعيدٍ  أ

ْ
ى: َقاَل  ُخْدرِيِّ ـال

َ
ْصَحابِهِ  يِف  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َرأ

َ
ًرا أ خُّ

َ
: لَُهمْ  َ�َقاَل  تَأ

ُموا« وا َ�َقدَّ َ�مُّ
ْ
َ�مَّ  يِب  َوأ

ْ
َأ

ْ
  َ�ْعَدُ�مْ  َمنْ  بُِ�مْ  َويل

َ
ُرونَ  قَْومٌ  يََزاُل  ال خَّ

َ
 .»اهللا يؤخرهم َحىتَّ  َ�تَأ

اهُ  وَ  .)١(مُسلم رَ

ش را یاران خویاز)  ی(برخ ج د: رسول خدایگو س ید خدری) ابوسع۶( -۱۰۹۰
د و به من اقتدا ییش آیپ«ن رو، خطاب به آنان فرمودند: یاند؛ از ا ستادهیدند که عقب اید

وسته خود یپ ید به شما اقتدا کنند؛ گروھیبا یکه در پس شما ھستند م ید؛ کسانیکن
 ».ن که خداوند بلندمرتبه، آنان را به عقب اندازدیکشانند تا ا یرا به عقب م

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
ا در فراگرفتن علم و یو واپس شدن در صف نماز؛  ی: عقب افتادگ»تأّخراً « :شرح

 دانش.
د که من یرا انجام دھ ییکارھا یعنید؛ یورز ید و تأّس ی: به من اقتدا کن»یائتّموا ب«

 دھم. یانجام م
 شه.یوسته؛ ھمواره؛ ھمی: پ»زالیال«
کو به عقب ین یا خود را از کارھایکشند؛  ی: خود را از صف نماز عقب م»تأّخرونی«

ا خود را از فراچنگ یکشند؛  یشتن را از فراگرفتن علم، به عقب میا خویکشند؛  یم
 اندازند. یل، به عقب میدن از رذایگز یل و دوریآوردن فضا

رهم اهللا« ھا را  ا آنیاندازد؛  ی: خداوند، آنان را از داخل شدن به بھشت، عقب م»يؤخّ
واال، به عقب  یھا ا آنان را از درجات و مقامیراند؛  یکرانش، عقب م یاز رحمت و فضل ب

 ...ایگرداند؛ و  یعلم و دانش، محروم م یریھا را از فراگ ا آنیاندازد؛  یم
 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۰۹۱

؛ و ابن ماجه ۷۹۵ح  ۲/۸۳ یی؛ نسا۶۸۰ح  ۱/۴۳۸)؛ ابوداود ۴۳۸-۱۳۰ح ( ۱/۳۲۵مسلم  -١
 .۹۷۸ح  ۱/۳۱۳

 

                                           



 ٣٤٩ ...)وستهیپ و برابر و نماز یها صف کردن راست) ٢٤( باب( :صلوةکتاب ال

َراُ�مْ  َمايِل «: َ�َقاَل  حلقا فََرآنَا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َعلَيْنَا َخَرجَ : قَاَل  َسُمَرةَ  بِْن  َجابِرِ  َوَ�نْ 
َ
 أ

 «: َ�َقاَل  َعلَيْنَا َخَرجَ  ُ�مَّ  ؟»ِعِز�نَ 
َ

ال
َ
ونَ  أ ـمَ  تَُصفُّ  َكَما تَُصفُّ

ْ
نَا »َر�َِّها؟ ِعنْدَ  َالئَِ�ةُ ال

ْ
 يَا: َ�ُقل

ـمَ  تَُصفُّ  َوَ�يَْف  هِ لّٰ ـال رَُسوَل 
ْ
ونَ «: قَاَل  َر�َِّها؟ ِعنْدَ  َالئَِ�ةُ ال ُفوَف  يُِتمُّ   الصُّ

َ
و�

ُ ْ
ونَ  األ  َوَ�رَتَاصُّ

ّف  يِف  اهُ  .»الصَّ وَ  .)١(مُسلم رَ

به نزد ما آمدند و (ھر  ج امبر خدای) پید: (روزیگو س ) جابر بن سمرة۷( -۱۰۹۱
چرا شما را، «رو، فرمودند: ن یاند؛ از ا دند که به شکل حلقه، نشستهیصف از) ما را د

گر،) به نزد ما آمدند و ید یگاه (روز آن ؟»نمیب یپراکنده م یھا گروه گروه و دسته
ستند، صف یا یگونه که فرشتگان به نزد پروردگارشان به صف م چرا آن«فرمودند: 

 .؟»دیبند ینم
خدا! فرشتگان چگونه به نزد پروردگارشان به صف  ی فرستاده یم: ایعرض کرد

کنند و  یل و پر مین را تکمینخست یھا صف«فرمودند:  ج ستند؟! آن حضرتیا یم
 ».ن افراد نباشد)یب یا دارند (چنان که فاصله یوسته میھا را پ صف
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 یعنیرند؛ یکه دور ھم قرار گ یماعت: انجمن و ج»حلقة«، جمع َحَلق: »َحَلقاً « :شرح
 ره نشسته و دور ھم قرار گرفته بودند. یصحابه به صورت دا

که دسته دسته در راست و چپ،  یپراکنده؛ مردمان یھا گروه گروه؛ دسته»: نیعز«
 است. »عزو« ی از ماده »عزة«زنند. مفرد آن،  یحلقه م

 ھمچنان که؛ ھمچون که.ن که؛ ین که؛ مثل ای: چنان که؛ مانند ا»کما«
 )ٌح یَصحِ ] (۸[ - ۱۰۹۲

يِب  َوَ�نْ 
َ
لَُها الرَِّجالِ  ُصُفوِف  َخْ�ُ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ وَّ

َ
َها أ  آِخُرَها َورَشُّ

ولَها ورشها آِخُرَها النَِّساءِ  ُصُفوِف  وََخْ�ُ 
َ
اهُ  .»أ وَ  .)٢(مُسلم رَ

؛ و ابن ماجه ۸۱۶ ح ۲/۹۲ یی؛ نسا۶۶۱ح  ۱/۴۳۱)؛ ابوداود ۴۳۰-۱۱۹ح ( ۱/۳۲۲مسلم  -١
 .۹۹۲ح  ۱/۳۱۷

ح  ۲/۹۳ یی؛ نسا۲۲۴ح  ۱/۴۳۵ ی؛ ترمذ۶۷۸ح  ۱/۴۳۸)؛ ابوداود ۴۴۰-۱۳۲ح ( ۱/۳۲۶مسلم  -٢
 .۳/۱۶؛ و مسند احمد ۱۲۶۸ح  ۱/۳۲۵ ی؛ دارم۱۰۰۰ح  ۱/۳۱۹؛ ابن ماجه ۸۲۰

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٣٥٠

مردان،  یھا ن صفیبھتر«فرمودند:  ج امبر خداید: پیگو س رهی) ابوھر۸( -۱۰۹۲
ن یزنان، آخر یھا ن صفین صفوف است؛ و بھترینشان، آخرین صفوف و بدترینخست

 ».ن صفوف ھستندیھا، نخست ن آنیھا و بدتر آن
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

نجا یکتر. و در این؛ نیاس؛ بھتر؛ بھتریل است برخالف قی: اسم تفص»ریخ« :شرح
 است. »نیتر لتیبافض«مراد 

هلا« ن صفوف مردان، صف اول است؛ یتر لتین و بافضی: بھتر»خري صفوف الرجال اوّ
را از ین آنان، صف آخر است؛ زیتر و از زنان، دورتر است؛ و بدتر کیچون به امام نزد

 کتر است.یامام، دورتر و به زنان، نزد

زنان، صف آخر است؛ چون از مردان ن صفوف ی: بھتر»و خري صفوف النساء آخرها«
 کتراند.یرا به مردان نزدین صفوف زنان، صف اول است؛ زیدورتراند؛ و بدتر

د یھا راست و برابر گردد و نبا د صفیل کردن صف نماز، بایتکم یبه ھر حال، برا
ل شود ید صف اول تکمیستد؛ و نخست بایتر با ا عقبیھا جلوتر  از خط صف یچ کسیھ

 آخر... یصف دوم و بعد از آن، صف سوم و ال و پس از آن،
کنند در صف اول، پشت سر امام  یو صاحبان علم و دانش و بزرگان و خبرگان، سع

رند و اگر زنان در نماز جماعت شرکت یرند؛ کودکان در صف آخر قرار بگیقرار گ
ھا  ھا است؛ و امام از ھمه جلوتر و در وسط صف ن صف، مربوط به آنیداشتند، آخر

 ستد.یبا
م آن به نحو یل جماعت و تنظیب، تکمین نظم و ترتیو پرواضح است که منظور از ا

 سته و مؤثر قرار دادن آن است.یسته و بایشا

 



 
 

 فصل دوم

 )ٌح یَصحِ ] (۹[ - ۱۰۹۳

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
وا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ ْ�نَاقِ  وََحاُذوا بَيْنََها َوقَاِرُ�وا ُصُفوفَُ�مْ  رُصُّ

َ ْ
 بِاأل

ي ِ
َّ

رَى إِ�ِّ  �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس  فََواذل
َ َ
يَْطانَ  أل فِّ  َخلَلِ  ِمنْ  يَْدُخُل  الشَّ �ََّها الصَّ

َ
  َك�

ْ
اهُ  .»َحَذُف ـال وَ  أَبُو رَ

د اوُ  .)١(دَ

تان را یھا صف«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۹( -۱۰۹۳
د یک کنیھا را به ھم نزد ن افراد نباشد) و آنیب یا د (تا آنجا که فاصلهیوسته داریپ

د (تا ھنگام یھا را برابر ساز اد نباشد؛) و گردنین دو صف، از ھم زیب ی (چنان که فاصله
که جانم در دست اوست که  ید؛) سوگند به ذاتیشش نبایستادن در صف، پس و پیا

ف« ییشود؛ گو یھا وارد م صف ی طان از فاصلهینم شیب یمن م
َ

اه ی(گوسفند س »َحذ
 ».شود) است یمن پرورش داده میکه در  یکوچک
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

وا« :شرح ھا را پر  فاصلهد و ید و فشرده کنیوسته داریش را پیخو یھا : صف»ُرصُّ
 د.یینما

ن دو صف، از ھم یب ی د فاصلهینبا یعنید؛ ییک نمای: صف را به ھم نزد»قاربوا بينها«
 اد باشد.یز

خود را  یھا د؛ گردنیک راستا قرار دھیش را در یخو یھا : گردن»حاذوا باالعناق«
تر از  عقب ا جلوتر ویش و یستادن در صف، پس و پید تا به ھنگام ایکنواخت سازیبرابر و 

 د.یصف نباش
 صف؛ شکاف صف. ی صف؛ فاصله یخال ی: جاھا»خلل الصف«
 شود. یمن، پرورش داده مین یکه در سرزم یاه کوچکی: گوسفند س»الَحَذف«

 .۸۱۲ح  ۲/۹۲ یی؛ و نسا۶۶۷ح  ۱/۴۳۴ابوداود  -١
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به ھر حال، ھرگاه نماز، با جماعت گزارده شد، نخست مردم، صف اول را کامل 
ھا را برابر سازند؛  ک کنند و گردنیھا را به ھم نزد ند و آنیوسته نمایھا را پ کنند و صف

 یخال یکه داخل صف، جا یند؛ و تا زمانیسپس صف دوم و بعد، صف سوم را مرّتب نما
شوند  یل میتکم ییجلو یھا ب است که صفین ترتیستند؛ و بدیباشد، خارج از صف، نا

 رند.یگ یگر قرار میمانده، در صف د یو افراد باق
ح و مسنون، آن است که یدانسته شد که روش صحز ین نین، ایشیث پیو از احاد

ز در یمردان است و صف پس از آن، از آن کودکان؛ و اگر زنان ن یصف نخست، برا
 ھا، پشت سر کودکان خواھد بود. جماعت شرکت داشتند، صف آن

 )ٌح یَصحِ ] (۱۰[ - ۱۰۹۴

وا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َوَ�نْهُ  تِمُّ
َ
فَّ  أ ـمُ  الصَّ

ْ
مَ ال ي ُ�مَّ  َقدَّ ِ

َّ
 َ�ْقٍص  ِمنْ  اَكنَ  َ�َما يَِليهِ  اذل

يَُ�نْ 
ْ
ّف  يِف  فَل ـمُ  الصَّ

ْ
اهُ  .»ؤخرال وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

نخست) «(فرمودند:  ج اسالم یامبر گرامید: پیگو س ) انس بن مالک۱۰( -۱۰۹۴
ل یرا تکم یبعد یھا د؛ آن گاه صفیل کنیصف اول) را تکم یعنین، (یشیصف پ

ھرگاه  یعنید در صف آخر باشد؛ (یدر تعداد باشد، با یا ید؛ و اگر چنانچه کاستیینما
ل کنند؛ سپس صف دوم ید، نخست نمازگزاران، صف اول را تکمینماز جماعت، برپا گرد

ستند؛ یباشد، خارج از صف، نا یخال یکه داخل صف، جا یو بعد صف سوم را؛ و تا زمان
شوند و نمازگزاراِن  یل میتکم ییجلو یھا ب است که صفین ترتیجه، بدیو در نت

 ».رند)یگ یمانده، در صف آخر قرار م یباق
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

 )فیَضعِ ] (۱۱[ - ۱۰۹۵

رَبَاءِ  وََعِن 
ْ
 ىلَعَ  يَُصلُّونَ  َوَمَالئَِ�تَهُ  اهللاَ  إِنَّ «: َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  اَعزٍِب  بِْن  ال

ينَ  ِ
َّ

ُفوَف  يَلُونَ  اذل   الصُّ
َ

و�
ُ ْ
َحبُّ  ُخْطَوةٍ  ِمنْ  َوَما األ

َ
  أ

َ
 الَعبْد يصل يمشيها خْطَوة من هِ لّٰ ـال إِىل

اهُ  .»صفا بَها وَ د أَبُو رَ اوُ  .)٢(دَ

 .۸۱۸ح  ۲/۹۳ یی؛ و نسا۶۷۱ح  ۱/۴۳۵ابوداود  -١
 .۸۱۱ح  ۲/۸۹ یی؛ و نسا۶۶۴ح  ۱/۴۳۲ ابوداود -٢

 

                                           



 ٣٥٣ ...)وستهیپ و برابر و نماز یها صف کردن راست) ٢٤( باب( :صلوةکتاب ال

گمان  یب«فرمودند:  یوسته میپ ج د: رسول خدایگو س ) براء بن عازب۱۱( -۱۰۹۵
بر  یعنیاند، ( کینخست نماز نزد یھا که به صف یخداوند و فرشتگانش بر کسان

فرستند؛ و به نزد  ینخست قرار دارند،) درود و رحمت م یھا که در صف ینمازگزاران
 یست که بنده آن را براین یتر و بھتر از آن گام دهیپسند یچ گامیخداوند بلندمرتبه، ھ

 ».دارد یل کردن و راست نمودن صف نماز برمیتکم
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

 )َحَسٌن ] (۱۲[ - ۱۰۹۶

 َميَاِمِن  ىلَعَ  يَُصلُّونَ  َوَمَالئَِ�تَهُ  اهللاَ  إِن«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
ُفوِف  بُو َرَواهُ  .»الصُّ

َ
 .)١(َداوُد أ

خداوند و  یبه راست«فرمودند:  ج د: رسول خدایگولشهی) عا۱۲( -۱۰۹۶
 ».فرستند یھا ھستند، درود و رحمت م که در جانب راست صف یفرشتگانش بر کسان

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
که جمع آن است، ھرگاه به خدا نسبت داده شوند، به  »صلوات«و  »صالت« :شرح

است؛ و ھرگاه به فرشتگان و مؤمنان، منسوب گردد، به  »فرستادن رحمت« یمعن
 باشد. یم »طلب رحمت« یمعن

ع مقام و یھا و ترف یروزیھا و پ مینجا، انواع تکریدر ا »صلوات«د منظور از یو شا
دارد  یعی، مفھوم وس»صلوات«گاه به نزد خدا و بندگان باشد؛ و پرواضح است که یجا

 شود. یرا شامل م یالھ یھا ھا و نعمت رحمتر ین امور و ھم سایکه ھم ا
وسته یپ یعنیاست؛  استمرارل بر ی، دلفعل مضارع، به صورت »َصّلونی«ر به یو تعب

ھا قرار دارند؛  که در جانب راست صف یخداوند و فرشتگان، رحمت و درود بر کسان
 .یوسته و جاودانیپ یکنند؛ رحمت و درود ینثار م

که در جانب  یشود که کسان یگر، معلوم مید یثیاحاد ث وین حدیبه ھر حال، از ا
خاص خداوند و دعا و  یھا ھا و در صف اول نماز قرار دارند، مستحق رحمت راست صف

ن صف اول و دوم نماز، ید از نظر ما، بیرند؛ شایگ یقرار م یاستغفار فرشتگان الھ
ن یب ی ندمرتبه، فاصلهبه نزد خداوند بل یوجود داشته باشد، ول یبه ظاھر اندک ی فاصله

فراچنگ آوردن  یسته است که براین رو، مؤمنان را بایاد است؛ از ایار زیھا، بس آن

 .۱۰۰۵ح  ۱/۳۲۱؛ و ابن ماجه ۶۷۶ح  ۱/۴۳۷ابوداود  -١
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ش را با جماعت و در یخو یتوانند، نمازھا یفرشتگان، تا م یو دعا یالھ یھا رحمت
گران و زودتر از آنان، به یش از دین خود مستلزم آن است که پیصف اول بخوانند؛ و ا

 ند:یفرما یم ج امبریبروند؛ پمسجد 

 ان �ستهموا عليه و لو يعلم انلاس ما يف انلداء«
ّ

الصّف االّول ثم لم �دوا اال
 و مسلم) ی(بخار »الستهموا

جز  یدارند و راھ یدانستند که اذان و صف نخست، چه پاداش یاگر مردمان م«
 .»کردند یم یکش افتند، حتمًا قرعهی یھا نم جھت احراز آن یکش قرعه
 جانب راست. ی: به معنا»منةیم«: جمع »امنیم«

 )حیَصحِ ] (۱۳[ - ۱۰۹۷

  ُ�ْمنَا إَِذا ُصُفوَ�نَا �َُسوِّي ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  �َِش�ٍ  بِْن  انلُّْعَمانِ  وََعِن 
َ

َالةِ  إِىل  فَإَِذا الصَّ
َ  اَستَْو�ْنَا اهُ . َكربَّ وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

چنان بود که  ج اسالم یامبر گرامید: روش پیگو س رینعمان بن بش) ۱۳( -۱۰۹۷
ا اشاره و یما را (با دست  یھا م، نخست صفیخاست ی(گزاردن) نماز به پا م یھرگاه برا

وسته و یما، راست و پ یھا کردند؛ و چون صف یش) برابر و راست میا با فرمان خوی
 کردند. یگفتند و نماز را آغاز م یر شروع نماز را میشد، تکب یکنواخت میبرابر و 

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
امام، سّنت است که تا  یشود که برا ین برداشت میث، چنین حدیاز ا :شرح

بنده ی، زیو ینماز را راست و برابر نکرده است، شروع به نماز نکند؛ و برا یھا صف
ا ینمازگزاران را راست کند و  یھا صفا با زبان، یا با اشاره و یاست که خود با دست 

وسته دارند و یش را پیخو یھا د تا صفیگر را مأمور کند تا به نمازگزاران بگوید یشخص
ھا را برابر  اد نباشد و گردنیھا از ھم ز ن صفیب ی رند و فاصلهیک بگیھا را به ھم نزد آن

 ا عقب نروند.یستادن در صف، جلو یسازند و به ھنگام ا
 )فیَضعِ ] (۱۴[ - ۱۰۹۸

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
وا اْ�تَِدلُوا«: يَِميِنهِ  َ�نْ  َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  أ  َوَ�نْ  .»ُصُفوَفُ�مْ  َسوُّ

وا اْ�تَِدلُوا«: �ََسارِهِ  اهُ  .»ُصُفوَفُ�مْ  َسوُّ وَ اوُ  أَبُو رَ  .)١(ددَ

 .۶۶۵ح  ۱/۱۴۳۲ابوداود  -١

 

                                           



 ٣٥٥ ...)وستهیپ و برابر و نماز یها صف کردن راست) ٢٤( باب( :صلوةکتاب ال

بر آن بود که خطاب به  ج امبرید: عادت پیگو س ) انس بن مالک۱۴( -۱۰۹۸
تان را یھا د و صفیستیراست با«فرمودند:  یشان بودند، میکه در جانب راست ا یکسان

د تا آنجا که یوسته داریتان را پیھا صف یعنید؛ (یریکنواخت و صاف و راست بگیبرابر و 
ن دو یب ی د، چنان که فاصلهیک کنیھا را به ھم نزد ن افراد نباشد و آنیب یا فاصله

ستادن در صف، پس و ید تا به ھنگام ایھا را برابر ساز اد نباشد؛ و گردنیصف، از ھم، ز
 د).یش نباشیپ

راست «فرمودند:  یز میشان قرار داشتند، نیکه در جانب چپ ا یو خطاب به کسان
 ».دیریتان را صاف و برابر بگیھا د و صفیستیبا

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

 یعنیستاده بودند؛ یا ج امبریکه در جانب راست پ ی: کسان»نهیمیعن « :شرح
 که در جانب راست صف قرار گرفته بودند. یکسان
 د.یستیام، راست بای: در ق»اعتدلوا«
ھا را به ھم  د؛ صفیوسته داریھا را پ د؛ صفیدر صف را پر کن یخال ی: جاھا»سّووا«

 اد نباشد.یم زن دو صف، از ھیب ی د تا آنجا که فاصلهیک کنینزد
 )ٌح یَصحِ ] (۱۵[ - ۱۰۹۹

َنُُ�مْ  ِخيَاُرُ�مْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
ْ

يل
َ
َالة يِف  َمنَاِكَب  أ  .»الصَّ

بُو َرَواهُ 
َ
 .)٢(َداوُد أ

ن و یبھتر«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عباس۱۵( -۱۰۹۹

گران، یش نسبت به دیھا هشاناست که در نماز،  یاخالق)، کسن شما (در آداب و یبرتر
 ».تر باشد رتر و رامیپذ انعطاف

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
 .ین شما در آداب و اخالق اسالمی: بھتر»ارکمیخ« :شرح

يَنكم مناكب يف الصلوة«  ر کرد:یتوان چند ترجمه و تفس ین عبارت، میا ی: برا»اَلْ
که اگر چنانچه  ین معنیرتر باشد؛ بدیپذ در نماز، انعطاف یو یھا شانه  -۱

 .۶۷۰ح  ۱/۴۳۵ ابوداود -١
 .۶۷۲ح  ۱/۴۳۵ابوداود  -٢
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ا یاش را راست کند  او را دستور داد تا شانه یگرینمازگزار در صف بود و د
آن که  یاش نھاد تا صف را راست کند، او ب شانه یدستش را بر رو یگرید

و عناد  ین راستا، لجباریکند و عناد ورزد، از فرمان اطاعت کند و در ا یلجبار
گر یاست که در نماز، از د ین شما، کسیبھتر یعنیو تمّرد نکند.  یو سرکش

 راست کردن صف، ُمنقادتر و فرمانبردارتر است. ینمازگزاران برا
تر و باخشوع و  نیاست که در نماز، از ھمه باوقارتر، سنگ ین شما، کسیبھتر  -۲

ز نگاه دارد و به ش را از حرکت بایبدن خو یھا اندام یعنیتر باشد؛  خضوع
ن طرف و آن طرف نگاه یآسا به ا با اندام، غافل نماند و روباه یباز ی لهیوس

ع، به رکوع و سجده یتند و سر یلینکند و ھمچون خروس، نوک نزند و خ
ع نموده است، نماز را با ینپردازد؛ بلکه ھمان گونه که خداوند بلندمرتبه تشر

 د.یارکان و حّد و حدودش ادا نما یتمام
خواست آن را پر کند،  یبود و کس یخال یجا یاگر چنانچه در صف نماز، اندک  -۳

باز کند و جمع و  یجا ین کار منع نکند بلکه اندگیاز ا ، او رایدر آن صورت و
قه و یدر مض -که قصد پر کردن صف را دارد  -وارد  ستد تا آن تازهیجور با

کند و تکّبر و غرور، دامان  یم باز یجا یکه اندک ین فردیرد؛ چنیتنگنا قرار نگ
 است. ین فرد در اخالق و آداب اسالمین و برتریرد، بھتریگ یاو را نم

 گر است.یر دیتر از دو تفس ر نخست، بھتر و باستهیناگفته نماند که تفس

 



 
 

 فصل سوم

 )حیَصحِ ] (۱۶[ - ۱۱۰۰

�ٍَس  َ�نْ 
َ
ي اْستَُووا اْستَُووا اْستَووا«: َ�ُقول ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  أ ِ

َّ
 إِ�ِّ  �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس  فََواذل

َراُ�مْ 
َ َ
يف من أل

ْ
َراُ�م َكَما َخل

َ
اهُ  .»يَدي بَ� من أ وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

وسته (به ھنگام برپا شدن نماز یپ ج امبر خداید: پیگو س ) انس۱۶( -۱۱۰۰
تان را راست و برابر یھا د؛ صفیتان را راست کنیھا صف«فرمودند:  یجماعت،) م

که جانم در دست اوست که من  ید. سوگند به ذاتیتان را راست کنیھا د؛ صفیریبگ
نم، ھمچنان که شما را یب یش میا مکاشفه،) از پشت سر خویق مشاھده یشما را (از طر

 ».نمیب یخود م یاز جلو رو
 ].استت کرده یث را ابوداود رواین حدی[ا

د کردن بر ین جمله را به خاطر تأکیا ج امبری: پ»ِاستووا، استووا، استووا« :شرح
گاه یت و جایھا، سه بار تکرار فرمودند؛ تا نمازگزاران به اھم راست کردن صف ی هیقض

ش ینماز خو یھا ببرند و ھمواره صف یپ »نماز یھا برابر کردن و راست نمودن صف«
ک یھا را به ھم نزد ن افراد نمازگزار نباشد و صفیب یا که فاصله وسته دارند؛ تا آنجایرا پ

ھا را برابر سازند و در  اد نباشد و گردنین دو صف، از ھم زیب ی کنند چنان که فاصله
 ش نباشند.یستادن در صف، پس و پیک راستا قرار بدھند تا به ھنگام ای

نمازگزاران گفته باشند؛ و  یتمام یاول را برا »ِاستووا«، ج امبریو امکان دارد که پ
 »استووا«ستاده بودند؛ و یھا ا که به جانب راست صف یکسان یدوم را برا »استووا«

 ھا قرار گرفته بودند. که در جانب چپ صف ینمازگزاران یسوم را برا
 )فیَضعِ ] (۱۷[ - ۱۱۰۱

يِب  َوَ�نْ 
َ
َماَمةَ  أ

ُ
فِّ  ىلَعَ  يَُصلُّونَ  َوَمَالئَِ�تَهُ  اهللاَ  إِنَّ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ  الصَّ

لِ  وَّ
َ ْ
فِّ  ىلَعَ  يَُصلُّونَ  َوَمَالئَِ�تَهُ  اهللاَ  إِنَّ «: قَاَل  اثلَّاِ�  وىلََعَ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا قَالُوا »األ لِ  الصَّ وَّ

َ ْ
 »األ

 .۸۱۳ح  ۲/۹۱ یینسا -١
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فِّ  ىلَعَ  يَُصلُّونَ  َوَمَالئَِ�تَهُ  اهللاَ  إِنَّ «: قَاَل  اثلَّاِ�  وىلََعَ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا قَالُوا لِ  الصَّ وَّ
َ ْ
 يَا قَالُوا »األ

 وََحاُذوا ُصُفوفَُ�مْ  َسوُّوا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل  »اثلَّاِ�  وىلَع «: قَاَل  اثلَّاِ�؟ وىلَع  اهللا رَُسوَل 
يِْدي يِف  َويِلنُوا َمنَاِكِبُ�مْ  َ�ْ�َ 

َ
وا إِْخَوانُِ�مْ  أ   وَُسدُّ

ْ
إِنَّ  َخلََل ـال

يَْطانَ  فَ  بَيْنَُ�مْ  يَْدُخُل  الشَّ
لَةِ    بَِمْ�ِ

ْ
دَ  َ�ْعِ�  »َحَذِف ـال

َ
ْوال

َ
نِ  أ

ْ
أ َغارِ  الضَّ اهُ . الصِّ وَ د رَ  .)١(أَمحْ

گمان،  یب«فرمودند:  ج اسالم یامبر گرامید: پیگو س ) ابوامامه۱۷( -۱۱۰۱
 ».فرستند یخداوند و فرشتگانش بر صف نخست، درود و رحمت م

خدا! بر صف دوم ھم درود و رحمت  ی فرستاده یاصحابه عرض کردند: 

، خداوند و فرشتگانش بر صف نخست، یبه راست«فرمودند:  ج فرستند؟ آن حضرت یم
 ».فرستند یدرود و رحمت م

فرستند؟ باز ھم آن  ی! بر صف دوم ھم درود و رحمت مج رسول خدا یگفتند: ا

ت، درود و رحمت ھمانا خداوند و فرشتگانش بر صف نخس«فرمودند:  ج حضرت
 ».فرستند یم

فرستند؟  ی! بر صف دوم ھم درود و رحمت مج خدا ی فرستاده یعرض کردند: ا

 ».فرستند یز درود و رحمت میبر صف دوم ن«فرمودند:  ج امبرینجا بود که پیدر ا

تان را یھا د و شانهیتان را راست کنیھا صف«فرمودند:  ج و (در ادامه،) رسول خدا
َکَشند،) نرم  یھا م راست کردن صف یودر دستان برادرانتان (که شما را براد یبرابر ساز
ھا) را پر  صف یخال یھا (جاھا د) و فاصلهیکن ید (و با آنان، ھمراھیر شویپذ و انعطاف

ھا)  صف ی طان، (از فاصلهیرا شید)؛ زینگذار یرا باق ییھا طان، شکافیش ید (و برایکن
 شود. یانتان وارد میدر م اِه) کوچکی(س یھا به شکل بّره

 ].ت کرده استیث را احمد بن حنبل رواین حدی[ا

ث باال، سه ین جمله در حدی: ا»مالئ�ته يُصلّون يلع الصّف االولو اّن اهللا« :شرح
د و کمال آن است؛ و با یت آن و روشنگر تأکیانگر اھمیبار تکرار شده است که خود ب

برد که ثواب و پاداش صف اول، به  ین نکته پیتوان بد یم ین عبارت، به راحتیتکرار ا

 د:یفرما یم ج امبریدوم و سوم است؛ ھمچنان که پ یھا مراتب، واالتر و برتر از صف

 .۵/۹۶۲مسند احمد  -١

 

                                           



 ٣٥٩ ...)وستهیپ و برابر و نماز یها صف کردن راست) ٢٤( باب( :صلوةکتاب ال

جز  یدارند و راھ یدانستند که اذان و صف نخست، چه پاداش یاگر مردمان م«
به دست  یکردند و برا یم یکش افتند، باز ھم قرعهی یھا نم جھت احراز آن یکش قرعه

 .»زدند یھا، خود را به آب و آتش م آوردن آن
ش یخو یھا ھا و گردن شانه یعنید؛ یتان را برابر سازیھا : شانه»ن مناکبکمیحاذوا ب«

ش یستادن در صف، پس و پید تا به ھنگام ایستادن در صف نماز، برابر کنیرا به ھنگام ا
 د.ینباش
 د.یر باشیپذ : نرم و انعطاف»نوایلِ «

ھا،  راست کردن صف ی: در دستان برادرانتان که شما را برا»دي اخوانكميف اي«
 َکَشند. یم

راست کردن  ی: در دستان برادرانتان که شما را برا»لينوا يف ايدي اخوانكم«
د و با یکن ید و با آنان ھمراھیر باشیپذ َکَشند، نرم و انعطاف یخود م یھا، به سو صف

که  یید؛ بلکه تا جایو کبر و غرور، وارد نشو یو ِعناد و تمّرد و سرکش یآنان از َدر لجباز
 د.یداشته باش یاریو ھم یھا، ھمکار نماز، با آن یھا راست کردن صف ید، برایتوان یم

وا اخللل« ھا،  ن صفید در بید؛ نگذاریھا را پر کن صف یخال یھا و جاھا : شکاف»سدّ
 د.یرا پر کنھا  صف ی بماند؛ فاصله یباق یخال یجا

 ش؛ گوسفند.ی: م»الضأن«
 اه کوچک.یس ی : بّره»الَحَذف«

 )حیَصحِ ] (۱۸[ - ۱۱۰۲

ِ�يُموا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
َ
ُفوَف  أ وا املناككب بَ� وََحاُذوا الصُّ  وَُسدُّ

 
ْ
يِْدي َويِلنُوا َخلََل ـال

َ
  إِْخَوانُِ�مْ  بِأ

َ
يَْطان فرجات تََذُروا َوال ا وََصَل  َوَمنْ  للشَّ  اهللاُ  وََصلَهُ  َصفًّ

اهُ  .»اهللا قطعه َ�َطَعهُ  َوَمنْ  وَ د أَبُو رَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ نْهُ  وَ هُ  مِ لَ وْ نْ «: قَ مَ لَ  وَ صَ ا وَ فًّ ه إِىلَ  .»صَ رِ  .)١(آخِ

ھا را راست  صف«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۱۸( -۱۱۰۲
د، چنان که یک کنیھا را به ھم نزد ن افراد نباشد و آنیب یا آنجا که فاصلهد (تا یکن

ستادن ید (تا به ھنگام ایھا را برابر ساز اد نباشد؛) و شانهین دو صف، از ھم زیب ی فاصله
د و در یھا) را پر کن صف یخال یھا (و جاھا د؛) و فاصلهیش نباشیدر صف، پس و پ

 .۸۱۹ح  ۲/۹۳ یی؛ و نسا۶۶۶ح  ۱/۴۳۳ابوداود  -١
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ر یپذ َکَشند،) نرم و انعطاف یھا م راست کردن صف یبرادستان برادرانتان (که شما را 
 ی(در صف نماز) باق ییھا طان، شکافیش ید؛) و برایکن ید (و با آنان، ھمراھیباش

وسته یش را) بر او پیوسته دارد، خداوند (رحمت خویھا را پ که صفھرکس  د؛ وینگذار
ش) یز رحمت خوھا را از ھم بگسلد، خداوند او را(ا که صفھرکس  دارد؛ و یم
 ».گسلد یم

تا » و من وصل صّفا«ز از عبارت ین ییت کرده است؛ و نسایث را ابوداود رواین حدی[ا
 ].ت نموده استیآخر، روا

 د.ید؛ رھا نکنینگذار ی: باق»التذروا«
 ز؛ فاصله و شکاف صف.یان دو چیم ی: گشادگ»فرجة«: جمع »فرجات«
 گسلد. یمش ی: خداوند او را از رحمت خو»قطعه الله«

عِيفٌ ] (۱۹[ - ۱۱۰۳  )ضَ

يِب  َوَ�نْ 
َ
ُطوا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ َِمامَ  تَوَسَّ

ْ
وا اإل   وَُسدُّ

ْ
اهُ  .»َخلََل ـال وَ  أَبُو رَ

د اوُ  .)١(دَ

مردم!  یا«(فرمودند:  ج اسالم یامبر گرامید: پیگو س رهی) ابوھر۱۹( -۱۱۰۳
صف) را پر  یخال یھا (و جاھا د و فاصلهیدر وسط قرار دھ شنماز رایگاه) امام و پیجا
 ».دیکن

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
د که امام در یچنان صف ببند یعنید؛ یش قرار دھی: امام را در وسط خو»توّسطوا«

 رد.یوسط شما قرار گ

عِيفٌ ] (۲۰[ - ۱۱۰۴  )ضَ

 «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َقاَل : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ

ُرونَ  قَْومٌ  يََزاُل  ال خَّ
َ
فِّ  َعِن  َ�تَأ  الصَّ

لِ  وَّ
َ ْ
َرُهمُ  َحىتَّ  األ اهُ  .»انلَّارِ  يِف  اهللاُ  يُؤَخِّ وَ دَ  أَبُو رَ اوُ  .)٢(دَ

 .۶۸۱ح  ۱/۴۳۹ابوداود  -١
 .۶۷۹ح  ۱/۴۳۸ابوداود  -٢

 

                                           



 ٣٦١ ...)وستهیپ و برابر و نماز یها صف کردن راست) ٢٤( باب( :صلوةکتاب ال

وسته خود را از یپ یگروھ«فرمودند:  ج د: رسول خدایگولشهی) عا۲۰( ۱۱۰۴
آنان را در آتش سوزان  ن که خداوند بلندمرتبه،یکشانند تا ا یصف نخست به عقب م

 ».دوزخ، به عقب اندازد
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

رهم اهللا« :شرح  توان ترجمه کرد: ین عبارت را به دو گونه می: ا»حتّي يؤخّ
 که خداوند آنان را در آتش دوزخ به عقب اندازد. نیتا ا
سته به یسته و اعمال شایباک و کردار ین که خداوند، آنان را از انجام امور نیتا ا

 د.یآتش دوزخ رھسپار نما یز، به سویگاه، آنان را در رستاخ عقب اندازد؛ و آن
 )حیَصحِ ] (۲۱[ - ۱۱۰۵

ى: قَاَل  َمْعبَدٍ  بِْن  َوابَِصةَ  َوَ�نْ 
َ
َف  يَُص�ِّ  رَُجًال  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َرأ

ْ
فِّ  َخل َمَرهُ  وَْحَدهُ  الصَّ

َ
 فَأ

نْ 
َ
َالةَ  يُِعيدَ  أ مْحَدُ  َرَواهُ . الصَّ

َ
ِمِذيُّ  أ ْ بُو َوالرتِّ

َ
ِمِذيُّ  َوقَاَل  َداوُدَ  َوأ ْ  .)١(َحَسنٌ  َحِديٌث  َهَذا الرتِّ

دند که پشت یرا د یمرد ج د: رسول خدایگو س ) وابصة بن معبد۲۱( -۱۱۰۵
ن رو، بدو دستور دادند که نمازش را اعاده یگزارد؛ از ا ینماز م ییصف جماعت، به تنھا

 د.یمان
ن، یگفته است: ا یاند. و ترمذ ت کردهیو ابوداود روا یث را احمد، ترمذین حدی[ا

 ].َحسن است یثیحد
  :شرح

 : ث َحسنیحد -۱
جمال و « یو به معنا» الحسن«، صفت مشبھه از »حسن« :یف لغوی) تعرالف

 است.» ییبایز
ح و یصحث ی، حد فاصل حد»حسن«ث یه حدکنیبا توجه به ا :یف اصطالحی) تعرب

ره] یحسن لغ یعنیاز دو قسم آن [ یکیف یاز علماء به تعر یف است و برخیث ضعیحد
ث یف حدیز در تعرین ین رو اقوال علماء و صاحب نظران اسالمیاند، از ا پرداخته

اند؛ و من  از آن پرداخته یفیدام به ارائه تعرکمختلف و گوناگون است و ھر » حسن«
تر و  پردازم و سپس آنچه را موافق یھا م فین تعریااز  یر برخکبه ذ یز به زودین

 .۴/۲۲۸؛ و مسند احمد ۲۳۰ح  ۱/۴۴۶ ی؛ ترمذ۶۸۲ح  ۱/۴۳۹ابوداود  -١
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نش خواھم یافتم، انتخاب و گزیھا  فیگر تعریتر از د تر و منسجم سازگارتر و ھماھنگ
 نمود.

 :عبارتند از]» حسن«ث یرامون حدیفھا پین تعری[و ا

 عليه مدار اكرث احلديث،و اشتهر رجاهل،و هو ما ُعرف �رجه،« :یف خّطابیتعر  -۱
 .)١(»�ستعمله اعمة الفقهاءو اذلي يقبله اكرث العلماء،هو و

ه مخرجش مشخص باشد؛ [مقصود از کشود  یگفته م یثیبه حد» حسن«ث یحد«
 یمشھور یو رجال سندش، انسانھا ].باشد یو... م یوفک، کی، می، عراقیمخرج، شام

 -نشان یسرزم -ث از اھل شھرشان یردن حدکت یان سند، به روایه راوکن یباشند؛ [ا
 ث بر آن باشد.یثر احادکمشھور باشند]، و مدار و محور ا

ز آن یفقھاء ن ی رده و عامهکثر علماء آن را قبول که اکاست  یثیث حسن، حدیو حد
 .»اند احتجاج و استفاده قرار داده را مورد استناد و

 لك حديٍث يُروي الي�ون يف اسناده من ُ�ّتهم بالكذب« :یف ترمذیتعر -۲
�روي من غ� وجه �و ذلك فهو عندنا حديث و ديث شاّذاً،الي�ون احلو

 .)٢(»حسن
 )٣(ز شاذیث نینباشند، و حد ییه رجال سندش، مّتھم به دروغگوک یثیھر حد«

ث ین حدت شده باشد، آیباشد و با طرق مختلف روا یمتفاوت یسندھا ینباشد و دارا
 .»حسن است یثیدر نزد ما، حد

و خرب االحاد «ث حسن گفته است: یف حدیابن حجر در تعر ف ابن حجر:یتعر  -۳
ال شاّذ، هو الصحيح ذلاته، فان و بنقل عدل تام الضبط، متصل السند غ� معلل

 .)١(»خّف الضبط فاحلسن ذلاته

 .۱۱، ص ۱معالم السنن، ج  -١
، ص ۱۰، ج یان جامع الترمذیتاب العلل در پاک، »یتحفة االحوذ«با شرح ش:  یجامع الترمذ -٢

۵۱۹. 
ا با یتر از خود و  حافظ یث راویآن با حد یه راوک یثین معنا است: حدیبه ا یمذشاّذ در نزد تر -٣

شتر است] یسطح ھستند، اما تعداد آنھا ب یکه از نظر حفظ و اعتبار با او در کان [یاز راو یجمع
 یند] فرد بودن راوک یان میبه صراحت ب یث شاّذ [مطابق آنچه امام شافعیمخالف باشد و در حد

 ست.یشرط ن

 

                                           



 ٣٦٣ ...)وستهیپ و برابر و نماز یها صف کردن راست) ٢٤( باب( :صلوةکتاب ال

امل از ھمانند خود ک: اگر [اسناد آن] با نقل فرِد عادِل ضابط و با ضبط خبر آحاد«
ان یه به صّحت آن زک یزیسند، متصل باشد، و شذوذ و عّلت قادحه [چ یتا انتھا

ت فرِد یاست، و اگر اسنادش با روا» ح لذاتهیصح«ث، یبرساند] در آن نباشد، آن حد
 .»است» حسن لذاته«ث، یامل باشد، آن حدکریعادِل ضابط با ضبط غ

ث یان حد، ھم»حسن«ث یدگاه ابن حجر، حدیه از دکنید: مثل ایگو ینگارنده م
فتر [از یمتر و ضعک یث حسن، ضبِط راویه در حدکن تفاوت یاست، با ا» حیصح«

 .)٢(ح] استیث صحیدر حد یضبط راو
، یف خّطابیاست. اما بر تعر» حسن«ث یحد یف براین تعریف ابن حجر، بھتریو تعر
از دو قسم  یکیف یز، فقط به تعرین ی، و ترمذ)٣(وارد شده است یادیز یانتقادھا

ث یِف حدیه اصل در تعرک یپرداخته است، در حال -ره یحسن لغ -ث حسن یحد
را یرده شود، زکف یتعر» حسن لذاته«ث یاول]، حد ی ه [در وھلهکن بود یا» حسن«
ه به خاطر اصالحش با تعّدد طرق، از کف است یدر اصل خود، ضع» رهیحسن لغ«

 افته است.یارتقاء » حسن« ی ضعف به مرتبه
 »:حسن«ث یو مختار از حد دهیف برگزیتعر  -۴

 رد:کف ینگونه تعریرا ا» حسن«ث یتوان حد یف ابن حجر، میبراساس تعر

 .۲۹النخبة با شرح ش، ص  -١
امل از که اسناد آن با نقل فرِد عادِل ضابط و با ضبط کآن است » ح لذاتهیصح«ث یه حدکچرا  -٢

ه به ک یزیه شذوذ و علت قادحه (چکنیسند، متصل است، بدون ا یھمانند خود، از ابتدا تا انتھا
 برساند) در آن باشد. یبیان و آسیصّحت آن ز

امل کریت فرِد عادِل ضابط اما با ضبط غیه اسنادش با رواکاست  یثی، حد»لذاتهحسن «ث یو حد 
اش از شھرت  هیه پاک یسند، متصل است، بدون شذوذ و نقص و با شھرت یاز ھمانند خود تا انتھا

 متر است. کح یصح
ستند، و یجو ن قتیحق ی ذھن تشنه یآور ھستند و جوابگو ابھام یو ترمذ یف خطابیتعر -٣

ردن کامل جھت جدا ک ییفھایاند، تعر ث حسن ارائه دادهیاز حد یو خطاب یه ترمذک ییفھایتعر
نوع  یادآور شده و خطابینوع از حسن را  یک یه ترمذکستند؛ انگار یح نیث حسن از صحیحد

اند و از  ردهکبسنده  یدام از آنھا به موارد ضرورکه ھر ک ین معنیرده است؛ بدکان یدوم آن را ب
از جوانب  یگر و بعضیاند و از نوع د ردهکر کاز حسن را ذ یا نوعیاند و  ردهک یچشم پوش گرینوع د

 اند. گر غافل ماندهید
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ر یمنتھاه من غ یلخّف ضبطه عن مثله ا یھو ما اتصل سنده بنقل العدل الذ«
 .»شذوذ و العّلةٍ 

امل و کریه اسنادش با نقل فرِد عادل با ضبط غکاست  یثیث حسن، حدیحد«
ه ک یزیسند، متصل باشد، و شذوذ و عّلت قادحه (چ یخود تا انتھافتر از ھمانند یضع

ه اش از شھرت یه پاک یب برساند)، در آن نباشد (و با شھرتیان و آسیبه صّحت آن ز
 ).متر است، نقل شده باشدکح یصح

 ث حسن:یم حدکح -۲
ح است؛ یث صحیث حسن در احتجاج و استناد جستن بدان، ھمانند حدیم حدکح

ن خاطر تمام فقھاء بدان احتجاج و استناد یتر است؛ و به ھم نیوت از آن پائگر چه در ق
ز معتقد به ین یشتر محدثان و صاحب نظران اصولیاند، و ب جسته و بدان عمل نموده

ن و یاز متشّدد کیاند ی ث حسن ھستند، مگر عدهیاحتجاج و استناد جستن به حد
از  یث حسن ندارند]؛ و برخیبه احتجاج جستن به حد یه اعتقادکران [یگ سخت
اند،  ردهکوارد » حیصح«را در نوع  حسنث یز حدیانگار ن متساھل و سھل یانسانھا

ه کند یگو یه خودشان مکاست  ین در حالیمه، و ایم، ابن حبان و ابن خزکمانند: حا
ن یباشد! [و با ا یانش گذشت] میه قبًال بکح [یث صحیتر از حد نیث حسن، پائیحد

 .)١(اند!] درج نموده» حیصح«ث یث حسن را در نوع حدیوجود، حد
 ث حسن:یمثال حد -۳

حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن «رده و گفته است: کت یروا یھمانند آنچه ترمذ
مويس االشعري قال: سمعُت ايب  ب�ر بن ايب عمران اجلَو� عن ايب سليمان الّضبيع عن ايب

 .)٢(»ابواب اجلنة حتت ظالل السيوف...: اّن ج حبرضة العدو يقول: قال رسول اهللا
موثق و  ییاش، انسانھا نندهکت یه ھر چھار رواکاست، چرا » حسن«ث، ین حدیو ا

 )٣(»ثیَحَسُن الحد« یه وک یمان الّضبعیمورد اعتماد ھستند به جز جعفر بن سل
 است. ردهکدا یح به حسن، تنّزل پیصح ی ث از مرتبهین رو حدیاست؛ از ا

 ث حسن:یمراتب حد -۴

 .۱۶۰، ص ۱، ج یب الراوینگا: تدر -١
 .۳۰۰، ص ۵، ابواب فضائل جھاد، ج یبا شرحش: تحفة االحوذ یترمذ -٢
 رده است.کاز ابواحمد نقل  ۲/۹۶ب یب التھذیقول را حافظ ابن حجر در تھذ نیه اک چنان -٣
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آن مراتب،  ی عهیه به ذرکوجود داشت  ی، مراتب»حیصح«ث یحد یه براکچنان ھم
دا یپ یگر [از نظر رتبه و درجه] تفاوت و گوناگونید یح از برخیث صحیاز احاد یبرخ

، یوجود دارد؛ و عالمه ذھب یز مراتبین» حسن«ث یحد ینسان براینمودند، بد یم
 رار داده و گفته است:را در دو مرتبه ق» حسن«ث یمراتب حد

م، از پدرش، از کیبھز بن ح« ث حسن:ین مراتب حدین و معتبرتریتری) عالالف
و امثال » یمیابن اسحاق از ت«، و »ب، از پدرش از جدشیعمرو بن شع«و » جدش

ن نوع از یباشد؛ و ا یاست م» حیصح«ه کآنھا گفته شده  ی نھا از آنچه دربارهیا
 است.» حیصح« ن مراتبیمترکن و یتر نیپائ

ف آنھا اختالف ین و تضعیه در تحسکاست  یثیدوم]، احاد ی سپس [در درجه )ب
ث حارث بن عبدالله، و عاصم بن َضمرة و حجاج بن یصورت گرفته است: مانند حد

 ارطاة و امثال آنھا.
ا ی» ح االسنادیث صحیحد«ند: یگو یه مکن قول محدثان یا ی رتبه و درجه -۵

 »:حسن االسناد«
ن ی[اسناد ا» ح االسنادیث صحیھذا حد«ند: یگو یه مکن قول محدثان یا ی درجه )الف

ن ی[ا» ٌح یث صحیھذا حد«ند: یگو یه مکن قولشان است یتر از ا نیح است]، پائیث، صحیحد
 .ح است]یث، صحیحد

ث حسن یھذا حد«ند: یگو یه مکن قول محدثان یا ی ن درجه و مرتبهیو ھمچن )ب
 یرا گاھی؛ ز»ث حسنیھذا حد«ند: یگو یه مکن قولشان است یتر از ا نی، پائ»االسناد
ث به یمتن حد یا حسن باشد، ولیح یث از نظر سند، صحیه حدکافتاد  یاتفاق م
ھذا «فرد محّدث ھرگاه  هکنیا حسن نباشد؛ مثل ایح یا عّلت، صحیشذوذ  ی واسطه

 )١(صّحت ی ط پنج گانهیراامل بودن شکاش،  ن گفتهیه با اکا ید، گویبگو» حیث صحیحد
» ح االسنادیث صحیھذا حد«ھرگاه  یرده باشد؛ ولکن یما تضم یث براین حدیرا در ا

ما  یث را برایط صّحت حدیامل بودن سه شرط از شراکه کن است ید، مثل ایبگو
ت یسند]، عدالت روا یه عبارتند از: ا تصال سند [از ابتدا تا انتھاکن نموده باشد یتضم

ما ضمانت و  یاز آن را برا» عّلت« یو نف» شذوذ« یو ضابط بودن آنھا. اما نفنندگان ک

ان، یث عبارتند از: اتصال سند از ابتدا تا انتھاء، عدالت راویصّحت حد ی ط پنج گانهیمراد از شرا -١
 ث. یان، عدم عّلت و عدم شذوذ در حدیضابط بودن راو
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افته یامل نکنان یث، اطمیاز عدم شذوذ و عّلت در حد یه وکفالت ننموده است، چرا ک
 .»]ح االسنادیث صحیھذا حد«ن رو گفته است: یاست [از ا

ھذا «د: یبگو نطورینان است ایه مورد اعتماد و اطمک )١(»حافظ« یاگر فرد یول
ان و یث زیه به صّحت آن حدک[قادحه  یث او عّلتیحد ی، و برا»ح االسنادیث صحیحد
ح است؛ ی، صح»ثیمتن حد«ه کرسد  یان نشود؛ در ظاھر به نظر میب برساند] بیآس
 را اصل، عدم عّلت و عدم شذوذ است.یز

 »:ٌح یٌث حسٌن صحیحد«ند: یگو یه مکگر محدثان یو د یقول ترمذ یمعنا -۶
ل و ُمعضل و کمش یا ، مسئله»ٌح یث حسٌن صحیحد«ن عبارت: یه ظاھر اک یبراست

تر است، پس چگونه  نیپائ» حیصح«از » حسن« ی ه درجهکده و غامض است، چرا یچیپ
وند داد و مّتحد یرد و آن دو را به ھم پکح] جمع ین دو [حسن و صحین ایه بکشود  یم
 ی گر متفاوت و گوناگون است [و درجهیبا ھمدآنھا  ی ه درجه و رتبهکرد؛ حال آنک

 تر است]؟ نیح، پائیحسن از صح
ٌث ین عبارت [= حدیاز ا یمقصود ترمذ ی ، دربارهیعلماء و صاحب نظران اسالم

ه کاست  ین آنھا، جوابیه بھترکاند  داده یگوناگون و متعدد یح]، جوابھایحسٌن صح
 نگونه است:یآن ا ی ه خالصهکرفته، یآن را پذ یوطیحافظ ابن حجر داده و س

ه: کن است یچن یشتر وجود داشته باشد، معنیا بیث دو اسناد یحد یاگر براالف) 
 .»ح استیگر، صحیبه اعتبار اسناد د اسناد، حسن و یکبه اعتبار «

در نزد «ه: کن است یچن یاسناد وجود داشته باشد، معن یکث یحد یو اگر برا ب)
ا یگو». ح استیگر، صحید یسن است و در نزد گروھث حین حدیاز محدثان، ا یگروھ

ز اشاره یخواھد به دو چ ی، م»حیث حسن صحیھذا حد«ن قول: ینده با گفتن ایگو
ث وجود دارد ین حدیم دادن به اکن علماء در حیه بک یاشاره به اختالف یکید: ینما

ن باورند یاگر بر ید یث حسن است، و برخین حدیند: اسناد ایگو یاز علماء م یه برخک[
، »حیث حسن صحیحد«نده با گفتن یح است، و گویث، صحین حدیه اسناد اک
 ].ندکن اختالف اشاره یخواھد به ا یم

گاه به طرق سنن باشد و سند ج ه آشنا به سّنت رسول خداکشود  یگفته م یسکحافظ به  -١  و آ
ث، صحت آن یه اھل حدک یثیص دھد و حافظ آن مقدار از احادیز و تشخیین طرق را خوب تمیا

گاه به موارد اختالف و اصطالحات محدثان باشد.  ردهکد ییرا تأ  اند باشد و آ
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 یگریح] را بر دیا صحیم [حسن کاز دو ح یکینده نتوانسته است یه گوکنیا ایو 
پرداخته و ھم به » حسن«ر کث، ھم به ذین رو در اسناد حدیدھد [از ا یح و برتریترج

 »]حیث حسن صحیھذا حد«، و گفته است: »حیصح«ر کذ
 .)١(»:حیمصاب«ث یم احادیو تقس یعالمه بغو -۷

ج و متداول نموده است [و یرا را ی، اصطالح خاصّ »حیمصاب«در کتابش  یامام بغو
 یثیبه احاد یه وکن است ین اصطالح خاّص چنیخود اوست]، و ا ی ژهین اصطالح، ویا
ن قولش: یاز آنھا وارد شده است، با ا یکیا در یح مسلم، یو صح یح بخاریه در صحک
و  یی، ابوداود، نسایه در سنن چھارگانه [ترمذک یثیند؛ و به احادک یاشاره م» ٌح یصح«

ن اصطالح با اصطالح ید؛ و اینما یاشاره م» حسٌن «ن قولش: یابن ماجه] آمده است، با ا
ه در سنن کندارد، چرا  یفقتو موا یو ھماھنگ یعاِمّ محدثان، تناسب و سازگار

وجود دارد و ھم » حیصح«ث یو ابن ماجه]، ھم حد یی، ابوداود، نسایچھارگانه [ترمذ
ن مسئله ی، به این خاطر ابن صالح و نوویبه ھم». رکمن«و » فیضع«، »حسن«ث یحد

 اند. ر و ھشدار دادهکشان] تذیھا [در کتاب
 یبغو ی ژهیه به اصطالح وکز مناسب است ین» حیمصاب«کتاب  ی خواننده یو برا

گاه باشد و بداند یدر ا ا ی» حیصح« یثینسبت به حد یوھرگاه  هکن کتاب، آشنا و آ
 یدگیچیو پ یست [تا دچار سردرگمین اصطالح چید، منظورش از ایگو یم» حسن«

 .)٢(نشود]

ث یاحاد ین و گردآوریتاب به تدوکن یاست؛ و مؤلف در ا» مصابيح السنّة«تاب کن یامل اکاسم  -١
و  یی، ابوداود، نسایح مسلم و سنن چھارگانه [ترمذیو صح یح بخاریاز صح یا دهیمنتخب و برگز

را  یثیتاب، احادکن یث ایبر احاد یزیب تبریپرداخته است. و خط یابن ماجه] و سنن دارم
 گذاشته است.» مشكاة املصابيح«ق آن پرداخته و نام آن را یب و تحقیافزوده و به تھذ

حسن.  )٢ح یصح) ١رده است: کم یح را به دو نوع تقسیث مصابیدح، احایه صاحب مصابکو بداند  -٢

آنھا نقل شده باشد.  یا ھر دویو  یا بخاریتاب مسلم و که در کاست  یثی: حدصحيحمنظورش از 

و  یی. ابوداود، ابن ماجه، نسایتاب ترمذکه در کبوده است  یثیاحاد»: حسن«و منظورش از 
ستند و یھا، شناخته شده و مشھور ن یبند مین نوع تقسیه اکت شده باشد، و بداند ینھا روایامثال ا

تابھا شامل کن یم، ایادآور شدیه قبًال کندارد و آنچنان  یفین تعریدر نزد علماء چن حسنث یحد
 ح] ھستند. یخود صح یر و حتکف، منیل: ضعیرحسن [از قبیحسن و غ
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بن  اسحاق، احمد بن حنبلث، ین حدی: با استدالل از ا»فامره ان يعيد الصلوة«
 ع بن جراحیوکو  یلیل یابن اب، حسن بن صالح، ینخع، مانیسل یحماد بن اب، هیراھو
ستاد و نمازش را ادا کرد، یدر پشت صف، تنھا به نماز ا ین باورند که اگر شخصیبر ا

 د.یواجب است که آن را اعاده نما یباشد و بر و ینمازش فاسد م

ان یسفو  /یامام شافع، /امام مالک، /فهیامام ابوحناما بر اساس مذھب 

مکروه  ین کار؛ مرتکب عملیبا ارتکاب ا یدرست است؛ ول ین فردی، نماز چن/یثور
 .شده است )یمی(مکروه تحر

ب که اگر چنانچه ین ترتیل ھستند؛ بدین باره، قائل به تفصیالبته احناف، در ا
د یصورت باد و مشاھده کرد که صف نماز، کامل نشده است، در آن یاز راه رس یفرد

افت، در یرا ن یگر با او ھمراه شود؛ اگر تا به ھنگام رکوع، کسید یمنتظر بماند تا کس
کنار ھم ھردو  ت کند تایاز نمازگزاران را به عقب ھدا یکیآن صورت از صف جلو، 

ت و آزار ین عمل، باعث اذیم آن بود که مبادا ایاگر ب یند؛ ولیستند و نماز را ادا نمایبا
گاھ ینیا مردم نسبت به مسائل دینمازگزار شود،  نداشتند و  یو شناخت چندان یآ

توان  یشد، در آن صورت، م یو آشوب و غوغا م یری، منجر به فتنه و درگین رفتاریچن
 یتینماز بدون ھرگونه کراھ ین حالت، ادایآورد؛ و در ا یستاد و نماز را به جایتنھا ا

ت نماز را به دنبال خواھد یط و مقّررات، کراھین شرایات نکردن اروا است؛ البته مراع
 داشت.

 یبخار«کنند که در  یاستدالل م س ابوبکرهت ی، از رواینظران فقھ جمھور صاحب

هو راكع، فر�ع قبل ان يصل ايل و ج انّه انت� ايل انليبّ «ت شده است: یروا »و ابوداود
 »ال تعدو اهللا حرصاً  ك، فقال: زادج للنيبّ  كالصف، ثّم ميش ايل الصف، فذكر ذل

د که یرس ج به آن حضرت یابوبکره، وارد مسجد شد و) در حال یروز«()؛ ی(بخار
گاه  دن به صف، به رکوع رفت؛ آنیش از رسین رو، ابوبکره پیشان در رکوع بودند؛ از ایا

 یامبر گرامیپ ن موضوع را بایشتن را به صف نماز رساند؛ (پس از خواندن نماز،) ایخو

اقت را به یخداوند، عالقه و اشت«فرمودند:  ج ان گذاشت؛ آن حضرتیدر م ج اسالم
دن یش از رسیپ یعنی؛ (یانجام بدھ ین کارید دوباره چنیبدان که نبا ید ولیافزاینماز ب

 .»به صف، رکوع نکن)
 ت شده است:ین روایو در ابوداود چن
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 :ج راكع؛ قال: فر�عُت دون الصف فقال نيّب اهللا ج نيّب اهللاو مسجدـانّه دخل ال«
دستور  س به ابوبکره ج ث، رسول خداین دو حدی؛ در ا»ال تعدو زادک اهللا حرصاً 

 د کرد.ی، تأکین عملیرفت و به عدم تکرار چنینماز را نداد، بلکه نماز او را پذ ی اعاده
اگر چه مکروه  -در پشت صف  ینماز به صورت انفراد یگردد که ادا یپس ثابت م

 نماز نخواھد بود. ی فاسد کننده - یاست، ول

نماز، از  ی توان گفت که امر به اعاده ی، مس ث وابصة بن معبدیحدو در پاسخ به 
 .وجوببوده است نه  استحباب یرو

ن که فرد یاند: چون شخص مزبور، بدون ا ه آن گفتهیھا، در توج یاز حنف یو برخ
ن رو، یستاده است، از ایبه نماز ا یید، پشت صف جماعت به تنھایرا تالش نما یگرید

لّك صلوة اُّديت مع «ز آن است که: یھا ن یاز اصول حنف یکینمازش مکروه است و 
 .»آن واجب است ی ت ادا شود، اعادهیکه با کراھ یھر نماز«؛ »الكراهة، جتب ااعدتها

اصل  - یعالمه شامح یبر اساس تصر -را یباشد؛ ز یح نمین پاسخ، صحیا یول
که  یتیافته شود؛ اّما کراھیاست که در داخل نماز  یتیکراھ ی ھا، درباره یمذکور حنف

ن رو، پاسخ اول یست؛ از اینماز ن ی د آمده باشد، موجب اعادهیپد یبر اثر عوامل خارج
 است. استحباب است نه وجوب) بھتر از پاسخ دوم ینماز، از رو ی (که حکم اعاده

و  ییب را دوست دارد و از تنھایبه ھر حال، اسالم، جماعت و اّتحاد و نظم و ترت
است که اسالم،  ییاز راھھا یکیباشد و نماز جماعت،  یمتنّفر م ینظم یو ب یدگیبر

 دھد. ی، آموزش میا م با ارزش و ارزندهین مفاھیچن یفرزندان خود را در راستا
 یل جماعت برایگردد که تشک یه به ما، معلوم مدیات رسیث و روایاز مجموع احاد

اسالم، در نظم و  یاجتماع یاده کردن مبادیپ یبرا یک نماد قوینماز، به عنوان  یادا
شود و صفوف  یم یتلّق  یاّمت اسالم ییک سویصفوف و  یب و اعتدال و ھماھنگیترت

را منعکس  یاسالم ی جامعه یھا یبندیو افکار و پا یاست که معان یا نهییجماعت، آ
 سازد. یم

پشت صف جماعت را  ییبا توّجه به موارد فوق، اگر اسالم نماز خواندن به تنھا
را یست؛ زین یچ گونه شگفتیھ یآن دستور دھد، جا ی ند اعالم کند و به اعادهیناخوشا

اّن الشيطان «دارد که:  یما مقّرر م ین برای، خروج از جماعت است؛ و دین حالتیچن
طان، گرگ یش«(احمد)؛  »انلاحيةو �سان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصيةذئب اال
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طور که گرگ، گوسفند دور افتاده و جدا شده از صاحبش را به  ھا است؛ ھمان انسان
 .»طان خواھد شدیش ی ز، طعمهیده و دور از جماعت نیاندازد، انسان بر یدام م

دست خدا با «)؛ ی(ترمذ »شّذ ايل انلارمن شّذ و يدا� مع اجلماعة«د: یفرما یز میو ن
 .»شود یجھنم رھسپار م یده گردد، به سویکه از آن بر یجماعت است و کس

است که بدون عذر پشت صف جماعت به نماز  ین موارد، راجع به کسیا یتمام
وارد نماز جماعت شود که  یموقع یعنیاگر نمازگزار معذور باشد؛  یستد. ولیبا یُفراد
ستادن او نباشد، در آن صورت طبق یا یبرا ییشده باشند و جا لیھا تکم صف

اند: مستحب  از علماء گفته یح است؛ و برخین مواقع صحین قول، نماز او در ایظاھرتر
ستد؛ و مستحب است یخود بکشاند و کنار او با یک نفر را به سویاست که از صف جلو 

 یطید؛ البته با مراعات شراینمان مورد، مساعدت و کمک یز او را در ایکه آن شخص ن
 تر گذشت. شیکه پ
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 فصل اول

فق] (۱[ - ۱۱۰۶  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

 يَُص�ِّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َقامَ  َميُْمونَةَ  َخاليَِت  بَيت يِف  بِتُّ : قَاَل  َ�بَّاٍس  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َ�نْ 
َخذَ  �ََسارِهِ  َ�نْ  َ�ُقْمُت 

َ
  َظهره َوَراءِ  ِمنْ  َكَذلَِك  َ�َعَدلَِ�  َظْهِرهِ  َوَراءِ  ِمنْ  �ِيَِدي فَأ

َ
 الشق إِىل

يْمن
َ ْ
 .)١(األ

مونه (دختر یام، م خاله ی در خانه ید: شبیگو س ) عبدالله بن عباس۱( -۱۱۰۶

ام  ز، در آن شب نزد خالهین ج امبر اکرمیدم؛ (و پی) خوابج امبریپ یحارث، ھمسر گرام

پس از خواندن نماز عشاء به خانه برگشتند و چھار رکعت نماز  ج بودند؛ آن حضرت
ز به یگاه برخاستند و شروع به نمازگزاردن نمودند؛ من ن دند؛) آنیگزاردند و خواب

گاه از پشت سرشان، دستم را گرفتند و از پشت  ستادم؛ آنیشان به نماز ایجانب چپ ا
که دستم را گرفته بودند]، به جانب راست  یدر حال یعنین [ین چنیش، ایسر خو

 جا و منتقل کردند. ش جابهیخو
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ماندم؛ (چه در آنجا بخوابد و  یکردم؛ شب در مکانتوته ی: شب ماندم؛ ب»بتُّ « :شرح
 چه نخوابد).

 ام. : خاله»یخالت«
 د.ی: مرا جابجا کرد؛ برگردان»یفعدلن«

 ی مکرمه، خانواده ی در مکه ج اسالم یامبر گرامی: در مدت اقامت پ»مونةیم«
شد.  یل مکیلد تشیبنت خو ی جهیشان خدیھمسر ا ی امبر از آنحضرت به اضافهیپ
به  -ه چھل ساله بود ک -جه را یه خدکبودند  یست و پنج سالگیشان در سّن بیا

ردند، و تا کازدواج  یه آنحضرت با وکبود  ین زنیش درآوردند، و او نخستیخو یھمسر

ح  ۱/۴۵۱ ی؛ ترمذ۶۱۰ح  ۱/۴۷۰)؛ ابوداود ۷۶۳-۱۹۲ح ( ۵۳۱؛ مسلم ۶۹۷ح  ۲/۱۹۰ یبخار -١
؛ و مسند احمد ۱۲۴۴ح  ۱/۳۱۹ ی؛ دارم۹۷۳ح  ۱/۳۱۲؛ ابن ماجه ۸۴۲ح  ۲/۱۰۴ یی؛ نسا۲۳۲

۱/۲۴۹. 
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جه یاز خد ج ردند. رسول خداکار نیاخت یگریات بود، ھمسر دید حیدر ق یه وک یزمان
زنده نماندند. دختران آن حضرت  یکچیچند پسر و چند دختر داشتند. پسران، ھ

ش از ھجرت پسرخاله اش ینب را پیلثوم، و فاطمه. زکه، اّم ینب، رقیعبارت بودند از: ز
پس از  یکیرا ھردو  لثومکه و اّم یش درآورد؛ رقیخو یع به ھمسریابوالعاص بن رب

طالب یبن اب یز، علیبه عقد ازدواج خود درآورد. فاطمه را ن س عثمان بن عّفان یگرید
ش درآورد، و از فاطمه، حسن و یخو یدو جنگ بدر و ُاُحد به ھمسر ی در فاصله

 لثوم زاده شدند.کنب و اّم ین و زیحس
 امبریگر ھمسران پید

نسبت به اّمت خود، در امر  یخاصّ  یژگیاز و ج رمکا یدانند، نب یه ھمگان مکچنان
 یز به ھمسریش از چھار زن را نیب هکشان روا بود یا یازدواج برخوردار بودند، و برا

زده یه آنحضرت به عقد ازدواج خود درآوردند، سک یه شمار زنانکش درآورند، چنانیخو
ز در یات بودند؛ دو تن از آنان نید حیتن بود. ھنگام وفات آنحضرت ُنه تن از آنان در ق

نب ین زکیاّم المسا یگریجه، و دی، خدیکیا رفته بودند: یات آنحضرت از دنیزمان ح

ًال نام و َنَسب و یردند. ذکاصًال زفاف ن ج رمکامبر ایَمه؛ با دو تن از آنان ھم پیبنت ُخز

 م:یآور یجه را به اختصار میپس از خد ج رمکامبر ایگر ھمسران پیحال د شرح

جه، در ماه شّوال یماه پس از وفات خدیکحدود  ج رسول خدا* َسْودة بنت َزمَعه: 
از  یکیھمسر  یش از آن حضرت، ویردند. پکازدواج  یسال دھم بعثت با و

ا رفته بود. سوده در ماه شّوال سال یه از دنکران بن عمران بود کش بنام سیپسرعموھا
 ا رفت.یق از دن ۵۴

سال پس از ازدواج با سوده، دو سال یک ج رسول خدا ق:یر صدّ کشه دختر ابوبی* عا

شه یعا ج رمکامبر ایردند. ھنگام ازدواج با پکازدواج  یش از ھجرت، با ویو پنج ماه پ
ُنه  یه وکشش ساله بود، و آنحضرت ھفت ماه پس از ھجرت، در ماه شّوال،  یدختر

ره بود، و آنحضرت کبا ج رمکغمبر ایشه ھنگام زفاف پیردند. عاکساله شد، با او زفاف 
ود. از ھمه تر ب س نزد آنحضرت محبوبکشه از ھمه یجز او نداشت. عا یا رهکھمسر با

گر زنان یاز د یو یزنان بطور مطلق داناتر بود. برتر ی تر بود. از ھمه هیزنان اّمت فق
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ق از  ۵۸ا ی ۵۷شه ھفدھم ماه رمضان سال یگر غذاھا بود. عاید از دیَثر یھمانند برتر
 سپرده شد. کع به خایا رفت و در قبرستان بقیدن

س بن یَبدر و ُاُحد شوھرش ُخن ی در فاصله یو * حفصه دختر عمر بن خّطاب:

در ماه  ج وفات، رسول خدا ی وه شد. پس از عّدهیرا از دست داد و ب یسھم ی ُحذافه
ق در  ۴۵ردند. حفصه در ماه شعبان سال کشعبان سال سّوم ھجرت با او ازدواج 

 سپرده شد. کع به خاینه درگذشت، و در قبرستان بقیدر مد یشصت سالگ
ھالل بن عامر بن صعصعه بود، وا و را اّم  یبن ی فهیاز طا یو مه:ینب بنت ُخزی* ز

رد. او ک یم یآنان دلسوز یرا، نسبت به آنان مھربان بود و برایدند، زینام ین مکیالمسا

در  ج د شد، و رسول خدایه در جنگ ُاُحد شھکنخست ھمسر عبدالله بن جحش بود 
امبر یسه سال پس از ازدواج با پنب در حدود یردند. زکسال چھارم ھجرت با او ازدواج 

نماز  یا رفت، و آنحضرت بر ویسال چھارم ھجرت از دن یع الثانیدر ماه رب ج رمکا
 سپرده شد. کع به خایگزاردند، و در قبرستان بق

داشت.  یفرزندان یھمسر ابوسَلمه بود و از و یو ه:یُام یسَلمه ھند بنت اب * ُاّم 

چند  ج ا رفت، و رسول خدایسال چھارم ھجرت از دن یاُالخر یابوسَلمه در ماه جماد
ن و یتر هیاز فق یکیردند. او کسَلمه ازدواج  ان شّوال ھمان سال با اّم یروز مانده به پا

ق در ھشتاد و  ۶۲ یا به قولیق  ۵۹سَلمه در سال  ن زنان بود. ُاّم یخردمندتر
 سپرده شد. کع به خایا رفت و در قبرستان بقیاز دن یچھارسالگ

 ی مه، و دختر عّمهیاسد بن ُخز یبن ی فهیاز طا یو نب بنت جحش بن رباب:ی* ز

 ج رمکا یه فرزند نبکد بن حارثه بود ینب نخست ھمسر زیبود. ز ج رسول خدا
گذشت، خداوند متعال  یو ی ه زمان عّدهکنید او را طالق داد، و ھمیشد. ز یشناخته م

 ضمن آن فرمود:د و یم را نازل گردانیرکاز قرآن  یاتیآ

ا﴿  .]۳۷[األحزاب:  ﴾ َزوَّۡجَ�َٰكَها َوَطٗر� ّمِۡنَها َزۡ�دٞ  قََ�ٰ  فَلَمَّ
 .»میتو درآورد یرا به ھمسر یرد، وکنظر  د از او صرفیز یآنگاه، وقت«

ل یه به تفصکنب نازل شده است یز ی احزاب درباره ی از سوره یات متعددیآ
 -م پرداخت یخودش به آن خواھ یدر جاه ک -) را ی(پسرخواندگ یتبنّ  ی مسئله

سال  یو به قول -سال پنجم ھجرت  ی قعدهیدر ماه ذ ج رده است. رسول خداکمطرح 
نب ین آنان بود. زیتر ن زنان و ُپر صدقهیعابدتر یردند. وکبا او ازدواج  -چھارم ھجرت 
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ن فرد از ینخست یدرگذشت. و یستم ھجرت در سّن پنجاه و سه سالگیدر سال ب

را وداع گفت. عمر بن خّطاب بر  یدار فان ج رمکامبر ایه پس از پکن بود یاّمھات مؤمن
 سپرده شد. کع به خاینماز گزارد و در قبرستان بق یو

خزاعه  ی لهیمصطلق از قب یبن ی فهیس طایحارث رئ یپدر و ه بنت حارث:یری*ُجَو 
س بن شّماس قرار ین قه در سھم ثابت بکمصطلق بود  یران بنیاز اس یکیه یریبود. جو

مبلغ قرارداد  ج د. رسول خدایاَتب گردانکه قراداد نوشت و او را مُ یریگرفت. ثابت با جو
سال پنجم  یو به قول -را به ثابت پرداختند، و در ماه شعبان سال ششم ھجرت  یو

مصطلق  یصد خانوار از بنیکز یش درآوردند. مسلمانان نیخو یاو را به ھمسر -ھجرت 
ب، از ھر ین ترتیند! و به ایشاوندان ھمسر رسول خداینان خویردند و گفتند: اکرا آزاد 

ق  ۵۶ع االّول سال یه در ماه ربیریتر بود. ُجوَ  تکله اش ُپربریقوم و قب یبرا یگریزن د
 ا رفت.یاز دن یدر سّن شصت و پنج سالگ -ق  ۵۵ یو به قول -

 ینخست ھمسر عبدالله بن جحش بود و برا یو :انیبه َرمله دختر ابوسفی* ُاّم حب
به با یبه را به او دادند. ُاّم حبیُاّم حب ی هینکن جھت یا آورد و به ھمیبه را به دنیاو حب

ت ین نصرانییرد. ھمسرش عبدالله در آنجا مرتّد شد و آکھمسرش به حبشه مھاجرت 
ه رسول ک یبند ماند، و ھنگامین و ھجرتش پایا رفت، اّما او بر دید و ھمانجا از دنیبرگز

 یاز سو یا را با نامه یة َضُمریدر ماه محّرم سال ھفتم ھجرت عمرو بن ُام ج خدا

 ج رمکامبر ایپ یبه را از سویاّم حب یفرستادند، و ینجاش یخودشان بسو
او پرداخت، و او را  ی هینار به عنوان مھریشان چھارصد دیرد و از جانب اک یخواستگار

فرستاد، و آنحضرت پس از بازگشت از فتح  ج ل بن َحسنة نزد رسول خدایبحُشرَ ھمراه 
 ا رفت.یاز دن -ق  ۵۰ا یق  ۳۳ا ی -ق  ۴۲به در سال یردند. اّم حبکبر با او زفاف یخ

 یر و از نژاد بنینض یبن ی لهیس قبیپدرش رئ بن َاخَطب: ییه دختر َح ی* صف

 یاو را در سھم اختصاص ج رسول خدا بر بود ویران خیان اسیه در میل بود. صفیاسرائ

او  ج رمکامبر ایز اسالم آورد. پیردند و او نکخودشان قرار دادند و اسالم را بر او عرضه 
 یبه عقد ھمسر یبر در سال ھفتم ھجریردند و سپس بعد از فتح خکرا نخست آزاد 

بر، در یخ ل تایسّد صھباء، واقع در مسافت دوازده م ی هیخودشان درآوردند، و در ناح
 ۵۲ یو به قول -ه در سال پنجاھم ھجرت یردند. صفکنه با او زفاف یراه بازگشت به مد

 سپرده شد. کع به خایا رفت و در قبرستان بقیاز دن -ق  ۳۶ یق و به قول
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در  ج خواھر اّم الفضل ُلبابه دختر حارث بود. رسول خدا یو مونه بنت حارث:ی* م
ه از کدر ُعمرُة القضاء بعد از آن -ح یبنا به قول صح -سال ھفتم ھجرت  ی قعدهیماه ذ

َسِرف، واقع در  ی هیش درآوردند، و در ناحیرا به عقد خو یاحرام عمره درآمدند، و
ق، و  ۶۳ یو به قول -ق  ۶۱مونه در سال یردند. مکه، با او زفاف کل تا میمسافت نه م

سپرده شد، و  کا رفت و ھمانجا به خایف از دنَسرِ  ی هیدر ھمان ناح -ق  ۳۸ یبه قول
 در آن منطقه شناخته شده است. یتا امروز آرامگاه و

آنان را به  ج ه رسول خداکم یرا نام برد ج ازده تن از ھمسران رسول خداینجا، یتا ا
ب یجه و زنیشان، خدیردند. دو تن از اکعقد ازدواج خودشان درآوردند، و با آنان زفاف 

 ج ه رسول خداک یا رفتند و ھنگامیات آن حضرت از دنین، در زمان حکیاّم المسا
 ج رمکامبر ایه پکگر یات بودند. آن دو ھمسر دید حیشان در قیرحلت فرمودند، ُنه تن از ا

ه معروف به کنده بود کاز  یگریالب، و دک یاز آن دو از بن یکیردند، کبا آن دو زفاف ن
 یازیه نکات گوناگون است یفراوان و روا ینظرھانه اختالف ین زمیه است؛ در ایجون
 ست.یو بسط آن ن شرحبه 

زان خودشان ینکبا دو تن از  ج رمکا یه نبکز، مشھور آن است یزان نینکان یاز م
ه یشان ھدیرا مقوقس به ا یه وکه است یقبط ی هیاز آن دو مار یکیاند.  ھمبستر شده

، در کیودکم در یشان آورد. البّته، ابراھیا یم را برایرده بود، و فرزند پسرشان ابراھک

 ۲۷مطابق با  -شّوال سال دھم ھجرت  ۲۹ا ی ۲۸، روز ج رمکامبر ایات پیزمان ح
ه یا ُقَرظیه ید نَضریحانه بنت زی، ریا رفت. دّومیاز دن - یالدیم ۶۲۳سال  ی هیژانو

را در سھم  یو ج رمکظه بود، و حضرت رسول ایقر یان بنیھودیران یه از اسکاست 

 ج رمکا یدر ِعداد ھمسران نب یه وکاند  ز گفتهین یش قرار دادند. بعضیخو یاختصاص
اند.  ش درآوردهیخو یاند و سپس او را به ھمسر ردهکرا ابتدا آزاد  یبوده، و آنحضرت و

گر را یز دینکده نام دو ین دو، ابوعبیح داده است. عالوه بر ایم قول اّول را ترجیابن ق

ردند، و کران انتخاب یان اسیرا از م یو ج رمکامبر ایه پکله ی، جمیکیاست: افزوده 
 .)١(رده بودکنب بنت جحش به آنحضرت ھبه یه زک یزینکگر، ید

د زوجات پ ی فلسفه  امبریتعدُّ

 .۲۹، ص ۱زاد العماد، ج  -١

 

                                           



 ٣٧٧ )یمقتد و امام ستادنیا محل) ٢٥( باب( :صلوةکتاب ال

ه ازدواج کابد ی یدرم یکند، نک یرا به دّقت بررس ج رسول خدا یس زندگانکھر 
سال از  یه حدود سکفشان، پس از آن یاواخر عمر شرن زنان متعّدد در یآنحضرت با ا

ھمسر نسبتًا سالمند، ابتدا با  یکخود را تنھا به  یعمر و نشاط جوان ین دورانھایبھتر
ھا بخاطر آن نبوده  ن ازدواجیه اکابد ی یاند؛ درم دهیجه و سپس با سوده، گذرانیخد

نسبت به زنان  یمرزحّد و  یاق و شھوت بیه ناگھان در وجود خودشان اشتکاست 
اند  توانسته ین شمار فراوان از زنان نمیبا ا یاند، و جز در پرتِو ھمخوابگ ردهکاحساس 

برتر و بزرگتر از آن  یگرید یھا ه قطعًا اھداف و آرمانکنند!؟ بلک ییباکیدر برابر آن ش
 ار بوده است.کگردد، در  یه معموًال با ازدواج برآورده مک یغرض و منظور

شه یبا عا یق ھمسریر و عمر از طرکبه وصلت با ابوب ج رمکحضرت رسول ا ردیکرو
طالب، و یبن اب یعل ین، درآوردن دخترشان فاطمه به ھمسریو حفصه؛ ھمچن

عثمان بن عّفان،  یلثوم به ھمسرکه و سپس اّم یگرشان رقیدرآوردن دو دختر د
ن چھار یھا با ا ن ازدواجیاق یاند از طر خواسته یه آنحضرت مکنیارا اشارت دارد به اکآش

ه بر اسالم گذشته ک یمتعّدد یھا شان در بحرانیا یارکوشش و فداکه کمرد بزرگ 
آنحضرت به  یھا بگذرد، برا ه اسالم از آن بحرانکبود و خداوند چنان مقّدر فرموده بود 

 م برقرار سازند.کمح یده بود، روابطیاثبات رس
ق یاز طر یسبب یشاوندیخو یه براکه است ن بودیاز آداب و رسوم قوم عرب ا یکی

 یاز نظر آنان باب یشاوندین نوع ارتباط خویاند، و ا شده یقائل م یوصلت احترام خاصّ 
گوناگون بوده است، و  یھا فهیھا و طا رهیان تیروابط م یدر برقرار یکیاز ابواب نزد

اند.  ردهک یم یلّق خودشان ننگ و عار ت یرا برا یشاوندان سببیز و نبرد با خویآنان ست

خواستند شّدت عداوت  ین، میق ازدواج با چند تن از اّمھات مؤمنیاز طر ج رسول خدا
آنان  یھا ینه توزکی یاھش دھند، و از گزندگکل عرب را با اسالم یقبا یو دشمن

 اھند.کب
ه ک یبود؛ وقت -د یابوجھل و خالد بن ول ی فهیطا -مخزوم  یبن ی فهیسَلمه از طا ُاّم 

د آن یش درآوردند، از آن پس، خالد بن ولیخو یرا به ھمسر یو ج رسول خدا
 یدنظر قرار داد، و پس از مّدتید خود را در برابر مسلمانان مورد تجدیشد یریموضعگ

ان پس از ازدواج ین، ابوسفیاز سِر طوع و رغبت اسالم آورد. ھمچن ینه چندان طوالن
ز، پس از ازدواج ید. نینگرد یارویشان رویبا ا یچگونه نبردیبه در ھیآنحضرت با ُاّم حب
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مصطلق  یر و بنینض یبن یرا از سو کیچگونه تحّر یه ھیه و صفیریبا جو ج رسول خدا
ه از یریه جوکم ینک یگر، مشاھده مید یم؛ از سوینک یدر برابر آنحضرت مشاھده نم

 ی و صحابهشود،  یزن نمونه شناخته م یکله اش یقوم و قب یبرا ینیت آفرکجھت بر

 رمکامبر ایرا بخاطر ازدواج پ یو ی لهیران قوم و قبیصد خانوار از اسیک ج رسول خدا
ه کند! و پرواضح است یشاوندان رسول خداینان خویند: ایگو ینند و مک یبا او آزاد م ج
در ُعمق  ییر بسزایمسلمانان چه تأث یله از سویفه و قبیطا یکبر  ین مّنت گذاریچن

 جان آنان داشته است. 

م و یمأمور شده بودند به تعل ج رمکا یه نبکتر آن تینھا بزرگتر و با اھمیا ی از ھمه
به  یبندین و آداب، فرھنگ و تمّدن و پاییه از آکبپردازند  یه و ارشاد قومکیت و تزیترب

چ یه آن، ھدن بیجامعه و اعتال بخش یدر سازندگ یمساع یکط و لوازم آن، و تشریشرا
را  یاسالم ی جامعه یسازندگ یھا هیه پاک یدانستند؛ و اصول و مقّررارت یز نمیچ

جه، یزش داشته باشند، و در نتیه با زنان آمکداد  یداد، به مردان راه نم یل مکیتش
ن یت ایزنان ھمراه با رعا یسطح فرھنگ یت و ارتقایم و تربیوشش در جھت تعلک

م کم و ارشاد زنان یاز به تعلیگر نید ین بود، و از سوکنامم یمقّررات و اصول امر
 یامبر بزرگ اسالم راھین، پیدتر بود. بنابرایتر و شد ه ُمبَرمکتر از مردان نبود، بل تیاھم

 یمتفاوت و برخوردار از استعدادھا یسنّ  یھا را از گروه یه زنانکن نداشتند یجز ا
ت و ینند؛ آنگاه، به تربکت یفاکن منظور یا یه بتوانند براک ینند، به طوریگوناگون برگز

ل یاص یھا هیاموزند، و مایرا به آنان ب ینیم دیام و تعالکآنان بپردازند، و اح ی هکیتز
ن و یه نشیت زنان بادیترب یشان قرار دھند، و آنان را برایار ایرا در اخت یفرھنگ اسالم

ان ین را در میغ دیار تبلکرزنان و دختران جوان آماده سازند، تا بتوانند ین و پیشھرنش

نقش  ج رمکامبر این، ھمسران پیز بود، و اّمھات مؤمنین نیرند. چنیزنان برعھده بگ
ردار آن حضرت در ارتباط با خانواده و کت گفتار و رفتار و یدر نقل و روا یا عمده

تر  یه عمرشان طوالنکشه، یاز آنان، مانند عا یاند؛ به خصوص، بعض انشان داشتهیکنزد

ان ین بیمسلم یرا برا ج رمکامبر ایپ یعمل یھا وهیشات و شیاز فرما یارید، بسیگرد
 ردند.ک

(و  /یف امام ترمذیتأل »ةیالشمائل المحمد«ت به طور کامل در کتاب ین روایو ا
 ن آمده است:ینگارنده) چن ی ترجمه
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ُُه قَاَل  ،ابِْن َ�بَّاٍس ... َ�ْن ُكَر�ٍْب، َعِن « نَُّه بَاَت ِعنَْد َميُْمونََة َوِ�َ َخاتلَ
َ
ْخرَبَُه �

َ
نَُّه أ

َ
�: 

وَِساَدةِ 
ْ
 ج هِ لّٰ ـالَ�نَاَم رَُسوُل  ،يِف ُطولَِها ج هِ لّٰ ـالَواْضَطَجَع رَُسوُل  ،فَاْضَطَجْعُت يِف َعْرِض ال
ْو َ�بْلَُه بَِقِليٍل  ،َحىتَّ إَِذا اْ�تََصَف اللَّيُْل 

َ
ْو َ�ْعَدُه بَِقِليٍل  ،أ

َ
فََجَعَل  ج هِ لّٰ ـالفَاْستَيَْقَظ رَُسوُل  ،أ

ـَخَواِ�يَم ِمْن ُسوَرِة آِل ِعْمَرانَ  ،َ�ْمَسُح انلَّْوَم َ�ْن وَْجِههِ 
ْ
َعرْشَ اآليَاِت ال

ْ
 ال

َ
 َشنٍّ  ،َوقََرأ

َ
ُ�مَّ قَاَم إِىل

 ِمنَْها
َ
أ   ،ُمَعلٍَّق َ�تَوَضَّ

َ
وُُضوءَ فَأ

ْ
. قَاَل َ�بُْد  ،ْحَسَن ال   هِ لّٰ ـالُ�مَّ قَاَم يَُص�ِّ

َ
ْ�ُن َ�بَّاٍس: َ�ُقْمُت إِىل

يِس  ج هِ لّٰ ـالفَوََضَع رَُسوُل  ،َجنِْبهِ 
ْ
ُْمَ� ىلَعَ َرأ ُْمَ� َ�َفتَلََها ،يََدُه ايلْ ُذِ� ايلْ

ُ
َخَذ بِأ

َ
فََص�َّ  ،ُ�مَّ أ

َعتَْ�ِ 
ْ
َعتَْ�ِ  ،َر�

ْ
َعَتْ�ِ �ُ  ،ُ�مَّ َر�

ْ
َعتَْ�ِ  ،مَّ َر�

ْ
َعتَْ�ِ  ،ُ�مَّ َر�

ْ
َعتَْ�ِ  ،ُ�مَّ َر�

ْ
ِستَّ  :قَاَل َمْعنٌ  -ُ�مَّ َر�

اٍت  ْوتَرَ  -َمرَّ
َ
َعتَْ�ِ َخِفيَفتَْ�ِ  ،ُ�مَّ اْضَطَجعَ  ،ُ�مَّ أ

ْ
ُمؤَذُِّن َ�َقاَم فََص�َّ َر�

ْ
ُ�مَّ َخَرَج  ،َحىتَّ َجاَءُه ال

بْحَ   ».فََص�َّ الصُّ

، مونهیدر منزل م یبه من خبر داد و گفت: شب س د: ابن عباسیگو س بیُکر... 

دم، و یبود ـ ماندم و در آنجا خواب س ابن عباس ی ـ که خاله ج امبریپ یھمسر گرام

(با ھمسرشان) سرشان را  ج امبریش را بر َعرض بالش قرار داده بودم که پیمن سر خو
 بر طول آن قرار داده بودند.

دند؛ آن گاه از خواب یا پس از آن خوابیش یپ یا اندکیمه شب یک نیا نزدت ج امبریپ
دند تا آثار یخود را مال یھا دند و چشمیش کشیخو ی ه دار شدند و دست بر چھریب

آل عمران را  ی آخر سوره ی هیند؛ سپس ده آیرا از خود دور نما یخواب آلودگ
معّلق شده بود رفتند، و از آِب زان و یخ آویکه به م یمشک یخواندند؛ و سپس به سو

 ن شروع به نماز خواندن کردند.یوضو گرفتند؛ پس از ا یآن، به خوب

د: (من ھم بلند شدم و آنچه را یگو یسخنانش م ی در ادامه س عبدالله بن عباس

شان (و در سمت یانجام دادند، انجام دادم؛) سپس رفتم و در کنار ا ج امبریکه پ

سرم گذاشتند و گوش  یدست راستشان را بر رو ج خداستادم. رسول یچپشان) ا
 چ دادند.ی) گرفتند و آن را پیراستم را (با مھربان

را خواندند و در آخر، نماز وتر را  یشش نماز دو رکعت ج امبرید] پی[معن گو
دن یاعالم کردن فرا رس ینکه مؤّذن برایدند تا ایدراز کش یخواندند؛ پس از آن، اندک

ش بلند شدند و دو رکعت نماز را به صورت یخو یز از جاین ج امبریپ وقت نماز، آمد؛
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رون رفتند و نماز (فرِض)صبح را در (مسجد) یخالصه خواندند؛ و آن گاه از منزل ب
 خواندند.

گر، ید یات، گرفتن دست و در برخیاز روا یا : در پاره»فأخذ بيدي من وراء ظهري«
ھرسه  که ییاز آن جا یت شده است؛ ولیاز، گرفتن سر، روین یگرفتن گوش و در برخ

ن یند؛ بنابرایآ یات، تعارض به شمار نمین اختالف رواین رو ایاند، از ا مورد گرفته شده

در ابتدا به گرفتن سر؛ و سپس به گرفتن گوش  ج ن گفت که آن حضرتیتوان چن یم
اندک بوده ل و یقل ین عمل، عملیاند؛ و ا و بعد از آن، به گرفتن دست، اقدام نموده

 گذارد. یبر نماز نم یریگونه تأث چیاست که ھ

ن مسأله، اجماع دارند که ی، بر اینظران اسالم : علماء و صاحب»ايل الشق االيمن«
ستد؛ البته در یک نفر بود، در آن صورت به جانب راست امام بای، یاگر چنانچه مقتد

ن یبر ا /وسفیامام ابوو  /فهیامام ابوحننظر وجود دارد؛  ستادن، اختالفیت ایفیک
ا یچ کدام از آن دو، عقب ید برابر ھم قرار گرفته و ھیباھردو  ،یباورند که امام و مقتد

ش را برابر با یخو ی، انگشتان پایبر آن است که مقتد /امام محمدستند؛ و یجلو نا
 امام قرار بدھد. یپا ی پاشنه

امام دگاه یل، دیاند: اگر چه از لحاظ دل احناف گفته ینظران فقھ صاحب

دگاه ید یتعامل نمازگزاران، بر مبنا یراجح است، ول /وسفیامام ابوو  /فهیابوحن

ستادن با یباشد؛ چرا که در برابر ا یتر م کیز نزدیاط نیاست که به احت /امام محمد
دن و یبا برگز یرد؛ ولیبگ ار از امام جلوتر قراریاخت  یب یامام، امکان دارد که مقتد

ن رو، فتوا بر ین خواھد رفت؛ از این احتمال از بی، ا/امام محمدانتخاب کردن نظرگاه 

 باشد. یم /دگاه امام محمدیه و دینظر
 )حیَصحِ ] (۲[ - ۱۱۰۷

َ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَامَ : قَاَل  َجابِرٍ  َوَ�نْ  َخذَ  �ََسارِهِ  َ�نْ  ُ�ْمُت  َحىتَّ  فَِجئُْت  يِلَُص�ِّ
َ
 �ِيَِدي فَأ

َداَرِ� 
َ
قَاَمِ�  َحىتَّ  فَأ

َ
 ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  �ََسارِ  َ�نْ  َ�َقامَ  َصْخرٍ  ْ�نُ  َجبَّارُ  َجاءَ  ُ�مَّ  يَِمينه َعن أ

َخذَ 
َ
يًعا بيدينا فَأ َ�ْمنَا َحىتَّ  فدفعنا مَجِ

َ
اهُ . َخلفه أ وَ  .)١(مُسلم رَ

 .)۷۶۳-۱۸۱ح ( ۱/۵۲۵مسلم  -١
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برخاستند تا نماز  یاز جا ج امبر اکرمی) پید: (روزیگو س ) جابر۲( -۱۱۰۷
ن لحظه) آمدم و به جانب یز (در ھمین رو، نماز را شروع کردند؛) من نیبگزارند؛ (از ا

ن که یدند تا ایدستم را گرفتند و مرا چرخان ج ستادم؛ آن حضرتیشان به نماز ایچپ ا

 ج امبریآمد و به جانب چپ پ س جابر بن صخردر سمت راست خود قرار دادند؛ سپس 
ن که یت کردند تا ایما را گرفتند و ما را به عقب ھداھردو  دست ج آن حضرتستاد؛ یا

 ش، قرار دادند.یما را پشت سر خو
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 د.ی: مرا چرخان»یفادارن« :شرح
 ش، گماشت و منصوب کرد.یستاند؛ مرا به جانب راست خوی: مرا ا»یاقامن«
 راند؛ ما را به عقب ھول داد.: ما را به عقب »َفَدَفَعنا«

ک نفر بود، در آن صورت به ی، یشود که اگر چنانچه مقتد یت، معلوم مین روایاز ا
رد؛ و اگر چنانچه به طور اشتباه به سمت چپ امام یش قرار بگیجانب راست امام خو

 یش بچرخاند و قرار دھد. و ھرگاه مقتدیتواند او را به سمت راست خو یستاد، امام میا
ستد و آن دو نفر یوم آمد و به نماز جماعت شرکت کرد، در آن صورت، امام جلو باد

 رند.ی، پشت سر امام قرار بگیمقتد
نماز  -اصالح صف  یبرا -ا دو حرکِت مّتصل با دست یک یناگفته نماند که انجام 

 ھا، ن آنیشتر از دو حرکت باشد و در بیھا ب ن اگر حرکتیگرداند؛ و ھمچن یرا باطل نم
 گرداند. یفاصله وجود داشته باشد، باز ھم نماز را باطل نم

 )حیَصحِ ] (۳[ - ۱۱۰۸

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
نَا َصلَّيُْت : قَاَل  أ

َ
َف  بَيِْتَنا يِف  َوَ�تِيمٌ  أ

ْ
اهُ . خلفنا سليم َوأم ج انلَّيِبِّ  َخل وَ  رَ

 .)١(مُسلم

 ج ش، پشت سر آن حضرتیخو ی م، در خانهیتید: من و یگو س ) انس۳( -۱۱۰۸
م؛) و یقرار گرفت ج امبر اکرمیما، صف بسته و پشت سر پھردو  یعنیم؛ (ینماز گزارد

 ستاد.یپشت سر ما به نماز ا »میاّم سل«
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 .۷۲۷ح  ۲/۲۱۲ یبخار -١
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اند که  گفته یاست. برخ س ، برادر انس بن مالک»میتی«: مراد از »میتی« :شرح
 »لقب«ن باورند که یز بر این یمالک است؛ و برخ، اسم برادر انس بن »میتی« ی واژه

 م.یتیکودک  یعنیاست؛  یو
ن بن عبدالله بن یحسپدربزرگ  یرة است؛ و وی، ضم»میتی«اند که نام  گفته یو برخ

ن را یاست؛ ا یریر بن سعد حمیضم، ھمان میتید: یگو /ابن ھماماست.  رةیضم
 گفته است. ینوو

دا یک زن ھم در نماز جماعت حضور پیشود که اگر چنانچه  یث معلوم مین حدیاز ا
رد، اگر چه در ید پس از صف مردان و کودکان قرار بگیکرده بود، در آن صورت باز ھم با

ن اجازه را ندارد که در کنار یقرار داشته باشد، باز ھم ا یو یقیصف جلو، فرزند حق
 ستد.یمردان و کودکان با الزم است که پشت سر امام، یستد؛ بلکه برویھا با آن

 ن آمده است:یچن یح بخاریت باال، در صحیو روا

للطعام صنعته هل، فالك  ج : اّن جّدته ُمليكة َدَعْت رسوَل اهللاس عن ا�س بن مالک«
قال ا�س: فقمُت ايل حص�نلا، قد اسوَّد من طول ما ». قوموا فالُصّ� ل�م«منه؛ ثم قال: 

العجوز من ورائنا؛ فصّ� و ايلتيم وراءهو صففُت و ج لُبس؛ فنضحتُه بماٍء؛ فقام رسول اهللا
د: یگو س انس بن مالک«)؛ ۳۸۰ح  ی(بخار »ر�عت� ثم انرصف ج نلا رسول اهللا

ه کرده بود، یشان تھیا یکه برا ییرا به صرف غذا ج ، رسول خداکهیمادربزرگم، ُمل

شما نماز  ید تا برایبلند شو«پس از صرف غذا، فرمودند:  ج دعوت نمود. رسول خدا

مان که از یرھایاز حص یکی ید: بلند شدم و به سویگو س انس بن مالک». بخوانم

 ج دم. رسول خدایآن پاش یآب، رو یو مقدار اه شده بود، رفتمیکثرت استعمال، س
رزن، یم و پیصف بست ج م، پشت سر آن حضرتیتی یستادند؛ من و کودکیآن ا یرو

 .»ف بردندیما گزاردند و تشر یدو رکعت نماز، برا ج ستاد. رسول خدایپشت سر ما ا
 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۱۰۹

نَّ  َوَ�نْهُ 
َ
هِ  بِهِ  َص�َّ  ج انلَّيِبَّ  أ مِّ

ُ
وْ  َو�ِأ

َ
ِهِ  أ

َ
قَاَمِ� : قَاَل  َخاتل

َ
قَامَ  يَِميِنهِ  َ�نْ  فَأ

َ
ـمَ  َوأ

ْ
ةَ ال

َ
َفنَا ْرأ

ْ
. َخل

اهُ  وَ لِمٌ  رَ سْ  .)١(مُ

 .۸۰۳ح  ۲/۸۶ یینسا -١

 

                                           



 ٣٨٣ )یمقتد و امام ستادنیا محل) ٢٥( باب( :صلوةکتاب ال

 -اش  ا خالهی -او و مادر  یبرا ج د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۴( -۱۱۰۹

ش یمرا به جانب راست خو ج د: (به ھنگام نماز) آن حضرتیگو س امامت دادند؛ انس
ک زن بود، ی، یام] را پشت سر ما قرار دادند. (پس اگر چنانچه مقتد ا خالهیو زن [مادر 

ک زن ھم در جماعت شرکت یگر، اگر ید یریستد؛ به تعبید پشت سر امام و مردان بایبا
 ).ردیپشت صف مردان قرار بگ یستیداشته باشد، با

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 .س است نه از انس بن مالک ین شک از راویا :»باّمه او خالته«
 ستم.یشان بای: به من فرمان دادند تا به جانب راست ا»یفاقامن«

 )حیَصحِ ] (۵[ - ۱۱۱۰

يِب  َوَ�نْ 
َ
نَّهُ  بَْ�َرةَ  أ

َ
  اْ�تََ�  �

َ
نْ  َ�بَْل  فََرَ�عَ  َراِكعٌ  وَُهوَ  ج انلَّيِبِّ  إِىل

َ
  يَِصَل  أ

َ
فِّ  إِىل  ُ�مَّ  الصَّ

  َمىَش 
َ

فِّ  إِىل   ِحْرًصا اهللاُ  َزاَدكَ «: َ�َقاَل  ج لِلنَّيِبِّ  َذلَِك  فََذَكرَ . الصَّ
َ

اهُ  .»تعد َوال وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

 ج به آن حضرت یوارد مسجد شد و) در حال ید: (روزیگو س ) ابوبکرة۵( -۱۱۱۰
دن به صف، به رکوع یش از رسیپ س ن رو، ابوبکرهیشان در رکوع بودند؛ از اید که ایرس

ن موضوع را با ید؛ (پس از گزاردن نماز،) ایشتن را به صف نماز رسانیگاه خو رفت؛ آن

خداوند، عالقه و «فرمودند:  ج ان گذاشت؛ آن حضرتیدر م ج اسالم یامبر گرامیپ
؛ یرا انجام بدھ ین کارید دوباره چنیبدان که نبا ید؛ ولیافزایاقت را به نماز بیاشت

 ».رکوع نکن)دن به صف، یش از رسیپ یعنی(
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

 د.ی: رس»یانتھ« :شرح

دن به صف، به رکوع یش از رسیپ س [پس ابوبکره »ان يصل ايل الصف فركع قبل«

�ن سجود و اذا جئتم ايل الصلوة«ده بود که: یشن ج امبر اکرمیاز پ یرا ویرفت]: ز
و  ۴۶۸(ابن ماجه، ح  »فقد ادرک الصلوةمن ادرک الر�عة و ال تعّدوها شيئاً.و فاسجدوا

م، شما ھم به سجده ید و ما در حال سجده بودینماز آمد یھرگاه برا«)؛ ۸۷۵ابوداود، ح 

 .۷۸۳ح  ۲/۲۶۷ یخارب -١

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٣٨٤

افته یابد، رکعت را دریکه رکوع را در ید؛ و کسیاوریبه حساب ن ید و آن را رکعتیبرو
 .»است

دن یش از رسیابد، پیرز به خاطر آن که با رکوع، رکعت را دین س ن رو، ابوبکرهیاز ا
 به صف، به رکوع رفت.

، یاپیو پ یر متوالیج و با چند گام غیشتن را به تدریگاه خو : آن»ثمّ ميش ايل الصفّ «
 د.یبه صف نماز رسان

ا یو  یا به طاعت و بندگیاق تو را به نماز، ی: خداوند عالقه و اشت»اهللا حرصاً  كزاد«
 د.یافزایھا، ب عبادتھا و  دن به انجام طاعتیبه شتاب ورز

 ح کرد:یتوان ترجمه و تشر ین عبارت را به چند گونه می: ا»الَتعد«

؛ دوباره »ال تفعله مثل ما فعلته ثانياً « یعنی؛ »عود«، از »نیع«و ضم  »تاء«به فتح 
 ن کار را تکرار مکن. یا

ميش ايل الصلوة ـال�رَْسع يف ال«: یعنی؛ »عدو«از  »دال«و ضم  »نیع«به سکون 
نماز، شتاب مکن؛  یدرآمدن به سو«؛ »واصرب حيّت تصل ايل الصّف ثم ارشع يف الصلوة

 .»، نماز را شروع کنیدیگاه که به صف رس دن به صف نماز، صبر کن؛ آنیبلکه تا رس

 ینماز«؛ »التعد الصلوة اليت صلّيتها« یعنی؛ »اعادة«از  »نیع«و کسر  »تاء«به ضم 
 .»عاده مکن، ایت خواندیفین کیرا که به ا

 »عود«از  »نیع«و ضم  »تاء«، به فتح »التعد«گفته است:  /یابن حجر عسقالن

التعد ايل ما صنعَت من السيع الشديد؛ ثّم من الر�وع دون «: یعنیگرفته شده است؛ 
 یدن به سوین کارھا را تکرار مکن: دویدوباره ا«؛ »ميش ايل الصّف ـالصف؛ ثم من ال

 .»گاه رکوع کردن در خارج صف و پس از آن، خود را به صف رساندن نماز؛ آن

 



 
 

 فصل دوم

 )فیَضعِ ] (۶[ - ۱۱۱۱

َمَرنَا: قَاَل  ُجنُْدب بن َسُمَرة َعن
َ
نْ  ثََالثَةً  ُكنَّا إَِذا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  أ

َ
َمنَا أ َحُدنَا َ�تََقدَّ

َ
اهُ . أ وَ  رَ

يّ  ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

به ما فرمان دادند که ھرگاه  ج د: رسول خدایگو س سمرة بن جندب )۶( -۱۱۱۱
 شنماز ما شود.یامامت) پ یاز ما (برا یکیم، یسه نفر بود

 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا
 ما دستور دادند؛ ما را فرمان دادند.: به »امرنا« :شرح

 : سه نفر، حداقل کمال نماز جماعت است.»ثالثة«
 م.یی، بدو اقتدا نمایستد و ما پشت سر وی: جلو ما با»تقّدمنای«

شتر باشند، در آن یک نفر بیھا از  یشود که ھرگاه مقتد یث، معلوم مین حدیاز ا
اگر چنانچه  یرند؛ ولیامام قرار بگ، پشت سر یستد و دو نفر مقتدیصورت امام جلو با

 ستد.یک نفر بود، در آن صورت به جانب راست امام بای، فقط یمقتد
ن ی، بر اینظران فقھ ث باال، جمھور علماء و صاحبین حدیبه ھر حال، بر اساس ھم

امام  یستیک نفر بود، در آن صورت بایش از یان بیباورند که اگر چنانچه تعداد مقتد

ھا دو نفر بودند، در آن  یبر آن است که اگر مقتد /وسفیامام ابو یلستد؛ ویجلو با
 رد.ید در وسط آنان قرار بگیصورت امام با

ذکر کرده  یامام ترمذاست که آن را  س عبدالله بن مسعود، از اثر یاستدالل و

االسود فاقام و انّه صّ� بعلقمة س ُوروي عن ابن مسعود«د: یگو یاست؛ آنجا که م

ت شده است که ابن یروا«؛ »ج رواه عن انليبّ و االخر عن �سارهو عن يمينهاحدهما 

از آن دو را به  یکیھا شد و  شماز آنیھمراه با علقمه و اسود نمازگزارد و پ س مسعود

 .۲۳۳ح  ۱/۴۵۲ یترمذ -١
                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٣٨٦

ن یا س ش قرار داد؛ و عبدالله بن مسعودیرا به جانب چپ خو یگریجانب راست و د

 .»ت نموده استیروا ج امریعمل را از پ

 داده شده است که عبارتند از: س ن اثر عبدالله بن مسعودیبه ا یگوناگون یھا سخپا

از  س ابن مسعوداد، یبه احتمال ز یستادن، منسوخ شده بود ولین روش ایا  -۱
 یرفتنین پاسخ قانع کننده و پذیا یاطالع بوده است؛ ول یخبر و ب ینسخ آن ب

که از  - س چون عبدالله بن مسعود یتیرا امکان ندارد که شخصیست؛ زین
خبر و  ی، بین موضوعیاز نسخ چن -د یآ یبه شمار م یدانشمندان اّمت اسالم

گاه بوده باشد.  ناآ

اند؛  ستادهین گونه به نماز ایبه خاطر تنگ بودن مکان، ا س عبدالله بن معسود  -۲
نماز ن به یتوان چن یاز و در ھنگام وجود عذر، میو پرواضح است که در وقت ن

 ستاد.یا
ان وجود یث، از بیرا خود حدیست؛ زین یرفتنیکننده و پذ ز قانعین پاسخ نیا یول

ل و یتوان بدون وجود دل یرا نم یتین روای، سکوت کرده است و چنیھرگونه عذر
 نه، بر عذر حمل کرد.یقر

گونه  نین گفت که ایچن س ث عبدالله بن مسعودیحد ی توان درباره یبه ھر حال، م

 -ان جواز یب یبرا -اوقات  یز گاھین ج باشد؛ و آن حضرت یز میز جایستادن نیا
ک یش از یان بیستادند؛ اگر چه بھتر آن است که اگر تعداد مقتدیا یگونه به نماز م نیا

قرار دارد؛  یتوان امام را در وسط دو نفر مقتد یم یستد؛ ولینفر بود، امام جلو با

شان اقتدا و یز بدین س انجام داد و عبدالله بن مسعود ن کار رایا ج امبریھمچنان که پ
 نمود. یتأّس 

 است. ان جوازیب یبرا س ث عبدالله بن مسعودی، حدیو به طور کلّ 
 )فیَضعِ ] (۷[ - ۱۱۱۲

ارِ  َوَ�نْ  نَّهُ : يَارِسٍ  بِْن  َ�مَّ
َ
مَّ  �

َ
ـمَ بِ  انلَّاَس  أ

ْ
نٍ  ىلَعَ  َوقَامَ  َدائِِن ال ْسَفَل  َوانلَّاُس  يَُص�ِّ  ُداكَّ

َ
 ِمنْهُ  أ

مَ  َخذَ  ُحَذْ�َفةُ  َ�تََقدَّ
َ
ارٌ  فَا�َّبََعهُ  يََديْهِ  ىلَعَ  فَأ ُ  َحىتَّ  َ�مَّ

َ
نَْزهل

َ
ا ُحَذْ�َفةُ  أ   فَلَمَّ

َ
ارٌ  فََرغ  َصَالتِهِ  ِمنْ  َ�مَّ

ُ  قَاَل 
َ

لَمْ : ُحَذْ�َفةُ  هل
َ
مَّ  إَِذا«: َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  �َْسَمعْ  أ

َ
َقْومَ  الرَُّجُل  أ

ْ
ْرَ�عَ  َمَقامٍ  يِف  َ�ُقمْ  َال فَ  ال

َ
 أ

 



 ٣٨٧ )یمقتد و امام ستادنیا محل) ٢٥( باب( :صلوةکتاب ال

وْ  َمَقاِمِهمْ  ِمنْ 
َ
ْوَ  أ

َ
ارٌ  َ�َقاَل  »َذلَِك؟ � لَِك : َ�مَّ َخْذَت  ِح�َ  ا�َّبَْعتَُك  ذِلَ

َ
اهُ . يَدي ىلَعَ  أ وَ  أَبُو رَ

د اوُ  .)١(دَ

 ی، براشھر مدائنگفت: او در  یت است که ویروا س اسری) از عّمار بن ۷( -۱۱۱۲
 یتر از و نییز پایستاد و مردم نیبه نماز ا یی) بر فراز سّکوییمردم امامت داد و (به تنھا

را گرفت  س اسریعمار بن  یھا جلو آمد و دست س فهیحذنجا بود که یستادند. در ایا

ن کار یز او را در این س د)؛ عّمارین فرود آیی، به پاید تا از بلندی(و به طرف خود کش

ن ییرا از آنجا به پا س ، عمارس فهین که حذینمود) تا ا یا او ھمراھکرد (و ب یرویپ

خطاب بدو  س فهیش فارغ شد، حذیاز نماز خو س گاه چون عّمار ت کرد؛ آنیھدا

 یشنمازی، امامت و پیھرگاه مرد«فرمودند:  یکه م یدینشن ج ا از رسول خدایگفت: آ
ا ی -ستد یھا با یگاه مقتدیباالتر از جا یگاھید در جایرا به عھده گرفت، نبا یگروھ
 ».-ن گفت یمثل ا یا جمله

از تو، متابعت و  - یکه دستم را گرفت یزمان -ن خاطر یگفت: به ھم س عّمار
 نمودم. ین آمدن از آنجا با تو، ھمراھییکردم و در پا یرویپ

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
شنماز شد. آن مرد، یآن گروه از مردمان، در نماز، ُمقتدا و پ ی: برا»َامَّ « :شرح

 امامت قرار گرفت. یگران، برایش دیشاپیپ
 یگفته است: شھر ابن حجرکوفه بوده است؛ و  یکیدر نزد ی: شھر»المدائن«

 ک بغداد قرار داشته است.یدجله و نزد ی که بر کناره یمیقد
ا ین یاز سطح زم یمخصوص که اندک ینند. مکانیکه بر آن نش یی: سّکو»دّکان«

 ند.یبر آن نش یکف اطاق، بلندتر باشد و کس

م حذيفة«  ھا را شکافت و جلو آمد. ، صفس فهی: حذ»فتقدّ

 یو متابعت کرد و لجبار یروین کار، پیرا در ا س فهی، حذس : عمار»ارـّفاتّبعه عم«
 ن آمد.ییو خشونت، از سّکو، پا ید؛ بلکه بدون چون و چرا و تندیو عناد نورز

 .۵۹۸ح  ۱/۳۹۹ابوداود  -١
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بعتُ  كلذل« ث ین حدیز ایچون من ن یعنیکردم؛  یروین خاطر از تو پی: به ھم»كاتَّ

 نمودم. یروی، از تو پینمود یادآوریز آن را به من یده بودم و تو نیشن ج امبریرا از پ
به شنماز، مکروه است که خود یپ یشود که برا یث معلوم مین حدیبه ھر حال، از ا

 /یامام شافعو  /فهیامام ابوحنستد؛ و یھا با یبلندتر از مقتد یدر مکان ییتنھا
و  ی، تنھا بر بلندیا مقتدیرد و یقرار بگ یبر بلند ییدانند که امام، به تنھا یمکروه م

 م و آموزش ارکان نماز.یتعل ین باشد؛ مگر براییامام، در پا
فق] (۸[ - ۱۱۱۳  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

اِعِديِّ  َسْعدٍ  بِْن  َسْهِل  َوَ�نْ  نَّهُ  السَّ
َ
يِّ  ِمنْ : ُسئَِل  �

َ
ءٍ  أ ؟ يَشْ ِمنرَْبُ

ْ
ثِْل  ِمنْ  ُهوَ : َ�َقاَل  ال

َ
َغابَةِ  أ

ْ
 ال

  فَُالنٌ  َعِملَهُ 
َ

 َووُِضعَ  ُعِمَل  ِح�َ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َعلَيْهِ  َوقَامَ  ج هِ لّٰ ـال لِرَُسولِ  فَُالنَةَ  َمْو�
ِقبْلَةَ  فَاْستَْقبََل 

ْ
َ  ال َفهُ  انلَّاُس  َوقَامَ  َوَ�ربَّ

ْ
  َخل

َ
َفهُ  انلَّاُس  َوَرَ�عَ  َوَرَ�عَ  َ�َقَرأ

ْ
َسهُ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  َخل

ْ
 ُ�مَّ  َرأ

َقْهَقَرى رََجعَ 
ْ
رِْض  ىلَعَ  فََسَجدَ  ال

َ ْ
  اَعدَ  ُ�مَّ  األ

َ
ِمنرَْبِ  إىِل

ْ
  ُ�مَّ  ال

َ
َسهُ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  قََرأ

ْ
 رََجعَ  ُ�مَّ  َرأ

َقْهَقِري
ْ
رِْض  سجد َحىتَّ  ال

َ ْ
ـمُ  َوِ�  ابُلَخارِّي  لفظ َهَذا. بِاأل

ْ
ُْوهُ  َعلَيْهِ  تََّفِق ال

َ
: آِخِرهِ  يِف  َوقَاَل  �

ا   فَلَمَّ
َ
ْ�َبَل  فََرغ

َ
َها«: َ�َقاَل  انلَّاِس  ىلَعَ  أ ُّ�

َ
وا َهَذا َصَنْعُت  إِ�ََّما انلَّاُس  � َ�مُّ

ْ
 َوتِلَْعلَُموا يِب  تِلَأ

 .)١(»َصَاليت

سؤال شد: منبر  یت است که از ویروا س ی) از سھل بن سعد ساعد۸( -۱۱۱۳

ن سؤال گفت: (در یدر پاسخ بد یساخته شده بود؟ و یزی) از چه چج (رسول خدا
نمانده است؛) منبر (رسول  یه، باقین قضیداناتر از من، نسبت بد یان مردم، کسیم

 ی آزاد شده ی ، بردهیبود که فالن »غابة« ی ) از چوب درخت شوره گز منطقهج خدا

گاه چون منبر ساخته شد و  ساخته و پرداخته نموده بود؛ آن ج امبریپ یفالن زن، برا

ستادند؛ یم و آموزش دادن) ایتعل یبر فراز آن (برا ج امبری(در مسجد) نھاده شد، پ

شان یز پشت سر ایر گفتند و مردم نیرو به قبله کردند و تکب ج سپس رسول خدا

از  یز (به تأّس یقرائت خواندند و به رکوع رفتند؛ مردم ن ج ستادند؛ آن حضرتیا

ش را از رکوع یسر خو ج شان،) پشت سرشان رکوع بردند؛ آن گاه رسول خدایا

 .۷۳۹ح  ۲/۵۷ یی)؛ و نسا۵۴۴-۴۴ح ( ۱/۳۸۶؛ مسلم ۹۱۷ح  ۲/۳۹۷ یبخار -١
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ن آمدند) و بر ییدند (و پایشتن را (از منبر) به عقب کشیبرداشتند؛ و پس از آن، خو
ستادند؛ سپس قرائت کردند و پس از آن، یا گاه دوباره بر منبر ن، سجده کردند؛ آنیزم

شتن را (از منبر) به یش را از رکوع برداشتند و دوباره خویگاه سر خو به رکوع رفتند؛ آن
 ن سجده کردند.ین که بر زمین آمدند) تا اییدند (و پایعقب کش

ز به یو مسلم است، ن یکه مورد اتفاق بخار یثیاست؛ و در حد ین لفظ بخاری[ا
ان آن، سھل ینه در لفظ) آمده است و (عالوه بر آن)، در پا یث (در معنیحدن یسان ا

 د:]یگو یم س یبن سعد ساعد

مردم!  یا«از نماز، فارغ شدند، رو به مردم کردند و فرمودند:  ج چون رسول خدا«
 ی ت و نحوهیفید و کین عمل را بدان خاطر انجام دادم که شما به من اقتدا کنیمن ا

 ».دیاموزیرا بنماز گزاردن م
 یند و سخنرانیا واعظ، بر فراز آن بنشیب یپّله پّله، که خط ی: کرس»المنبر« :شرح

 کند.

نساخته  یمنبر ج امبریپ ی، برایمسجد النب ی: ھنگام بنا»ج منبر رسول خدا«

که بدان  ییدرخت خرما ی ش را کنار تنهیخو یھا خطبه ج بودند؛ بلکه آن حضرت
 خواندند. یزدند، م یه میتک

شنھاد کرد و گفت: من یپ ج امبریاز انصار، به پ یکند که زن یت مین روایچن یبخار
 یشما منبر ید، برایماھر و خبره است؛ اگر اجازه دھ یدارم که به نجار یا برده

 ه شد، روز جمعه بر فراز آن رفتند.یتھ یمنبر ج آن حضرت یبسازد؛ و چون برا

 یمنبر ساخت، اختالف است؛ برخ ج امبریپ یکه برا ین کسیدر مورد نخست
ند: از چوب یگو یگر مید ین منبر، از ِگل ساخته شد و پّله نداشت. برخیاند: نخست نوشته

مبارک خود  ینشست و پاھا یسوم م ی بر پّله ج امبریپ سه پله بود؛ یساخته شد و دارا

 ی فهیتر و خل نییه پاک پلی) س قیاول (ابوبکر صّد  ی فهیگذاشت. خل یدوم م ی را بر پّله

 س عثمان بن عّفان ینشستند، ول یتر م نییک پله از او پای) س دوم (عمر بن خطاب
 اول نشست. ی بر پله یعنی ج امبریپ ی، بر جایبنابر مصالح

 ین کسینخست س ن، بر منبر افزود؛ و عثمانییبعدھا شش پله از پا س هیمعاو

از مرمر ساختند و منبر را  یپوشش انداخت. بعدھا سنگ ج امبریاست که بر منبر پ
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عبدالله بن حسن بن حسن بن ن کرد، یکه چن ین کسیدرون آن قرار دادند. نخست
 ق بود. . ھ ۱۵۰نه، در سال یمد ی، والیعل

ن منبر به یرخ داد، ا یق در مسجد النب . ھ ۸۸۶که به سال  یسوز ان آتشیدر جر
افتند و در محل خود یاز چوب آن را  یا بعد، قطعه یطور کامل در آتش سوخت؛ چند

از چوب صندل و سپس از آجر و سنگ ساختند که  یز منبریآن ن یقرار دادند؛ بر رو
 ق صورت گرفت. . ھ ۸۸۸در سال  یتبایسلطان اشرف قان کار به دستور یبه ظاھر، ا
، منبر یعثمان سلطان مرادق موجود بود. در آن صال،  . ھ ۹۹۸اد شده، تا سال یمنبر 

ن منبر، اکنون ینھاد. ا یمنبر قبل یاز سنگ مرمر ساخت و به جا یا ک پارچهیس و ینف
و مقابل محل اذان بالل قرار دارد.  یز موجود است و در سمت راست محراب النبین

با و یز یا پوشش منبر، پارچه یاست که ھمه ساله، خلفاء و پادشاھان، برا یگفتن
ات آمده است، یپوشاندند؛ و چنان که در روا یفرستادند و آن را م ینه میس، به مدینف

 ند.یگو یم »ج روضة النبي«را  ج امبریان منبر و قبر پیم
شتر در یز و بیر یھا برگ یاست دارا ی: درخت شوره گز. چوب گز. درخت»َاثل«
ک یکنند؛  یگر مید یھا ا از آن، استفادهیسوزانند و  ید؛ چوب آن را میرو یزارھا م شوره

ا سرخ رنگ است و گز ید یگل سف یھا خوشه یگر آن، کوتاه و بوته مانند و دارایقسم د
 باشد. ینجا، مراد ھمان قسمت نخست میشود؛ و در ا ین از آن گرفته میانگب

 منوره قرار دارد. ی نهیمد یلیپر درخت است که در ُنه ما یا شهی: ب»الغابة«
 یا است؛ که منبر را به صورت سه پّله »یقوم روم با«، ی: مراد از فالن»عمله فالن«

 ساخته بود.
د، آقا، ارباب، بنده، یمالک، س«آمده است:  ین معانین واژه در لغت، بدی: ا»یمول«

افته، نعمت یدھنده، نعمت  نعمت، نعمت یآزاد کرده شده، ول ی بنده، بنده ی آزادکننده
ک، پسر، پسرعمو، یمھمان، شره، یمان، ھمسایپ دار، دوست، ھم داده شده، دوست

 .»رو و تابعیشاوند، پیب، خویک، قریخواھرزاده، عمو، داماد، نزد
 است. »آزاد شده ی برده« ینجا، مراد ھمان معنایو در ا

ز ین یبوده است؛ و برخ »یانصار ی شهیعا«ن زن، یاند: اسم ا گفته ی: برخ»فالنة«
در مورد نسب  یمنوره است که اطالعات چندان ی نهیاز زنان مد یکین زن، یاند: ا گفته

 ست.ی، در دسترس نیو

 



 ٣٩١ )یمقتد و امام ستادنیا محل) ٢٥( باب( :صلوةکتاب ال

را یستاد؛ زیم و آموزش دادن مردم، بر فراز منبر، ایتعل یبرا ج امبری: پ»هیو قام عل«

ن کار یمن ا«؛ »و تلعلّموا صاليت انّما صنعت هذا، تلأتّموا يب«ث آمده است: یدر آخر حد
 .»دیاموزیت نمازگزاردن مرا بیفیکد و یرا کردم تا شما به من اقتدا کن

 -ا دو قوم یک یبا  -سجده کردن  یاز فراز منبر برا ج امبری: پ»یالقھقر«
 نمود. ینینش و پس ینینش عقب

امام و  /فهیامام ابوحن: »و لتعلّموا صاليت اهيا الناس! انّام صنعت هذا، لتأمتّوا يب«

 یبر بلند ییاست که امام، به تنھااند: مکروه  گفته -ث ین حدیا یبر مبنا - /یشافع
ن ییو امام، در پا ی، تنھا بر بلندیا مقتدیرند؛ یستد و مردم، در پشت سرش قرار بگیبا

م و آموزش دادن ارکان و مسائل نماز باشد؛ یتعل یقرار داشته باشد؛ مگر آن که برا

کار را انجام ن یمن ا«ان فرمود: ین کار را انجام داد و در پایا ج امبریھمچنان که پ
 ی د و نحوهیت آن، به من اقتدا کنیفیدادم تا شما در احکام و مسائل نماز و ارکان و ک

 .»دیاموزینمازگزاردن مرا ب
 )ٌح یَصحِ ] (۹[ - ۱۱۱۴

ونَ  َوانلَّاُس  ُحْجَرتِهِ  يِف  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َص�َّ : َقالَْت  َ�نَْها اهللاُ  رىَِض  اَع�َِشةَ  َوَ�نْ  َ�مُّ
ْ
 بِهِ  يَأ

  َوَراءِ  ِمنْ 
ْ
اهُ . ُحْجَرةِ ـال وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

ش، نماز گزاردند و یخو ی در حجره ج د: رسول خدایگولشهی) عا۹( -۱۱۱۴
 شان اقتدا کردند.یحجره، بد یز از آن سویمردمان ن

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

در  ج است از مسجد که رسول خدا ی: مکان»ُحجرة«: مراد از »ُحجرته یف« :شرح
ن یا انداخته بودند؛ و ایر و بوریش انتخاب کرده و در آن، حصیخو یام اعتکاف، برایا

 کند: ید مییل، تأیموضوع را چند دل

ذ حجرة من «ن آمده است که: یح، چنیصح یثیدر حد  -۱
ّ

انّه عليه السالم، اخت

ش انتخاب یخو یرا برا یدر مسجد، مکان ج امبریپ«؛ »حص�، صّ� فيها يلايل
 .»ن شب در آن نمازگزاردندیا انداختند و چندیکردند و در آن بور

 .۱۱۱۶ح  ۱/۶۷۱ابوداود  -١

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٣٩٢

 ن حجره به جانب قبله بوده است.ین ثابت شده است که باب ایو ھمچن  -۲

مراد ل شهیعا ی را اگر حجرهیست؛ زینلشهیعا ی ، حجره»حجرة«مراد از   -۳
 .»حجرة«گفت نه  یمن) م ی (حجره »یُحجرت«بود،  یم

باشد، در آن صورت  ل  شهیعا ی ، حجره»حجرة«چه مراد از  اگر چنان و  -۴

شتن را به مشقت و زحمت یدر مرض الوفات، خو ج امبریبود که پ یازیچه ن
را اگر یاندازند و با کمک چند نفر، خود را کشان کشان به مسجد برسانند؛ زیب

نبود  یازیم، در آن صورت نیریرا مراد بگ ل شهیعا ی ث باال، حجرهیاز حد

ند، بلکه یایرون بیبلشهیعا ی در مرض الوفات، از حجره ج امبریکه پ

 یز از آن سوینماز بگزارند و مردم ن ل شهیعا ی توانستند که در حجره یم

رون یاز حجره، ب ج امبریم که پینیب یحجره، بدو اقتدا کنند؛ و حال آن که م
شدند، به مسجد  یدو نفر حمل م یھا ان شانهیکه در م یند و در حالیآ یم

 شوند. یآورده م

 است. ل شهیعا ی ر از حجرهیغ »حجره«ن یشود که ا یپس معلوم م

 



 
 

 فصل سوم

 )فیَضعِ ] (۱۰[ - ۱۱۱۵

يِب  َ�نْ 
َ
ْشَعِريِّ  َمالٍِك  أ

َ ْ
 : قَاَل  األ

َ
ال

َ
ثُُ�مْ  أ َحدِّ

ُ
قَامَ : قَاَل  ؟ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  بَِصَالةِ  أ

َ
َالةَ  أ  الصَّ

َفُهمُ  وََصفَّ  الرَِّجاَل  وََصفَّ 
ْ
َمانَ  َخل

ْ
ِغل

ْ
 »َصَالة َهَكَذا«: قَاَل  ُ�مَّ  َصَالتَهُ  فََذَكرَ  بِِهمْ  َص�َّ  ُ�مَّ  ال

 : الع� عبد قَاَل 
َ

ْحَسبُهُ  ال
َ
  أ

َّ
يِت «: قَاَل  إِال مَّ

ُ
اهُ . »أ وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

) نماز ی ت و نحوهیفیا شما را از (کید: آیگو س ی) ابومالک اشعر۱۰( -۱۱۱۵

گاه نکنم؟ (گفتند: آر ج رسول خدا  ج نماز رسول خدا ی وهی؛ ما را نسبت به شیآ
گاه بگردان).  آ

 یھا داشتند و نخست صف ینماز را بر پا ج گفت: آن حضرت س یابومالک اشعر
کنواخت یرا برابر و کودکان  یھا مردان را راست و برابر کردند و در پشت سر آنان، صف

 نمودند؛ آن گاه با آنان، نماز را با جماعت گزاردند. یو مرّتب و ساماندھ

را ذکر کرد (و پس از آن گفت:)  ج امبریت نماز پیفی، کس یسپس ابومالک اشعر

 .»ن است نماز اّمت منین چنیا«فرمودند:  ج آن گاه رسول خدا

کنم که  ید: گمان میاست) گو س یابومالک اشعر ی(که راو س یعبداالعل

 ».ن است نماز) اّمت منین چنیا«فرمودند:  ج فقط گفت: (آن حضرت س ابومالک
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

ت کنم؛ به یشما روا یاگاھانم؛ برای: شما را خبر دھم؛ شما را ب»ُاحّدثکم« :شرح
 شما گزارش دھم.

 نماز، اقامه گفته شود. ییبرپا یادند تا برافرمان د ج : رسول خدا»اقام الصلوة«

، ج ح و مورد پسند رسول خدای: روش صح»وصّف الرجال و صّف خلفھم الغلمان«
رند و یب داده شود و مردان در صف اول قرار بگیآن است که نخست، صف مردان ترت

 .۶۷۷ح  ۱/۴۳۷ابوداود  -١
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در ز در جماعت شرکت داشتند، ی، از آِن کودکان باشد. و اگر چنانچه زنان نیصف بعد
 ھا، پشت سر کودکان خواھد بود. آن صورت صف آن

 : جمع غالم؛ نوجوان؛ پسر بچه.»الغلمان«
ن؛ آن ین چنین؛ این گونه؛ مانند این منوال؛ بدیب؛ بر ھمین ترتی: به ھم»ھکذا«

 ن سان.ین طور؛ بدیچنان؛ ا
ن یبنده است که به ھمیز مناسب و زیاّمت من ن یبرا یعنی: »یھکذا صلوة امت«

 ام، نماز بگزارند. ب که من نماز خواندهیترت
 )حیَصحِ ] (۱۱[ - ۱۱۱۶

نَا بَيْنَا: قَاَل  ُ�بَادٍ  بِْن  قَيِْس  َوَ�نْ 
َ
ـمَ  يِف  أ

ْ
فِّ  يِف  ْسِجدِ ال ـمُ  الصَّ

ْ
مِ ال  ِمنْ  رَُجٌل  فََجبََذِ�  َقدَّ

يِف 
ْ
اِ�  َجبَْذةً  َخل ِ  َمَقاِ�  َوقَامَ  َ�نَحَّ ُت  َما فََوا�َّ

ْ
ا. َصَاليِت  َ�َقل يَبُّ  ُهوَ  إَِذا انرَْصََف  فَلَمَّ

ُ
 ْ�نُ  أ

  َ�ىَت  يَا: َ�َقاَل  َكْعٍب 
َ

ْنَا ج انلَّيِبِّ  ِمنَ  ُعِهدَ  َهَذا إِنَّ  اهللاُ  �َُسوُءكَ  ال
َ

نْ  إِيل
َ
 اْستَْقَبَل  ُ�مَّ  نَِليَهُ  أ

ِقبْلَةَ 
ْ
ْهُل  َهلََك : َ�َقاَل  ال

َ
ُعَقدِ  أ

ْ
َكْعبَةِ  َورَبِّ  ال

ْ
ِ : قَاَل  ُ�مَّ  ثََالثًا ال  َولَِ�نْ  آىَس  َعلَيِْهمْ  َما َوا�َّ

َضلُّوا َمنْ  ىلَعَ  آىَس 
َ
ُت . أ

ْ
بَا يَا قُل

َ
ْهلِ  َ�ْعِ�  َما َ�ْعُقوَب  أ

َ
َمَراء: قَاَل  العقد؟ بِأ

ُ ْ
اهُ . األ وَ  رَ

ائِيّ   .)١(النَّسَ

که در مسجد و در صف نخست  ید: در حالیگو س س بن عبادهی) ق۱۱( -۱۱۱۶
جه، مرا ید که در نتیرون صف کشیمرا از پشت سرم به شّدت به ب یبودم، ناگھان مرد

ستاد؛ سوگند به خدا! (از شّدت یگاھم (در صف نماز) اینھاد و خود در جا یبه کنار
ان رساند، یدم؛ چون آن فرد، نمازش را به پایفھم یاز نمازم را نم یزی) چیناراحت

و بزرگان صحابه)  ج امبریپ یوفا اران بایاز  یکی( س بن کعب یُابّ ، یمتوجه شدم که و
 است.

ن و ناراحت نسازد! به یجوان! خداوند تو را اندوھگ یگفت: ا س بن کعب یابّ 
دم)، یرون کشیکه من با تو انجام دادم و تو را از صف نخست نماز ب ین (کاریا یراست

ما د (به ھنگام نماز، یبه ما است که با ج امبریپ یھا هیھا و توص سفارش ی از زمره

 م.یستیشنمازان) بایگر ائمه و پیا دی( ج امبریک پیبزرگان و خردمندان و بالغان،) نزد

 .۵/۱۴۰؛ و مسند احمد ۸۰۸ح  ۲/۸۸ یینسا -١

 

                                           



 ٣٩٥ )یمقتد و امام ستادنیا محل) ٢٥( باب( :صلوةکتاب ال

 »اھل العقد«آن گاه رو به قبله کرد و سه بار گفت: سوگند به پروردگار کعبه! که 
 دند.یران و حاکمان) ھالک گردی(ام

بلکه به خورم،  یران و حاکمان، غم واندوه نمیسپس گفت: به خدا سوگند! من بر ام
 اند. ران و حاکمان، آنان را گمراه ساختهیخورم که ام یغم و اندوه م یحال کسان

عقوب! منظور تو یابو یگفتم: ا س بن کعب ید: خطاب به ابّ یگو س س بن عبادهیق
 ران و حاکمان.یدر پاسخ گفت: ام یاست؟ و یچه کسان »اھل العقد«از 

 ].ت کرده استیروا ییث را نساین حدی[ا 
 یمفاجات است؛ ناگاه؛ ناگھان؛ در حال ی: ظرف زمان و متضّمن معنا»نایب« :شرح

 که.
 دن.یدن سخت؛ به شدت کشی: کش»جبذًة «د. یخود کش ی: مرا به سو»یَجَبَذن«
جا  : مرا به کناره نھاد؛ مرا کنار گذاشت؛ مرا از صف خارج کرد؛ مرا جابه»یفنّحان«

 نمود.

رون یکه با من کرده بود و مرا از صف نماز ب ی: به خاطر کار»ما عقلت صاليت«
ندانستم  یعنیدم؛ یرا نفھم یزیگاھم قرار گرفته بود، از نمازم چیده بود و در جایکش

 ام؟ ا چه خواندهیکه چه بخوانم و 

که با تو کردم و تو را از صف اول نماز  ی: خداوند، تو را به خاطر کار»اهللا كاليسوء«
شان ین و پرین و اندوھگیقرار گرفتم، ناراحت و غمگ گاھتیدم و در جایرون کشیب

 نکند.

دٌ من النبيّ « هْ فرموده  ج امبریرا پیاست؛ ز ج امبریپ ی هی: سفارش و توص»ج عَ

انلُّ�؛ ثم اذلين يلونهم، ثم اذلين يلونهم، ثم اذلين و يللي� من�م اولوا االحالم«بودند: 
 یرند؛ آن گاه کسانیپشت سر من قرار بگ د عاقالن و بالغان شما،یبا«(مسلم)؛  »يلونهم

رند یآنان، قرار بگ ید در پیکه با یستند (کودکان) و سپس کسانیآنان با ید در پیکه با
 .»(زنان)

ا ی( ج امبریک پی: به ھنگام نماز، ما بزرگان و خردمندان و بالغان، نزد»هیان نل«
و  »اولوا االحالم«و از ن رو، چون تیم؛ از ایستیشنمازان) بایگر ائمه و پیک دینزد

 ستادم.یک امام ای، تو را به عقب راندم و خود به نزدیخردمندان و بزرگان نبود
 خورم. ی: غم و اندوه م»یآس«
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ران ُمستبد و ستمگر، یکتاتور و خودکامه و امیکه حاکماِن د ی: کسان»من اضّلوا«
 اند. و اّتباع نموده یرویشان پیز از ایاند و آنان ن آنان را گمراه کرده

 است. س بن کعب یابّ  ی هی: کن»عقوبیابو«
 ران؛ حاکمان؛ رھبران؛ سروران.ی: ام»االمراء«

 



 
 

 )۲۶( باب
 امامت و پیشنمازی

 
 

 یشنمازیامامت و پ )۲۶باب (



 
 

 فصل اول

 )حیَصحِ ] (۱[ - ۱۱۱۷

يِب  َعن
َ
َقْومَ  يَُؤمُّ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َمْسُعودٍ  أ

ْ
قَْرُؤُهمْ  ال

َ
إِنْ  هِ لّٰ ـال ِلِكتَاِب  أ

 يِف  اَكنُوا فَ
ِقَراَءةِ 

ْ
ْعلَُمُهمْ  َسَواءً  ال

َ
نَّةِ  فَأ إِنْ  بِالسُّ

نَّةِ  يِف  اَكنُوا فَ قَْدُمُهمْ  َسَواءً  السُّ
َ
ِهْجَرةِ  يِف  اَكنُوا فَإِنْ  ِهْجَرةً  فَأ

ْ
 ال

قَْدُمُهمْ  َسَواءً 
َ
  ِسنًّا فَأ

َ
نَّ  َوال َطانِهِ  يِف  الرَُّجَل  الرَُّجُل  يَُؤمَّ

ْ
  ُسل

َ
  تَْ�ِرَمِتهِ  ىلَعَ  بَيِْتهِ  يِف  َ�ْقُعدْ  َوال

َّ
 إِال

اهُ  .»بِإِْذنِهِ  وَ لِمٌ  رَ سْ يفِ . مُ ةٍ  وَ ايَ وَ هُ  رِ الَ «: لَ نَّ  وَ مَّ ؤُ  .)١(»أَهله يفِ  الرجل الرجل يَ

 یمردم را کس«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س )یابومسعود (انصار )۱( -۱۱۱۷
 یکند؛ اگر در قرائت با ھم مساو ید که کتاب خدا (قرآن) را بھتر قرائت میامامت نما
د؛ اگر در فھم سّنت ھم برابر بودند، یداند، امامت نما یکه سّنت را بھتر م یبودند، کس

نموده است،  یدست شیگران، پیه از دنین زمیکه زودتر ھجرت نموده و در ا یکس
است که سّن و  یت در امامت، با کسید؛ و اگر در ھجرت برابر بودند، اولویامامت نما

 دارد. یشتریسال ب
اش امامت نکند؛ (امامت، حق  ییگر را در محل فرمانرواید یچ کس، کسیو ھ
اجازه  یگریخانه، صاحب مجلس و امام مسجد است؛ مگر آن که خودشان به د صاحب

ن که یمگر ا ند،یاو ننش ی، بر فرش و مّتکایگرید ی در خانهکس  ھیچ بدھند)؛ و
 .»صاحب خانه اجازه دھد

چ یھ«گر آورده است:] ید یتیت کرده است. و ھمو در روایث را مسلم رواین حدی[ا
د (مگر آن که صاحب خانه، بدو اجازه یاش امامت ننما را در خانه یگری، دیمرد

 ».دھد)
شتر از آنان یز بیگران و حفظش نیکه قرائتش بھتر از د ی: کس»اقرؤھم« :شرح

 باشد.

؛ و ابن ماجه ۷۸۰ح  ۲/۷۶ یی؛ نسا۵۸۲ح  ۱/۳۹۰)؛ ابوداود ۶۷۳-۲۹۰ح ( ۱/۴۶۵مسلم  -١
 .۹۸۰ح  ۱/۳۱۳

                                           



 ٣٩٩  )یشنمازیپ و امامت) ٢٦( باب( :صلوةکتاب ال

گر رفتن؛ ید یدن از وطن؛ کوچ کردن از وطن خود و به جایگز ی: دور»ھجرت«
ب، از شّر کافران و ین ترتیدن تا بدیگر و در آنجا وطن گزیبه شھر د یرفتن از شھر

، ینبو یھا م و آموزهی، تعالین الھیبه اوامر و فرام یبدخواھان، در امان باشد و به راحت
ن یعمل بپوشاند و د ی ، جامهیقرآن یم واالیق و مفاھیو حقا یاحکام و دستورات شرع

 د.یانت نمایش را حفظ و صیمان خویو ا

، ھمان است که در ترجمه ذکر »اقرأ هم لكتاب اهللا« یلفظ ی به ھر حال؛ ترجمه
مطلب آن نه صرفًا  ی؛ ول»گران، قرآن را بخواندیبھتر از د شتر ویکه ب یکس« یعنیشد؛ 

حفظ قرآن و نه مجرد کثرت تالوت است؛ بلکه مراد از آن، ھمراه با حفظ قرآن، علم آن 

ن بود؛ از یھم ج ز در روزگار رسول خدایان نیاز قاریو ارتباط خاص با آن است؛ و امت
تر است  ستهیتر و شا مناسب ی، کسامامت نماز ین است: برایث، چنین رو، مفھوم حدیا

داشته باشد؛  یگران، تفّوق و برتریکه به لحاظ علم به قرآن و تعّلق و ارتباط با آن، بر د

لت یار فضیاز و معین امتیتر ن امر، بزرگیھم ج امبریو پرواضح است که در روزگار پ
ن یامل و امزان، حیمند بود، به ھمان م شتر بھرهین سعادت بیاز اھرکس  بوده است و

 آمد. یبه شمار م ج رسول خدا ی ژهیراث ویم
علم قرآن  یعنیعلم، (ھردو  نیبود؛ و ا عت و سّنتیعلم به شربعد از آن،  ار دومیمع

رش یرا در آن زمان، علم بدون عمل، قابل قبول و پذیو سّنت) توأم با عمل بودند؛ ز
 نبود.
بود؛ و به  ت در ھجرتیاولولت در عصر نبّوت و در آن زمان خاّص، یفض ار سومیمع

ن مرتبه و یبعدھا، ا یسوم ذکر کردند؛ ول ی ث، در مرتبهین لحاظ آن را در حدیھم
را  ار صالح و تقوایمعآن،  ی، به جاینین رو، فقھاء و دانشوران دینماند؛ از ا یار باقیمع

 اند. ار سوم قرار دادهیح داده و آن را معیترج
ن رو، یقرار داده است؛ از ا به لحاظ سّن و سال یبزرگث، ین حدیدر ا ار چھارمیمع

 یبرا یباشند، در آن صورت کس یکسان میگر یکدین با یشیار پیاگر مردمان، در سه مع
 گران بزرگتر باشد.یت است که به لحاظ سّن و سال، از دیامامت در اولو

 امامت: ن مردمان بهین و سزاوارتریتر ستهیشا

ن باورند که یبر ا / وسفیامام ابوو  / امام احمد بن حنبلث، ین حدیبراساس ا
باشد؛ و مراد از  یم (داناتر)» اعلم«بر امامت، سزاوارتر از  تر) ی(قار» َاقرأ« ی واژه
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 یشتریب یھا هیگران مھارت و آیش از دید و قرائت بیاست که در تجو ی، شخص»َاقرأ«

امام دگاه ی، مطابق با د/یامام شافعو  /امام مالکاز  یتیحفظ دارد. و روا

 است. /وسفیامام ابوو  /احمد

 »َاقرأ«از  »َافقه«ا ی »َاعلم«ن باورند که یبر ا /امام محمدو  /فهیامام ابوحنو 

به  ج رسول خدا ی از فرموده  فه و امام محمد،یح دارند؛ امام ابوحنیامامت، ترج یبرا

ُمروا اباب�ر فليصّل «کنند که فرمودند:  یشان استدالل میوفات ا یماریھنگام ب

د تا با مردم نماز بگزارد و امامت آنان را به یرا فرمان دھ س ابوبکر«)؛ ی(بخار »بانلاس
 .»ردیعھده بگ

واگذار  س قیوفات، امامت را به ابوبکر صّد  یماریدر ب ج ب، آن حضرتین ترتیبد

 تر) بود. ی(قار »َاقرأ«، س بن کعب یابباال،  ثیح حدین حال که طبق تصرینمودند با ا

ش، حق تقّدم بر یبودن خو »اعلم«بر اساس  س قیو پرواضح است که ابوبکر صّد 

هو  س اكن ابو��ر«د: یگو س ید خدریگونه که ابوسع افته است؛ ھمانیگران ید

 .»ن ما بودی، داناترس ابوبکر«)؛ ی(بخار »اعلمنا

 یاب ج امبریبود؛ پ یبھتر م »َاعلم«بر  تر) ی(قار» َاقرأ«ن رو، اگر مقّدم کردن یاز ا

 کردند. یشنماز منسوب میرا به عنوان امام و پ س بن کعب
ان یکنند که در روزگار صحابه، م یه مین توجیث باب را چنیو معموًال، علماء حد

ز به شمار ین »اقرأ«، »َاعلم«وجود نداشته است و شخص  یتفاوت »َاقرأ«و  »َاعلم«
 برخوردار بودند. یاز نسبت تساوھردو  ،»َاعلم«و  »َاقرأ«ا که یرفت؛ گو یم

به آن  »ُقّراء«را در عصر رسالت، عبارت یست؛ زیدرست ن یه، بنا به عللین توجیاما ا
توان به  ین گروه میم بودند؛ از ایشد که حافظ قرآن کر یدسته از صحابه اطالق م

 شد. یگفته م »قّراء«اشاره کرد که به آنان  مامهیجنگ و  دان بئر معونةیشھ
 »َاعلم«، »َاقرأ«شود که اگر چنانچه منظور از  یز وارد مین اشکال نیو عالوه از آن، ا

 س بن کعب ین معنا خواھد بود که ابی؛ بد»بن کعب یو َاقرأھم اب«باشد، پس عبارت 
؛ و جدا از آن، در ، برخالف اجماع علماء استین برداشتیچن یصحابه بود؛ ول »اعلم«
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ن یاند و چن ھر کدام، به طور جداگانه ذکر شده »َاقرأ«و  »َاعلم« یھا ث باال، واژهیحد
 ت دارد.یھا، حکا ان آنیز از تفاوت مین یامر

م یان قرآن کریکه حافظان و قار -ل اسالم یت آن است که در اواین رو، واقعیاز ا
ات قرآن را حفظ نداشتند که حق قرائت یاشخاص، آن اندازه از آ ی اندک بودند و ھمه
ق حفظ قرآن، استحباب یب و تشویترغ ین رو، در راستایاز ا -مسنون، ادا گردد 

و حفظ آن به نحو  یکه فرھنگ قرآن یت قرار گرفت و ھنگامیدر اولو »َاقرأ«امامت 
 »قرأاَ «را به ین گردد؛ زییتع »تیَاعلم«امامت،  یار براین معیافت، اولیج یترو یمطلوب

 یازھایبودن، از ن »َاعلم« یاز است؛ ولین -قرائت  یعنی -ک بخش نماز یفقط در 
 د.یآ یارکان نماز به شمار م ی ھمه

به  -ش یوفات خو یماریدر ب -را به عنوان امام  س ابوبکر ج امبرین رو، پیاز ا
 ین روزھاین داستان، در واپسین کردند؛ و چون اییشان، تعیخاطر َاعلم بودن ا

قرار خواھد  یثیاحاد یتمام ی رخ داده است، نسخ کننده ج امبر اکرمیپ یزندگ
 ان شده است.یب »َاقرأ«م یھا تقد گرفت که در آن

مان یل اسالم، مدار ایاست که در اوا ین ھجرت، ھجرتی: ھدف از ا»فاقدمھم ھجرة«
ت یاولو یارھاین رو، اکنون ھجرت از معید؛ از ایبود؛ و سپس حکمش منسوخ گرد

ن آن قرار یگزیرا جا »َاورع« ینظران اسالم رود و فقھاء و صاحب یامامت به شمار نم

فرمودند:  ج است که رسول خدا یثیبر حد ین استنباط فقھا، مبتنیاند؛ و غالبًا ا داده

است که به ھجرت  یکس یقی)؛ مھاجر حقی(بخار» املهاجر من هجر ما ن� اهللا عنه«
ند، از یگز یم یفرموده دور یه خداوند نھک یزیاز ھر چه کند، بلک یاکتفا نم یظاھر

 ند.ک یم یفر و... دورک، ک، زنا، فسق، شرب خمر، بخل، اسراف، نفاق، شریقتل، دزد
و  هدیشک یوار بلندید ،ان خود و گناھانیه در مکاست  یسک یمھاجر واقع !یآر
قرار داده و انجام آنھا را ر یخ ی ش را در دائرهیگفتار و پندار خو ،ردارکاعمال،  ی ھمه

 گرداند. یم شیخو ی فهیوظ

د قبل یه باکست بلین یو خارج یانکتنھا ھجرت م ج امبریدگاه و نظر پیھجرت از د
ه کاست  ییزھایاز چ یاز درون آغاز شود و آن ھجرت و دور ین ھجرت، ھجرتیاز ا

 یانکو م یھجرت خارج یآن برا ی هیدارد تا در سا یمنافات با اصالت و افتخارات انسان
 آماده شود.
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ن ھجرت ینداشت در پرتو ا یانکبه ھجرت م یازین ھجرت الزم است تا اگر نیو ا
 د.یدر صف مھاجران راه خدا درآ یدرون

ھمان فرار از گناه و  ج خدا رسول ی بنا به فرموده یقیو حق یھجرت واقع ،و اصوالً 
رده کشان ھجرت  ه جسمک یمھاجرانبه اطاعت و فرمان خداست. و در واقع،  ینافرمان

 ،سکستند، و به عیاند، در صف مھاجران ن نداشته یش، ھجرتیاما در درون و روح خو
اند. اما دست به ھجرت در درون وجود خود  نداشته یانکبه ھجرت م یازیه نکآنھا 
 ه از گناھان وکن، آنھا ھستند یدر واقع مھاجران راست مھاجرانند و ی اند در زمره زده

ب آنھا کنند و مرتک یرات ھجرت مکنم ھا و مفاسد و یھا و پلشت یو زشت ،یمعاص
  شوند. ینم

 ند.یگو یزگارین نوع ھجرت را، َورع و پرھیو ھم
که  ی؛ مکانیت ویکه فرد، تسّلط و نفوذ دارد؛ محل وال یی: جا»سلطانه یف«
 د.یآ یاجرا درم ی در آنجا به مرحله یکه حکم و ییباشد؛ جا یت آن را دارا میمالک

که شخص را از جھت بزرگداشت و احترام بر آن  یی: بالش و مّتکاتکرمة: »تکرمته«
 نشانند.

اش (اگر چه از او  را در خانه یگری، دیچ مردی: ھ»و ال يؤمنّ الرجلُ الرجلَ يف اهله«
 خانه بدو اجازه دھد. د؛ مگر آن که صاحبیز باشد،) امامت ننمایبرتر ن
گران یھا، از د نیخانه و امام دائم و مانند ا کند بر آن که صاحب یم ث داللتین حدیا

 تراند؛ مگر آن که خودشان (صاحب خانه و امام دائم) اجازه دھند. ستهیبه امامت شا
 )ٌح یَصحِ ] (۲[ - ۱۱۱۸

يِب  َوَ�نْ 
َ
 وأحقهم أحدهم فليؤمهم ثََالثَةً  اَكنُوا إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َسِعيدٍ  أ

َِمامِ 
ْ

قَْرُؤُهمْ  بِاإل
َ
اهُ  .»أ وَ لِمٌ  رَ سْ  مُ

  بِْن  َمالِِك  َحِديَث  وََذَكرَ 
ْ
َذانِ  فَْضِل « بَاِب  َ�ْعدَ  بَاٍب  يِف  ُحَو�ْرِِث ـال

َ ْ
 .)١(»األ

ھرگاه «فرمودند:  ج اسالم یامبر گرامید: پیگو س ید خدری) ابوسع۲( -۱۱۱۸
رد؛ و یھا را به عھده بگ ھا، امامت آن از آن یکید یمتشّکل از) سه نفر باشند، با ی(گروھ

 کند. یاست که کتاب خدا را بھتر قرائت م یشان به امامت، کسین ایسزاوارتر

 .۱۲۵۴ح  ۱/۳۱۸ ی؛ و دارم۷۸۲ح  ۱/۷۷ یی)؛ نسا۶۷۲-۲۸۹ح ( ۱/۴۶۴ مسلم -١
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 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 ۶۸۲ث شماره ی(در احاد »لت اذانیفض«پس از باب  س رثیث مالک بن حویو حد
 ) ذکر شده است.۶۸۳و 

هم « :شرح ، صرفًا حفظ قرآن و کثرت »نیتر یقار«: مراد از »باالمامة اقرأهمو احقّ
ن است که ھمراه با حفظ قرآن، علم ودانش آن و یست، بلکه مراد از آن، ایتالوت آن ن

 ژه با آن باشد.یارتباط و

ث و ین حدین رو، مفھوم این بود؛ از ایز ھمین ج امبریان روزگار پیاز قاریو امت
تر و سزاوارتر  مستحق یو امامت نماز، کس یشنمازیپ یکه: برا ن استیگر، ایث دیاحاد

گران، یتر است که به لحاظ علم به قرآن و تعّلق و ارتباط با آن، بر د ستهیتر و با و برازنده

ن امر، ی، ھمج امبریداشته باشد؛ و پرواضح است که در روزگار پ یتفّوق و برتر
شتر از ین افتخار و سعادت، بیاز اھرکس  ولت بوده است؛ یار فضیاز و معین امتیبزرگتر

به شمار  ج امبریدان پیراث جاوین میزان، حامل و امیمند بود، به ھمان م گران بھرهید
 آمد. یم

رث یث مالک بن حویحد یعنی: »باب... یرث فیث مالک بن حویو ذکر حد«
ان یب ،۶۸۳و  ۶۸۲ث شماره ی، در احاد»لت اذانیفض«، پس از باب »امامت« ی درباره

 شده است که عبارتند از:

يُت انلَّيبَّ ص� اهللا عليه وسلّم أنا وابُن عٍمّ يل، فقال: قال: أتَ  ،وعن مالِك بن احلَُو�ْرِث«
ُكما أ�رَبُ « َُؤمَّ

ْ
 .)١(یرواه البخار». ماكُ إذا سافَرتُما فأِذّنا وأِ�يما، ويل

شان یم، ایآمد ج خدا م، نزد رسولید: ھمراه با پسرعمویگو س رثیبن حو کمال
د) اذان و اقامه ید (و وقت نماز فرارسیرو یه به سفر مک یخطاب به ما فرمودند: ھنگام

ن یبزرگتر است، شما را امامت دھد. [ا یگریه از شما به لحاظ سن از دکد، وآنییگو
 ].رده استکت یروا یث را بخاریحد

يتُمُ َص « :جقال: قال لنا رسولُ اهللا  ،وعنه
َ
َصّ�، و�ذا حَ  و�لُّوا كما رأ

ُ
الُة؛ رَضَ أ ِت الصَّ

 َ
َ

يُؤَِذّْن ل�م أَحُد�م، ثمَّ يل
ْ
 .)١(هیمتفٌق عل .»م أ�رُب�مُؤمَّ�ُ فل

 ۱/۳۹۵ابوداود  ،۲۰۵ح  ۱/۳۹۹ یترمذ ،)۶۷۴ -۲۹۲ح ( ۴۶۵/ ۱مسلم ،۶۲۸ح  ۲/۱۱۰ یبخار -١
 ۵/۵۳ مسنداحمد ،۹۷۹ح  ۱/۳۱۳ابن ماجه  ،۶۳۶ح  ۲/۹ یینسا ،۵۸۹ح 
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آمدم و به منظور  ج امبریاز قوم خود، نزد پ ید: (با گروھیگو س رثیبن حو کمال
ن یو دستورات و فرام ینبو یھا م وآموزهیو تعال ین و حقائق اسالمیم دیمفاھ یریادگی

 ).میماند ج امبریست روز در خدمت پی، در حدود بین الھیآفر بخش و سعادت یتعال

خوانم،  ید من نماز میدیه دک یتیّم کت ویفکیخطاب به ما فرمود: با ھمان  ج امبریپ
د و سپس یاز شما اذان بگو یکید، یه وقت نماز فرارسک ید، و ھنگامیز بخوانیشما ن
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدیند. [اکن شما، امامت یبزرگتر
 یو علم ینیاز لحاظ دھرکس  هکن است یا یشرع ی اصل مسئله»: مکبرکم أکؤمّ یل«
و پسر » رثیبن حو کمال«چون  یشنماز شود، ولید مقتدا و پیگران برتر است او بایاز د
گاھ یواخالق ینیش از نظر دیعمو ن یدر ا گر برابر بودند، ویبا ھمد ینیاز مسائل د یوآ

ه به کاز شما ھرکس  فرمود: ج امبریگر نداشتند، پیدیکبر  یلت و برتریچ فضینه ھیزم
 لحاظ سن و سال بزرگتر است امام شود.

م و یت را با تقدین روایز ایاحمد بن حنبل ن ،۱۲۵۳ح  ۱/۳۱۸ یدارم ،۶۳۱ح  ۲/۱۱۱ یبخار -١
 رده است.کنقل  ۵/۵۳ر در مسند یتأخ

 

                                                                                                       



 
 

 فصل دوم

 )فیَضعِ ] (۳[ - ۱۱۱۹

 .»قراؤ�م ويلؤم�م ِخيَاُرُ�مْ  لَُ�مْ  يِلُؤَذِّنْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن 
اهُ  وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

ده و ید برگزیبا«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عباس۳( -۱۱۱۹
 ».ردیتان، امامت شما را به عھده گ نیتر یقار یستید و بایشما اذان گو ینتان، برایبھتر

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
 استحباب است نه وجوب. ین امر براید اذان بدھد؛ ای: با»ؤّذنیل« :شرح

ن شما از لحاظ اخالق و آداب یشما؛ برتر ی دهین شما؛ برگزی: بھتر»ارکمیخ«
 .یاسالم

ختن عواطف و یبرانگ یبرا یدر ھر عصر و زمان ی: ھر مّلت»ليؤذن لكم خياركم«
داشته است،  ی، شعاریو اجتماع یاحساسات افراد خود و دعوت آنھا به وظائف فرد

 شود. یده مید یتر امروز، به صورت گسترده یاین موضوع در دنیا
روان خود را به یناموزون ناقوس، پ یان در گذشته و امروز با نواختن صدایحیمس

شود  یر اذان استفاده من دعوت از شعایا یدر اسالم، برا یکنند، ول یسا دعوت میکل
 که به مراتب رساتر و مؤثرتر است.

 ن وارد شده است:یرامون اذان چنیر نمونه، پیدر تفس
المنار  ی سندهیاست که به قول نو یبه قدر ین شعار اسالمیت و کشش ایجذاب«

شنوند،  یرا م یکه اذان اسالم یان متعصب، ھنگامیحیاز مس یخ محمد عبده] بعضی[ش
 کنند. یشنوندگان اعتراف م ی هیر آن در روحیعظمت و تأثبه عمق و 

اند  دهیرا د یاز نصار یمصر، جمع یاز شھرھا یکیکند: در  یسپس نامبرده نقل م
 را بشنوند. یآسمان ی ن نغمهین، اجتماع کرده تا ایکه به ھنگام اذان مسلم

 .۵۹۰ح  ۱/۳۹۶ ابوداود -١
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ت و یم وحدانگردد، با اعال یبزرگ آغاز م ین رساتر که با نام خدایاز ا یچه شعار
رد، و با دعوت به یگ یامبر او، اوج میبه رسالت پ یدگار جھان و گواھیآفر یگانگی

 رد.یپذ یان میاد خدا پایک، نماز و ی، فالح، عمل نیرستگار
ھا، موزون،  رد، جملهیپذ یان میپا» الله«شود و با نام خدا  یشروع م» الله«از نام خدا 

گاه کننده است ،ات، روشنیعبارات، کوتاه، محتو  ...مضمون سازنده و آ
 یاسالم یشھرھا ی اذان که به ھنگام نماز در مواقع مختلف از مأذنه یصدا

بخش استقالل و عظمت،  اتیم حیو نس یآزاد یشود، مانند ندا یافکن م نیطن
دھد و بر جان بدخواھان رعشه و اضطراب  ین را نوازش میمسلمانان راست یھا گوش

 اسالم است. یز رموز بقاا یکیافکند و  یم
از رجال معروف انگلستان [ به نام گالدستون،  یکیح ین گفتار، اعتراف صریشاھد ا

از  یش بوده] است که در برابر جمعیس در عصر خویاستمداران طراز اول انگلیاز س

ھا بلند است،  در مأذنه ج که نام محمد یتا ھنگام«داشت:  ین اظھار میان چنیحیمس
است ما یس یھا هیپا ،مسلمانان است، امکان ندارد یشوایکعبه پابرجا و قرآن رھنما و پ

 ..».، استوار و برقرار بماندیاسالم یھا نیدر سرزم
کرد که  ید کاریبا است، بایات آن زیطور که باطن اذان و محتو است، ھمان یھیبد

ظاھر آن  یبه نامطلوب ین که حسن باطنینه ا خوب ادا شود، یبا و صدایز یبه صورت
 .)١(مال گرددیپا

اءكم« كم قرّ : پرواضح است که امام، نزد پروردگار، از جانب تمام نمازگزاران، »و ليؤمّ
ن یا یاست که برا ین رو، بر خود نمازگزاران الزم و ضرورینده است؛ از ایبه عنوان نما

ش را انتخاب کنند؛ آن یان خویفرد از من یتر دهین و برگزیامر مھم و مقّدس، بھتر

شدند و امامت  یات بودند، خود امام جماعت مید حیکه خود در ق یتا زمان ج حضرت
ن فرد را از یتر دهین و برگزیز، بھتریوفات ن یماریگرفتند؛ و در ب یمردم را به عھده م

غ، یو تبلنظر علم و عمل، اخالص و صداقت، اعتقاد و باور، جھاد و مبارزه و دعوت 

ن و منصوب کردند و او را فرمان دادند تا در ییامامت تع یرا برا س قیابوبکر صّد  یعنی
 رد.یشان، کار مقّدس امامت را به عھده گیاب ایغ

 .۵۵۰ – ۵۴۹صص  ۴ر نمونه ج یتفس -١

 

                                           



 ٤٠٧  )یشنمازیپ و امامت) ٢٦( باب( :صلوةکتاب ال

 اجعلوا ائّمت�م خيار�م؛ فانّهم«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س عبدالله بن عمر
د که از یرا امام کن یآن کس«)؛ یھقیو ب ی(دارقطن »�� رّ��مو فد�م فيما بين�مو

 .»نده استیان شما و پروردگارتان، واسطه و نمایرا او میتر است؛ ز دهیشما بھتر و برگز
 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۱۲۰

يِب  َوَ�نْ 
َ
ُعَقيِْ�ِّ  َعِطيَّةَ  أ

ْ
  بن َمالُِك  اَكنَ : قَاَل  ال

ْ
تِينَا ُحَو�ْرِثـال

ْ
  يَأ

َ
نَا إِىل

َّ
ُث  ُمَصال  َ�تََحدَّ

َالةُ  فََحرَضَِت  بُو قَاَل  يَْوًما الصَّ
َ
نَا: َعِطيَّةَ  أ

ْ
ُ  َ�ُقل

َ
مَ : هل َا قَاَل . فَْصلُهُ  َ�َقدَّ

َ
ُموا نل  ِمنُْ�مْ  رَُجًال  قَدِّ

ثُُ�مْ  بُِ�مْ  يَُص�ِّ  َحدِّ
ُ
  لِمَ  وََسأ

َ
َص�ِّ  ال

ُ
 قوما زار َمنْ «: َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت  بُِ�ْم؟ أ

اهُ  .»ِمنُْهم رجل ويلؤمهم يؤمهم فََال  وَ دَ  أَبُو رَ اوُ يُّ  دَ ذِ مِ ْ الرتِّ ائِيُّ  وَ النَّسَ هُ  إِالَّ  وَ َ  أَنَّ تَرصَ ىلَ  اقْ ظِ  عَ فْ  لَ

ىلَّ  النَّبِيِّ  يْهِ  اهللاُ  صَ لَ سلم عَ  .)١(وَ

آمد و  یبه مسجد ما م س رثید: مالک بن حویگو س یلیه ُعقی) ابوعط۴( -۱۱۲۰

د. یوقت نماز فرا رس یکرد؛ روز یت میما) روا یرا برا ج ات رسول خدایث و روای(احاد

امامت، جلو برو و  یم: برایگفت س رثیخطاب به مالک بن حو -د: یگو س هیابوعط -
د تا امامت شما را یان خود به جلو بفرستیرا از م یاو به ما گفت: مرد ینماز را بگزار؛ ول

ت شما را به عھده شما را خبر خواھم داد که چرا امام یرد؛ و به زودیبه عھده گ
 رم.یگ ینم

رفت (و وقت  یھر کس به مالقات گروھ«فرمودند:  یدم که میشن ج از رسول خدا
ان خودشان، آنان یاز م ید مردیرد؛ بلکه بایھا را به عھده نگ د،) امامت آنینماز فرارس

 ».دیرا امامت نما
، ییتفاوت که نسان یاند؛ با ا ت کردهیروا ییو نسا یث را ابوداود، ترمذین حدی[ا

 ].نقل نموده است ».. تا آخر.َمْن زار قوماً «را از  ج امبریث پیفقط حد
نا« :شرح  ینماز و دعا؛ نمازگاه؛ مکان ینماز خواندن؛ جا ی: جایمصلّ : »ُمَصلّٰ

گزاردن نماز، بدانجا بروند؛  یمشخص و مخصوص، برا یھا مخصوص که مردم در وقت
 مسجد. یعنی

 .۵/۵۳؛ و مسند احمد ۷۸۷ح  ۲/۸۰ یی؛ نسا۳۵۶ح  ۲/۱۸۷ ی؛ ترمذ۵۹۶ح  ۱/۳۹۹ ابوداود -١

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٤٠٨

ھا را  داد و آن یده بود، خبر میشن ج امبریکه از پ یثیات و احادی: از روا»تحّدثی«
، احکام و دستورات ینبو یھا م و آموزهی، تعالین الھیان اوامر و فرامیکرد؛ به ب ینقل م

 پرداخت. یم یقرآن یم واالیق و مفاھیو حقا یشرع
ْم «  امامت جلو برو. ی: برا»َتَقدَّ
را در ی؛ زیاستفھام »ما«و  »لیالم تعل«مرکب از  ی : به چه خاطر؛ چرا؛ کلمه»ِلَم «

 ده است.یف، حذف گردیبوده که الف به خاطر تخف »لما«اصل خود، 

هم« خانه و  ث، داللت بر آن دارد که صاحبین بخش از حدی: ا»من زار قوماً فال يؤمّ
مالقات  که به یتراند؛ اگر چه کس ستهیگران به امامت، شایھا، از د نیامام دائم و مانند ا

تر  دهیتر و سزاوارتر و برگز ستهیتر و با تر و برازنده ستهید، از آنان، داناتر و شایآ یھا م آن
 ھا) اجازه دھند. خانه، امام دائم و امثال آن ن که خودشان (صاحبیباشد؛ مگر ا

نظران و  صحابه و صاحب ی اگر چه از زمره - س رثیمالک بن حوز ینجا نیدر ا

گوش  ی زهین و آویرا ھمواره نصب الع ج امبریپ ی ن فرمودهیباز ھم ا -دگان بود یبرگز
 پوشاند. یعمل م ی داد و بدان جامه یش قرار میخو

 )حیَصحِ ] (۵[ - ۱۱۲۱

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
مِّ  اْ�نَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اْستَْخلََف : قَاَل  أ

ُ
اهُ . أع� وَُهوَ  انلَّاس يَُؤمُّ  َمْكتُومٍ  أ وَ  رَ

د أَبُو اوُ  .)١(دَ

ن یرا جانش س ، عبدالله بن اّم مکتومج د: رسول خدایگو س ) انس۵( -۱۱۲۱
 نا بود.ی، نابیرد و حال آن که ویش قرار داد تا امامت مردمان را به عھده گیخو

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
ه، به ین قضیش قرار داد؛ و این خوین خود کرد؛ جانشیجانشی: »استخلف« :شرح

جنگ و کارزار با کافران و بدخواھان اسالم  یبرا ج اتفاق افتاد که رسول خدا یھنگام

ش در ین خویرا جانش س رون رفت و عبدالله بن اّم مکتومینه بیو مسلمانان، از مد
 ن نمود.ییمنوره تع ی نهیمد

 .۵۹۵ح  ۱/۳۹۸ ابوداود -١

 

                                           



 ٤٠٩  )یشنمازیپ و امامت) ٢٦( باب( :صلوةکتاب ال

 یکه در طھارت و پاک ینا در صورتیشود که امامت فرد ناب یث، معلوم مین حدیاز ا

اط کند یاحت - ج بزرگوار رسول خدا ی ون عبدالله بن ام مکتوم، صحابهھمچ -ش یخو
اگر چنانچه در طھارت و  یت درست است؛ ولیت ورزد، بدون کراھیو بدان توّجه و عنا

نورزد، در آن صورت، امامتش مکروه  یتیاط نکند و بدان توجه و عنایش، احتیخو یپاک
 باشد. یم

 )حسن] (۶[ - ۱۱۲۲

يِب  َوَ�نْ 
َ
َماَمةَ  أ

ُ
  ثََالثَةٌ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ

َ
َاِوزُ  ال

ُ
َعبْدُ : آَذاَ�ُهمْ  َصَالُ�ُهمْ  جت

ْ
بُِق  ال

ْ
 اآل

ةٌ  يَرِْجعَ  َحىتَّ 
َ
ُ  وَُهمْ  قَْومٍ  َو�َِمامُ  َساِخٌط  َعلَيَْها َوَزوُْجَها بَاتَْت  َواْمَرأ

َ
اهُ . »اَكرُِهونَ  هل وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ  الرتِّ

الَ  قَ ا: وَ ذَ يثٌ  هَ دِ يبٌ  حَ رِ  .)١(غَ

سه انسانند که نمازشان از «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) ابوامامه۶( -۱۱۲۲
اش) بازگردد؛ و  گاه که (به نزد خواجه زپا؛ تا آنیگر ی گوششان باالتر نخواھد رفت: برده

جامعه  یشوایکه شوھرش به جا از او ناخشنود است؛ و پ یکه شب بخوابد در حال یزن
ل یکه آنان از او و عملکردش ناخشنودند و او امامت خود را بر آنان تحم یو مردم

 ».کند
 ].ب استیغر یثین، حدیت کرده و گفته است: ایروا یث را ترمذین حدی[ا

 رد.یگ یکند؛ سبقت نم یکند؛ گذر نم یشود؛ عبور نم ی: رد نم»التجاوز« :شرح

ه از آن یباالتر از گوششان نخواھد رفت؛ کنا: نمازشان، »الجتاوز صالهتم اذاهنم«
 یگاه و ارزشیشگاه خداوند بلندمرتبه، جایرفته نخواھد شد و به پیاست که نمازشان پذ

 ندارد.
گر پناه برده ید ییاش فرار کرده و به جا که از نزد خواجه یا زپا؛ بردهی: گر»َاآلِْبق«

 است.
ا به خاطر سوء یخالق بد زن، : شوھر آن زن، به خاطر ا»ھا ساخطیو زوجھا عل«

اش، از او، ناخشنود و  یاش و اندک بودن فرمانبر یا به خاطر نشوز و سرکشیادبش و 
 ناراحت باشد.

 .۳۵۸ح  ۲/۱۹۱ یترمذ -١

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٤١٠

شنماز، به یمردم از پ یو ناخشنود ی: اگر ناراحت»و امام قوم و ھم له کارھون«
به جا ل و برھان و یدل یو از رو یدر احکام و مسائل شرع یدن ویورز یخاطر کوتاھ

ت یکه بدو رضا -ست که امامت آنان را یشنماز صالح نیپ یباشد، در آن صورت برا
 ین حالتیرد؛ و اگر در چنیبه عھده بگ -دارند  یندارند و نماز پشت سر او را ناپسند م

 آنان را امامت داد، امامتش مکروه خواھد بود.
در  یشرع یبینقص و عک بود و یصالح و ن یشنماز، انسانیاگر چنانچه امام و پ یول

د پشت سر او نماز بخوانند و جماعت را ترک نکنند؛ و یشد، در آن صورت با یدا نمیاو پ
جاد نخواھد کرد؛ بلکه یدر نماز جماعت، ا یریچ تأثیز، ھیمردم ن یرشرعیغ یناخشنود

 کنند. یش را میشنماز خویپ یین صورت، خود مردم، گنھکارند که به ناحق، بدگویدر ا

 ند:یفرما یم ج اکرم امبریپ

الصلوة و اْن عمل الكبائر؛و اجلهاد واجب علي�م مع لّك ام�، بّراً اكن او فاجراً «
 (ابوداود). »واجبة علي�م خلف لّك مسلم، بّراً اكن او فاجراً 

واجب است؛  -ا فاجر یکوکار یخواه ن - یر و فرماندھیجھاد بر شما ھمراه با ھر ام«
خواه  -ز شده باشد. و نمازگزاردن پشت سر مسلمان یره نیاگر چه مرتکب گناھان کب

 .»بر شما واجب است -ا فاجر یکوکار ین
ا یاست که امام، به خاطر فسق، بدعت  یث باال، فقط در صورتیبه ھر حال، حکم حد

مردم از او،  یو ناخشنود یرد؛ اّما اگر عّلت ناراحتیجھل خود، مورد تنّفر مردم قرار گ
 یھا و وسوسه یو امراض درون یو اغراض فرد یو منافع شخص ییاینبه خاطر مسائل د

 شود. یث نمیبود، در آن صورت، مشمول حکم حد یطانیش
اگر مخالفان امام، تعداد «د: ی) گو۱۹ص  ۲ج  حیمرقاة المفات(در  یقار یمالعل

 ».بودند، در آن صورت حق با امام است، ھر چند تنھا باشد یاندک
ت یامام، اعتبار با اکثر ی اند: درباره گفته ینظران اسالم از علماء و صاحب یو برخ

را یان باشد؛ زیشتر علماء و دانای، ب»تیاکثر«د مراد از یان است؛ و شاینمازگزاران و مقتد
 باشد. یخردان، معتبر نم ت جاھالن و کمیاکثر

 )فیَضعِ ] (۷[ - ۱۱۲۳

 



 ٤١١  )یشنمازیپ و امامت) ٢٦( باب( :صلوةکتاب ال

  ثََالثَةٌ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
َ

مَ  َمنْ : َصَالُ�ُهمْ  ِمنُْهمْ  ُ�ْقبَُل  ال  قَْوًما َ�َقدَّ
ُ  وَُهمْ 

َ
ىَت  َورَُجٌل  اَكرُِهونَ  هل

َ
َالةَ  أ بَارُ  ِدبَاًرا الصَّ نْ : َوادلِّ

َ
ِ�يََها أ

ْ
نْ  َ�ْعدَ  يَأ

َ
 اْ�تَبَدَ  َورَُجٌل  َ�ُفوتَهُ  أ

َرةً  اهُ . »ُ�َرَّ وَ د أَبُو رَ اوُ ابْن دَ ه وَ اجَ  .)١(مَ

سه نفر ھستند که «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۷( -۱۱۲۳
که مردم از او و عملکردش ناخشنود باشند و  یشود: نخست، کس یرفته نمینمازشان پذ

که نماز را (بدون عذر)، پس از فوت  یگر، مردیل کند؛ دیاو، امامت خود را بر آنان تحم
 ». که انسان آزاد را برده گرداند یشدن وقت آن بگزارد؛ و سوم، مرد

 ].اند ت کردهیث را ابوداود و ابن ماجه رواین حدی[ا

م قوماً « :شرح از مردم، به جلو رود و آنان را  یامامت گروھ یکه برا ی: کس»من تقدّ
 امامت دھد.

 توان ترجمه کرد: یبه دو گونه من واژه را ی: ا»دباراً «
 بدون عذر، نماز را پس از فوت شدن وقت آن بگزارد.

 ن لحظات و وقت آن بخواند.یبدون عذر، نماز را در واپس
ح، از خود یر و تشرین تفسی: پرواضح است که ا»ھا بعد ان تفوتهیأتیو الدبار: ان «

 است. یراو
 دھد.ز قرار یا کنیرد؛ غالم ی: برده بگ»اعتبد«
 : انسان آزاد.»محّررة«

 )فیَضعِ ] (۸[ - ۱۱۲۴

  بنت َسالَمة وََعن
ْ
اِط  ِمنْ  إِنَّ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَالَْت  حرـال رْشَ

َ
اَعةِ  أ نْ  السَّ

َ
 َ�تََداَ�عَ  أ

ْهُل 
َ
ـمَ  أ

ْ
  ْسِجدِ ال

َ
ُدونَ  ال مْحد َرَواهُ  .»بِِهمْ  يَُص�ِّ  إَِماًما َ�ِ

َ
بُو أ

َ
 .)٢(َماَجه َوابْن َداوُد َوأ

فرمودند:  ج اسالم یامبر گرامید: پیگول) سالمة، دختر ُحّر ۸( -۱۱۲۴
 یگر را (برایامت، آن است که نمازگزاران مسجد، ھمدیق یھا از نشانه یکیگمان،  یب«

ق و یشنماز (الین که پی) ھول دھند و خود از آن فرار کنند؛ تا ایشنمازیامامت و پ
 ».ردیآنان را بر عھده گابند تا امامت ی) را نیمناسب

 .۹۷۱ح  ۱/۳۱۱؛ و ابن ماجه ۵۹۳ح  ۱/۳۹۷ابوداود  -١
 .۶/۳۸۱؛ و مسند احمد ۵۸۱ح  ۱/۳۹۰ابوداود  -٢

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٤١٢

 ].اند ت کردهیث را احمد بن حنبل، ابوداود و ابن ماجه رواین حدی[ا
کوچک  یھا ھا و نشانه از عالمت یکی: عالمت و نشانه. شرط: جمع »اشراط« :شرح

 امت.یوقوع ق
از ھریک  امامت ھول دھند و خود از آن فرار کنند؛ یگر را برای: ھمد»تدافعی«

 حواله کند. یگریامامت را به جانب دنمازگزاران، 

ت امامت را داشته باشد، یرا که صالح یق و قابلیشنماز الی: امام و پ»الجيدون اماماً «
 ابند.ی ینم

گاھیث، بین حدیا نسبت به اوامر و  یانگر آن است که در آخرالزمان، جھل و ناآ
م یق و مفاھیو حقا یو احکام و دستورات شرع ینبو یھا م و آموزهیو تعال ین الھیفرام
ز به اوج خود ین یبند و بار یو ب یشود و فسق و فجور و ھرزگ یاد میز یقرآن یواال

ھا را به عھده  ابند تا امامت آنی یز نمیرا ن یق و قابلیشنماز الیکه پ ییرسد، تا جا یم
 رد.یگ

 )ٌف یَضعِ ] (۹[ - ۱۱۲۵

يِب  َوَ�نْ 
َ
 «: وَسلم َعلَيْهِ  اهللا ص� هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
 َعلَيُْ�مْ  َواِجٌب  ِجَهادُ ـال

ِم�ٍ  لُكِّ  َمعَ 
َ
ا أ وْ  اَكنَ  بَرًّ

َ
َكبَائِرَ  َعِمَل  َو�ِنْ  فَاِجًرا أ

ْ
َالةٌ . ال َف  َعلَيُْ�مْ  َواِجبَةٌ  َوالصَّ

ْ
 ُمْسِلمٍ  لُكِّ  َخل

ا وْ  اَكنَ  بَرًّ
َ
َكبَائِرَ  َعِمَل  َو�ِنْ  فَاِجًرا أ

ْ
َالةٌ . ال ا ُمْسِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َواِجبَةٌ  َوالصَّ وْ  اَكنَ  بَرًّ

َ
 َو�ِنْ  فَاِجًرا أ

َكبَائِرَ  َعِمَل 
ْ
اهُ  .»ال وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

جھاد و کارزار با کافران و «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۹( -۱۱۲۵
فرمانروا، ، بر شما واجب است؛ خواه آن ییر و فرمانروایبدخواھان، ھمراه با ھر ام

 ز شده باشد.یره نیا فاسق؛ اگر چه مرتکب گناھان کبیکوکار باشد ین
گانه) پشت سر ھر مسلمان، بر شما واجب است؛ خواه  پنج یو گزاردن نماز(ھا

 ز شده باشد.یره نیا فاسق؛ اگر چه مرتکب گناھان کبیکوکار باشد یشنماز، نیپ
کوکار یب است؛ خواه مرده، نھر مسلمان، (بر شما) واج ی و گزاردن نماز جنازه

 ».ز شده باشدیره نیا فاسق؛ اگر چه مرتکب گناھان کبیباشد 
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

 .۲۵۳۳ح  ۳/۴۰ ابوداود -١
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 ستمگران. ین و سرنگونیغ دیتبل یآزاد ی: جنگ در راه خدا و برا»الجھاد« :شرح
 : رھبر؛ حاکم؛ سلطان؛ فرمانروا.»ریام«

ن بخش از یدر ا ج امبری: پ»ام�؛ بّراً اكن او فاجراً اجلهاد واجب علي�م مع لّك «
د: ینما یم ین معرفیمان را چنیا یدیلکو  یمحور یگر از اصول و مبانید یکیث، یحد

ن از بدو یافران و دشمنان و بدخواھان اسالم و مسلمکار در راه خدا با یکجھاد و پ
بجنگند، تداوم خواھد داشت و انم با دجال یاز امت یه گروھکامت یام قیق بعثتم تا

 مانع آن نخواھد شد.  یچ ظالمیوجور و ستم ھ یچ عادلیھ یعدالت و دادگر
 ین و برایان اسالم و مسلمکیدفاع از  یه براکن است یث این حدیو مراد از ا

ومت به کرد، چه زمام حید جھاد انجام گی، بایپرست و چندگانه کردن شرکن ک شهیر
 یسکو  ق.ین و ناالیرمتدیق باشد و چه در دست افراد غین و الیدست افراد متد

ق و ظالم یبه دست افراد ناال یومت اسالمکنظام ح یه چنانچه زمانکن نپندارد یچن نیا

ن پندار را رد یث این حدیدرا ج امبریر، پیشود، خ یباز ھم جھاد ساقط م قرارگرفت،
مقدس جھاد، احترام گذاشته  ی ضهید به فریه در ھر زمان باکدارد  یند و اعالن مک یم

ن افراد یرفرمان اید: ما در زیند و بگوکه اظھارعذرکست یدرست نکس  ھیچ یشود و برا
 رد. کم یق، ھرگز جھاد نخواھیناال

 یھا، محو و نابود ان بردن فتنهیاز م ید در ھر زمان برایمسلمانان با ی ه ھمهکبل
ت از مظلومان و مستضعفان یحما یاز ظلم و ستم و برا یریجلوگ ،یپرست و بت کشر

 در ھر نقطه جھان بجنگد. 
نه به  ،یین و کشورگشایدر زم یینه به خاطر فرمانروا ،ین رو، جھاد اسالمیاز ا

 یاتیا تملک منابع حیفروش  یبازارھا ی هیآوردن غنائم، نه تھ منظور به چنگ
ن یاز ا یکیدف گر است، بلکه ھیبر نژاد د یدن نژادیبخش یا برتریگر، ید یکشورھا

ت از مردم یو امن یھا که سلب آزاد ھا و آشوب امور است: خاموش کردن آتش فتنه
ز مقابله با متجاوزان و ظالمان و دفاع ی، و نیپرست کنند، مانند محو آثار شرک و بت یم

 در برابر آنان است. 
 مت جنگ،یبه ق یکه شده است، حت یمتیبه ھر ق یپرست دھد، بت یدستور م اسالم
اگر از طرف  یپرست ھا و آثار شوم بت خانه کن گردد، بت شهید ریت بایبشر ی از جامعه
 یران و منھدم گردند تا مردم از اسارت و بردگید با زور، ویز ممکن نشد، بایآم مسالمت

 ان حق به گوش آنان برسد. یمناد ی، آزاد گردند و ندایو اجتماع یفکر
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منطق، ھماھنگ ساخته و ھرگز آن را  ح ویجھاد را با اصول صح ! اسالمیآر
ده و استعمار و یل عقیگران و تحمیغصب حقوق د ،یی، کشورگشاییجو سلطه ی لهیوس

 استثمار قرار نداده است. 
پاک گردد، تا  یپرست به شرک و بت ین از آلودگیزم ی د صفحهید: بایگو یاسالم م

فراھم شود. از ظلم و به گوش مردمان جھان  ،ان حقیمناد یدن ندایرس ینه برایزم
به محرومان و مستضعفان و مظلومان و آوارگان کمک و مساعدت  .شود یریستم جلوگ

، با دجال یاز امت محمد یکه گروھ یامت، تا زمانیام قین دستور اسالم تا قیشود و ا
 بجنگند و او را شکست بدھند، ادامه خواھد داشت. 

ق و یبلکه با زمامداران ال .کند یریگ کنارهن دستوراسالم یحق ندارد از اکس  ھیچ و
 ن دفاع کند. یو مسلم ان اسالمیوندد و از کید در صف مسلمانان بپیق بایناال

مجهور الفقهاء يرصحون بجواز الغزو مع «د: یگو ین مین جھت عالمه ابن عابدیبه ھم

سوف يفيض ايل  ،هاجلهاد مع كالن تر كذالو اً او فاسقاً ـمـلو كان جائراً او ظالو امري جيش

 .)١(»مسلمنيـظهور الكفار عيل ال
ق، ظالم و فاسق یاگر چه نا ال یکار با ھر زمامداریجمھور فقھا، بر جواز جھاد و پ«

اند، چرا که اگر جھاد به خاطر زمامدار ظالم و فاسق رھا شود، امکان  ح نمودهیباشد تصر
شان مسلط  یاتیو منابع ح ن فرصت استفاده کنند و بر مسلمانانیدارد که کفار از ا

 .»ن استیز به ضرر اسالم و مسلمین نیشوند و ا

 د: یگو یم» فاجرو و يغزي مع كل بر«تحت عنوان » یالمغن«و عالمه ابن قدامه در 

أليس كان قد ذهب  ؟من كان يغزوا ،ا قعدتمـارايتم لو أن الناس كلهم قعدوا كم«

ظهور الكفار عيل و اجلهاد مع الفاجر يفيض ايل قطع اجلهاد كالن ترو ...؟االسالم

 .)٢(»يمفيه فساد عظو استئصاهلمو مسلمنيـال
کار یو پ و در راه خدا جنگ نندید اگر ھمه مردمان به مانند شما بنشیدان یا میآ«

ن با کفار و یماند که در راه دفاع از اسالم و مسلم یم یباق یکس نکنند. پس چه
به خاطر  یان نخواھد رفت؟ و براستین صورت اسالم از میا در ایآ ؟دشمنان بجنگد

 .۱/۲۵۱ل یلکجواھر اال -١
 .۸/۳۵۰ یالمغن -٢
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ن صورت) جھاد یست، چرا که در این یکردن (کار خوب زمامدار فاجر، جھاد را ترک
ز یشوند و آنھا ن یره میان خواھد رفت و کفار بر مسلمانان مسلط و چیاز م یاسالم

 .»گردد یجاد میا یفتنه و فساد بزرگکنند و  یمسلمانان را قلع و قمع م

ن آمده ی، چنید نسفیعقاشرح : در متن »والصالة واجبة عليكم خلف كل مسلم«

و خواندن نماز، «؛ »فجرو نصّ� يلع لّك برّ و فاجٍر؛و و جتوز الصالة خلف لك برّ «است: 
(که  یکوکار و فاجریز است و ما بر ھر نی(به ناچار) جا یکوکار و فاجریپشت سر ھر ن

 .»میخوان یت را میمسلمان باشد،) نماز م
ح است، پشت سر یکوکار و صالح، صحیطور که نماز، در پشت سر انسان ن پس ھمان

و  یل آن، قطعیرا که دل یکه امر حرام یز است؛ البته مادامیز به ناچار جایفاسق ن
ل نداند؛ ن معلوم شده است را حالیاز د یا حرام بودن آن به طور حتمیمسّلم است و 

 ح نخواھد بود.یفاسق خواھد بود و نماز در پشت سر او، صح ین صورت، کافریرا در ایز
ز است؛ البته مشروط بر آن که بدعتش ین، نماز در پشت سر بدعتگزار جایو ھمچن

 ج ن که رسول خدایل ایا نقص در ارکان نماز و وضو نگردد؛ به دلیمنجر به کفر 
پشت سر ھر «)؛ ی(طبران »فاجرو فاجرو يلع لّك برّ و صلّوا خلف لّك برّ «فرمودند: 

 .»دیت بگزاری، نماز میکوکار و فاسقید و بر ھر نینماز بخوان یکوکار و فاسقین
ان)، پشت سر حاکمان فاسق و ستمگر، نماز ینیشیَسلف (پ ین که علمایل ایو به دل

آن  کراھتمل بر ث آمده باشد، حیدر حد یو منع ین مورد، نھیاند؛ و اگر در ا خوانده
را بر ترک یاند؛ ز ن کردهین که امت اسالم چنیل ایآن؛ به دل عدم جوازشود نه بر  یم

که  ج امبریش پیل فرمایز به دلیاند؛ و ن ت خواندهینماز و فاسق، نماز م ی کننده
 فرمودند:

 .»التَدعوا الصالة يلع من مات من اهل القبلة«
 .»دیکه مسلمان باشد، ترک نکن یت را بر ھر کسینماز م«
 زگار.یکوکار؛ پارسا؛ پرھی: ن»بّر اً «
 گذران. اش؛ خوشیبند و بار؛ ع ی: فاسق؛ ھرزه؛ ب»فاجراً «

 ند:یفرما یم ج امبریپ یثی: در حد»و ان عمل الکبائر«

ال و ال ت�ّفره بذنبو ثالث من اصل االيمان: الكّف عّمن قال: ال اهل اال اهللا؛« 
 )۲۵۳۳(ابوداود ح  »االسالم بعمل...خترجه من 
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 ین و محوریادین جھان از اصول بنیشگاه خداوند و در ایز است که در پیسه چ«

)؛ از ال اله االّ اهللاد (یدگان به توحیشوند: نخست، عدم تعّرض به گرو یمان، شناخته میا
 یکاب برخو مسلمانان را به خاطر ارت یفتین دام نیکه در ا ید مواظف باشین رو، بایا

را از  یو و یبا، به کفر و ارتداد، نسبت ندھیاز اعمال زشت و ناز یا گناھان و پاره
 ....»ینکن یاسالم، خارج معّرف ی رهیدا

مان را یا ین و محوریادیبن یاز اصول و مبان یکیث باال، یدر دو حد ج امبر اکرمیپ
 .»دیبه توحدگان یعدم تعّرض به گرو«اند که عبارت است از:  کرده یمعرف

صداقت و اخالص و  یاز رو یه ھر انسانکن اعتقادند یاھل سّنت و جماعت بر ا

را بر زبان آورد،  حممد رسول اهللاو ال اله االاهللاند و کن اقراریعمل و اعتقاد، به شھادت

 ألرد، در نزد خداوندیبم ال اله االاهللابا اعتقاد به  ین شخصیگردد و اگرچن یمسلمان م
 شود:  یم زیمستحق دو چ

 از خلود در دوزخ.  یینجات و رھا الف)
رد و با یر انجام گیاگر با تأخ یاست، حت یبه بھشت قطع یسکن یورود چن )ب

 ی دانه ی س به اندازهکھر د:یفرما یم ج امبریه پکن وارد بھشت نشود. چرا ین اولیسابق

 یدرآتش دوزخ باقند، ک الاله االاهللامان داشته باشد و اقرار به یگندم در قلبش، ا
 نخواھد ماند. 

امل که به آن اعتقادک یو در حال الاله االاهللاد: یه بگوک یا ھر بنده«د: یفرما یزمیو ن

 الاله االاهللاد: یه بگوک یسک ی.. و خداوند آتش را برا.شود یرد وارد بھشت میدارد، بم
 ». خداوند آن را گفته باشد یجلب رضا یه براکبه شرط آن حرام نموده است

ره، مؤمن است و انجام گناه یبکب گناه که مرتکسنت وجماعت معتقدند  زاھلیو ن
ه آن را کنیسازد، مگرا یاسالم خارج نم ی ند و از دائرهک یافر نمکمان و یا یره او را بیبک

رد، و خوارشما کوچکاز آن را در شرع  یا نھیدھد، حالل بداند  یه انجام مک یدر حال
د، در ینما کوچکر ویرده است، تحقکه شرع مقدس اسالم بدان امر کرا  یا امر واجبی
  .گردد یافر و مرتد مکن صورت یا

ه کاست  یثیگران وجود دارد، احادیردیفکه بر لزوم تک یلیاز دال یکی یو براست

ن یا ی رده است. ازجملهک ین مسئله نھیدر ضمن آنھا به صراحت از ا ج امبریپ
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ه درآن کم، یح آن ھستیو توض شرحه ما در صدد کاست  یثین حدیث، ھمیاحاد

د و آنان را به ینشو ال اله االاهللاه متعرض اھل کد یفرما یبه صراحت م ج خدا رسول
 د. ینکر نیفکاب گناه (ھمچون خوارج و معتزله) تکارت ی بھانه

 د: یفرما یم ج امبریپ یثیدر حد
از آن دو را در  یکیفر، کن صورت آن یافر، دراک یرد: اکس به برادرش خطاب کھر«

ح است و گر ینده صحیپس سخن گو افر بوده،ک یبرخواھد گرفت، اگر مخاطب براست
  .و مسلم] ی[بخار» نه به قائل آن برخواھد گشت

 د: یفرما یزمیو ن
نطور یو واقعًا ا ،ا او را دشمن خدا، صدا بزندیافر بخواند، کرا  یه مردک یسک«

 .و مسلم] ی[بخار» گردد یبرم ،اش ندهین سخن به خودگویا .نباشد
م و مسلمانان را به یفتین دام نیه دراکم ید سخت مواظب باشین اساس بایبرا

م، چرا یفر و ارتداد نسبت ندھکبا، به یگناھان و اعمال زشت و ناز یاب برخکخاطرارت

را بر   اله اال اهللاال ی لمهکه کس که در مقابل ھرکمسلمانان واجب است  ی  ه بر ھمهک
قائالن به  ی هیلکث، ین حدیرا برطبق ایش باشند، زیرد، مواظب زبان خوک یزبان جار

رو، خون و مالشان محترم است  نیمسلمانان قرار دارند و ازا ی د، در زمرهیتوح ی  لمهک
د از یه ما نباکه حساب آنان با خداست، بدان معناست کن یو حساب آنان به خداست، ا

م و تنھا ید برطبق ظواھر امرعمل نمائیه صرفًا باکم، بلینکرآنان جستجویضم نهک
گاه است و به ما دستور داده شده است  یھا یه از پنھانکخداست  ه به کدر دل آ

 .میرا به خداوند واگذار نمائ یم و اسرار نھانینکم کظاھرح

 یاز جاررا پس  یافرکجنگ  یکه درک» س دیاسامة بن ز«ن مورد داستان یدر ا

 یوقت ج امبریا و روشنگراست. پیارگویبس شته بودکال اله االالله برزبان،  ی لمهکردن ک
؟ اسامه در پاسخ گفت: یشتکاسامه! چرا او را  :ت فرمودیباخبر شد، با عصبان از ماجرا

فرمود:  ج امبریساخته بود. پ ید را بر زبان جاریتوح ی لمهکر، یآخر او از ترس شمش
 ؟ [مسلم] یافته بودکاو را ش ی نهیا سیآ

ه از امت کخوارج را  ج امبریاران پیاز  یکچ یه ھکث بود ین احادیو بنا به به ھم
مر به جنگ آنان بستند، کخارج شده بودند و عمًال سازمخالف با آنان زدند و  یاسالم
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به خاطر ستم  س یرنشدند و حضرت علیفکردند و ھرگز از طرف آنھا تکر نیفکآنان را ت
افر بداند که آنان را کن ید، نه ایردند، با آنان جنگک یه خوارج بر مسلمانان مک یو ظلم
م آنان نشد، و آنان را یرد، متعرض حرکافران با آنان برخورد نکن اساس مانند یو برھم

 ت نبرد. یشان را به غنمیھا یبه اسارت نگرفت و دارائ

ز ینند، ما مسلمانان نکنطور برخورد یه، ابا خوارج گمرا ه صحابهک یپس موقع
فر و ارتداد کگناھان به  یاب برخکم تا مسلمانان را به خاطرارتیمواظب باش یلید خیبا

شود،  یره میو زنا و غ یل دزدیاز قب یب گناھکمرت یسکانًا یم. و اگراحینسبت ندھ
 ین افرادیاگرچه چنم، ینک یخارج معرف یم و از امت اسالمیفر دھکد به او نسبت ینبا
افت یمان یا یرا با مراتب عال یتوان مؤمن یه نمکستند، چرا یامل برخوردار نکمان یاز ا

ب گناه که مرتکتوان گفت:  یرو، م نیند، از اک یا دزدیا شراب بنوشد و یند که زنا ک
 گردد.  یخارج نم یو از امت اسالم ،شود یافر نمکره یبک

ه عادت به ک یاز افراد یکیلعنت فرستادن بر  یثیدر حد ج خدا ه رسولکچرا 

ا! او را یگفت: خدا از اصحاب یکیرده است چون کمنع  ،ُشرب شراب فراوان داشت

را ین، زکن نیفرمود: او را لعن و نفر ج خدا نوشد، رسول یه شراب فراوان مکن کلعنت 
 ] یاو خدا و رسول او را دوست دارد. [بخار

ن یان فوائد ایدرب ،»یح البخاریصح شرح ،یلبارفتح ا«در  یابن حجرعسقالن
 دارد:  یان مین بیچن نیده را ایث، چند فایحد

ره یبکب گناه کبرند، مرت یه گمان مک یسانکاست بر یث، ردین حدیا الف)

فرمود و  یخوار، نھ ن آن مردشرابیاز لعن و نفر ج ه آن حضرتکنیل ایافراست، بدلک
 ن. یبد و لعن و نفر ینند، نه دعاکریخ یه او را دعاکدستور داد 

اب امورمنع شده با محبت کان ارتیه مکقت است ین حقیث متضمن این حدیا ب)

ن شخص با یفرمود: ا ج ه آن حضرتک وجود ندارد، چنان یتناقض ،امبریخدا و پ
 اب آن عمل زشت، خدا و رسول را دوست دارد. کوجودارت
ن یشوند، چن یرار آن مکب تکمرت یت و حتیب گناه و معصکه مرتک یسانک ج)

 رون گرداند. یامبر را از دل آنان بیه محبت و عشق خدا و پکشود  یباعث نم یاعمال
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مان یا یخوار نف از شراب یگریث دیه اگر در حدکد یآ یان شد بدست میاز آنچه ب د)
مطلق  ینوشد منظور نف یمان ھرگزشراب نمیه شخص با اکن عبارت یشده باشد، با ا

 امل از اوست. کمان یا یه منظور نفکست بلیان نمیا
 ره.ی: گناھان کب»الکبائر«

نام آنھا را  ،ه قرآنک یا اند: دسته مقدس اسالم، گناھان بر دو دسته عدر شر
 د: یفرما یگذاشته است. خداوند م» ئهیس«ه نام آنھا را ک یا و دسته» رهیبک«

ْ إِن َ�ۡ ﴿   .]۳۱[النساء:  ﴾اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  نَُ�ّفِرۡ  َ�ۡنهُ  ُ�ۡنَهۡونَ  َما َكَبآ�ِرَ  َتنُِبوا
شما را (با  ی رهید، گناھان صغیا شده یه از آن نھکد یزیبپرھ یا رهیبکاگر از گناھان «
 .»مییزدا یضل و رحمت خود) از شما مف
ره] یو صغ ک[گناھان گوچ» مَلم«ر به یتعب» ئهیس« یسوره نجم به جا ۳۲ ی هیدر آ

ر فرموده است کرا ذ» رهیصغ«ره یبکھف در برابر ک ی سوره ۴۹ ی هیو در آآمده است. 
 د: یفرما یه مکآنجا 

ٓ  َكبَِ�ةً  َوَ�  َ� ُ�َغادُِر َصغَِ�ةٗ ﴿  ۡحَصٮَٰها إِ�َّ
َ
 .]۴۹ھف: ک[ال ﴾أ

رده است و کرا رھا ن یو بزرگ کوچکچ عمل یه ھکاست  ین چه کتابیبرما! ا یوا یا«
 .»تھمه را برشمرده اس

م یدو دسته مشخص تقس ه گناھان برکشود  یثابت م یرات فوق به روشنیاز تعب
 یو گاھ» ئهیره و سیبک« یو گاھ» رهیره و صغیبک«از آن دو به  یه گاھکشوند  یم
 شود. یر میتعب» ممره و لَ یبک«

 ست؟یره چیره و صغیبکف گناه ین و تعرییزان در تعیه ضابطه و مکد ید دیحال با
اند:  گفته یره، اختالف نظر دارند برخیبکف گناه یدر تعر یدانشمندان اسالمعلما و 

ه شارع کاند: ھر آنچه  گفته یره است. و بعضیبکھر آنچه انجامش، موجب مفسده باشد 
ه نسبت به ک یھر گناھ :ز گفته شدهیره است و نیبکرده باشد کد یبر انجام آن تھد

شتر یه ضررش بکگر ید ینسبت به گناھ وره است یمتر باشد صغکگر ضررش ید یگناھ
ردن دو کسه یبه ھنگام مقا یعنیھستند  ین دو از امور نسبیا یعنیره است. یبکباشد 

ره یمتر است صغکه کره و آن یبکشتر است یتش بیه اھمک یکآن  ،گریدیکگناه با 
ره و نسبت به گناه یصغ ،تر نسبت به گناه بزرگ یھر گناھ ،نیبنابرا باشد و یم
 ره است.یبک ،تر کوچک
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سزا مقرر شده است  یعنی یه بر آن در قرآن حد شرعک یاند: گناھ ز گفتهین یو برخ
 ی ھمه ،ر شدهکره ذید جھنم و غیه برآن وعکا ین وارد آمده یا برآن الفاظ، لعنت و نفری
ج بد آن با گناه یه مفاسد و نتاکره است یبکن آن گناه ھم یاند. ھمچن رهیبکھا  نیا
 کیبا یت و برأه با جک یا رهین گناه صغیچن ش از آن باشد، ھمیا بیسان و یکره یبک

 ره داخل است.یبکآن ھم در  ،ا بر آن مداومت شودیرد یگ یانجام م

ا لعنت یم عذاب داده که خداوند بر آن حک ید: ھر گناھیفرما یم س یحضرت عل
ه شخص ک یھر گناھ :هکز گفته شده یره است. و نیبکا بر آن خشم گرفته است یرده ک

ند و اصرار نورزد، کار ه از آن استغفک یره است و ھر گناھیبک،دهیبر انجام آن اصرار ورز
 .)١(ره استیصغ

ه کم یابی یم در میباز گرد» رهیبک« یلغو یل اگر به معناین تفاصیبا تمام ا یول
ت آن یاھم ی ت است و نشانهیبزرگ و پراھم ،ه از نظر اسالمکاست  یھر گناھ :رهیبک

از آن قناعت نشده  ینھا به نھت ج امبریم و سنت پیرکه در قرآن کن باشد یتواند ا یم
آن  یده است و خداوند مجازات آتش براید به عذاب دوزخ گردیه به دنبال آن تھدکبل

 ، و امثال آنھا.یمقرر داشته است مانند قتل نفس، زنا، رباخوار
ار ک ،فوق ی و شناخت آنھا با توجه به ضابطه رهیبکن به دست آوردن گناھان یبنابرا

ره یبکات، تعداد گناھان یاز روا یا ه در پارهکم ینک یاست و اگر مالحظه م یآسان
ر شده کمتر ذکا یشتر یب یو در بعض» ھفتاد« یو در بعض» ستیب« یو در بعض» ھفت«

ات به گناھان یروان یاز ا یقت بعضیرا در حقیه در باالگفته شد ندارد زکمنافات با آنچه 
 ی به ھمه یدوم و بعض ی درجه ی رهیبکبه گناھان  یبعض ،اول ی درجه ی رهیبک

 ند.ک یره اشاره میبکگناھان 
ف یتعرموافق ه کرا  یفھرست تمام آن گناھان» الزواجر«در کتاب » کیجرمحن اب«

رده است آمار کان یدام را بکامل ھر ک شرحره داخل ھستند، بر شمرده و یبکباال در 
 ده است.یرس ۴۶۷ن کتاب به یره در ایبکگناھان 

ھفتاد گناه  ،نوشته و در آن یبائر، کتابکز در باب ین» ین ذھبیشمس الد«و امام 
 ره را بر شمرده است.یبک

 .۱۴۱ص  یستلک ی هیبا حاش ی،تفتازان دیعقا شرح -١
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ره گفته است یبکاز گناھان را  یاریبس ،ز در مواضع مختلفین ج خدا رسول
و در » شش«مواقع  یدر بعض» سه«مواقع  یط، در بعضیومناسب به حاالت و شرا

ن یاسالم چن یان فرموده است. لذا علمایشتر بیھم ب نیاز ا ییو درجا» ھفت« یبعض
ط یه به مناسبت حاالت و شراکست بلیه مقصود، انحصار در عدد نکاند  افتهیدر

 ان شده است.ین بیچن نیا
 گردند. یره میبک ل بهیره در چند مورد تبدیه گناھان صغکد دانست یالبته با

 ند.ک یل میره تبدیبکره را به یصغ ،رار گناهکت  -۱
ند کر یبشمرد و تحق کو سب کوچکه گناه را ک یانسان مسلمان در صورت  -۲

 شود. یره میبکل به یتبد
در برابر فرمان  یشک بر و گردنکان و تیطغ یه انسان از روک یدر صورت  -۳

 گردد. یل میره تبدیبکره به یره انجام دھد آن گناه صغیپروردگار گناه صغ
در اجتماع  یت خاصیه موقعکسر بزند  یره از افرادیه گناھان صغک یدر صورت  -۴

آنھا با  یھا قت لغزشی) و در حقیدارند (مانند علما و دانشمندان اسالم
در  یگران و سنتین است سرمشق دکه ممکشوند بل یگران برابر محسوب نمید

ل یره تبدیبکبه  ین افرادیچن ی رهیصغن گناھان یاجتماع گردد بنابرا
 شود. یم

 .نه)یه و مدکره در حرم (میانجام صغ  -۵
ره خوشحال و مسرور باشد و به آن یار از انجام گناه صغکه گناھک یدر صورت  -۶

 .شود یره میبکل به یاش تبد رهیگناه صغ ،ندکافتخار 

 





 
 

 فصل سوم

 )حیَصحِ ] (۱۰[ - ۱۱۲۶

بَانُ  بِنَا َ�ُمرُّ  َوَ�نَ  انلَّاس مر بَِماء ُكنَّا: قَاَل  َسلَمة بن َ�ْمرو َعن
ْ
ك لُُهمْ  الرُّ

َ
 َما لِلنَّاِس  َما �َْسأ

نَّ  يَْزُ�مُ  َ�يَُقولُونَ  الرَُّجُل  َهَذا َما لِلنَّاِس؟
َ
ْهِ  أوىح أرْسلهُ  اهللا أ

َ
و إِيل

َ
 فَُكنُْت . َكَذا اهللا أوىح أ

ْحَفُظ 
َ
مَ  َذلَِك  أ الَكَ

ْ
َما ال َّ�

َ
َعَرُب  َوَ�نَِت  َصْدرِي يِف  ُ�ْغَرى فََك�

ْ
مُ  ال َفتْحَ  بِإِْسَالِمِهمُ  تَلَوَّ

ْ
 َ�يَُقولُونَ  ال

إِنَّهُ  َوقَْوَمهُ  اتُْرُكوهُ 
ا َصاِدٌق  نيَِبٌّ  َ�ُهوَ  َعلَيِْهمْ  َظَهرَ  إِنْ  فَ َفتِْح  َوْ�َعةُ  اَكنَْت  فَلَمَّ

ْ
 َقْومٍ  لُكُّ  بَاَدرَ  ال

يِب  َوَ�َدرَ  ِمِهمْ بِإِْسَال 
َ
ا بِإِْسَالِمِهمْ  قَْوِ�  أ ِ  ِجئْتُُ�مْ  قَاَل  قَِدمَ  فَلَمَّ ا انلَّيِبِّ  ِعنْدِ  ِمنْ  َوا�َّ : َ�َقاَل  َحقًّ

َالةُ  َحرَضَِت  فَإَِذا َكَذا ِح�ِ  يِف  َكَذا َصَالة وصلوا َكَذا ِح� يِف  َكَذا َصَالةَ  َصلُّوا«  الصَّ
رَثُُ�مْ  ويلؤم�م أحدُ�م فليؤذن

ْ
�

َ
َحدٌ  يَُ�نْ  فَلَمْ  َ�نََظُروا »قُْرآنًا أ

َ
رَثَ  أ

ْ
�

َ
ا ِم�ِّ  قُْرآنًا أ  لَمَّ

تَلىَقَّ  ُكنُْت 
َ
بَانِ  ِمنَ  أ

ْ
ك ُموِ�  الرُّ يِْديِهمْ  َ�ْ�َ  َ�َقدَّ

َ
نَا أ

َ
وْ  ِستِّ  اْ�نُ  َوأ

َ
َّ  َوَ�نَْت  ِسنِ�َ  َسبْعِ  أ  بُْرَدةٌ  يلَعَ

ةٌ  َ�َقالَِت  َ��ِّ  َ�َقلََّصْت  َسَجْدُت  إَِذا ُكنُْت 
َ
  ِمنَ  اْمَرأ

ْ
  يَحِّ ـال

َ
ال

َ
ونَ  أ  قَاِرئُِ�مْ  اْسَت  َ�نَّا ُ�َغطُّ

ْوا ءٍ  فَرِْحُت  َ�َما قَِميًصا يِل  َ�َقَطُعوا فَاْشرَتَ َقِميص بَِذلَِك  فََريِح  �يَِشْ
ْ
اهُ . ال وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

م که محل یکرد یم ی، زندگید: ما کنار آبیگو س ) عمرو بن سلمه۱۰( -۱۱۲۶
کردند و ما از  یھا) از آنجا عبور م ھا و کاروان عبور مردمان بود؛ اسب سواران (و قافله

 یعنین مرد (یم: مردمان را چه شده است؟ مردمان را چه شده است؟ ایدیپرس یھا م آن

کند که خداوند  ین مرد، گمان میگفتند: ا یھا در پاسخ م ست؟ آنی) کج محمد
کند.  یم یز را بدو وحیفرستد و فالن چ یم یش وحیامبر، به سویپبلندمرتبه به عنوان 

ھا  گرفت؛ و عرب یم یا در دلم جایسپردم و گو ین سخنان را به خاطر میز ایو من ن

) و قومش را به ج گفتند: او (محمد یز منتظر فتح مکه بودند تا مسلمان شوند و مین

 راستگو است. یامبری، پج محمدروز شد، پس یھا پ د؛ و اگر بر آنیحال خود واگذار
گر سبقت یکدیف در اسالم آوردن، از یطوا ی گاه به ھنگام فتح مکه، ھمه آن

 یدست شیھا پ نه بر آنین زمیش از قومش، مسلمان شد و در ایز پیگرفتند؛ و پدرم ن یم

 .۵/۳۰؛ و مسند احمد ۴۳۰۲ح  ۸/۲۲ یبخار -١
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ش یپ یامبر بر حّق یکه به نزد ما آمد، گفت: سوگند به خدا! من از نزد پ ینمود؛ و ھنگام
د و فالن نماز را در فالن یفالن نماز را در فالن وقت بخوان«اند:  ام که فرموده ما آمدهش

شتر یکه ب ید و کسیاز شما اذان بگو یکید، ید؛ پس ھرگاه وقت نماز فرا رسیوقت بخوان
 ».داند، امامت کند یقرآن م

را شتر از من، قرآن یب یدند که کسیگاه (قوم من) د آن(:دیگو س (عمرو بن سلمه
آمدند،  ی) که نزد ما مییھا ھا و کاروان را من قرآن را از سواران (و قافلهیداند؛ ز ینم

ش یشنماز خویا ھفت ساله بودم، امام و پیشش  یفراگرفته بودم؛ پس مرا که کودک
آمد و  یشد (و باال م یبه تن داشتم که ھنگام سجده، جمع م یقرار دادند؛ و من چادر

گاه  ین و تھیا سریله) گفت: آیا قبیاز زنان محّله ( یکین رو، یاز اشد؛)  یان میعورتم نما
دوختند که  یراھنیم پیدند و برایخر یا گاه پارچه د؟ آنیپوشان یتان را از ما نم یقار

 راھن، خوشحال و شادمان نکرد.یآن پ ی ز، مرا به اندازهیچ چیھ
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

 م.یکرد یم ی، زندگیما در کنار آب :»كنّا بامءٍ « :شرح

 ند.یکه مردمان از آنجا عبور نما ی: محل عبور و مرور مردم؛ مکان»مرّ الناسـمَ «
 ھا است. ھا و کاروان ا اسب سواران؛ مراد قافلهی: شترسواران »الرکبان«

 یھا یژگیصفات و و یعنیاست؛  ج امبریست؟ مراد پین مرد کی: ا»ما هذا الرجل«
 ست؟یکند چ ینبّوت و ارتباط با خدا م یه اّدعاک ین مردیا

ي يف صدري« ) مورد حرص و آز من واقع ج امبری: سخنان مردم (در مورد پ»يغرّ

دم و مشتاق بودم در یورز یحرص م ج امبر اکرمیشد؛ به سخنان مردم در مورد پ یم
 را بدانم. ییزھاینه، چین زمیا

ا در دلم یو گو«؛ »اكنّما ُ�َقرَّ يف صدريو «ن عبارت آمده است: یبا ا یو در خود بخار

در آن ھنگام، کوچک بود. و پرواضح است که  س را عمرو بن سلمهی؛ ز»گرفت یم یجا

در  ی، به سان نقش و حّکاکیحفظ در کوچک«؛ »احلفظ يف الصغر، كالنقش يف احلجر«
 .»سنگ است

ش روشن و یبراقت امر یرا دنبال کرد تا حق ی: انتظار و درنگ کرد؛ کار»تلّوم«
 ن پا و آن پا کرد.یآشکار شود؛ ا
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م باسالمهم الفتح« مکرمه بودند تا مسلمان  ی ھا، منتظر فتح مکه شتر عربی: ب»تلوّ
 شوند.

ه کدند یدر خواب د ج رمکامبر ای، پی: فتح مکه. در سال ششم ھجر»الفتح«
ده و یا تراشخود ر یه سرھاک یمسلمانان، آسوده خاطر وارد مسجد الحرام شده در حال

ھمراه  ج امبریه پکن خواب بود یاند. بعد از ا اند، مراسم عمره انجام داده ردهکوتاه ک
ه یبیه در حدکم یھا رده و تا پشت دروازهکت کمسلمانان به قصد انجام مراسم حر

گاه شدند و راه را بر آنان بستند و تصمکرفتند.  شتار مسلمانان کم بر یفار از ماجرا آ

مسلمانان،  یگرفت. خداوند برا یمان وفاداریز از مسلمانان پین ج امبریگرفتند. پ
 ردند.کرا امضاء  یا نامه گر صلحیگروه با ھمدھردو  ش آورد، ویصلح پ

 ج امبریمتحقق نشد؟ پ ج رمکامبر ایه چرا خواب پکاز مسلمانان نگران بودند  یبرخ
 ».قق شودر و متحین سال، تعبین خواب در ایست ایالزم ن«فرمودند: 

نه بازگشتند و طبق قرارداد صلحنامه، در سال بعد، سه یبه ھر حال مسلمانان به مد
وه فراوان کخاطر، اعمال عمره را باش یردند و مسلمانان با آسودگک یه را خالکروز م

ن رو یردند، از اکردند و مفاد صلحنامه را مراعات نکمان یفار نقض پکانجام دادند. البته 
 ردند.کفتح  یزیر ه را بدون خونک، میسال ھشتم ھجرمسلمانان در 

فتح مّکه، فتح بزرگ مسلمانان بود که خداوند بلندمرتبه، به «د: یگو /میابن ق
ن خود و رسول خود و لشکر خود و حزب خود را که حامل امانت او یآن، د ی واسطه

 یت برایخود را که آن را مشعل ھدا ی د و شھر خود و خانهیبودند، عّزت و شوکت بخش
ن فتح، چندان با عظمت یان قرار داده بود، از چنگ کافران و مشرکان بدر آورد؛ ایجھان

اعزار و ِاکرام آن را بر  یھا مهیاد شادباش سر دادند و خیآن فر یبود که اھل آسمان برا
وج فوج و دسته و ، مردمان، فیروزین فتح و پیُبرج جوزاء زدند و در پرتو ا یھا شانه

ن، غرق یزم ین فتح بزرگ، سراسر روین خدا درآمدند و بر اثر تابش نور ایدسته به د
 )۱۶۰ص  ۲. (زاد المعاد ج »دیگرد یو شادمان ییدر روشنا

 گرفت. یشیآن کار، پ یگران به سوی: شتافت؛ مبادرت کرد؛ بر د»بادر«
 گرفتم. ینمودم؛ فرام یکردم؛ کسب م یافت می: در»یَاتلّق «
را یست؛ زیز نیفرض، امامت کودکان جا ی: در نمازھا»نیو انا ابن سّت او سبع سن«
که نمازشان  -ست که پشت سر کودک یح نیخوانند، صح یکه نماز واجب م یکسان
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شان برخالف یرأ /ینماز جماعت بخوانند؛ اّما امام شافع -حکم مستحب را دارد 
ز یفرض، جا یو امامت کودکان را در نمازھااست  ینظران اسالم اکثر علماء و صاحب

 کند. یاستدالل م س عمرو بن سلمةث ین حدیداند و به ھم یم
ن احتمال را یا -ث ین حدیبه فرض صّحت ا - ینیشتر علماء و دانشوران دیاّما ب

کرده است، رسول  یم یدر صحرا زندگ س دھند که به خاطر آن که عمرو بن سلمة یم

 شدن او، مّطلع نبوده است.شنماز یاز پ ج خدا
راه راه.  ی چند. جامهیاه که خود را در آن بپیاز پشم س یا ا پارچهیم ی: گل»بردة«

ن یمن که بھتریمنسوب به  یکتان ی : پارچهیمانیبرد راه راه.  یکتان ی پارچه ینوع
 شده است. یافته میمن یانواع ُبرد بوده و در 

ده یکوتاه و کوچک شد؛ تنگ و درھم کش: چادر ُمنقبض و جمع شد؛ »تقّلَصْت «
 ان و آشکار سازد.یکه عورت را نما یا ده شدن چادر به گونهیشد؛ در ھم کش

 له باشد.ی: محّله. َبطن که کمتر از قب»یالح«
آن حذف و در  »ھاء«است که  »َسته«ن کلمه یگاه. اصل ا ین و تھی: سر»ِاْسْت «

 به اول آن افزوده شده است. یا عوض، ھمزه
عمرو بن  یرا برا یا پارچه یعنیمحذوف است؛  »ثوباً « ی نجا، واژهی: در ا»فاشتروا«

 نمودند. یداریخر س سلمة
 )حیَصحِ ] (۱۱[ - ۱۱۲۷

ا: قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن  ـمُ  قَِدمَ  لَمَّ
ْ
لُونَ  َهاِجُرونَ ال وَّ

َ ْ
ـمَ  األ

ْ
ُهمْ  اَكنَ  ِدينَةَ ال   َسالِمٌ  يَُؤمُّ

َ
يِب  َمْو�

َ
 أ

بُو ُ�َمرُ  َوِ�يِهمْ  ُحَذْ�َفةَ 
َ
سد َ�بْدِ  ْ�نُ  َسلََمةَ  َوأ

ْ
اهُ . األ وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

ن یشگاماِن) نخستیکه (پ ید: ھنگامیگو س ) عبدالله بن عمر۱۱( -۱۱۲۷
 یشنمازینه آمدند (و مکه را به مقصد آنجا ترک کردند،) امامت و پیمھاجران، به مد

شگامان یان پیبه عھده گرفت و حال آن که در م س فهیابوحذ یھا را سالم مول آن

ز حضور داشتند؛ ین س و ابوسلمة بن عبداالسد س ن مھاجران، عمر بن خطابینخست

 داد). یھا را امامت م شتر قرآن حفظ بود، او، آنیھا، ب از آن س چون سالم ی(ول

 .۶۹۲ح  ۲/۱۸۴ یبخار -١
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 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا
 خود را رساند.د؛ ید؛ سررسی: آمد؛ رس»قدم« :شرح

لون« که بر ضّد  یع اجتماعین مھاجران. در ھر انقالب وسی: نخست»املهاجرون االوّ
انقالب و نھضت  یھا هیھستند که پا یشگامانیرد، پیگ یوضع نابسامان جامعه صورت م

 یرا به ھنگامیھستند؛ ز ین عناصر انقالبیھا در واقع، وفادارتر ھا است؛ آن بر دوش آن
ن که از جھات یرند و با ایگ یبرشان از ھر نظر تنھا است، گرد او را مشوا و رھیکه پ

ھا را احاطه کرده است،  مختلف در محاصره قرار دارند و انواع خطرھا از چھار طرف آن
 دارند. یبرنم یو فداکار یاریدست از 

ن، با یشگامان و مؤمنان نخستیدھد که پ یخ، آغاز اسالم را نشان میتار ی و مطالعه
گفتند  یدادند و ناسزا م یھا را شکنجه و آزار م روبرو بودند؟ و چگونه آن یمشکالت چه

 نمودند. یدند و نابود میکش یر میکردند و به زنج یو مّتھم م
مان ین و عشق سوزان و عزم راسخ و ایآھن ی با اراده ین ھمه، گروھیبا ا یول

 خطرھا رفتند.ن راه، گام گذاردند و به استقبال انواع یق، در ایعم
شتر بود و به دنبال آن، انصار ین، از ھمه بیان، سھم مھاجران نخستین میدر ا

اران ینه دعوت کردند و یبه مد ج امبریکه با آغوش باز، از پ ییھا آن یعنین؛ ینخست
ھا، با تمام وجود خود دفاع  ش، مسکن دادند و از آنیمھاجر او را ھمچون برادران خو

 ز مقّدم داشتند.یشتن نیبر خو یکردند و حتّ 
 »هیبیُحد«ش از صلح یاست که پ ین، مھاجرانیبه ھر حال، مراد از مھاجران نخست

، س فهیابوحذ یسالم مولن که یدند. و ایھجرت کردند و با جان و دل، در راه خدا کوش
شتر یگران، بیاز د یبدان خاطر بود که و ،ن را بر عھده داشتیامامت مھاجراِن نخست

خذوا القرآن من ار�عة: «فرمودند:  یدر حّق و ج امبریکه پ ییبود؛ تا جا قرآن حفظ
و حاکم در  ی(ترمذ »سالم مو� ايب حذيفةو معاذ بن جبلو ايّب بن كعب؛و ابن مسعود،
 مستدرک).

؛ معاذ بن س بن کعب ی؛ ابس د: عبدالله بن مسعودیریقرآن را از چھار نفر، فرا بگ«

 .»س فهیابوحذ یو سالم مول س جبل
 )حسن] (۱۲[ - ۱۱۲۸

 



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٤٢٨

  ثََالثَةٌ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
َ

 رؤوسهم فَوق صَالتهم لَُهم تُْرَ�عُ  ال
مَّ  رَُجٌل : ِشرْبًا

َ
ُ  وَُهمْ  قَْوًما أ

َ
ةٌ  اَكرُِهونَ  هل

َ
َخَوانِ  َساِخٌط  َعلَيَْها َوَزوُْجَها بَاتَْت  َواْمَرأ

َ
 َوأ

اهُ . »ُمتََصاِرَمانِ  وَ ه ابْن رَ اجَ  .)١(مَ

سه نفر «اند:  فرموده ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عباس۱۲( -۱۱۲۸
ک وجب ھم باالتر نخواھد رفت؛ ی ی سرشان به اندازه یھستند که نمازشان از باال

که مردم از او و عملکردش ناخشنودند و او  یرفته نخواھد شد): نخست، مردیپذ یعنی(
که شب بخوابد و حال آن که  یگر، زنیل کرده است؛ دیامامت خود را بر آنان تحم

گر، یکدیکه به ناروا) از  ینی، دو برادر (دیشوھرش به جا از او ناخشنود است؛ و سوم
 ».قھر باشند

 ].ت کرده استیث را ابن ماجه رواین حدی[ا
 ک وجب.ی: »شبراً « :شرح

 ی سرشان به اندازه ی[نمازشان، از باال »ال ترفع لھم صالتھم فوق رؤوسھم شبراً «
شگاه یرفته نشدن نماز آنان در پیه از پذین عبارت، کنایرود]: ا یک وجب ھم باالتر نمی

ست و یل نینماز آنان قا یبرا یخداوند بلندمرتبه، ارزش یعنیان است؛ یپروردگار جھان
 شگاه خدا نخواھند داشت.یدر پ یقدر و منزلت

 یعنی؛ نیدا از جھت یمراد است و  نسبا از جھت ی ی: دو برادر؛ برادر»اخوان«
 شود. یرا شامل مھردو 
را  یو دوست یشاوندیکه روابط خو ی: کس»متصارم« ی هی: تثن»متصارمان«

 کند. یگران قھر میگسلد؛ آن که از د یم

 ینیبودن قطع رابطه و سخن نگفتن با برادر د، در مورد حرام یثیدر حد ج امبریپ
 ند:یفرما یم

 ُ�عرض هذا؛و ال�ّل لرجٍل ان يهجر اخاه فوق ثالث يلاٍل؛ يلتقيان فيُعرض هذا«
ي يبدأ بالسالمو

ّ
شتر از سه یست که مسلمان، بیروا ن«و مسلم)؛  ی(بخار »خ�هما اذل

 یرسند و از ھم رو یگر میطور که به ھم د نید؛ ایروز با برادر مسلمانش سخن نگو
 .»سالم کند یگریاست که به د ین آنان، کسیشوند؛ و بھتر یگردان م

 .۹۷۱ح  ۱/۳۱۱ابن ماجه  -١
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و  یگران، مھربان، باگذشت و با محّبت باشد و اھل دشمنید نسبت به دیمسلمان، با
 یو تفرقه و پراکندگ یین کارھا، موجب جدایرا ایقھر کردن و قطع رابطه نباشد؛ ز

شتر یب ین که مسلمانیاز ا ج امبریل است که پین دلیھم ھا خواھد شد؛ و به مسلمان
 د، حرام دانسته است.یاز سه روز با برادر مسلمانش سخن نگو

ت حال ین است که تا سه روز، سخن نگفتن به خاطر رعایث، ایمفھوم مخالف حد
و ھجران در اثر خشم و  یرا دوریز است؛ زیھا، جا بر آن یمردم و شفقت و دلسوز

اول دشوار است؛ پس به انسان  ی د و غلبه بر آتش خشم در مرحلهیآ یش میغضب پ
اده بر آن، حرام یاثر سازد؛ اّما ز یا آن را بیمھلت داده شده تا آتش غضب را فرو نشاند و 

ا ینش یدر آن باشد؛ مثًال از تباه گشتن د یا باالتری ینین که مصلحت دیاست، مگر ا
دن بھتر از یگز یز است و چه بسا، دوریصورت جان یبترسد که در ا یو مال یضرر جان

 د: یفرما یب زنان میخداوند در تأد ید باشد؛ حتّ یانه، مفیموذ ی رابطه

ِٰ� وَ ﴿ ۖ وَ  ٱلَۡمَضاِجعِ ُروُهنَّ ِ� ٱۡهجُ َ�َافُوَن �ُُشوزَُهنَّ َفعُِظوُهنَّ وَ  ٱ�َّ  فَإِنۡ  ٱۡ�ُِ�وُهنَّ
َطۡعَنُ�مۡ 

َ
ْ  فََ�  أ َ  إِنَّ  َسبِيً�ۗ  َعلَۡيِهنَّ  َ�ۡبُغوا  .]۳۴[النساء:  ﴾َكبِٗ�� اَ�َن َعلِيّٗ  ٱ�َّ

ده یبدون عذر، تخّلف ورز جنگ تبوکارانش که در یز با سه نفر از ین ج امبریو پ
ن با ین که زمیند؛ تا ایارانش دستور داد تا با آنان، سخن نگویبودند، سخن نگفت و به 

آنان، وجود  یجز خدا برا یکه پناھگاھ، بر آنان تنگ شد و دانستند ین ھمه فراخیا

 ک ماه سخن نگفت.یش، یبا ھمسران خو ج امبریا پیندارد؛ و 
ان آن بود، در آن ین است که اگر مصلحت سخن نگفتن، برتر از زیمدار بحث، ا

 ز است.یصورت سخن نگفتن جا

 





 
 

 )۲۷( باب
پیشنماز ها بر  مواردی که انجام آن

 الزم است
 
 

 شنماز الزم استیھا بر پ که انجام آن یموارد )۲۷باب (



 
 

 فصل اول

فق] (۱[ - ۱۱۲۹  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

�ٍَس  َ�نْ 
َ
َخفَّ  َ�طُّ  إَِمامٍ  َوَراءَ  َصلَّيُْت  َما: قَاَل  أ

َ
  َصَالةً  أ

َ
َ�مَّ  َوال

َ
 َو�ِنْ  ج انلَّيِبِّ  ِمنَ  َصَالةً  أ

يِبِّ  بَُ�اءَ  لَيَْسَمعُ  اَكنَ  ُف  الصَّ نْ  َ�َافَةَ  َ�يَُخفِّ
َ
 .)١(أمه ُ�ْفنَتَ  أ

ام که مانند  نماز نخوانده یچ کسید: پشت سر ھیگو س ) انس بن مالک۱( -۱۱۲۹

دند، یشن یرا م یا بچه ی هیگر ج کوتاه و کامل باشد؛ ھرگاه آن حضرت ج امبرینماز پ
 شود. یکردند تا مبادا مادرش در نماز، دچار وسوسه و ناراحت یقرائت را کوتاه م

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 .یپشت؛ آن سو؛ عقب؛ پس از؛ آن سو »وراء« :شرح

عدم ، عبارت از ف نمازیو تخف یسبکتر؛ کمتر.  می: سبکتر؛ کوتاھتر؛ مال»َاخّف «
کوچک نماز (قصار مفّصل) و ترک  یھا سورهو اکتفا کردن به  کردن قرائت نماز یطوالن

 گر بود.یبه رکن د یبه ھنگام انتقال از رکن یطوالن یکردن دعاھا
ط، ی: کاملتر. کامل خواندن نماز، عبارت از انجام تمام ارکان، حّد و حدود، شرا»اتّم «

گونه نبود که  نیبد ج امبریدن نماز پیسبک گردان یعنیھا و واجبات نماز است؛  سّنت
ع به رکوع و سجده بپردازند و ھمچون خروس، نوک بزنند؛ بلکه یتند و سر یلیخ

ارکان و حّد و  یع فرموده بود، نماز را با تمامیگونه که خداوند بلندمرتبه، تشر ھمان
ھا،  ط، حدود، سّنتیت تمام ارکان، شرایھمراه با رعا یعنیکردند؛  یحدودش ادا م

 .یو روحان یقلب و خشوع یو جسمان یواجبات، خشوع بدن
 م آن که؛ از ترس آن که؛ مبادا که.ی: ب»مخافة«
ش و یکودکش در نماز، دچار تشو ی هی: مادر کودک به خاطر گر»تفتن ُاّمه«

 شود. یشانیو اضطراب و پر یناراحت

 ۱/۳۴۲ ی؛ ترمذ۷۸۹ح  ۱/۴۹۹)؛ ابوداود ۴۶۹-۱۹۰ح ( ۱/۳۴۲؛ مسلم ۷۰۸ح  ۲/۲۰۱ یبخار -١
 .۵/۳۰۵؛ و مسند احمد ۹۹۰ح  ۱/۳۱۶؛ ابن ماجه ۸۲۵ح  ۲/۹۵ یی؛ نسا۳۷۶ح 
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شنماز، آن است که نماز او سبک و کوتاه و مختصر یپ یح و درست برایار صحیمع
د به یھر رکن از ارکان نماز، با یعنیز باشد؛ یکامل و تاّم ن دین، بایبا وجود ا یباشد؛ ول

 و مطابق با سّنت ادا شود. یخوب
 ث، به دو نکته اشاره رفته است:ین حدیبه ھر حال؛ در ا

 یو رفع ُعسر و َحَرج از بندگان است. و برا یریعت بر آسانگیشر یمبنا -۱
ان افراط و یاعتدال مت حد وسط و یوسته رعایز مناسب است که پیمسلمانان ن

کار خود قرار  ی را سرلوحه ین اسالمیاصول و مواز یط، آن ھم بر مبنایتفر
 دھند.

به عنوان مثال، در  ن موضوع اشاره کرده است،یز به این یادیات زیخداوند در آ
 د: یفرما یمم و طھارت میه تیان آیسوره مائده، درپا

ُ  يُرِ�دُ  َما﴿   نِۡعَمَتُهۥ َوِ�ُتِمَّ  يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  َوَ�ِٰ�ن َحَرجٖ  ّمِنۡ  َعلَۡيُ�م َعَل ِ�َجۡ  ٱ�َّ
 .]۶[المائدة:  ﴾�َۡشُكُرونَ  َلَعلَُّ�مۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ 

خواھد شما را پاک و نعمتش را بر  یکن میل رد،یخواھد بر شما سخت بگ ینم خدا«
 .»دیشما تمام گرداند، باشد که سپاس او بدار

مار و یب یل رخصت افطار برایه روزه و مسائل آن از قبیان آیبقره در پا ی و در سوره
 د: یفرما یمسافر م

ُ  يُرِ�دُ ﴿  ]۱۸۵[البقرة:  ﴾ٱۡلُعۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  ٱۡليُۡ�َ بُِ�ُم  ٱ�َّ
 .»خواھد ینم یشما دشوار یاھد و براخو یم یشما آسان یخدا برا«

ل: جواز یخداوند درآن از قب یھا ان رخصتیب و ات محّرمات ازدواج،یان آیو در پا
 د: یفرما یناتوان ھستند م که از ازدواج زنان آزاد، یکسان یزان مؤمن براینکاح کن

ُ يُرِ�ُد ﴿  ن ُ�َّفَِف َعنُ�مۚۡ  ٱ�َّ
َ
�َ�ٰنُ  وَُخلِقَ  أ  .]۲۸[النساء:  ﴾٢٨اَضِعيفٗ  ٱۡ�ِ

 .»ده شده استیانسان ناتوان آفرند دا یخواھد تا بارتان را سبک گرداند و م یخدا م«
 د:یفرما یم یو نواھک سلسله اوامریسوره حج به دنبال ان یز در پایو ن

 .]۷۸[الحج:  ﴾ِمنۡ  ٱّ�ِينِ  ِ�  ُ�مۡ َوَما َجَعَل َعلَيۡ  ٱۡجَتبَٮُٰ�مۡ ُهَو ﴿ 
 .»قرار نداده است ین بر شما سختید ده و دریخود برگز یخداست که شما را برا«

 د: یفرما یمز ین ج امبریپ
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د ید و بشارت دھیرید و سخت نگیریآسان گ«. »�رّشوا وال تُنّفرواو �رّسوا والتعرّسوا«
 .»دیو متنفر نگردان

 د: یفرما یز میو ن
د نه یا مبعوث شده یریگ آسان یشما برا«. »لم تُبعثوا معرس�نو انّما بُعثتم ُميرّس�ن«

 »یریگ سخت یبرا
ارگران، ناتوانان، درماندگان کماران، یحال ب تید رعایجمعه و جماعات با ی ائمه -۲

ه کنند ک ید نماز را آنقدر طوالنینند، و نباکو سالخوردگان را در نماز جماعت ب
 آنھا شود. یباعث مشقت و زحمت برا

و  یگرمحوریبر د یات، خودمحوریات بر معنویه چگونه مادکم ینیب یامروز م
ش به شر و یگرا یھا چگونه وسوسه ره و غالب شده است، ویبر اخالق، چ ییسودجو
اخگرآتش برافروخته  ی ھمچون نگھدارنده ینداریاند؟ امروزه د ر، فراوان شدهیموانع خ

انسان مؤمن  ی فر از چھار طرف متوجهکانات یه امواج و جرکف دست است، آنجا کبر 
 یا هنند و چنان ضربکشه قلع و قمع یده و فرھنگ را از ریه عقکخواھند  یشوند و م یم

ن یشخص مسلمان در چن یه توان برگشت را نداشته باشد، زندگانکبر آن وارد سازند 
 است.  یمینبرد دا یکوسته در یسخت پررنج و پ یجوامع

 یسانکن یه در حد توان نسبت به چنکمساجد الزم است  ی رو بر ائمه نیاز ا
قدم و  تن و ثابیب مردم نسبت به دیق و ترغیر باشند و به خاطر تشویآسانگ

 یھا م وآموزهی، تعالین الھین، نماز و روزه، اوامر و فرامیر دیاستوارماندن آنان در مس
مت به یعز ی شتر از جنبهیرخصت را ب ی ، جنبهیام و دستورات اسالمک، و احینبو

را بر جانب  یف و سھولت و آسانیر و تخفیسیند و ھمواره جانب تیآنان عرضه نما
 ح دھند.یو عسر و حرج ترج یریر و سختگید و تعسیتشد

شد،  یاعمال و اجرا م و صحابه ج امبریدر زمان پ یریآسانگ یھا وهیه شک یوقت
 یریبه سھولت وآسانگ یاز مبرمین روگردانند و نیه مردم از دکت عصر و زمان ما یوضع

 د چگونه باشد؟ یدارند، با
ھا  به مراتب از آن در مسائل، یریو آسانگ ینیج و سھولت دیما امروز از لحاظ ترو

راه و کم و با اینکرا بش یه گردن نصوص شرعکست ین بدان معنا نیم البته ایتر ازمندین
م، ید، از آن استخراج نمائیه امورات مردم را سھل وآسان نماک یامکم واحیّلف، مفاھکت

م کنّص ثابت و مح یکه با کاست  یوسھولت یریرا منظور، آسانگیست. زین نیھرگز چن
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در پرتو  یرید آن آسانگیه باک، در تعارض نباشد، بلیقطع یشرع ی قاعده یکا با یو 
 رد.یاسالم قرار گ یلکو اھداف  ینصوص و قواعد شرع

از  یریگ شرع مقدس اسالم بر رفع عسر و حرج وسخت یرو چون مبنا نیاز ا

 رادیردند، اک یم یه نماز را بر مردم طوالنک یسانکاز  ج امبریبندگان است، پ

 ت فرمود: یراد گرفت و با عصبانیا س ه به معاذکگرفت. چنان یم
 ؟»یگر معاذ! مگر تو فتنه یا«

ه قبل از آن کن شد یراد گرفت و چنان خشمگیا س »عبکبن  یاب«ن از یچن ھم
 ن نشده بود و بدو فرمود:ین خشمگیچن نیا

د نماز یباامام مردم شده  هک یسکشوند،  یاز شما باعث تنفر مردم م یھمانا برخ«
ا پشت یاند،  ستادهیمار و ناتوان ایرمرد و بیرا پشت سرش پیوتاه بخواند، زکو کرا سب

 ». ارشان برسندکخواھند به  یه مکاند  ستادهیا یسانکسرش 
بقره را بخواند و  ی ، مردم را پشت سرش نگه دارد وسورهیکیه کست یپس درست ن

د یبا یباشند. پس در حالت عاده تمام جماعت موافق کن درست است یا یدر صورت
 رد.کد مراعات حال آنان را یرد و باکت کارگران حرکھمگام با ضعفا و

 )حیَصحِ ] (۲[ - ۱۱۳۰

يِب  َوَ�نْ 
َ
ْدُخُل  ِإ�ِّ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�تَاَدةَ  أ

َ َ
َالةِ  يِف  أل نَا الصَّ

َ
ِر�دُ  َوأ

ُ
ََها أ  إَِطاتلَ

ْسَمعُ 
َ
يِبِّ  بَُ�اءَ  فَأ زُ  الصَّ َوَّ جتَ

َ
ا َصَاليِت  يِف  فَأ ْعلَمُ  ِممَّ

َ
ةِ  ِمنْ  أ اهُ  .»ب�ائه من أمه وجد ِشدَّ وَ  رَ

يّ  ارِ  .)١(البُخَ

اوقات که به نماز  یگاھ«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) ابوقتاده۲( -۱۱۳۰
 یصدا یبخوانم، ول یکنم،) قصد آن دارم که آن را طوالن یشوم (و آن را آغاز م یوارد م

را یکنم؛ ز ین رو، نماز را مختصر و کوتاه میرسد؛ از ا یبه گوشم م یکودک ی هیگر
شان و ناراحت و یآن کودک، مادرش چقدر پر ی هیگر یدن صدایدانم که از شن یم

را  یکودک ی هیگر یھرگاه در حال نماز، صدا یعنیشود؛ ( ین و مضطرب میاندوھگ
ن کودک، در نماز جماعت حاضر باشد و از یاد مادر ین که شایشنوم، به گمان ا یم

 .۹۸۹ح  ۱/۳۱۶ماجه  ؛ و ابن۷۰۹ح  ۲/۲۰۲ یبخار -١
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ن شود، نماز را مختصر و کوتاه کرده و یشان و ناراحت و آشفته و اندوھگیاو، پر ی هیگر
 ».رسانم) یان میزود به پا

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا
 بگردانم. ی: دوست دارم که نماز را طوالن»د اطالتھایار« :شرح

ز«  خوانم. یگردانم؛ نماز را سبک و کوتاه م یکوتاه م : نماز را»فاجتوّ

 ...دانم که ی: به خاطر آنچه که م»ممّا اعلم«

جد«  ؛ اندوه.یشانی؛ پری؛ ناراحتینی: غمگ»وَ

ه من بكائه« جد اُمّ او چقدر  ی هیدانم که مادرش از گر ی: چون م»ممّا اعلم من شدة وَ
 گردد. یمشود و در نمازش، دچار وسوسه و اضطراب  یمتأثر م

امبر یپ یکوکاریرحم و ن ی : سخن ما اکنون، دربارهج امبریپ یو دلسوز یمھربان

 یاسکن صفت، انعیرسد و ا یاو نم یبه پا ین مورد، کسیاست؛ که در ا ج اسالم یگرام
، و چه در زمان یاز وجود بزرگوارش است. چه در دوران فقر و چه در زمان ثروتمند

او را در برگرفته بود.  یاو بود و رحم و دلسوز یشوایپ یکیو چه ھنگام اقتدار، ن یناتوان
گردد. به  یبھشت رھنمون م یبه سو یارکویکن«د: یگو یه مکاست  یسکاو ھمان 

ند. که در آسمان است به شما رحم ک یسکد تا ینکاند رحم  نیه در زمک یسانک
نندگان رحم کند. خداوند به رحم ک یند، رحم نمکه به مردم رحم نک یسکخداوند به 

 ».ه بدبخت استکشود  یسلب م یسکند. رحم و شفقت تنھا از ک یم
 د:یفرما یرده، مکف ین صفت توصیم او را بدیرکقرآن 

نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ  َجآَءُ�مۡ  لََقدۡ ﴿ 
َ
 َعلَۡيُ�م َحرِ�ٌص  َعنِتُّمۡ  َما َعلَۡيهِ  َعزِ�زٌ  أ

 .]۱۲۸[التوبة:  ﴾١٢٨رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 
تان آمده است؛ ھرگونه درد و رنج و بال و یاز خود شما به سو یغمبریگمان پ یب«

ورزد و اصرار  ید؛ به شما عشق میآ یه به شما برسد، بر او سخت و گران مک یبتیمص
ار مھربان یمحبت و لطف فراوان و بس یت شما دارد، و نسبت به مؤمنان دارایبه ھدا

 ».است
د. یرس یان مکاش به مؤمنان و مشر یارکویکشد و ن یمردم م ی رحمش شامل ھمه

ع او بودند. محبت او یم و لطف وسین مردم به قلب عظیتر یکفان، نزدیفقرا و ضع
 یان آنھا باقیات و در ممات در میه از خدا خواست در حکد یرس یینسبت به فقرا تا جا
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نان زنده کیپروردگارا! مرا ھمچون مس«گفت:  یمه کرده است کت یشه روایبماند. عا
 یا گفت: چرا یشه میعا». ران و ھمراه آنان محشور گردانینگاه دار؛ و ھمچون آنان بم

 یا شوند؛ یز زودتر از ثروتمندان وارد بھشت مییآنان چھل پا«فرمود:  یرسول خدا؟ م
شه! فقرا و یعا یا باشد؛ ییخرما ی د مگردان اگر چه با نصف دانهیر را نومیشه! فقیعا

 یکامت تو را نزدیبگردان تا خداوند در روز ق یکدرماندگان را دوست بدار و آنان را نزد
 ».بگرداند
وسته بود و ھر چه در منزلش و در دستش بود به آنان تعلق یاش به فقرا پ یزندگ

ت؛ نار او گذشکاز  یه: مردکت شده یداشت؛ در مورد لطف و توجه او به آنان روا
ست؟ گفت: ین مرد چیا ی ه نزد او بود گفت: نظر تو دربارهک یگریامبر به مرد دیپ

رد به او ک یسته است اگر خواستگارین شایاست از ثروتمندان؛ سوگند به خدا! ا یمرد
نگفت. مرد  یزیامبر چیرفته شود. پیزن داده شود و اگر شفاعت نمود شفاعتش پذ

 یست؟ گفت: مردیچ یکین یا ی د: نظرت دربارهامبر فرمویاز آن جا گذشت. پ یگرید
رد به ک یه اگر خواستگارکسته است ین شایمسلمان؛ سوگند به خدا! ا یاست از فقرا

گفت به  یرفته نشود و اگر سخنیرد شفاعتش پذکاو زن داده نشود و اگر شفاعت 

بھتر  یکین از امثال آن یاز ُپِر زم یکین یفرمود: ا ج امبریسخنش گوش داده نشود. پ
 است.

عت نھاده یده و در فطرت او به ودیه خداوند به او بخشک یو رحم یامبر از دلسوزیپ
رد. کدرماندگان استفاده  یریداشتن آنھا و دستگ یارج نھادن به فقرا و گرام یبود، برا

را  یا ه اوضاع جامعهکن یرد؛ تا اکار ِاعمال ین طبقه بسیان ایاش رادر م یارکویکو ن
مستضعف،  ین سال دگرگون نمود و از فقرایرده بود در مدت چندکظھور  ه در آنک

فرمود:  یم ج امبریم شدند. پیه بعدھا شرق و غرب در برابر آن تسلکد آورد یپد یامت
ه شما که به خاطر درماندگانتان است کد؛ چرا یدھ یاریمرا در طلب درماندگانتان 

 یکشد.  یشدند، خوشحال م یجمع م ه نزد اوک ید؛ و وقتیشو یداده م یاریو  یروز
نازل  یوح )١(ح داد؛یاز ثروتمندان و توانمندان قومش را ترج یا بار آن ھم با زبان، عده

 شد و او را مورد عتاب قرار داد:

ه کن قرار بود یاز ا -ت مفسران یبه روا -خداپسندانه. ماجرا  یکو ن کعمل پا یک یآن ھم برا -١

د بسته یرد و به اسالم آوردن او امک یش داشت صحبت میاز بزرگان قر یکیروز با  یک جامبریپ
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 ﴿ ٰٓ ن َجآَءهُ  ١َعبََس َوتََو�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ أ

َ
ٰٓ  ۥَوَما يُۡدرِ�َك َلَعلَّهُ  ٢ٱۡ� َّ� ُر  ٣يَزَّ كَّ ۡو يَذَّ

َ
أ

ا َمِن  ٤ٱّ�ِۡكَرىٰٓ َعُه َ�َتنفَ  مَّ
َ
نَت َ�ُ  ٥ٱۡسَتۡغَ�ٰ أ

َ
ىٰ  ۥفَأ  .]۶-۱[عبس:  ﴾٦تََصدَّ

، یدان یش او آمد؛ تو چه میبه پ یینایه نابکن یبرتافت از ا ید و رویشکچھره در ھم «
رساند؛ اما آن  رد و اندرز بدو سودیه پند گکن یا ایو آراسته سازد  کد او خود را پایشا
 ». یپرداز یو م یآور یم یداند تو بدو رو یاز مین یبه خود را کس ک

چارگان و بردنشان یش او را به خاطر توجه فراوانش به بیه قرکافتاد  یار اتفاق میبس

ُؤَ�ٓءِ َمنَّ ...﴿گفتند:  یدادند و م یعبه، مورد استھزا قرار مکبه  ٰٓ�َ
َ
ُ ٱأ َعلَۡيِهم ّمِۢن  �َّ

 ٓ امبر ی. پ؟!»ان خدا بر آنھا منت نھاده استیه از مکنھا ھستند یا ایآ« .]۵۳[األنعام:  ﴾...بَۡينَِنا
د: یگو یار مھربان و دلسوز بود. عبدالله بن عمرو بن عاص مین بسکینسبت به افراد مس

بھشت داد و نشان  ی امبر وارد مسجد شد و نزد فقرا نشست؛ و به آنان مژدهیپ
ه کد یرا از آنان نبودم. و دیشدم زن یشان ظاھر شد؛ و من غمگیبر چھره ھا یخوشحال

و  یکیه نکنمود  یادآوریشمارد و لذا به او  ین باالتر مکیسعد بن وقاص خود را از مسا
ون آنان است. و ین فقراست و او مدیھم ابد به خاطری یه او بدان دست مک ییروزیپ
 ین فقرایا یه سعد فرماندھکافت یار تحقق کواضح و آش یا به گونه ین، زمانیا

ست داد و تاج و تخت که به عھده گرفت و رستم را شیمستضعف را در نبرد قادس
 ر پا نھاد.یشان بود، زیایاز رعا یکیه عرب کخسروان را 
ح یافت. در صحی یز ادامه میچارگان تا بعد از مرگ نیاو در حّق ب یکیرحم و ن

گفت: از فالن مرد  اد آورد؛ ویرا به  یاه پوستیامبر مرد سیروز پ یک«ه: کآمده  یبخار
د؟ گفتند: یرسول خدا! فرمود: پس چرا به من خبر نداد یا  چه خبر؟ گفتند: مرده است

ت جلوه دھند. یم اھمکخواستند او را  یا ن و چنان بود؛ به گونهیحال و اوضاع او چن
 ».د. نزد قبرش آمد و بر او نماز خواندیفرمود: قبرش را به من نشان دھ

ه قبًال مسلمان شده بود ک -توم که سرگرم گفتگو با او بود، عبدالله بن ام مکبود؛ در ھمان موقع 
اش که کامبر ھم دوست داشت ید؛ پید و بر آن اصرار ورزیپرس یزیآمد و از رسول خدا چ -

ن مرد داشت یه به اسالم اک یدیرد تا او به خاطر امک یم ین لحظه از تقاضا خودداریعبدالله ا
آورد. البته عبدالله بن ام  یرو یگرید و به دیبرگردان ید؛ و لذا از او رویسخن بگو یبتواند با و

 .د!!یامبر را ھم ندیدن پیگردان ین روینا بود و ایتوم نابکم
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ن ید و به ھمیوشک یبندگان و اجر نھادن به آنان سخت م یآزاد یبرا ج امبریپ
د. رحم و یغ نورزیدر یو نه دعوت یو نه قدرت یز، نه مالیچ چین راه از ھیمنظور در ا

د بن یاش ز با بنده یاش رفتار و ن نمونهیباراند؛ و بارزتر یخود را بر آنان فرو م یکین
ه کامبر را ید؛ و او ھم پیش مختار گردامبر، و پدریان انتخاب سرورش پیه مکحارثه بود 

ش ھم یقر یت و استھزایه در معرض اذکنداشت بل ینت و اقتدارکآن ھنگام نه تنھا م
ن و یل مھاجرکد را به عنوان فرمانده یاش ز آزاد شده ی ه بندهکد. و ھمو بود یبود برگز

ه کفتح م د شد. بعد ازیه در نبرد مؤته شھکان منصوب نمود یانصار در جنگ با روم
 یعنیبود،  یا ه فرزند بندهکرا  یرد، جوانکان یامبر از نو قصد نبرد با رومیه پک یوقت

رد؛ و بزرگان کن ییر تعکلش ی ست ساله بود به عنوان فرماندهیه بکد را یاسامه پسر ز
 یآنان را ھمراھ کیامبر ھم اندیب او به راه افتادند؛ و پکش در مویصحابه و اشراف قر

 رد.ک
گرفته شده،  یاش به بندگاِن به بردگ یارکویکو ن یه چگونه با دلسوزکد ییبگوخود 

س با بندگان بدرفتار باشد، وارد بھشت کھر «فرمود:  یم ید؟ ویت و اعتبار بخشیاھم
با آنان  یاست و بدرفتار کبا بندگان مبار یو رفتاریکن«فرمود:  یو م». شود ینم

 ».کنامبار
ھرگاه «امبر فرمود: یه پکاند  ار بود. آوردهکویکارگران ھم نکنسبت به خدمتگزاران و 

ا دو لقمه به او ی یکد یاز شما غذا آورد، اگر ھم او را ننشاند با یکی یخدمتگزار شما برا
ز ینک یکد: ما، فرزندان ُمقرن، در زمان رسول خدا فقط ید گویة بن سویو معاو !»بدھد

د و یامبر رسین خبر به گوش پیاو زد؛ ا به یلیس یکاز ما  یکیم، یخدمتگزار داشت
ندارند، فرمود: حال  یگرین، خدمتگزار دیر از اید. گفتند: آنھا غینکفرمود: او را آزاد 

نند. و کد او را آزاد یاز شدند، باین یش آنھا بماند و ھرگاه از او بین است فعًال پیاگر چن
 ییاز آِن خود را با شالق زدم؛ پشت سرم صدا یه گفت: غالمکت شده یاز ابومسعود روا

ه خدا بر تو تواناتر کابومسعود! بدان  ید: ایگو یه رسول خداست و مکدم یدم؛ دیشن
رد ک یه او تحمل نمکت شده یامبر روایپ ین غالم. از رحم و دلسوزیاست تا تو بر ا

داد  یدستور م ز من! و لذا به مسلمانانینکمن!  ی د: بندهیبگو -به بنده اش  - یسک
ن نوع یند: پسر جوان من! دختر جوان من! اینند و بگوک یار خوددارکن یه از اک

اخوت بر غرور  ی هیدن روحیره گردانیبندگان و گسترش مساوات و چ یت، در آزادیترب
 ن اثر را داشت.یوتریکو فخر و تعصب، ن
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ز یبه تن داشت و غالمش ن یا ه جامهکدم ید: ابوذر را دیگو ید میمعرور بن سو
ه کدم یامبر خدا شنیدم؛ گفت: از پین مورد پرسیبه تن داشت. از او در ا یا ن جامهیچن

 ردستان شما قرار داده است؛یشان را زیه خداوند اکگفت: آنھا برادران شما ھستند  یم
خورد به او بدھد و از آنچه  ید از آنچه خود میردست او باشد، بایبرادرش زھرکس 

و اگر  د؛ینکآن را ندارند ن ییه تواناک یارکلف به کپوشد به او بپوشاند؛ و آنان را م یم
امبر بودم، ید: ده سال در خدمت پید. و انس گویدھ یارید آنان را یردکار را کن یھم ا

نان و خدمتگزاران و کیبا مس ج به من نگفت. آن حضرت یچ وقت سخن تلخیھ
ادت یرفت؛ به عیپذ یگفت و دعوتشان را م یسخن م رد؛ با آنانک یم ینیبندگان ھمنش

رد و بر آنان نماز ک یت مکمردگانشان شر ی ع جنازهییرفت و در تش یمارانشان میب
بندگان قرار داده  یآزاد یت المال را برایاز ب یامبر اسالم مقداریعت پیخواند. شر یم

ه او را کداد  یه او مھم ب یزیشد، چ یه بنده آزاد مکن یبعد از ا ج است؛ و آن حضرت
 دھد. یاریسب درآمد کدر 

تنھا  -وجود بزرگوارش بود  یایر گویه تصوک -رسول خدا  یکیو ن یرحم و دلسوز
نترل خود ک، احساسات او را در ین رحم و دلسوزیمحدود و منحصر به انسانھا نبود؛ ا

نسبت به  یفرجام در راه دلسوز یکدامنه دار و موفق و ن یوششکداشت و او را به 
ان اعراب رواج داشت و یه در مک یا رحمانه یخت. چه عادات زشت و بیوانات برانگیح

وان را سر یه حکن ین برد. بدون ایاو با آن عادات به مبارزه برخاست و آنھا را از ب
امبر یخوردند؛ پ یردند و آن را مک یان میدند و بریبر یاز بدنش را م یا هکببرند، زنده، ت

ل در عربستان با وجود یاز قبا یه تا امروز ھم بعضکرد؛ کحرام اعالم  ن عمل رایا
جنگ  یه براک یدھند. آنھا وقت ین موارد را انجام میاز ا یزیمسلمان بودنشان چ

افتند و خونش کش یشتر را م یاز رگھا یکید، یشک یشدند و سفرشان طول م یخارج م
از  یافتند و مقدارکش یوھان شتر را مکا یخوردند.  یپختند و م یگرفتند و آن را م یرا م
ردن کخوردند. داغ  یرا م یدوختند و چرب یوھان را مکدند؛ سپس یبر یآن را م یچرب

ن آزار یامبر از ایت؛ پکیاثبات مال یبود برا یضرورت -ھنوز ھم  -وان در صحرا یح
را ن درد یمترکه ک ین نشان بر عضویمترکرد و آن را به گذاشتن ک یدن نھیرسان

 یراندازیت یواناتشان به عنوان ھدف برایاعراب از ح ف داد.یند، تخفک یاحساس م
 یکرد. ک یه دم اسبان را ببرند نھکن یز از ایار و نکن یامبر از ایردند؛ پک یاستفاده م

سمانش را گشود و آن را یه بسته شده بود گذشت؛ رک یا گرسنه ی نار شتر مادهکبار از 
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 یکیان از خدا بترسند. یه در رفتار با چھارپاکرده است کرد. او به مردم سفارش کآزاد 

وقت  یک«د: یفرما یه مکن است یرده است اکر کذ ج رمکامبر ایه پک ییھا از نمونه
د یافت؛ داخل چاه رفت؛ آب آشامی یار تشنه شد و چاھیگذشت. بس یم یاز راھ یمرد

 کآورد و خا یرون میزبانش را ب یه از شدت تشنگکد یرا د یو به راه افتاد؛ ناگھان سگ
ه من قبًال تشنه بودم تشنه است؛ و ک یا ن سگ به اندازهیخورد؛ مرد با خود گفت: ا یم

رد سپس آن را با دھانش گرفت تا از چاه باال کفشش را پر از آب کلذا داخل چاه شد و 
قرار داد و گناھانش را ت خود یآمد؛ و به سگ آب داد؛ خداوند او را مورد لطف و عنا

ان ھم یردن به چھارپاک یکیا به خاطر نیرسول خدا! آ یاصحاب گفتند: ا .)١(»بخشود
پاداش داده  یا ردن در حق ھر موجود زندهک یکین«شود؟ فرمود:  یبه ما پاداش داده م

 یا ه گربهکن خاطر وارد جھنم شد یتنھا به ا یزن«ن فرموده است: یو ھمچن» شود. یم
 یزین چیزم یگذاشت از حشرات رو یداد و نه م یرا بسته بود و نه به او غذا م

 ».بخورد
ه گمان کند ک یر مکذ یمردم یامبر آنھا را برایه پکاست  ییھا نھا نمونهیا

ت یھا در تقو ن نمونهیوانات پاداش داشته باشد. اینسبت به ح یردند دلسوزک ینم
ه در شرق و غرب عالم به ک ییگر ملتھایدر مسلمانان و د یو دلسوز یمھربان ی هیروح

از عادات اعراب  یکیر بود. ین تأثیتر بزرگ یاخالق و آداب آنان آراسته گشتند، دارا
امبر از یردند؛ و پک یانشان به عنوان منبر استفاده میه از پشت چھارپاکن بود یا یجاھل

برسانند  ییده تا شما را به جایا گردانرد؛ و فرمود: خداوند آنھا را مسّخر شمک ین نھیا
شما قرار داده است پس بر  ین را براید؛ و زمیرس یه جز با رنج و زحمت بدان جا نمک

 د.یتان را برآورده سازیازھایآن ن یرو
گردد.  یز مین کیوچک کشامل حال گنجش یع ویقلب بزرگ و وس یرحم و دلسوز

ه یشب یا م؛ پرندهیامبر بودیراه پھم ید: در سفریگو یعبدالرحمن بن عبدالله م

 ز آن را در باب دوم بوستان به نظم درآورده است:ین یسعد -١
 ـافـتیتشنـه  یسـگ ـابانیب در یـیک
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ھا بر سِر ما به پرواز  م. مادر جوجهیه دو جوجه داشت؛ آنھا را گرفتکم یدیرا د کگنجش
ش ین پرنده را با برداشتن جوجه ھایا یسکامبر آمد؛ فرمود: چه یپ یدرآمد. وقت

در  ج امبریز پید. و نیش را به او برگردانیرده است؟ جوجه ھاکشان و ناراحت یپر
س از کھر «ه بر آن نشسته بود، فرمود: ک یشه با شترینش در برابر خشونت عاکوا

 ».شود یب مینص یب یکیل نکب گردد، از ینص یو رحم ب یدلسوز
ا با یند و یرا بب یشد ھرگاه طفل یدر وجود او باعث م ین ھمه رحم و دلسوزیا

ارانش را یدار شود. اطفال یبر چھره اش پد یو خوشحال یند، خشنودکبرخورد  کیودک
ان کودکنار که از ک یشد. و ھنگام یداد و خوشحال م یان بازوان خود قرار میم
ه با کد یرا د یانکودکامبر ید: پیگو یرد. جابربن َسمرة مک یگذشت، به آنان سالم م یم

 کیودکافتاد در راه با  ید. و گاه اتفاق میز ھمراه آنان دویردند؛ او نک یھم مسابقه م
ن پدر یارترکویکرد تا خوشحال شود. او نک یرد؛ او را بر اشتر خود سوار مک یبرخورد م

ه نسبت به زن و کشناسد  یرا نمکس  ھیچ د: اویگو ینسبت به فرزندش بود. انس م
د: رسول خدا مرا یگو ید میارتر بوده باشد. و اسامه فرزند زکویکامبر نیفرزندش از پ

گرش؛ سپس آنھا را در آغوش ینشاند و حسن را بر ران د یگرفت و بر ران خود م یم
نم. ک یه من ھم به آنھا رحم مکن؛ کنان رحم یگفت: پروردرگارا! به ا یگرفت و م یم

امبر فرزندانش را و فرزندان یه پکد ید یاز اعراب وقت یکیه کش آمد یبار پ یک
ن را یامبر حسیبود پ دهیه دکبار  یکرد. َاْقرع بن حابس کبوسد، تعجب  یاصحابش را م

گران یده ام. و دیاز آنان را نبوس یکچ ینون ھکه تاکبوسد، گفت: من ده فرزند دارم  یم
رمعمول اعتراض یغ ین شفقت و مھربانیل به این قبیاز ا ینشھا و سخنانکز با واین
شه یرحم و سنگدل باشند. عا یه بکرفت یپذ یامبر از آنان نمیه پک یردند؛ در حالک یم
ار را کن یه اکد؟ ما یبوس یان را مکودکا یامبر آمد؛ و گفت: آینزد پ یاعراب یکد: یگو یم

ا اگر خداوند رحم و شفقت را از قلب تو گرفته باشد، یامبر فرمود: آیم؛ پینک ینم
 ه نگذارم؟!کتوانم  یم

و  یه موجب بروز خوشحالکامبر ھمان گونه ین ھمه رحم و شفقت در وجود پیا
ن مورد ید؛ و سنگدالن در ایگرد یھم م کزش اشیشد، سبب اندوه و ر یآرامش در او م
ن، رحم و شفقت است و یه اکردند ک یان میآنھا ب یگرفتند و او برا یبر او خرده م

 ست.یدر آن ن یبیع
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ه وجودش ھمچون کد یاو را از دور د یمرد؛ وقت یاز دخترانش داشت م یکیفرزند 
ر شد؛ سعد بن یاز چشمانش سراز کت افتاده است، اشکبه تپش و حر کیوچک کمش

ه خداوند آن را کاست  ین رحم و شفقتیرسول خدا! گفت: ا یا ستین چیعباد گفت: ا
ان بندگانش به بندگان دلسوز و صاحب یدر دل بندگانش نھاده است؛ و خداوند از م

امبر به یض شد. پیرد و میمرگ خود سعد ھم فرا رس ی ند. نوبهک یرحم، رحم م
ا مرده یافت. فرمود: آیشاوندانش یان خویه داخل شد او را در مک یادتش رفت؛ وقتیع

ه خداوند به کد یدان یا نمیست؛ و فرمود: آیامبر گریرسول خدا! و پ یا است؟ گفتند: نه
ن (به زبانش یدھد اما به علت ا یرا عذاب نم یسکچشمان و اندوه دل  کسبب اش

 دھد؟ یمورد عذاب قرار مرد) کاشاره 
ه شامل کرو او نبود؛ بلیمؤمنان پ ی ژهیو بزرگ و کوچکن رحم و شفقت به یا

از جنگھا به او  یکیشد. بعد از  یان ھم میگر ادیز مخالفانش از دیش و نکدشمنان مشر
از  یکین شد؛ یار اندوھگیاند؛ بس شتگانکان صف یدر م یانکودکه کد یخبر رس

ان کودکه کنان یز موجب اندوه تو شده است؟ ایخدا! چه چ رسول یاصحاب گفت: ا
نان از ین است: ایه مضمونشان اکگفت  ین شد و سخنانیامبر خشمگیاند. پ رانکمش

ان برحذر کودکشتن کخود ھستند؛ من شما را از  کنھا بر فطرت پایشما بھترند؛ ا
ت یاز جابربن عبدالله روا یدارم. بخار یان برحذر مکودکشتن کدارم؛ من شما را از  یم
امبر به خاطر آن برخاست، ما ھم ینار ما گذشت؛ پکاز  یا ه گفت: جنازهکرده ک

 یکا او یآ«بود. فرمود:  یھودی یک ی ن جنازهیرسول خدا! ا یم: ایم؛ گفتیبرخاست
مرد، خبر مرگ او را  یه نجاشک یو وقت». دیزید برخیدیست؟ ھرگاه جنازه را دیانسان ن

 دند و بر او نماز خواند.یشکش داد؛ سپس جلو رفت؛ و مردم پشت سر او صف به اصحاب
 یاو دلسوز یشناسد؛ و برا ینم یا وطن خاصین یه دکاست  ین رحم و شفقتیا

 ند.ک ینم یوان فرقیا حینسبت به انسان 
 یمن نه برا«ه بر دشمنانش لعنت بفرستد؛ فرمود: کبار از او خواسته شد  یک

ه کبن َسلول  یه عبدالله بن ُابک یوقت». ام ه به عنوان رحمت آمدهکفرستادن لعنت بل
احد از  ی رانش در غزوهکه با ھمفکنه بود مرد، و ھمو بود یمنافقان در مد ی ردهکسر

 ینمود؛ و دارا کن اوقات تریتر یامبر را در بحرانیدادن پ یاریراه بازگشت و  ی مهین
امبر و مسلمانان شّر محض بوده یپ یراه ضمن آنھا بکاست  یمشھور یھا یریموضع گ

را  یًا وکراھنش را به او بدھد تا تبریه پکامبر خواست یه مرد پسرش از پک یاست، وقت
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منافقان به  ی ردهکسر یفن براکراھنش را به عنوان یامبر ھم پیند؛ پکدر آن دفن 
امبر ید؟ سپس پیدارن به خاطر یتر از ا تر و بزرگوارانه ارانهکویکن یا رفتاریپسرش داد. آ

خواست بر او نماز بخواند؛ عمر بن  یستاد و میقبرش به راه افتاد؛ آن جا ا یبه سو
ه فالن روز ک یخوان ینماز م یا بر پسر ُابّ یرسول خدا! آ ید و گفت: ایخطاب جلو پر

دور شو «امبر لبخند زد و گفت: یشمرد؛ پ ین و چنان گفت؛ و سخنانش را برمیچن
ار داده شده و من آنچه یبه من اخت«ردم فرمود: که اصرار ک ید: وقتیوگ یعمر م». عمر

او آمرزش  یشتر از ھفتاد بار برایدانستم چنانچه ب ینم؛ اگر مک یرا بخواھم انتخاب م
 ؛ و بازگشت.»ردمک یار را مکن یشود، ا یده میبطلبم آمرز

د: یفرما یمه کخداوند متعال در مورد منافقان  ی ن اشاره است به فرمودهیو ا

ٗة فَلَن َ�ۡغفَِر  ٱۡسَتۡغِفرۡ ﴿ ۡو َ� �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبِعَ� َمرَّ
َ
ُ لَُهۡم أ [التوبة:  ﴾لَُهمۡ  ٱ�َّ

آنان طلب  یاگر ھفتاد بار برا ی؛ حتینکو چه ن ینکآنان طلب آمرزش  یچه برا« .]۸۰
ه کن یان ایه دارد مک یارین اختیدر ا». زدآمر ی، ھرگز خداوند آنان را نمینکآمرزش 

 یرا به طلب آمرزش برا یم او ویا آمرزش نطلبد، طبع دلسوز و رحیآمرزش بطلبد و 
ش از یه با استغفار بکدانستم  ید: اگر میگو یبه عمر م یزد؛ و حتیانگ یدشمنانش برم

آنھا آمرزش  یش از ھفتاد بار برایشوند، ب یده میآنھا، آمرز یھفتاد مرتبه برا
 .دم!یطلب یم

 یکدربرگرفت.  یه دشمنان و دوستانش و مردم را ھمگکاست  ین ھمان رحمتیا
د: پروردگارا! به یگو یخواند، م یستاده و نماز میه پشت سر او اک یاعراب یکه کد یبار شن

ه سالم داد فرمود: با ک ین؛ وقتکرحم م یگریس دکن و با ما به کمن و محمد رحم 
 !؟یریگ یو مجال ھست، سخت م یه فراخکن یوجود ا
بر قلب سرشار از لطف و  یم و ھمگیه بازگفتک یگریاد دیز یھا ن نمونه و نمونهیاز ا

ه در آن ک ییمحط ی پرورده یه وکشود  یداللت دارد، روشن م یرحمت و شفقت و
ان خشونت و تعصب و یر بود در میگسترده و فراگ یاو رحمت ست نبوده است؛یز یم

ا یو  یشته، زخمکارانش یش مثله شده و یو عمو یه خود زخمک. در ُاُحد یواھخودخ
ن قرار دھد؛ اما یه دشمنان را مورد لعن و نفرکرانده شده بودند، از او خواسته شد 

 یآنھا دعا ین، براینفر یه او را وا داشت به جاکت بود ینھا ین رحمت و شفقت بیھم
 یه در طائف براکه او را بر آن داشت کش از حد بود ین رحمت بیند؛ و ھمکر بیخ
 ی ش از او صلهیه قرک یند. و وقتکر یخ یرش او سر باز زده بودند دعایه از پذکف یثق
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ه که آنھا بودند کن یدند با وجود ایزن و فرزندانشان نال یرحم خواستند؛ و از گرسنگ
ن رحمت و شفقت یبودند، ھمرده کنه محاصره یرون رانده و در مدیرا از خانه اش ب یو

 د.یش بگشایمامه و شام را بر تجارت قریه او را واداشت تا راه کبود 
و چه  یرحمت او چه دوست و چه دشمن، چه قو یغماین از خوان یبنابرا

اند؛ و قلب  برخوردار گشته یوان، ھمگیف، چه فرد آزاد و چه بنده، و چه حیضع
ن رحمت در دھانش یو شفقت بود؛ ا یمھربانن لطف و یع و بزرگش ماالمال از ایوس

ن یافت. ای یم یتجل یو در دستش با بخشندگ ک، در چشمانش با اشیبا شاد
ل ین یه قھرمانان براکامبر است ین صفات پیه ھمگان را در برگرفت، بارزترک یرحمت

مانند، و رسول خدا به  یاز آن باز م یرند اما ھمگیبگ یشیخواھند بر ھم پ یبدان م
 .درخشد یخ میتار ی وه ھمچنان بر صفحهکبا ش یامل و الگوک ی وان نمونهعن

َفٌق ] (۳[ - ۱۱۳۱  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َوَ�نْ 
َ
 أحدُ�م ص� إِذا«: وَسلم َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

ْف  انلَّاس يَُخفِّ
ْ
إِنَّ  فَل

ِقيمَ  ِ�يِهمُ  فَ ِعيَف  السَّ َكِب�َ  َوالضَّ
ْ
َحُدُ�مْ  َص�َّ  َو�َِذا. َوال

َ
  نِلَْفِسهِ  أ

ْ
ل يَُطوِّ

ْ
 فَل

 .)١(»َشاءَ  َما

 یاز شما برا یکیھرگاه «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۳( -۱۱۳۱
مار یان مردم، افراد بید نمازش را کوتاه و سبک بخواند؛ چون در میمردم امامت کرد، با

 ییاز شما به تنھا یکیر و سالخورده وجود دارد؛ و ھرگاه یف و ناتوان و پیو دردمند، ضع
 ».کند یخواھد، نمازش را طوالن ینماز گزارد، ھر اندازه که م

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 د کوتاه و سبک بخواند؛ قرائت نماز را کوتاه کند.ی: با»خّففیفل« :شرح

 ض؛ ناخوش.یدردمند؛ مرمار؛ ی: ب»میالسق«
 حال. یف؛ درمانده؛ بی: ناتوان؛ ضع»فیالضع«
 ر زھوار در رفته.یرمرد؛ انسان سالخورده؛ پی: پ»ریالکب«

ش امامت یخو ی له و محّلهی، در مساجد قبج بزرگوار رسول خدا ی از صحابه یبرخ
 یطوالنخود به عبادت، نماز جماعت را  یشخص ی اق و عالقهیکردند و به خاطر اشت یم

 ۱/۴۶۱ ی؛ ترمذ۷۹۴ح  ۱/۵۰۲)؛ ابوداود ۴۶۷-۱۸۳ح ( ۱/۳۴۱؛ مسلم ۷۰۳ح  ۲/۱۹۹ یبخار -١
 .۹۸۷ح  ۱/۳۱۶؛ و ابن ماجه ۸۲۳ح  ۲/۹۴ یی؛ نسا۲۳۶ح 
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ف و سالخورده و ناتوان و یا افراد ضعیماران یاز ب یجه، برخیگزاردند که در نت یم

به  ج گرفتند. رسول خدا یدرمانده، در زحمت و مشقت و چالش و دغدغه قرار م
، سفارش کردند که ھرگاه یمختلف یھا ن گونه افراد، در مناسبتیجھت مراعات حال ا

د نمازش را کوتاه و سبک بخواند؛ چون در یکند؛ با یمردم امامت م یاز ائمه، برا یکس
ر و سالخورده وجود دارد؛ و یف و ناتوان و پیمار و دردمند، ضعیان مردم، افراد بیم

 گرداند. یخواھد، نمازش را طوالن یگزارد، ھر اندازه که م ینماز م ییھرگاه به تنھا

ن امر را در نظر یست ایبا یشنماز، مین بود که امام و پیا ج و ھدف آن حضرت
 یا ف و سالخودهیمار، ضعیفرد ب یان اقتداکنندگان و نمازگزاران، گاھیرد که در میبگ

شه و یست که ھمین نیکرد؛ البته منظور ا ید طوالنین رو، نماز را نبایوجود دارد؛ از ا
د و یکوچک را در آن قرائت نما یھا در تمام اوقات، نماز را کوتاه و مختصر بکند و سوره

 ح خوانده شوند.یدر رکوع و سجده، کمتر از سه بار تسب
 یفقط با قرائت آن تعّلق دارد و با ادا »ف (سبک کردن) نمازیتخف«به ھر حال، 

ح خواندن، یش از سه تسبین، در رکوع و سجده بیندارد؛ بنابرا یگر ارتباطیارکان د

ح در رکوع و یده تسب ی به اندازه ج بدون کراھت روا است؛ چرا که از آن حضرت
 باشد. یسجده ثابت م

ف در قرائت ھم، عدم تجاوز از مقدار سّنت آن است؛ پس در نماز یو منظور از تخف
د فراموش یندارد؛ البته نبا یف، تضاّد یبا تخف »طوال مفّصل« یھا صبح، خواندن سوره

) گردد، برخالف ی(خوش الحان »یتغنّ «صرف  یادیکرد که اگر در قرائت، وقت ز
 نماز خواھد بود.ف یتخف

َفٌق ] (۴[ - ۱۱۳۲  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  بِْن  قَيِْس  َوَ�نْ 
َ
ِ� : قَاَل  َحاِزمٍ  أ ْخرَبَ

َ
بُو أ

َ
نَّ  َمْسُعودٍ  أ

َ
ِ : قَاَل  رَُجًال  أ  إِ�ِّ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا َوا�َّ

رُ  خَّ
َ
تَأ

َ َ
َغَداةِ  َصَالةِ  َ�نْ  أل

ْ
ْجِل  ِمنْ  ال

َ
ا فَُالنٍ  أ يُْت  َ�َما بِنَا يُِطيُل  ِممَّ

َ
 َموِْعَظةٍ  يِف  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َرأ

َشدَّ 
َ
ِر�نَ  ِمنُْ�مْ  إِنَّ «: قَاَل  ُ�مَّ  يَْوَمئِذٍ  ِمنْهُ  َغَضبًا أ يُُّ�مْ  ُمنَفِّ

َ
زْ  بِانلَّاِس  َص�َّ  َما فَ� يَتََجوَّ

ْ
 فَِإنَّ : فَل

ِعيَف  ِ�يِهمُ  َكِب� الضَّ
ْ
  وََذا َوال

ْ
 .)١(»َحاجةـال

؛ ابن ماجه ۷۹۵ح  ۱/۵۰۲)؛ ابوداود ۴۶۶-۱۸۲ح ( ۱/۳۴۰؛ مسلم ۷۰۴ح  ۲/۲۰۰ یبخار -١
 .۴/۱۱۸؛ و مسند احمد ۱۲۵۹ح  ۱/۳۲۲ ی؛ دارم۹۸۴ح  ۱/۳۱۵
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به من خبر داده  س )ید: ابومسعود (انصاریگو س حازم یس بن ابی) ق۴( -۱۱۳۲

خدا!  ی فرستاده یآمد و) گفت: ا ج اسالم یامبر گرامی(به نزد پ یاست که: مرد
کند، در نماز  یم یار طوالنی، نماز را بسین که فالنیل ایسوگند به خدا! من به دل

 کنم. یجماعت صبح شرکت نم

را مانند آن روز،  ج ھا، رسول خدا یسخنرانک از یچ ید: من در ھیگو س ابومسعود

 یگمان برخ یب !مردم) یا«(فرمودند:  ج ده بودم؛ آن حضرتین و ناراحت ندیخشمگ
از شما ھریک  گرداند؛ پس یزار میسازند و متنّفر و ب ین به دور میاز شما، مردم را از د

را در یبخواند؛ زد آن را مختصر و سبک یکه امامت مردم را در نماز به عھده گرفت، با
وجود دارند که کار  یر و سالخورده و کسانیف و ناتوان، پیان نمازگزاران، افراد ضعیم

 ».دارند یفور
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ر عن صالة الغداة« :شرح در  یعنیاندازم؛  یر می: من نماز صبح را به تأخ»اينّ ألتأخّ
 ابم.ی ینم و حضور نمک ینماز جماعت صبح، شرکت نم

رود و  یان عّلت گناھان و خطاھا به کار میب ین کلمه برای: به خاطر. ا»من اجل«
 شود. یگفته م یزیان عّلت ھر چیب یز براین یتر عیوس یکن در معنایل

 .ی: خطابه؛ سخنران»موعظة«
 دتر.یتر؛ شد : سخت»اشّد «
 کنند. یزار میب -نمودن آن  یبا طوالن -: مردمان را از نماز »نیمنّفر«
 که کار و عجله داشته باشد. ی: کس»ذاالحاجة«

ط را یان افراط و تفریت حّد وسط و اعتدال میوسته رعایپ ج به ھر حال؛ رسول خدا
د و یف را بر جانب تشدیر و تخفیسیداد و ھمواره جانب ت یکار خود قرار م ی سرلوحه

و سھولت و رفع ُعسر و  یریگ را بر آسانش یکار خو یداد و مبنا یح میر، ترجیتعس
ماران، یژه بیبه و -َحَرج از بندگان قرار داده بود و در حّد توان، نسبت به مردم، 

مردم  ی ب عامهیق و ترغیر بود و به خاطر تشویآسانگ -درماندگان و سالخوردگان 
، ین الھیماوامر و فرا یر اجراین و ثابت قدم و استوار ماندن آنان در مسینسبت به د

، یقرآن یم واالیق و مفاھی، و حقای، احکام و دستورات شرعینبو یھا م و آموزهیتعال
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ر و یسینمود و از ت یمت به آنان عرضه میعز ی شتر از جنبهیرخصت را ب ی جنبه
 در نمازھا. یگرفت؛ حتّ  یبھره م یریگ د و سختیشتر از تشدیف، بیتخف

ماران، کارگران، ناتوانان، یت حال بید رعایز بایجمعه و جماعات ن ی و ائمه
نند ک ید نماز را آنقدر طوالنینند، و نباکدرماندگان و سالخوردگان را در نماز جماعت ب

 آنھا شود. یه باعث مشقت و زحمت براک
و  یگرمحوریبر د یات، خودمحوریات بر معنویه چگونه مادکم ینیب یامروز م

ش به شر و یگرا یھا و چگونه وسوسه ره و غالب شده است،یبر اخالق، چ ییسودجو
اخگرآتش برافروخته  ی ھمچون نگھدارنده ینداریاند؟ امروزه د ر، فراوان شدهیموانع خ

انسان مؤمن  ی فر از چھار طرف متوجهکانات یه امواج و جرکف دست است، آنجا کبر 
 یا ربهنند و چنان ضکشه قلع و قمع یده و فرھنگ را از ریه عقکخواھند  یشوند و م یم

ن یشخص مسلمان در چن یه توان برگشت را نداشته باشد، زندگانکبر آن وارد سازند 
 است.  یمینبرد دا یکوسته در یسخت پررنج و پ یجوامع

 یسانکن یه در حد توان نسبت به چنکمساجد الزم است  ی رو بر ائمه نیاز ا
قدم و  ثابتن و یب مردم نسبت به دیق و ترغیر باشند و به خاطر تشویآسانگ

 یھا م وآموزهی، تعالین الھین، نماز و روزه، اوامر و فرامیر دیاستوارماندن آنان در مس
مت به یعز ی شتر از جنبهیرخصت را ب ی ، جنبهیام و دستورات اسالمک، و احینبو

را بر جانب  یف و سھولت و آسانیر و تخفیسیند و ھمواره جانب تیآنان عرضه نما
 ح دھند.یو عسر و حرج ترج یریگر و سختید و تعسیتشد

شد،  یاعمال و اجرا م و صحابه ج امبریدر زمان پ یریآسانگ یھا وهیه شک یوقت
 یریبه سھولت وآسانگ یاز مبرمین روگردانند و نیه مردم از دکت عصر و زمان ما یوضع

 د چگونه باشد؟ یدارند، با
ھا  در مسائل، به مراتب از آن یریو آسانگ ینیج و سھولت دیما امروز از لحاظ ترو

راه و کم و با اینکرا بش یه گردن نصوص شرعکست ین بدان معنا نیم البته ایتر ازمندین
م، ید، از آن استخراج نمائیه امورات مردم را سھل وآسان نماک یامکم واحیّلف، مفاھکت

م کنّص ثابت و مح یکه با کاست  یوسھولت یریرا منظور، آسانگیست. زین نیھرگز چن
در پرتو  یرید آن آسانگیه باک، در تعارض نباشد، بلیقطع یشرع ی قاعده یکا با یو 

 رد.یاسالم قرار گ یلکو اھداف  ینصوص و قواعد شرع
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از  یریگ شرع مقدس اسالم بر رفع عسر و حرج وسخت یرو چون مبنا نیاز ا

گرفت.  یراد میردند، اک یم یالنه نماز را بر مردم طوک یسانکاز  ج امبریبندگان است، پ

 ت فرمود: یراد گرفت و با عصبانیا س ه به معاذکچنان
 ؟»یگر معاذ! مگر تو فتنه یا«

ه قبل از آن کن شد یراد گرفت و چنان خشمگیا س »عبکبن  یاب«ن از یھمچن
 ن نشده بود و بدو فرمود:ین خشمگیچن نیا

د نماز یامام مردم شده با هک یسکشوند،  یاز شما باعث تنفر مردم م یھمانا برخ«
ا پشت یاند،  ستادهیمار و ناتوان ایرمرد و بیرا پشت سرش پیوتاه بخواند، زکو کرا سب

 ». ارشان برسندکخواھند به  یه مکاند  ستادهیا یسانکسرش 
بقره را بخواند و  ی ، مردم را پشت سرش نگه دارد وسورهیکیه کست یپس درست ن

د یبا یه تمام جماعت موافق باشند. پس در حالت عادکن درست است یا یدر صورت
 رد.کد مراعات حال آنان را یرد و باکت کارگران حرکھمگام با ضعفا و

 )ٌح یَصحِ ] (۵[ - ۱۱۳۳

نْ  عَ ةَ  أَيبِ  وَ رَ يْ رَ الَ  س هُ الَ : قَ ولُ  قَ سُ لُّونَ «: ج هِ لّٰ ـال رَ مْ  يُصَ كُ إِنْ  لَ ابُوا فَ مْ  أَصَ لَكُ إِنْ  فَ طَئُوا وَ  أَخْ

مْ  لَكُ مْ  فَ يْهِ لَ عَ اهُ  .»وَ وَ يُّ  رَ ارِ بُخَ ا الْ ذَ هَ بَابُ  وَ الٍ  الْ نِ  خَ لِ  عَ صْ فَ  .)١(الثَّاينِ  الْ

 یتان) برایشنمازھایپ«(فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۵( -۱۱۳۳
د و از تمام حرکات یکن یھا اقتدا م ز بدانیخوانند؛ (و شما ن یشما؛ نماز را (با جماعت) م

شما؛ درست و  یتان، برایشنمازھاید؛) پس اگر پیینما یو اّتباع م یرویَسَکنات آنان، پو 
ح نماز بخوانند، (ھم به نفع آنان و ھم) به نفع و سود شما خواھد بود (و پاداش یصح

وجود داشته باشد، شما پاداش خود را  یاگر در نمازشان، اشکال ید؛) ولیشو یداده م
 ».شوند یھا، گنھکار م آند و یدار یافت میدر

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

ائمتکم «: یعنیمحذوف است؛  یمبتدا یخبر برا »صّلونی«: »يصلّون لكم« :شرح
 .»کنند یشما نماز را با جماعت برگزار م یتان، برایشنمازھایصّلون لکم: پی

 .۶۹۴ح  ۲/۱۸۷ یبخار -١
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يلعلم انّه ضامن، و فليّتق اهللامن اَّم قوماً «ند: یفرما یگر مید یثیدر حد ج رسول خدا
ان اَْحَسَن اكن هل من االجر مثل اجر من صّ� خلفه من غ� ان و ما َضمن؛ـمسئوٌل ل

 در معجم االوسط). ی(طبران »ما اكن من نقص فهو عليهو يُنقص من اجورهم شيئاً 
(در قبال  یاز خدا پروا کند و بداند که و یستیکه امام جماعت شود، با یھر کس«

ت، پرسش خواھد ین مسئولیدر مورد ا یان) ضامن و مسئول است و از ویز مقتدنما
ان، بدو یزان پاداش تمام مقتدینماز را ادا کرد، در آن صورت به م یشد؛ اگر او به خوب

که  یان، کاسته شود و ھر نقص و ضعفیآن که از ثواب مقتد یرسد، ب یثواب و پاداش م
 .»امام خواھد بود ی بر عھدهت آن ید، مسئولیدر نماز به وجود آ

 ند:یفرما یشنماز میر پیخط ی فهیت و وظیرامون مسئولیگر، پید یثیو در حد

(احمد، ابوداود و  »اغفر للمؤّذن�و املؤّذن مؤتمن؛ ا� اَرشد االئمةو االمام ضامنٌ «
ز) است؛ (از یل (نماز مردم نیش) ضامن و کفیشنماز (عالوه از نماز خویپ«)؛ یترمذ

االمکان در ظاھر و باطن بکوشد تا اوامر و  یاست که حتّ  یرو بر او الزم و ضرور نیا
ط و یو آداب و شرا یو احکام و دستورات شرع ینبو یھا م و آموزهیو تعال ین الھیفرام

ن که نماز ید تا ایت نمایش رعایض و خشوع و خضوع نماز را در امامت خویُسنن و فرا
 .برگزار گردد) یمشکلچ یو بدون ھ یو درست یبه خوب

است  یز الزم و ضرورین رو بر او نیدار است؛ (از ا قت امانتیز در حقیو اذان گو ن
ت ھر گونه یرا کنار بگذارد و بدون رعا یال نفسانیو ام ی، اغراض فردیکه منافع شخص

عبادت و پرستش  ید و مردمان را به سوین اذان گویدر وقت مع یمصلحت و سازش
 تبه، فرا خواند؛)خداوند بلند مر
شنمازان را به راه راست (و به علم توأم با عمل و صداقت و اخالص) یپروردگارا! پ

دھند و از  یوقت اذان م یاوقات، وقت و ب یان را (که در برخیرھنمون ساز؛ و اذان گو
 .»زند) ببخش و مغفرت فرما یسر م یریو تقص یه، کوتاھین قضیھا نسبت به ا آن

گو  شنماز و اذانیر پیخط ی فهیت و وظیمسئول ج امبریث، پین حدیقت، در ایدر حق

، ج امبریپ ین دعایکند و ھم یر میخ یھا، دعا آنھردو  دارد و در حق یان میرا ب
شنمازاِن خداترس و یپ یبرا یلت و برترین فضیتر ن و سترگیبدون شک، بزرگتر

 است. یاِن مخلص و رّبانیگو کوکار و اذانین
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را در  »االمام ضامن«ث ین بخش از حدیظران مذھب احناف، ان علماء و صاحب
 اند؛ از جمله: ش قرار دادهیاز مسائل، مورد استدالل خو یاریبس

اند و  ث، تمسک جستهین بخش از حدیھا، بر ترک قرائت پشت سر امام، به ا یحنف
 یبراھا باشد، قرائت او  یل و ضامن مقتدیاند: ھرگاه امام، کف ن استدالل کردهیچن

، قرائت یان، پشت سر ویست که مقتدین یازید و نیآ یبه شمار م یان، کافیمقتد
 ند.ینما

 »ُمتنّفل«گزار) پشت سر  (فرض »ُمفترض« یھا، اقتدا یث باال، حنفیبر اساس حد
ء، ضامن و یش«؛ »تضمّن ما ھو فوقهیء الیالّن الش«را یدانند؛ ز یز نمیگزار) را جا (نفل

 .»شود یخود نم ز باالتر ازیل چیکف
ث، فساد نماز امام را مستلزم فساد نماز ین حدیدگاه احناف، با استدالل از ایاز د

ھر کدام از امام و  /یدگاه امام شافعیاست که از د ین در حالیدانند؛ و ا یم یمقتد
 یش ھستند و با فاسد شدن نماز امام، نماز مقتدیدار و ضامن نماز خو ، عھدهیمقتد

 د:یفرما یرا که خداوند بلندمرتبه میگردد؛ ز یفاسد نم

ٞ َوَ� ﴿ ۡخَرىٰ  وِۡزرَ   تَزُِر َوازَِرة
ُ
را بر دوش  یگریچ کس، گناه دیھ«.]۱۶۴[األنعام:  ﴾أ

 .»کشد ینم
ل و ضامن یرا امام، کفیدارد؛ ز یان میرا ب یدگاه امام شافعیث باال، خالف دیحد یول

ھا، به نماز امام، منوط خواھد  ینماز مقتدن رو، صّحت و فساد یگفته شده است؛ از ا
 بود.

ه نموده و گفته است: یل و توجیرا تأو »االمام ضامن«ث ی، حد/یامام شافع
امام، مراقب نماز  یعنیبه کار رفته است؛  »نگھبان و مراقب« یبه معنا »ضامن«

ان یگذارد که نماز مقتد یش است؛ اگر نماز خودش فاسد گردد؛ باز ھم نمیان خویمقتد
 فاسد شود.

ز از یت، در تضاّد کامل قرار دارد؛ خود صحابه نیل، با ظاھر لغت و رواین تأویا یول
نظران احناف، آن را  اند که علماء و صاحب را برداشت کرده یث، ھمان مفھومین حدیا

اند  دانسته »لیکف« یرا به معنا »ضامن«طور که آنان  نیاند؛ ا نش نمودهیانتخاب و گز
 ل، مستلزم فساد مکفول عنه است.یو فساد کف
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ث شماره یس بن ابوحازم (حدیت قیو از روا »االمام ضامن«ث یبه ھر حال، از حد
 یگردد که ضامن به معنا ی) معلوم م۱۱۳۳ث شماره یره (حدیت ابوھری) و روا۱۱۳۲

ان را به ھمراه ین رو، فساد نماز امام، فساد نماز مقتدیبه کار رفته است؛ از ا »لیکف«
ان شود، به امام ین که متوجه مقتدیا ین فساد، به جایخواھد داشت؛ البته گناه ا

ٞ َوَ� ﴿ ی هیگردد؛ و استدالل از آ یبرم ۡخَرىٰ  وِۡزرَ   تَزُِر َوازَِرة
ُ
نجا، یدر ا ]۱۶۴[األنعام:  ﴾أ

به  یصّحت و فساد افعال، بحث ی ه، دربارهین آیرا در ایرسد؛ ز یبه نظر نم یمنطق
 .ده استیاست، بلکه بحث گناه و ثواب افعال و کردار، در آن مطرح گرد امدهیان نیم

 فصل دّوم ندارد.») ح السنةیالمصاب«ن باب، (در کتاب یا

 



 
 

 فصل سوم

 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۱۳۴

يِب  بِْن  ُ�ثَْمانَ  َ�نْ 
َ
َعاِص  أ

ْ
  َعِهدَ  َما آِخرُ : قَاَل  ال

َ
َمْمَت  ِإَذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  إِىل

َ
 قَْوًما أ

ِخفَّ 
َ
َالةَ  بِِهمُ  فَأ اهُ  .»الصَّ وَ لِمٌ  رَ سْ  مُ

ُ  ِرَوايَةٍ  َوِ� 
َ

نَّ : هل
َ
ُ  قَاَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ

َ
مَّ «: هل

ُ
ُت : قَاَل  .»قَْوَمَك  أ

ْ
ِجدُ  إِ�ِّ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا قُل

َ
 أ

ْجلََسِ�  .»اْدنُهْ «: قَاَل . َشيْئًا َ�ْفيِس  يِف 
َ
هُ  وََضعَ  ُ�مَّ  يََديْهِ  َ�ْ�َ  فَأ : قَاَل  ُ�مَّ  ثَْدَيَّ  َ�ْ�َ  َصْدرِي يِف  َكفَّ

» 
ْ

ل َوَّ مَّ «: قَاَل  ُ�مَّ  َكِتيَفَّ  َ�ْ�َ  َظْهِري يِف  فَوََضَعَها .»حتَ
ُ
مَّ  َ�َمنْ  قَْوَمَك  أ

َ
ْف  قَْوًما أ يَُخفِّ

ْ
إِنَّ  فَل

 فيهم فَ
َكِب�

ْ
ـمَ  فيهم َو�ِن ال

ْ
ِعيف فيهم َو�ِن ِر�ضال إَِذا ذااحلاجة فهيم َو�ِن الضَّ

َحُدُ�مْ  َص�َّ  فَ
َ
 أ

يَُصلِّ  وَْحَدهُ 
ْ
 .)١(»َشاءَ  َكيَْف  فَل

 ج ه و سفارش رسول خداین توصید: واپسیگو س ) عثمان بن ابوالعاص۶( -۱۱۳۴
، به خاطر یاز مردمان را به عھده گرفت یھرگاه امامت گروھ«ن بود که: یبه من، ا

 ».بر) آنان، نماز را کوتاه و سبک بخوان یری(آسانگ
 د:]یگر گوید یتیت کرده است؛ و ھمو در روایث را مسلم رواین حدی[ا

ش را به یامامت قوم خو«فرمودند:  س خطاب به عثمان بن ابوالعاص ج رسول خدا

خدا! من در  ی فرستاده ید: عرض کردم: ایگو س عثمان بن ابوالعاص». ریعھده گ
ن رو، از یابم؛ (از ای یحقوق امامت) م یدر ادا ی(از عجز و ناتوان یزیش، چیوجود خو

به من «فرمودند:  ج آن حضرت !د)یرا باشیر مرا پذیرفتن آن معذورم؛ عذر تقصیپذ
ش را در ینشاندند؛ سپس کف دست خوش یخو یش رویگاه مرا در پ ؛ آن»ک شوینزد

گاه  ؛ آن»ش را (به جانب من) بگردانیپشت خو«من نھادند و فرمودند:  ی نهیوسط س
نھادند؛ پس از آن،  -من  ی ن دو شانهی: در بیعنی -کف دست خود را در پشت من 

 فرمودند:

 .)۴۶۸-۱۸۶ح ( ۱/۳۴۱مسلم  -١
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کس ھر ر؛ و (بدان که)یھا را به عھده بگ آن یشنمازیش را امامت کن و پیقوم خو«
ان ید نمازش را سبک و کوتاه بخواند؛ چون در میرد، بایگ یرا به عھده م یامامت گروھ

که کار و عجله دارند، وجود  یف و ناتوان و کسانیمار و دردمند، ضعینمازگزاران، افراد ب
خواھد، نماز بخواند؛  ینماز خواند، پس ھرگونه که م ییاز شما به تنھا یکیدارد. و ھرگاه 

 ».کند) یخواھد، نمازش را طوالن یھر اندازه که م یعنی(
 ه نمود.یم سفارش کرد؛ مرا توصی: برا»یعھد ال« :شرح

ابم؛ ی یحقوق امامت م یدر ادا ی: من در خودم، عجز و ناتوان»اينّ اجد يف نفيس شيئاً «
دارم و  یاندک ی ھا ھستم و از فقه و قرآن، بھره کنم که دچار وسوسه یرا احساس میز

م آن دارم که با امام شدن، در وجودم، یا بیابم. و ی یز نمین یخود، خشوع و خضوعدر 
 جاد شود.ی، اینیب ُعجب و غرور و تکّبر و خودبزرگ

 ک.یا نزدیک شو. بی: به من نزد»ُاْدُنه«
 ش را به من کن.ی: بچرخ؛ دور بزن؛ پشت خو»تحّول«
 استحباب است نه وجوب. یبراد نماز را سبک و کوتاه بخواند؛ امر ی: با»خّففیفل«

 ی، فقط با قرائت نماز، تعّلق و ارتباط دارد و با ادا»ف نمازیتخف«داست که یناگفته پ
ح در رکوع و یش از سه تسبین رو، خواندن بیندارد؛ از ا یگر ارکان نماز، ارتباطید

ح در یده تسب ی به اندازه ج را که از آن حضرتیروا است؛ ز -بدون کراھت  -سجده 
 باشد. یرکوع و سجده، ثابت م

باشد؛ پس در  ی، عدم تجاوز از مقدار سّنت م»ف در قرائت نمازیتخف«و منظور از 
 ی، تضاّد »ف نمازیتخف« ی هی، با قض»طوال مفّصل« یھا نماز صبح، خواندن سوره

 »یتغنّ «صرف  یادید فراموش کرد که اگر در قرائت نماز، وقت زیندارد؛ البته نبا
 خواھد بود. »ف نمازیتخف«) گردد، برخالف ی(خوش الحان

 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۱۳۵

ُمُرنَا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
ْ
نَا بِاتلَّْخِفيِف  يَأ اهُ » الصافات« ب َوَ�ُؤمُّ وَ  رَ

ائِيّ   .)١(النَّسَ

 .۸۲۶ح  ۲/۹۵ یینسا -١
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دادند  یوسته به ما فرمان میپ ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۷( -۱۱۳۵

ز با خواندن ین ج امبریم؛ و خود پیکه (به ھنگام امامت،) نماز را کوتاه و سبک بخوان
ات« ی سوره

ّ
 دادند. یما امامت م یدر نماز، برا »صاف

 ].ت کرده استیروا ییث را نساین حدی[ا
أمرنا ی« یقبل ی ن جمله با جملهین ای: به ظاھر، ب»ؤّمنا بالّصاّفاتیو « :شرح

از  یکین پاسخ داد که ین اشکال چنیتوان بد یم یتعارض وجود دارد؛ ول، »فیبالتخف

که با خشوع و  -ش ین خویبا و دلنشیز ین بود که با صدایا ج آن حضرت یھا یژگیو
 یاز قرآن را در مدت زمان اندک یادیز یھا هیآ -خضوع و اخالص و صداقت، توأم بود 

 کردند. یقرائت م

دن یگردان یا طوالنیاند؛ و  انجام داده ان جوازیب یرا بران کار یا ج امبریا آن که، پی

را یشد؛ ز یت و آزار مردم نمیبود که باعث اذ یا به گونه ج نماز، توسط آن حضرت

 بردند. یشان، لّذت میو از نماز خواندن پشت سر ا ج امبریھا از قرائت پ آن

 ینماز صبح را طوالنن بود که قرائت یا ج امبریبه ھر حال، غالبًا روش و معمول پ
 ز یخواند؛ نماز ظھر را ن یتر م کرد و مفّصل یم

خواند و در مغرب و  یم کنمود، و نماز عصر را مختصر و سب یم یطوالن یمقدار
خواند،  یم ل و بلندیطو یھا ز سورهین یوتاه و مختصر و گاھکنسبتًا  یھا عشاء سوره

فان، زنان یماران، ضعف ناتوانان و ضعیب یماریبخاطر ب(ییھا انًا بنا به مصلحتیاح یول
 رد.ک یز عمل مین نیدار) بر خالف ا ران، و زنان بچهیباردار، پ

ھا  گرفت، نماز ی، قرار منین اولیھرگاه در جمع صحابه و سابق ج امبریچنانچه پ
ان آن وجود کشد و ام ینمود و ھرگاه بر تعداد نمازگزاران افزوده م یم یرا غالبًا طوالن

دار، باشند،  ف، ناتوان، درمانده، سالخورده، بچهیمار، ضعیب یان آنھا برخیه از مکداشت 
و عسر و حرج آنھا  یسخت گذارد تا موجبات زحمت، مشقت، یومختصر م کنماز را سب

 یماران، و ناتوانیب یماریاز ب یمیان وجود نداشت و بکن امیرا فراھم نسازد. و اگر ا
 رد.ک یم یطوالن کینماز را انددرماندگان و سالخوردگان نبود، 

ط را یان افراط و تفریت حد وسط و اعتدال میوسته رعایپ ج و آن حضرت
د و یف را بر جانب تشدیر و تخفیسیداد و ھموا ره جانب ت یار خود قرار مک ی سرلوحه
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و سھولت و رفع عسر و  یریگ ش را بر آسانیار خوک یداد، و مبنا یح میر ترجیتعس
ماران، یحرج از بندگان قرار داده بود و در حد توان نسبت به مردم، خصوصًا ب

مردم نسبت  ی ب عامهیق وترغیر بود و به خاطر تشویگ درماندگان، سالخوردگان، آسان
م ی، تعالین الھیاوامر و فرام یر اجراین و ثابت قدم واستوارماندن آنان در مسیبه د

 ی شتر از جنبهیرخصت را ب ی ، جنبهیام و دستورات اسالمک، احینبو یھا وآموزه
بھره  یریگ د و سختیشتر از تشدیف بیو تخف ریسینمود و از ت یمت به آنان عرضه میعز

 در نمازھا. یگرفت، حت یم

گونه بود که  نیدر نماز مغرب، اغلب ا ج امبریو روش و منش معمول و متداول پ
خواند  یو مختصر م کوچک یھا ش، سورهکم و اندکشان در نماز مغرب بخاطر وقت یا

) در نماز ین (آن ھم بنا به مصلحتیه بر خالف اکافتاد  یاوقات اتفاق م یگاھ یول
را » طوال«از  ییھا گر سورهیا دی» اعراف« ی بزرگ ھمچون سوره ییھا مغرب سوره

رد. البته ک یقرائت م کیوچک یھا ، سورهدر اغلب اوقات در نماز مغرب یخواند ول یم

بر حسب حاالت، اوقات و مشاغل و  ج امبریه قرائت پکرد کد فراموش ینبا

داد  یطول م ج امبریه پکرا  یرد، عالوه از آن، نمازک یمردم فرق م یھا یازمندین
شنمازان و امامان جماعت، نظر به یشتر پیه نماز بکشد، چرا  یاز آن خسته نم یسک

گر فرق فراوان ی، حضور قلب و اخالص و صداقت با ھمدیالحان خوش ،یآواز خوش
ساعت ھم احساس  یکپس از  یھا پشت سر امام یه مقتدکن است کدارند. چه بسا مم

گر به سبب عدم اخالص و عدم حضور قلب و ید ینند و پشت سر امامکن یخستگ
ن و جذاب، پس از ینش دل یوا و قرائتیش یلیبا و ترتیز یدیخوش، تجو ینداشتن صدا

 ند. یه خواندن ھم به ستوه آیچند آ

 ی ن مردمان بود و از زمرهیتر ن و خوش الحانیآوازتر خوش ج امبریه پک یو به راست
صداقت و  ی شقراوالن عرصهیاخالص و عمل و حضور قلب و از پ ی داران عرصه هیطال

 اعتقاد و عمل بود. ی شتاز عرصهیشگامان پیانت و از پید

 



 
 

 )۲۸( باب
آنچه بر مقتدی از پیروی کردن 

 (حرکات و سکنات امام) 
 ؛ »مسبوق«واجب است؛ و بیان حکم 

(کسی که در آغاز جماعت حضور 
نداشته و یک یا چند رکعت از نماز 

 جماعت را از دست داده است).
 
 

کردن (حرکات و سکنات امام) واجب است؛ و  یرویز پا یآنچه بر مقتد )۲۸باب (
 »مسبوق«ان حکم یب



 
 

 فصل اول

فق] (۱[ - ۱۱۳۶  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

رَبَاءِ  َعِن 
ْ
َف  نَُص�ِّ  ُكنَّا: قَاَل  اَعزٍِب  بِْن  ال

ْ
َدهُ  لَِمنْ  اهللاُ  َسِمعَ «: قَاَل  فَإَِذا ج انلَّيِبِّ  َخل  لَمْ  .»مَحِ

َحدٌ  َ�ِْن 
َ
رْض ىلع َجبهته وَسلم َعلَيْهِ  اهللا َص�َّ  انلَّيِبُّ  يََضعَ  َحىتَّ  َظْهَرهُ  ِمنَّا أ

َ
 .)١(األ

م؛ سپس یگزارد ینماز م ج امبرید: ما پشت سر پیگو س ) براء بن عازب۱( -۱۱۳۶

ن که یکرد تا ا یک از ما، پشتش را خم نمیچ یگفتند، ھ یم »ن محدهـمـسمع اهللا ل«ھرگاه 

 نھادند. ین میش را بر زمیخو یشانیرفتند و پ یبه سجده م ج آن حضرت
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 د.یگرد یشد؛ کج نم ی: خم نم»حنیلم « :شرح
 انگر دو مسأله است:یث، بین حدیا

 یشیم پیاز حرکات و سکنات امام و تحر ینمودن مقتد یرویت و پیوجوب تبع
 گرفتن از او.

 د پس از اعمال امام باشد. ی، باین که اعمال مقتدیا

 ج انّهم اكنوا يُصلّون مع رسول اهللا«د: یگو ین میچن س گر، براء بن عازبید یثیدر حد
، لم نزل قياماً حيّت »سمع اهللا ملن محده«اذا رفع رأسه من الر�وع، فقال: و فاذا ر�ع ر�عوا،

نماز  ج ما با رسول خدا«)؛ ۴۷۴(مسلم ح  »ثم نتّبعهنراه قد وضع وجهه يف االرض 

 یم؛ وھنگامیکرد ینمود، ما رکوع م یرکوع م ج م؛ پس از آن که آن حضرتیخواند یم
گفت، ما ھمچنان  یم» سمع الله لمن حمده«نمود و  یکه سرش را از رکوع بلند م

ن یاش) را به زم یشانیاش (پ چھره ج م که آن حضرتیدید ین که میم تا ایستاده بودیا
 .»م)یرفت یم (و به سجده میکرد یم یرویگذاشت؛ سپس ما از او پ

 )حیَصحِ ] (۲[ - ۱۱۳۷

 ۲/۷۰ ی؛ و ترمذ۶۲۲ح  ۱/۴۱۲)؛ ابوداود ۴۷۴-۱۹۷ح ( ۱/۳۴۵؛ مسلم ۶۹۰ح  ۲/۱۸۱ یبخار -١
 .۲۸۱ح 

                                           



 ٤٥٩ )...و حرکات( کردن یرویپ از یمقتد بر آنچه) ٢٨( باب( :صلوةکتاب ال

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
ا يَْومٍ  َذاَت  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  بِنَا َص�َّ : قَاَل  أ ْ�بََل  َصَالتَهُ  قىََض  فَلَمَّ

َ
 بِوَْجِههِ  َعلَيْنَا أ

َها«: َ�َقاَل  ُّ�
َ
ُكوِع  �َْسِبُقوِ�  فََال  إَِماُمُ�مْ  إِ�ِّ  انلَّاُس  �   بِالرُّ

َ
ُجودِ  َوال   بِالسُّ

َ
ِقيَامِ  َوال

ْ
  بِال

َ
 َوال

اِف  إِ�ِّ : بِاِالنرِْصَ
َراُ�مْ  فَ

َ
َماِ�  أ

َ
يف َومن أ

ْ
اهُ . »َخل وَ  .)١(مُسلم رَ

ما امامت و  یبرا یروز ج د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۲( -۱۱۳۷
ان رساندند، رو به ما کردند و فرمودند: یش را به پایدادند و چون نماز خو یشنمازیپ

ام و سالم دادن، یشنماز شما ھستم؛ پس در رکوع، سجده، قیگمان، من پ یمردم! ب یا«
 ».نمیب یش میرا من، شما را از جلو و پشت سر خوید؛ زیرینگ یشیاز من پ

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

ش، متوجه ما شد؛ رو به ما کرد؛ رو در یخو ی چھره: با »اقبل علينا بوجهه« :شرح
 ما قرار گرفت. یرو

 د.یرینگ یشید؛ در افعال نماز، بر من پیری: از من، سبقت نگ»یفال تسبقون«
 سالم نماز. یعنی: بازگشتن از نماز؛ »باالنصراف«

 نم.یب یش می: من شما را در خارج نماز، از جلو خو»فاينّ اراكم من امامي«

، شما را در َخرق عادت یو بر مبنا مشاھدها ی مکاشفهق ی: از طر»فيو من خل«
ش در یھمچنان که شما را از جلو خو یعنینم؛ یب یش میداخل نماز، از پشت سر خو

 کنم. یز شما را از پشت سر خود، مشاھده مینم، در داخل نماز نیب یخارج نماز م

 یامبر گرامیپ یھا از معجزه یکیانگر ی، ب»فاينّ اراكم من خلفي«به ھر حال، عبارت 

ت و یست و به عنایالعاده است که مخالف عقل ن خارق یاست. و معجزه، امر ج اسالم
امبران، در یو نبوت و رسالت پ یت الھیت و ربوبید الوھکیاثبات و تأی برا ید الھییتأ

 گردد.  یار مکامبران آشیموارد مختلف بر دست پ
اء است، معجزات یت و صدق انبیات حقانان و اثبیمت معجزات، بکفلسفه و ح

قرآن، مختص و محدود  یبه استثنا ج امبر اسالمیمعجزات پ ی گذشته و ھمه یایانب
و  یشگیبه زمان خودشان بوده، اما قرآن باز ھم به نص خود قرآن و اعجازش، ھم

 مان دارند.یموارد فوق ا یکایکن به یماندگار است و مؤمن

 .۳/۱۲۶؛ و مسند احمد ۱۳۱۷ح  ۱/۳۴۵ ی)؛ دارم۴۲۶-۱۱۲ح ( ۱/۳۲۰مسلم  -١
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با قدرت خدا و اجازه از محضر  ج امبریه پکن بود یھم یکین معجزات، یا ی از جمله
ش مشاھده یآنھا را از پشت سر خو یارھاکنات و کات و سکپروردگار، نمازگزاران و حر

 نمود. یار را مکن یه از روبرو اکرد، ھمانگونه ک یم
ار خدا بود کگر، ید ی العاده فوق یارھاکز بسان معجزات و ین معجزه نیو در واقع ا

 .ج امبریار خود پک نه
رد و به آنھا ثابت کرون ین پندار اشتباه را از مغز مردم بیوسته ایپج امبریخود پ

ار اوست. کو انباز خدا و اعجاز و معجزه، تنھا  یکه من نه خدا ھستم، نه شرکنمود، 
شود  یبر من نازل م یه وحکن تفاوت یگر، با اید یھا ھستم ھمانند انسان یمن بشر

ن یش از ایارم گذارده است، بیز الزم بوده، خودش در اختیه از اعجاز نکوآن مقدار 
 ست.یاز دست من ساخته ن یارک

نسبت داده ÷یسیبه حضرت ع یه در قرآن معجزات متعددکنیل با این دلیبه ھم
ورمادرزاد، کا یر قابل عالج و یماران غیب یردن مردگان، شفاک ل: زندهیشده است، از قب

ه آن را منحصرًا ک» بأذن الله«ا ی» یبأذن« ی لمهکن موارد یر تمام ان حال دیبا ا یول
ن معجزات گر چه بدست یداند، آمده است تا روشن شود ا یمنوط به فرمان پروردگار م

 ه ھمه بفرمان خدا بوده است. کظاھر شده اما از خود او نبوده است، بل÷حیمس
َفٌق ] (۳[ - ۱۱۳۸  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َوَ�نْ 
َ
 «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َِمامَ  ُ�بَاِدُروا ال

ْ
َ  إَِذا اإل  َو�ِذا فكربوا َكربَّ

 : قَاَل 
َ

الّ� َوال َدهُ  لَِمنْ  اهللاُ  َسِمعَ : قَاَل  َو�َِذا فَاْرَكُعوا َرَ�عَ  َو�َِذا آِم�َ : َ�ُقولُوا. الضَّ : َ�ُقولُوا مَحِ
  لَك َر�َّنَا اللَُّهمَّ 

ْ
  »َحمدـال

َّ
نَّ  إِال

َ
َُخارِيَّ  أ  : قَاَل  َو�َِذا«: يَْذُكرْ  لَمْ  ابلْ

َ
الّ� َوال  .)١(»الضَّ

ن است که یا یامام، برا«(فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۳( -۱۱۳۸
ر یشنماز، تکبید؛ ھرگاه پیرینگ یشیگردد؛ پس) بر امام، پ یرویبدو اقتدا شود و از او پ

، شما »نیو ال الضالّ «د و ھرگاه امام، در نماز گفت: ییبگور یگفت، شما ھم تکب
ن کلمه را یھمزمان با فرشتگان، ا ی؛ (چون ھر کس»نیآم«د: ییان) ھم بگوی(مقتد

 شود). یاش، بخشوده م گذشته ی رهید، گناه صغیبگو

؛ و مسند احمد ۹۶۰ح  ۱/۳۰۸؛ ابن ماجه ۸۳۰ح  ۲/۹۶ یی)؛ نسا۴۱۵-۸۷ح ( ۱/۳۱۰مسلم  -١
۲/۴۴۰. 

 

                                           



 ٤٦١ )...و حرکات( کردن یرویپ از یمقتد بر آنچه) ٢٨( باب( :صلوةکتاب ال

که (از رکوع بلند شد،  ید و زمانیو ھرگاه امام، به رکوع رفت، شما ھم به رکوع برو

اللهم «د: ییگفت، شما ھم بگو» سمع الله لمن حمده«د؛ و ھرگاه که) یبلند شو شما ھم

نا ل  ».احلمد كربّ
ن عبارت را یا ین تفاوت که بخاریو مسلم است؛ با ا یث، مورد اتفاق بخارین حدی[ا

 ].»)وال الظالني«(ھرگاه امام گفت: » ال الظالنيو و اذا قال:«ذکر نکرده است: 
د؛ بر امام در انجام اعمال و حرکات نماز، یرینگ یشیاز امام، پ: »التبادروا« :شرح

ان الزم است که در تمام افعال ید؛ بلکه بر شما مقتدید؛ از او جلو نزنینکن یش دستیپ
 د.یینما یرویش، متابعت و پینماز، از امام خو

ا! یاللھم استجب: بار خدا«شود و از آن  یاست که پس از دعا گفته م ی: لفظ»نیآم«
 شود. ی، اراده م»ریبپذ

 ند:یفرما یم یثیدر حد ج امبریپ

فر ـمالئكة يف السمـقالت الو اذا قال احدكم آمني« اء آمني، فوافقت احدامها االخري؛ غُ

م من ذنبه  ی از شما (بعد از خواندن سوره یکیھرگاه «و مسلم)؛  ی(بخار» له ما تقدّ
ن، با ھم ھمزمان ین دو آمیند و ایگو ین مید و فرشتگان ھم که آمین بگویفاتحه) آم

 .»شود یاو بخشوده م ی باشند، گناھان گذشته

، فقولوا: آم�؛ »ال الظال�و غ� املغضوب عليهم«اذا قال االمام: «ند: یفرما یز میو ن
 قوَل ال

ُ
ھرگاه «و مسلم)؛  ی(بخار »مالئ�ة، ُغفر هل ما تقّدم من ذنبهـفانّه من وافق قوهل

د: ییز بگویان) نی، شما (مقتد»ال الظالنيو غري املغضوب عليهم« امام در نماز گفت:
 ی رهید، گناھان صغین کلمه را بگویھمزمان با فرشتگان ا ین؛ چون ھر کسیآم

 .»شود یاش بخشوده م گذشته
فق] (۴[ - ۱۱۳۹  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
نَّ : أ

َ
هُ  فَُجِحَش  َ�نْهُ  فرَُصِعَ  فَرًَسا َر�َِب  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ ْ�َمنُ  ِشقُّ

َ ْ
 َصَالةً  فََص�َّ  األ

لََواِت  ِمنَ  ا ُ�ُعوًدا َوَراَءهُ  فََصلَّيْنَا قَاِعدٌ  وَُهوَ  الصَّ َِمامُ  ُجِعَل  إِ�ََّما«: قَاَل  انرَْصََف  فَلَمَّ
ْ

 فَإَِذا بِهِ  يِلُْؤَ�مَّ  اإل
َدهُ  لَِمنْ  اهللاُ  َسِمعَ  قَاَل  َو�َِذا فَاْرَ�ُعوا َرَ�عَ  َو�َِذا فَاْرَكُعوا َرَ�عَ  فَإِذا قيَاما فصلوا قَائِما َص�َّ   َ�ُقولُوا مَحِ
  َولَك َر�نَا

ْ
مْجَُعونَ  ُجلُوًسا فََصلُّوا َجالًِسا َص�َّ  َو�َِذا قيَاما فصلوا قَائِما ص� َو�ِذا َحمدـال

َ
 »أ
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  قَاَل 
ْ
ُ : ُحَميِْديُّ ـال

ُ
َقِديمِ  َمَرِضهِ  يِف  ُهوَ  »ُجلُوًسا فََصلُّوا َجالًِسا َص�َّ  إَِذا«: قَْوهل

ْ
 َص�َّ  ُ�مَّ  ال

َفهُ  َوانلَّاُس  َجالًِسا ج انلَّيِبُّ  َذلَِك  َ�ْعدَ 
ْ
ُمْرُهمْ  لَمْ  ِ�يَامٌ  َخل

ْ
ُقُعودِ  يَأ

ْ
َما بِال ِخرِ  يُؤَْخذُ  َو�ِ�َّ

ْ
ِخرِ  بِاآل

ْ
 فَاآل

َُخارِيِّ  لَْفُظ  َهَذا. ج انلَّيِبِّ  فِْعِل  ِمنْ  َفَق . ابلْ   ُمْسِلمٌ  َوا�َّ
َ

مْجَُعونَ  إىِل
َ
 فََال «: ِرَوايَةٍ  يِف  َوَزادَ . أ

 .)١(»فاسجدوا سجد َو�ِذا َعلَيْهِ  ختتلفوا

سوار شدند و از آن  یبر اسب ج ) رسول خداید: (روزیگو س ) انس۴( -۱۱۳۹

از  یکی ج شد؛ آن حضرت ین فرو افتادند و جانب راست بدنشان، زخمیاسب، بر زم
لت نشسته (با جماعت) خواندند و ما ھم نشسته، پشت سر فرض را به حا ینمازھا

ن است تا از یا یامام، برا«ان رساندند، فرمودند: یم. چون نماز را به پایشان نماز خواندیا
ستاده نماز گزارد، شما یشود و بدو اقتدا گردد؛ پس ھرگاه به حالت ا یرویاو پ

د یکه به رکوع رفت، شما ھم به رکوع برو ید و وقتیستاده نماز بخوانیز ایھا) ن ی(مقتد

 »من محدهـسمع اهللا ل«که  ید و ھنگامیکه از رکوع بلند شد، شما ھم بلند شو یو زمان

نا ل«د: ییگفت، شما ھم بگو ؛ و ھرگاه به حالت نشسته نماز گزارد، شما »احلمد كربّ
 ».دینشسته نماز بخوان یھمگ

: ج امبریپ ی ن فرمودهید: ای) گویامام بخار ی د برجستهیاز اسات یکی( یدیحم
، به ھنگام »دیھرگاه امام به حالت نشسته نماز گزارد، شما ھم نشسته نماز بخوان«

 ج امبریوفات) است و پس از آن، پ یماری(قبل از ب ج امبرین پیشیپ یضیو مر یماریب
ش را یخو ستاده نمازیشان به حالت ایز پشت سر اینشسته نماز گزاردند و مردم ن

ن یش فرمان دھند؛ و جز ایھا را به نشستن در پشت سر خو آن که آن یخواندند، ب

معتبر و قابل اعتماد  ج امبرین عمل پی،) آخرین موضوعات و مسائلیست که (در چنین
 باشد. یم

و  یمورد اتفاق بخار ،»فصلّوا جلوساً امجعون«است؛ و تا عبارت  ین لفظ بخاری[ا
 مسلم است.

ح  ۲/۱۹۴ ی؛ ترمذ۶۰۱ح  ۱/۴۰۱)؛ ابوداود ۴۱۱-۷۷ح ( ۱/۳۰۸؛ مسلم ۶۸۹ح  ۲/۱۷۳ یبخار -١
تاب صالة ک« ۱۶ح  ۱/۱۳۵ ک؛ موطأ مال۱۲۳۷ح  ۱/۳۹۲؛ ابن ماجه ۸۳۲ح  ۲/۹۸ یی؛ نسا۳۶۱

 .۳/۱۱۰؛ و مسند احمد »الجماعة

 

                                           



 ٤٦٣ )...و حرکات( کردن یرویپ از یمقتد بر آنچه) ٢٨( باب( :صلوةکتاب ال

د؛ و یبا امام، مخالفت نورز« ز افزوده شده است:]ین جمله نیت مسلم، ایرواو در 
 ».دیھا) ھم به سجده برو یھرگاه به سجده رفت، شما (مقتد

 ن افتاد.ی: از اسب، بر زم»فصرع عنه« :شرح

 ز وجود دارد:یات نین روایبه حالت نشسته، ا ج امبریدر مورد نماز خواندن پ

عن فرس فُجحش شّقه االيمن؛  ج رسول اهللا سقط«د: یگو س انس بن مالک
فدخلنا عليه نعوده، فحرضت الصلوة فصّ� بنا قاعداً؛ فقعدنا؛ فلّما قيض الصالة، قال: 

اذا قال: و اذا رفع فارفعوا؛و اذا ر�ع، فار�عواو انّما جعل االمام يلؤتّم به؛ فاذا كرّب فكرّبوا«
 و مسلم). ی(بخار »اذا سجد فاسجدواو احلمد؛ كلو سمع اهللا ملن محده، فقولوا: ر�نا

ادت، به یشد؛ به عنوان ع ین افتاد و طرف راستش زخمیاز اسبش بر زم ج امبریپ«
ما انجام داد و ما  ید؛ امامت را به حالت نشسته برایم؛ وقت نماز فرارسیخدمتش رفت

تا از او ن است یا یامام، برا«که نماز تمام شد، فرمود:  یم؛ وقتیھم نشسته نماز خواند
که به رکوع رفت،  ید، وقتییر بگویر گفت، شما ھم تکبیشود؛ ھرگاه امام، تکب یرویپ

که  ید؛ و موقعیکه از رکوع بلند شد، شما ھم بلند شو ید و زمانیشما ھم به رکوع برو

ناد ییرا گفت، شما ھم بگو سمع اهللا ملن محده ن که به سجده رفت، ی؛ و ھماحلمد كلو ربّ
 .»دیسجده بروشما ھم به 

صّ� وراءه و ؛ فصّ� جالساً كهو شاو يف بيته ج صّ� رسول اهللا«د: یگولشهیو عا
انّما ُجعل االمام يلؤتّم به، فاذا ر�ع «قوم قياماً؛ فاشار ايلهم ان اجلسوا؛ فلّما انرصف قال: 

 ج امبریپ«و مسلم).  ی(بخار »اذا صّ� جالساً فصلّوا جلوساً و اذا رفع فارفعواو فار�عوا
پشت سرش به حالت  یا ض بود و در منزل، به حالت نشسته نماز را خواند؛ عّدهیمر

که نمازش را  ینند؛ وقتیبه آنان اشاره کرد تا بنش ج امبریستاده به او اقتدا نمودند؛ پیا
شود؛ ھرگاه به رکوع رفت، با او  یروین است که از او پیا یامام، برا«تمام کرد، فرمود: 

د؛ ھرگاه به حال نشسته نماز را خواند، شما یکه بلند شد، بلند شو ید و وقتیوبه رکوع بر
 .»دینیھم بنش

ده شدن آن؛ و یعبارت است از خراش برداشتن پوست و تراش »َجحش«: »َفُجحش«

خراش  ج امبر اکرمیراست پ ین سانحه، پایشود که در ا یت ابوداود، معلوم میاز روا
 برداشته بود.
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 یالحجه، سال پنجم ھجر ین واقعه، مربوط به ماه ذید: ایگو یم حافظ ابن حّبان
 بوده است.

ستادن در نماز را یکه قدرت ا ین موضوع (کسی، در اینظران اسالم علماء و صاحب
ا یتواند اقتدا کند، آ یر؟ و اگر میا خیتواند به امام نشسته، اقتدا کند  یا میداشته باشد، آ

تواند به او اقتدا  یا به صورت نشسته ھم مید یاو اقتدا نماد به یستاده بایفقط به صورت ا
 نظر دارند. کند،) اختالف

، ین باورند که اگر مقتدیبر ا جمھور سلفو  /یامام شافع، /فهیامام ابوحن
تواند به امام نشسته که قادر  یستاده میستادن را داشته باشد، فقط به صورت ایقدرت ا

به ھنگام  ج امبریاصحاب، به پ یلشان، اقتدایو دل د؛یست، اقتدا نمایستادن نیبه ا

به حالت نشسته امامت را انجام داد و  ج باشد که آن حضرت یمرض وفاتشان م

 - یدیخ حمیشاقتدا نمودند. و از قول  ج امبریستاده، به پیاصحاب، ھمه به حالت ا
ھرگاه امام به  :-ن حکم یشود که ا ین دانسته میز چنین - ید امام بخاریاز اسات یکی

که  یثیبه حکم حد -ان نشسته نماز بخوانند یمقتد ی حالت نشسته نماز بخواند، ھمه

ستاده، یدر مرض وفات، به حالت نشسته نماز گزاردند و مردم به حالت ا ج آن حضرت

اعتماد  معتبر و قابل ج امبرین عمل پیرا آخریده است؛ زیبدو اقتدا کردند، منسوخ گرد
 باشد. یم

نظر دارند که گزاردن نماز فرض  ن مسأله اتفاقیبر ا ینظران فقھ ر حال؛ صاحببه ھ
ن یکه بد یست؛ و نمازیز نیجا یامام و مقتد یبرا -بدون عذر  -به حالت نشسته 

، به ین که، اگر امام بنا بر عذریا ی رفته نخواھد شد؛ البته دربارهیسان گزارده شود، پذ
ست؟ علماء و یان چیف مقتدیگرفت، در آن صورت، تکلحالت نشسته امامت را به عھده 

اشاره  مشھور ی هیدگاه و نظریسه دنجا به ی، اختالف دارند؛ و در اینظران فقھ صاحب
 م کرد:یخواھ

ن باور است که اقتدا به یبر ا -ش یقول مشھور خو یبر مبنا - /امام مالک -۱
و نه نشسته؛  ستادهیست؛ نه در حالت ایز نیجا یچ صورتیامام نشسته، در ھ

ستادن معذور بودند، در آن صورت اقتدا یان، مانند امام از ایالبته اگر مقتد
 ز است.یکردن آنان به امام، جا

 



 ٤٦٥ )...و حرکات( کردن یرویپ از یمقتد بر آنچه) ٢٨( باب( :صلوةکتاب ال

ث مرسل یحدداند و از  ی) را منسوخ م۱۱۳۹ث انس (به شماره یحد /امام مالک

(مصنف  »اليؤّم رجُل�ٌ بعدي جالساً «کند که در آن آمده است:  یاستدالل م یامام شعب
 .»به حالت نشسته، امامت نکند یپس از من، کس«)؛ یعبدالرزاق و دارقطن

است که به اّتفاق  »یجابر جعف«، بر یث شعبیاند: مدار حد و جمھور علماء گفته
ث ین حدیا ی درباره یباشد. خود امام دارقطن یف میل، ضعیجرح و تعد یعلما

ث یث؛ و الحدیو ھو متروک الحد یعن الشعب یر جابر الجعفیروه غیلم «د: یگو یم
ت کرده است؛ و یروا یاز شعب یث را فقط جابر جعفین حدیا«؛ »مرسل التقوم به حجة

باشد؛  یز مرسل میث نیباشد؛ و عالوه بر آن، حد یم» ثیمتروک الحد«ز ین یجابر جعف
 .»توان از آن استدالل جست و بدان احتجاج نمود ین رو، نمیاز ا

ن باورند که ی، بر اهیظاھرو  / امام اسحاق، / یاوزاعامام ، / امام احمد -۲
باشد؛ البته مشروط بر  یض که نشسته است، درست میاقتدا کردن به امام مر

 ش را بخوانند.یز به حالت نشسته، نماز خویان نیآن که مقتد

ط یدر حالت نشسته، با شرا یمقتد ی، اقتدا/ امام احمد بن حنبلدگاه یو از د
 شد:با یز میر جایز

مار بوده یامام، از ابتدا، نماز را به حالت نشسته شروع کرده باشد و از قبل ب )الف
 د.یره گردد و او را وادار به نشستن نمایبر او چ یمارینماز، ب ین که در اثنایباشد؛ نه ا

 مسجد باشد. یمار، امام دائمیامام ب )ب
، ُمزمن یو یماریو بنده وجود داشته باشد یحال امام در آ یبه بھبود یدیام )ج

 نباشد.

) ۱۱۳۹ث شماره ی(حد س ث انسیگران، از حدیاستدالل امام احمد بن حنبل و د

و «ان فرمودند: یبه حالت نشسته امامت دادند و خطاب به مقتد ج امبریباشد که پ یم
 و«؛ »و اذا صّ� جالساً فصلّوا جلوساً امجع�«ا ی؛ »اذا صّ� قعوداً فصلّوا قعوداً امجع�

 .»دینشسته نماز بخوان یھرگاه امام به حالت نشسته نماز گزارد، شما ھمگ

، / یان ثوریسف، / وسفیامام ابو، / یامام شافع، / فهیامام ابوحن -۳

اند:  ، گفتهینظران اسالم شتر علماء و صاحبیو ب / یامام بخار، / ابوثور
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 یکه از سالمت جسم یانیاقتدا کردن به امام نشسته، درست است؛ اّما مقتد
 ست.یستاده نماز بخوانند و نشستن آنان، درست نید ایبرخوردارند، با

ِ َ�ٰنِتِ�َ ﴿ ی هین بزرگواران از آیاستدالل ا َّ�ِ ْ است که در آن،  ]۲۳۸[البقرة:  ﴾َوقُوُموا

ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف ﴿ی  هیماران و ناتوانان با آیفرض قرار داده شده است؛ البته ب »امیق« َّ� 
 یبرا یلیدل یھستند، ول یام، مستثنیستادن و قیاز ا .]۲۸۶[البقرة:  ﴾...َ�ۡفًسا إِ�َّ ُوۡسَعَها

ش را پشت سر امام ینماز خو یستین رو، بایافراد سالم، وجود ندارد؛ از ا یاستثنا
 ستاده بخوانند.ینشسته، به حالت ا

افراد  یت نشستن برایھا، ممنوع که در آن یاتیث و روایه، احادین آیو عالوه بر ا
کنند؛ به عنوان  ید مییرا تأ یدگاه جمھور علماء و دانشوران فقھیسالم آمده است، د

 د:یگو س نیمثال: عمران بن حص

صّل قائماً فان لم �ستطع فقاعداً؛ فان لم «؟ فقال: ج انلاصور فسألُت انليبّ  اكن يب«
نه، ین زمیدر ا ج امبریر بودم؛ از پیبتال به بواسمن م«(ابوداود)؛  »�ستطع فع� جنب

؛ پس به یستاده نماز بگزار، اگر نتوانستیفرمودند: ا ج ف کردم؛ آن حضرتیکسب تکل
ش را ی، پس بر پھلو افتاده و نماز خویحالت نشسته، نمازت را بخوان و اگر نتوانست

 .»بگزار

جمھور  یبرا یو اساس ل مھمیز دلین ج امبریوفات پ یماریب ی ن واقعهیو ھمچن

صحابه، در حالت  ی نشسته نماز را امامت کردند و ھمه ج امبریرا پیباشد؛ ز یعلماء م
 شان اقتدا کرده بودند.یستاده، پشت سر ایا

اقتدا  ج امبریت نماز نفل به پیگزاردند و صحابه به ن ینماز فرض م ج امبریا پیو 

ز افتادن از اسب، تا چند روز در بعد ا ج ن که آن حضرتیل ایکرده بودند؛ به دل

آن  ی م در ھمهیین که بگویامدند و ایاقامت داشتند و به مسجد نلشهیعا ی مشربه
ن از یباشد. ا یت میل بوده است، دور از واقعی، تعطیروزھا، نماز جماعت در مسجد نبو

صحابه  ی آن قدر وسعت نداشت که ھمهلشهیعا ی گر، مشربهید یک سو؛ و از سوی

 یگردد که صحابه، نمازھا یاقتدا کنند؛ پس معلوم م ج امبریدر آن جمع شده و به پ

 ج امبریادت پیکردند و پس از آن، به ع  یش را در مسجد با جماعت ادا میفرض خو

 



 ٤٦٧ )...و حرکات( کردن یرویپ از یمقتد بر آنچه) ٢٨( باب( :صلوةکتاب ال

لت یفراچنگ آوردن فض یافتند، برای یرا در حال نماز م ج امبریکه پ یرفتند؛ و وقت یم

 نمودند. یاقتدا م ج دند و به آن حضرتکر یت نفل میو پاداش، ن

 یاست؛ در ابتدا »مسبوق«نماز  ی ، دربارهس ث انسیآند که حد ز گفتهین یو برخ
از امام، متوجه نظم  یرویپ ید، به جایرس یر به جماعت مید یکه شخص یاسالم، زمان

دوم  ی د، بعد از سجدهیرس یاگر در رکعت دوم به جماعت م یعنیشد؛  یرکعات خود م
شد؛ و اگر امام بعد از رکعت سوم  یرکعت دوم خود بلند م ینشست، او برا یکه امام م

 ین که روزینشست؛ تا ا یات میشد، او جھت خواندن التح یرکعت چھارم بلند م یبرا

ام و ین روش در قیبا ترک ا -که از جماعت عقب مانده بود  - س عبدالله بن مسعود

، س عملکرد عبدالله بن مسعود ی پس از مشاھده ج امبریکرد؛ پ یرویقعود از امام پ

)؛ ۳۱۷۶(مصنف عبدالرزاق، ح  »اّن ابن مسعود َسّن ل�م ُسنًَّة فاستّنوا بها«فرمودند: 

جاد کرد، پس بدان عمل یرا ا یکیشما، روش ن ی، براس عبدالله بن مسعود یبه راست«
 .»دیکن

و اذا صّ� جالساً فصلّوا جلوساً «: ج امبریپ ی ن رو امکان دارد که فرمودهیاز ا
 باشد. »مسبوق«، در رابطه با »امجعون

ن ین است که امکان دارد، ایذکر شده، ا س ث انسیحد یکه برا یه چھارمیو توج

بوده  یبوده باشد و فقط مختّص نماز ج آن حضرت یھا یژگیات و ویعمل از خصوص

(ج » کنزالعّمال«ن که در یل ایدل اند؛ به امامت آن را بر عده داشته ج امبریاست که پ
معمر بن  ی هیا ابوعروه (کنیاز عروة  ی) به نقل از مصّنف عبدالرزاق، اثر۲۵۸ص  ۴

(اي ان يؤّم  ج بلغ� انّه الينبيغ الحد غ� انليبّ «ت شده است که گفت: یراشد) روا

 ج امبریر از پیگر غید یکس یده است که براین رسیبه من چن«. »قاعداً لغ�هم)
 .»گران را امامت دھدیست که به حالت نشسته، دیمناسب ن

ِ َ�ٰنِتِ�َ ﴿ ی هیام در نماز، از آیبه ھر حال؛ حکم فرض بودن ق َّ�ِ ْ [البقرة:  ﴾َوقُوُموا

باشد که  یم یاحتماالت گوناگون یز داراین س ث انس بن مالکیثابت است و حد ]۲۳۸
 عبارتند از:

 منسوخ شده است.
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 فرض. ینوافل است نه نمازھامربوط به 
 است.» مسبوق«مربوط به شخص 

 بوده است. ج ات آن حضرتیاز خصوص
، ترک کرد؛ و واحد یخبرتوان در مقابل  یث را نمیح قرآن و حدین، حکم صریبنابرا

را اگر یح دارد؛ زی، ترجس ث انسیه باال، احتمال منسوخ شدن حدیان چھار توجیاز م
ث منسوخ نشده است، در آن صورت چگونه به ھنگام یحدم که یفرض را بر آن بگذار

ننشست و ھمه در  ج امبریک از صحابه در اقتدا به پیچ یھ ج امبریوفات پ یماریب
انگر منسوخ شدن حکم ین عملکرد صحابه، بیشان اقتدا نمودند! ایستاده، بدیحالت ا

گاه و باخبر بودند. ج امبریاران پی یان بوده است که تمامینشستن مقتد  از آن آ
فق] (۵[ - ۱۱۴۰  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ا: قَالَْت  اَع�َِشة وََعن بَا ُمُروا«: َ�َقاَل  لَصَالة يوذنه بَِالل َجاءَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َ�ُقَل  لَمَّ
َ
 أ

نْ  بَْ�رٍ 
َ
َ  أ بُو فََص�َّ  »بِانلَّاِس  يَُص�ِّ

َ
َك  بَْ�رٍ  أ

ْ
يَّامَ  تِل

َ ْ
ةً  َ�ْفِسهِ  يِف  وََجدَ  ج انلَّيِبَّ  إِنَّ  ُ�مَّ  األ  ِخفَّ

رِْض  يِف  �طان َورِْجَالهُ  رَُجلَْ�ِ  َ�ْ�َ  ُ�َهاَدى َ�َقامَ 
َ ْ
ـمَ  َدَخَل  َحىتَّ  األ

ْ
ا ْسِجدَ ال بُو َسِمعَ  فَلَمَّ

َ
 أ

  أخر ذهب حسه ب�ر
َ
ْوَمأ

َ
ْهِ  فَأ

َ
ن ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  إيِل

َ
  أ

َ
ر ال خَّ

َ
 �َسار َعن �لس َحىتَّ  فَجاء يتَأ

بُو فاََكنَ  ب�ر أيب
َ
بُو َ�ْقتَِدي قَاِعًدا يَُص�ِّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َوَ�نَ  قَائًِما يَُص�ِّ  بَْ�رٍ  أ

َ
 بَْ�رٍ  أ

 ب�ر أيب بَِصَالة مقتدون َوانلَّاُس  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  بَِصَالةِ 
بُو �ُْسِمعُ : لَُهَما ِرَوايَةٍ  َوِ� 

َ
 .)١(اتلَّْكِب� انلَّاَس  بَْ�رٍ  أ

شّدت گرفت،  ج و درد رسول خدا یمارید: چون بیگولشهی) عا۵( -۱۱۴۰

 س به ابوبکر«فرمودند:  ج امبریشان اعالم نمود؛ پیآمد و وقت نماز را به ا س بالل
ن ی) ای، (امامت نمازھاس ن رو، ابوبکریاز ا». د نماز را به امامت، با مردم بخواندییبگو

 مار بودند) را به عھده گرفت.یبه شّدت ب ج امبری(که پ یچند روز

ش احساس یو آرامش را در وجود خو یک مقدار بھبودی ج سپس آن حضرت
آن  یمسجد بردند و حال آن که پاھا یشان را به سویکردند و بلند شدند و دو نفر ا

ح  ۱/۳۸۹؛ ابن ماجه ۸۳۳ح  ۲/۹۹ یی)؛ نسا۴۱۸-۹۵ح ( ۱/۳۱۳؛ مسلم ۶۸۴ح  ۲/۱۶۷ یبخار -١
 .۶/۱۵۹؛ و مسند احمد ۱۳۳۶ح  ۱/۳۵۳ ی؛ دارم۱۲۳۲
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ن که وارد مسجد شدند؛ ید؛ تا ایکش یشد و آن را خط م یده مین کشیبر زم ج حضرت

داخل مسجد شده است، خواست از  ج امبریحساس کرد که پا س ن که ابوبکریو ھم

بماند و  یخود باق یبه او اشاره کردند تا در جا ج امبریپ یخود به عقب رود ول یجا
 به عقب نرود.

 س نشستند؛ و ابوبکر س ن که به جانب چپ ابوبکریش آمدند تا ایپ ج آن حضرت
بود که  ین در حالیخواندند؛ و ا یبه حالت نشسته نماز م ج امبریستاده و پیبه حالت ا

 اقتدا کرده بودند.  س اقتدا کرده بود و مردم ھم به ابوبکر ج امبریبه نماز پ س ابوبکر
اند:]  گر آوردهید یتیدر رواھردو  اند؛ و ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 رساند.  یر نماز را به گوش مردم می) تکبی(صدا س ابوبکر

و ضعف بر دو تن در دو طرف  یکه از سست یدر حال ج امبریپ: »یھادی« :شرح
 ه داده بود، آمد.یخود تک

شد و  یده مین کشیبر زم ج امبریپ یکه پاھا ی: در حال»و رجاله ختطّان يف االرض«
 د.یکش یآن را خط م

 : ج امبریاز وفات پ ییدورنما
ک شد و یخود نزد انیب دعوت و جھاد به پایو ُپر فراز و نش ین که روند طوالنیھم

، ین جھانیا ید؛ آثار وداع با زندگان، و بدرود گفتن به زندگیره گردیاسالم بر اوضاع چ

و گفتار و رفتار و حرکات و سکنات آن  ج امبراکرمیپ یاندک اندک در برخوردھا

 د.یمشھود گرد ج حضرت

 ج ازدھم ھجرت، رسول خدایصفر سال  ست نھم ماهیا بیست و ھشت یروز دوشنبه، ب
 ین راه سر دردیبازگشتند، در ب یع کردند. وقتییرا تش یا ع، جنازهیدر قبرستان بق

که حرارت  ییش از اندازه باال رفت، تا جایبدنشان ب ید، و دمایشان گردید عارض ایشد

 د.یگرد یبسته بودند، محسوس م ج که به سر آن حضرت یا پارچه یبدنشان از رو

با مردم نماز گذاردند. طول زمان  یماریدر حال ب ج امبر اکرمیازده روز پیمدت 

 ا چھارده روز بود.یزده یجمعًا س ج رسول خدا یماریب
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اين «دند: یپرس یاز ھمسرانشان م یاپیافت، پیشّدت  ج رسول خدا یماریکه ب یوقت

 .؟»میم؟ فردا من کجایفردا من کجا«؛ ؟»انا غداً؟اين اناغداً 

شان اجازه دادند که ھر جا یافتند، و به ایمنظورشان را در ج ھمسران آن حضرت

در  س طالب یبن اب یوعل س را فضل بن عباس ج خواھند باشند. آن حضرت یکه م

 ی ن ھفتهیآخر ج ب رسول خداین ترتیبردند. و به الشهیان گرفتند و به اتاق عایم
 دند.یگذران یخودشان را نزد و ین جھانیا یزندگان

شان فوق العاده یبدن ا ی، دماج به وفات رسول خدا روز چھارشنبه، پنج روز مانده

 شان از ھوش رفتند. آن حضرتید و ایتاب گردان یرا ب ج د، و درد آن حضرتیباال کش
شان فرمودند: یختند که ایشان رینشاندند، و آنقدر آب بر سر ا یرا در طشت ج

 ».بس است؛ بس است«؛ »حسبكم؛ حسبكم«

 یا احساس آرامش کردند و وارد مسجد شدند. ملحفهن معالجه، یپس از ا ج امبریپ
ره یرنگ و ت یخاکستر یا ش انداخته بودند و سرشان را با پارچهیخو ی شانه یرا بر رو

ھا  هین بار بر منبر رفتند و مردمان را توصیآخر یزد، بسته بودند. برا یم یاھیکه به س
 نمودند.خدا و... یگانگید و یانصار، توح ی درباره ییھا و سفارش

در  ج آن حضرت ج ف رسول خدایان عمر شریروز پنجشنبه، چھارروز مانده به پا
نمازھا را با مردم به جماعت  یبردند، تمام یرنج م یماریکه از شّدت ب یحال

 ی ن روز، نماز مغرب با مردم گزاردند و در آن نماز سورهیکه درا گزاردند؛ چنان یم
 را قرائت کردند.» والمرسالت«

که نتوانستند  یا ترشد، به گونه نیسنگ ج آن حضرت یماریھنگام نماز عشاء، ببه 

گفتند: مردم  ج امبراکرمید: پیگولشهیند. عایرون شوند و به مسجد درآیاز خانه ب

ند! فرمودند: ی، ھمه درانتظارشماج رسول خدا یرایم: خینمازشان را خواندند؟ گفت
م، غسل کردند. آنگاه به راه افتادند که یکردد! چنان یزیمن در طشت بر یآب برا یقدر

بروند؛ از ھوش رفتند، و سپس به خود آمدند. آنگاه فرمودند: مردم نمازشان را 
بات غسل کردن و از ھوش رفتن به ھنگام یگزاردند؟ دوباره و سه باره، ھمان ترت

مردم فرستادند تا با  س دنبال ابوبکر ج اتفاق افتاد. آن حضرت یاپیحرکت کردن، پ

 



 ٤٧١ )...و حرکات( کردن یرویپ از یمقتد بر آنچه) ٢٨( باب( :صلوةکتاب ال

را با مردم نماز گزارد.  ج امبر اکرمیآخر عمر پ یز آن روزھاین س نماز بگزارد. ابوبکر

جمعًا ھفده نماز را با مردم گزارد که عبارت بودند از ج امبراکرمیات پیدر ح س ابوبکر
ما ینماز عشاء روز پنج شنبه و نماز صبح روز دوشنبه و پانزده نماز در سه شبانه روز ف

 ن آن دو.یب

شان را یو درد ا یماریاحساس کردند که ب ج امبر اکرمیکشنبه، پیا روز یروز شنبه 
ان گرفتند و به مسجد یموقتًا آسوده گذاشته است؛ دو تن از صحابه، آن حضرت را در م

د، یرا د ج آن حضرت س ابوبکر یگزارد. وقت یداشت با مردم نماز م س بردند. ابوبکر

ستند و یبه او اشاره کردند که عقب نا ج رسول خداستد، یتر با کنار رفت که عقب

سمت چپ  س د! آن حضرت را درکنار ابوبکریبنشان س فرمودند: مرا در کنار ابوبکر

رات نماز را به یکرد، و تکب یاقتدا م ج ز به نماز رسول خداین س دند. ابوبکری، نشانیو
 د.یرسان یگوش مردم م

غالمشان را آزاد کردند، و  ج امبر اکرمیعمر، پان یک روز مانده به پایکشنبه یروز 
 که داشتند صدقه دادند. یناریا ھفت دیشش 

زره  ج دند. به ھنگام وفات رسول خدایخودشان را به مسلمانان بخش ی اسلحه
 صاع جو به گروگان رفته بود. یدر برابر س یھودیک نفر یشان نزد یا

گزاردند  یصبح روز دوشنبه را م د: مسلمانان داشتند نمازیگو یم س انس بن مالک

 ی حجره ی پرده ج دند که رسول خدایشنماز بود. در آن اثنا، ناگھان دیپ س و ابوبکر

اند.  اند و به نماز مشغول نگرند که صف بسته یاند و به آنان م را کنار زدهلشهیعا

را یرد؛ زیپس نھاد تا در صف اول قرار بگ یپا س دند. ابوبکریآنگاه تبسم کردند و خند

 ستند.یخواھند از خانه خارج شوند و با مردم به نماز با یم ج گمان کرد که رسول خدا
قرار شوند و  یب ین صحنه از فرط شادیر ایمسلمانان کم مانده بود که تحت تأث

مردم اشاره کردند که  یبا دست مبارکشان به سو ج نمازشان را قطع کنند. رسول خدا
 یختند. پس از آن، تا زمانید! آنگاه وارد حجره شدند و پرده را آویان ببرینمازتان را به پا

 داخل نشد. یگرین جھان بودند، وقت نماز دیات اید حیدر ق ج امبر اکرمیکه پ
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با او  یرا پنھان یرا فراخواندند و سخنل فاطمه ج امبر اکرمیروز برآمد، پ یوقت

را  یگربار سخنیرا فرا خواندند و د یست. آنگاه، ویگر ل ان گذاشتند؛ فاطمهیدر م

گفت: از فاطمه ـ بعدھا  ل شهید. عایخند ل ان نھادند؛ فاطمهیبا او درم یپنھان

با من گفتند  یپنھان ج امبر اکرمیدم؛ گفت: پیدن را پرسیستن و آن خندیـ راز آن گر
خواھند رفت، ا یافت و از دنیبرند، بھبود نخواھند  یکه در آن به سر م یماریکه از آن ب

شان یکان این فرد از نزدیبا من گفتند که من نخست یستم. آنگاه پنھانین خاطر گریبه ا
 دم.ین جھت خندیشوم؛ به ا یشان ملحق میخواھم بود که به ا

را بر  ج آنحضرت ل شهیبه حال احتضار در آمدند، وعا ج امبر اکرمیپس از آن پ

که خدا بر من  ییھا از نعمت یکیگفت:  یھمواره م ل شهیه داد. عایخودش تک

که نوبت من  یمن و در روز ی در خانه ج ن بود که رسول خدایداشته است، ا یارزان
شان، یمن جان سپردند، و خداوند به ھنگام وفات ا ی نهیس یبود، و در آغوش من و رو

 داد. وندیپ ج آب دھان مرا با آب دھان آن حضرت

 ج وارد شد. مسواک در دست او بود، و من رسول خدا س بکر یعبدالرحمن بن اب
افتم ینگرند. در یم س به عبد الرحمن ج دم که آن حضرتیرا در آغوش گرفته بودم. د

شما؟ با سرشان اشاره  یرمش برایشان دوست دارند مسواک بزنند. گفتم: بگیکه ا
م، مسواک شان را مسواک بزنیھا . مسواک را گرفتم و خواستم دندانیکردند که آر

. یشما؟ با سرشان اشاره کردند که آر یشان زبر بود. گفتم نرمش کنم برایا یبرا

 یپس از آن، مسواک را رو ج مسواک را با آب دھان خودم نرم کردم؛ آن حضرت
ا یافتند، دستانشان ین که از مسواک زدن فراغت یدند. وھمیشان کشیھا دندان

مبارکشان  یھا را به سقف اتاق دوختند، و لبانگشتانشان را باال کردند و چشمانشان 
 به حرکت درآمد و فرمودند:

 مع االذين انعمتَ عليهم من النبيني والصدقني والشهداء والصاحلني. اللهم اغفريل«

، الرفيق االعيلو که به آنان ِانعام  یبا آن کسان«؛ »ارمحني واحلقني بالرفيق االعيل، اللهمَّ
امرز و مرا مشمول یا! مرا بیدان و صالحان! بار خدایان، شھقیامبران، صدی: پیا فرموده

 .»ا! ملکوت َاعالیش قرار ده، و مرا به ملکوت اعال برسان. بار خدایرحمت خو
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ک طرف افتاد و یر را سه بار تکرار کردند، و دستانشان به ین عبارت اخیا ج امبریپ

 .»انا اليه راجعونو انا هللا«وستند. یبه ملکوت َاعال پ

ش از ظھر روز یپ یبه ھنگام شّدت گرما ج امبر بزرگ اسالمیداد وفات پیرو
داد، و در آن ھنگام، شصت و  یرو یازدھم ھجریع االول سال یدوشنبه، دوازدھم رب

گذشته بود. خبر وحشتناک وفات  ج سه سال و چھار روز از عمر مبارک آن حضرت

ره و تار شد، و از کران تا کران ینه تیآسمان مد یھا د. کرانهیبه ھمه جا رس ج امبریپ
 آن را ظلمت فراگرفت. 

دم که در یند یتر از آن روز کوتر و روشنیرا ن ید: ھرگز روزیگو س انس بن مالک

تر از آن  کیتر و تار را زشت یچ روزیز ھیبر ما وارد شدند، و ن ج آن روز رسول خدا

 دم.یافتند، ندیدر آن روز وفات  ج که رسول خدا یروز

بپردازند،  ج به کفن و دفن آن حضرت ج رسول خدا ی از آنکه صحابهش یپ

ھا و گفتگوھا و  باال گرفت. کشمکش ج خالفت رسول خدا ی اختالف نظرشان درباره
داد، و  یساعده رو یبن ی فهین و انصار در سقیان مھاجریفراوان م یھا بحث و َجدل

ن یروز دوشنبه با ا یند. تمامدا کردیاتفاق نظر پ س قیسرانجام بر خالفت ابوبکر صد
خودشان  ید، و مردم به کارھا و گفتگوھاید، و شب فرا رسیگرد یحال و اوضاع سپر

نپرداختند. آخر شب سه شنبه شد، و  ج سرگرم بودند و به کفن و دفن آن حضرت

شان، یادر بستر  ج کر مبارک آن حضرتید، و ھنوز پیسه شنبه فرا رس یعنیبامداد فردا 

دِر  ج رسول خدا ی ده شده بود، و خانوادهیشان کشیکر ایپ یو انداز راه راه بر روو ھمان ر

 بسته بودند. ج آن حضرت ی جنازه یاتاق را بر رو

کر یاورند، پیشان دربیرا از تن ا ج رسول خدا یھا روز سه شنبه، بدون آنکه جامه

 یو عل س را عباس ج امبر اکرمیکر پاک پیرا غسل دادند. غسل دادن پ ج آن حضرت
رسول  ی آزاد شده ی برده س و ُشقران س و قثم بن عباس س و فضل بن عباس س

کر یعھده دار شدند. عباس و فضل، پ س ی، و َاوس بن َخولس دیو ُاسامة بن ز ج خدا
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 یخت، و علیر یدادند و ُشقران آب م ین سو و آن سو حرکت میرا به ا ج آن حضرت

 ه داده بود.یخودش تک ی نهیرا بر س ج اوس، سِر آن حضرتداد، و  یشان را غسل میا

را سه بار غسل دادند. نخست با آب، سپس با سدر، و نوبت سوم  ج کر رسول خدایپ
مه بود و در یسعد بن خث ی فهیدند و از آِن طاینام یم» َغرس«که آن را  یبا آب چاھ

 دند.یآشام یقباء واقع شده بود، و از آب آن م ی هیناح

از  ید َسحولیسف یمانی ی را در سه قطعه پارچه ج کر پاک آن حضرتیاه پگ آن

کر یدند، و فقط پینپوشان ج راھن و عمامه بر آن حضرتیجنس پنبه کفن کردند، و پ
 دند.یچیھا پ شان را در آن پارچهیا

گفت:  س ان صحابه اختالف افتاد. ابوبکریز مین ج در باب موضع دفن رسول خدا

 فرمودند: یدم که میشن ج من از رسول خدا
داده است  یکه جان م ین نبوده است که در ھمان مکانیامبران جز ایک از پیچ یھ«

 ».شده است یبه خاک سپرده م

زد، و  یرا که در آن جان داده بودند به کنار ج بستر آن حضرت س ابوطلحه
 درون گودال آماده کرد. یشان آرامگاھیکر ایپ یھمانجا را حفر کرد، و برا

 ی که قبر و جنازهلشهیعا ی مردم گروه گروه به نوبت، ده نفر، ده نفر، به حجره

نماز  یبه صورت ُفراد ج کر رسول خدایشدند و بر پ یدر آن بود وارد م ج آن حضرت

شان یبر ا ج شاوندان آن حضرتیشد. نخست خو یشنماز نمیپکس  ھیچ گزاردند، و یم
ا ابتدا زنان و سپس یگاه کودکان و زنان؛  ر؛ آنن و بعد انصاینماز گزاردند، سپس مھاجر

ن منوال یشب چھارشنبه به ھم ی روز سه شنبه و بخش عمده یکودکان و تمام
 .)١(گذشت

 »:االيام كفصيلّ ابوبكر تل«

 : ج آن حضرت یماریام بیدر ا س امامت ابوبکر

، یالرحمن مبارک فور ی، صف»)ق المختومیالرح« یفارس ی د نبّوت (ترجمهی.ک: خورشر -١
 با تصرف و اختصار. ۸۸۶ـ  ۸۶۹صص  ۱۳۸۱، احسان، یفشارک یلسان یمحمد عل ی ترجمه
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 ت است که تا سهیروا س از انس بن مالک ۹۴ص ۱ج » االمامة باب«، یدر بخار

امام  س شب جمعه، ابوبکر ینتوانستند امامت کنند و از نماز عشا ج روز آن حضرت

امام آن بود، نماز صبح روز دوشنبه  س که ابوبکر ین نمازیجماعت مردم شد. و آخر
 بود.

 برگزار شد. س و در مدت سه روز، ھفده نماز به امامت ابوبکر

امبر یات پیدر ح س قیصّد  جه گرفت که ابوبکرین نتیتوان چن یم یو به طور کلّ 

روز پنج شنبه  یجمعًا ھفده نماز را با مردم گزارد که عبارت بودند از نماز عشا ج اکرم
 ن آن دو.یمابیو نماز صبح روز دوشنبه، و پانزده نماز در سه شبانه روز ف

و  یدر بخار س قیکه در مورد امامت ابوبکر صّد  یح و مشھوریث صحیگر احادیو د
  اند، عبارتند از: همسلم وارد شد

ا َ�ُقَل انلَّيِبُّ س حديث اَع�َِشةَ  -۱ ْن  ج ، قَالَْت: لَمَّ
َ
ْزَوآَجُه أ

َ
َذَن أ

ْ
فَاْشتَدَّ وَْجُعُه، إِْستَأ

رَْض،
َ ْ
ُطَّ رِْجَالُه األ ُ، فََخَرَج َ�ْ�َ رَُجلَْ�ِ ختَ

َ
ِذنَّ هل

َ
َعبَّاِس و ُ�َمرََّض يِف بَييِْت،فَأ

ْ
َ�ْ�َ و َ�َن َ�ْ�َ ال

 رَُجٍل آَخَر؛ َ�َقاَل ُ�بَيُْد اِهللا (راوي احلديث) فََذَكْرُت ِالبِْن َ�بَّاَس َما قَالَْت اَع�َِشُه: َ�َقاَل:
يِب َطاِلٍب و

َ
ُّ ْ�ُن أ ، قَاَل: ُهَو يلَعِ

َ
َت: ال

ْ
ي لَْم �َُسمِّ اَع�َِشٌة؟ قُل ِ

َّ
أخرجه . (َهْل تَْدرِي َمِن الرَُّجُل اذل

جل المرأته - ۱۴بّة: كتاب اهل - ۵۱البخاري يف:   ).املرأة لزوجهاو باب هبّة الرّ

ش اجازه گرفت تا یر زنھایافت، از سایشدت  ج غمبریه مرض پک ید: وقتیشه گویعا
ه بر دوش دو مرد ک یشان ھم به او اجازه دادند، ھنگامیشود، و ا یدر منزل من بستر

ش بر یشد و اثر پاھا یده میشکن یزم یش بر رویرده بود از منزل خارج شد پاھاکه کیت

ن عباس و یدر ب ج غمبریت افتاده بودند) و پکش از حریپاھا یعنیشد ( یده مین دیزم
ابن  یشه را برایعا ی د: گفتهیث گوین حدیا یدالله، راویگر قرار داشت. عبینفر د یک

بود؟  یسکشه از آن نام نبرد چه یه عاک یآن مرد یدانیا میردم، گفت: آکعباس بازگو 
 طالب بود. یبن اب یر، گفت: علیگفتم: خ

ةِ و يِف ذلَِك. ج حديث اَع�َِشَة قَالَْت: لََقْد َراَجْعُت رَُسوَل اهللاِ  -۲ َما مَحَلَِ� يلَعَ َكرْثَ
ْن ُ�ِبَّ انلَّاُس َ�ْعَدُه رَُجًال قَاَم َمَقاَمُه 

َ
يِب أ

ْ
نَُّه لَْم يَِقْع يِف قَل

َ
بََداً.ُمَراِجَعِتِه أِِال �

َ
َري و أ

َ
 ُكنُْت أ

َ
ال
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ْن َ�ْعِدَل ذلَِك رَُسوُل اهللاِ 
َ
رَْدُت أ

َ
َحٌد َمَقاَمُه إَِل�َا �ََشاَءَم انلَّاُس بِِه، فَأ

َ
نَُّه لَْن َ�ُقوَم أ

َ
يِب  ج �

َ
َ�ْن أ

 و وفاته). ج یباب مرض الّنب - ۸۳: ی: کتاب المغاز۶۴: یف ی. (أخرجه البخاربَْ�رٍ 
ار یغمبر بسیر به عنوان امام نماز جماعت از پکصاب ابوبد: در مورد انتیشه گویعا
ن ین اصرار تنھا به خاطر ایند و اکن ییار تعکن یا یرا برا یگریس دکردم تا کتقاضا 

او  یبه جا ج غمبریه بعد از پکرا  یسکچ وجه یردم مردم به ھک یر نمکه فکبود 

ند یبنش ج غمبریپ یدر جا یسکده داشتم ھر یند دوست داشته باشند و عقینش یم

فه را به ین وظیا ج غمبریه پکن خواستم یشوند، بنابرا ین میمردم نسبت به او بدب
 ند.کر واگذار نکابوب

ا َمرَِض رَُسوُل اهللاِ س حديث اَع�َِشةَ  -۳ ي َماَت ِ�يِه، فََحرَضَِت  ج ، قَالَْت: لَمَّ ِ
َّ

َمَرَضُه اذل
ذَِّن، َ�َقاَل: 

ُ
َالُة فَأ ُيَصلِّ بِانلَّاِس «الصَّ

ْ
ِسيٌْف إَِذا » ُمُروا أبَابَْ�ٍر فَل

َ
بَابَْ�ٍر رَُجٌل أ

َ
ُ إِنَّ أ

َ
فَِقيَل هل

َ بِانّلاِس. ْن يَُص�ِّ
َ
ُ و قَاَم يِف َمَقاِمَك لَْم �َْستَِطْع أ

َ
اَعُدوا هل

َ
اَعَد فَأ

َ
اَعَد اثلَّاثِلَة، َ�َقاَل: أ

َ
ِ�نَُّ�نَّ «. فَأ

يَُصّل بِانلَّاِس 
ْ
بَابَْ�ٍر فَل

َ
، فَوََجَد انلَّيِبُّ »َصواِحُب يُوِسَف، ُمُروا أ بُوَ�ْ�ٍر فََصلَّ

َ
 ج ؛ فََخَرَج أ

ا ُطَّ ْ�ُظُر رِْجلَيِْه ختَ
َ
�َّ أ

َ
، َك� ًة، فََخَرَج ُ�َهاَدي َ�ْ�َ رَُجلَْ�ِ وَْجَع، ِمْن َ�ْفِسِه ِخفَّ

ْ
رَْض ِمَن ال

َ
ِن األ

ِْه انلَّيِبُّ 
َ

 إِيل
َ
ْوَمأ

َ
َر فَأ خَّ

َ
ْن َ�تَأ

َ
بُوَ�ْ�ٍر أ

َ
َراَد أ

َ
 َجنِْبِه.  ج فَأ

َ
يِتَ بِِه َحيتَّ َجلََس إِيل

ُ
ْن َماَكنََك، ُ�مَّ أ

َ
أ

؛ ج فاََكَن انلَّيِبُّ  بُوَ�ْ�ٍر يَُص�ِّ بَِصَالتِِه،و يَُص�ِّ
َ
يِب بَْ�رٍ انلَّاُس يَُصلِّوَن بَِصالو أ

َ
أخرجه . (ِة أ

 ).باب حدّ املريض أن يشهد اجلامعة - ۳۹كتاب األذان:  -۱۰البخاري يف: 

ده و یه متوّجه شد وقت نماز فرا رسکبه ھنگام مرض فوتش  ج غمبرید: پیشه گویعا
د نماز را به امامت با مردم بخواند. به ییر بگوکاذان گفته شده است فرمود: به ابوب

 یه خود را در جاک یشود، وقت یدل نرم و زود متأثر م یر انسانکگفتند: ابوب ج غمبریپ

باز فرمود: به  ج غمبریتواند نماز را به امامت بخواند، پ ینم یند از شدت ناراحتیشما بب

است  یر انسانکگفتند: ابوب ج غمبریامامت بخواند، باز به پ د تا نماز را بهییر بگوکابوب
تواند نماز را  یند نمیشما بب یخود را در جا یرد، و وقتیگ یار مر قریه زود تحت تأثک

شه است)، مانند یفرمود: شما (منظور حضرت عا ج غمبرین بار پیبخواند. در سوم
 یخودتان پافشار ی د (و بر خواستهیباش یخا است) میوسف (منظور زلی یقھایرف
ر امامت را شروع کبخواند، ابوبر به امامت نماز را با مردم کد تا ابوبیید)، بگویینما یم
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ر یرد دو نفر در زک ینوع آرامش در خود احساس م یک ج غمبریه پکن اثنا یرد، در اک
ش را تماشا ین اآلن پاھایش قرار گرفتند و او را به مسجد بردند، انگار ھمیھا بغل

 یر (وقتکزد. ابوب یشد و آن را خط م یده میشکن یبر زم یه از شدت ناراحتکنم ک یم

د، ینما یرا خال ج غمبریپ ید) خواست به عقب برود و جایآ یم ج غمبرید پیه دک
ه کنیغمبر را به جلو بردند تا ایخود بماند، سپس پ یه در جاکرد کغمبر به او اشاره یپ

رده کر به او اقتدا کخواند ابوب یه نماز را مک ج غمبریر قرار دادند، پکنار ابوبکاو را در 
 رده بودند.کر اقتدا کابوب بود و مردم ھمه به

ا َ�ُقَل رَُسوُل اهللاِ  -۴ َالةِ، َ�َقاَل:  ج حديث اَع�َِشَة قَالَْت: لَمَّ ُمُروا «َجاَئ بَِالٌل يُوِْذنُُه بِالصَّ
ِ بِانلَّاِس 

ْن يَُص�ِّ
َ
بَابَْ�ٍر أ

َ
ِسيٌْف.». أ

َ
بَابَْ�ٍر رَُجٌل أ

َ
ُت: يَا رَُسوَل اِهللا! إِنَّ أ

ْ
نَُّه و َ�ُقل

َ
َميَت َما َ�ُقْم �

َمْرَت ُ�َمَر؟ َ�َقاَل: 
َ
 �ُْسِمُع انلَّاَس فَلَْو أ

َ
ْ بِانلَّاِس «ال بَابَْ�ٍر يَُص�ِّ

َ
ُت حِلَْفَصَة: قَوِ� »ُمُروا أ

ْ
؛ َ�ُقل

ُسيٌف،
َ
بَابَْ�ٍر رَُجٌل أ

َ
ُ إِنَّ أ

َ
َمْرَت ُ�َمرَ و هل

َ
�ُْسِمُع انلَّاَس فَلَْو أ

َ
نَُّه َميَت َ�ُقْم َمَقاَمَك ال

َ
؟ قَاَل: �

ِ بِانلَّاِس «
ْن يَُص�ِّ

َ
بَابَْ�ٍر أ

َ
ْ�نُتَّ َصواِحُب يُوِسَف، ُمُروا أ

َ َ
َالِة »ِ�نَُّ�نَّ أل ا َدَخَل يِف الصَّ ؛ فَلَمَّ

، ج وََجَد رَُسوُل اهللاِ  ًة، َ�َقاَم ُ�َهاَدي َ�ْ�َ رَُجلَْ�ِ رِْض و يِف َ�ْفِسِه ِخفَّ
َ ْ
اِن يِف األ ُطَّ رِْجَالُه ختَ

َْه رَُسوُل َحيتَّ دَ 
َ

 إِيل
َ
ْوَمأ

َ
ُر؛ فَأ خَّ

َ
بُو�َْ�ٍر َ�تَأ

َ
ُه، َذَهَب أ بُوَ�ْ�ٍر ِحسَّ

َ
ا َسِمَع أ َمْسِجَد؛ فَلَمَّ

ْ
َخَل ال

بُوَ�ْ�ٍر يَُص�ِّ قَائِماً، ج ، فََجاَء رَُسوُل اهللاِ ج اهللاِ 
َ
يِب بَْ�ٍر، فاََكَن أ

َ
 َحيتَّ َجلََس َ�ْن �ََساِر أ

بُوَ�ْ�ٍر بَِصَالِة رَُسوِل اهللاِ يَُص�ِّ  ج َ�َن رَُسوُل اهللاِ و
َ
انلَّاُس ُمْقتَُدوَن و ،ج  قَاِعَداً، َ�ْقتَِدي أ

يِب بَْ�رٍ 
َ
جل يأتمّ  - ۶۸كتاب األذان: -۱۰أخرجه البخاري يف: . (س بَِصَالِة أ باب الرّ

 ).يأتمّ الناس باملأمومو باإلمام

و وقت نماز را به ش شدت گفت بالل آمد یناراحت ج غمبریه پک ید: وقتیشه گویعا

مردم انجام دھد.  ید امامت نماز را براییر بگوکفرمود: به ابوب ج غمبریاو اعالم نمود، پ
گردد،  یه زود ناراحت و متأثر مکاست  یر مردکرسول خدا! ابوب ید: گفتم: ایشه گویعا

د و یآ یرون نمیش بیشود و صدا یند ناراحت میشما بب یه خودش را در جاکنیھم

فرمود: به  ج غمبرید بھتر است، پییشنوند، اگر به عمر بفرما یش را نمیمردم صدا
د یید: به حفصه گفتم: شما بگویشه گوید امامت نماز را با مردم بخواند،عاییر بگوکابوب

ند یشود و اگر خود را در مقام شما بب یه زود محزون و متأثر مکاست  یر انسانکه ابوبک
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 ینک یر معرفکابوب یشنوند اگر عمر را به جا ینمش را ی، مردم صدایاز شدت ناراحت

 ی د و بر خواستهیوسف ھستی یقھایفرمود: شما مانند رف ج غمبریبھتر است، پ
ه ک ییمردم انجام دھد، در اثنا یر امامت نماز را براکد ابوبیید، بگویخودتان اصرار دار

و آرامش را در  یمقدار بھبود یک ج غمبریرده بود، پکر نماز را به امامت شروع کابوب
ش بر ی(مسجد) بردند و پاھا یرد و بلند شد و دو نفر او را به سوکوجود خود احساس 

ر که ابوبک یه داخل مسجد شد، وقتکنید تا ایشک یشد و آنرا خط م یده میشکن یزم

خود عقب رود  یداخل مسجد شده است خواست از جا ج غمبریه پکرد کاحساس 

ش آمد تا یپ ج غمبریبماند) پ یخود باق یرد (تا در جاکه او اشاره ب ج غمبریپ یول

به حالت نشسته  ج غمبریستاده و پیر به حال اکر نشست. ابوبکه در طرف چپ ابوبکنیا
ر اقتدا کرده بود، و مردم ھمه به ابوبکغمبر اقتدا یر به نماز پکخواندند، ابوب ینماز م

 رده بودند.ک

�َِس بِْن  -۵
َ
،حديث أ نَْصارِيِّ

َ ْ
بَابَْ�ٍر و َخَدَمُه،و ج َ�َن تَِبَع انلَّيِبَّ و َمالٍِك األ

َ
نَّ أ

َ
َصِحبَُه، أ

ثْنَْ�ِ  ج اَكَن يَُص�ِّ لَُهْم يِف وََجٍع انلَّيِبِّ  ِ
ْ

ي تُُو�ِّ ِ�يِه، َحيّت إَِذا اَكَن يَْوَم اإل ِ
َّ

ُهْم ُصُفوٌف يِف و اذل
َالِة، فََكَشَف انلَّيِبُّ  ْنَاِسرْتَ  ج الصَّ

َ
ـُحْجَرِة، َ�نُْظُر إِيل

ْ
نَّ وَْجَهُه َوَرقَُة ُمْصَحٍف، و  ال

َ
ُهَو قَائٌِم َكأ

بُوَ�ْ�ٍر يلَعَ َعِقبَيْ 
َ
، َ�نََكَص أ َفَرِح بُِرْوَ�ِة انلَّيِبِّ

ْ
ْن َ�ْفتنَِتَ ِمَن ال

َ
ِه ُ�مَّ تَبََسَم يَْضَحُك، َ�َهَمْمنَآ أ

َف، نَّ انلَّيِبَّ و يِلَِصَل الصَّ
َ
وا َصَالتَُ�ْم،  ج َظنَّ أ تِمُّ

َ
ْن أ

َ
ْنَآ انلَّيِبُّ أ

َ
َشآَر إيِل

َ
الِة، فَأ  الصَّ

َ
َخاِرٌج إِيل

َ ِمْن يَْوِمهِ  ، َ�تُُو�ِّ رْتَ ْريَخ السِّ
َ
باب آهل  -۴۶كتاب األذان:  -۱۰أخرجه البخاري يف: . (َوأ

 ).الفضل أحق باإلمامةو العلم

د: در یرد، گوک یبود و او را خدمت م ج غمبریه اغلب با پک یانصار کانس بن مال

خواند، تا روز وفاتش، دوشنبه،  یمردم نماز م یر براک، ابوبج غمبریمدت مرض موت پ
 ی غمبر پردهیرده بودند) پکر اقتدا کستاده و (به ابوبیه مسلمانان در چند صف اک

بود  ستادهیه اک ینار زد، در حالکه در داخل مسجد بود) کشه را ی(حضرت عا ی حجره
رد، و چھره اش مانند برگ قرآن ک یم) تماشا میخواند یه داخل مسجد نماز مکما را (

م، یخواست یاز شدت خوشحال ج غمبریپ ی رد، با مشاھدهک ید، سپس تبسمیدرخش یم
رد کر کن متصل شود، چون فیر به عقب آمد تا به صف مأمومکم، ابوبیاز نماز خارج شو
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رد، تا نماز را تمام کغمبر به ما اشاره یپ یآمده است، ولرون ینماز ب یبرا ج غمبریه پک
 رد.کغمبر وفات ید و در ھمان روز پیشکم، و مجددًا پرده را ینک

�ٍَس:َ قَاَل: لَْم َ�ُْرِج انلَّيِبُّ  -۶
َ
بُوَ�ْ�ٍر  ج حديث أ

َ
َالُة، فََذَهَب أ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
ثََالثَاً، فَأ

ُم؛ َ�َقآَل نيَِبُّ اهللاِ  ا وََضَح وَْجُه انلَّيِبِّ  ج َ�تََقدَّ ـِحَجاِب فََرَ�َعُه، فَلَمَّ
ْ
، َما َ�َظْرنَآ َمنَْظَراً ج بِال

ْنَا ِمْن وَْجِه انلَّيِبِّ 
َ

ْعَجَب إيِل
َ
 انلَّيِبُّ  ج َكآَن أ

َ
ْوَمأ

َ
َا، فَأ

َ
ْن  ج ِحَ� وََضَح نل

َ
يِب بَْ�ٍر أ

َ
 أ

َ
�ِيَِدهِ إيِل

َم، ْريَخ انلَّيِبُّ و َ�تََقدَّ
َ
ـِحَجاَب، فَلَْم ُ�ْقَدْر َعلَيِْه َحيتَّ َماَت  ج أ

ْ
 -۱۰أخرجه البخاري يف: . (ال

 ).الفضل أحق باإلمامةو باب أهل العلم - ۴۶كتاب األذان: 

شد  یه خوانده مکنتوانست سه روز از منزل خارج شود، نماز  ج غمبرید: پیانس گو

 ی ه چھرهک ید، وقتیشکنار کحجاب خود را  ی پرده ج غمبریرد پک یر امامت مکابوب

 ج غمبریم، پیده بودیاو را ند ی باتر از چھرهیز یا چ منظرهیار شد، ما ھکآش ج غمبریپ
(مجددًا)  ج غمبریه امامت را انجام دھد. آنگاه پکرد کر اشاره کابوب یبا دستش به سو

 م.یدیرد او را ندکه فوت ک یگر تا وقتید و دیشکپرده را 

يِب ُمويَس،  -۷
َ
بَابَْ�ٍر «فَآْشتَدَّ َمَرُضُه، َ�َقاَل:  ج قَاَل: َمرَِض انلَّيِبُّ حديث أ

َ
ُمُروا أ

َ بِانلَّ  ْن يَُص�ِّ
َ
يَُصلِّ بِانلَّاِس. قَالَْت َعآ�َِشُة: ِ�نَُّه رَُجٌل َرِ�يٌق إَِذا قَاَم َمَقآَمَك لَْم �َْستَِطْع أ

ْ
اِس، فَل

يَُصلِّ بِانلَّاِس «قَاَل: 
ْ
بَابَْ�ٍر فَل

َ
يَُصلِّ بِانلَّاِس «، َ�َعاَدْت، َ�َقاَل: »ُمُروا أ

ْ
بَابَْ�ٍر َفل

َ
ُمِري أ

إِنَُّ�نَّ َصَواِحُب يُوِسَف 
تَاُه الرَُّسوُل فََصّ� بِانلَّاِس يِف َحيَاِة انلَّيِبِّ » فَ

َ
أخرجه البخاري . (ج فَأ

 ).الفضل أحق باإلمامةو باب أهل العلم -۴۶كتاب اإلذان:  -۱۰يف: 

ر کرد، فرمود: به ابوبکدا یش شّدت پیماریض شد و بیمر ج غمبرید: پیگو یابوموس
ق القلب است و یر رقکشه گفت: ابوبیمردم انجام دھد، عا ید امامت نماز را براییبگو

تواند امامت را انجام دھد.  یند نمیشما بب یخود را در جا یشود وقت یزود ناراحت م

شه یمردم انجام دھد، باز عا یا براامامت نماز ر دییر بگوکفرمود: به ابوب ج غمبریپ
خا) یوسف (زلی یقھایشه) رفیغمبر فرمود: مگر شما (عایرد، پکرار کخود را ت ی گفته

رد کرا به او ابالغ  ج غمبریر آمد و دستور پکبه نزد ابوب ج غمبریپ ی د؟ فرستادهیھست

 مردم انجام داد. یامامت را برا ج غمبریات پیر در زمان حکو ابوب
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نَّ رَُسوَل اهللاِ  -۸
َ
اِعِديِّ أ  بَِ� َ�ْمِرو ابِْن َعوٍْف  ج حديث َسْهِل بِْن َسْعِد السَّ

َ
َذَهَب إيِل

ِ�يمَ 
ُ
تَُص�ِّ بِانلَّآِس فَأ

َ
يِب بَْ�ٍر، َ�َقاَل: أ

َ
 أ

َ
ُن إِيل

َالُة، فََجاَء الُموَذِّ ؟ يِلُْصِلَح بَيْنَُهْم، فََحانَِت الصَّ
بُو�َ 

َ
َالِة، َ�تََخلََّص َحيتَّ َوَ�َف يِف و ،ج ْ�ٍر؛ فََجاَء رَُسوُل اهللاِ قَاَل: َ�َعْم. فََصلَّ أ انلَّاُس يِف الصَّ

َق انلَّاُس، ِف، فََصفَّ رَثَ انلَّاُس اتلَّْصِفيَق و الصَّ
ْ
�

َ
ا أ تَِفُت يِف َصَالتِِه، فَلَمَّ

ْ
 يَل

َ
بُوَ�ْ�ٍر ال

َ
َ�َن أ

ي رَُسوَل اهللاِ 
َ
ََفَت فََرأ ْ ج إِتلْ

َ
َشاَر إِيل

َ
بُوَ�ْ�رٍ  ج ِه رَُسوُل اهللاِ ، فَأ

َ
ْن اْمُكْث َماَكنََك، فََرَ�َع أ

َ
 س أ

َمَرُه بِِه رَُسوُل اهللاِ 
َ
بُوَ�ْ�ٍر َحيتَّ اْستََوي  ج يََديِْه فََحِمَد اَهللا يلَعَ َما أ

َ
َخَر أ

ْ
ِمْن ذلَِك، ُ�مَّ اْستَأ

ِف، َم رَُسوُل اهللاِ و يِف الصَّ ا انرَْصَ  ج َ�َقدَّ ؛ فَلَمَّ ْن تَثْبَُت «َف، قَاَل: فََص�َّ
َ
بَآبَْ�ٍر! َما َمنََعَك أ

َ
يَا أ

َ َ�ْ�َ يََدْي رَُسوِل اهللاِ  ْن يَُص�ِّ
َ
يِب قَُحافََة أ

َ
بُوَ�ْ�ٍر: َما َكآَن ِالبِْن أ

َ
َمْرتَُك؟ َ�َقاَل أ

َ
؛ َ�َقآَل ج إِْذ أ

ُ�ْم اتلَّْصِفيَق! َمْن َرا: «ج رَُسوُل اهللاِ  رَثْ
ْ
�

َ
ْ�تُُ�ْم أ

َ
إِنَُّه ِإَذا َما يِل َرأ

يَُسبِّْح فَ
ْ
ٌء يِف َصَالتِِه فَل بَُه يَشْ

ِْه،
َ

ُِفَت إِيل  - ۴۸كتاب األذان:  -۱۰(أخرجه البخاري يف: ». �ِ�ََّما اتلَّْصِفيُق لِلنَِّساءِ و َسبََّح اتلْ

ر اآلخر ل فتأخّ  ).باب من دخل ليؤم النّاس فجاء اإلمام األوّ

عمر و بن عوف  ین بنیاصالح در ب یبرا ج غمبرید: پیگو یسھل بن سعد ساعد
ا شما نماز یر آمد و گفت: آکد، مؤذن به نزد ابوبیرون رفته بود و وقت نماز (عصر) رسیب

 غمبریرد، پکر نماز را شروع ک. ابوبیم؟ گفت: بلیتا اقامت را بگو یخوان یرا به امامت م
نمازگزاران به  نیخود را از ب ج غمبریه مردم در نماز بودند و پکبرگشت  یدر حال ج

گاه ساختن ابوبیرا د ج غمبریه پکصف اّول رساند مردم  ر) کدند (به منظور آ
گرداند  یگر برنمیش را در نماز به طرف دیر روکشان را به ھم زدند، معموًال ابوبیدستھا

ش را برگرداند و یر روکشان را بھم زدند، ابوبیش دستھایش از پیه مردم بک یوقت

ھردو  رکبماند، ابوب یخود باق یرد، تا در جاکبه او اشاره  ج غمبرید پیغمبر را دیپ

ن افتخار بزرگ را یا ج غمبریه پکرد، کش یدستش را بلند نمود و خدا را سپاس و ستا
ردن به قبله) به عقب کخود (بدون پشت  یر از جاکده است. سپس ابوبیبه او بخش

جلو رفت و نماز را به  ج غمبرین قرار گرفت، و پیه در صف اّول مأمومکنیرفت تا ا
 یه به تو گفتم در جاکر! من کابوب یه از نماز فارغ شد گفت: اک یامامت خواند. وقت

ه ک یتواند وقت یر گفت: چطور پسر ابوقحافه مک؟ ابوبینماند یبمان چرا باق یخود باق

به مردم  ج غمبریحضور داشته باشد، نماز را به امامت بخواند؟ سپس پ ج غمبریپ
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 یارکدر نماز  یسکد؟! ھرگاه یزد یتان را بھم مین قدر دستھایچه شما ا یفرمود: برا
شود.  یه سبحان الله گفت به او توّجه مک ید وقتید سبحان الله بگویش آمد بایش پیبرا

) مخصوص زنان است (و مردان یا ش آمدن حادثهیدست بھم زدن در نماز (به ھنگام پ
 ند).یبحان الله را بگودست به ھم زدن س ید به جایبا

 ک اشکال:یرفع 

خلف ايب ب�ر يف مرضه اذلي مات  ج صّ� رسول اهللا«د: یگو س شهی، عایثیدر حد

، س ش، به حالت نشسته، پشت سر ابوبکریوفات خو یماریدر ب ج امبریپ«؛ »فيه قاعداً 

به  ج امبرید که در نماز مذکور، پیآ ین به نظر میث، چنین حدی؛ از ا»نماز گزاردند

گر از ید یثیامام بوده است؛ اّما در حد س اند و ابوبکر اقتدا نموده س ابوبکر

 ن نقل شده است:یچنلشهیعا

 »ج ابو��ر يأتّم بانليبّ و ب�ر انلاس يأتمون بايبو ب�ر فصّ� ايل جنب ايب«

بود که مردم  ین در حالینمازگزاردند؛ و ا س به جانب ابوبکر ج آن حضرت«)؛ ی(ترمذ

 .»اقتدا نموده بود ج امبریز به پین س اقتدا کرده بودند و ابوبکر س به ابوبکر

اقتدا نموده بود و  ج امبریبه پ س شود که ابوبکر ین معلوم میث چنین حدیو از ا

 امام بوده است! ج امبریپ

آن  امام بود و س قینماز، ابوبکر صّد  ین گفت که در ابتدایتوان چن یو در پاسخ م

 ،به عقب آمد س که ابوبکر یزمان یاقتدا کرده بودند؛ ول س ز به ابوبکرین ج حضرت

 امامت نماز را بر عھده گرفتند. ج امبریخود پ
 دانند. یجداگانه و مستقل م ی ث را دو واقعهین دو حدیشتر محدثان، ایاّما ب

زده روز ادامه یدر حدود س ج امبریپ یمارید: بیگو یم »طبقات«، در کتاب امام سعد

شد، خود امامت نماز را به عھده  یبھتر م ج ن روز، ھرگاه حال آن حضرتیداشت؛ در ا

ت امامت را به عھده ی، مسئولس گرفتند و ھرگاه حالشان رو به وخامت بود، ابوبکر یم

 ،س شان به ابوبکریا یو اقتدا ج امبریوفات، امامت پ یماریب یگرفت و در روزھا یم
 ث باال، وجود ندارد.ین دو حدی، بین رو، تعارضیھستند؛ از اثابت ھردو 

َفٌق ] (۶[ - ۱۱۴۱  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

 



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٤٨٢

يِب  َوَ�نْ 
َ
َما«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ي َ�ْىَش  أ ِ

َّ
َسهُ  يَْرَ�عُ  اذل

ْ
َِمامِ  َ�بَْل  َرأ

ْ
 اإل

نْ 
َ
َل  أ َسهُ  اهللاُ  ُ�َوِّ

ْ
َس  َرأ

ْ
 .)١(»مَحار َرأ

ش یاز شما، پ یکی یوقت«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۶( -۱۱۴۱
م آن ندارد که یترسد و ب یکند، مگر نم یا سجده) بلند میاز امام، سرش را (از رکوع 

 ».ل کند؟یخداوند، سرش را به سر االغ تبد
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 د.یل کند؛ عوض نمایتبدر بدھد؛ یی: تغ»حّولی« :شرح

 ج عن ايب هر�رة، عن انليبّ «ده است: یگونه نقل گرد نیت باال، در اصل، ایروا
ال�يش احد�م اذا رفع رأسه قبل االمام ان �عل اُهللا «او » اما �يش احد�م« قال:

د: یره گویو مسلم)؛ ابوھر ی(بخار »�عل اهللا صورته صورة محار؟«، او »رأسه رأس محار

ا سجده) یاز شما، قبل از امام، سرش را (از رکوع  یکی یوقت«فرمودند:  ج خدارسول 
ت یو در روا ؟»ل کندیترسد که خداوند سرش را به سر االغ تبد یکند، مگر نم یبلند م

 ؟»دیل نمایصورتش را به صورت االغ تبد«گر فرمود: ید

ل اهللا رأسه رأس محار« ح یر و تشریتوان تفس یث را به سه وجه مین حدی: ا»ان حيوّ
 کرد:

و  یو زبون یو خوار یپست یعنیاست؛  یل معنویتبد، ل سریتبدمراد از  -۱
از علماء و  یا . عدهیگرد معنو و عقب یو روح یا محو فکری؛ یگیفروما

، یو روح ی، محو فکریث باال را به انحراف، گمراھی، حدینینظران د صاحب
ن یبازپس یدر سرا یت و نابودجه، سقوط و ھالکیو در نت یمعنو یگرد عقب
ا و آخرت، یرا در دن ین افرادین چنیخداوند بلندمرتبه، ا یعنیاند؛  ر کردهیتفس

ن که در یا ی، به جاین کسانیاز رحمت و لطف خود دور خواھد ساخت و چن
 گردند. یبازم یماندگ ش بروند، به قھقراء و عقبیبه پ یزندگ

ح  ۲/۴۷۵ ی؛ ترمذ۶۲۳ح  ۱/۴۱۳)؛ ابوداود۴۲۷-۱۱۴ح ( ۱/۳۲۰؛ مسلم ۶۹۱ح  ۲/۱۸۲ یبخار -١
؛ و مسند احمد ۱۳۱۶ح  ۱/۳۴۵ ی؛ دارم۹۶۱ح  ۱/۳۰۸؛ ابن ماجه ۸۲۸ح  ۲/۹۶ یی؛ نسا۵۸۲

۲/۵۰۴. 

 

                                           



 ٤٨٣ )...و حرکات( کردن یرویپ از یمقتد بر آنچه) ٢٨( باب( :صلوةکتاب ال

کار افتادن عقل و خرد، ھوش و ذکاوت و قت، از یھا در حق و منظور از مسخ آن
و انحراف از راه راست و  ینیو د یات زندگیھا از نظر عدم درک واقع چشم و گوش آن

 یر گمراھیھا به عقب در مس ت و باز گرداندن آنیر ھدایھا در مس محو کردن وجوه آن
، چشم و گوش، عقل وھوش و تمام اعضاء و جوارح یو ضاللت است؛ و به طور کلّ 

و  یگمراھ یدھند و در راستا یت خود را از دست می، اثر و خاصین افرادیچن
 رند.یگ یش می، حرکتشان را به پیماندگ عقب

ل سر، رخ نخواھد داد؛ و ین تبدین باورند که ای، بر ایاسالم یاز علما یبرخ -۲

ن یچن یریظ و سختگید و تغلید و تشدیتھد ینجا، از رویدر ا ج امبریپ
شد،  یل سر به سر االغ واقع مین اّمت، تبدیاگر به فرض، در ا یعنیاند؛  فرموده

ا یش از امام، سرشان را از رکوع یواقع شود که پ یسزاوار بود که در کسان
ھا نگاه شود، در واقع آنان،  کنند؛ چرا که اگر به جرم گناه آن یسجده بلند م

 خواھند بود. یفرین سزا و کیمستحق چن
دانند و  یم یقیل سر به سر االغ را حقی، تبدینینظران د از صاحب یو برخ -۳

 ی رهیم؛ چرا که از دایبر ینم ین موضوع پیقت ایاند: ما به ُکنه و حق گفته
ن یقیث آمده است، بدان باور و یچون در حد یمعلومات ما خارج است؛ ول

ق و یم و دقایریپذ یبدان خبر داده است را م یآمده و وح یم و آنچه در وحیدار
م که ندانسته و یم و دوست نداریینما یل آن را به خدا واگذار میو تفاص قیحقا

 م.ییبگو یزیب از آن چیرجمًا بالغ

 





 
 

 فصل دوم

 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۱۴۲

ٍّ  َ�نْ    اب َجبٍَل  بِْن  َوُمَعاذِ  يلَعِ
َ

ىَت  إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاال
َ
َحُدُ�مْ  أ

َ
َالةَ  أ  الصَّ

َِمامُ 
ْ

يَْصنَعْ  َحالٍ  ىلَعَ  َواإل
ْ
َِمامُ  يَْصنَعُ  َكَما فَل

ْ
اهُ  .»اإل وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ الَ  الرتِّ قَ ا: وَ ذَ يثٌ  هَ دِ يبٌ  حَ رِ  .)١(غَ

 ج ند: رسول خدایگو س و معاذ بن جبل س طالب یبن اب ی) عل۷( -۱۱۴۲
گزاردن نماز (به مسجد) آمد و حال آن  یاز شما نمازگزاران، برا یکیھرگاه «فرمودند: 

ا قعده) است، در یا سجده و یا رکوع، یام، یل: قی(از حاالت نماز، از قب یکه امام در حالت
از او) انجام  یروزی(به پز یدھد، او ن یآن صورت بدو اقتدا کند و آنچه را امام انجام م

در  ج امبریرا پیبدو اقتدا کند؛ ز ید مقتدیکه بود، با یامام در ھر حالت یعنیبدھد؛ (

هرگاه براي نامز «؛ »نحن سجود فاسجدواو اذا جئتم ايل الصالة«ند: یفرما یگر، مید ییجا

 ).»ما در حال سجده بوديم، پس شام هم به سجده برويدو به مسجد آمديد
 ].ب استیغر یثین، حدیت کرده و گفته است: ایروا یث را ترمذین حدی[ا

 )ٌف یَضعِ ] (۸[ - ۱۱۴۳

يِب  َوَ�نْ 
َ
  ِجئْتُمْ  إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َالةِ  إِىل ْنُ  الصَّ

َ
 ُسُجودٌ  َو�

  فَاْسُجُدوا
َ

وهُ  َوال ْدرَكَ  َوَمنْ  َشيْئًا َ�ُعدُّ
َ
َعةً  أ

ْ
َالة أْدرك فقد َر� اهُ  .»الصَّ وَ د أَبُو رَ اوُ  .)٢(دَ

نماز  یھرگاه برا«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۸( -۱۱۴۳
ت از یز (به تبعیم، پس شما نید و حال آن که ما در سجده بودی(جماعت، به مسجد) آمد

ھمراه که (به ھرکس  د؛ ویاوری) به حساب نید و آن سجده را (رکعتیما) به سجده برو
 ».افته استیگمان رکعت نماز را در یابد، بیامام،) رکوع نماز را در

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

 .۵۹۱ح  ۲/۴۸۵ یترمذ -١
 .۸۹۳ح  ۱/۵۵۳ابوداود  -٢

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٤٨٦

وارد مسجد شد و نماز  یشود که ھرگاه کس ین دانسته میث، چنین حدیاز ا :شرح
 -الزم است که به امام  یده بود، در آن صورت بر ویجماعت قبل از ورود او آغاز گرد

 د.یاقتدا نما -ا نشستن باشد یسجده  ،ھر چند در حال رکوع
د، به آن رکعت نماز یش از برخاستن امام از رکوع، بدو اقتدا نمای، پیو ھرگاه کس

د؛ و اگر چنانچه در سجده، به امام اقتدا کرد، به یآ یاو به حساب م یده است و برایرس
 است.ده یآن رکعت از نماز، نرس

 )ٌف یَضعِ ] (۹[ - ۱۱۴۴

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
ْرَ�ِع�َ  هِ لّٰ ـلِ  َص�َّ  َمنْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ

َ
 يُْدرِكُ  مَجَاَعةٍ  يِف  يَْوًما أ

  اتلَّْكِبَ�ةَ 
َ

و�
ُ ْ
ُ  ُكِتَب  األ

َ
اهُ . »انلَِّفاق ِمنَ  َوَ�َراَءةٌ  انلَّارِ  ِمنَ  بََراَءةٌ : بََراَءتَانِ  هل وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

دن به یلت رسیرامون فضی(پ ج د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۹( -۱۱۴۴
ش را در جماعت، یھر آن کس که چھل روز، نماز خو«رة االحرام امام) فرمودند: یتکب

شود: نخست، برائت (نجات و  یش دو برائت نوشته میرة االحرام بخواند، برایبا تکب
 ».یگر، برائت از نفاق و دورنگیدوزخ؛ و دسوزان  ) از آتشییرھا

 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا
، سالمت از یوارستگ یبه معنا »برء« ی شهی: در لغت: مصدر از ر»براءة« :شرح

ن ین به ایجستن، پاک شدن و دور شدن است. و ھمچن یزاری، بیزاری، بییب، رھایع
، قادر یا اخذ حّق ی یاش را در انجام کار رندهکه دا یا نامه ز آمده است: اجازهین یمعان

 ب.یاز گناه و ع یدگینامه؛ جواز؛ پروانه؛ وارھ گرداند؛ اجازه
نماز  یا به گونه -با اخالص و صداقت و اعتقاد و عمل  -پس ھر کس، چھل روز 

مه را گفت، یر تحریبخواند که از ھمان شروع نماز، ھمراه با امام باشد و چون امام، تکب
رود و از گروه منافقان ھم به شمار  یبه دوزخ نم ین فردیھم حاضر باشد؛ چناو 
 د.یآ ینم

ت و یر حاالت، خاصیی، در تغعدد چھلن جھت است که یھم از ا ن چھل روزییتع
گردد و  یدارد؛ ھمچنان که بعد از چھل روز، نطفه در رحم مادر، منعقد م یا ژهیر ویتأث

در  یگریر دییگر، تغیو بعد از چھل روز د یپاره گوشتل به یگر، تبدیبعد از چھل روز د
ت و ی، اھمینینش چّله یخدا، برا یاین جھت، عرفاء و اولید؛ به ھمیآ یآن به وجود م

 .۲۴۱ح  ۲/۷ یترمذ -١

 

                                           



 ٤٨٧ )...و حرکات( کردن یرویپ از یمقتد بر آنچه) ٢٨( باب( :صلوةکتاب ال

ھا گذشته است  ھا بر آن که سال یاند؛ پس خوشا به حال کسان ل شدهیقا یارزش خاّص 
 .اند! ن مدت، از دست ندادهیمه را در طول ایر تحریو تکب

 »یر اولیتکب«، مصداق ینظران فقھ از علماء و صاحب ی: برخ»التكبرية االويل كيدر«
را در » یر اولیتکب«گر، ید یدانند؛ و برخ یقبل از آغاز قرائت امام م ی را تا لحظه

افتن یتا در ی، تا قبل از رکوع و گروھیا دانند؛ و عده یمه میر تحریاشتراک در تکب
دگاه آخر را انتخاب ین دی، ھمینظران فقھ شتر صاحبیدانند؛ و ب یرکعت اول، م

 اند. کرده

، اگر »براءة من النار«: از عبارت »براءة من النفاقو كتبت له براءتان: براءة من النار«

از آن رو که برائت از دوزخ،  یشود، ول یده میفھم »براءة من النفاق«، یچه به طور قطع
ا یمسلمانان دستور داده شده است که در دن افت، بهین تبلور خواھد یدر جھان بازپس

 ، پاک و مصون تصّور کنند.یرا از نفاق و دورنگ ین افرادیز چنین
اھل تصّوف و عرفان، اساس چھل روز ماندن در خانقاه و مشغول شدن به اوراد و 

ر قرار ییار تغیت باال، چھل روز، معیاند؛ چرا که در روا ث برگرفتهین حدیاذکار را از ھم
از  یشده است، ول یابیف ارزیث باال از لحاظ سند، ضعیده شده است؛ اگر چه حددا
افت که خداوند بلندمرتبه، یتوان در یم یگر، به روشنیث دیات و احادیات قرآن و روایآ

در مدت چھل روز، قرار داده است؛ و اساس  ییھا، نقش به سزا عادت یجھت دگرگون

 باشد. یروز در کوه طور مبه مدت چھل ÷یآن، اعتکاف موس یکلّ 
 )ٌح یَصحِ ] (۱۰[ - ۱۱۴۵

يِب  َوَ�نْ 
َ
  َمنْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
أ ْحَسنَ  تَوَضَّ

َ
 فَوََجدَ  َراحَ  ُ�مَّ  وُُضوَءهُ  فَأ

ْ�َطاهُ  َصلَّْوا قَدْ  انلَّاَس 
َ
ْجرِ  ِمثَْل  اهللاُ  أ

َ
َها َمنْ  أ

َّ
َها َصال   وََحرَضَ

َ
ُجورهم م َذلَِك  َ�نُْقُص  ال

ُ
. »َشيْئا أ

اهُ  وَ د أَبُو رَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ  .)١(وَ

ھر کس به نحو َاحسن «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱۰( -۱۱۴۵
رد و یط و واجبات و حّد و حدود) وضو بگیھا و شرا آداب و سّنت یت تمامی(و با رعا

اند، خداوند بلندمرتبه، به او مانند  ند که مردم نماز را خواندهیسپس به مسجد برود و بب

 .۲/۳۸۰؛ و مسند احمد ۸۵۵ح  ۲/۱۱۱ یی؛ نسا۵۶۴ح  ۱/۳۸۱ابوداود  -١

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٤٨٨

آن که از اجر و  یدھد، ب یکه نماز را با جماعت گزارده است؛ پاداش م یپاداش کس
 ».کاسته شود یزیپاداش آنان، چ

 ].اند ت کردهیروا ییث را ابوداود و نساین حدی[ا
ان یبر آن، اھتمام و توجه شابند نماز جماعت باشد و یشه پای، ھمیاگر فرد :شرح

وضو گرفت و به قصد  یش اتفاق افتاد و طبق معمول به خوبیبرا یورزد، چنانچه گاھ
ان ید، مشاھده کرد که نماز جماعت به پایجماعت، عازم مسجد شد و چون بدانجا رس

ت و اخالص و توجه و یده است، در آن صورت، خداوند بلندمرتبه، به خاطر نیرس
 یدھد، ثواب نماز با جماعت را به طور کامل بدو ارزان یکه او به جماعت م یاھتمام

نبوده است،  یتوجھ یرا پرواضح است که فوت جماعت از او، در اثر غفلت و بیکند؛ ز یم
گر، از جماعت ید یا امریبوده است و در اثر اشتباه در وقت  یک امر کامًال اتفاقیبلکه 

از او،  یتوجھ یو ب یانگار و سھل یر و کوتاھیع، تقصن موضویعقب مانده است؛ و در ا
 یت و اخالص و توجه و اھتمامین رو خداوند بلندمرتبه، به خاطر نیسرنزده است؛ از ا

 یزمان ج امبریکند؛ پ یم یدھد، ثواب نماز با جماعت را بدو ارزان یکه او به جماعت، م
 که از جنگ تبوک برگشتند، فرمودند:

 و ا باملدينة ما سلكنا ِشعبااّن اقواماً خلفن«
ّ

 »هم معنا؛ حبسهم العذرو ال واديَا اال
 یچ راه کوھستانیم که ھینھاد یرا بر جا ینه، کسانیھمانا در مد«و ابوداود)؛  ی(بخار

ن که آنان با ما بودند؛ اّما معذور بودند که ھمراه ما یم مگر اینکرد یرا ط یچ وادیو ھ
 .»حرکت کنند

 فرمايند: و ن� �
ال قطعتم من واد و ال انفقتم من نفقةو لقد تر�ت�م باملدينة اقواماً ما رستم مس�اً «

 
ّ

هم باملدينة؟ قال: حبسهم و �يف ي�ونون معناو هم مع�م. قالوا: يا رسول اهللا!و اال
 یرا ط یرید که شما مسیا را جا گذاشته ینه کسانیھمانا در مد«(ابوداود)؛  »العذر
ن که آنان ید مگر ایمودیرا نپ یا چ دّرهید و ھیرا در راه خدا صرف نکرد ید و مالینکرد

نه به یکه در مد یخدا! چطور با ما بودند در حال ی فرستاده یبا شما بودند. گفتند: ا
 .»با شما بازداشت یآنان را از ھمراھ یماریبردند؟ فرمود: ب یسر م

اند  جھاد را فراچنگ آورده ش، پاداشیت و اخالص خویز به خاطر نین افراد نیو ا
 کار نکردند.ینه بودند و ھمراه رزمندگان، با دشمنان و بدخواھان پیاگرچه در مد
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و  یاز جانب خداوند است که به خاطر سع ین فضل و احسان بزرگیقت، ایو در حق
کند؛ اگر چه موفق نشود که در  یم یاش ارزان تالش، پاداش و ثواب جماعت را به بنده

 کت کند.جماعت، شر
د نماز با ین گمان که شاید به محض ایشود که انسان، نبا یث، معلوم مین حدیاز ا

جماعت گزارده شده است، از رفتن به مسجد منصرف شود؛ و اگر چنانچه به مسجد 
ده است، در آن صورت ثواب جماعت بدو یان رسید که نماز جماعت به پایرفت و د

ن، بداند یقید و پاداش آن را فراچنگ خواھد آورد؛ البته اگر از اول به طور یخواھد رس
 یده است، در آن صورت اگر به جماعت نرود، اشکالیان رسیکه نماز جماعت به پا

 نخواھد داشت.

از انصار در حال احتضار (َدم  ید: مردیگو /بید بن مسیگر، سعید یتیدر روا
کنم. از  یتان بازگو میرا صرفًا به خاطر طلب ثواب از خدا، برا یثیمرگ) بود؛ گفت: حد

 :فرمود یدم که میشن ج امبریپ

» 
ّ

اذا توضأ احد�م فاحسن الوضوء ثم خرج ايل الصالة، لم يرفع قدمه ايلُم� اال
 حّط اهللا عزوجّل عنه سيّئًة؛ و جّل هل حسنة؛و كتب اهللا عزّ 

ّ
لم يضع قدمه اليرسي اال

 مسجدـان ايت الو مسجد فصّ� يف مجاعٍة ُغفرهلـاو يلبعد؛ فان ايت ال فليُقّرب احد�م
 مسجدـ، فان ايت الكاتّم ما بيق، اكن كذلو ك�يق بعض، صّ� ما ادرو قد صلّوا بعضاً و
 (ابوداود). »كقد صلّوا، فاتّم الصالة، اكن كذلو

شود؛ با ھر رون ینماز، ب یرد و سپس برایاز شما به نحو احسن وضو گ یکیھرگاه «
سد و با ینو یم یا او حسنه یدارد، خداوند بلندمرتبه، برا یراستش برم یکه با پا یگام

را از او کم  یگذارد، خداوند بلندمرتبه، گناھ ین میزم یچپش رو یکه با پا یھر قدم
اد کند؛ و یا زیش را کم یھا ن قدمیب ی کند؛ پس ھر کدام از شما دوست دارد فاصله یم

شود؛ و اگر  ید و نمازش را با جماعت بخواند، گناھان او بخشوده میاید بچون به مسج
 یاز نماز را خوانده بودند، در آن صورت باق ید که مردم، قسمتیبه مسجد آمد و د

است  ین مانند کسیل کند؛ ایه را خودش تکمینماز را با جماعت بخواند و بق ی مانده
د که نماز جماعت یکه تمام نماز را به جماعت خوانده است. و ھرگاه به مسجد آمد و د

است که به نماز  یز مانند کسین صورت نیتمام شده است، نمازش را بخواند و در ا
 ».ده استیجماعت رس
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 )حیَصحِ ] (۱۱[ - ۱۱۴۶

  سعيد أيب وََعن
ْ
 «: َ�َقاَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َص�َّ  َوقَدْ  رَُجٌل  َجاءَ : قَاَل  ُخْدرِّي ـال

َ
ال

َ
 رَُجٌل  أ

ُق  َ  َهَذا ىلَعَ  َ�تََصدَّ اهُ . »َمَعه فيص� رَُجٌل  َ�َقامَ  »َمَعُه؟ َ�يَُص�ِّ وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ أَبُو الرتِّ د وَ اوُ  .)١(دَ

(به مسجد) آمد که رسول  یدر حال ید: مردیگو س ید خدری) ابوسع۱۱( -۱۱۴۶

ان یا از میآ:فرمودند: ج امبرین رو، پینماز را (با جماعت) گزارده بودند؛ از ا ج خدا
کند و ھمراه  یکین مرد احسان و نیخدا) بد یست که (به خاطر خشنودین یشما، کس

 برخاست و با او نماز گزارد. یاز جا یگاه مرد آن» او نماز بخواند؟
 ].اند ت کردهیو ابوداود روا یث را ترمذین حدی[ا

 :شرح
 د.ینما یکی: احسان کند؛ ن»تصّدقی«

ق عيل هذا الرجل فيصيلّ معه« ست که به ین یان شما کسیا از می: آ؟»اال رجلٌ يتصدّ
با او  یعنیکند و ھمراه او نماز بخواند؟  یکین مرد احسان و نیخدا، بد یخاطر خشنود

فراچنگ آورد؛ و ب، ثواب و پاداش جماعت را ین ترتینماز را با جماعت بخواند تا بد

ن کارش، بدو ین فرد با ایرا ایاستفاده کرد؛ ز »صدقه« ی نجا از واژهیدر ا ج امبریپ
 ین در حالیاورد و ایرا به دست ب گرید ی ست و شش درجهیبکمک کرده تا پاداش 

 آورد. یک درجه فراچنگ میگزارد، تنھا  ینماز م ییاست که اگر به تنھا

ُسنن بود؛ ھمچنان که در  س قیابوبکر صّد ن مرد، یاد: یگو ابن حجر: »فقام رجٌل «

قد اكن صّ� و فصّ� معه س فقام ابو��ر«م: یخوان یت مین روایآمده است. در ا یھقیب

بلند شد و با او  س ابوبکر«)؛ ۶۹-۷۰ص  ۳ج  یقھی، بی(سنن کبر »ج مع رسول اهللا

 .»نده بودنماز خوا ج تر ھمراه با رسول خدا شینماز گزارد و حال آن که پ
اھل و  ھا یحنبلن جماعت دوم بود که در آن محل، برگزار شد؛ ی: ا»معه یفصلّ «
 اند. لیت، به جواز جماعت دّوم قاین روایبا استدالل از ا ظاھر

است که  س انس بن مالک یماجرا -ث باال یعالوه از حد -ھا  یگر حنبلیل دیدل

ايل  كو جاء ا�س بن مال«ت نموده است: ین روای، چنیقیآن را به صورت تعل یامام بخار

 .۳/۵؛ و مسند احمد ۲۲۰ح  ۱/۴۲۷ یترمذ -١
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، باب فضل ۸۹ص  ۱ج  یح بخاری(صح »صّ� مجاعةو اقامو مسجد قد صّ� فيه فاّذن

آمد که در آن نماز گزارده شده بود؛ از  یبه مسجد س انس بن مالک«صالة الجماعة)؛ 
 یسنن کبر«ث در ین حدی. ا»ن رو اذان و اقامه گفت و با جماعت، نماز گزاردیا
ن یده است که در ایح گردیت شده است و در آن، تصریز روای) ن۷۰ص  ۱(ج » یھقیب

 شرکت داشتند. س ست نفر با انس بن مالکیجماعت، ب
نظران  جمھور علماء و صاحبو  یامام شافع، امام مالک، فهیامام ابوحندگاه یاز د

نماز  ک مرتبه در آن،یمحل،  یکه امام و مؤذن دارد و اھال ی، در مسجدیاسالم
 است. یمیمکروه تحراند، تکرار جماعت دوم،  جماعت را برگزار نموده

رون از محراب و بدون ین گونه موارد، اگر بی، در اوسفیامام ابواز  یتیالبته طبق روا
ز است؛ اما یگران)، نماز جماعت دوم برگزار گردد، جای(فراخواندن د یاذان و اقامه و تداع

ست؛ البته یز درست نیوه نین شیبد ین جماعتیچن یبرگزار، به یقول ُمفتبر اساس 
نماز را با جماعت برگزار کردند، در آن  یمحل، افراد یر از اھالیغ یچنانچه در مسجد
 یاز اھال ین اگر افرادیک شوند؛ و ھمچنیتوانند با جماعت دوم شر یصورت اھل محله م
مردم، جماعت دوم را برگزار ر یانه، اذان گفتند و بدون اطالع سایمحل، به طور مخف

ر راه که امام و مؤّذنش، معلوم یآنان، تکرار جماعت روا است و در مسجد مس یند، براینما
نظران  دگاه جمھور علماء و صاحبیباشد. و از د یز میست، تکرار جماعت، جایو مشخص ن

 .ستیز نیھا، تکرار جماعت، جا ن صورتی، عالوه از ایاسالم

اند که در  استدالل کرده س ت ابوبکرهیرواو جمھور، از  یلک، شافعفه، مایامام ابوحن

 ج ان رسول اهللا« ن که: یت شده است؛ و آن ایروا یطبران »معجم اوسط«و  »ریمعجم کب«
اقبل من نوايح املدينة ير�د الصلوة فوجد انلاس قد صلّوا فمال ايل م�هل فجمع اهله 

دند که مردم نماز را ید یبه قصد نماز آمد ولنه یاز اطراف مد ج امبریپ«؛ »فصّ� بهم
ھا  خود را جمع کردند و با آن ی ش رفتند و خانوادهین رو به منزل خویاند؛ از ا خوانده

 .»نماز گزاردند
 .»ث، ھمه ثقه ھستندین حدیان ایراو«د: یت گوین روایپس از نقل ا یثمیعالمه ھ

 ج بود، رسول خدا یمستحب ما یز یپرواضح است که اگر چنانچه جماعت دوم جا
بر  یل روشنینماز در منزل، دل ین رو ادایکردند؛ از ا یرا رھا نم یلت مسجد نبویفض

 رود. یکراھت تکرار جماعت در مسجد به شمار م
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، بر ترک تکرار جماعت س رهیث ابوھری، از حدینظران فقھ از علماء و صاحب یا عّده

 د: یفرما یم ج امبریاند، آنجا که پ دوم استدالل کرده

واذلي نفيس بيده، لقد هممُت ان امر حبطب فيُحتََطب ثم امر بالصالة فيؤّذن هلا، ثم «
که  یسوگند به کس«؛ »امر رجًال فيؤّم انلاس، ثم اخالف ايل رجال فاحّرق عليهم بيوتهم

زم گرد آورند؛ سپس به نماز یجان من در دست قدرت اوست! قصد کردم دستور دھم ھ
فرمان دھم تا  یگاه به شخص گزاردن آن به جماعت، اذان دھند، آن یو برافرمان دھم 

اند  که در نماز جماعت شرکت نکرده یاشخاص یمردم امامت کند؛ سپس به سو یبرا
 .»آنان آتش بزنم یشان را بر رویھا بروم و خانه

را یاست؛ ز یشود که حضور در جماعت اول، ضرور ین برداشت میت، چنین روایاز ا
توانستند  یماندند، م یکه از جماعت اول جا م یبود، آنان یاگر تکرار جماعت روا مکه 

م در جماعت یم داشتیش قرار داده و ادعا کنند که ما تصمیز خوین عذر را دستاویا
 م.ییدوم شرکت نما

 ی نهیاز گنج ییچ جای) در ھ۱۱۴۶(به شماره  س ید خدریث ابوسعیو عالوه از حد
، جماعت دوم برگزار شده یشود که در مسجد نبو یافته نمی یا نمونه، یث نبویاحاد

 باشد.
نخواھد  یز باقیقت، با اجازه دادن تکرار جماعت، وقار مطلوب مساجد نیو در حق

که تکرار جماعت رواج دارد، مردم  ییآموزد که در جاھا ین را به ما میماند و تجربه ا
کنند و احتمال بروز جدال و اختالف،  یم یانگار نسبت به حضور در جماعت اول، سھل

 .است یار قویانشان، بسیدر م

 اند: ن پاسخ دادهیچن س ید خدریث ابوسعیو جمھور، به حد
(و فراخوان) بوده است؛  ین جماعت، فقط مشتمل بر دو نفر و آن ھم بدون تداعیا

تکرار جماعت روا دگاه ما ھم، یو فراخوان، از د یر تداعیو به غ یبه طور اتفاق یو گاھ
و فراخوان را چھار نفر عالوه از امام  یار تداعی، معینظران فقھ از صاحب یاست؛ و برخ

 دانند. یم

که  ، نفل گزار بوده است؛ و حال آنس قی، ابوبکر صّد س ید خدریث ابوسعیدر حد
 گزار است. فرض یرامون امام و مقتدیموضوع مورد بحث، پ

 ابد.ی یح میت، کراھت ترجبه ھنگام تعارِض اباحت و کراھ
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د؛ و اگر یچ کدام از صحابه، ثابت نشده است که به تکرار جماعت، عمل نمایاز ھ

شد، به طور  یم یتلّق  یعموم ی به عنوان اجازه س ید خدریت ابوسعیچنانچه روا
 قطع، عمل صحابه با آن موافق بود.

، آن یاحتمال قوتوان گفت که به  یم س ید خدریث ابوسعیحد ی البته درباره
(ر.ک:  »یعلیمسند ابو«ت ین مطلب با روایر راه قرار داشته است؛ و ایمسجد در مس

ن یح شده است که ایت، تصریگردد؛ که در آن روا ید میی) تأ۱۰۹ص  ۲ج  یفتح البار
ن نام، شھرت یبه ا یمنوره، مسجد ی نهیرخ داد و در مد »ثعلبه«ماجرا در مسجد 

ھا وجود دارد؛  ز در کتابینه نیار کوچک مدیمساجد بس ی رهکه تذک یندارد، در حال

ر یق (مسجد مسی، در مسجد طرس ید خدریابوسع یگردد که ماجرا یپس معلوم م

ه ین توجیت شده است، ایروا س که از انس بن مالک یتیراه) اتفاق افتاده است؛ و روا

اكنوا اذا فاتتهم اجلماعة  ج اّن اصحاب رسول اهللا«د: یگو یکند؛ آنجا که م ید مییرا تأ

ھرگاه  ج اران رسول خدای«)؛ ۲۸۸ص  ۱(معارف السنن ج  »مسجد فراديـصلّوا يف ال
 .»گزاردند ینماز م ییدادند، در مسجد به تنھا یجماعت نماز را از دست م

 کند. یجماعت دوم، داللت م یت به صراحت، بر نفین روایا

 





 
 

 سّوم فصل

فق] (۱۲[ - ۱۱۴۷  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ُت : قَاَل  عتبَة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد َعن
ْ
ُت  اَع�َِشةَ  ىلَعَ  َدَخل

ْ
  َ�ُقل

َ
ال

َ
ثِيِ�  أ َدِّ  َ�نْ  حتُ

َنا »انلَّاس؟ أص�«: َ�َقاَل  وَسلم َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�ُقَل  بََ�  قَالَْت  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمَرِض 
ْ
 قُل

 
َ

ِمْخَضِب  يِف  َماءً  يِل  َضُعوا«: َ�َقاَل  يَنْتَِظُرونََك  وَُهمْ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا ال
ْ
نَا قَالَْت  »ال

ْ
 َ�َفَعل

ْغِ�َ  يِلَنُوءَ  فََذَهَب  فَاْغتََسَل 
ُ
فَاَق  ُ�مَّ  َعلَيْهِ  فَأ

َ
َص�َّ «: وَسلم َعلَيْهِ  اهللا ص� َ�َقاَل  أ

َ
 »انلَّاُس؟ أ

نَا
ْ
  قُل

َ
ِمْخَضِب  يِف  َماءً  يِل  َضُعوا«: قَاَل  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا يَنَْتِظُرونََك  ُهمْ  ال

ْ
 َ�َقَعدَ  قَالَْت  »ال

ْغِ�َ  يِلَنُوءَ  َذَهَب  ُ�مَّ  فَاْغتََسَل 
ُ
فَاَق  ُ�مَّ  َعلَيْهِ  فَأ

َ
َص�َّ «: َ�َقاَل  أ

َ
نَا »انلَّاُس؟ أ

ْ
  قُل

َ
 يَنْتَِظُرونََك  ُهمْ  ال

ِمْخَضِب  يِف  َماءً  يِل  َضُعوا«: َ�َقاَل  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا
ْ
ْغِ�َ  يِلَنُوءَ  َذَهَب  ُ�مَّ  فَاْغتََسَل  َ�َقَعدَ  »ال

ُ
 فَأ

فَاَق  ُ�مَّ  َعلَيْهِ 
َ
َص�َّ «: َ�َقاَل  أ

َ
نَا .»انلَّاُس  أ

ْ
  قُل

َ
 ُعُكوٌف  َوانلَّاُس  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا يَنْتَِظُرونََك  ُهمْ  ال

ـمَ  يِف 
ْ
ِعَشاءِ  لَِصَالةِ  ج انلَّيِبَّ  يَنْتَِظُرونَ  ْسِجدِ ال

ْ
ِخَرةِ  ال

ْ
رَْسَل . اآل

َ
  ج انلَّيِبُّ  فَأ

َ
يِب  إىِل

َ
نْ  بَْ�رٍ  أ

َ
 بِأ

 َ تَاهُ  بِانلَّاِس  يَُص�ِّ
َ
ُمُركَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  إِنَّ  َ�َقاَل  الرَُّسوُل  َفأ

ْ
نْ  يَأ

َ
َ  أ بُو َ�َقاَل  بِانلَّاِس  تَُص�ِّ

َ
 بَْ�رٍ  أ

ُ  َ�َقاَل  بِانلَّاِس  َصلِّ  ُ�َمرُ  يَا َرِ�يًقا رَُجًال  َوَ�نَ 
َ

نَْت  ُ�َمرُ  هل
َ
َحقُّ  أ

َ
بُو فََص�َّ  بَِذلَِك  أ

َ
َك  بَْ�رٍ  أ

ْ
 تِل

يَّامَ 
َ ْ
ةً  َ�ْفِسهِ  من وجد ج انلَّيِبَّ  إِنَّ  ُ�مَّ  األ َحُدُهَما رَُجلَْ�ِ  َ�ْ�َ  وََخَرجَ  ِخفَّ

َ
َعبَّاُس  أ

ْ
 لَِصَالةِ  ال

ْهرِ  بُو الظُّ
َ
ا بِانلَّاِس  يَُص�ِّ  بَْ�رٍ  َوأ بُو َرآهُ  فَلَمَّ

َ
رَ  َذَهَب  بَْ�رٍ  أ خَّ

َ
  يِلَتَأ

َ
ْوَمأ

َ
ْهِ  فَأ

َ
نْ  ج انلَّيِبُّ  ِإيل

َ
  بِأ

َ
 ال

رَ  خَّ
َ
ْجِلَساِ� «: قَاَل  َ�تَأ

َ
  أ

َ
ْجلََساهُ  »َجنِْبهِ  إِىل

َ
  فَأ

َ
يِب  َجنِْب  إِىل

َ
 وَسلم َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َوانلَّيِبُّ  بَْ�رٍ  أ

ُت : هِ لّٰ ـال ُ�بَيْدُ  قَاَل . قَاعد
ْ
ُت  َ�بَّاٍس  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  ىلَعَ  فََدَخل

ْ
ُ  َ�ُقل

َ
  هل

َ
ال

َ
ْعرُِض  أ

َ
 َما َعلَيَْك  أ

ثتِ�  نَْ�رَ  َ�َما َحِديثََها َعلَيْهِ  َ�َعَرْضُت  َهاِت  قَاَل  ؟ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمَرِض  َ�نْ  اَع�َِشةُ  بِهِ  َحدَّ
َ
 أ

نَّهُ  َ�ْ�َ  َشيْئًا ِمنْهُ 
َ
ْت  قَاَل  � َسمَّ

َ
ِي الرَُّجَل  لََك  أ

َّ
َعبَّاِس  َمعَ  اَكنَ  اذل

ْ
  قلت ال

َ
 .)١(س يلَعّ  ُهوَ  قَاَل  ال

 .۸۳۴ح  ۲/۱۰۱یی )؛ و نسا۴۱۸-۹۰ح ( ۱/۳۱۱؛ مسلم ۶۸۷ح  ۲/۱۷۲ یبخار -١
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رفتم و ل شهید: به نزد عایگو س د الله بن عبدالله (بن عتبه)ی) عب۱۲( -۱۱۴۷

؟ یکن یم بازگو میرا برا ج امبریوفات پ یماریب یا چگونگیخطاب بدو گفتم: آ

 ن قرار است که:یان خواھم کرد؛ و داستان از ای، بیدر پاسخ گفت: آر لشهیعا

ا مردم، نماز را یآ«شّدت گرفت، فرمودند:  ج امبریپ یو ناراحت یماریچون ب
م ظرف و طشت یبرا«ر؛ آنان منتظر شما ھستند. فرمودند: یم: خیگفت» اند؟ خوانده

شان، ظرف و طشت ید: ما ھم به فرمان ایگولشهیعا». دیرا پر از آب کن یبزرگ

(نشستند و) غسل نمودند؛ سپس خواستند که  ج امبریم؛ پیرا پر از آب نمود یرگبز
ا یآ«گاه به ھوش آمدند و فرمودند:  ھوش شدند؛ آن ی، بیاز شّدت ناراحت یبلند شوند ول

رسول خدا!  یا ر؛ آنان منتظر شما ھستندیم: خیعرض کرد ؟»اند مردم، نماز را خوانده
 ».دیرا پر از آب کن یم ظرف بزرگیبرا«فرمودند: 

گاه خواستند بلند  نشستند و دوباره غسل کردند؛ آن ج امبرید: پیگو ل شهیعا
ا مردم، یآ«که به ھوش آمدند، فرمودند:  یشدند و وقت یھوش یدوباره دچار ب یشوند ول

رسول خدا! فرمودند:  یا باشند یر؛ آنان منتظر شما میم: خیگفت ؟»اند نماز را خوانده

نشستند و غسل کردند و  ج گاه آن حضرت آن». دیرا پر از آب کن یف بزرگم ظریبرا«
ھوش شدند و بعدًا که به ھوش آمدند، فرمودند:  یباز ھم ب یخواستند بلند شوند ول

رسول خدا! و  یا ر؛ آنان منتظر شما ھستندیم: خیگفت» اند؟ ا مردم، نماز را خواندهیآ«

 یبرا ج شده بودند و منتظر رسول خدابود که مردم در مسجد جمع  ین در حالیا

فرستادند تا  س را نزد ابوبکر یکس ج امبریگاه پ امامت نماز عشاء (خفتن) بودند. آن
 د.ینماز را با مردم برگزار نما

به شما دستور  ج امبریآمد و بدو گفت: پ س به نزد ابوبکر ج امبریپ ی فرستاده

نرم و  دل یکه مرد - س ابوبکر ی؛ ولیمردم بخوان یدھند تا نماز را به امامت، برا یم

مردم  ی! شما امامت را براس عمر یگفت: ا س به عمر بن خطاب -با عاطفه بود 

 یگفت: شما برا س خطاب به ابوبکر س آنان، برگزار کن. عمر یانجام بده و نماز را برا
 .یباش یتر و سزاوارتر م ستهین کار، شایا

 



 ٤٩٧ )...و حرکات( کردن یرویپ از یمقتد بر آنچه) ٢٨( باب( :صلوةکتاب ال

ض و دردمند یبه شّدت مر ج امبرین چند روز (که پیا س گونه بود که ابوبکر نیا
 مردم انجام داد. یر امامت را به عھده گرفت و امامت را برایخط ی فهیبود) وظ

ه بر دوش دو یدر خود احساس نمودند و با تک یو آرامش یبھبود ج امبریسپس پ

و در ھمان  رون رفتندینماز ظھر از منزل ب یبود، برا س ھا عباس از آن یکینفر که 

را  ج امبریپ س داد؛ و چون ابوبکر یمردم انجام م یامامت نماز را برا س حال، ابوبکر

 امبریپ ید؛) ولینما یخال ج امبریپ یخود عقب برود (و جا را برا ید، خواست از جاید
که بر دوش آنان  یبه آن دو مرد ج امبریبدو اشاره کردند که به عقب نرود. و پ ج

را در کنار  ج امبریآنان پ». دیبنشان س مرا در کنار ابوبکر«د، فرمودند: ه کرده بودنیتک

 نشاندند. س ابوبکر

به نماز  س د: ابوبکریگولشهیاز قول عا س د الله بن عبدالله بن عتبهی(عب

ز ین ج امبریاقتدا کرده بودند و) پ س اقتدا کرده بود و مردم ھم به ابوبکر ج امبریپ
 نشسته بودند.

ا آنچه را یرفتم و بدو گفتم: آ س د: به نزد عبدالله بن عباسیگو س داللهیعب

شما بازگو  یان نموده است، برایم بیبرا ج امبریوفات پ یماریب ی دربارهلشهیعا

ن مورد گفته یدر الشهین رو آنچه عایگفت: بگو؛ از ا س نکنم؟ عبدالله بن عباس

ن ینکرد جز ا یراد و اعتراضیچ ایز ھین س ش بازگو کردم و عبدالله بن عباسیبود، برا

بر دوش او  ج امبریبود (و پ س که ھمراه عباس ینام نفر دوملشهیا عایکه گفت: آ

ن نفر یگفت: ا س ر. عبدالله بن عباسیت ذکر کرد؟ گفتم: خیه کرده بود،) برایتک

 بود. س طالب یبن اب ی، علیدّوم
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 شّدت گرفت. ج امبریپ یماری: ب»ج ثقل النبي« :شرح
 ن است؛ مطمئنًا؛ واقعًا.ی، بله؛ چنی: آر»یبل«
که در آن  یند؛ طشت؛ ظرف بزرگ فلزیکه در آن، لباس شو ی: لگن»الِمخضب«

 ند؛ ظرف بزرگ.یگر شوید یزیا چیلباس 
 زند.ی: تا بلند شوند؛ برخ»نوءیل«
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 رد.یغسل صورت بگ، یھوش ی: مستحب است که پس از ب»فاغتسل«
 بازماندند و درنگ کردند. ی: در مکان»عکوف«

 : نماز مغرب.»العشاء االول«: نماز عشاء؛ در مقابل »العشاء االخرة«
 ر.یک؛ قاصد؛ سفیبر؛ فرستاده؛ پ امیرسان؛ رسول؛ پ امی: پ»الرسول«
ال؛ حّساس؛ یرحم؛ خونگرم؛ نازک خ نازک؛ دل نرم؛ پراحساس؛ دل : دل»قاً یرق«

 .یاحساسات
احضر: بازگو « یا به معنی؛ »: بده به منیاعطن« ی: اسم فعل است به معنا»ھاِت «

 .»کن
 )فیَضعِ ] (۱۳[ - ۱۱۴۸

نَّهُ  ُهَر�َْرة أيب وََعن
َ
ْدرَكَ  َمنْ «: َ�ُقوُل  اَكنَ  �

َ
َعةَ  أ

ْ
ك ْدرَكَ  َ�َقدْ  الرَّ

َ
ْجَدةَ  أ  قَِراَءةُ  فَاَ�تْهُ  َوَمنْ  السَّ

مِّ 
ُ
ُقْرآنِ  أ

ْ
اهُ  .»كث� خ� فَاتَهُ  فقد ال وَ الك رَ  .)١(مَ

ھر کس به «گفت:  یوسته میپ یت است که ویروا س رهی) از ابوھر۱۳( -۱۱۴۸
نتواند در نمازش ھرکس  افته است؛ ویز دریآن را ن ی ، سجدهیرکوع نماز برسد، به راست

 ».را از دست نھاده است یر فراوانیگمان خ یفاتحه را بخواند، ب ی سوره
 ].ت کرده استیث را مالک در موطأ رواین حدی[ا

رکوع نماز ھرکس  یعنی، رکوع نماز است؛ »الرکعة«: مراد از »الركعة كمن ادر« :شرح
 ابد.یرا در

کّل رکعت را به دست آورده است؛ پس مراد از  ی: به راست»السجدة كفقد ادر«
 تواند باشد: یز می، دو چ»السجدة«

 افته است.یّل رکعت را درافتن رکوع، کیبا در یعنی: »الركعة« -۱

لت جماعت نماز را به تمام و کمال یافتن رکوع، فضیبا در یعنی: »الصالة« -۲

اذا جئتم ايل «ند: یفرما یگر، مید ییدر جا ج امبریفراچنگ آورده است؛ پ
 كالر�عة فقد ادر كمن ادرو ال تعّدوها شيئاً و �ن سجود فاسجدواو الصالة
د و ما در حال سجده ینماز آمد یھرگاه برا«(ابوداود و ابن ماجه)؛  »الصالة

 .»تاب و قوت الصالةک«؛ ۱۸ح  ۱/۱۱ کموطأ مال -١

 

                                           



 ٤٩٩ )...و حرکات( کردن یرویپ از یمقتد بر آنچه) ٢٨( باب( :صلوةکتاب ال

که  ید و کسیاوری) به حساب نید و آن را (رکعتیم، شما ھم به سجده برویبود
 .»افته استیابد، رکعت را دریرکوع را در

آن،  یفاتحه را نخواند و به جا ی که در نماز، سوره ی: کس»و من فاتته امّ القران«
 گر بخواند.ید یا سوره
فاتحه، اصل  ی را سورهیپاداش نمازش، ناقص است؛ ز یعنی: »ریر کثیفقد فاته خ«

من صّ� صالة لم يقرأ فيها «ند: یفرما یم یثیدر حد ج امبرید؛ و پیآ یقرآن به شمار م
فاتحه را نخواند،  ی که نماز را بگزارد و در آن، سوره یکس«؛ »باّم القران ف� خداج

 .»نمازش ناقص است
به رکوع برسد و خواندن ھرکس  ن است کهیث، ایگفته است: مراد حد یبیعالمه ط

اگر  یعنیرا از دست داده است؛  یادیر زیخ یفاتحه را از دست بدھد، به راست ی سوره
 -فاتحه  ی با ترک سوره -را  یثواب و پاداش فراوان یافته است، ولیچه رکعت نماز را در
 از دست نھاده است.

و  یر و کوتاھیتقص یاز رو یاست که و یحکم، در صورتن یناگفته نماند که ا
فاتحه را از دست بدھد و تنھا  ی ر کند و خواندن سورهی، تأخیتوجھ و کم یانگار سھل

 ک شود.یبه ھنگام رکوع، خود را به امام برساند و با او در نماز شر
ده است، یبه ما رس »قرائت پشت سر امام«رامون یکه پ یثیات و احادیو بر اساس روا

خواند و چه تنھا، امام  ینمازگزار، چه با جماعت نماز م یه براکن باوراست یبر ا یامام شافع
(صبح، مغرب وعشاء) در ھر  یا جھری(ظھر و عصر) باشد  ی، نماز سرّ یا مقتدیاست، 

عت از نماز بر منفرد و امام و کاست و در ھر ر یو الزام یفاتحه ضرور ی حال، خواندن سوره
 فاتحه خواندن فرض است. مأموم

(صبح، مغرب و  یجھر یه قرائت امام در نمازھاکن اعتقاد است یبر ا کامام مال
فاتحه را  ی ، سورهید در نماز جھرینبا یند، لذا مقتدک یت میفاک یمقتد یعشاء) برا
 ی سوره یند، و اگر مقتدکقرائت امام را گوش  ید به حالت خاموشیه باکبخواند، بل

(ظھر و عصر) خواندن  یسّر  یباشد، و در نمازھا یروه مکن عملش میفاتحه را بخواند، ا
ست. امام احمد بر آن یا واجب نیمستحب است، فرض  یمقتد یفاتحه برا ی سوره
 یروه و در نمازھاکم یمقتد یبرا یجھر یفاتحه در نمازھا ی ه خواندن سورهکاست 
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خواندن فاتحه  یمقتد یبرا یر صورت، دیجھر یمستحب است و در نمازھا یسّر 
 از انحاء نشنود. یه قرائت امام را به نحوکمستحب است 

 یو چه نمازھا یسّر  یه قرائت امام چه در نمازھاکفه معتقد است یو امام ابوحن
ه پشت سر کست یز نیجا یمقتد یرو برا نیند، از اک یت میفاک یمقتد ی، برایجھر

 ند.کفاتحه را قرائت  ی ) سورهیو چه جھر یسّر  یامام (چه در نمازھا
علم و  ی داران عرصه هی، مجتھدان و طالینظران فقھ به ھر حال، علماء و صاحب

ات و یاخالص و عمل، براساس روا ی شتاز عرصهیشگامان پیشقراوالن و پیدانش و پ
 م ویق و تفحص تعالیث و تحقیاحاد یمطالعه و بررس یده بدانھا و برمبنایاخبار رس

، با صداقت و اخالص و و صحابه ج امبریقرآن و سّنت و طرز عمل پ یھا آموزه
ز از آنھا به یاند. و خداوند ن ار نمودهیرا انتخاب و اخت یدام قولکاعتقاد و عمل، ھر 

 باد. یسته، راضیوقفه و شا یوشش بکن تالش ویخاطر ا
ت و یروا ی داران عرصه هی، طالینظران فقھ م، علماء و صاحبیز گفتیچنانچه قبًال ن

 یور و فقھایت، علم و دانش، اخالص و صداقت و اعتقاد و عمل، و مجتھدان غیدرا
 کپا ی عت را از سرچشمهیام شرکن، احیار در دیمجاھد، با تالش فراوان وتفّقه بس

ات زمان و یرا ھماھنگ با مقتض یراث بزرگ فقه و حقوق اسالمیاستخراج و م ینبو
ان چنان یعرضه نمودند و به جھان یو اسالم یو انسان یجامعه بشر شرفت تمدن، بهیپ

 یاریه تا جھان بر پا است در ھر دکداشتند  یارزان یاستوار و متعال یتمدن و فرھنگ
 ی وند خورده و از سرچشمهیعت پیآن درخت پربار شر ی رد، از دوحهیگ یپا یه ثقافتک
 راب گشته است.یاض آن سیف

مجاھد، بر اساس  یور و علمایز، فقھاء و مجتھدان غیامام ن در باب قرائت پشت سر
ق و تفحص یث، و تحقیاحاد یمطالعه و بررس یده بدانھا، و بر مبنایات واخبار رسیروا
و طرز عمل  یام و دستورات شرعکو اح ین نبوی، اوامر و فرامیالھ یھا م وآموزهیتعال

را انتخاب  یقول آن ھم با صداقت واخالص واعتقاد و عمل، و صحابه ج امبریپ
 اند. ار نمودهیواخت

ه نادر به کو بل کاند یو امور عبادات، موارد یام فقھکمسائل و اح ی نهیو در گنج
شتر یه بکروه باشد، بلکم یگریواجب و نزد امام د یه نزد امامکخورد  یچشم م

 است.  یو عدم اول یت و اولیاختالفات بر سر افضل
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واجب و نزد امام  یباشند و در نزد امام یه نادر مکو بل که اندک یو از جمله موارد
 یه از نظر امام شافعکفاتحه پشت سر امام است  ی باشد، خواندن سوره یروه مکم یگرید

روان یپ یھا واجب است، ول یمقتد ی، خواندن آن برایو جھری سر یدر تمام نمازھا
ھا در نماز جماعت  یمقتد یه خواندن فاتحه براکپندارند  ین میفه، چنیامام ابوحن

 .اند گر قرار گرفتهیدیکن دو قول مقابل یروه است و اکم
ه خواندن فاتحه در کنیوجود دارد وآن ا یانیم ی هینظر یکه، ین دونظریان ایو در م

 یدر نماز جھر یاست ول یشنود شرع یه آن را نمک یمأموم و مقتد یبرا ینماز سّر 
 وت الزم است.کشنود، س یامام را م ی ه مأموم، فاتحهک

ه کن یه منبع و مصدر دکل است ین دلیمذاھب به ا ی به ھر حال،اختالف ائمه
است و الجرم مردم  ینیع نموده، عبارت از نصوص دیبندگان تشر یخداوند متعال برا

 یبعض هکاست  یبشر یدر زندگ یعیامر طب یکن یدر فھم نصوص، اختالف دارند و ا
رند، لذا یگ یروح مقاصد نصوص را در نظر م یشوند و بعض یبه ظواھر لفظ م کمتمس

 باشد. یواگذاردن مردم به اجتھاد خودشان از جمله عوامل و اسباب اختالف م
ھان به شمار آمده است مانند: یان فقیخود لغِت نصوص، عامل اختالف م یگاھ

اسباب  یوگاھ» ثالثة قروء يرتبصن بانفسهنّ مطلقات ـوال« ی هیدر آ» ُقرء« ی واژه
را در بردارد،  یو مجاز یقیحق یالفاظ، احتمال معنا یه بعضکن است یاختالف فقھاء ا

 آن. یمجاز یبه معنا یآن ھستند و بعض یقیحق یبه معنا کمتمس یلذا بعض
نان نسبت به ینان و عدم اطمیگر از اسباب اختالف فقھاء در رابطه با اطمید یکی

رد و یپذ یت او را میدارد و روا» وثوق واعتماد« ین راویبه ا یکیه کت است یوار
ه کنیا ایدھد  یعمل قرار نم یتش را مبنایو روا نان و اعتماد نداردیبه آن اطم یگرید

ھستند و  یطیل به شرای، قایژه در امور مبتالبه و عمومیبو یثیرفتن حدیدر پذ یبعض
 اند.  ردهکط را منظور نیآن شرا یبعض

و  یل شرعیگر از موارد اختالف فقھاء در ارتباط با اعتبار و عدم اعتبار دالید یکی
 ینه در مسائلیه عمل اھل مدکن است یبر ا کمثال: نظر امام مال یاست برا یاسالم

 ، مقدم بر خبر واحد است. یل فقھیچون عبادات به عنوان دل
 ه بعدھاکف ـ یث ضعیاز علماء حد یه برخکن است یگر از اسباب اختالف اید یکی
س، کبر ع یدارند و برخ یاس مقدم میشد ـ را بر ق ینام گذار» حسن«ث یبه حد

مردود  یلکآن را به طور  یقبول دارند و بعض یلکث مرسل را بطور یحد یبعض
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عت یبه طور مطلق، شر یرند و بعضیپذ یآن را م یطیبا شرا یشمارند و بعض یم
بدان اعتبار  یند و بعضینما یرند و بدان اعتبار میپذ یقبل از اسالم را م یھا امت

دانند و بدان استدالل  یاز ادله م یکیرا به عنوان  قول صحابه یدھند بعض ینم
 نند.ک یرند و بدان اجتجاج نمیپذ ینم یشرع ی آن را به عنوان ادله ینند و بعضک یم

آن را  یرند و بعضیپذ یعت میشر ی ز ادلها یکیرا به عنوان » مصالح مرسله« یبعض
ف از طرق متعدد، موجب یث ضعیه نقل حدکاز فقھاء اعتقاد دارند  یرند برخیپذ ینم

ھم ھست  یرا قبول ندارند زمان ین اصلیگران چنیه دک یت است در صورتیت روایتقو
در ند اما ک یع صحبت میدر عالم تشر یشگیو ھم یعموم یا ث راجع به مسئلهیه حدک

 ی غهیث شامل بر صیاگر حد :دھد. مثالً  یم یمراد، اختالف رو یث بر معنایداللت حد
ا یا استحباب و یانگر وجوب است ین امر بیا ایه آکرد کتوان سؤال  یباشد م یا نھیامر 

راھت کراھت؟ اگر دال بر کا یحرمت است  یایث گویدر حد ینھ ی غهیا صیارشاد؟ آ
 ؟یھیا تنزی یمیاست؟ تحر یراھت از چه نوعکن یباشد ا

د، منطوق و ی، عام و خاص، مطلق و مقیاختالف در رابطه با داللت امر و نھ یگاھ
 باشد. یان شده است میل بیه در علم اصول فقه به تفصکھا  نیر ایمفھوم و غ

ان یف راویق و تضعین به توثیفقھا و مجتھد یعلت اختالف رأ یو باالخره گاھ
ھمان را نامؤثق  یگریشمارد و د یرا مؤثق م یخاص یراو ییکه کگردد  یث بر میحد

 ند.ک یم یمعرف
 ییضرورت، رحمت، وسعت و ثروت گرانبھا یک، ین اختالف در مسائل فرعیبنابرا

از کتاب  یاسالم که تمام مردم ممالکفه منصور، خواست یخل یاست، چنانچه وقت
افراد  ی ھمه یرا به عنوان کتاب مرجع برا یو کتاب و نندک یرویپ کامام مال یمؤطا

ش به منصور یبا فقاھت و ورع خو کد، امام مالینما یمعرف یاسالم کموجود در ممال
 گفت:

به شھرھا و مناطق  ج خدا ه اصحاب رسولکن کن یارکن ین! چنیرالمؤنیام«
وال نش است و اقیمت و بکنوع علم و دانش و ح یک یدارا یاند و ھر قوم نده شدهکپرا

مردم را به  ی اند، اگر ھمه و قانع گشته یگرفته و بدان راض یشیبر آنان پ ییو فتاوا
 .»جاد خواھد شدیان امت، فتنه ایر م، دیفتوا برگردان یکه و ینظر یک یسو

اختالف در  یکه آن کستند ینگر یان ائمه میگونه به اختالف م نی! آنان ایآر
ه در کان ندارد کاست. ام یه ضرورکندارد و بل یانیگونه ز چیاست و ھ یفرع یایقضا
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ن اختالف یند و خود ایه اتفاق نماینظر یک یبر رو ی، امت اسالمیگونه مسائل فرع نیا
ا و مسائل یم و قضاکه حکن امت است یآراء از لطف و موھبت خداوند متعال نسبت به ا

نسبت به تعّدد افھام  یبخش اجتھاد و وسعت یبرا یان ننموده تا فرصتیرا ب یفرع
 باشد.

ل مورد استناد یو دال یآراء فقھاء و مجتھدان اسالم یپس تعدد مذاھب وگوناگون
عت، با صداقت و یران شریکب یایاز آنھا از درھریک  هکن است یانگر ایدام از آنھا، بکھر

 . اند برگرفته یا اخالص جرعه
 )فیَضعِ ] (۱۴[ - ۱۱۴۹

ي«: قَاَل  وَعنهُ  ِ
َّ

َسهُ  َ�عُ يَرْ  اذل
ْ
َِمامِ  َ�بَْل  َوَ�ِْفُضهُ  َرأ

ْ
إِ�ََّما اإل

يَْطان بيد ناصيته فَ اهُ . »الشَّ وَ  رَ

الك  .)١(مَ

ش از امام، یھر کس پ«گفت:  یت است که ویروا س رهی) و از ابوھر۱۴( -۱۱۴۹
اش در دست  یشانیگمان پ یکند، ب ین مییش را (از رکوع و سجده) بلند و پایسر خو

 ».طان استیش
 ].ت کرده استیث را مالک در موطأ رواین حدی[ا

کند و  یکه سرش را از رکوع و سجده، بلند م ی: کس»خيفضهو يرفع رأسه« :شرح
 برد. ین مییپا

 د.ین نماییش از آن که امام، سرش را بلند و پای: پ»قبل االمام«

 تواند داشته باشد: ین عبارت، دو احتمال می: ا»فانّام ناصيته بيد الشيطان«
گونه که ما به  طان قرار دارد. و ھمانیدر دست ش یو یشانیقت، پیدر حق ای -۱

 یز پیتوسط او ن یشانیم، به گرفتن پیا نبرده یطان پیقت شیُکنه و حق
ن یکن بدیمعلومات ما خارج است، ل ی رهین مطلب، از دایم و درک ایبر ینم

آمده و  یم و آنچه در وحیمان داریا -ث آمده است یچون در حد -موضوع 
ل آن را به خدا واگذار یق و تفاصیم و دقایریپذ یبدان خبر داده است را م یوح

 م.ییبگو یزیب از آن چیم که ندانسته و رجمًا بالغیم و دوست نداریینما یم
ک نوع یر، ین تعبین باورند که ای، بر اینظران اسالم از علماء و صاحب یو برخ -۲

 .»تاب و قوت الصالةک«؛ ۵۷ح  ۱/۹۲ کموطأ مال -١
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طان یدر دخل و تصّرف ش یاست که و ه از آنیکنا یعنیل است؛ یه و تمثیتشب
نھد و به  یھا و سخنان او را گردن م ن و وسوسهین رو اوامر و فرامیاست؛ از ا
 او است. ی کننده گمراه یھا دنبال گام

 



 
 

 )۲۹( باب
 خواند یک نماز را دوبار میکه  یکس

 
 

 واندخ یک نماز را دوبار میکه  یکس )۲۹باب (



 
 

 فصل اول

فق] (۱[ - ۱۱۵۰  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِت  ُ�مَّ  ج انلَّيِبِّ  َمعَ  يَُص�ِّ  َجبٍَل  ْ�نُ  ُمَعاذُ  اَكنَ : قَاَل  َجابِرٍ  َ�نْ 
ْ
 .)١(بهم فَيَص� قومه يَأ

نماز  ج امبریھمراه با پ س د: معاذ بن جبلیگو س ) جابر(بن عبدالله)۱( -۱۱۵۰
 کرد. یآنان، امامت م یگشت و ھمان نماز را برا یقومش برم یخواند؛ سپس به سو یم

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

: اّن معاذ بن س عن جابر بن عبدا�«ن است: یث به طور کامل، چنین حدیا :شرح
فقرأ بابلقرة فانرصف  ثم يرجع فيؤّم قومه، فصّ� العشاء ج اكن يُصّ� مع انليب س جبل

ثالث مرار او قال: ». فّتان، فّتان، فّتان«فقال:  ج رجل، فاكّن معاذاً تناول منه، فبلغ انليبّ 
جابر بن «)؛ ۷۰۱ح  ی(بخار »امره �سورت� من اوسط املفّصلو »فاتناً، فاتناً، فاتناً «

ادا  ج معموًال نماز عشاء را پشت سر رسول خدا س د: معاذ بن جبلیگو س عبدالله
خود، امامت  ی لهیمردم قب یرفت و برا یخود، م ی کرد و بعد به مسجد محله یم
بقره را در نماز عشاء قرائت نمود. نماز آن قدر  ی ھا، سوره از شب یکیکرد؛ در  یم

ناسزا گفت. به او  س ان نماز را ترک کرد و رفت. معاذیاز مقتد یکیشد که  یطوالن

مگر تو «فرمود:  س د، خطاب به معاذیرس ج که خبر به گوش آن حضرت یھنگام
ن جمله را سه بار تکرار ی؟ و ا»یندازیمردم را در فتنه ب یخواھ یو م یگر ھست فتنه

 ی مفصل (از سوره یھا متوسط از سوره ی ه کرد که دو سورهیگاه به او توص فرمود. آن
 .»تخاب کند و بخواندحجرات تا آخر قرآن) را ان

گزار (ُمتنفل)  گزار (ُمفترض) بر نفل فرض یث بر جواز اقتداین حدیاز ا یامام شافع

پس از آن که نماز عشاء را ھمراه  ی، وس ث معاذیرا بر اساس حدیکند؛ ز یاستدالل م

داد؛  یگشت و در آنجا مردم را نماز م یش برمیخو ی گزارد، به محله یم ج امبریبا پ

ح  ۲/۱۷۲ یی؛ نسا۷۹۰ح  ۱/۵۰۰)؛ ابوداود ۴۶۵-۱۸۸ح ( ۱/۳۳۹؛ مسلم ۷۰۰ح  ۲/۱۹۲ یبخار -١
 .۳/۳۰۸؛ و مسند احمد ۱۲۹۶ح  ۱/۳۳۷ ی؛ دارم۸۳۶ح  ۱/۲۷۳؛ ابن ماجه ۹۹۷
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ت یان، فرض عشاء را نیکرد و مقتد یت نفل را مین س ب که خود معاذیترتن یبد
 کردند. یم

گزار بر  فرض ی، اقتداینظران فقھ جمھور صاحبو  امام مالک، فهیامام ابوحن
، یکیده است؛ ین باره نقل گردی، در قول در اامام احمددانند؛ و از  یز نمیگزار را جا نفل

 .یامام شافع ی هی، موافق با نظریگریدگاه جمھور و دیمطابق با د
 ل جمھور، عبارتند از:یو دال

). ی(ترمذ »املؤذن مؤتمنٌ و االمام ضامنٌ «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهیابوھر
 شتر گذشت.یث پین حدیا ی ترجمه

ن یجز ا«و مسلم)؛  ی(بخار »انّما ُجعل االمام يلؤتّم به...«ند: یفرما یم ج امبریپ
گر یکدی، با یت امام و مقتدیو اگر ن »ن است تا بدو اقتدا شود...یا یبراست که امام، ین

 رد.یگ یفرق داشته باشد، اقتدا و ائتمام صورت نم

رأيُت ابن عمر جالساً «ت است که گفت: یمونه روایم ی آزاد شده ی مان، بردهیاز سل
قال: اّ� قد صلّيُت، انلاس يصلون. قلُت: يا ابا عبدالرمحن! مالک ال تصّ�؟ و يلع ابلالط

را  س ابن عمر«)؛ یی(نسا »التعاد الصالة يف يوم مّرت�«يقول:  ج ا� سمعُت رسول خدا
ز در حال گزاردن نماز بودند. ینشسته بود و مردم ن» بالط«به نام  یدم که در محلید

ام  ش را گزاردهی؟ گفت: من نماز خویگزار یابوعبدالرحمن! چرا نماز نم یبدو گفتم: ا

 .»شود یک نماز در روز، دوبار خوانده نمی«ام که فرمودند:  دهیز شنین ج امبریو از پ

اند   ان داشتهیب یھات مختلفی، توجھا یمالکو  ھا یحنف، س معاذ ی واقعه ی و در باره
 ھا، عبارتند از: از آن یکه برخ

قوم  یگاه برا اقتدا کرده باشد؛ آن ج امبریت نفل به پیبه ن س امکان دارد که معاذ
ضة یباب الفر ۸۶ص  ۳(ج  یھقیث بیخود، فرض عشاء را امامت نموده باشد. اما حد

) ۱(باب ذکر صالة المفترض خلف المتنفل شماره  یالنافلة) و دارقطن یصلّ یخلف من 

نماز «؛ »هلم فر�ضةو � هل تطوع«را در آخر آن آمده است: یتابد؛ ز یه را برنمین توجیا

اند که  ث گفتهین حدیدر پاسخ ا ی. ول»ان فرض بودیمقتد ی، نفل و براس معاذ یبرا
 امام احمد بن حنبلنقل کرده است. و  جیجررا فقط ابن  )...له تطوع یھن عبارت (یا

م آن دارم که یب«؛ »اخيش ان ال ت�ون �فوظة«ن عبارت گفته است: یا ی ز دربارهین
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ح باشد، ین جمله، صحیم که ایو اگر فرض را بر آن بگذار .»ن عبارت، محفوظ نباشدیا
 است. یرا گمان راویباشد، ز یل و حجت نمیباز ھم دل

ت فرض عشاء را داشته ی، نج امبری، در اقتدا به پس اگر به فرض، ثابت شود که معاذ

ثابت  ج امبریبر عمل او نشده است؛ بلکه خالف آن از پ ج امبریاز پ یدییاست، باز ھم تأ
 ی لهیاز قب ین نحو وجود دارد که شخصیبد یتی، روامسند احمد بن حنبلاست. در 

د و یآ یر مینماز، د یبرا یت کرد که ویشکا س امبر آمد و از معاذیبه نزد پ س معاذ

يا معاذ بن جبل! «فرمود:  س خطاب به معاذ ج امبریگرداند؛ پ یم ینماز را ھم طوالن
گر  معاذ بن جبل! فتنه یا«؛ »اّما ان ختّف يلع قومکو تصّ� ميعالت�ن فّتاناً؛ اما ان 

 .»ا نماز را بر قومت، سبک و مختصر بگردانیا با من نماز بگزار و یمباش. 

ک نماز در روز را دوبار یاست که  ی، مربوط به زمانس معاذ بن جبل ی واقعه

 س دالله بن عمرث عبیحد ی لهین حکم به وسیز بوده است، که بعدھا ایخواندن، جا
ال تصّ� صالة مكتو�ة «دم که فرمودند: یشن ج امبرید؛ آنجا که گفت: از پیمنسوخ گرد
 .»شود یک نماز در روز، دوبار خوانده نمی«)؛ یو دارقطن یی(نسا »يف يوم مّرت�

ھمراه  س د: معاذ بن جبلیگو س معاذ ی ه واقعهیدر توج یریعالمه انور شاه کشم

خواند و  یم ج خواند؛ بلکه نماز مغرب را با آن حضرت ینماز عشاء را نم ج امبریبا پ
 نمود. یمردم، امامت م یش برایخو ی لهینماز عشاء را در مسجد قب

ست؛ به یگزار مطرح ن گزار به نفل فرض ی، بحث اقتداس ث معاذین رو، در حدیاز ا

نماز مغرب را  س معاذان شده است که ی، به صراحت بس ث معاذین که در حدیل ایدل

املغرب ثم يرجع ايل  ج اّن معاذ بن جبل اكن يصّ� مع رسول اهللا«خواند:  یم ج امبریبا پ
 .»قومه فيؤّمهم

نماز مغرب را با  س ن که: اگر معاذیوارد شده است و آن ا ییه، انتقادھاین توجیبر ا

 ج امبریبه نزد پ یرآمدن ویر و دیانش از تأخیخوانده است، پس چرا مقتد یم ج امبریپ
 ت بردند؟یشکا

ات، ثابت شده است یروا ین گفته شده است که: از برخین انتقاد، چنیدر پاسخ بد

 ج از مجالست با آن حضرت یکرد، بلکه اندک یبعد از مغرب، فورًا حرکت نم س که معاذ
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ل، به اول ین دلیکرد؛ و به ھم یش حرکت میخو ی گاه به طرف محله برد و آن یبھره م
 د.یرس یش نمیخو ی وقت عشاء، به مسجد محله

ثم يرجع «ن الفاظ وجود دارد: یا یتین است که در روایه چھارم، ایانتقاد دوم بر توج

 ج امبری، نماز عشاء را ھمراه پس معاذ بن جبل یعنی«؛ »الصالة كايل قومه فيصّ� بهم تل
 .»کرد یش، امامت میقوم خو یخواند و ھمان نماز را برا یم

، نماز مغرب را با س ن گفته شده است: عمومًا معاذین انتقاد، چنیپاسخ بد در

کرد؛ البته امکان دارد که  یقوم خود، امامت م یخواند و نماز عشاء را برا یم ج امبریپ

ھمان  ی ز فقط واقعهیث نیخوانده باشد؛ و حد ج امبریک روز نماز عشاء را ھمراه پی
 ان کرده باشد.یک روز را بی

اّن «ن وارد شده است: یث چنیرا در حدیتابد؛ ز یه را برنمین توجیث، ایظاھر حداما 

 ی غهین رو با صی؛ از ا»عشاء االخرة ثم يرجع... ج معاذ بن جبل، اكن يصّ� مع رسول اهللا
شود؛ و  ین واقعه رد میکبار اتفاق افتادن ای -کند  یکه بر استمرار داللت م - »کان«

 »یعشاء اول«ات عشاء را به یکه روا یه کسانیتوج »االخرة عشاء«ن با عبارت یھمچن
 شود. یدھند، رد م یمعاذ را به نماز مغرب ربط م ی کنند و واقعه یر می(مغرب) تعب

ک مرتبه در مسجد یخواند:  ینماز عشاء را دوبار م س به ھر حال، حضرت معاذ

ش. امام یخو ی لهیدوم: در مسجد قوم و قب ی و مرتبه ج امبریپشت سر پ ینبو

 ج امبریپشت سر پ یرا که در مسجد نبو ی، نمازس ، معتقد است که معاذ/یشافع
خواند، نماز نفل  می له و قوم خودیرا که در مسجد قب یخواند، نماز فرض و نماز یم

که نماز فرض را خوانده است،  ین باور است: کسی، بر این رو، امام شافعیبود؛ از ا
اند، امامت  که آن نماز فرض را نخوانده یت نفل به کسانیبه نتواند ھمان نماز را  یم

 ز است.یگزار جا گزار به نفل فرض یاقتدا یعنیدھد؛ 
 ین باورند که خواندن نماز فرض، پشت سر امامیفه و امام مالک بر ایامام ابوحن یول

استدالل  س ث عبدالله بن عمریھا به حد ست و آنیز نیخواند، جا یکه نماز نفل م

ک نماز در روز، دو بار خوانده ی«فرمودند:  یدم که میشن ج امبریکنند که گفت: از پ یم
 .»شود ینم
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از شرکت در نماز  یمند بھره یت نماز نفل برایبه ن س ند: معاذیگو یز میو ن

شان ینماز را با ا ج امبریجماعت و استفاده کردن از برکات آن و به قصد آموختن از پ
گشت و امامت نماز را بر آنان به  یاش برم قوم و مردم محله یسوخواند و سپس به  یم
 داد. یت فرض، انجام مین

ه کن یل است که منبع و مصدر دین دلیمذاھب، به ا ی به ھر حال، اختالف ائمه
است و الجرم مردم  ینیع نموده، عبارت از نصوص دیبندگان تشر یخداوند متعال برا

 یه بعضکاست  یبشر یدر زندگ یعیامر طب یکن یدر فھم نصوص، اختالف دارند و ا
رند، لذا یگ یروح مقاصد نصوص را در نظر م یشوند و بعض یبه ظواھر لفظ م کمتمس

 باشد. یواگذاردن مردم به اجتھاد خودشان از جمله عوامل و اسباب اختالف م
ھان به شمار آمده است مانند: یان فقیخود لغِت نصوص، عامل اختالف م یگاھ

اسباب  یوگاھ» ثالثة قروء مطلقات يرتبصن بانفسهنّ ـوال« ی هیدر آ» ُقرء« ی واژه
را در بردارد،  یو مجاز یقیحق یالفاظ، احتمال معنا یه بعضکن است یاختالف فقھاء ا

 آن. یمجاز یبه معنا یآن ھستند و بعض یقیحق یبه معنا کمتمس یلذا بعض
نان نسبت به ینان و عدم اطمیطمگر از اسباب اختالف فقھاء در رابطه با اید یکی

رد و یپذ یت او را میدارد و روا» وثوق واعتماد« ین راویبه ا یکیه کت است یروا
ه کنیا ایدھد  یعمل قرار نم یتش را مبنایو روا نان و اعتماد نداردیبه آن اطم یگرید

ھستند و  یطیل به شرای، قایژه در امور مبتالبه و عمومیبو یثیرفتن حدیدر پذ یبعض
 اند.  ردهکط را منظور نیآن شرا یبعض

و  یل شرعیگر از موارد اختالف فقھاء در ارتباط با اعتبار و عدم اعتبار دالید یکی
 ینه در مسائلیه عمل اھل مدکن است یبر ا کمثال: نظر امام مال یاست برا یاسالم

 ، مقدم بر خبر واحد است. یل فقھیچون عبادات به عنوان دل
 ه بعدھاکف ـ یث ضعیاز علماء حد یه برخکن است یر از اسباب اختالف اگید یکی
س، کبر ع یدارند و برخ یاس مقدم میشد ـ را بر ق ینام گذار» حسن«ث یبه حد

مردود  یلکآن را به طور  یقبول دارند و بعض یلکث مرسل را بطور یحد یبعض
عت یبه طور مطلق، شر یرند و بعضیپذ یآن را م یطیبا شرا یشمارند و بعض یم

بدان اعتبار  یند و بعضینما یرند و بدان اعتبار میپذ یقبل از اسالم را م یھا امت
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دانند و بدان استدالل  یاز ادله م یکیرا به عنوان  قول صحابه یدھند بعض ینم
 نند.ک یرند و بدان اجتجاج نمیپذ ینم یشرع ی آن را به عنوان ادله ینند و بعضک یم

آن را  یرند و بعضیپذ یعت میشر ی از ادله یکیرا به عنوان » مصالح مرسله« یبعض
ف از طرق متعدد، موجب یث ضعیه نقل حدکاز فقھاء اعتقاد دارند  یرند برخیپذ ینم

ھم ھست  یرا قبول ندارند زمان ین اصلیگران چنیه دک یت است در صورتیت روایتقو
ند اما در ک یع صحبت میدر عالم تشر یشگیو ھم یعموم یا ث راجع به مسئلهیه حدک

 ی غهیث شامل بر صیاگر حد :دھد. مثالً  یم یمراد، اختالف رو یث بر معنایداللت حد
ا یا استحباب و یانگر وجوب است ین امر بیا ایه آکرد کتوان سؤال  یباشد م یا نھیامر 

راھت کراھت؟ اگر دال بر کا یحرمت است  یایث گویدر حد ینھ ی غهیا صیارشاد؟ آ
 ؟یھیا تنزی یمیاست؟ تحر یراھت از چه نوعکن یباشد ا

د، منطوق و ی، عام و خاص، مطلق و مقیاختالف در رابطه با داللت امر و نھ یگاھ
 باشد. یان شده است میل بیه در علم اصول فقه به تفصکھا  نیر ایمفھوم و غ

ان یف راویق و تضعین به توثیفقھا و مجتھد یعلت اختالف رأ یو باالخره گاھ
ھمان را نامؤثق  یگریشمارد و د یرا مؤثق م یخاص یراو یکیه کگردد  یث بر میحد

 ند.ک یم یمعرف
 ییضرورت، رحمت، وسعت و ثروت گرانبھا یک، ین اختالف در مسائل فرعیبنابرا

از کتاب  یاسالم که تمام مردم ممالکفه منصور، خواست یخل یاست، چنانچه وقت
افراد  ی ھمه یرا به عنوان کتاب مرجع برا یو کتاب و نندک یرویپ کامام مال یمؤطا

ش به منصور یبا فقاھت و ورع خو کد، امام مالینما یمعرف یاسالم کموجود در ممال
 گفت:

به شھرھا و مناطق  ج خدا ه اصحاب رسولکن کن یارکن ین! چنیرالمؤنیام«
نش است و اقوال یو ب متکنوع علم و دانش و ح یک یدارا یاند و ھر قوم نده شدهکپرا

مردم را به  ی اند، اگر ھمه و قانع گشته یگرفته و بدان راض یشیبر آنان پ ییو فتاوا
 .»جاد خواھد شدیان امت، فتنه ایر م، دیفتوا برگردان یکه و ینظر یک یسو

اختالف در  یکه آن کستند ینگر یان ائمه میگونه به اختالف م نی! آنان ایآر
ه در کان ندارد کاست. ام یه ضرورکندارد و بل یانیگونه ز چیاست و ھ یفرع یایقضا

ن اختالف یند و خود ایه اتفاق نماینظر یک یبر رو ی، امت اسالمیگونه مسائل فرع نیا
ا و مسائل یم و قضاکه حکن امت است یآراء از لطف و موھبت خداوند متعال نسبت به ا
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نسبت به تعّدد افھام  یبخش اجتھاد و وسعت یبرا یان ننموده تا فرصتیرا ب یفرع
 باشد.

ل مورد استناد یو دال یآراء فقھاء و مجتھدان اسالم یپس تعدد مذاھب وگوناگون
عت، با صداقت و یران شریکب یایاز آنھا از درھریک  هکن است یانگر ایدام از آنھا، بکھر

 اند.  برگرفته یا اخالص جرعه
 )حیَصحِ ] (۲[ - ۱۱۵۱

ِعَشاءَ  ج انلَّيِبِّ  َمعَ  يَُص�ِّ  ُمَعاذٌ  اَكنَ : قَاَل  َوَ�نْهُ 
ْ
  يَرِْجعُ  ُ�مَّ  ال

َ
ِعَشاءَ  بِِهمُ  َ�يَُص�ِّ  قَْوِمهِ  إِىل

ْ
 ال

ُ  َوِ�َ 
َ

افِيِع  أخرجه. نَافِلَة هل َحاوِي ُمْسنده يِف  الشَّ اَرُ�ْطِ�ّ  والطَّ َيَْهيِقّ  َوادلَّ
ْ

 .)١(َوابل

نماز  ج امبریھمراه با پ س معاذ بن جبلد: یگو س ) جابر بن عبدالله۲( -۱۱۵۱
گشت و ھمان نماز عشاء را  یقومش برم یسپس به سو  خواند؛ یعشاء را با جماعت م

 آمد.  یش نفل به شمار مین کار برایبود که ا ین در حالیکرد؛ و ا یآنان، امامت م یبرا
 ند]ا ت کردهیروا یھقیو ب ی، دارقطنیدر مسندش و طحاو یث را شافعین حدی[ا

نماز  یث، به جایاز احاد ی: در برخ»العشاء ج یمع النب یصلّ یکان معاذ « :شرح
ت کرده است: ین روایکه چن یث ترمذیت شده است؛ مثل حدیروا »مغرب«نماز ، عشاء

مغرب ثم ـال ج اكن يصّ� مع رسول اهللا س عن جابر بن عبدا�: اّن معاذ بن جبل«
نماز  ج امبریبا پ س د: معاذ بن جبلیگو س عبداللهجابر بن «؛ »يرجع ايل قومه فيؤّمهم

. اما »کرد یآنان، امامت م یگشت و برا یقومش برم یگزارد؛ آن گاه به سو یمغرب را م
ذکر شده است؛ به عنوان مثال: عمرو  »عشاء«، نماز »مغرب« یات به جایشتر روایدر ب

را  »نماز عشاء«ث ی، حدس عبداللهدالله بن مقسم از جابر بن یر و عبیابوالزب  نار،یبن د
 ).۱۱۶، ص۳، ج یھقی، بیاند (سنن کبر ت کردهیروا

اند؛ اما  گفته »ناریمحارب بن د«را تفّرد  »نماز مغرب«ت یاز محدثان، روا یبرخ
ن یباشد؛ و قول بھتر ا یم متابع یتعداد یست و دارایت، ُمتفّرد نین روایدر ا »محارب«

 است. یمتعدد یھا انگر واقعهیب ات،یاست که گفته شود که روا
 ز برگردد:یاحتمال دارد به دو چ »یھ«ر ین ضمیا : »یوھ«

 .)۴۶۵-۱۸۰ح ( ۱/۳۴۰؛ و مسلم ۷۰۱ح  ۲/۱۹۲ یبخار -١

 

                                           



 ٥١٣ )خواند یم دوبار را نماز کی که یکس) ٢٩( باب( :صلوةکتاب ال

ن که یا یعنیکه دو مرتبه با جماعت به صورت فرض و نفل گزارده شود؛  ینماز

ن یگزارد، ا ینماز را دو مرتبه با جماعت، به صورت فرض و نفل م س معاذ بن جبل
 آورد. یرا فراچنگ م ین رھگذر، پاداش فراوانیآمد و از ا یش نفل به شمار میبرا

 آمد. یش نفل به حساب میگزارده بود، برا ج امبریکه ھمراه با پ یا نماز اولی
از صاحب نظران  یث را چه کسین حدیان نکرده است که ای: مصّنف ب»رواه«

ث را در ین حدی، ایانگر آن است که وین خود بیت کرده است؛ و ایث، روایحد ی عرصه
 ده است.ی، ندح مسلمیصحو  یح بخاریصح

 





 
 

 فصل دوم

 )حیَصحِ ] (۳[ - ۱۱۵۲

سود بن يِز�د َعن
ْ

تَهُ  ج انلَّيِبِّ  َمعَ  َشِهْدُت : قَاَل  األ بِْح  َصَالةَ  َمَعهُ  فََصلَّيُْت  َحجَّ  يِف  الصُّ
  َمْسِجدِ 

ْ
ا َخيِْف ـال ََرَف  َصَالتَهُ  قىََض  فَلَمَّ

ْ
َقْومِ  آِخرِ  يِف  بِرَُجلَْ�ِ  ُهوَ  فَإَِذا َوا�

ْ
 َمَعهُ  يَُصلِّيَا لَمْ  ال

َّ «: قَاَل  نْ  َمنََعُكَما َما«: َ�َقاَل  فََرائُِصُهَما تُرَْعدُ  بِِهَما فَيِجءَ  »بِِهَما يلَعَ
َ
  .»َمَعنَا؟ تَُصلِّيَا أ

َ
 يَا: َ�َقاال

تَيْتَُما ُ�مَّ  رَِحاِلُكَما يِف  َصلَّيْتَُما إَِذا َ�ْفَعَال  فََال «: قَاَل . رَِحانِلَا يِف  َصلَّيْنَا قَدْ  ُكنَّا إِنَّا هِ لّٰ ـال رَُسوَل 
َ
 أ

إِ�ََّها َمَعُهمْ  فََصلِّيَا مَجَاَعةٍ  َمْسِجدَ 
اهُ  .»نَافِلَةٌ  لَُكَما فَ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ أَبُو الرتِّ دَ  وَ اوُ ائِيُّ  دَ النَّسَ  .)١(وَ

 یعنیشان (یدر حّج فرض ا ج امبرید: ھمراه با پیگو س د بن اسودیزی) ۳( -۱۱۵۲
خواندم؛ و  »فیَخ «شان، نماز صبح را در مسجد یدر حّجة الوداع) حضور داشتم و با ا

شدند، ناگاه دو  ان رساندند و از آن منصرفیش را به پاینماز خو ج چون آن حضرت

 اند. نماز نگزارده ج اند و با آن حضرت ان (صِف) مردم نشستهیدند که در پایمرد را د

ش یپ یرا در حال آن گاه، آن دو». دیآن دو را به نزدم فرا خوان«فرمودند:  ج امبریپ

 د.یلرز یشان میھا نهیان پھلو و سیم یھا ھا و عضله آوردند که گوشت ج امبریپ

گفتند: ما در منزلمان » د؟یچرا با ما نماز نخواند«به آن دو فرمودند:  ج آن حضرت

د؛ پس ھرگاه ین کار را تکرار مکنینده، ایدر آ«فرمودند:  ج امبریم. پینماز خوانده بود
د که در آن، نماز جماعت یآمد ید؛ سپس به مسجدیش خواندینمازتان را در منزل خو

تان ی) برایا دومی یرا آن (نماز اولید؛ زیاز بخوانھا دوباره نم شد، پس با آن یبرگزار م
 ».دیآ ینفل به شمار م

 ].اند ت کردهیروا یی، ابوداود و نسایث را ترمذین حدی[ا

 است. »حّجة الوداع«؛ مراد ج امبری: حّج فرض پ»حّجته« :شرح

ح  ۱/۳۶۶ ی؛ دارم۸۵۸ح  ۲/۱۱۲ یی؛ نسا۲۱۹ح  ۱/۴۲۴ ی؛ ترمذ۵۷۵ح  ۱/۳۸۶ ابوداود -١
 .۴/۱۶۰؛ و مسند احمد ۱۳۶۷
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ن، بر ینو یا ده بود و جامعهیان رسی: کار دعوت و ابالغ رسالت، به پا»حّجة الوداع«
س شده یان، تأسیگر خدایت دیُالوھ یھمتا و نف یب یکتای یت خدایاثبات ُالوھ ی هیپا

ده بود و یامبران، استوار گردیمرتبت و رسالت خاتم پ ینبّوت حضرت ختم یبود و مبان

کرد که  یم یادآوریداد و  یشان را ندا درمیا ج از درون قلب رسول خدا یھاتف ییگو

 ان برسد.یک است به پایا نزدیدر عاَلم دن ج دوران اقامت آن حضرت

در  یست و اندیب ج را که آن حضرت ین خواسته بود که ثمرات دعوتیخداوند چن
ده بودند، به یشتن ھموار گردانیگوناگون را بر خو یھا راه بارور کردن نھال آن، رنج

راد و در اطراف مّکه با اف ج یاسالم یامبر گرامیش، نشان بدھد. پیخو یرسول گرام

 ج ل مختلف عرب، نشست و برخاست داشته باشند و آنان از آن حضرتیندگان قباینما
امانت  یرد که نسبت به ادایبگ یرند و از آنان گواھین و معارف اسالم را فراگیاحکام د

نسبت  یرخواھیغ نموده و از مراتب خیرا تبل ینکرده و رسالت خداوند ی، کوتاھیالھ
 نکرده است.ش، فروگذار یبه اّمت خو

ن حّج پربرکت و پرآوازه را یا یاعالم کردند که قصد ادا ،ج امبر بزرگ اسالمیپ
ن یآنان خواستار آن بودند که در ا ینه شدند و ھمگیوارد مد یت انبوھیدارند. جمعّ 

قعده،  یان ماه ذیاقتدا کنند. روز شنبه، پنج روز مانده به پا ج سفر حّج به رسول خدا

 سفر حج شدند. ی آماده ج اسالم یامبر گرامیپ

حج نموده و  یترک گفت تا ادا »مکه«نه را به قصد یمد ج به ھر حال، رسول خدا
ھا،  امانت و اخذ شھادت از آن یم دھد و با ادایھا را تعل ن و مناسک آنیبه مسلمانان، د

د و ن با گرفتن عھید؛ ھمچنیخود را به اّمت عرضه فرما یھا ھا و سفارش هین توصیآخر
 مال کند.یخود پا یھا ر گامیت را زدوده و زیمان از مسلمانان، آثار جاھلیپ

 یا مدرسه یین ھزارھا خطبه و درس قرار گرفت؛ گویگزیجا -در عمل  -ن حج یا
بود که جاھل و نادان، در آن آموزش  یگاه گشتیک پایار و یس یمتحرک و مسجد

گاه میدھ یم رومند یار شده و ناتوان در آن، نیھوششد و تنبل،  ید و غافل و ناخبر، آ
 د.یگرد یم

گزاردن پس از نماز  شود که نفل یث ثابت مین حدی: از ا»ُت معه صالة الصبحیفصلّ «

گر، ید یثیدر حد ج امبریاست که پ ین در حالیا عصر) درست است؛ و ایصبح (

 



 ٥١٧ )خواند یم دوبار را نماز کی که یکس) ٢٩( باب( :صلوةکتاب ال

 الفجر كاذا صلّيَت يف اهل«ند: یفرما یم
ّ

)؛ ی(دارقطن »مغربـالو ثم ادر�َت فصلّها اال
، پس آن را بگزار به یافتیگاه دوباره آن را در ؛ آنیش نماز گزاردیخو ی ھرگاه در خانه«

 .»جز نماز صبح و مغرب
انگر یکه ب یثی، بر حدیث نھین پاسخ داد که حدیتوان چن یث باال میو به حد

ز آن است که ش ایث باال، پیا حدیباشد؛ و  یگزاردن پس از نماز صبح است، مقّدم م نفل
 شده باشد. یاز گزاردن نفل در اوقات مشّخص، نھ

 ی است؛ درباره ٰی ِمن ی ن مسجد در منطقهی، مھمتر»فیَخ «: مسجد »فیمسجد َخ «
م که در سال پنجم یدان یوجود دارد. م یت جالبیش آن مسجد، روایدایپ ی فلسفه

ل عرب، یاز قبا یرا با برخ یمان اّتحادیان، پیھودیک یھجرت، مشرکان مکه به تحر
که آنان  یاسالم را از اساس، برکنند. محلّ  ی شهینه حمله کنند و ریامضا کردند تا به مد

در آنجا بنا  »فیَخ «بود که بعدھا مسجد  ییمان انتخاب کردند، جاین پیا یامضا یبرا
بنا شد  یمان مشرکان بر ضّد اسالم، مسجدین بدان معنا است که در محل پید. ایگرد

 ادگار باشد.یل عرب را یش با قبایاّتحاد قر تا شکست
بودن آن کاسته شده، اما ھنوز به  یند که از شّدت کوھستانیگو یبه محل »فیَخ «

 فیمسجد َخ دارد و  یتین وضعیچن کوه صفائح ی امده است. دامنهیصورت دشت در ن
 ن جا ساخته شده است.یدر ھم

در حجة  ج مھم رسول خدا ی ، شاھد خطبهفیمسجد َخ ات، یروا یبر اساس برخ
 ات نقل شده است.یالوداع بوده است که متن آن خطبه، در روا

 یھا ن گزارشیرزمان بنا شده و از قرن سّوم، نخستیف از دی، مسجد خیبه ھر رو
ل ی، سیقمر یھجر ۲۴۰اند که در سال  م. مؤرخان نوشتهیآن را، در دست دار یخیتار

ساخته شد تا  یبند لید و سیبنا گرد یسجدآن، م یب کرد؛ سپس بر جایآن را تخر
 مترمربع بوده است. ۱۵۰۰حفاظ مسجد باشد. مساحت مسجد در آن زمان 

 ۵۵۶ن مسجد در سال یز بوده است. این یکوچک یھا ف، رواقیدر اطراف مسجد خ
ف در یشد. مسجد خ ی، بازسازر موصل و شامیوز ین اصفھانیالد جمال، به دست یقمر

 داشته است. یباشکوھ یبنا یقرن نھم ھجر
بود که وسط آن،  یواریک چھار دیاد شده، تنھا یر، مسجد یاخ یش از بازسازیتا پ

 م بوده است.یبوده است که مناره ھم داشته و مشھور به مقام ابراھ یا بقعه
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بزرگ و  ییبا بنا یسعود ی در دوره یقمر ۱۳۹۲مسجد در سال  ین بازسازیآخر
ن یمتر مربع انجام گرفته است. طول ا ۲۳۶۶۰دود ح یمتعدد و مساحت یھا رواق

 متر است. ۱۳۰و عرض آن  ۱۸۲مسجد 
 د.یاوری: به نزدم ب»یتونیا« ی: اسم فعل و به معنا»یعل«
 د؛ لرزه بر اندام شده بود.یلرز ی: م»ترعد«
ان پھلو و کتف که در وقت یم ی : گوشت پاره»صةیفر«جمع  فرائص: »فرائصھما«
 گردد. یز اطالق مینه نیعضالت س دن بلرزد. و بهیترس

 ما. یھا : منازل ما؛ خانه»رحالنا«
 د.یا که در مسجد، با جماعت خوانده یا نمازی؛ و یا نماز دّومی؛ ی: نماز اول»فاّنھا«

 



 
 

 فصل سوم

 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۱۵۳

�ِيه َعن �جن بن �رس وََعن
َ
نَّهُ  أ

َ
ذِّنَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  َ�ِْلٍس  يِف  اَكنَ  �

ُ
َالةِ  فَأ  َ�َقامَ  بِالصَّ

ُ  َ�َقاَل  َ�ِْلِسهِ  يِف  َوِ�َْجنٌ  َورََجعَ  فََص�َّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل 
َ

نْ  َمنََعَك  َما«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  هل
َ
 أ

 َ لَْسَت  انلَّاِس؟ َمعَ  تَُص�ِّ
َ
 َصلَّيُْت  قَدْ  ُكنُْت  َولَِك�ِّ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا بََ� : َ�َقاَل  »ُمْسِلٍم؟ بِرَُجٍل  أ

ْهِ�  يِف 
َ
ُ  َ�َقاَل  أ

َ
ـمَ  ِجئَْت  إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  هل

ْ
ِ�يَمِت  َصلَّيَْت  قَدْ  َوُ�نَْت  ْسِجدَ ال

ُ
َالةُ  فَأ  الصَّ

اهُ  .»َصلَّيَْت  قَدْ  ُكنَْت  َو�ِنْ  انلَّاِس  َمعَ  فََصلِّ  وَ الك رَ ائِي مَ النَّسَ  .)١(وَ

، ھمراه یدر مجلس یکند که و ی، از پدرش نقل مس ) ُبسر بن ِمْحَجن۴( -۱۱۵۳

برخاستند و نماز  یاز جا ج امبرینماز، اقامه گفته شد، پ یبود و چون برا ج امبریپ

ش نشسته بود! از یخو یدر جا س گزاردند و پس از آن، برگشتند و حال آن که ِمحَجن

ز تو را از نماز خواندن با مردم یچه چ«خطاب بدو فرمودند:  ج امبری، پین رویا

من نماز  ی! ولج رسول خدا یا ؛ی؟ عرض کرد: آر»یستیبازداشت؟ مگر تو مسلمان ن

ھرگاه به مسجد «بدو فرمودند:  ج گاه رسول خدا ام. آن ش را در منزل خود گزاردهیخو
؛ سپس یماز خوانده بودش) نیتر (در منزل خو شیبود که پ ین در حالیو ا یدرآمد

نماز با جماعت برپا شد، در آن صورت دوباره به ھمراه مردم، نماز بخوان؛ اگر چه 
 ».یتر، آن را در منزل گزارده باش شیپ

 ].اند ت کردهیروا ییث را مالک و نساین حدی[ا

 در مسجد. ی: مجلس»يف جملس« :شرح

اُذِّن بالصالة«  یبرا »اذان« ی نجا واژهینماز، اقامه گفته شد. در ا ییبرپا ی: برا»فَ
 به کار رفته است. اقامه

 ».کتاب صالة الجماعة«؛ ۸ح  ۱/۱۳۲ ک؛ و موطأ مال۸۵۷ح  ۲/۱۱۲ یینسا -١
                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٥٢٠

نماز، اذان گفته شد؛ و پس از آن که  یبرا«ز ترجمه کرد: یگونه ن نیتوان ا یو م

أُذِّن« ی ب، واژهین ترتی. و بد»برخاستند ج امبرینماز گفته شد، پ ی اقامه اذان «به  »فَ
 گردد. یترجمه م »گفته شد

 )فیَضعِ ] (۵[ - ۱۱۵۴

َسدِ  ِمنْ  رَُجٍل  َوَ�نْ 
َ
نَّهُ  ُخَز�َْمةَ  بِْن  أ

َ
َل  �

َ
بَا َسأ

َ
يُّوَب  أ

َ
نَْصارِيَّ  �

َ ْ
َحُدنَا يَُص�ِّ : قَاَل  األ

َ
هِلِ  يِف  أ  َمْ�ِ

َالةَ  يِت  ُ�مَّ  الصَّ
ْ
ـمَ  يَأ

ْ
َالةُ  َوُ�َقامُ  ْسِجدَ ال َص�ِّ  الصَّ

ُ
ِجدُ  َمَعُهمْ  فَأ

َ
 َ�َقاَل  َذلِك من َشيْئًا َ�ْفيِس  يِف  فَأ

بُو
َ
يُّوَب  أ

َ
َا: �

َ
نل

َ
ُ  فََذلَِك «: قَاَل  ج انلَّيِبُّ  َذلَِك  َ�نْ  َسأ

َ
بُو َمالٌِك  َرَواهُ  .»مَجْعٍ  َسْهمُ  هل

َ
  .)١(َداوُد َوأ

وب یاز ابوا یت است که ویروا »مهیاسد بن خز« ی لهیاز قب ی) از مرد۵( -۱۱۵۴

خود  ی ش را در خانهیاز ما (نمازگزاران مسلمان،) نماز خو یکی«د: یپرس س یانصار
ن رو، ھمراه با ید که نماز برپا شده است؛ از ایآ یبه مسجد م یگاه در حال گزارد؛ آن یم

احساس  یدین مورد، در دلم، شک و تردیخوانم و در ا یآنان، نماز را با جماعت م
وب یان و ضررم؟) ابوایا به زیست ن کار، به نفع و سودم ایدانم که ا یکنم (و نم یم

م؛ پس در پاسخ یدیپرس ج ن مورد از رسول خدایز در ایگفت: ما ن س یانصار
 یعنیبرد؛ ( یآنان، ثواب م ی ھر کس نماز را با جماعت بخواند، به اندازه«فرمودند: 

ھمراه با جماعت،  یباشد و با خواندن نماز دوم یاو در پاداش نماز جماعت م ی بھره
 ».رسد) یپاداش نماز جماعت مبدو 

 ].اند ت کردهیث را مالک و ابوداود رواین حدی[ا
 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۱۵۵

َالةِ  يِف  وَُهوَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  ِجئُْت : قَاَل  اَعِمرٍ  بِْن  يَِز�دَ  وََعن ْدُخْل  َولَمْ  فََجلَْسُت  الصَّ
َ
 أ

َالةِ  يِف  َمَعُهمْ  ا الصَّ ُت  »ز�د؟ يَا �سلم ألم«: َ�َقاَل  َجالِسا َرآِ�  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  انرَْصََف  فَلَمَّ
ْ
: قُل

ْسلَْمُت  قَدْ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا بََ� 
َ
نْ  َمنََعَك  َوَما«: قَاَل . أ

َ
 إِ�ِّ : قَاَل  »َصَالتِِهْم؟ يِف  انلَّاِس  َمعَ  تَْدُخَل  أ

ِ�  يِف  َصلَّيُْت  قَدْ  ُكنُْت  ْحَسُب  َمْ�ِ
َ
نْ  أ

َ
َالةَ  ِجئَْت  إَِذا«: َ�َقاَل . َصلَّيْتُمْ  قَدْ  أ  انلَّاَس  فَوََجْدَت  الصَّ

اهُ  .»َمْكتُوَ�ة وََهِذه نَافِلَةً  لََك  تَُ�نْ  َصلَّيَْت  قَدْ  ُكنَْت  َو�ِنْ  َمَعُهمْ  فََصلِّ  وَ د أَبُو رَ اوُ  .)٢(دَ

 ».باب صالة الجماعة«؛۱۱ح  ۱/۱۳۳ ک؛ و موطأ مال۵۷۸ح  ۱/۳۸۸ابوداود  -١
 .۵۷۷ح  ۱/۳۸۸ابوداود  -٢

 

                                           



 ٥٢١ )خواند یم دوبار را نماز کی که یکس) ٢٩( باب( :صلوةکتاب ال

شان یآمدم که ا ج به نزد رسول خدا ید: در حالیگو س د بن عامریزی) ۶( -۱۱۵۵
ن رو، نشستم و ھمراه با نماز گزاران، وارد نماز نشدم؛ یبودند؛ از ا مشغول خواندن نماز

د! مگر تو یزی یا«دند و فرمودند: یاز نماز فارغ شدند، مرا نشسته د ج چون رسول خدا

 گمان من مسلمان ھستم. ی! بج رسول خدا یا ؛یگفتم: آر ؟»یستیمسلمان ن

از به ھمراه مردم بازداشته ز تو را از گزاردن نمیپس چه چ«فرمودند:  ج آن حضرت
ن رو، نماز ید؛ از ایا کردم که شما نماز را خوانده یعرض کردم: من گمان م» است؟

و مردم را  یھرگاه به مسجد آمد«فرمودند:  ج ام خواندم. آن حضرت ش را در خانهیخو
تر،  شی، پس ھمراه آنان، نماز را با جماعت بخوان؛ اگر چه پیدیمشغول خواندن نماز د

، حکم فرض را به یت نفل و نماز اّولی، برایرا نماز دومی؛ زین را در منزل خوانده باشآ
 ».ردیگ یخود م
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

توان ترجمه و  ین عبارت را به دو گونه می: ا»مکتوبة یتکن لک نافلة و ھ« :شرح
 ر کرد:یتفس

 رد.یگ ی، حکم فرض را به خود میباشد و نماز اول یت نفل می، براینماز دوم -۱
 رد.یگ ی، حکم فرض را به خود میباشد و نماز دوم یت نفل می، براینماز اول -۲

 )ٌح یَصحِ ] (۷[ - ۱۱۵۶

نَّ : اب ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
َ
ُ  رَُجًال  أ

َ
هل

َ
َص�ِّ  إِ�ِّ : َ�َقاَل  َسأ

ُ
ْدرِكُ  ُ�مَّ  بَييِْت  يِف  أ

ُ
َالةَ  أ  يِف  الصَّ

ـمَ 
ْ
َِمامِ  َمعَ  ْسِجدِ ال

ْ
َص�ِّ  اإل

ُ
فَأ

َ
ُ  قَاَل  َمَعُه؟ أ

َ
يَّتهَما: الرجل قَاَل  َ�َعمْ : هل

َ
: ُ�َمرَ  قَاَل  َصَاليت؟ أجَعل �

َْك؟ وََذلَِك 
َ

َما إِيل   َذلَِك  إِ�َّ
َ

تَُهَما َ�َْعُل  وََجلَّ  َعزَّ  هِ لّٰ ـال إِىل َّ�
َ
اهُ . َشاءَ  � وَ الِكٌ  رَ  .)١( مَ

د: من نمازم یپرس یاز و یاست که مردت یروا س ) از عبدالله بن عمر۷( -۱۱۵۶
نم که نماز جماعت برپا یب یم و میآ یخوانم و سپس به مسجد م یش میخو ی را در خانه

ن صورت ھمراه با امام، یا در ایاند؛ آ ستادهیاست و مردم ھمراه با امام در نماز جماعت ا

؛ آن مرد گفت: کدام یدر پاسخ گفت: آر س نماز را دوباره بخوانم؟ عبدالله بن عمر
 ؟ک، نماز من خواھد بود (و بر آن اساس، مأجورم)ی

 ».تاب صالة الجماعةک«؛ ۹ح  ۱/۱۳۳ کموطأ مال -١

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٥٢٢

ار توست؟ خداوند ھر طور بخواھد عمل یگفت: مگر به اخت س عبدالله بن عمر
 آورد. یکند و ھر کدام را که بخواھد، نماز فرض تو به حساب م یم

 ].ت کرده استیث را مالک رواین حدی[ا
 )حسن] (۸[ - ۱۱۵۷

  ُسلَيَْمانَ  َوَ�نْ 
َ

تَيْنَا: قَاَل  َميُْمونَةَ  َمْو�
َ
ََالِط  ىلَعَ  ُ�َمرَ  اْ�نَ  أ ُت . يَُصلُّونَ  وَُهمْ  ابلْ

ْ
 : َ�ُقل

َ
ال

َ
 أ

 «: َ�ُقوُل  اهللا رَُسول َسِمْعُت  َو�ِ�ِّ  َصلَّيُْت  قَدْ : َ�َقاَل  َمَعُهْم؟ تَُص�ِّ 
َ

 يَْومٍ  يِف  َصَالةً  تَُصلُّوا ال
 ِ�ْ�َ اهُ  .»َمرَّ وَ د رَ أَبُو أَمحْ د وَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ   .)١( وَ

به نام  ید: ما به مکانیگو ل مونهیم ی آزاد شده ی مان، بردهی) سل۸( -۱۱۵۷

بود که مردِم (آنجا)، مشغول  ین در حالیم؛ و ایرفت س به نزد عبدالله بن عمر »َبالط«

؟ او یخوان ینماز نما ھمراه آنان یگفتم: آ س خواندن نماز بودند. من به عبدالله بن عمر

فرمودند:  یام که م دهیشن ج امبریام و از پ ش را خواندهیدر پاسخ گفت: من نماز خو
 .»دیک روز، دوبار بخوانیک نماز را در ید ینبا«

 ].اند ت کردهیروا ییث را احمد، ابوداود و نساین حدی[ا
ن ھموار و یزم«استعمال شده است:  ین معانین واژه در اصل، به ای: ا»َبالط« :شرح

ا آجر، یکه با تخته سنگ  ینین را فرش کنند؛ ھر زمیسنگ که بدان زم یھا نرم؛ تخته
، اطالق مجلس بزرگان پادشاهو مجازًا به  یکاخ شاھن کلمه به ی. و ا»فرش شود

ن عمر یرالمؤمنیاممنوره است که  ی نهیدر مد ینجا، مراد از آن، مکانیشود. و در ا یم

 یمردم برا یبرا یگاھیاد نھاد تا جایبن یرون از مسجد نبویآن را در ب س بن خطاب
 ره باشد.یو غ یان شعر و رجزخوانیھا و ب ھا و داستان تینقل حکا
 :ک اشکالیرفع 

ن یرفع ا ین، تناقض وجود دارد؛ و برایشیث پیث و احادین حدین ایبه ظاھر ب
است که نماز فرض را به  یتث، حمل بر صورین حدین گفت که ایتوان چن یاشکال، م

 د نه با جماعت.ی، اعاده نماییتنھا
 )حیَصحِ ] (۹[ - ۱۱۵۸

 .۲/۱۹؛ و مسند احمد ۸۶ح  ۲/۱۱۴ یی؛ نسا۵۷۹ح  ۱/۳۸۹ابوداود  -١

 

                                           



 ٥٢٣ )خواند یم دوبار را نماز کی که یکس) ٢٩( باب( :صلوةکتاب ال

ـمَ  َص�َّ  َمنْ : َ�ُقوُل  اَكنَ  ُ�َمرَ  ْ�نَ  هِ لّٰ ـال َ�بْدَ  إِنَّ : قَاَل  نَافِعٍ  َوَ�نْ 
ْ
وِ  ْغرَِب ال

َ
بْحَ  أ  ُ�مَّ  الصُّ

ْدَرَ�ُهَما
َ
َِمامِ  َمعَ  أ

ْ
ما َ�ُعدْ  فََال  اإل

َ
اهُ . هل وَ الك رَ  .)١( مَ

ا یکه نماز صبح  یگفت: کس یم س د: عبدالله بن عمریگو س ) نافع۹( -۱۱۵۸
ند ینماز جماعت شود (و بب یمغرب را (در منزل) خوانده است و سپس شاھد برگزار

 ھا را دوباره بخواند. د آنیکه نماز جماعت برپا است،) نبا
 ].ت کرده استیث را مالک رواین حدی[ا

ا یفرض صبح  ی، نمازھایشود که اگر چنانچه فرد یمعلوم م ثین حدیاز ا :شرح
د که امام، مشغول یش خواند؛ سپس به مسجد آمد و دیا عصر را در منزل خویمغرب و 

است، در آن صورت  -ھمراه با جماعت  -ا عصر یا مغرب و یخواندن نماز فرض صبح، 
را یشرکت نکند؛ زت نفل یھمراه با امام، در نماز جماعت صبح، مغرب و عصر به ن

 باشد. ین اوقات، مکروه میگزاردن نماز نفل پس از ا

 ».تاب صالة الجماعةک«؛ ۱۲ح  ۱/۱۳۳ کموطأ مال -١

 

                                           





 
 

 )۳۰( باب
 ها نمازهای سّنت و فضیلت آن

 
 

 ھا لت آنیسّنت و فض ینمازھا )۳۰باب (



 
 

 فصل اول

 )حیَصحِ ] (۱[ - ۱۱۵۹

مِّ  َعن
ُ
ْلَةٍ  يَْومٍ  يِف  َص�َّ  َمنْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : َقالَْت  َحِبيبَةَ  أ

َ
ةَ  اثْنيََتْ  َويل َعةً  َعرْشَ

ْ
 بُِ�َ  َر�

 ُ
َ

  يِف  َ�يٌْت  هل
ْ
ْرَ�ًعا: َجنَّةِ ـال

َ
ْهرِ  َ�بَْل  أ َعَتْ�ِ  الظُّ

ْ
َعتَْ�ِ  َ�ْعَدَها َوَر�

ْ
  َ�ْعدَ  َوَر�

ْ
َعتَْ�ِ  مغربـال

ْ
 بعد َوَر�

عَشاء
ْ
َعَتْ�ِ وَ  ال

ْ
َفْجرِ  َصَالة قبل َر�

ْ
اهُ . »ال وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ  الرتِّ

َها لُِمْسِلمٍ  ِرَوايَةٍ  َوِ�  َّ�
َ
 يَُص�ِّ  ُمْسِلمٍ  َ�بْدٍ  ِمنْ  َما«: َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : قَالَْت  �

ةَ  ثْنيََتْ  يَْومٍ  لُكَّ  هِ لّٰ ـلِ  َعةً  َعرْشَ
ْ
  فَِر�َضةٍ  َ�ْ�َ  َ�َطوُّاًع  َر�

َّ
ُ  اهللاُ  َ�َ�  إِال

َ
وْ  الجنة يِف  بَيْتًا هل

َ
  أ

َّ
ُ  بُِ�َ  إِال

َ
 هل

  يِف  َ�يٌْت 
ْ
 .)١(»َجنَّةِ ـال

روز، دوازده رکعت (نماز  ھر کس در ھر شبانه«د: یگو ل بهی) اّم حب۱( -۱۱۵۹
او ساخته  یدر بھشت برا یا د،) خانهینما یبندیھا مواظبت و پا سّنت) بخواند (و بر آن

ش از فرض ین دوازده رکعت (نماز سّنت) عبارتند از: چھار رکعت (سّنت) پیشود؛ و ا یم
ظھر و دو رکعت پس از آن؛ دو رکعت پس از مغرب؛ دو رکعت پس از نماز فرض عشاء و 

 ت کرده است یروا یث را ترمذین حدی[ا». نماز فرض صبح یش از ادایدو رکعت پ

 ج گفته است: از رسول خدا ل بهیاّم حب ]از مسلم، آمده است که یتیو در روا
 فرمودند: یدم که میشن

فرض، دوازده رکعت  یکه روزانه، عالوه بر نمازھا ییمسلمان و حقگرا ی ھر بنده«
ن یا ایسازد؛  یدر بھشت م یا ش خانهیخدا بخواند، خداوند برا یخشنود ینماز نفل برا

دن یپس از شند: یگو ل بهی(اّم حب». شود یش ساخته میدر بھشت برا یا که خانه

 ، ھرگز خواندن آن دوازده رکعت را ترک نکردم).ج امبرین سفارش پیا
ھستند که عبارتند از: دو رکعت قبل  سّنت ینمازھا، ھمان دوازده رکعتن یا :شرح

از نماز فرض صبح؛ چھار رکعت قبل از نماز فرض ظھر و دو رکعت پس از آن؛ دو رکعت 

 ۳/۲۶۰ یی؛ نسا۴۱۴ح  ۲/۲۷۴ ی؛ ترمذ۱۲۵۰ح  ۲/۴۲)؛ ابوداود ۷۲۸-۱۰۳ح ( ۱/۵۰۳مسلم  -١
 .۶/۳۲۶؛ و مسند احمد ۱۴۳۸ح  ۱/۳۹۷ ی؛ دارم۱۱۴۰ح  ۱/۳۶۱؛ ابن ماجه ۱۷۹۴ح 
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از نماز فرض عشاء که در مجموع، دوازده  بعد از نماز فرض مغرب و دو رکعت بعد
 شود. یرکعت م

ھا  ده است که آنیروز، پنج نماز بر مسلمانان، فرض گرد دانند که در شبانه یھمه م
ھا و  ا بعد از آنیھا، قبل  آورند؛ و عالوه بر آن یمان به شمار میا ی را رکن اسالم و الزمه

 ییق به خواندن نمازھایب و تشویمسلمانان را ترغ ج گر، رسول خداید یا در اوقاتی

اند  د کردهیین نمازھا تأکیز نسبت به گزاردن این ج اند. خود رسول خدا ز کردهیگر نید
ن رو، یاند؛ از ا ھا را خوانده ز با توجه و اھتمام، آنیگران، خود نیم به دیو توأم با تعل

 شود. یاطالق م »نفل«ه، یو به بق »سّنت«ن نمازھا یبد
د و یآ یم »دی، اضافه و زایافزون« ی، در لغت به معنا»نفل« ی ناگفته نماند که واژه

 رود. ین واژه به کار میفرض و واجب، ا یر از نمازھایث به غیدر احاد
فرض گزارده  یکه قبل از نمازھا یا نفلیسّنت و  ینمازھا ی و حکمت و فلسفه

به بارگاه  یکه حضور خاّص  -نماز فرض ش از مشغول شدن به ین است که پی، اشوند یم
، دل خود را با بارگاه یا چھار رکعت نماز به طور انفرادیبا خواندن دو و  -است  یالھ
حاصل  یبا مأل َاعل یکیو نسبت و نزد یک نوع آمادگیمشغول و مأنوس ساخته تا  یالھ

، به شوند یفرض گزارده م یکه بعد از نمازھا یا نفلیحکمت و مصلحت سّنت و شود؛ و 
 یش آمده است، با نمازھایفرض پ یکه در نمازھا ییا خطاین است که نقص و یظاھر ا

 سّنت و نفل، جبران گردد.

 فرمودند: یدم که میشن ج د: از رسول خدایگو س رهیابوھر

 اّن اول ما �اسب به العبد يوم القيامة من عمله، صالته؛ فان صلحت، فقد افلح«
ك خرس؛ فان انتقص من فر�ضته يشء قال الرب تبارو خابان فسدت، فقد و ا�ح؛و
تعايل: انظروا هل لعبدي من تطّوع فيكمل بها ماانتقص من الفر�ضة ثم ي�ون سائر و

 (ابوداود). »كعمله كذل
شود، نماز است؛ اگر  یز، انسان از آن محاسبه میکه در روز رستاخ یزین چینخست«

ابد؛ و اگر نمازش خراب و ناقص باشد، ی یح باشد، رستگار شده و نجات مینمازش صح
باشد، خداوند بلندمرتبه  یض، نقصیشود؛ و اگر در فرا یانکار و خسارتمند میز
فرضش کامل  ینمازھا یھا یام نماز نفل دارد تا با آن کاست ا بندهید آینید: ببیفرما یم

 .»ردیگ یب، مورد محاسبه قرار مین ترتیز به ھمیر اعمالش نیشود؛ سپس سا
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نفل و سّنت  ینمازھا ی رهیانسان، ذخ یستیشود که با یث معلوم مین حدیاز ا
 ینمازھا ی لهیرونما گردد، به وس ی، نقصیض ویکه در فرا یداشته باشد تا در صورت

 ل شود.یضش، تکمینفل و سّنت، فرا
ض ین فرایآوردن ھم یما به جا یبرا«ند: یگو یم یاز مردم بر اثر نادان یاریبس

ست که اگر ین یدین تردی؛ در ا»نفل، کار بزرگان است یاست و گزاردن نمازھا یکاف
ار یھا، بس کامل آن یادا یخواھد بود، ول یادا کند، کاف یفرض را به خوب ینمازھا

ھا وجود داشته باشد، تنھا راه برطرف کردن  در آن یسخت و دشوار است؛ و اگر نقص
 ].ت کرده استیث را مالک رواین حدیسنت و نفل ھستند. [ا یآن، نمازھا
َفٌق ] (۲[ - ۱۱۶۰  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

َعتَْ�ِ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  َصلَّيُْت «: قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
ْ
ْهرِ  َ�بَْل  َر� َعتَْ�ِ  الظُّ

ْ
 َ�ْعَدَها َوَر�

َعتَْ�ِ 
ْ
ـمَ  َ�ْعدَ  َوَر�

ْ
َعتَْ�ِ  بَيِْتهِ  يِف  ْغرِِب ال

ْ
ِعَشاءِ  َ�ْعدَ  َوَر�

ْ
ثَتِْ� : قَاَل  بَيِْتهِ  يِف  ال نَّ : َحْفَصةُ  وََحدَّ

َ
 أ

َعتَْ�ِ  يَُص�ِّ  اَكنَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل 
ْ
َفْجرُ  َ�ْطلُعُ  ِح�َ  َخِفيَفتَْ�ِ  َر�

ْ
 .)١(»ال

ش از نماز ظھر، دو یپ ج د: با رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۲( -۱۱۶۰
شان و دو رکعت پس  رکعت در خانهز دو رکعت و پس از مغرب، دو یرکعت و پس از آن ن

 شان گزاردم. از عشاء در خانه

به من خبر داده است که چون بامداد لد: حفصهیدر ادامه گو س ابن عمر

 گزاردند. ی، دو رکعت کوتاه (نماز سّنت) مج امبرخداید، پیدم یم
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 :»ركعتني قبل الظهر« :شرح
ن باورند که یبر ا -ش یبنا به قول مشھور خو - یامام شافعو  احمد بن حنبلامام 

ث عبدالله بن ین حدیشان، ھمیل ایباشند؛ و دل یقبل از ظھر، دو رکعت م یھا سّنت

با «؛ »ر�عت� بعدهاو ر�عت� قبل الظهر ج صلّيُت مع انليبّ «است که گفت:  س عمر

 .»ز دو رکعت گزاردمیپس از آن نش از نماز ظھر، دو رکعت و یپ ج رسول خدا
اند  دهین عقیبر ا ینظران فقھ جمھور علماء و صاحبو  امام مالک، فهیامام ابوحنو 

شتر یند: بیگو ین بزرگواران، میقبل از ظھر، چھار رکعت ھستند؛ و ا یھا که سّنت

 .۱۴۳۷ح  ۱/۳۹۶ ی)؛ و دارم۷۲۹-۱۰۴ح ( ۱/۵۰۴؛ مسلم ۹۳۷ح  ۲/۴۲۵ یبخار -١
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کنند که چند  یھا بر سّنت بودن چھار رکعت قبل از ظھر، داللت م ثیھا و حد تیروا
 م آورد:ینجا خواھیھا را در ا نمونه از آن

 »�عدها ر�عت�و يصّ� قبل الظهر ار�عاً  ج اكن انليبّ «د: یگو س طالب یبن اب یعل

 .»گزاردند یقبل از ظھر، چھار رکعت و پس از آن، دو رکعت م ج امبریپ«)؛ ی(ترمذ

ار�ع ر�عات بعد زوال الشمس. فقلُت  ج اَدمن رسول اهللا«د: یگو س یوب انصاریابوا
تدمن هؤالء االر�ع ر�عات. فقال: يا اباايوب! اذا زالت الشمس فتحت  كيا رسول اهللا! ان

ابواب السماء فلن ترتّج حيّت يصّ� الظهر فاحّب ان يصعديل فيهن عمل صالح قبل ان 
�سليم فاصل؟ قال: ال،  ترتّج. فقلت يا رسول اهللا! او يف لكهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: بينهن

 التشهد
ّ

وسته به خواندن چھار رکعت نماز، در وقت یپ ج رسول خدا«)؛ ی. (ترمذ»اال
شان ینمودند. بد یم یبند یمواظبت و پا -د یبعد از زوال خورش -مروز یدن نیفرارس

ن چھار رکعت نماز یخواندن ا وسته برینم که پیب یخدا! شما را م ی فرستاده یگفتم: ا
 ؟ست)ید؛ (عّلت چییفرما یم یبند یمروز، مواظبت و پایدن نیفرارس در وقت

مروز، یدن نیآسمان به ھنگام فرارس یھا دروازه یفرمودند: به راست ج آن حضرت
مانند  یم یکه نماز ظھر خوانده نشود، ھمچنان گشوده، باق یشوند و تا وقت یگشوده م

 یده برایک و پسندین یوقت، کارن یز دوست دارم که در ایشوند؛ و من ن یو بسته نم
 .من به آسمان باال رود

د پس از یا در ھر چھار رکعت از آن، (بایشان گفتم: آید: بدیگو س یوب انصاریابوا

»: فرمودند ج از قرآن) خوانده شود؟ آن حضرت یزیا چی یا فاتحه، سوره ی سوره
از قرآن،  یزیا چیگر ید یا فاتحه، سوره ی چھار رکعت، پس از سورهد در ھری؛ بایآر

 .تالوت گردد
ھردو  د با سالم دادن فاصله انداخت؟ (وین چھار رکعت، بایا در ایدم: آیدوباره پرس

 ج امبریپ ؟ان آن چھار رکعت، با سالم فاصله انداخت)یک سالم خواند و میرکعت را با 
 .»د تشھد خوانده شودین چھار رکعت، بایر؛ فقط در وسط ایفرمودند: خ

يقول: من حافظ يلع ار�ع ر�عات قبل  ج سمعُت رسول اهللا«د: یگو ل بهیام حب

دم یشن ج از رسول خدا«)؛ ی(ترمذ »ار�ع ر�عات بعدها، حرمه اهللا يلع انلار و الظهر
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که بر خواندن چھار رکعت قبل از ظھر و چھار رکعت پس از آن،  یفرمودند: کس یکه م
 .»گرداند یحرام م یمواظبت کند، خداوند بلندمرتبه، آتش دوزخ را بر و

 من ثابر يلع اثنيت عرشة ر�عة يف ايلوم«فرمودند:  ج د: رسول خدایگولشهیو عا
ر�عت� بعد و مغربـلر�عت� بعداو ر�عت� بعدهاو الليلة دخل اجلنة: ار�عاً قبل الظهرو

روز، بر خواندن دوازده رکعت  ھر کس در شبانه«)؛ یی(نسا »ر�عت� قبل الفجرو العشاء
شود؛ و آن دوازده رکعت عبارتند از:  یکند، وارد بھشت م یبند ی(سنت) مواظبت و پا

چھار رکعت قبل از ظھر؛ دو رکعت بعد از ظھر؛ دو رکعت بعد از مغرب؛ دو رکعت بعد از 
 .»و دو رکعت قبل از صبحعشاء 

اكن اذا لم يصّل ار�عاً قبل الظهر  ج ان انليبّ «د: یگر گوید یثیدر حدلشهیو عا

هن بعدها
ّ

ش از ظھر را یچھار رکعت پ ج ھرگاه رسول خدا«)؛ ی(ترمذ» صال
 ».خواند یھا را پس از ظھر م خواند، آن ینم

بودن چھار رکعت قبل  ، بر سّنتیگریشمار د یات بیث و روایث مزبور و احادیاحاد

 یھا سّنت ی ، دربارهس ث عبدالله بن عمریاز ظھر وجود دارند؛ و از نظر جمھور، حد

 ج امبریاست که پ »صالة الزوال«گر به نام ید یانگر نمازیست، بلکه بیقبل از ظھر ن
ح آن است که چھار رکعت و دو یقول صح یخواندند. ول یآن را فورًا پس از زوال م

ث یث چھار رکعت از احادیاحاد یثابت ھستند؛ ول ج امبریاز پھردو  ز ظھر،رکعت قبل ا
 روش درست است.ھردو  ن وجود، باز ھمیشتر ھستند؛ و با ایدو رکعت، ب

شود که رسول  یات، معلوم میث و روایتمام احاد یگر، با توجه به بررسید یریبه تعب

افتاد  یاتفاق م یگاھ یخواندند؛ ول یشتر اوقات، چھار رکعت قبل از ظھر میدر ب ج خدا

ثابت  ج روش از آن حضرتھردو  کردند. به ھر حال، یز اکتفا میکه به دو رکعت ن
وجود  ین رو اگر وقت کافیشود؛ از ا یاست و بر ھر کدام که عمل شود، سّنت ادا م

ش از ظھر، چھار رکعت گزارده شود و اگر چنانچه وقت یداشت، بھتر آن است که پ
 ک بود، در آن صورت فقط بر دو رکعت بسنده شود.ینماز جماعِت فرض ظھر نزد یبرپا

 یھا ث، مختصر نمودن قرائت در سّنتین بخش از حدی: از ا»نیفتین خفیرکعت«

 ج رمقُت انليبّ «د: یگو یم س گر، عبدالله بن عمرید یثیرا در حدیشود؛ ز یصبح ثابت م
 »شهرا فاكن يقرأ يف الر�عت� قبل الفجر ب(قل يا ايها الاكفرون)و (قل هو اهللا احد)
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 یھا صبح، سوره یھا ر نظر داشتم که در سّنتیرا ز ج امبریک ماه پیتا «)؛ ی(ترمذ
 .»خواندند یرا م» اخالص«و » کافرون«

و کنند  یث عمل مین حدی، بر اینظران فقھ ن رو، جمھور علماء و صاحبیاز ا
 اند. صبح را مستحب قرار داده یھا ف در سّنتیتخف

اند،  رامون کوتاه گزاردن دو رکعت سّنت صبح آمدهیکه پ یاتیث و روایگر احادیو د
 عبارتند از:

 اكن يصّ� ر�عت� خفيفت� ب� انلداء ج اّن رسول اهللا«د: یگو ل شهیعا -۱
يصّ� ر�عيت الفجر فيخّففهما � رواية هلما: و االقامة من صالة الصبح (متفق عليه)و

� رواية ملسلم: اكن يصّ� ر�عيت الفجر اذا سمع و حيت اقول: هل قرأ فيهما بام القرآن؟!
 .»�ّففهماو االذان

نماز صبح، دو رکعت نماز سّنت کوتاه  ی ن اذان و اقامهیب ج رسول خدا«
 .»گزارد یم

گزارد و  یسّنت صبح را مدو رکعت «و مسلم آمده است که:  یاز بخار یتیدر روا
ن دو رکعت یفاتحه را در ا ی ا سورهیگفتم: آ یکرد که با خود م یچنان کوتاه برگزار م

 .»خواند
د، دو رکعت صبح را یشن یچون اذان را م«از مسلم آمده است:  یتیو در روا

 .»کرد یگزارد و کوتاه بر گزارش م یم

�دا الصبح، صّ� و اكن اذا اّذن املؤّذن للصبح، ج اّن رسول اهللا«د: یگولحفصه -۲
گفت و بامداد  یصبح اذان م یچون مؤّذن برا«و مسلم)؛  ی(بخار »ر�عت� خفيفت�

 .»گزارد یدو رکعت کوتاه م ج شد، رسول خدا یدا میپ

اذا طلع الفجر اليصّ� اال  ج اكن رسول اهللا«کند که:  یت میروا ل ز حفصهیو ن

جز دو رکعت کوتاه،  ج امبر خداید، پیدم یچون بامداد م«(مسلم)؛  »ر�عت� خفيفت�
 .»گزارد ینم یگرینماز د

�وتر و يصّ� من الليل مث� مث� ج اكن انليبْ «د: یگو س و عبدالله بن عمر -۳
نَّ االذان باذنيهو �صّ� الر�عت� قبل صالة الغداةو بر�عة من اخر الليل

َ
و  ی(بخار »�

ک رکعت یگزارد و در آخر شب،  یدر شب دو دو رکعت نماز م ج امبرخدایپ«مسلم)؛ 
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خ یاقامه ب ییگزارد که گو یش از نماز صبح، دو رکعت را چنان کوتاه میگزارد. پ یوتر م
 .»شود یگوش اوست و نماز دارد برپا م

َفٌق ] (۳[ - ۱۱۶۱  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
َ

  َ�ْعدَ  يَُص�ِّ  ال
ْ
َعتَْ�ِ  َ�ُيَص�ِّ  َ�نرَْصَِف  َحىتَّ  ُجُمَعةِ ـال

ْ
 َر�

 .)١(بَيته يِف 

پس از نماز جمعه، نماز  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۳( -۱۱۶۱
ش، دو رکعت نماز یخو ی گشتند و در خانه ین که (به خانه) بازمیگزاردند تا ا ینم
 گزاردند. یم

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 قبل و بعد نماز فرض جمعه: یھا سّنت :شرح

ان علماء و یبعد از آن، در م یھا قبل از جمعه و سّنت یھا رامون سّنتیپ
شتر ائمه و یھا و ب یدگاه حنفینظر وجود دارد؛ از د ، اختالفینظران فقھ صاحب

، سّنت چھار رکعت نماز، قبل از جمعه، گزاردن ینیان و علماء و دانشوران دیشوایپ
 باشد. یسّنت م دو رکعت، یاز نظرگاه امام شافع یباشد؛ ول یم

شود  ین موضوع، معلوم میث وارده در ایآثار و احاد ی و در ھر صورت، از مجموعه
ان یشوایائمه و پ ی ن رو، ھمهیت دارند؛ از ایشه در واقعیقبل از جمعه، ر یھا که سّنت

 یک سو؛ و از سوین از ینظر دارند؛ ا ، بر سّنت بودن نماز قبل از جمعه، اتفاقینید
جمعه  یھا سنت یستیشود که با ین معلوم میز چنیاس جمعه بر ظھر نیگر، از قید

 مثل ظھر، چھار رکعت باشند.
دگاه ین است که از دیبعد از جمعه وجود دارد، ا یھا سّنت ی که درباره یو اختالف

باشد؛ و استدالل  یو امام احمد بن حنبل، فقط خواندن دو رکعت، سّنت م یامام شافع

ت کرده است: ین روایآن را چن س است که عبدالله بن عمر یث مرفوعیشان، از حدیا

پس از جمعه، دو رکعت نماز  ج امبریپ«؛ »انّه اكن يصّ� بعد اجلمعة ر�عت�«
 .»گزاردند یم

 ک؛ و موطأ مال۱۴۲۷ح  ۳/۱۱۳ یی)؛ نسا۸۸۲-۷۱ح ( ۲/۶۰۰؛ مسلم ۹۳۷ح  ۲/۴۲۵ یبخار -١
 ».تاب صالة الجماعةک«؛ ۶۹ح  ۱/۱۶۶
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ه پس از جمعه، خواندن چھار رکعت سّنت ن باور است کیفه بر ایو امام ابوحن

 ج است که گفت: رسول خدا س رهیث مرفوع ابوھری، حدیل ویباشد؛ و دل یم
ھر کس از شما خواستار «؛ »من اكن من�م مصلّياً بعد اجلمعة فليصّل ار�عاً «فرمودند: 

 .»د چھار رکعت نماز بگزاردیگزاردن نماز پس از جمعه است، با

 انّه اكن يصّ� قبل اجلمعة ار�عاً «ت شده است که: یز رواین س ودو از عبدالله بن مسع

قبل از جمعه، چھار رکعت و بعد از  س عبدالله بن مسعود«)؛ ی(ترمذ »�عدها ار�عاً و
 .»گزارد یگر میز، چھار رکعت دیجمعه ن
سّنت وجود دارد؛  شش رکعتوسف و امام محمد، بعد از جمعه، یدگاه امام ابویاز د

صّ� بعد اجلمعة  س رأيُت ابن عمر«ت است که عطاء گفت: ین روایشان، ایل ایدل

دم که پس از جمعه ابتدا یرا د س ابن عمر«)؛ ی(ترمذ »ار�عاً  كر�عت� ثم صّ� بعد ذل
 .»گر گزاردیدو رکعت گزارد و پس از آن، چھار رکعت د

 بعد اجلمعة انّه امر ان يصّ� «ده است که: یز نقل گردین س طالب یبن اب یو از عل

فرمان داد که بعد از جمعه، ابتدا  س طالب یبن اب یعل«)؛ ی(ترمذ »ر�عت� ثم ار�عاً 
 .»گر، گزارده شودیدو رکعت و پس از آن، چھار رکعت د

از  یگر تفاوت دارد؛ برخیکدیدگاه فقھاء با ین شش رکعت، دیب، ایدر ترت
رکعت و پس از آن، دو رکعت ن باورند که نخست چھار یاحناف، بر ا ینظران فقھ صاحب

 اند. ح دادهیبرعکس آن را ترج یخوانده شود؛ و برخ
بر خواندن دو رکعت و پس از آن  یمبن -، قول دوم یریموالنا انور شاه کشم

و عبدالله  س یب، از عملکرد علین ترتیرا ایاند؛ ز ح دادهیرا ترج -خواندن چھار رکعت 

 گردد. ید مییتأ س بن مسعود
 )حیَصحِ ( ]۴[ - ۱۱۶۲

ُت : قَاَل  َشِقيق بن اهللا عبد وََعن
ْ
ل
َ
 َ�َطوُِّعهِ  َ�نْ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َصَالةِ  َ�نْ  اَع�َِشةَ  َسأ

ْهرِ  َ�بَْل  بَييِْت  يِف  يَُص�ِّ  اَكنَ : َ�َقالَْت  ْرَ�ًعا الظُّ
َ
 َ�يَُص�ِّ  يَْدُخُل  ُ�مَّ  بِانلَّاِس  َ�ُيَص�ِّ  َ�ُْرجُ  ُ�مَّ  أ

َعتَْ�ِ 
ْ
ـمَ  بِانلَّاِس  يَُص�ِّ  َوَ�نَ  َر�

ْ
َعتَْ�ِ  فَيَص� يَْدُخُل  ُ�مَّ  ْغرَِب ال

ْ
ِعَشاءَ  بِانلَّاِس  َوُ�ص� َر�

ْ
 ال

َعتَْ�ِ  َ�يَُص�ِّ  بَييِْت  َوَ�ْدُخُل 
ْ
َوتْرُ  ِ�يِهنَّ  َرَ�َعاٍت  �ِْسعَ  اللَّيِْل  ِمنَ  يَُص�ِّ  َوَ�نَ  َر�

ْ
ًْال  يَُص�ِّ  َوَ�نَ  ال

َ
 يل

ًْال  قَائًِما َطِو�ًال 
َ

  إَِذا َوَ�نَ  قَاِعدا َطِو�ًال  َويل
َ
  َو�ِذا قَائِم وَُهوَ  وََسَجدَ  َرَ�عَ  قَائِمٌ  وَُهوَ  َقَرأ

َ
 قَاِعًدا قََرأ
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َفْجرُ  َطلَعَ  إَِذا َوَ�نَ  قَاِعدٌ  وَُهوَ  وََسَجدَ  َرَ�عَ 
ْ
َعتَْ�ِ  َص�َّ  ال

ْ
بُو َوَزادَ . ُمْسِلمٌ  َرَواهُ . َر�

َ
 ُ�مَّ : َداوُدَ  أ

فْجر َصَالة بِانلَّاِس  َ�يَُص�ِّ  َ�ُْرجُ 
ْ
 .)١(ال

 ینفل ینمازھا ی دربارهلشهید: از عایگو س قی) عبدالله بن شق۴( -۱۱۶۲

 ی ش از نماز ظھر، در خانهیپ ج دم؛ او در پاسخ گفت: آن حضرتیپرس ج رسول خدا
کردند؛  یمردم برگزار م یرفتند و نماز را برا یخواندند؛ بعد از آن، م یمن، چھار رکعت م

ن نماز مغرب را با یخواندند. و ھمچن یگر میگشتند و دو رکعت د یگاه به خانه برم آن
شدند و دو رکعت نماز  یکردند؛ سپس وارد خانه م یمردم برگزار م یجماعت برا

من  ی مردم، وارد خانه یگاه بعد از برگزار نمودن نماز عشاء برا گزاردند؛ آن یم
 گزاردند. یھا با نماز وتر، ُنه رکعت نماز م گزاردند؛ و شب یدو رکعت نماز مشدند و  یم

ستاده نماز ی، ایھا به طور طوالن از شب یبعض ج است که رسول خدا یگفتن
که  یخواندند؛ و ھنگام ی، نشسته نماز میھا به طور طوالن از شب یگزاردند و برخ یم
ز به یخواندند، رکوع و سجده را ن یقرائت م ستادهیگزاردند و به حالت ا یستاده نماز میا

گزاردند و به حالت نشسته  یآوردند و اگر نشسته نماز م یم یستاده به جایحالت ا
انجام رکوع و سجده،  ینمودند (و برا یخواندند، نشسته رکوع و سجده م یقرائت م

 خاستند). یبرنم
 گزاردند. یکرد، دو رکعت نماز م یو چون صبح صادق طلوع م

ن عبارت را اضافه نموده یز ایت کرده است؛ و ابوداود نیث را مسلم رواین حدی[ا
شدند و نماز  یرون میگاه (پس از گزاردن دو رکعت سّنت صبح،) از خانه ب است:] آن

 گزاردند. یکردند و آن را با جماعت م یمردم برگزار م یبامداد را برا
َفٌق ] (۵[ - ۱۱۶۳  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ِ  َوَ�نْ  ءٍ  ىلَعَ  ج انلَّيِبُّ  يَُ�ِن  لَمْ : قَالَْت  ل َشةَ اَع� َشدَّ  انلََّوافِِل  ِمنَ  يَشْ
َ
 ىلع ِمنْهُ  َ�َعاُهًدا أ

َعيت
ْ
فْجر َر�

ْ
 .)٢(ال

 .۱۲۵۱ح  ۲/۴۳)؛ و ابوداود ۷۳۰-۱۰۵ح ( ۱/۵۰۴مسلم  -١
 .)۷۲۴-۹۵ح ( ۱/۱۰۵مسلم  -٢
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چ ینسبت به ھ ج و مواظبت رسول خدا یبند ید: پایگو ل شهی) عا۵( -۱۱۶۳
ش از نماز یدو رکعت نماز سّنِت پ ی ض)، به اندازهید بر فرای(زا ینفل یکدام از نمازھا

 فرض صبح نبود.
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
دار شدن؛ مراقبت کردن؛ مواظبت نمودن؛ ملتزم شدن؛ برعھده  : عھده»تعاھداً «

 دن.ینمودن؛ بر دوش کش یبند یگرفتن؛ پا
 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۱۶۴

َعتَا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَالَْت  َوَ�نَْها
ْ
َفْجرِ  َر�

ْ
ْ�يَا ِمنَ  َخْ�ٌ  ال اهُ  .»ِ�يَها َوَما ادلُّ وَ  رَ

 .)١(مُسلم

دو رکعت نماز سّنت قبل «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو ل شهی) عا۶( -۱۱۶۴
 ».ا و ھر آنچه که در آن وجود دارد، بھتر استیاز صبح، از دن

از امام مسلم و امام  گرید یتیت کرده است؛ و در روایث را مسلم رواین حدی[ا

ا در نزد من یدن ی از ھمه«؛ »احّب ايّل من ادلنيا مجيعاً «آمده است:  یبخار
 .»]تر است یداشتن دوست

َفٌق ] (۷[ - ۱۱۶۵  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ٍل  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ   قبل صلوا«: وَسلم َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُمَغفَّ
َعتَْ�ِ  املْغرب َصَالة

ْ
ـمَ  َصَالةِ  َ�بَْل  َصلُّوا َر�

ْ
َعتَْ�ِ  ْغرِِب ال

ْ
 .»َشاءَ  لَِمنْ «: اثلَّاثِلَةِ  يِف  قَاَل  .»َر�

نْ  َكَراِهيَةَ 
َ
 .)٢(سنة انلَّاُس  َ�تَِّخَذَها أ

ش از نماز یپ«فرمودند:  ج امبر خداید: پیگو س ) عبدالله بن مغّفل۷( -۱۱۶۵
ش از نماز مغرب، دو رکعت نماز ید؛ پی(مستحب) بگزارمغرب، دو رکعت نماز 

 یبرا«ن عبارت را تکرار کردند، فرمودند: ی؛ و پس از آن که سه بار ا»دی(مستحب) بگزار
 ؛ تا مبادا مردم، آن را سّنت (مؤّکده) قرار دھند.»که بخواھدھرکس 

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 .۶/۵۰؛ و مسند احمد ۴۱۶ح  ۲/۲۷۵ یترمذ -١
ح  ۱/۳۵۱ ی؛ ترمذ۱۲۸۱ح  ۲/۵۹)؛ ابوداود ۸۳۸-۳۰۴ح ( ۱/۵۷۳؛ مسلم۶۲۷ح  ۲/۱۱۰ یبخار -٢

 .۵/۵۵؛ و مسند احمد ۱۱۶۲ح  ۱/۳۶۸؛ ابن ماجه ۱۸۵
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اقامه، ن اذان و یث، وارد شده است، خواندن نماز نفل بیحدگونه که در  ھمان :شرح
دو رکعت قبل از نماز وجود ندارد، مگر در مورد  ین باره اختالفیمستحب است و در ا

 ج د، رسول خدایینما یدانند. اما چنانچه مالحظه م ینم مستحبآن را  یکه برخ مغرب
ن در یاند؛ و ھمچن قرار دادهد یین دو رکعت را مورد تأیت ایث باال، مشروعیدر حد

قبل از نماز مغرب، نماز «سه بار فرمودند:  ج آمده است که آن حضرت یگریت دیروا
خواست، نماز بخواند تا مبادا مردم آن را ھرکس  البته«و بار سوم فرمودند:  »دیبخوان

 .»سّنت (مؤّکده) قرار دھند

 ج اران رسول خدایشد،  یکه اذان مغرب گفته م یھنگام«د: یگو س ن انسیو ھمچن
ن که یستادند تا ایا یشتافتند و به نماز م یھا م ستون یخواندن نماز) به سو ی(برا

 )ی. (بخار»آمد و آنان ھمچنان مشغول نماز بودند یم ج رسول خدا
کرد  یشد، فکر م یوارد مسجد م یا گانهیت مسلم آمده است که اگر فرد بیو در روا

از صحابه، مشغول خواندن دو رکعت نماز  یادیچون تعداد زکه نماز برگزار شده است؛ 
ث باال، خواندن دو رکعت نفل قبل از نماز ینفل قبل از نماز مغرب بودند؛ لذا طبق احاد

 ز است.یمغرب، جا
گردد؛ بر  یات، جواز دو رکعت قبل از مغرب، ثابت مین روایا ی ن رو، از مجموعهیاز ا

ح داده است؛ ی، قول جواز را ترج/عالمه ابن ھمامن احناف، ین اساس از متأخریھم
استحباب دو  یده و گفته است: نفین قول را برگزیز ھمین یریعالمه انور شاه کشمو 

ا بدعت قرار دادن آن، ھرگز یمکروه  یگرد، ول یات ثابت میرکعت قبل از مغرب، با روا
 ست.یز نیجا

ز، اما ترک آن بنا به دو یت جان دو رکعیا یات باال، ادایپس با در نظر گرفتن روا
 ل بھتر است:یدل

شده است؛  ید فراوانیدن به نماز مغرب، تأکیل و شتاب ورزیتعج یث، برایدر احاد
 ند. یآ یل به شمار میتعج ین دو رکعت، منافیو ا

ز از تعامل یث نیخواندند؛ و مفھوم درست احاد ین دو رکعت را نمیشتر صحابه ایب
ن رو، ترک یاند، از ا رسد؛ و چون که عموم صحابه، آن را ترک نموده یصحابه به اثبات م

ن دو رکعت کرد، قابل مالمت و یا یاقدام به ادا یآن، بھتر خواھد بود؛ البته اگر کس
 سرزنش نخواھد بود.

 



 ٥٣٧ )ها آن لتیفض و سّنت ینمازها) ٣٠( باب( :صلوةکتاب ال

 ۷۵و  ۷۴ص  ۱ج  »یل قدوریدر مسا یریس«در کتاب  یموالنا محمد عاشق الھو 

ش از نماز مغرب، نماز یپ«؛ »صّلوا قبل صالة المغرب: «سه بار فرمودند ج امبرید: پیگو
و رسول ». خواھد یه مک یسک یبرا«؛ »لمن شاء«ن بار فرمودند: ی؛ و در سّوم»دیبخوان

ش از مغرب را سّنت ین جھت فرمودند تا مردم نماز پیر را بدیاخ ی ن جملهیا ج خدا

نقل » الصالة قبل املغرب«در باب » تھّجد«در کتاب  یت را بخارین رواینگردانند. ا
ش یت نفل خواندن پیمشروع یکیث به دو موضوع اشاره دارد: ین حدیرده است. و اک

 ست.یده نکن نماز، سّنت مؤیه اکنیا یگریاز مغرب؛ و د
الم امام احمد کد: از ظاھر یگو ین می) چن۱/۷۶۶» (یالمغن«ابن قدامه در کتاب 

ز است یش از مغرب، جایعت نماز پکر ه خواندن دوکشود  ین دانسته میبن حنبل چن
 ست.یسّنت ن یول

ش از مغرب، به دو صورت است: یعت نماز پکدو ر ی به ھر حال، برخورد مردم درباره
 کآن را ترگاه  ھیچ گزارند و یم یبندین نماز را با التزام و پایاز مردم، ا یگروھ

تند و خشن بدو  ینگاھش از مغرب را نخواند، با یعت نماز پکدو رھرکس  نند؛ وک ینم
 یھا م و آموزهیتعال ی رهیز و خارج از داین گروه از مردم، غلّوآمینگرند؛ رفتار ا یم

ش یعت نماز پکه خواندن دو رکانگر آن است ین گونه رفتار، بیه اکرا یاست؛ ز یاسالم
 نیه اکشود و حال آن  کد ترینباگاه  ھیچ هکات است یلوازم و ضرور ی از مغرب، از زمره

ه ک یسک یبرا«ه فرمودند: کاست  ج رسول خدا ی ن فرمـودهیرفتار، مخالف ا

ش از ین جھت فرمودند تا مردم نماز پین جـملـه را بدیا ج و رسول خدا». خواھد یم
 مغرب را سّنت قرار ندھند.

ش از مغرب، به شّدت یه خواندن نماز نفل پکن باورند یگر از مردم بر اید یو گروھ
 یه برخکخوانند، و حال آن  یآن را نمگاه  ھیچ ن رویباشد؛ از ا یمممنوع و قدغن 

ش از مغرب وجود دارد؛ به یخواندن نماز پ یبرا یافکه وقت کافتد  یاوقات اتفاق م
رسند،  یر به محراب میتأخ کیاش پس از اذان، با اند ه ائمهکن یفین شریژه در حرمیو

ش یعت نماز پکن فاصله دو ریتواند در ا یاز نمازگزاران بخواھد م یسکه اگر ک یبه طور
ش از یعت نماز پکاوقات دو ر ین رو اگر چنانچه مردم گاھیاز مغرب را بخواند؛ از ا

 وجود ندارد. یالکچ گونه َحرج و اشینند، ھک کآن را تر یمغرب را بخوانند و گاھ
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ش از یه: خواندن نماز نفل پکاحناف وارد شده  یفقھ یھا از کتاب یو آنچه در برخ
ش یعت نماز نفل پکه دو رکشود  یم یت حمل بر صورتیراھکن یروه است؛ اکمغرب م

 یا ان اذان و اقامه، فاصلهیه مک یخوانده شود به طور یاز مغرب به صورت طوالن
وتاه باشد و نماز به صورت کان اذان و اقامه یم ی فاصلهھرگاه  یند؛ ولکجاد یا یطوالن

 وجود ندارد. یتیراھکچ گونه ین صورت ھیاداء گردد، در ا کمختصر و سب
ش از یعت نماز پکاگر چنانچه دو ر«د: ی) گو۱/۲۵۲» (رد المحتار«در کتاب  یشام

و ». ستیدر خواندن آن ن یالکچ اشیوتاه خوانده شود، ھکمغرب به صورت مختصر و 
 ز اشاره شده است.ین» البحر«و » ةیالحل«و » الفتح«ن موضوع در کتاب یبد

ن االذان و یم بک«، کتاب اذان، باب یح بخارین موضوع در صحید: بدیگونگارنده 
ن یه عثمان بن جبلة و ابوداود از شعبه چنکن طور یح شده است؛ ایز تصرین» االقامه
وجود  کین اذان و اقامه (در ھنگام مغرب)، وقت اندیدر ب«گفت:  یه وکنند ک ینقل م
ه ک یش از مغرب به طوریعت نماز پکدن دو رنمو یاد و طوالنیر زین رو تأخی؛ از ا»دارد

 روه است.کند، مکجاد یا یل و زود خواندن نماز مغرب خللیدر تعج

ند ک ین نقل میچن س جیاز رافع بن خد یه بخارکروه نباشد و حال آن کو چگونه م

ه نماز ما ک یم و ھنگامیگزارد ینماز مغرب را م ج امبریما (صحابه) با پ«گفت:  یه وک
نماز مغرب را  یعنی» (د.ید یش را میر خویاز ما محل اصابت تھریک  د،یرس یان میبه پا

ر یاز ما ت یکیه اگر چنانچه کروشن بود  یه ھوا به قدرک یم به طوریخواند یزود م
 ).دید یرش را میاصابت ت یانداخت، جا یم

 )ٌح یَصحِ ] (۸[ - ۱۱۶۶

يِب  َوَ�نْ 
َ
  َ�ْعدَ  ُمَصلِّيًا ِمنُْ�مْ  اَكنَ  َمنْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
 ُجُمَعةِ ـال

يَُصلِّ 
ْ
ْرَ�ًعا فَل

َ
اهُ  .»أ وَ لِمٌ  رَ سْ  مُ

ْخَرى َوِ� 
ُ
ُ  أ

َ
َحُدُ�مُ  َص�َّ  إَِذا«: قَاَل  هل

َ
  أ

ْ
يَُصلِّ  ُجُمَعةَ ـال

ْ
ْر�عا َ�ْعَدَها فَل

َ
 .)١(»أ

ھر کس از شما که «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۸( -۱۱۶۶
 ». د چھار رکعت (سّنت) بخواندیخواھد پس از نماز جمعه، نماز بگزارد، با یم

 .۱/۱۷۳؛ و ابوداود ۲/۴۹۹؛ مسند احمد ۵۲۳ح  ۲/۳۹۹ ی)؛ ترمذ۸۸۱-۱۷ح ( ۲/۶۰۰مسلم  -١

 

                                           



 ٥٣٩ )ها آن لتیفض و سّنت ینمازها) ٣٠( باب( :صلوةکتاب ال

 یھرگاه کس«د:] یگر گوید یتیت کرده است؛ و ھمو در روایث را مسلم رواین حدی[ا
 ».د پس از آن، چھار رکعت نماز (سّنت) بگزاردیاز شما نماز جمعه را ادا کرد، با

خواندن حداکثر چھار رکعت و حداقل دو رکعت بعد از نماز جمعه، سّنت  :شرح

 ده است.یبه ثبوت رس ج ز از رسول خدایرا خواندن دو رکعت نیاست؛ ز

شتر اوقات، چھار رکعت یب ج است که رسول خدا یھیبد«د: یگو /یامام نوو
د ییباال، چھار رکعت را تأ یث قولین است؛ چرا که حدیو بھتر ھم ھم». خواندند یم
 د.ینما یم

پس از نماز جمعه دو رکعت،  یھا ث، نسبت به سّنتیحد یھا به ھر حال؛ در کتاب

نقل  س از عبدالله بن عمر یامام ترمذچھار رکعت و شش رکعت وارد شده است؛ 
خواند و پس از آن، چھار رکعت  یپس از نماز جمعه، نخست دو رکعت م یکند که و یم
ن ی، در اینظران فقھ ان مجتھد و صاحبیشوایدگاه پین رو از دیگزارد؛ از ا یگر مید

ز شش ین یچھار رکعت و بعض یدو رکعت و بعض ینظر وجود دارد؛ برخ مورد اختالف
 تر بحث شد. شیقبل و بعد جمعه، پ یھا اند؛ در مورد سّنت ح دادهیرکعت را ترج

 

 





 
 

 فصل دوم

 )حیَصحِ ] (۹[ - ۱۱۶۷

مِّ  َ�نْ 
ُ
ْرَ�عِ  ىلَعَ  َحاَ�َظ  َمنْ «: َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : قَالَْت  َحِبيبَةَ  أ

َ
 َ�بَْل  َرَ�َعاٍت  أ

ْهرِ  ْرَ�عٍ  الظُّ
َ
َمهُ  َ�ْعَدَها َوأ مْحَدُ  َرَواهُ  .»انلَّارِ  ىلَعَ  اهللاُ  َحرَّ

َ
ِمِذيُّ  أ ْ بُو َوالرتِّ

َ
 َواْ�نُ  َوالنََّسايِئُّ  َداوُدَ  َوأ

 .)١(َماَجه

ھر «فرمودند:  یدم که میشن ج د: از رسول خدایگولبهی) ام حب۹( -۱۱۶۷
ش از ظھر و چھار رکعت پس از آن، یکس که بر گزاردن چھار رکعت نماز سّنت پ

 ».گرداند یبر آتش (دوزخ) حرام مبند باشد، خداوند او را  یپا
 ].اند ت کردهیو ابن ماجه روا یی، ابوداود، نسایث را احمد بن حنبل، ترمذین حدی[ا

ثابت  ج اند: از آن حضرت ث گفتهیاز شارحان حد ی: برخ»و اربع بعدھا« :شرح
گزاردند؛  یشتر اوقات، پس از نماز ظھر، دو رکعت سّنت میشان در بیاست که ا

و خود اّم  س ، عبدالله بن عمرشهین از عایشیث پیکه از احاد گونه ھمان

گر، ین رو، سّنت مؤّکده، ھمان دو رکعت است و دو رکعت دیثابت شد؛ از البهیحب
 د.یآ ینفل به شمار م

 )فیَضعِ ] (۱۰[ - ۱۱۶۸

يِب  َوَ�نْ 
َ
يُّوَب  أ

َ
نَْصارِيِّ  �

َ ْ
ْرَ�عٌ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  األ

َ
ْهرِ  َ�بَْل  أ  ِ�يِهنَّ  لَيَْس  الظُّ

بَْواُب  لَُهنَّ  ُ�َفتَّحُ  �َْسِليمٌ 
َ
َماء أ اهُ  .»السَّ وَ د أَبُو رَ اوُ ابْن دَ ه وَ اجَ  .)٢(مَ

ش از نماز یپ«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س یوب انصاری) ابوا۱۰( -۱۱۶۸
وجود ندارد؛  یھا، سالم ان آنیظھر، چھار رکعت نماز (سّنت) و جود دارد که در م

ھا را بگزارد،  آنھرکس  ن رویشوند؛ از ا یک سالم گزارده می(بلکه ھر چھار رکعت، با 
 ».شود یآسمان، باز و گشوده م یھا ) آنان، دروازهیرش و قبولیپذ یبرا

 .۶/۳۲۶؛ و مسند احمد ۱۸۱۵ح  ۳/۲۶۵ یی؛ نسا۴۲۷ح  ۲/۲۹۲ ی؛ ترمذ۱۲۶۹ح  ۲/۵۲ابوداود  -١
 .۱۲۷۰ح  ۲/۵۳ابوداود  -٢
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 ].اند ت کردهیث را ابوداود و ابن ماجه رواین حدی[ا
 )حیَصحِ ] (۱۱[ - ۱۱۶۹

ائِِب  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ  ْر�ًَعا يَُص�ِّ  وَسلم َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  السَّ
َ
 أ

نْ  َ�ْعدَ 
َ
ْمُس  تَُزوَل  أ ْهرِ  َ�بَْل  الشَّ َها«: َوقَاَل  الظُّ بَْواُب  ِ�يَها ُ�ْفتَحُ  َساَعةٌ  إِ�َّ

َ
َماءِ  أ ِحبُّ  السَّ

ُ
نْ  فَأ

َ
 أ

اهُ  .»َصاِلحٌ  َ�َمٌل  ِ�يَها يِل  يَْصَعدَ  وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

د و یپس از زوال خورش ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن سائب۱۱( -۱۱۶۹
 یا آن، لحظه«فرموند:  یگزاردند و م یش از نماز ظھر، چھار رکعت نماز (سّنت) میپ

ن یمن در ا یشوند و دوست دارم که برا یآسمان در آن گشوده م یاست که درھا
 ».به باال رود یا ستهیزمان، کردار شا

 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا
ل گشتن ی: مادیزوال خورشکرد؛  ید زوال می: خورش»تزول الشمس« :شرح

رو به  یمغرب؛ ھنگام ظھر که آفتاب از بلند یآسمان به سو ی انهید از میخورش
 گذارد. یانحطاط م

 من باال برود. ی: برا»يصعد يل«

است که به  یا ستهیسته و باین کردار شای، چنی: آر»عمل صالحان يصعد يل فيها «
رد یدھد تا در جوار ُقرب حق قرار گ یز پرواز میاش را ن رد و دارندهیگ یخدا اوج م یسو

 روز و فرزانه گردد.یو غرق در عّزت خداوند پ
حق باشد، چه  یچه دعوت به سو -د و سازنده یسته و مفین، ھر کار شایقیبه 

و عبادت، چه آموزش و  یمظلوم، چه مبارزه با ظالم و ستمگر، چه خودسازت از یحما
ع و ین مفھوم وسیکه در ا یزیسّنت، و خالصه، ھر چ یپرورش و چه گزاردن نمازھا

او انجام شود، آن  یو رضا یخدا و به خاطر خشنود یاگر برا -گسترده داخل گردد 
معراج و تکامل  ی هیکند و ما یرد و به آسمان لطف پروردگار عروج میگ یھم اوج م

 شود. یاز عّزت حّق م یصاحب آن و برخوردار
 )حسن] (۱۲[ - ۱۱۷۰

 .۴۷۸ح  ۲/۳۴۲ یترمذ -١

 

                                           



 ٥٤٣ )ها آن لتیفض و سّنت ینمازها) ٣٠( باب( :صلوةکتاب ال

َعرْصِ  َ�بَْل  َص�َّ  اْمَرًءا اهللاُ  رَِحمَ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
ْ
ْرَ�ًعا ال

َ
اهُ  .»أ وَ  رَ

َدُ  يُّ  أَمحْ ذِ مِ ْ الرتِّ  .)١(وَ

 یا خداوند بنده«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س بن عمر) عبدالله ۱۲( -۱۱۷۰
ش قرار یش از نماز عصر، چھار رکعت نماز سّنت بگزارد، مورد رحمت خویرا که پ

 ».دھد یم
 ].اند ت کردهیروا یث را احمد بن حنبل و ترمذین حدی[ا
 ش قرار دھد.ی: خداوند مورد رحمت و آمرزش و لطف و احسان خو»رحم الله«

ان نشده و یش از عصر، بیپ یھا سّنت ین، برایمع یلت و پاداشیث، فضیدن حیدر ا
انگر آن است که ثواب ین خود، بیوارد شده است؛ و ا »رحمت مطلق«آن، ذکر  یبه جا

است که در سخن  یقبل از عصر، به حّد  یھا لت و مزد سّنتیو پاداش و فض
 گنجد. ینم

 )َحَسٌن ] (۱۳[ - ۱۱۷۱

ٍّ  َوَ�نْ  َعرْصِ  َ�بَْل  يَُص�ِّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ «: قَاَل  س يلَعِ
ْ
ْرَ�عَ  ال

َ
 بَيْنَُهنَّ  َ�ْفِصُل  َرَ�َعاٍت  أ

ـمَ  ىلَعَ  بِالتَّْسِليمِ 
ْ
ـمُ  َالئَِ�ةِ ال

ْ
�ِ�َ ال ـمُ  ِمنَ  تَِبَعُهمْ  َوَمنْ  َقرَّ

ْ
ـمُ وَ  ْسِلِم�َ ال

ْ
اهُ . »ؤمِن�َ ال وَ  رَ

يّ  ذِ مِ ْ  .)٢(الرتِّ

ش از نماز یپ ج اسالم یامبر گرامید: پیگو س طالب یبن اب ی) عل۱۳( -۱۱۷۱
گزاردند و دو رکعت را با سالم و درود فرستادن بر  یعصر، چھار رکعت سّنت م

گانه دانستن خداوند) از آنان یاز مسلمانان و مؤمنان که (در  یفرشتگان مقّرب و کسان
 کرد. یکنند، از ھم جدا م یم یرویپ

 ].کرده استت یروا یث را ترمذین حدی[ا

بنيـمالئكة الـال« :شرح ل: ی: فرشتگان مقّرب؛ مراد خواّص فرشتگان است؛ از قب»مقرّ
 ل. یکائیل و میجبرائ

 .۴۳۰ح  ۲/۲۹۵ ی؛ و ترمذ۱۲۷۱ح  ۲/۵۳ابوداود  -١
 .۱۱۶۱ح  ۱/۳۶۷؛ و ابن ماجه ۸۷۴ح  ۲/۱۱۹ یی؛ نسا۵۹۸ح  ۲/۴۹۳ یترمذ -٢
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گانه دانستن خدا و منّزه یکه در  ی: و کسان»مؤمننيـالو مسلمنيـو من تبعهم من ال«
ن، به کردند و ھمچون آنا یرویک و انباز، از فرشتگان مقّرب خدا، پیداشتن او از شر

 کردند. یرویپ ین فرشتگانیمان آوردند و در اقوال و افعال، صادقانه از چنیخدا ا

ست، بلکه مراد از ی، سالم دادن نماز ن»میالتسل«: مراد از »يفصل بينهنّ بالتسليم«

 ها النبيّ ـايّ  كالسالم علي(را در تشّھد، الفاظ سالم یباشد؛ ز یات) می(التح »تشّھد«آن، 

 وجود دارد. )عيل عباد اهللا الصاحلنيو بركاته، السالم عليناو رمحة اهللاو
ھا و  یدگاه شافعیشود؛ اّما از د یک سالم خوانده میش از عصر، با یو چھار رکعت پ

 ھا، بھتر آن است که چھار رکعت، با دو سالم گزارده شوند. یحنبل
 )َحَسٌن ] (۱۴[ - ۱۱۷۲

ٍّ  َوَ�نْ  َعرْص  قبل يَُص�ِّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  س يلَعِ
ْ
َعَتْ�ِ  ال

ْ
اهُ . َر� وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

قبل از نماز  ج اسالم یامبر گرامید: پیگو س طالب یبن اب ی) عل۱۴( -۱۱۷۲
 گزاردند. یعصر، دو رکعت نماز سّنت م

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

ت یش از عصر، دو گونه روایسّنت پ یدر مورد گزاردن نمازھا ج امبریاز پ :شرح
 ھا، عمل نمود: توان به ھر کدام از آن ین رو، میز ثابت است؛ از اینھردو  وجود دارد و

 ش از عصر.یچھار رکعت سّنت پ
 دو رکعت سّنت قبل از عصر.

 است. رمؤکدهیغ یھا سّنتانگر یت، بیرواھردو  ناگفته نماند که
 )دراسته تتّم  لم] (۱۵[ - ۱۱۷۳

يِب  َوَ�نْ 
َ
ـمَ  َ�ْعدَ  َص�َّ  َمنْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
 لَمْ  َرَ�َعاٍت  ِستَّ  ْغرِِب ال

نَ  �ُِسوءٍ  بَيْنَُهنَّ  ِ�يَما َ�تلََكَّمْ 
ْ
ُ  ُعِدل

َ
ةَ  ثِنيَْتْ  بِِعبَاَدةِ  هل اهُ  .»َسنَةً  َعرْشَ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ الَ  الرتِّ قَ ا: وَ ذَ يثٌ  هَ دِ  حَ

يبٌ  رِ هُ  الَ  غَ فُ رِ نْ  إِالَّ  نَعْ يثِ  مِ دِ مٍ  أَيبِ  بن عمر حَ ثْعَ تُ  خَ عْ مِ سَ دَ  وَ َمَّ يلَ  بْنَ  حمُ عِ امَ ولُ  إِسْ قُ وَ : يَ نكر هُ  مُ

يث عفه احلَدِ ضَ  .)٢(جد وَ

 .۱۲۷۲ابوداود ح  -١
 .۱۳۷۳ح  ۱/۴۳۷؛ و ابن ماجه ۴۳۵ ح ۲/۲۹۹ یترمذ -٢
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ھر کس پس از نماز «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱۵( -۱۱۷۳
را به زبان  یستیسخن ناشاھا،  ان آنی) بگزارد و در میمغرب، شش رکعت نماز (مستحبّ 

دوازده سال  ی او به اندازه ی، براین شش رکعت نماز مستحبّ یاورد، در آن صورت این
 ».دیآ یعبادت، به شمار م

ب است که ما آن یغر یثین، حدیت کرده و گفته است: ایروا یث را ترمذین حدی[ا
ل یمحمد بن اسماعم؛ و از یشناس یگر نمید یَخثعم به سند یرا به جز سند عمر بن اب

ن یا یاست؛ و بخار» ثیمنکر الحد«گفت: عمر بن خثعم،  یدم که می، شنیبخار
 ف به شمار آورده است].یاندازه، ضع یث را بیحد

 : ث منکریحد: »ثیمنکر الحد« :شرح
و  یتوجھ یثرت غفلت و بک«ا ی، »ادیاشتباه و غلط ز«، یھر گاه سبب طعن در راو

سبب  -باشد » یبند و بار یو ب یفسق و فجور و ھرزگ«ا یو » یمالحظگ یو ب ییاعتنا یب
ن ی؛ چن -[از نظر شدت و قوت طعن]  یسوم، چھارم و پنجم از اسباب طعن در راو

 نامند. یم» رکث منیحد«را  یثیحد
 ر:کث منیف حدیتعر -۱

ب نمودن، رد یذکردن، تکار ک[ان» ارکان«، اسم مفعول از »رکمن« :یف لغویالف) تعر
م یردن، اقرار نمودن، تسلک[اعتراف » اقرار«ردن]، و ضد کردن، نشناختن، باور نک

 ردن] است.کد ییرفتن، تأیشدن، پذ
ف یتعر یفات متعدد و گوناگونیرا با تعر رکمنث، یحد یعلما :یف اصطالحیب) تعر

 ه عبارتند از:کاند  فین آنھا دو تعریه مشھورترکاند  نموده
؛ »ثرت غفلته، او ظھر فسقهکه راٍو َفُحش غلُطه، او اسناد یف یث الذیالحد« -۱

ه کوجود داشته باشد  یا نندهکت یه در اسناد آن، رواکشود  یگفته م یثیر به حدکمن«
و  ییاعتنا یو ب یتوجھ یاد اھل غفلت و بیا زیاد باشد، یش زیاشتباه و غلطھا

اش، ظاھر شده باشد.  یبند و بار یو ب یا فسق و فجور و ھرزگیباشد، و  یمالحظگ یب
ت را ین سه خصوصیاز ا یکی، یه راوکر است کمن یث وقتیف، حدین تعری[بنا به ا

 -از حدود خداوند در رفته باشد  ج) اد.یغفلت ز ب) غلط فاحش. الف)داشته باشد: 
 .»]ب فسق شده باشدکمرت یعنی
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و  .)١(ترش نسبت داده اسیرده و آن را به غکان یف را حافظ ابن حجر بین تعریا
 ش آورده و گفته است:یخو ی ف را در منظومهین تعریھم یقونیب

 ومنكر الفرد به راوٍ غدا
 

 تعديله الحيمل التفردا  
 

 یکافته، در یل یر و تبدییه عدالتش تغک یه فردکشود  یگفته م یثیر به حدکمن
ن سند و یث، نه با ایرده باشد [و متن حدکت یث را روایطبقه از سند به طور منفرد، حد

از  یث به حّد یآن حد یت نشده باشد و ناشناخته باشد] و راویگر رواید ینه با سندھا
 شود. رش واقعیمورد پذ یتش به طور فردیه رواکده یثقه و اتقان نرس

ف یضع یه راوکاست  یثیر، حدکمن«؛ »ما رواه الضعيف خمالفاً ملا رواه الثقة« -۲
 »ند.کِت فرد ثقه آن را نقل یبرخالف روا

ان آن پرداخته و بدان یه حافظ ابن حجر به بکاست  یفیف، ھمان تعرین تعریا
افزوده شده  یزیچ -ف اول ینسبت به تعر -ف ین تعریاعتماد نموده است. و در ا

 است.» ِت فرِد ثقه و معتبریف با روایضع یمخالفت راو«د یاست، و آن ق
 ث شاّذ:یر با حدکث منیان حدیتفاوت م -۲

[ثقه و معتبر و عادل و ضابط]، آن را  )٢( مقبول یه راوکاست  یثیشاّذ، حد الف)
 ند.ک یراجحتر و برتر از خود، نقل م یِث راویبرخالف حد

ت فرد ثقه، آن را نقل یف، برخالف روایضع یه راوکاست  یثیر، حدکو من ب)
 د.ینما یم

ن یشاّذ در اث یر و حدکث منیحد که وجه اشتراکف دانسته شد ین دو تعریاز ا
ف، یضع یه راوکر شرط است ک، شرط است. [در من»مخالفت«ھردو  ه درکاست 

ثقه و معتبر،  یه راوکند. و در شاذ، شرط است کت فرد ثقه نقل یث را برخالف روایحد
؛ و وجه افتراق آن دو، در ].دیراجحتر و برتر از خود نقل نما یث را بر خالف راویحد

در  ی[ثقه و معتبر و عادل] است، ول» مقبول«شاذ، ث یدر حد یه راوکن است یا
 ف است.ی، ضع»رکمن«ث یحد

 .۴۷النخبة، ص  شرحنگا:  -١
عادِل  یراو یعنیحسن [ یح و راویصح یه شامل راوکاست  یثینجا ھدف از مقبول: ھر حدیدر ا -٢

 امل] باشد.کریعادل با ضبط غ یا راویامل، کضابط با ضبط 
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ر و شاذ را که منک یسانک ی؛ براست»نھمایب یو قد غفل من سوّ «د: یگو )١(ابن حجر
 .)٢(اند شده یمالحظگ یو ب ییاعتنا یو ب یتوجھ یدانند، دچار غفلت و ب ینوع م یک

 ر:کث منیمثال حد -۳
اد یا زیتوجه،  یمحافظه و ب یب یلیث، خیحد یه راوکف اول [یتعر یمثال برا الف)

 :].باشد یبند و بار یو ب یا اھل فسق و فجور و ھرزگیاھل اشتباه و غلط، و 
س یبن محمد بن ق ییحیر کیز  یق ابیو ابن ماجه از طر ییه نساک یثیھمانند حد

ه کاند  ردهکت یروا، به طور مرفوع  شهیاز ھشام بن عروة از پدرش [عروة]، از عا

؛ »لكوا ابَللَح باتلمر، فان ابن ادم اذا الكه غضب الشيطان«فرموده است:]  ج امبری[پ
د، شیطان خور یفرزند آدم آن را مھرگاه  هکد؛ چرا یده را بخورینارس یخرما«

 .»شود خشمگین و ناراحت می

دام که ھر کن یر در اکشاذ و من آورد: ین میر، چنکث شاذ با منیان حدیان تفاوت میحجر در ب ابن -١
ن یان است. بدیھستند، و اختالف آنھا فقط در مراتب راو کشوند، مشتر یم میبه دو نوع تقس

ا شاھد نداشته یثش متابع و یند و حدکت یروا ییرا به تنھا یثیحد یوقت» صدوق یراو«ه ک یمعن
از اقسام شاذ است؛ و اگر در  یکیث او یا حسن نباشد، حدیح و یصح یباشد و ضبط او در حد راو

شتر شده و چه بسا یز داشته باشد، شذوذ آن بیتر از خود] ن یث مخالف [قوین حالت، حدیا
ا حسن برسد، اما با یح و یث صحیحد یراو ی به مرتبه یاگر راو یر بنامند. ولکآن را من یسانک

شاذ  یل نامگذاریشد و دلبا یتر از خود، معارض و مخالف باشد، نوع دوم شاذ م یقو یث راویحد
 ن خاطر بوده است.یز به ھمین

ه در ک یمنفرد یا راویمنفرد، موصوف به سوء حافظه و  یا راویمنفرد مستور و  یراو یوقت یول 
ن یند، اکت یا شاھد روایرا بدون متابع و  یثیف شده باشد، حدیدش تضعیاسات یت از بعضیروا

ث به یف احادیث در توصیاز اھل حد یاریالفاظ بسن دست، یه از اکر است کاز اقسام من یکی
د، یتر از خود] از در مخالفت درآ یگر [قویث دیبا احاد یثین حدیشود. و اگر چن یافت میر کمن

 ھستند. دوم ین رأیثرًا بر اکه اکر است کث منیقسم دوم حد
مطلق «آنھا ھم شامل  ی شود و ھر دو یر مشخص مکن شاذ و منیح، تفاوت بین توضین و با ایبنابرا 

 رند.یگ یرا دربرم» تفرد با قيد خمالفت«ھستند و ھم » تفرد
علوم «در  یه وکن قول، ابن صالح است، چرا ی. و منظور ابن حجر از ا۳۸ر، ص کنخبة الف شرح -٢

و املنكر ينقسم قسمني عيل ما «نموده و گفته است:  یمعرف یکیر و شاذ را ک، من۷۲ص » ثیالحد

ز به دو یر نکم، منیردکم یه شاذ را به دو دسته تقسکھمان طور  یعنی». الشاذ فانه بمعناهذكرناه يف 
 شاذ است. یر به معناکه منکشود، چرا  یم میدسته تقس
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اخرج له مسلم خ صالح یر و ھو شکیر، تفرد به ابوزکث المنیھذا حد«د: یگو یم یینسا
ر است؛ چرا کث، منین حدیا«؛ ١.»حتمل تفردهیبلغ مبلغ من یر انه لم یالمتابعات غ یف
 یرمردیپ یت آن پرداخته است. و ویخود به روا ی در طبقه ییر به طور تنھاکیه ابو زک

ث نقل نموده است، یکتابش، حد» متابعات«ه امام مسلم از او در کبوده است  ٢صالح
ردی مورد پذیرش و ثش به طور فیه حدکده یاز [ثقه و اتقان] نرس یا هاو به درج یول

 .»قبول، واقع شود
ث را نقل یت فرد ثقه، حدیف برخالف روایضع یف دوم [راویتعر یمثال برا ب)

 :ند]ک
زار یات، از ابواسحاق از عَ یب الزیب بن حبیق ُحبّ یحاتم از طر یھمانند آنچه ابن اب

من «اند:  فرموده ج اسالم یامبر گرامیه پکاند  ردهکنقل  س ث، از ابن عباسیبن حر
س نماز را کھر «؛ »قري الضيف، دخل اجلنةو صامو حّج ابليتو ايت الز�ةو اقام الصالة

عبه برود و [ماه ک ی را بپردازد و به حج خانه یات و حقوق واجب مالکدارد، و ز یبر پا
 .»شود بھشت مینوازی کند، وارد  مانرمضان را] روزه باشد و مھ

اسحاق موقوفًا و ھو  یره من الثقات رواه عن ابیر، الّن غکھو من«د: یگو یابوحاتم م
گر یاز د -» اتیب الزیب بن حبیُحبّ «ر یه غکر است؛ چرا کث، منین حدی؛ ا»المعروف

ق] ابواسحاق ی[بر ابن عباس از طر ٣ث را به طور موقوفین حدیا -ان ثقه و معتبر یراو
ان ثقه و معتبر به طور موقوف بر ابن ین راویق ایه از طرکث [ین حدیاند. و ا ردهکنقل 

 باشد. یم» معروف«ق ابواسحاق نقل شده است] یعباس از طر
 ر:کث منیحد ی درجه -۴

ه نوع ضعف در ک، روشن شد »رکمن«ث ین از حدیشیپ ی اد شدهیف یاز دو تعر
آن  یه راوکاست  یثیا عبارت از حدی، »رکمن«ه کرا یاد است. زیز یلیر، خکث منیحد
و  یتوجھ یثرت غفلت و بک«ا ی، »ادیاشتباه و غلط ز«ف و مّتصف به یضع یفرد

 .۲۴۰، ص ۱، ج یب الراویتدر -١
ت مد نظر باشد، به یث و روایدر حد یانت، صالح بوده است. و وقتیدر د یه وکن است یمنظور ا -٢

 شود. یآورده م» ثیصالح الحد«صورت 
ه کن است یا»: مقطوع«ث باال. و یوصل گردد. مانند ابن عباس در حد یخبر به صحاب»: موقوف« -٣

 نسبت داده شود.  ج امبریه به پکاست  یثیحد» مرفوع«وصل شود. و  یث به تابعیت حدیروا

 

                                           



 ٥٤٩ )ها آن لتیفض و سّنت ینمازها) ٣٠( باب( :صلوةکتاب ال

ا یاست؛ و » یبند و بار یو ب یفسق و فجور و ھرزگ«ا یو » یمالحظگ یو ب ییاعتنا یب
 ند،کت فرد ثقه و معتبر، آن را نقل یف برخالِف روایضع یه راوکاست  یثیعبارت از حد

ن یوجود دارد، و به ھم یدیقسم، ضعف و نقص شدھردو  ه] درکو [پرواضح است 
 ی ر در شدِت ضعف، پس از مرتبهکمن ی ه درجهکگذشت » کمترو«ل در بحث یدل
 است.» کمترو«

 :»بعد المغرب، سّت رکعات یمن صلّ «
لت شش رکعت بعد از مغرب، برابر با دوازده سال عبادت یث، فضین حدیا یبر مبنا

شود؛ اما در  یاد می »نینماز اّواب«ن شش رکعت به عنوان یباشد؛ و عمومًا، از ا یم
 اطالق شده است. »نماز چاشت«ن) به ی(نماز اواب »نیصالة االّواب«ح، یث صحیاحاد

، »یصالة الضح یصلّ یمن کان «، در باب بةیش یمصّنف ابن اب: در به عنوان مثال

 يلع اهل قباء ج قال: خرج رسول اهللا«ت شده است: ین روایچن س د بن ارقمیث زیحد
د یز«؛ »هم يصلّون صالة الضيح؛ فقال: صالة االواب� اذا رمضت الفصال من الضيحو

به نزد مردمان قباء رفت که مشغول خواندن  یدر حال ج د: رسول خدایگو س بن ارقم

ُسم بچه شتر،  است که ین ھنگامیفرمودند: نماز اواب ج نماز چاشت بودند؛ آن حضرت
 .»سوزد ی) میشن قبل از ظھر (ضح یاز شّدت گرما

 »اوصا� خلي� ان اُصّ� صالة الضيح فانّها صالة االواب�«د: یز گوین س رهیو ابوھر

مرا سفارش کرد تا نماز چاشت را  - ج امبریپ -دوستم «به)؛ یش ی(مصّنف ابن اب
 .»ن استیرا آن، نماز اوابیبگزارم؛ ز

 »نیصالة االواب«نماز چاشت به  ی، عّلت نامگذارینیو دانشوران د ثیشارحان حد

ۡرنَا ﴿ ه گرفته شده است:ین آین نام در اصل، از ایاند: ا ان کردهین بیرا چن إِنَّا َسخَّ
َباَل ٱ ِ  ۥَمَعهُ  ۡ�ِ اقِ ٱوَ  ۡلَعِ�ِّ ٱ�َُسّبِۡحَن ب َ�ۡ م؛ یآوا کرد ھا را با او ھم ما کوه«؛ ]۱۸[ص:  ﴾١٨ۡ�ِ

 .»پرداختند یس میح و تقدیبا او، شامگاھان و بامدادان به تسبھمصدا 
 یبعد ی هیشده است؛ و آ »ح به وقت اشراق (بامدادان)یتسب«از  یه، ذکرین آیدر ا

ۡ�َ ٱوَ ﴿ن است: یچن ُ  لطَّ َّ� ٞ ابٞ  ۥٓ َ�ُۡشوَرٗةۖ ُ�ّ وَّ
َ
م یآوا کرد ز ھمیو پرندگان را ن«؛ ]۱۹[ص:  ﴾١٩أ

 .»ھا، فرمانبردار او بودند آن ی م؛ ھمهیش او گرد آوردیو در پ

 



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٥٥٠

ده نشده است که بر شش رکعت بعد از یث، دیمعروف و متداول حد یھا در کتاب

 /یعالمه حلبن) اطالق شده باشد؛ اما ی(نماز اّواب »نیصالة االواب«مغرب، اصطالح 
 ی ) به حواله»مصيلّ ـمستميل يف رشح منية الـغينة ال« یعنی( »یة کبریمن شرح«در 

 ن گونه نقل نموده است:یبد س ت عبدالله بن عمریاز روا یث مرفوعیحد »مبسوط«
ن یاّنه کان لالواب«ن؛ و تال یبعد المغرب بسّت رکعات، ُکتب من االواب یمن صلّ «
نوشته » نیاّواب« ی ھر کس بعد از مغرب، شش رکعت نماز بگزارد؛ از زمره«؛ »غفوراً 

کنندگان و  گمان خداوند، نسبت به رجوع ید: به را تالوت کرین آیخواھد شد؛ سپس ا
 .»فرمانبرداران، بخشنده است

 یثی، حد»ة العامة للکتابیئة المصریالھ«، چاپ ۷۹۴ص  ۱ج  »جمع الجوامع«و در 

من صّ� ما ب� «ت شده است: یگونه روا نیبد »مرسل«از محمد بن منکدر به صورت 
ن مغرب و عشاء، نماز یھر کس که ب«؛ »العشاء، فانّها من صالة االّواب�و مغربـال

 .»ن استینماز اواب ی ، آن نماز، از زمرهی) بگزارد، به راستی(مستحب
که آن  یست و به ھر اسمینماز، مھم ن یدر ھر صورت، نام و اصطالح وضع شده برا

 م، درست است.یرا بخوان
کعت نفل ن شش ریا دو رکعت سّنت مغرب، در اید که آیآ یش مین سؤال پیاکنون، ا

ھردو  نه،ین زمیند؟ در ایآ ین که، شش رکعت، نفل مستقل به شمار میا ایاند  داخل
به خاطر عام بودن  -توان  یده است؛ اگر چه می، نقل گردینظران فقھ دگاه از صاحبید

ز در شش رکعت نفل به حساب آورد؛ اما یمغرب را ن ی دو رکعت سّنت مؤکده -ث یحد
 به عالوه از دو رکعت سّنت، خوانده شوند. بھتر آن است که شش رکعت،

 )َمْوُضوع] (۱۶[ - ۱۱۷۴

ـمَ  َ�ْعدَ  َص�َّ  َمنْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَالَْت  اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
ْ
�نَ  ْغرِِب ال َعةً  ِعرْشِ

ْ
 اهللاُ  َ�َ�  َر�

 ُ
َ

  يِف  بَيْتًا هل
ْ
اهُ  .»َجنَّةِ ـال وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

ھر کس پس از نماز «فرمودند:  ج د: رسول خدایگولشهی) عا۱۶( -۱۱۷۴
او بنا  یبرا یا ست رکعت نماز (نفل) بگزارد، خداوند در بھشت، خانهیمغرب، ب

 ».نھد یم

 .۱۳۷۳ح  ۱/۴۳۷؛ و ابن ماجه ۴۳۵ح  ۲/۲۹۹ یترمذ -١

 

                                           



 ٥٥١ )ها آن لتیفض و سّنت ینمازها) ٣٠( باب( :صلوةکتاب ال

 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا
 )فیَضعِ ] (۱۷[ - ۱۱۷۵

ِعَشاءَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َص�َّ  َما: قَالَْت  َوَ�نَْها
ْ
َّ  فََدَخَل  َ�طُّ  ال   يلَعَ

َّ
ر�ع ص� إِال

َ
َعات أ

ْ
و َر�

َ
 أ

َعات ِسّت 
ْ
اهُ . َر� وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

نماز  ج افتاد که رسول خداین اتفاق نیچنگاه  ھیچ د:یگولشهی) عا۱۷( -۱۱۷۵
ا شش رکعت یند و چھار یایاستراحت و خواب،) به نزد من ب یعشاء را بگزارند و (برا

 نماز نخوانند.
 ].ت کرده استیابوداود رواث را ین حدی[ا

پس از نماز فرض عشاء، خواندن دو رکعت نماز، سّنت مؤکده است که در  :شرح
شود  ین استنباط میگر چنید یثین، بدان اشاره رفت؛ و به ظاھر از احادیشیث پیاحاد

 -عالوه بر آن دو رکعت سّنت مؤّکده  -پس از عشاء و قبل از خواب  ج که آن حضرت
 گزاردند. یز چھار رکعت نفل، مین یدو رکعت و گاھ یگاھ

دگاه احناف، گزاردن دو رکعت سّنت بعد از عشاء، به عنوان سّنت راتبه یاز د
رمؤّکده) به یر راتبه (غیگر، سّنت غید و گزاردن دو رکعت دیآ ی(مؤکده) به شمار م

 د.یآ یحساب م

است که گفت:  س قین شقث عبدالله بیل دو رکعت سّنت راتبه (و مؤّکده)، حدیدل

�عدها و فقالت: اكن يصّ� قبل الظهر ر�عت� ج عن صالة رسول اهللالسألت اع�شه«
از «)؛ ی(ترمذ »قبل الفجر ثنت�و �عد العشاء ر�عت�و مغرب ثنت�ـ�عد الو ر�عت�

 ج در پاسخ گفت: آن حضرت یدم؛ ویپرس ج رامون نماز رسول خدایپلشهیعا
گزاردند؛ و دو رکعت بعد از مغرب  یز دو رکعت میقبل از ظھر، دو رکعت و پس از ظھر ن

 .»خواندند یو دو رکعت بعد از عشاء و دو رکعت قبل از نماز صبح م
است؛ آنجا که عبدالله بن  یث بخاریرمؤکده)، حدیرراتبه (غیل دو رکعت غیو دل

 ج امبریپ«؛ »هل فصّ� ار�ع ر�عات ثم نامثم جاء ايل م� ج فصّ� انليبّ «د: یگو یم س عباس
ش رفتند و چھار رکعت نماز (بعد از عشاء) گزاردند و یگاه به منزل خو نماز گزاردند؛ آن

 .»سپس خواب شدند

 .۱۳۰۳ح  ۲/۷۱ابوداود  -١

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٥٥٢

 یھا در کتاب یتیقبل از عشاء روا یھا سّنت ی ناگفته نماند که اگر چه درباره
 ی احناف، آن را از زمره ینظران فقھ باز ھم صاحب یث وجود ندارد، ولیمعتبر حد

 دانند. یرمؤّکده میرراتبه و غیغ یھا سّنت

 س ث معروف عبدالله بن مغّفلیتوان از حد یقبل از عشاء، م یھا سّنت یالبته برا
 »ب� لّك اذان� صالة ملن شاء«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو یاستدالل کرد؛ و

 .»آن کس که بخواھد یاست؛ البته برا یاقامه، نماز ن ھر اذان ویب«)؛ ی(ترمذ
ن چھار رکعت ییاست و تع یث، ثبوت سّنت قبل از عشاء، قطعین حدیبر اساس ا

 ی قبل از فرض، به اندازه یھا ن خاطر است که تمام سّنتیسّنت قبل از عشاء، بد
رکعت نماز صبح، دو  یھا ھمان نماز فرض ھستند؛ به عنوان مثال: سّنت یھا رکعت

طلبد که  ین رو میقبل از فرض ظھر و عصر، چھار رکعت ھستند؛ از ا یھا است و سّنت
 ز چھار رکعت باشند.یقبل از عشاء ن یھا سّنت

 )فیَضعِ ] (۱۸[ - ۱۱۷۶

 الر�عتان انلُُّجوم إدبار«: وَسلم َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
فْجر قبل

ْ
ُجود وأدبار ال اهُ . »املْغرب بعد الر�عتان السُّ وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

ِاْدباَر «مراد از «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عباس۱۸( -۱۱۷۶
ش از صبح است و منظور از یطور): دو رکعت سّنت پ ی سوره ۴۹ ی هی(در آ »الّنجوم

 ».از مغرب است ق): دو رکعت سّنت پس ی سوره ۴۰یه ی(در آ »َاْدبار السجود«
 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا

ِ�ُۡ�ِم َرّ�َِك فَإِنََّك  ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿ ات است:ین آیاز ا ین، بخشی: ا»ِادبار النجوم« :شرح
ۖ وََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك ِحَ� َ�ُقومُ  ۡ�ُينَِنا

َ
ۡلِ ٱَوِمَن  ٤٨بِأ [الطور:  ﴾٤٩�ُُّجومِ ٱفََسّبِۡحُه �ۡدَ�َٰر  �َّ

ام یر (و با استقامت و شجاعت، پیش گیپ ییبایبرابر فرمان پروردگارت، صبر و شک«؛ ]۴۸-۴۹
ت ما یر نظر ما و تحت حفاظت و رعایھا برسان و مترس) که تو ز را به گوش انسان یآسمان
س و شکر و سپاس یح و تقدیه تسب، بیشو یکه (سحرگاھان از خواب) بلند م ی. وقتیھست

د ید شدن ستارگان (به سبب نور خورشیاز شب و در وقت ناپد یا پروردگارت بپرداز. و در پاره
 .»آور یرا به جا یس خدایح و تقدیبه ھنگام طلوع فجر) شکر و سپاس و تسب

 .۳۲۷۵ح  ۵/۳۶۶ یترمذ -١

 

                                           



 ٥٥٣ )ها آن لتیفض و سّنت ینمازها) ٣٠( باب( :صلوةکتاب ال

ٰ َما َ�ُقولُوَن وََسّبِۡح ِ�َۡمِد  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿ات است: ین آیاز ا ین، بخشی: ا»ادبار السجود« َ�َ
ۡمِس ٱَرّ�َِك َ�ۡبَل ُطلُوِع  ۡلِ ٱَوِمَن  ٣٩ۡلُغُروِب ٱَوَ�ۡبَل  لشَّ ۡدَ�َٰر  �َّ

َ
ُجودِ ٱفََسّبِۡحُه َوأ [ق:  ﴾٤٠لسُّ

با باش و یدار و شکیند پایگو یکه م ییزھاین است،) پس در برابر چیحال که چن«؛ ]۳۹-۴۰
آور؛ (چرا که  یش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن به جایپروردگارت را پش و سپاس یستا

از شب و به دنبال نمازھا، او را  یا ز در پارهیعبادت در آن اوقات، بزرگ و ارزشمند است). و ن
 .»یس نمایح و تقدیو تسب یبستا

 





 
 

 فصل سوم

 )فیَضعِ ] (۱۹[ - ۱۱۷۷

ْرَ�عُ «: َ�ُقول وَسلم َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : َقاَل  س َمرَ �ُ  َ�نْ 
َ
 َ�بَْل  َرَ�َعاٍت  أ

ْهرِ  َوالِ  َ�ْعدَ  الظُّ َْسُب  الزَّ
ُ

َحرِ  َصَالةِ  يِف  بِِمثِْلِهنَّ  حت ءٍ  ِمنْ  َوَما. السَّ   يَشْ
َّ

َك  اهللاَ  �َُسبِّحُ  وَُهوَ  إِال
ْ
 تِل

اَعةَ    ُ�مَّ  السَّ
َ
 ‹ :قََرأ

ُ
ُ  َ�تََفيَّأ

ُ
َِم�ِ  َعِن  ِظَالهل َمائِِل  ايلْ ًدا َوالشَّ ُ  ُسجَّ

َ
 »›داخرون وهم هل

اهُ  وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ يّ  الرتِّ قِ بَيْهَ الْ ن شعب يفِ  وَ يامَ ِ  .)١(اإلْ

فرمودند:  یدم که میشن ج د: از رسول خدایگو س ) عمر بن خطاب۱۹( -۱۱۷۷
نماز سّنت وجود دارد که در ش از نماز ظھر و پس از زوال آفتاب، چھار رکعت یپ«

 یعنیاست که سحرگاھان گزارده شوند ( یلت و پاداش، برابر با چھار رکعت نمازیفض
ا قال،) در آن وقت، به ین که(به زبان حال یست مگر این یچ موجودینماز تھّجد). و ھ

 ».اند مشغول یش ویحمد و ستا

َو لَمۡ ﴿ ه را تالوت فرمودند:ین آیا ج گاه آن حضرت آن
َ
ْ إَِ�ٰ َما َخلََق  أ ُ ٱيََرۡوا ِمن  �َّ

ْ ِظَ�ٰلُهُ  ءٖ َ�َتَفيَُّؤا َمآ�ِلِ ٱوَ  ۡ�َِم�ِ ٱَعِن  ۥَ�ۡ ِ وَُهۡم َ�ِٰخُرونَ  لشَّ َّ ٗدا ّ�ِ ؛ ]۴۸[النحل:  ﴾٤٨ُسجَّ
بدان سو امتداد  ین سو و گاھیبد یگردند (و گاھ یشان از راست و چپ منتقل میھا هیسا«
 . »برند یرا سجده م یخدا ابند) و فروتنانهی یم

 ].اند ت کردهیروا» مانیشعب اال«در  یھقیو ب یث را ترمذین حدی[ا

 :»الساعة كهو يسبّح اهللا تلو و ما من يشء االّ « :شرح
ح و حمد موجودات ی، سخن از تسبیث پاک نبویم و احادیات مختلف قرآن کریدر آ

چ گونه استثناء، یکه بدون ھان آمده است یدر برابر خداوند بزرگ به م یعالم ھست
ھا و  ھا، انسان ستارگان و کھکشان -ن و آسمان یزم - یموجودات عالم ھست ی ھمه

ح و حمد ین تسبیرا در ا -کوچک اتم  یھا دانه یدرختان و حتّ  یھا ھا و برگ وانیح
 داند. یک می، شریعموم

 .»مانیشعب اال«در  یھقیو ب ۳۱۲۸ح  ۵/۲۷۹ یترمذ -١
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به  یبه نوع یکپارچه زمزمه و غوغا است؛ ھر موجودی، یقت، عالم ھستیدر حق
ن ی، طنیعالم ھست ی خاموش، در پھنه ی حق مشغول است و غلغله یحمد و ثنا

که قلب و جانشان  یشمندانیدن آن را ندارند؛ اّما اندیشن ییخبران، توانا یافکنده که ب
به گوش و جان  ین صدا را از ھر سو به خوبیمان زنده و روشن است، ایبه نور ا

 شنوند. یم
نظران،  ان دانشمندان و صاحبیدر م »حیحمد و تسب«ن یت اقیر حقیو در تفس

 نظر است: اختالف
ن جھان، اعم از آنچه ما آن را یذرات موجودات ا ین باورند که تمامیبر ا یگروھ

ک نوع، درک و شعوراند و در عالم ی یرقابل، ھمه دارایجان و غ یا بیم یشمار یعاقل م
درک و احساس  ی م به نحوهیستیما قادر ن ند؛ ھر چندیگو یح و حمد خدا میخود، تسب

 م.یھا را بشنو ح آنیحمد و تسب ی م و زمزمهیببر یھا پ آن
ح و حمد، ھمان ین تسبین باورند که اینظران و دانشوران، بر ا از صاحب یاریبس

است نه  یقیح و حمد، حقین تسبیم؛ و اینام یم »زبان حال«است که ما آن را  یزیچ
 حال است نه قال. به زبان ی؛ ولیمجاز

و درد و رنج و  یکه آثار ناراحت یافتد که به کس یار اتفاق میبس ن که:یح ایتوض
ت، سخن یم: ھر چند تو از ناراحتییگو یان است، میدر چھره و چشم او نما یخواب یب

دھد  یم یات گواھ و چھره یشب به خواب نرفتید که دیگو ی، اما چشم تو مییگو ینم
و  یآن قدر قو ی، گاھ»زبان حال«ن ی! ایبر یرنج م یجانکاھ یناراحتکه از درد و 

ب آن یدھد و به تکذ یالشعاع خود قرار م را تحت »زبان قال«رومند است که ین
 یکه شاھکار -با یار زیک تابلو بسیتوان انکار کرد که  یا میگر، آید یزد؛ از سویخ یبرم

دھد و او را مدح و ثنا  یقش مبر ذوق و مھارت ن یگواھ -ن است یاز ھنر راست
 ی حهیبزرگ و نامدار، از قر یوان شعر شعرایتوان انکار کرد که د یا مید؟ و آیگو یم

 د؟یستا یھا را م وسته آنیکند و پ یت میھا حکا آن یعال
 یبزرگ و مغزھا یھا م و کارخانهیعظ یھا توان منکر شد که ساختمان یا میآ

، از سازنده و ُمخترع و ُمتبکر خود یزبان یھا، با زبان ب آنک و امثال یالکترون ی دهیچیپ
 کنند؟ یش میھا ستا در حّد خود، از آنھریک  ند ویگو یسخن م
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بش و با آن ھمه راز ی، با آن نظام عجید قبول کرد که عالم شگرف ھستین، بایبنابرا
ح یتسب« یش، ھمگیز خویانگ رتیح یھایکار زهیکننده و ر رهیو اسرار و با آن عظمت خ

 ند.یگو یخدا را م »و حمد
باشد؟ ساختمان و  یوب میپاک و منّزه شمردن از ع ی، جز به معنا»حیتسب«مگر 

ب، مبّرا یدگار آن، از ھرگونه نقص و عید که آفریگو یز مین ین عالم ھستینظم ا
 باشد. یم

ز از ینش نیباشد؟ نظام جھان آفر یان صفات کمال میجز ب یزیچ »حمد«مگر 
ر او سخن یع و فراگیانتھا و حکمت وس یان و قدرت بیپا یکمال خدا و از علم بصفات 

از اسرار  ییھا شرفت علم و دانش بشر و پرده برداشتن از گوشهیژه با پید. و به ویگو یم
 موجودات، آشکارتر شده است. یح عمومین حمد و تسبین عالم پھناور، ایا یو رازھا

از  یدرختان سبز را دفتر یھا از برگ یھر برگپرداز،  ، آن شاعر نکتهیاگر روز
ک یھا، نه  ن برگیا ی شناس، درباره اهیداشت، امروز دانشمندان گ یمعرفت کردگار م
از  یعنی -آن  ین اجزایتر ز کوچکیاند و از ساختمان اسرارآم ھا نوشته دفتر، بلکه کتاب

و  یاریآب یھا رشته آن و یبرگ و دستگاه تنّفس ی ھا گرفته تا طبقات ھفتگانه سلول
 اند. ھا، بحث کرده کتاب نیدر ا -ھا  برگ ی دهیچیار پیر مشّخصات بسیه و سایتغذ

 یدھد و آواز رسا ید سر میتوح ی ھا، شب و روز، نغمه از برگ ین، ھر برگیبنابرا
کند،  یھا، پخش م دره یدگیھا، در خم حش را در درون باغ و جنگل، بر فراز کوهیتسب
 شمارند! یبسته م ھا را خاموش و زبان فھمند و آن یاز آن نم یزی، چخبران یاما ب

 یح عمومیاند که حمد و تسب ن احتمال را دادهیشمندان ایاز علماء و اند یو برخ
و  »ینیح تکویتسب«گر، ید یریا به تعبی »قال«و  »حال«از زبان  یبیموجودات، ترک

درک و شعور،  یفرشتگان از رو ی ھا و ھمه از انسان یاریباشد؛ چرا که بس »یعیتشر«
ش از عظمت و یز با زبان حال خویذّرات موجودات ن یند و ھمگیگو یاو م یحمد و ثنا

ح و حمد با ھم متفاوت است ین دو نوع تسبیکنند؛ و اگر چه ا یدگار، بحث میآفر یبزرگ
 باشند. یمشترک مح، یحمد و تسب ی ع کلمهیمفھوم وس یعنیدر قدر جامع،  یول

 :»الشامئل...و يتفيّأ ظالله عن اليمني«
از علماء و  یبازگشت و رجوع است. برخ یبه معنا »ءییف« ی از ماده »أیتفی«

گاھان،  موجودات را به ھنگام صبح ی هیھا، سا اند: عرب ، گفتهیشمندان اسالمیاند
م یاز غنا یکه به قسمت مینیب ینامند؛ و اگر م یم »ءییف«و به ھنگام عصرگاھان،  »ظّل «
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ن غنائم یقت است که بھترین حقیبه ا یفیلط ی شود، اشاره یگفته م »ءییف«و اموال، 
ن یبا توجه به ا یشد. ول یم یل و فانیزا یعصرگاه است که به زود ی هیا، ھمچون سایدن

اء اشاره شده است و یراست و چپ اش یھا هینحل، به سا ی سوره ۴۸ ی هیکه در آ
 ی شود که واژه ین معلوم میھا به کار رفته است، چن آن یتمام یبرا »ءییف« ی کلمه

 شود. یه را شامل میدارد و ھرگونه سا یعیوس ینجا، معنایدر ا» ءییف«
ستد، یکه انسان در موقع طلوع آفتاب رو به طرف جنوب با یدر واقع، ھنگام

 ی ھمه ی هیرد و ساآو ید از سمت چپ، از افق مشرق، سر برمیند که قرص خورشیب یم
ن امر ھمچنان ادامه یافتند که ھمان طرف غرب است؛ ا یاجسام، به طرف راست او م

ن یشوند تا زوال ظھر؛ در ا یجا م ھا، به طور مرتّب به طرف راست جابه هیدارد و سا
 یھا هیدھند تا ھنگام غروب آفتاب که سا یر مکان مییھا به طرف چپ، تغ هیھنگام، سا

 ی شوند و با غروب آفتاب، ھمه یاجسام، در طرف مشرق، گسترده م یبزرگ و طوالن
 گردند. یھا پنھان م آن

اجسام را در راست و چپ، به عنوان  یھا هینجا خداوند بلندمرتبه، حرکت سایدر ا
ھا را در حال سجده و تواضع و خضوع  کند و آن یم یش معرفیاز عظمت خو یا نشانه

 داند. یار مدر برابر پروردگ
ما دارند  یدر زندگ یاء، نقش موّثریاش یھا هی، سایدیگونه شک و ترد چیو بدون ھ

 یھا، برا هیموضوع سا یاز آن غافل باشند و انگشت گذاردن قرآن رو یارید بسیکه شا
 ن نکته است.یتوجه دادن به ھم

دارند، از  ید فراوانیفوا -ستند یعدم نور ن یزین که چیبا ا -ھا  هین رو، سایاز ا
 جمله:

و رشد و نمّو  یزندگ ی هیبخش آن، ما اتیح ی گونه که نور آفتاب و اشّعه ھمان
را یدارند؛ ز یاتینور، نقش ح ی ل تابش اشّعهیتعد یز برایھا ن هیموجودات است، سا

کند و  یز را پژمرده میھمه چ - یک مدت طوالنیآن ھم در  -کنواخت آفتاب یتابش 
 دارد. ینگاه م یھا، آن را در حّد متعادل و مؤثر هیزش متناوب سانوا یسوزاند، ول یم

ھا در  هیشوند، نقش مؤثر سا یابان میا گرفتار بیابانگرد ھستند و یکه ب ییھا آن یبرا
کجا یکه متحّرک است و در  یا هیالعاده محسوس است؛ آن ھم سا ھا، فوق نجات انسان

انسان  یازھایھا و ن ھماھنگ با خواستهکند و  یشود و به ھر سو حرکت م یمتمرکز نم
 است.
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د نور با یست، بلکه ھمواره بایاء نیت اشی، تنھا نور، سبب رؤیبرخالف تصور عموم
گر، اگر در یر دیرد. به تعبیاء تحّقق پذیاش ی ھا توأم گردد تا مشاھده هیسا میھا و ن هیسا

نداشته  یا هیم سایو نه یگونه سا چیکه ھ یکسان بتابد، به طوری، نور یاطراف موجود
 که غرق در نور ھستند، مشاھده نخواھند شد. ییزھاین چیباشد، ھرگز چن

ز یست، در نور مطلق نیقابل مشاھده ن یزیمطلق، چ یکیطور که در تار ھمان یعنی
ھا)  هی(نور و سا یکیختن نور و تاریاء از آمیدن اشیباشد، بلکه د یت نمیقابل رؤ یزیچ

ص و یدر مشاھده و تشخ یار مؤّثریھا نقش بس هیسان، سا نیو بدشود؛  یر میپذ امکان
 گر دارند.یکدیاء از یشناخت اش
فق] (۲۰[ - ۱۱۷۸  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

َعتَْ�ِ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  تََركَ  َما: قَالَْت  اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
ْ
َعرْصِ  َ�ْعدَ  َر�

ْ
 قّط  ِعنِْدي ال

يفِ  ةٍ  وَ ايَ وَ يِّ  رِ ارِ بُخَ الَتْ  لِلْ ي: قَ الَّذِ بَ  وَ ا بِهِ  ذَهَ تَّى تَركهامَ  مَ قِي حَ  .)١(اهللا لَ

گزاردن دو رکعت نماز پس  ج رسول خداگاه  ھیچ د:یگولشهی) عا۲۰( -۱۱۷۸
 کردند. یام، ترک نم از عصر را در خانه

ن آمده ی، چنیاز بخار یتیاند و در روا ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 :است]

تا به ھنگام وفات  ج راند! آن حضرتیرا م ج که رسول خدا یسوگند به ذات«
 ».ن دو رکعت نماز پس از عصر را ترک نکردندیش، ایخو

 ام. : در خانه»یتیب یف« یعنی: »یعند« :شرح

شان را یرا قبض کرد و ا ج امبریکه روح پ ی: سوگند بدان ذات»ذھب به یوالذ«
 راند.یم

که چشم از جھان فروبست و چھره  یا تا لحظه: تا به ھنگام وفات؛ »حتّي لقي اهللا«
 د.یدر نقاب خاک کش

 ت شده است:یز روایگونه ن نی، بدیث در بخارین حدیا

ح  ۱/۳۴۷ ی؛ ترمذ۱۲۷۹ح  ۲/۵۸)؛ ابوداود ۸۳۵-۲۹۹ح ( ۱/۵۷۲؛ مسلم ۵۹۱ح  ۲/۶۴ یبخار -١
 .۶/۱۶۹؛ و مسند احمد ۵۷۴ح  ۱/۲۸۰ یی؛ نسا۱۸۴
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ال عالنية؛ و يدعهما رّساً  ج ، قالت: ر�عتان لم ي�ن رسول اهللالو عنها «

دو  ج د: رسول خدایگولشهیعا«؛ »ر�عتان بعد العرصو ر�عتان قبل صالة الصبح
پنھان و آشکار  - یچ حالتیرکعت قبل از نماز صبح و دو رکعت بعد از نماز عصر را در ھ

 .»کردند یترک نم -
 مطرح شد. یتر، مباحث شیرامون گزاردن نماز پس از عصر، پیپ

 )حیَصحِ ] (۲۱[ - ۱۱۷۹

ـمُ  وََعِن 
ْ
ُفٍل  بِْن  ْختَارِ ال

ْ
ُت : قَاَل  فُل

ْ
ل
َ
�ََس  َسأ

َ
ِع اتلَّ  َعِن  َمالٍِك  ْ�نَ  أ َعرْصِ  َ�ْعدَ  َطوُّ

ْ
 اَكنَ : َ�َقاَل  ال

يِْدَي  يرَْضُِب  ُ�َمرُ 
َ ْ
َعرْصِ  َ�ْعدَ  َصَالةٍ  ىلَعَ  األ

ْ
َعَتْ�ِ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  نُْصِ�  َوُ�نَّا ال

ْ
 َر�

ْمس ُغُروِب  َ�ْعدَ  ـمَ  َصَالةِ  قبل الشَّ
ْ
ُت  ْغرِِب ال

ْ
ُ  َ�ُقل

َ
َ�انَ : هل

َ
: قَاَل  يَُصلِّيِهَما؟ ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  أ

ُمْرنَا فَلَمْ  نَُصلِّيِهَما يََرانَا اَكنَ 
ْ
اهُ . َ�نَْهنَا َولَمْ  يَأ وَ  .)١(مُسلم رَ

در مورد گزاردن نماز  س د: از انس بن مالکیگو /) مختار بن فلفل۲۱( -۱۱۷۹

را که پس از  یکسان س در پاسخ گفت: عمر بن خطاب یدم. وینفل پس از عصر پرس
ر و منعقد یھا را از گفتن تکب زد (و آن یشان میھا گزاردند، بر دست ینماز عصر، نفل م

پس  ج کرد)؛ و ما (صحابه) به روزگار رسول خدا ینمودن نماز نفل پس از عصر، منع م
 م.یگزارد ی) میش از نماز مغرب، دو رکعت نماز (نفل و مستحبّ یاز غروب آفتاب و پ

ز ین ج ا رسول خدایگفتم: آ س د: خطاب به انس بن مالکیگو /فلفلمختار بن 

کردند که ما آن  یمشاھده م ج امبریدر پاسخ گفت: پ یگزاردند؟ و یآن دو رکعت را م
دادند و نه ما را آن  ین رو، نه ما را به گزاردن آن فرمان میم، از ایگزار یدو رکعت را م

 داشتند. یباز م
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 : از خواندن نماز نفل پس از فرض عصر.»عن التطوع بعد العرص«

که نماز نفل را پس از عصر، با گفتن  یبر دستان کسان یعنی: »يرضب االيدي«
ھا را از خواندن آن پس از عصر،  زد و آن یکردند، م یمه شروع میر تحریتکب
 داشت. یبازم

 .)۸۳۶-۳۰۲ح ( ۱/۵۷۳مسلم  -١

 

                                           



 ٥٦١ )ها آن لتیفض و سّنت ینمازها) ٣٠( باب( :صلوةکتاب ال

 )حیَصحِ ] (۲۲[ - ۱۱۸۰

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
ـمَ بِ  ُكنَّا: قَاَل  أ

ْ
ذَّنَ  فَإَِذا ِدينَةِ ال

َ
ـمُ  أ

ْ
ـمَ  لَِصَالةِ  ؤَذِّنُ ال

ْ
َوارَِي  اْ�تََدُروا ْغرِِب ال  السَّ

َعتَْ�ِ  فََرَ�ُعوا
ْ
َغِر�َب  الرَُّجَل  إِنَّ  َحىتَّ  َر�

ْ
َْدُخُل  ال ـمَ  يلَ

ْ
نَّ  َ�يَْحَسُب  ْسِجدَ ال

َ
َالةَ  أ  ُصلِّيَْت  قَدْ  الصَّ

ةِ  ِمنْ   .)١(ُمسلم َرَواهُ . يَُصلِّيهَما َمنْ  َكرْثَ
م و چون یمنوره بود ی نهید: ما (صحابه) در مدیگو س ) انس بن مالک۲۲( -۱۱۸۰
گر یمسجد از ھمد یھا استوانه یگفت، مردمان به سو ینماز مغرب اذان م یمؤّذن برا

د وار یا گانهیکه اگر ب یا گزاردند به گونه یگرفتند و دو رکعت نماز مستحب م یم یشیپ
کرد که نماز  ی، گمان میشمار نماز گزاران مستحب یشد، به سبب فزون یمسجد م

 فرض مغرب گزارده شده است.
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

جستند؛ شتافتند؛  یشیکردند؛ پ یدست یشیگرفتند؛ پ یشی: پ»ابتدروا« :شرح
 کردند. یبکند، کار یکار یگریش از آن که دیعجله کردند؛ پ

 : ستون؛ استوانه.»ةیسار«: جمع »یالسوار«
 .یرون آمده؛ اجنبیبه؛ از بیگانه؛ غری: ب»بیالغر«

قال: لقد رأيُت كبار اصحاب رسول  س عن ا�س«د: یگو یگر، بخارید یتیو در روا

ت است که گفت: یروا س از انس بن مالک«؛ »مغربـيبتدرون السواري عند ال ج اهللا

 یھا استوانه یدم که به ھنگام مغرب، به سوید یرا م ج بزرگان اصحاب رسول خدا
 .»ھا نماز مستحب بگزارند) گرفتند (تا در پشت آن یم یشیگر پیمسجد، از ھمد

 )َصِحيح] (٢٣[ - ١١٨١
َ�يُْت : قَاَل  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  بِْن  مْرثَد وََعن

َ
  ُ�ْقبَةَ  أ

ْ
ُت  ُجَهِ�َّ ـال

ْ
 : َ�ُقل

َ
ال

َ
بَُك  أ َعجِّ

ُ
يِب  ِمنْ  أ

َ
 تَِميمٍ  أ

َعتَْ�ِ  يَْرَكعُ 
ْ
ـمَ  َصَالةِ  َ�بَْل  َر�

ْ
. ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  َ�ْفَعلُهُ  ُكنَّا إِنَّا: ُ�ْقبَةُ  َ�َقاَل  ْغرِِب؟ال

ُت 
ْ
َن؟ َ�ْمنَُعَك  َ�َما: قُل

ْ
اهُ . الّشغل: قَاَل  اآل وَ يّ  رَ ارِ  .)٢(البُخَ

 .)۸۳۷-۳۰۳ح ( ۱/۵۷۳مسلم  -١
 .۴/۱۵۵؛ و مسند احمد ۱۱۸۴ح  ۳/۵۹ یبخار -٢
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رفتم و بدو گفتم:  س یالجھند: به نزد عقبة یگو س ) مرثد بن عبدالله۲۳( -۱۱۸۱

ش از نماز مغرب، دو یزده نکنم که پ شگفت زده و بھت س میا تو را از رفتار ابوتمیآ

ن یچن ج امبریز در روزگار پیدر پاسخ گفت: ما ن س گزارد؟! عقبه یرکعت نماز م

د: بدو گفتم: یگو س م. مرثدیگزارد یش از مغرب، دو رکعت نماز نفل میم و پیکرد یم
 ت.یز تو را از خواندن آن، بازداشته است؟ گفت: کار و مشغولیچه چ اکنون
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

زده نکنم؛ تو را به تعّجب وا ندارم؛ تو را به  زده و بھت : تو را شگفت»كاُعجب« :شرح
 اندازم.ین یشگفت

نماز مغرب، نماز ش از یپ«؛ »مغربـصلّوا قبل صالة ال«سه بار فرمودند:  ج امبریپ

و رسول ». خواھد یه مک یسک یبرا«؛ »من شاءـل«ن بار فرمودند: ی؛ و در سّوم»دیبخوان

ش از مغرب را سّنت ین جھت فرمودند تا مردم نماز پیر را بدیاخ ی ن جملهیا ج خدا

نقل » مغربـالصالة قبل ال«در باب » تھّجد«در کتاب  یت را بخارین رواینگردانند. ا
ش یت نفل خواندن پیمشروع یکیث به دو موضوع اشاره دارد: ین حدیو ارده است. ک

 ست.یده نکن نماز، سّنت مؤیه اکن یا یگریاز مغرب؛ و د
الم امام احمد کد: از ظاھر یگو ین می) چن۱/۷۶۶» (یالمغن«ابن قدامه در کتاب 

 ز استیش از مغرب، جایعت نماز پکه خواندن دو رکشود  ین دانسته میبن حنبل چن
 ست.یسّنت ن یول

ش از مغرب، به دو صورت است: یعت نماز پکدو ر ی به ھر حال، برخورد مردم درباره
 کآن را ترگاه  ھیچ گزارند و یم یبندین نماز را با التزام و پایاز مردم، ا یگروھ

تند و خشن بدو  یش از مغرب را نخواند، با نگاھیعت نماز پکدو رھرکس  نند؛ وک ینم
 یھا م و آموزهیتعال ی رهیز و خارج از داین گروه از مردم، غلّوآمیار انگرند؛ رفت یم

ش یعت نماز پکه خواندن دو رکانگر آن است ین گونه رفتار، بیه اکرا یاست؛ ز یاسالم
ن یه اکشود و حال آن  کد ترینباگاه  ھیچ هکات است یلوازم و ضرور ی از مغرب، از زمره

ه ک یسک یبرا«ه فرمودند: کاست  ج رسول خدا ی ن فرمـودهیرفتار، مخالف ا

ش از ین جھت فرمودند تا مردم نماز پین جـملـه را بدیا ج و رسول خدا». خواھد یم
 مغرب را سّنت قرار ندھند.

 



 ٥٦٣ )ها آن لتیفض و سّنت ینمازها) ٣٠( باب( :صلوةکتاب ال

ش از مغرب، به شّدت یه خواندن نماز نفل پکن باورند یگر از مردم بر اید یو گروھ
 یه برخکخوانند، و حال آن  یآن را نمگاه  ھیچ ن رویباشد؛ از ا یممنوع و قدغن م

ش از مغرب وجود دارد؛ به یخواندن نماز پ یبرا یافکه وقت کافتد  یاوقات اتفاق م
رسند،  یر به محراب میتأخ کیاش پس از اذان، با اند ه ائمهکن یفین شریژه در حرمیو

ش ینماز پ عتکن فاصله دو ریتواند در ا یاز نمازگزاران بخواھد م یسکه اگر ک یبه طور
ش از یعت نماز پکاوقات دو ر ین رو اگر چنانچه مردم گاھیاز مغرب را بخواند؛ از ا

 وجود ندارد. یالکچ گونه َحرج و اشینند، ھک کآن را تر یمغرب را بخوانند و گاھ
ش از یه: خواندن نماز نفل پکاحناف وارد شده  یفقھ یھا از کتاب یو آنچه در برخ

ش یعت نماز نفل پکه دو رکشود  یم یت حمل بر صورتیاھرکن یروه است؛ اکمغرب م
 یا ان اذان و اقامه، فاصلهیه مک یخوانده شود به طور یاز مغرب به صورت طوالن

وتاه باشد و نماز به صورت کان اذان و اقامه یم ی فاصلهھرگاه  یند؛ ولکجاد یا یطوالن
 وجود ندارد. یتیراھکچ گونه ین صورت ھیاداء گردد، در ا کمختصر و سب

ش از یعت نماز پکاگر چنانچه دو ر«د: ی) گو۱/۲۵۲» (رد المحتار«در کتاب  یشام
و ». ستیدر خواندن آن ن یالکچ اشیوتاه خوانده شود، ھکمغرب به صورت مختصر و 

 ز اشاره شده است.ین» البحر«و » ةیالحل«و » الفتح«ن موضوع در کتاب یبد
ن االذان و یم بک«، کتاب اذان، باب یبخار حین موضوع در صحید: بدینگارنده گو

ن یه عثمان بن جبلة و ابوداود از شعبه چنکن طور یح شده است؛ ایز تصرین» االقامه
وجود  کین اذان و اقامه (در ھنگام مغرب)، وقت اندیدر ب«گفت:  یه وکنند ک ینقل م
ه ک یمغرب به طورش از یعت نماز پکنمودن دو ر یاد و طوالنیر زین رو تأخی؛ از ا»دارد

 روه است.کند، مکجاد یا یل و زود خواندن نماز مغرب خللیدر تعج

ند ک ین نقل میچن س جیاز رافع بن خد یه بخارکروه نباشد و حال آن کو چگونه م

ه نماز ما ک یم و ھنگامیگزارد ینماز مغرب را م ج امبریما (صحابه) با پ«گفت:  یه وک
نماز مغرب را  یعنی» (د.ید یش را میر خویحل اصابت تاز ما مھریک  د،یرس یان میبه پا

ر یاز ما ت یکیه اگر چنانچه کروشن بود  یه ھوا به قدرک یم به طوریخواند یزود م
 ).دید یرش را میاصابت ت یانداخت، جا یم

 )فیَضعِ ] (۲۴[ - ۱۱۸۲
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ىَت  ج انلَّيِبَّ  إِنَّ : قَاَل  عْجَرة بن َكْعب وََعن
َ
ْشَهِل  َ�بْدِ  بَِ�  َمْسِجدَ  أ

َ ْ
ـمَ  ِ�يهِ  فََص�َّ  األ

ْ
 ْغرَِب ال

ا ُيُوِت  َصَالةُ  َهِذهِ «: َ�َقاَل  َ�ْعَدَها �َُسبُِّحونَ  َرآُهمْ  َصَالَ�ُهمْ  قََضْوا فَلَمَّ
ْ

بُو َرَواهُ . »ابل
َ
 ِرَوايَةِ  َوِ�  َداوُدَ  أ

ِْمِذيِّ  لُونَ  نَاٌس  قَامَ  َوالنََّسايِئِّ  الرتِّ َالة بَِهِذهِ  َعلَيُْ�مْ «: ج انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  يَتَنَفَّ يُوت يِف  الصَّ
ْ

 .)١(»ابل
 »عبداالشھل یبن«به مسجد  ج امبرید: پیگو س ) کعب بن ُعجرة۲۴( -۱۱۸۲

از نمازگزاران)  یاز انصار) رفتند و در آنجا نماز مغرب را گزاردند؛ چون (برخ یا فهی(طا

آنان، مشغول گزاردن نماز دند که ید ج ان رساندند، آن حضرتیش را به پاینماز خو
د در یھا است (و با نفل،) نماز خانه ین (نمازھایا«ن رو فرمودند: یاند؛ از ا نفل شده

 ».ھا گزارده شوند) خانه
ن ین چنی، اییو نسا یت ترمذیت کرده است؛ و در روایث را ابوداود رواین حدی[ا

 ج برخاستند تا نماز نفل بگزارند؛ آن حضرت یاز مردم از جا یآمده است:] شمار
 ».دیھا بگزار ن نمازھا را در خانهیست ایبا یشما م«فرمودند: 
منوره  ی نهیاز انصار مد یا فهیعبداالشھل، طا ی: بن»عبداالشھل یمسجد بن« :شرح

 است.
 گزارند. ی: نماز نفل م»سّبحونی«

اذا «فرمودند:  ج رسول خدا د:یگو س جابر نفل و سّنت در منزل: یخواندن نمازھا
قيض احد�م الصالة يف مسجده فليجعل بليته نصيباً من صالته، فان اهللا جاعل يف 

از شما نماز (فرض) را در مسجد خواند،  یھرگاه کس«(مسلم)؛  »بيته من صالته نوراً 
را در  ینماز، نور ی خانه بگذارد؛ چون خداوند به واسطه یاز نمازھا را برا یقسمت
 .»دھد یاش قرار م خانه

علي�م بالصالة يف بيوت�م، فاّن خ� «فرمود:  ج امبرید: پیگو س د بن ثابتیو ز
در «)؛ یی، مسلم، ابوداود و نسای(بخار »مكتو�ةـمرء يف بيته اال الصالة الـصالة ال

ر از یاش است غ ن نماز شخص، نماز در خانهید؛ چون بھتریتان نماز بخوانیھا خانه
 .»د در مسجد خوانده شوند)یفرض (که با یازھانم

سّنت و نفل، در خانه گزارده شوند؛ اّما اگر  ین رو، بھتر آن است که نمازھایاز ا
ھا و  گر در منزل وجود داشت، در آن صورت؛ سّنتید یاحتمال سرگرم شدن به کار

 .۵/۴۲۷؛ و مسند احمد ۶۰۴ح  ۲/۵۰۰ ی؛ ترمذ۱۳۰۰ح  ۲/۶۹ابوداود  -١
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بر مردم  یانگار و سھل یکه امروزه، تنبل ییھا، در مسجد گزارده شوند. و از آن جا نفل
بر  یباشد؛ اّما اگر شخص یسّنت در مسجد م یره گشته است، فتوا بر گزاردن نمازھایچ

او گزاردن  یادا کند، برا یھا را به خوب تواند سّنت یخود اعتماد دارد که در منزل م
 تر است. دهیسّنت در منزل، بھتر و پسند ینمازھا

 )فیَضعِ ] (۲۵[ - ۱۱۸۳

ِقَراَءةَ  يُِطيُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
ْ
َعتَْ�ِ  يِف  ال

ْ
ك ـمَ  َ�ْعدَ  الرَّ

ْ
 ْغِرِب ال

َق  َحىتَّ  ْهُل  َ�تََفرَّ
َ
ـمَ  أ

ْ
اهُ . ْسِجدِ ال وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

افتاد که) رسول  یاوقات اتفاق م ید: (گاھیگو س ) عبدالله بن عباس۲۵( -۱۱۸۳

کردند که  یم یآن قدر قرائت را در دو رکعت نماز سّنت پس از مغرب، طوالن ج خدا
 شدند. یاھل مسجد، پراکنده و متفرق م

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

سّنت را  ینمازھا ج اوقات، رسول خدا یانگر آن است که گاھیث بین حدیا :شرح
 ل بود:یچند دلن کار به یگزاردند؛ و ا یز میدر داخل مسجد ن

 ان جواز.یب یبرا
 دادند. ین کار را انجام میا به ھنگام اعتکاف، ای

 گزاردند. یسّنت را در مسجد م یعذر، نمازھا یا از رویو 
 )فیَضعِ ] (۲۶[ - ۱۱۸۴

نَّ  بِهِ  َ�بْلُغُ  َمْكُحولٍ  َوَ�نْ 
َ
ـمَ  َ�ْعدَ  َص�َّ  َمنْ «: قَاَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ

ْ
نْ  َ�بَْل  ْغرِِب ال

َ
 َ�تلََكَّمَ  أ

َعتَْ�ِ 
ْ
ْرَ�عَ  ِرَوايَةٍ  َوِ�  َر�

َ
سال .»ِعلِّيِّ�َ  يِف  َصَالتُهُ  ُرفَِعْت  َرَ�َعاٍت  أ رْ  .)٢(مُ

ھر کس پس «فرمودند:  ج کند که رسول خدا یت میروا س ) مکحول۲۶( -۱۱۸۴
چھار رکعت نماز  - یتیا بنا به روای -د، دو رکعت یش از آن که سخن گویاز مغرب و پ

 ».شود یباال برده م »نییعلّ «بگزارد، نمازش به 
 ت شده است].یروا مرسلث، به صورت ین حدی[ا

 .۱۳۰۱ح  ۲/۷۰ابوداود  -١
 یابن اب«آن را به » نز العّمالک« ی سندهیه نوکم؛ بلیافتین یھقیب» مانیاال شعب«ث را در ین حدیا -٢

 نسبت داده است.» بهیش
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ث، ین حدیاسناد داده است. و ا ج امبریث را به پیحد یعنی: »بلغ بهی« :شرح

افتاده  یث، صحابیاست و از سلسله سند حد یتابع س را مکحولیاست؛ ز »ُمرسل«
 کند. یت میروا یعنیاست؛  »یروی« یبه معنا »بهبلغ ی«است. و 

 : ث ُمرسلیحد
 ث ُمرسل:یف حدیتعر -۱

[رھا » أطلق« ی، به معنا»َارسل«، اسم مفعول از »ُمرَسل« :یف لغویالف) تعر
ه شخص کا یباشد؛ پس گو یرد، خارج ساخت، آزاد نمود، جدا ساخت] مک

ر یمعروف، زنج ی نندهکت یروا یکث را رھا ساخته و آن را با یُمرِسل، اسناد حد
 .رده استکد و محدود و محصور نیو ق

ما سقط من اخر اسناده َمن «ث مرسل عبارت است از: یحد :یف اصطالحیب) تعر

 رد.یگ صورت ج امبریو پ ین تابعیدر ب یه سقوط راوکاست  یثی؛ حد١»یبعد التابع
 ن]:یث ُمرَسل [در نزد محدثیصورت حد -۲

د: یبگو - ٢ا بزرگیباشد  کوچکخواه  - یه تابعکنگونه است یث مرسل ایصورت حد

ار کفالن  ج امبری[در حضور پ» .كذا.. ج فعل بحرضته«ا ی، »كذا ج قال رسول اهللا«
در  یه سقوط راوکنگونه است [ین ھمیو صورت ُمرسل در نزد محدث ].اتفاق افتاد..

از آن  یصحاب یراو رد ویصورت گ ج امبریو پ -ا بزرگ ی کوچکخواه  - ین تابعیب

 »]كذا :ج قال النبي«د: یبگو ینار تابعیحذف شده باشد. به عنوان مثال عبدالله بن د
 ث مرسل:یمثال حد -۳

ند و بر اسالم کمالقات  یه در حالت اسالم با صحابکاست  یسک: ی. و تابع۴۳النظر، ص نزھة  -١
 رد.یبم

تابعي ند. و کنقل  یم از صحابیثش را به طور مستقیشتر احادیه بکاست  یسکتابعي بزرگ:  -٢

 رده باشد. کنقل  ین از صحابیبار تابعکق یثش را از طریشتر احادیه بکاست  یسک كوچك:
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ه: کرده کت یروا» وعیکتاب الب«ح خود، در بحث یھمانند آنچه مسلم در صح

ُحج� ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن  ١حدث� �مد بن رافع ثنا«
 .٢»ن� عن الـمزابنة ج مسّيب اّن رسول اهللا

د یه سعکرده کما نقل  یل از ابن شھاب برایث از عقین از لیمحمد بن رافع از ُحج«

 ی ا شمارهیه وزن ک یزیفروختن چ -» مزابنه«از  ج ب گفته است: رسول خدایبن مس
تر به  یه وزن و شماره اش معلوم باشد، مثل فروختن خرماک یزیآن معلوم نباشد به چ

 »رده است.ک ینھ - کخش یخرما
ه کنیبدون ا -ث ین حدیت ایه به رواکن است یبار تابعک ی ب از زمرهید بن مسیسع

ن یاز اسناد ا یپرداخته است. و -ند کر ک] را ذی[صحاب ج امبرین خود و پیب ی واسطه
 ی رده و از سلسلهکرا ساقط  - یصحاب یعنیاست،  یه بعد از تابعک -ث، آخرش یحد
ه کن است یث، این حدی] در این سقوِط [راویزان ایِن میمترکث انداخته است. و یحد

ا ی» یحدثن«عنه، لفظ  یث از مرویت و نقل حدیاکح یث، معموًال براین حدیو ناقل انیراو -١
با حذف فعل » عن فالن«اختصار، به لفظ  یبرا یاند و گاھ برده یار مکرا به » فالن یاخبرن«
 تفا شده است.کا

م ی، عال»یاخبرن«و » یحدثن«ن یو ھمچن» اخبرنا«و » حدثنا«ر از یتعب ین، برایتب متأخرکدر  
 ن قرار:یوضع و استعمال شده است، بد یخاصّ  یاختصار

را به دو سند نقل  یلوله. چه اگر محّدث متنیدر ح» ح«در اخبرنا؛ » انا«در حّدثنا؛ » نا«و » ثنا« 
ل، یتحو یاست برا ین حرف، رمزیسد. اینو یم» ح«گر، یبه سند د ید ھنگام انتقال از سندینما

 فاصله و حاجز شدن است. یمعن لوله بهیا حی؛ »انتقال« یبه معن
نند؛ ک یشود، حذف م یرار مکه تکرا » قال«ث، لفظ یسند حد ی ز معموًال در ضمن سلسلهیو ن 

، اول را »قال قال« ی ه در جملهک، ...»مثالً امحد بن حنبل قال حدثني شافعي، قال قال حدثني مالك
 نند.ک یتفا مکا» قال« یکحذف و به 

ه از کرا  یسکه فقط نام کن است یاند و آن ا ار بردهکدر اختصار به  یگرید ی قهین، طریمتأخر 
ث را یره) اشاره و سپس متن حدیح، حسن، موثق و غیت (صحیفکیر و به کث نقل شده ذیحد یو

 ند.ینما ینقل م ج امبریا از پیان ین راویاز آخر
روات،  ی ث، سلسلهیحد نینقل شده، در اول یراو یکا یاصل  یکه از کث یز در چند حدین یگاھ 

 ده است. یروات صرف نظر گرد ی ر سلسلهک، از ذ»و بھذا االسناد«ه به لفظ یآورده شده و در بق
 وع.یتاب البکمسلم،  -٢
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ه به ھمراه کز وجود دارد ین احتمال نیرده باشد. و اکرا ساقط  یفقط صحاب یو
 ث انداخته باشد.یز از سند حدین - یمانند تابعمثًال  -ر از او را یگر غی، فرد دیصحاب
 »:یِث ُمرسل در نزد فقھاء و صاحب نظران اصولیحد«

ث ین بود، اما [مفھوم] حدیث ُمرَسل در نزد محدثیردم، صورت حدکان یآنچه ب
عتر است. به باور ین ھم عامتر و وسی، از ایمرسل در نزد فقھاء و صاحب نظران اصول

» ُمرَسل«ث، یدر سند حد ی، ھر گونه انقطاعیصاحب نظران اصولن گروه از فقھاء و یا
ب یخط«و مذھب  ].باشد ین انقطاع چگونه و به چه وجھیه اکند ک ینم یاست [و فرق

 نگونه است.یز ھمین» یبغداد
 ث ُمرَسل:یم حدکح -۵

د: یآ یف و مردود به شمار میضع یثیل، حدی، به دو دل»ث مرسلیحد«در اصل، 
اتصال «ث] به نام شرط یط قبول [و صّحت حدیاز شرا یبه جھت فقدان شرط یکی
 ].ث حذف شده استیاز اسناد حد یراو یک، یثین حدیه در چنک[چرا » سند

ن یه در چنکمحذوف؛ چرا  یاطالع بودن از حاالت راو یبه جھت ب یگریو د
ن صورت یباشد، و در ا یرصحابیمحذوف، غ یه راوکن احتمال وجود دارد یا یصورت

 وب باشد.یف و معیضع ی]، فردیرصحابی[غ یه آن راوکرود  ین احتمال میا
گر یم مرسل و استناد و احتجاج جستن بدان، با ھمدکن، در حیعلماء و محدث یول

ث مرسل] با ھر نوع یدر حد ین نوع از انقطاِع [راویه اکرا یاختالف نظر دارند. ز
مرسل غالبًا  ثیه در حدک یا ی، تفاوت دارد، چون راوثیگر در سند حدید یانقطاع

ه کصحابه عادل ھستند  یدانند] تمام یه ھمه مکاست و [چنان یشود، صحاب یساقط م
گاھ ث یبه صّحت حد یانی]، زیبه نسبت اسم آنھا [نشناختن نام صحاب یجھالت و ناآ

 آورد. یوارد نم
 ه عبارتند از:کت] مرسل، سه قول است ی[حّج  ی اقوال علماء درباره ی و خالصه

 :یو فقھ یاز صاحب نظران اصول یشمار ین و تعداد بیالف) در نزد جمھور محدث
ن گروه از علماء و یل اید. و دلیآ یف و مردود به شمار میضع یثیث ُمرسل، حدیحد

ن یرا در چنیمحذوف است؛ ز یاطالع بودن از حاالت راو ی، بیصاحب نظران اسالم
ن صورت یباشد [و در ا یرصحابیمحذوف، غ یه راوکن احتمال وجود دارد یا یصورت

را فقط یوب باشد. زیف و معیضع ی، فردیرصحابیغ یه آن راوکرود  ین احتمال میا
 ].ھستند - یلکبه طور  -ثقه و مورد اعتماد  یصحابه عادل و وارسته و انسانھا
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ت مشھور از امام ی، و در رواکمالفه، امام یامام ابوحن -سه گانه  ی ب) در نزد ائمه
ح یصح یثیث مرسل، حدیحد :یاز علماء و صاحب نظران اسالم یو گروھ -احمد 

ث ُمرسل از یه حدکنیگردد؛ البته به شرط ا یه بدان احتجاج و استناد مکشود  یم یتلق
، یح خود ویا به تصریه خودش ثقه و مورد اعتماد است [و عادتًا و کباشد  یسکجانب 

 ند.ک یث، نقل نمیان ثقه، حدیه] جز از راوکشده باشد  مشخص
خود روا  یثقه، برا یه تابعکن است ینه این زمین گروه از علماء در ایل ایو دل

ثقه و مورد  یث را از فردیه آن حدک ید مگر زمانیبگو» ج قاَل رسول الله«دارد تا  ینم
 .١اعتماد بشنود

ح یصح«، یطیث مرسل با مراعات شرایحد از علماء: یو برخ یج) در نزد امام شافع
ه سه شرط کث مرسل، چھار شرط است یِط قبوِل حدین شرایاست. و ا» یرفتنیو پذ

 باشد. یث مرسل میشرط آن مربوط به حد یکننده، و کارسال  یمربوط به راو
 ط چھار گانه عبارتند از:ین شرایو ا
بن  یدالله بن عدی[مانند عبن باشد. یبار تابعکث مرسل از جانب یه حدکنیا -۱

 ].نھایب و امثال اید بن مسیار، سپس سعیخ
ث را از او ارسال نموده است، یه حدکرا برد  یسکننده نام کھر گاه ارسال  -۲

 ثقه و مورد اعتماد را ببرد. ید نام فردیبا
شدند،  یکث با او شریت حدیث، در روایھر گاه حافظان معتمد و معتبر حد -۳

 نند و با او به مخالفت بپردازند.کث را نقل یاو، حد د مخالفینبا
 ل، ملحق شود:یط ذیاز شرا یکین، یشین سه شرِط پیه به اکنیا -۴

 ت] شده باشد.یت [و تقویگر، به طور ُمسند رواید یقیث مرسل از طریحد )الف

ن یآورد و نظر دوازدھم را چن یم مرسل، دوازده نظر را مکدر مورد ح» النكت«تاب کابن حجر در  -١
 یح خود ویق عبارت صریا از طریه عادتًا و کباشد  یسکند: اگر مرسل از جانب ک یان میب

ر یشود و در غ یرفته میند، مرسل او پذک یث نقل نمیان ثقه، حدیه جز از راوکمشخص شده باشد 
 شود. یرفته نمیث مرسل پذین صورت حدیا

مذاھب  ی ن مذھب آخر از ھمهیآورد: ا ین میچن یین عالیابن حجر در ادامه از حافظ صالح الد 
ث مرسل یاحاد یسلف فقط در صورت یه علماکتر است، چرا  م مرسل، معتدلکر در مورد حگید

ان ثقه بوده باشد. البته یح خود فرد، فقط از راویا به تصریه ارسال او عادتًا و کاند  رفتهیرا پذ یفرد
 ز ثقه و مورد اعتبار و اعتماد باشد. یننده نکه خود ارسال ک یبه شرط
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نگونه یت شده باشد؛ ایگر به طور مرسل رواید یقیث مرسل از طریه حدکنیا ای )ب
 رده باشد.کت و ارسال یر رجال مرسل اول، روایگر از غید یث را فردیه حدک

 باشد. یث مرسل، موافق قول صحابیحد )ج
 .١ث مرسل، فتوا داده باشندیم حدکشتر اھل علم به حیه بکنیا ای )د

ه ک یثیث مرسل، و صّحت حدیافت، صّحت َمخرج حدیط تحقق ین شرایاھرگاه  پس
ث یه حدکگردد  یز ظاھر میه نین قضیشود و ا یار مکرده، روشن و آشکت یآن را تقو

 یگریح دیث صحیه اگر حدکباشند  یح میرده، صحکت یه آن را تقوک یثیمرسل و حد
ث ین آنھا نباشد، حدیان جمع بکن صورت اگر امید، در ایبا آن دو، تعارض و مخالفت نما

 -طرق سند  به جھت تعّدد -ث معارض یآن را بر حد ی نندهکت یث تقویمرسل و حد
 .٢میدھ یم یح و برتریترج

 :یمرسل صحاب -۶
دھد در  یخبر امبریا رفتار پیاز گفتار  یه فرد صحابکآن است  یمرسل صحاب

ا حاضر نبودن در آن وقت، یر در اسالم آوردن یا تأخیسن  کیوچکل یه به دلک یحال
ار یث بسین نوع حدیا رفتار وجود نداشته باشد؛ و از ایدن آن گفتار یا دیدن یان شنکام

 و امثال آنھا. س ریزب و ابن س عباس ھمچون ابن ییھا صحابه کیوچکل یاست به دل
 :یم مرسل صحابکح -۷

 .۴۱۶، ص یف شافعیتأل» الرسالة«نگا:  -١
در  یوطیه سکت آن اختالف است یت مرسل و عدم حّج یت روایه در حّج کشود  یخاطر نشان م -٢

ت به یعدم حّج  -۲ ت مطلقیحّج  -۱ه عبارتند از: کت مرسل نه قول را نقل نموده است یحّج 
ت یفقط حّج  -۵ ت مرسالت عدولیحّج  -۴  ت مرسالت در قرن اولیحّج  -۳ طور مطلق

  نه نباشد.یدر آن زم یگریث دیه حدک یت مرسل در موردیحّج  -۶  بید بن مسیت سعمرسال
ت یفقط حّج  -۹ مستحبات. ی نهیت مرسل در زمیحّج  -۸  بودن مرسل از مسند یقو -۷

ث مرسل نقل ین عده، حدیشتر از ایث، بیان حدین راویه در بکر است کان ذیمرسالت صحابه شا
(از بصره)،  ینه)، حسن بصریب (از اھل مدید بن مسیه)، سعکرباح (از اھل م یشده: عطاء بن اب

 حول (از شام).کوفه)، مک(از  یم نخعیابراھ
حجاز  یاز فقھا یه وکنیرا عالوه بر ایب است؛ زید بن مسیل، مرسالت سعین مراسیحتریو صح 

گران نقل یح توسط دیبا سند صح یل وینموده، اغلب مراس کشتر بزرگان صحابه را دریبوده و ب
 شده است. 
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ت] یت و درایروا ی ه جمھور [علماء و صاحب نظران عرصهکح و مشھور، یقول صح
ِث یم حدک، ح»یمرسل صحاب«ه کن است یاند، ا افتهینان یاند و اطم د نمودهکیبدان تأ

 یت صحابیرا [روایه احتجاج و استناد جستن بدان درست است. زکح را دارد یصح
نشناختن نام  - یرد و جھالت به نسبت اسم صحابیگ یصورت م یفقط از صحاب

م ک یلیصحابه عادل ھستند و] خ یه تمامکشود، چرا  یضعف محسوب نم - یصحاب
ن، یه از تابعکھم  یوقتند. و کت یث رواین، حدیاز تابع یه صحابکافتد  یاتفاق م

 پردازد. یان اسم او مینند، حتمًا به بکت یرا روا یثیحد

؛ »ج قال رسول اهللا«د: یث] نبرد و بگویرا [در اسناد حد یسکنام  یصحابھرگاه  و
ده باشد [و یگر شنید یث را از صحابین حدی، ایه صحابکن است ینجا اصل بر ایدر ا

ه گذشت، کو چنان .١]ار نادر استیده باشد، بسیشن ف،یضع یه آن را از تابعکنیاحتمال ا
 رساند. ینم یبیان و آسیث، زیسند، به صّحت حد ی از سلسله یحذف صحاب

گران [از یم مرسل دک، ھمانند حیم مرسل صحابکه حکاند  ز گفتهین یو برخ
است [و  یرفتنیاعتبار و ناپذ یف و مردود، و بیضع ین قول، قولیا ین] است؛ ولیتابع

 ].باشد یح، ھمان قول نخست میقول صح
 اند: ف شدهیتأل» مرسل«ث یحد ی ه در عرصهک یین کتابھایمشھورتر -۸

 ل ابوداود.یمراس )الف
 حاتم. یل ابن ابیمراس )ب
 .٢ییف عالیتأل» لیام المراسکل الحیجامع التحص« )ج

 مغرب، نماز بگزارد.ا نماز سّنت یپس از نماز فرض ھرکس  :»من صيلّ بعد املغرب«

 د.یا بگویاز دن یش از آن که سخنی: پ»قبل ان يتكلّم«

ردم و در ک ین جستجو و بررسیات صحابه را از تابعید: من روایگو یم» النكت«تاب کابن حجر در  -١
چ یام، ھکاح ی نهیان آنھا در زمیاو پرداختم؛ در مکندوکق و مطالعه و پژوھش و یآنھا به تحق

ه کن است یل بر این خود دلیو ھمف وجود ندارد، یضع یاز تابع یصحاب ی دهیث به اثبات رسیحد
 اب و نادر است. یمکف، یضع یاز تابع یت صحابیروا

د ین ابوسعیھمان حافظ محقق، صالح الد»: ییعال«و  .۸۶و  ۸۵، صص »الرسالة المستطرفة« -٢
ق در  . ھ ۷۱۶ق در دمشق زاده شد و به سال  . ھ ۶۹۴ه به سال کاست  یعالو یلدکیکل بن یخل

 د.یشک کقدس، چھره در نقاب خا
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کوران است؛ یکان و نیاعمال ن یھا ا دفتر کّل نامهیوان ی: اسم خاّص د»نییعلّ «
 »ار واال و باالیبس« یاست که به معنا »ُعُلوّ « ی مبالغه ی غهیاست که ص »یِعلّ «جمع 

وان، سبب ین دیات این باشد که محتویطر اد به خاین نام، شایر آن بدیاست. تعب
 صاحبان خود در بھشت است. ی عهیدرجات رف
 )فیَضعِ ] (۲۷[ - ۱۱۸۵

َْوهُ  ُحَذْ�َفة وََعن
َ

لُوا«: َ�ُقوُل  فاََكنَ  َوَزادَ  � َعتَْ�ِ  َعجِّ
ْ
ك ـمَ  َ�ْعدَ  الرَّ

ْ
ُهَما ْغرِِب ال إِ�َّ

 َمعَ  تُْرَ�َعانِ  فَ
ـمَ 

ْ
َيَْهيِقُّ  َوَرَوى َرِز�نٌ  َرَواُهَما »ْكتُوَ�ةِ ال

ْ
َ�اَدةَ  ابل ْوََها َ�نْهُ  الزِّ

َ
يَمان ُشَعِب  يِف  � ِ

ْ
 .)١(اإل

ت ینه در لفظ) روا یث (در معنین حدیر ایز نظین س فهی) و از حذ۲۷( -۱۱۸۵

دو رکعت نماز سّنت را پس از «ز افزوده است: ین عبارت را نیا س فهیشده است؛ و حذ
را آن دو رکعت، ھمراه با نماز فرض ید؛ زیھا سرعت ببخش بداند و یمغرب، زودتر بگزار

 ».شوند یشگاه خداوند،) باال برده می(به پ
ادت را از ین زیر ھمیز نظین یھقیت کرده است؛ و بیروا» نیرز«ث را ین دو حدی[ا

 ت نموده است].یروا» مانیشعب اال«در  س فهیحذ
ن است که ھرگاه یث بر ایحدان و ناقالِن ی: عادت محدثان و راو»نحوه« :شرح

گر نقل ید یث را با سندیت کنند و سپس الفاظ ھمان حدیک سند روایرا با  یثیحد
ا ی» نحوه«ند: یگو یث را نقل کنند، در آخر آن میکه کّل متن حد نیا یکنند، به جا

 ».مثله«
ت و ی، در روا»مثله«ن است که: اصطالح یدر ا» مثله«و » نحوه« ی و فرق واژه

ث یاند] از ح ت شدهیمختلف روا یث[که با سندھایحدھردو  رود که یبه کار م یثیاحاد
مورد  یاتی، در روا»نحوه«گر موافق و مّتحد باشند؛ و اصطالح ی، با ھمدیلفظ و معن

گر موافق باشند، نه از یبا ھمد یث معنیث از حیحدھردو  رد کهیگ یاستفاده قرار م
 ن است که گفته شد.یز ھمین ینظران اسالمث لفظ. قول مشھور علماء و صاحب یح

، در »مثله«اند: اصطالح  اند و گفته ان داشتهیه را بین قضیاز علماء عکس ا یو برخ
ث یـ نه از ح یث معنیث، از حیحدھردو  رد کهیگ یمورد استفاده قرار م یاتیروا

 که رود یبه کار م یثی، در احاد»نحوه«گر موافق باشند و اصطالح یلفظ ـ با ھمد

 ر نموده است.کذ» بیب و الترھیالترغ«تاب کث را در ین حدی، ایعالمه منذر -١
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 یگر باشند؛ ولیکدی، موافق یث معنیث لفظ و ھم از حیث ھم از حیحدھردو 
 تر است. حیز گفته شد، قول اول، مشھورتر و صحیشتر نیکه پ چنان
 ر کرد:یتوان ترجمه و تفس ین عبارت را به دو گونه می: ا»عجّلوا«

 د.یدو رکعت پس از نماز فرض مغرب را کوتاه و مختصر بگزار
ش از حّد، به یھا را ب د و آنیرکعت پس از نماز فرض مغرب، تعّلل نورز در گزاردن دو

 د.یفکن یر میتأخ
 )حیَصحِ ] (۲۸[ - ۱۱۸۶

رَْسلَهُ  ُجَبْ�ٍ  ْ�نَ  نَافِعَ  ِإنَّ : قَاَل  َ�َطاءٍ  بِْن  َ�ْمِرو َوَ�نْ 
َ
  أ

َ
ائِِب  إِىل ُ  السَّ

ُ
هل

َ
ءٍ  َ�نْ  �َْسأ  َرآهُ  يَشْ

َالةِ  يِف  ُمَعاِوَ�ةُ  ِمنْهُ    َمَعهُ  َصلَّيُْت  َ�َعمْ : َ�َقاَل  الصَّ
ْ
ـمَ  يِف  ُجُمَعةَ ـال

ْ
ا ْقُصوَرةِ ال َِمامُ  َسلَّمَ  فَلَمَّ

ْ
 اإل

ا فََصلَّيُْت  َمَقاِ�  يِف  ُ�ْمُت  رَْسَل  َدَخَل  فَلَمَّ
َ
َّ  أ

َ
 : َ�َقاَل  إِيل

َ
َت  لَِما َ�ُعدْ  ال

ْ
  َصلَّيَْت  إَِذا َ�َعل

ْ
 ُجُمَعةَ ـال

َها فََال 
ْ
إِنَّ  أوخترج ت�لم َحىتَّ  بَِصَالةٍ  تَِصل

َمَرنَا ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  فَ
َ
نْ  بَِذلَِك  أ

َ
  أ

َ
 نُوِصَل  ال

و نتلكم َحىتَّ  بَِصَالةٍ 
َ
اهُ . �رج أ وَ  .)١(مُسلم رَ

 س مرا نزد سائب س رید: نافع بن جبیگو س ) عمرو بن عطاء۲۸( -۱۱۸۶
ده است، یدر نمازش د س هیکه معاو یزیَنمر) فرستاد تا از او در مورد چ ی (خواھرزاده

مخصوصش  ی در حجره س هی؛ من نماز جمعه را با معاویگفت: آر س بپرسم. سائب
م بلند شدم و ی(که در مسجد ساخته شده بود،) خواندم و چون امام سالم داد، سر جا

 نماز گزاردم.

را به نزدم فرستاد و خطاب به من گفت:  یوارد شد، شخص س هیکه معاو یھنگام
 ی، مّتصل به آن، تا وقتیکه نماز جمعه را خواند یارت را تکرار مکن؛ ھنگامن کیگر اید

به ما فرمان دادند  ج را رسول خدای، نماز نخوان؛ زیا رون نرفتهیا بی یا که سخن نگفته
م، به یا رون نرفتهیا بیم یا که سخن نگفته یگر، تا ھنگامید یرا با نماز یچ نمازیکه ھ

 م.یطور مّتصل نخوان
 ].ت کرده استیث را مسلم روایحدن ی[ا

 .۴/۹۵؛ و مسند احمد ۱۱۲۹ح  ۱/۶۷۲)؛ ابوداود ۸۸۳-۷۳ح ( ۲/۶۰۱مسلم  -١
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ستادن امام در یا یکوچک؛ خلوتخانه؛ جا ی حصاردار؛ خانه ی: سرا»المقصورة«
ساختند که در حال نمازگزاردن در  یا امام میفه یاز مسجد که خاّص خل یمسجد؛ محلّ 

 ستد و از دسترس دشمنان و بدخواھان در امان باشد.یآنجا با
 )حیَصحِ ] (۲۹[ - ۱۱۸۷

  َص�َّ  إَِذا ُ�َمرَ  اْ�نُ  اَكنَ : قَاَل  َ�َطاءٍ  َوَ�نْ 
ْ
ةَ  ُجُمَعةَ ـال مَ  بَِمكَّ َعتَْ�ِ  فََص�َّ  َ�َقدَّ

ْ
مُ  ُ�مَّ  َر�  َ�تََقدَّ

ْرَ�ًعا َ�يَُص�ِّ 
َ
ـمَ بِ  اَكنَ  َو�َِذا أ

ْ
  َص�َّ  ِديَنةِ ال

ْ
  رََجعَ  ُ�مَّ  ُجُمَعةَ ـال

َ
َعَتْ�ِ  فََص�َّ  بَيِْتهِ  إِىل

ْ
 يِف  َصلِّ يُ  َولَمْ  َر�

ـمَ 
ْ
ُ  فَِقيَل  ْسِجدِ ال

َ
 َ�ْفَعله ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : َ�َقاَل . هل

بُو َرَواهُ 
َ
ِمِذيِّ  ِرَوايَةِ  َوِ�  َداوُدَ  أ ْ يُْت «: قَاَل  الرتِّ

َ
  َ�ْعدَ  َص�َّ  ُ�َمرَ  اْ�نَ  َرأ

ْ
َعتَْ�ِ  ُجُمَعةِ ـال

ْ
 ثمَّ  َر�

ْر�عا َذلِك بعد ص�
َ
 .)١(»أ

 ی نماز جمعه را در مّکه س د: ھرگاه عبدالله بن عمریگو س ) عطاء۲۹( -۱۱۸۷
داد و) دو رکعت  یر مییش را تغیرفت (و مکان خو یرو به جلو م یگزارد، اندک یمکرمه م

ش را یکرد (و مکان خو یرو به جلو حرکت م یگاه دوباره اندک گزارد؛ آن ینماز سّنت م
 خواند. یگر میکرد و) چھار رکعت د یجا م جابه

ش یخو ی گزارد، به خانه یمنوره بود و نماز جمعه را م ی نهیه در مدو ھرگا
 خواند. ین دو رکعت را در مسجد نمیگزارد؛ و ا یگشت و در آن، دو رکعت نماز م یبازم

 ج در پاسخ گفت: رسول خدا یده شد؟ وین کار،) پرسیا ی (درباره س از ابن عمر
 دادند. ین کار را انجام میز این

ن آمده است:] یچن یت ترمذیت کرده است. و در روایابوداودرواث را ین حدی[ا

دم که پس از نماز جمعه، دو رکعت نماز سّنت یرا د س د: عبدالله بن عمریگو س عطاء
 ز خواند.یگر نیگزارد؛ سپس بعد از آن، چھار رکعت د

 .۵۲۲ح  ۲/۳۹۹ ی؛ و ترمذ۱۱۲۹ح  ۱/۶۷۲ابوداود  -١
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 فصل اول

فق] (۱[ - ۱۱۸۸  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ن بَ� ِ�يَما يَُص�ِّ  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ 
َ
عَشاء َصَالة من يفرغ أ

ْ
  ال

َ
 إِىل

َفْجرِ 
ْ
ةَ  إِْحَدى ال َعةً  َعرْشَ

ْ
َعتَْ�ِ  لُكِّ  ِمنْ  �َُسلِّمُ  َر�

ْ
ْجَدةَ  فَيَْسُجدُ  بَِواِحَدةٍ  َوُ�وتِرُ  َر�  َذلَِك  ِمنْ  السَّ

  َما قَْدرَ 
ُ
َحُدُ�مْ  َ�ْقَرأ

َ
نْ  َ�بَْل  آيَةً  مَخِْس�َ  أ

َ
َسهُ  يَْرَ�عَ  أ

ْ
ـمُ  َسَكَت  فَإَِذا َرأ

ْ
 َصَالةِ  ِمنْ  ؤَذِّنُ ال

َفْجرِ 
ْ
َ  ال ُ  َوتَبَ�َّ

َ
َفْجرُ  هل

ْ
َعتَْ�ِ  فََرَ�عَ  قَامَ  ال

ْ
هِ  ىلَعَ  اْضَطَجعَ  ُ�مَّ  َخِفيَفتَْ�ِ  َر� ْ�َمِن  ِشقِّ

َ ْ
ِ�يهِ  َحىتَّ  األ

ْ
 يَأ

ـمُ 
ْ
 .)١(فَيخرج لإلقامة ؤَّذنال

که از گزاردن نماز عشاء  یا در فاصله ج د: رسول خدایگولشهی) عا۱( -۱۱۸۸
رکعت، ھردو  گزاردند که پس از یازده رکعت نماز شب میشدند، تا نماز بامداد،  یفارغ م

 یا ھا به اندازه گزاردند؛ و سجده را در آن یک رکعت، وتر را میدادند و با  یسالم م

 ج ش از آن که آن حضرتیه را بخواند پیک نفر از شما پنجاه آیکردند که  یم یطوالن
 ش را از سجده بردارند.یسر خو

آن  یشد و برا یصدا م ید و بیرسان یان میو ھرگاه مؤّذن، اذان نماز صبح را به پا

خاستند و دو رکعت نماز  یبرم ید؛ از جایگرد یطلوع صبح صادق، آشکار م ج حضرت
دند یکش یراست دراز م یگاه به پھلو گزاردند؛ آن یسّنت را به صورت کوتاه و مختصر م

 ج ن رو، آن حضرتیخواند؛ از ا ینماز صبح، فرام یشان را برایآمد و ا ین که مؤّذن میتا ا
رون یگزاردن نماز فرض صبح، ب یکردند و برا یترک مز خانه را به مقصد مسجد ین
 شدند. یم

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ح  ۳/۲۴۲ یی؛ نسا۱۴۴۷ح  ۲/۴۸)؛ ابوداود ۷۳۶-۱۲۲ح ( ۱/۵۰۸؛ مسلم ۹۹۴ح  ۲/۳۰۱ یبخار -١
تاب ک«؛ ۸ح۱/۱۲۰ ک؛ موطأ مال۱۴۴۷ح  ۱/۴۰۰ ی؛ دارم۱۱۹۸ح  ۱/۳۷۸؛ ابن ماجه ۱۷۲۶

 .۶/۱۲۱؛ و مسند احمد »لیصالة الل
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 ج که آن حضرت یا : در فاصله»الفجر یفرغ من صالة العشاء الین ان یما بیف« :شرح
ن فاصله ینماز بامداد؛ خواه در ا ییشدند تا ھنگام برپا یاز گزاردن نماز عشاء فارغ م

 ا خواب نشده باشند.یخواب شده باشند 
 :یدار زنده شب ین وقت برایبھتر

ز ھست ین یگریاوقات د یزمان نماز شب است، ول یلکاز عشا تا طلوع فجر به طور 
 ده است؛ مثًال:یپسند یعت اسالمیآنھا در شر یایه احک

فرموده  ج ه آن حضرتکند ک یت میروا س رهیحضرت ابوھر ) ثلث آخر شب؛۱
شود و  ین نازل میخداوند سبحان در ثلث آخر ھر شب به آسمان فرود«است: 

ه از من کھست  یسکا یرم؟ آیش را بپذیه مرا بخواند تا دعاکھست  یسکا ید: آیفرما یم
گناھانش آمرزش بطلبد، تا  یه از من براکھست  یسکا یبخواھد تا به او بدھم؟ آ

 ؟١»امرزمیگناھانش را ب
پروردگار است.  ین تجلین انسانھا به این مردم و سعادتمندتریازمندتریز نیمؤمن ن

ام و استقبال از اجابت و رحمت و غفران خداوند، با یق ین جھت، الزم است برایبد
ش یاین و دلچسب آخر شب، با اصرار فراوان به دعا و نیریامل در لحظات شک یآمادگ

گناھانش طلب آمرزش  یدا بخواھد و براش را از خیازھایبپردازد، و مصّرانه برآوردن ن
ت یپسندد و عالوه بر آن، فور یار میه خداوند اصرار و الحاح در دعا را بسکند؛ چرا ک

ب و یفأستجدر » فاء«ه کن شده است. چرا یپروردگار تضم یز از سویاجابت آن ن
 .٢ت آمده استیعطف و فور یبه معنا ی، در زبان عربهیفأعط
 ؛دن در بخش ششمیام ثلث آن و خوابی) خواب نصف شب و ق۲

ن نماز نزد پروردگار یتر دهیپسند«ن مورد فرموده است: یدر ا ج رمکامبر ایپ الف)
ه نصف شب را کت یفکین یداود است. با ا ی ن روزه، روزهینماز داود و محبوبتر

ز به استراحت یششم را ن ی رد و حصهک یام میگر را قید و ثلث دیخواب یم
 .٣»پرداخت یم

 .۱۱۴۵ح  ۳۸ - ۶/۳۵ل، ی، باب الدعاء و الصالة من آخر اللیت بخاریبه روا -١
نا تباركينزل «ن صورت است: یبه ا یمتن عرب -٢ تعايل كل ليلة إيل السامء الدنيا حني يبقي ثلث الليل و ربّ

 .»اآلخر يقول: من يدعوين فأستجيب له؛ من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرين فأغفرله
 .۱۱۳۱ح  ۲۰ -۶/۱۹، باب من نام عند السحر، یت بخاریبه روا -٣
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 ج رمکنزد رسول ا یه چه عملکن یدر مورد ا لشه یاز حضرت عا یروز ب)
 .»عملی که تداوم داشته باشد«رمود: تر بود، سؤال شد، در پاسخ ف یدوست داشتن

گفت:  ؟»فرمود یام میق یدر چه وقت ج امبریپ«ه گفتم: کد یافزا یننده مکسؤال 
به «نند: ک یبن ناصر نقل مابن حجر از محمد » د.یشن یخروس را م یه صداک یوقت«

 .»شب به نیمه برسد بانگ برمی آورد هک یه خروس وقتکتجربه ثابت شده است 
ه کاست  لشه یث حضرت عایششم [آخر] شب، حد ی ل صّحت خواب حصهیدل ج)

ت جز در ین وضعیا .١»م سحری در حالت خواب بودھنگا ج حضرت محمد«د: یفرما یم
 یخورد و بعد از آن به ادا یم یرمضان ھنگام سحر، سحررا در یماه رمضان بوده است، ز

 پرداخت. ینماز م
ند: ک یت میروا لسلمه  ام فرد؛ یو روح یتوان جسم ی ام به اندازهی) ق۳

پرداخت و  یستاد، سپس به ھمان اندازه به استراحت میا یبه نماز م ج رمکرسول ا«
شد. پس از آن  یگزاردن مشغول مرده بود، به نماز که استراحت ک یا مجددًا به اندازه

دمید ادامه  سپیده میه ک ین وضع تا وقتید. ایخواب یه نماز خوانده بود، مک یا به اندازه
 .٢»کرد پیدا می

است؛  یو محبت آن حضرت با شب زنده دار یدوست ی نندهکن یین خود تبیا
ر و ش با پروردگایایپرداخت، سپس جھت مناجات و ن یبه استراحت م یحضرت قدر
ن و یریار شیبس یرا در شب لحظاتیخاست. ز یاز خواب برم یوت اعلکارتباط با مل

 ند.ک یتر م یکش نزدیه انسان را با خداکلذتبخش وجود دارد 

بزرگ  یه از روحکاست؛  ج رمکت، جناب رسول ایوه و حالت رھبِر بشرین شیبله، ا
از آن  یرویق پیه به ما توفکم یواال برخوردار بود. ما ھم از خداوند مسألت دار یو ھمت

 .د!یت فرمایحسنه را عنا ی انسان بزرگ و اسوه

 یھا ھا، سوره : دو رکعت سّنت کوتاه و مختصر که در آن»فركع ركعتني خفيفتني«
 کردند. یرا قرائت م »اخالص«و  »کافرون«

 :نماز تّھّجد

 .۱۱۲۳ح  ۲۲ -۶/۲۱، باب من نام عند السحر، یت بخاریبه روا -١
 ح دانسته است.یآن را صح یت اصحاب سنن؛ ترمذیبه روا -٢

 

                                           



 ٥٧٩  ))تهّجد( شب نماز) ٣١( باب( :صلوةکتاب ال

ن راه واصالن به ین و آشناتریتر کی، نزدیزیو سحرخ یدار زنده قت، شبیدر حق
اند، ھمچون  ردهب یقت پین حقیه به اکباشد.آنان  یو مشتاقان وصال دوست محق 

چنان فراموش را وسته و خواب راحت یز و روز را با شب پور وانگان شب را باید
شب بوده  یھا یکیش در تاریاین استراحت آنان ھمان حالت نیه بزرگترکند ا نموده

اند تا لحظات خلوت با دوست فرا رسد و با  ردهک یاراست و تمام روز را لحظه شم
در محضر  یبندگ یھا از و بستن دستین یاز به بارگاه خالق بین یھا ردن دستک بلند

 ان قلب خود را آرامش بخشند.یپروردگار جھان
است  یو اصالح یتیو ترب یو معنو یعبادت بزرگ روحان یکنمازشب،  یو براست

ند و ک یروزانه، از جھات مختلف، توجه انسان را به خود جلب م یزندگ یه غوغاکچرا 
ت خاطر و حضور قلب یه جمعک یشاند به طورک یگوناگون م یھا یرا به واد یر آدمکف
 ینشستن غوغاو فرو، رل است اما در دل شب و به ھنگام سحکار مشیامل در آن بسک

خواب، حالت  یمقدارو آرامش روح و جسم انسان در پرتو  ینیو ماش یماد یزندگ
ر ینظ یقت بیا در حقیر و یم نظکه کدھد  یبه انسان دست م یتوجه و نشاط خاص

 است.
م با حضور أو تو ییا و تظاھر و خودنمایط آرام و به دور از ھرگونه ری، در محیآر
ن یآفر املکت و العاده روح پرور ه فوقکدھد  یمبه انسان دست  یحالت توجھ ،قلب

 است.
 ،روح ی هیتصف یآخر شب برا یھا شه از عبادتیل دوستان خدا، ھمین دلیبه ھم

 اند. گرفته یرو مین ،ل اخالص و صداقتیمکت اراده و تیتقو ،قلب تایح
پردازد و  ین میمنان راستؤم ی ان صفات برجستهیخداوند متعال به ب ییدر جا
ر ھشت کذ ه بایآنھا را به طور فشرده ضمن دو آ یعمل یھا و برنامه یدتیاصول عق

  :ن استیاز آنھا ا یکیه کدارد  یان میصفت ب

ا َوَطَمٗعا َخۡوٗفا َر�َُّهمۡ  ُعونَ يَدۡ  ٱلَۡمَضاِجعِ  َعنِ  َ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهمۡ ﴿   َرزَۡقَ�ُٰهمۡ  َوِممَّ
 .]۱۶[السجدة:  ﴾١٦يُنفُِقونَ 

گفته و به عبادت  کن را تریری(و خواب ش شود یشان از بستر به دور میپھلوھا«
 .»خوانند یاد مید به فریم و امیا بپروردگار خود را ب پردازند و) یپروردگارشان م

از شب  یه چشم غافالن در خواب است، مقدارک ین، به ھنگامیمنان راستؤم !یآر
ل است و شواغل یتعط یگدزن یعاد یھا ه برنامهکدر آن ھنگام و شوند  یدار میرا ب

 



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٥٨٠

عبادت  ی، ھمه جا را گرفته و خطر آلودگیسد و آرامش و خاموشر یبه حداقل م یرکف
ط حضور قلب فراھم است با ین شرایمتر وجود دارد و خالصه بھترکا و تظاھر یبه ر

ند وآنچه در یسا یآورند و سر بر آستان معشوق م یتمام وجودشان رو به درگاه معبود م
ش را یقلب خو ی مانهیاند و پ وسته زندهیاد او پیگذارند و با  یان میدل دارند با او در م

 ز و سرشار دارند. یاز مھر او لبر
ر که ذک ،تر از آن رده و به خوشکخواب خوش را بر خود حرام  ،نیمنان راستؤم

از شب را به مناجات  یپردازند. پاس یشگاه با عظمت اوست میام و سجود در پیخدا و ق
 نند.ک یاد و نام او روشن می جان خود را با گذرانند و قلب و یاز با محبوب مین و راز و

آخر شب  ی ، حصهیعبادت و بندگ ین اوقات را براین جھت، بھتریز از این ج امبریو پ
چشم غافالن در خواب است و تمام  ،ه در آن حصه از شبکند چرا ک یم یمعرف

رسد و آرامش و  یبه حداقل م یرکل است شواغل فیتعط یزندگ یعاد یھا برنامه
متر وجود دارد و کا و تظاھر یر بهت دعبا یرد و خطر آلودگیگ یھمه جا را فرا م یخاموش

 گردد. یط حضور قلب و مناجات با خدا فراھم مین شرایبھتر
 د: یفرما ی، خداوند بلندمرتبه میبار

ِينَ  ٱلرَّ�وَِعَباُد ﴿  �ِض  َ�َ  ُشونَ َ�مۡ  ٱ�َّ
َ
قَالُواْ  ٱۡلَ�ِٰهلُونَ اَطَبُهُم خَ  �َذا ٗناَهوۡ  ٱۡ�

ِينَ وَ  ٦٣اَسَ�ٰمٗ  ٗدا َوقَِ�ٰٗما ٱ�َّ  .١]۶۴-۶۳[الفرقان:  ﴾٦٤يَبِيُتوَن لَِرّ�ِِهۡم ُسجَّ
 یگران به شب زنده داریش از دیدعوت را برعھده دارند ب ی فهیه وظک یسانک

طان و یت اراده، غلبه بر شیاست در راه تقو یاریکپ یازمندند. شب زنده دارین
و بستر گرم  یه به خاطر نماز، خواب و راحتک یسکردن نفس از خداوند. کفرمانبردار 

زد، با آب سرد یخ یاش به مبارزه برم یالت نفسانیند و با تماک یم کش را تریو نرم خو
و  یستگیشا کش یشود، ب ینماز و عبادت و تقرب به خدا م ی رد و آمادهیگ یوضو م

 د:یفرما یم ج رمکابد. رسول ای یم یز به خوبین غ رایدعوت و تبل یآمادگ

روند، و  ین، فروتنانه راه میه بر زمکھستند  یسانک] رحمان یبندگان [خدا: «۶۴-۶۳فرقان /  -١
ه به پاس ک یسانک* و  ندیگو ینند با آنھا با سالم پاسخ مکشگان خطابشان یچون جھالت پ

 .»برند... یمام به سر یپروردگارشان شب را به سجده و ق
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ُ ُ�ْم َ�َقْد اَصبََح فََصلِّ 
َ

لوَة ِمَن اللَّيِْل أتاُه َملَُك فَقاَل هل َعبُْد الصَّ
ْ
اْذُكْر َر�َّك؛ و إذا أراَد ال

ٌْل َطو�ٌل 
َ

يطاُن َ�يَُقوُل: َعلَيَْك يل تيِه الشَّ
ْ
َصبََح َخفيف َسوَْف َ�ُقوُم. فَاِْن قاَم فََصّ� و َ�يَا

َ
أ

، َعْ�ِ
ْ
ـِجسِم قَر�ر ال

ْ
يطاَن َحيت اَْصبََح باَل يف اُُذنِهِ و ال  .١ِاْن ُهَو اَطاَع الشَّ

د و به یآ یم یپروردگار نزد و یاز سو یا ند، فرشتهکھرگاه بنده در شب قصد نماز 
ر و کز و نماز بپا دار و به ذیه صبح شده است، برخکز یند: برخک ین خطاب میچن یو
د: شب دراز است، یگو ید و به او میآ یطان میگر شید پروردگارت بپرداز. از طرف دای

و بانشاط و  کآورد، سب یزد و نماز را به جایشد. اگر برخ یدار خواھیبخواب، بعدًا ب
ه بامداد شود [و نماز نگزارد] کن یطان فرمان برد، تا ایشادمان خواھد شد و اگر از ش

 رد.کاھد گمان در گوشش ادرار خو یب
ا و تظاھر است. یاز ر یو یل اخالص و تجّرد انسان و نشان دوریام شب، دلیق

ز یرش عمل به درگاه خدا نین صفات دعوتگران است، شرط پذیتر ستهیه از باکاخالص 
 .٢با سروده است:یچه ز ید االعظمین مورد ولیھست. در ا

ه در آن قرآن به کاست  یا دار نگاه داشتن تو، مدرسهیام و بیگمان ق یشب! ب یا«
 یبرم یگانه برنامه و راه زندگیآموزد. لذا آن را به عنوان  یاخالص را م یمن معان

ا چگونه با یه دنکدھد  یدھد و ھمواره نشانم م یم یه مرا در بھشت جاکنم، چرا یگز
خواھد من را در خود فرو برد. ھمانند آفتاب پرست  ینش میبنده و دروغیزرق و برق فر

ه مرا با آلوده کدارد  یند. سعک یبنده جلوه میفر یبم با رنگیفر یر لحظه برادر ھ
رم و یگ یشوم، عداوت به دل م یند، پس از آن دور مکردن به گناه نابود و محو ک

ند، لذا قلب را به پروردگارش ک یه چگونه مرا وسوسه مکرم یگ یرنظرش میھمواره ز
ر مداوم پروردگار ھم از من کاد و ذینم، تا راه غفلت و انحراف نروم و ک یوصل م

 ».ندک یحراست و حفاظت م
م و یوبکه وقت سحر درگاه خداوند را بکباست یم. چه زیار و مقصرکما گنه  ی ھمه

ن موقع اجابت دعاست. خداوند آنان یم. سحرگاه ھم بھتریاز او آمرزش و رحمت بخواھ
 ند:ک یف مین توصیخواھند چن یش مه سحرگاھان آمرزکرا 

 ی.طبران -١
 .الرقائق، محمد احمد الراشد -٢
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ُؤنَّبُِئُ�م قُۡل ﴿ 
َ
ۡ�ٖ  أ

ِينَ  َ�ٰلُِ�ۡمۖ  ّمِن ِ�َ ْ  لِ�َّ َقۡوا ٰتٞ  ِعنَد َرّ�ِِهمۡ  ٱ�َّ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ِۡري َج�َّ
نَۡ�ٰرُ 

َ
زۡ  ٱۡ�

َ
ٞ  َ�ٰجٞ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َوأ َرة َطهَّ ِۗ  ّمِنَ  َورِۡضَ�ٰنٞ  مُّ ُ وَ  ٱ�َّ ۢ  ٱ�َّ ِينَ  ١٥بِٱۡلعَِبادِ  بَِصُ�  ٱ�َّ

ٓ َءاَمنَّا فَ  َنا ٓ إِ�َّ ِٰ�ِ�نَ  ١٦ٱ�َّارِ َ�َا ُذنُوَ�َنا َوقَِنا َعَذاَب  ٱۡغفِرۡ َ�ُقولُوَن َر�ََّنا ِٰد�ِ�َ وَ  ٱل�َّ  ٱل�َّ
ِ  ٱلُۡمۡسَتۡغفِرِ�نَ وَ  ٱلُۡمنفِقِ�َ وَ  ٱۡلَ�ٰنِتِ�َ وَ  ۡسَحارِ ب

َ
 .١]۱۷-۱۵[آل عمران:  ﴾١٧ٱۡ�

تواند  یشب بھتر م یکین عبادتھاست، انسان در تارین و آرامتریشبانه بھتر یدعا

 ج امبریه از حضرت پکت است یند. از ابوامامه رواکخود را به درگاه خدا خاشع و فروتن 
ه در آخر شب و بعد از ک ییتر است؟ فرمود: دعا یکدام دعا به اجابت نزدک«دند: یپرس

 .»واجب درخواست شود ینمازھا

در  یساعت«گفت:  یم ج دم رسول اللهیه گفت: شنکت است یوااز حضرت جابر ر
باشد  یویشخص با آن ساعت ھم زمان شود ھر چه بخواھد، دن یه اگر دعاکشب است 

 .٢»ھا وجود دارد ین ساعت در تمام شبرد. و ایپذ ی، خدا از او میا اخروی
تر  یکرا در آن لحظه انسان به خدا نزدیار خوب است؛ زیردن در سجده بسکدعا 

ه حضرت کت است یروا س رهیند. از ابوھرکشتر دعا ید در آن حال بیاست. پس با

 فرمود: ج رسول الله

َعبُْد ِمْن َر�ِّهِ «
ْ
اعءَ و اَقَْرُب ما يَُ�وُن ال رِثُوا ادلُّ

ْ
ن حالت یتریکنزد« ٣؛»ُهَو ساِجٌد فاَ�

 ».دینکار دعا یبنده به خدا سجده است، پس در آن بس

ُل َر�ُّ « نْيا ح� َ�ْقيض ثُلث اللَّيْل االِخِر َ�يَُقوُل: َمْن يَْدُعوِ� َ�ْ�ِ ماِء ادلُّ  السَّ
َ

ْلٍَة ِايل
َ

نا لُكَّ يل
ُ. َمْن �َْسألُ� فَاْعطيهِ 

َ
ُ و فَاَْستَجيُب هل

َ
پروردگار ما ھر شب پس «. ٤»َمْن �َْستَْغِفُرو� فَاْغِفر هل

ه کاست  ییاند، نزد پروردگارشان باغھا زگار بودهیه پرھک یسانک یبرا: «۱۷-۱۵آل عمران /  -١
خدا، و خدا به احوال  یزه و خشنودکیدانند با ھمسران پایبارھا در آن روانست و در آن جاویجو

امرز و از یم، پس گناھانمان را بیمان آوردید: پروردگارا؛ ما انیه گوک یسانکناست* و یبندگان ب
ان و فرمانبردان و انفاق یاند] صابران و راستگو عذاب جھنم مصونمان دار* و [از آن جمله

 »نندگان و آمرزش طلبان سحرگاھان...ک
 ھا الدعاء.یل ساعة مستجاب فیالل ین، فی، صالة المسافر۷۵۷ت مسلم، شماره یبه روا -٢
 ت مسلمیبه روا -٣
 و مسلم. یبخار -٤
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ه کست کیپرسد:  یشود و م ین نازل میشدن ثلث آخر شب به آسماِن فرود یاز سپر
بخواھد تا ھر چه بخواھد  یزیه از من چکست کینم؟، کش را اجابت یمرا بخواند تا دعا

 »مش؟یطالب آمرزش است، تا ببخشا یسکنم و چه کبدو عطا 
م اگر به مردم یدان یه مک یم؟ در صورتینک ین ھمه باز ھم غفلت و تنبلیا با ایآ

 ینند، ھمگک یع میتوز ییاالکا پول و گوشت و گفته شود ھمان وقت شب در فالن ج
ھا  ن فرصتیم و از اییبه خود آ یشتابند. پس بھتر است قدر یبه سرعت بدان سمت م

ه شب ک یا آورند و در خانه یم. فرشتگان، فضل و رحمت خداوند را فرود مینکاستفاده 
 رد.یگ یآن را فرا م یھمه جا یقیگردند و سعادت حق یشود، نازل م یم یزنده دار

و  ین امر سعیق ایتحق یبا ھم براھردو  ه در خانه زن و شوھرکچه خوب است 
 نند.کتالش 

جماعت اخوان  ی(المناجاة) اعضا ی در رساله /د حسن البناء یامام شھ
ن وقت یبرادر، بھتر یا«د: یگو ین میند و چنک یق میام شب تشوین را به قیالمسلم

 یھا ه شب پردهک یزمان خلوت تو با خداست، آن ھم در مواقعاز یمناجات و راز و ن
روند،  یشوند و مردم در خواب فرو م یشد و ستارگان ظاھر مک ین میاه خود را بر زمیس
نند. پس در آن ک یاد میدارند و با حضور قلب پروردگارشان را ینان بیخلوت گز یول

بتش ین و از ترس ھکاد ی یبزرگن، پروردگارت را به یخود را بب یلحظات عجز و ناتوان
گاه باش، در دعا اصرار ین تا دلت آرام گکه یگر ن، در استغفار کرد. به مراقبت او آ

 یماند، و وقت یز درنمیچ چیه از ھکن کعرضه  یشگاه ذاتیاجاتت را به پیوش و احتکب
ر یشود. تو ھم خ ید باش پس میگو یند به او مکدا یوجود پ یزیه چکند ک یاراده م

 ن.کر یخ ین و خاندانت دعایسرزم یا و آخرت و آمال خود را از او بخواه و برایند

ِ  ِعندِ  إِ�َّ ِمنۡ  ٱ�َّۡ�ُ َوَما ﴿  .١]۱۲۶[آل عمران:  ﴾١٢٦ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱ�َّ
 یه ناراحتکنھفته است  یو مناجات پروردگار، چنان انس و الفت یدر شب زنده دار

ش یپاھا یھا و عبادات طوالن یدر شب زنده دار ج امبریپ شود. یاحساس نم یو خستگ
 شد. یغرق بود متوجه درد و رنج آن نم یچون در انس الھ یرد. ولک یورم م

 .»ست مگر از جانب خداوند غالب و فرزانهین یو فتح یروزیچ پیھ: «.. ۱۲۶آل عمران /  -١
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 یست، مگر لذتیآخرت ن یھا ا مانند لذت نعمتیدر دن یچ لذتیند: ھیگو یصالحان م
ه کد یوشکب زیشود. پس شما ن یدا میمناجات در دِل شب زنده داران پ ینیریه از شک
 د. ین لذت را بچشیا

 یکید و در تارینک یه شب زنده دارکنم ک یان به شما مسلمانان سفارش میدر پا
و  ید و با تواضع و فروتنیستیم بایرک یبه درگاه موال یشب با حالت عجز و ناتوان

ش او ید و به بخشایم فرود آوریر و اعتراف به گناه، بر آستانه اش سر تسلیاحساس تقص
د و ید تا از رحمت و احسانش بھره مند شویدوار باشیاست، ام یبر مجرمان جار هک

 د.یبھشت را پاداش خود گردان
ر و کمتواضعانه، ذ ی ام خاشعانه و سجدهیشب، ق یکینماز در تار یبرادران! با ادا

تان در محضر او یدعا ید و به قبولیوبکرحمت خدا را ب ی، درھاکختن اشیح و ریتسب
ر ین اسالم و ساید یرویپ ین حال برایه در اکادتان باشد ید، و یداشته باشمان یا

 د.ینکز دعا یمسلمانان ن

وا  يا رجال اللّيل جدّ
 

 

 

دُّ  ـرَ  ربّ صـوت اليُ
 

 

 

 االّ مـا يـقوم اللّيـل 
 

 

 ١جـدّ و من له عـزم
 

 

 

 

 یقرآن و شب زنده دار
افت تا چه یدر خواھد  کبدون شند، کشه و تدبر تالوت یم را با اندیرکس قرآن کھر 

رده است. کق فراوان ید و تشوکیتأ یشب زنده دار ی حد خداوند سبحان درباره
ه ھر انسان کند ک ید بزرگوارانه میف و تمجیخداوند چنان از شب زنده داران تعر

ه از آن گروه باشد. به عنوان مثال از شب زنده داران به عنوان کند ک یآرزو م یمسلمان
 د:یفرما یند و مک یاد میوا و احسان اھل تق

ٰتٖ  ٱلُۡمتَّقِ�َ إِنَّ ﴿  ْ َ�ۡبَل َ�ٰلَِك  ١٥وَُ�ُيونٍ  ِ� َج�َّ ٓ َءاتَٮُٰهۡم َر�ُُّهۡمۚ إِ�َُّهۡم َ�نُوا َءاِخِذيَن َما
ۡلِ َ�نُواْ قَلِيٗ� ّمَِن  ١٦ُ�ِۡسنِ�َ  ِ  ١٧َما َ�ۡهَجُعونَ  ٱ�َّ ۡسَحارِ َو�

َ
ات: ی[الذار ﴾١٨ُهۡم �َۡسَتۡغِفُرونَ  ٱۡ�

۱۵-۱۸[١. 

ام شب تنھا آن یماند و به ق یپاسخ نم یاد شب بید، چه بسا صدا و فریوشکز! بیمردان شب خ یا -١
 داشته باشد. یو جّد  یقو ی ه ارادهکرد یخ یس برمک
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 یآنان است. گاھ یارکویکو ن یینشان پارسا یام و شب زنده داریب، قین ترتیبد
شود؛  یحاالت آخرت نام برده م ی شه ورزان دربارهیران و اندکھم از آنان به عنوان متف

ھم به عنوان اھل رجا و  یشوند؛ گاھ یاد میگر به عنوان اھل دانش و علم ید یدر جا
ز یشوند. خداوند متعال ن یاد میز به عنوان خردمندان و صاحبان عقل ین یخوف، زمان

 ان فرموده است:ین صورت بین صفات ارزشمند را به ایا یه تمامیآ یکدر 

ۡن ُهَو َ�ٰنٌِت َءانَآَء ﴿  مَّ
َ
ۡلِ أ قُۡل َهۡل  ۦۗ واْ رَۡ�ََة َرّ�ِهِ َوَ�رۡجُ  ٱ�ِخَرةَ َساِجٗدا َوقَآ�ِٗما َ�َۡذُر  ٱ�َّ

ِينَ �َۡسَتوِي  ِينَ َ�ۡعلَُموَن وَ  ٱ�َّ ْولُواْ  ٱ�َّ
ُ
ُر أ ۡلَ�ٰبِ َ� َ�ۡعلَُموَنۗ إِ�ََّما َ�َتَذكَّ

َ
 .٢]۹[الزمر:  ﴾٩ٱۡ�

ق و یتشو یگر، بر شب زنده داریات دیه و آین آین سبب خداوند سبحان در ایبه ھم
دار یشمار و آثار پا ید بیچنان فوا یت داراکعمل پربر نیرده است. چون اکد فراوان کیتأ

رده و ک ک، آن را درج رمکان، رسول ایامبران و امام پارسایپ یشوایه پکاست  یقیو عم
ت را باال زده و آن یجد یھا نیمر ھمت بسته و آستکات آن کرات و بریل خیجھت تحص

ام، متورم یر اثر طول قش دکمبار یه پاھاکرده است کچنان بر آن مداومت و مواظبت 

 ج ، رسول اللهیه خداوند منان در بدو دعوت اسالمکاست  ین رویشده است. از ا یم
 ی هیاولی ھا ند، تا ھستهک یامر م یا و شب زنده داری، را به احشرام ک ی و صحابه

 د: یفرما یه مکت شود، چنانیو سرشار از معنو یدعوت اسالم قو

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّمُِل َ�ٰٓ َۡل قُِم  ١ٱلُۡمزَّ وِ  ۥٓ نِّۡصَفهُ  ٢إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱ�َّ

َ
ۡو زِۡد َعلَۡيهِ  ٣ِمۡنُه قَلِيً�  ٱنُقۡص أ

َ
أ

 .٣]۴-۱[المزمل:  ﴾٤تَۡر�ِيً�  ٱۡلُقۡرَءانَ َوَرتِِّل 

 یبھشت و چشمه ساران خواھند بود* در حال یان باغھایزگاران در میپرھ: «۱۸-۱۵ات / یذار -١
ه آنان کنند. چرا ک یافت میشان مرحمت فرموده است دریه پروردگارشان بدکرا  ییھا ه نعمتک
دند و در سحرگاھان یخواب یاز شب م کیاند* آنان اند اران بودهکویکن ی ز از زمرهیش از آن نیپ

 .»ردند...ک یآمرزش مدرخواست 
ه در لحظات ک یسکا یم بھتر است] یردکان یه حاالتش را بک کین شخص مشریا چنی: [آ۹زمر / -٢

شتن را از عذاب آخرت به دور یستاده به اطاعت و عبادت مشغول است و خوینان و اکشب سجده 
خود را در قبال  ی فهیه [وظک یسانکا یشود. بگو: آ یدارد و رحمت پروردگارش را خواستار م یم

نان را با یسانند؟! ھرگز، تنھا خردمندان [فرق ایکدانند برابر و  یه نمک یسانکدانند با  یخدا] م
 »رند...یگ یدھند و از آنان] پند و اندرز م یص میآنان تشخ

ا یم شب یاز ن یمکدار بمان* یب کی* شب را به جز اند ده!یچیجامه به خود پ ی: را۴-۱مزمل /  -٣
 .»دار باش...ین و بکام یق یخوان یب میه قرآن را با ترتک یشتر را * در حالیب یمکا ی م شبین
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از تالش و  یدیشود و فصل جد یم یش و خواب سپریات، دوران آساین آیبا نزول ا
 ی قت مرحلهیه در حقکشود،  یم ارانش گشودهیات رسول الله و یت، در حیفعال

رومند و ین یه مردانک یا است؛ مرحله یر و تحول و جھاد و سازندگییحساِس تغ
ر یطلبد، تا در مس یم با خداوند متعال را مکمستح یوندیو پ یقو یمانیبلندھمت، با ا

مات را داشته باشند و راسخ و استوار در راه یالت و نامالکتوان حمل مش یدعوت الھ
 یات، خداوند خواست مؤمنان را جھت فرماندھین آیت گام بردارند. با نازل شدن ادعو

ه اصحاب ک یند، و زمانکا و آماده یخ مھیر تاریر مسییتغ یھا و برا انسان یو رھبر
رفت و خداوند ھم به ین مسئله عمًال صورت پذیدستورات خداوند را گردن نھادند، ا

 فرمود.ت یرامت عناکن و عزت و یکشان تمیا
اند،  ر و تحول نھادهییت قدم در راه تغیقتًا با جدیھم اگر حق یپس دعوتگران امروز

بازگردند و خود و ھمراھانشان را ھمانند  یانسان ساِز شب زنده دار ی د به مدرسهیبا
 نند.کت و پرورش ینسل اول اسالم ترب

که نسل اول  اییزھین امت، اصالح نخواھد شد مگر با ھمان چیه سرانجام اکچرا «
 .١»با آنھا اصالح شد

 یبر شب زنده دار ج رمکد رسول اکیق و تأیتشو

ن ییرده و تبک یق فراوانید و تشوکیتأ یدر مورد شب زنده دار ج حضرت رسول
ند، کت و اجرا یآن را رعاھرکس  م است ویار بزگ و عظیلت آن بسیه فضکرده است ک

ه کار پرمحتوا یث بسیه در حدکبلند خواھد بود. چنان یا و مرتبه یعال یمقام یدارا

بقيام الليل، فانّه من دأب  علي�م«د: یفرما یند مک یت میابوامامة از آن حضرت روا
ش یان پیکن ی وهید، چون شیریرا بر خود الزم گ یشب زنده دار«؛ ٢»الصاحل� قبل�م
 ».از شما بوده است

عادت و عالمت  یه شب زنده دارکدارد  یان میب ج رمکث رسول این حدیدر ا
شوند و از جماعت و  یز میگران متمایه با آن شناخته و از دکان و صالحان است یکن

 ند.یآ یگروه صالحان به حساب م

 است. / کن سخن منسوب به امام مالیا -١
 .۴/۳۵۱ض ی؛ الف۲۲۳۶ح  ۱/۳۱۱: جمع الفوائد. کم؛ ر.کو حا یت ترمذیبه روا -٢
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ان، یپارسا یشوایان و پیکن نیتر یکن ی ام شب، برنامهیه قکن سبب است یبه ھم

ن، یراشد ین خلفایاش بوده است. ھمچن ین لحظات زندگیدر آخر یحت ج رسول الله

ن راه و یحسنه، ھم ی ز، با اقتدا به آن اسوهین ج علما و دانشمندان بعد از آن حضرت
 اند. روش را ادامه داده

 ج م چون از آن حضرتینیب یه مکشود  ین امر افزوده میت ایبر اھم یزمان
ن اعمال، طول ید: بھتردھن یشان پاسخ میشود، ا یده مین اعمال پرسیبھتر ی درباره

 .٢ی فرض، نماز شب استن نماز، بعد از نمازھاین بھتریھمچن .١ام استیدادن ق

ن اعمال، یام را از بھتریطول دادن ق ج ث، حضرت رسولین دو حدیپس در ا
م، یه نماز شب را برپا دارکرده است ک ییق و راھنمایبرشمرده است. در ضمن ما را تشو

متأسفانه،  یم. ولیاز آن غفلت نورزگاه  ھیچ م وینکآن از تمام لحظات استفاده  یبرا
 شود. یو غفلت م یوتاھکمسلمانان  یم از سوین امر عظیامروزه نسبت به ا

ند، کدار یز بیدار شود و زنش را نیام بیه شب جھت قک یسک یبرا ج رمکرسول ا
دار شود و شوھر یشب ب هک یزن ین برایرده است، ھمچنکرحمت و مغفرت  یدعا

 س رهیرده است، حضرت ابوھرکرحمت و مغفرت  یند، دعاکدار یام بیز جھت قیخود را ن
رِِحَم اُهللا رَُجًال قاَم ِمَن اللَّيِْل «ند: ک یت مین روایچن ج رمکث را از رسول این حدیا

ًة قاَمت ِمَن اللَّيِل فَ و اَْ�َقَظ اْمراَتَهُ و فصّ� 
َ
 .٣»اَْ�َقَظت َزوَْجها؟و َصلّْت رَحيَم اُهللا امَرأ

دار و به نماز یاز شب ب یه پاسکخداوند آن مرد را مورد رحم و مغفرت قرار دھد «
ند و خداوند ک یدار مینماز شب ب یز جھت ادایشود و ھمسرش را ن یخواندن مشغول م

شود و  یدار مینماز شب ب یه در شب براکدھد  یرا مورد رحمت و مغفرت قرار م یزن
 .»کند یز برای ادای نماز بیدار میشوھرش را ن

ت و ین عمل، داللت بر عظمت و اھمیصاحب ا یبرا ج ر رسول اللهیخ یدعا
 ن اساس است.یھم ز بریامبر نیشگاه خداوند دارد. دستور پین امر در پیت ایمحبوب

 .۲۲۳۸ح  ۱/۳۱۲: جمع الفوائد کت ابوداود؛ ر.یبه روا -١
 مسلم.ت یبه روا -٢
 ت ابوداود.یبه روا -٣
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د آن حضرت نسبت به ی، به سبب عالقه و محبت شدج رمکامبر این فرمان پیھمچن
ام متورم یثرت قکش به علت طول و کمبار یه پاھاک ییعبادت است، تا جان یا
ض و یپرف ین دعایم، تا مشمول ایشب بشتاب ی دهکخلوت ید به سوییایپس ب .١شد یم

 م.ییل آیا و آخرت نایم و به سعادت دنیشو ج ت رسول اللهکبر

ف ینه تشریتازه به مد ج رمکه رسول اکل یدر اوا ٢د:یگو یم س عبدالله بن سالم
ه به کبودم  یسانکآوردند و مردم جھت استقبال آن حضرت شتافتند، من از جمله 

ن یه اکافتم یآن حضرت در کمبار یمایدن سیامبر آمده بودند. به محض دیاستقبال پ

أفُْشوا «ن بود: یدم ایشان شنیه از اک ین سخنیست و اولین نیدروغ یمایما، سیس
الَم بَيْنَُ�م عاَم وَِصلُوا االَرْحامَ اْطِعُموو السَّ انلَّاُس ِ�ياٌم تَْدُخلُوا اجلَنََّة و َصلّوا بِاللَّيِْل و ا الطَّ

د؛ به مستمندان ینک ید و عمومین خودتان گسترش دھیردن را بکسالم « .٣»�َِسالٍم؟
ه مردم ک ید و در شب ھنگامینکبرقرار  یشاوندیوند خوین خودتان پید؛ بیغذا دھ

 .»که با سالمتی وارد بھشت خواھید شدد؛ آنگاه است یخواندن بپردازخوابند، به نماز 
 یرا شب زنده دارید، زیرینماز شب را بر خود الزم گ«د: یگو یم یسلمان فارس

ند؛ ک یم یکان قبل از شما بوده است؛ شما را به پروردگارتان نزدیکوه و عادت نیش
ارد و بیماری را از د یباز ماب گناه کشود، از ارت یموجب بخشوده شدن گناھانتان م

 .»زداید جسم می
 یکیدن تاریند با فرارسکد غروب یھرگاه خورش«د: یگو یاض میل بن عیفض

نم و چون ک یبا پروردگارم خلوت م یکیه در تارکشوم، چرا  یخوشحال و خرسند م
 »شوم، چون وقت اختالط و رفت و آمد مردم است. ین میند غمگک ید طلوع میخورش

ه در ک یسانکاھل شب و شب زنده داران در لحظات شب، از «د: یگو یمان میابوسل
اندن در این دنیا را بود، م یبرند. و اگر شب نم یشتر لذت میاند ب لھو و لعب سرگرم

 .»پسندیدم نمی
نمانده  یگر باقید یزیا جز سه لذت چیدن یھا از لذت«د: یگو یدر مکمحمد ابن المن

 .»یدار برادران ایمانی و نماز جماعت، دیام و شب زنده داریاست؛ ق

 فتح. ی ر سورهیدر تفس یت بخاریبه روا -١
 ب.یمحمد عبدالله الخط» لیام اللیق«به نقل از  -٢
 رده است.کر کذ» حیحسن صح«ث را یحد ی درجه یم، ابن ماجه و ترمذکت حایبه روا -٣
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قلب است و عبادت در آن لحظه،  یداریت درون و بیصفا و شفاف ی شب، لحظه
 دارتر است.یتر و پا استوارتر، ژرف

 طانیو ش یشب زنده دار
ه انسان در ھنگام شب بخوابد و ھرگز کت دوست دارد ینھا یطان بید شیترد بدون

داند  یند. چون مکش خلوت یخو یدار شود و با خدایاز خواب ب یسکدوست ندارد 
ازھا و خواسته ھاست؛ یو ھنگام اخالص و وقت اجابت دعاھا و ن کیشب زماِن صفا و پا

ن تنھا یند. اک یم یش، تجلیدر آن لحظات خداوند با نور و رحمت خود بر بندگان خو
سان از خواب وشد تا انک یند؛ پس مک یشان و مضطرب میطان را پریه شکاست  یزیچ
 او فراھم نشود. یش برایایدار نشود و فرصت عبادت و نیب

طان سه گره بر سر او یخوابد، ش یه انسان مک یھنگام«د: یفرما یم ج رمکرسول ا
 .١»دراز است یلیه بخواب، شب خکد یگو ین مین چنیا یزند و بر ھر گرھ یم

ن یدار نشود، و با ایخواب بند تا ھرگز از ک یعالوه بر آن، در گوش انسان ادرار م
بخشد.  یام مکار خود استحکند و به ک ین ضربه را به انسان وارد مید خود آخریعمل پل

سخن به  یاز فرد ج رمکن آمده است: در محضر رسول ایچن یثین مطلب در حدیا
آن «خوابد، آن حضرت فرمود:  ید میشه تا طلوع خورشیه او ھمکان آمد و گفته شد یم

 .٢»شیطان در گوش او ادرار کرده است هکست ا یسکمرد 
دانستند،  ین عمل را ناپسند میا ک، چگونه ترشرام ک ی ه صحابهکشود  یمالحظه م

ل است. یام اللیو ق یاھتمام آن بزرگواران نسبت به شب زنده دار ی ن خود نشانهیو ا

نسبت به نسان او را یگفتند تا بد ج ل عمل آن مرد را به رسول اللهین دلیبه ھم
گاه  یتوجھ  یو ب یسست  یام و شب زنده داریق یامبر ھم او را براینند و پکاش آ
 ند.کب یق و ترغیتشو

ه ک یسانک یا ر دادند.ییخ را تغیتار ریه مسک، ج اران رسول اللهی ی وهین است شیا
 یو خواھان بازگشت مجد و عظمت خالفت اسالم یومت اسالمکخواھان استقرار ح

و  یبزرگ ی د؛ و خود را به درجهی، بزرگوار باششد، الزم است مانند اصحاب یھست
ر آنان ید و فقط راه و مسیبند باشیبند بودند، پاید؛ به آن چه آنان پایعظمت آنان برسان

 .۲۲۴۴ح - ۱/۳۱۲جمع الفوائد  -١
 .۲۲۴۵ح  ۱/۳۱۳الفوائد ؛ جمع یی، مسلم و نسایت بخاریبه روا -٢
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ن روش یمودن راه آنان است و بس. با ایتنھا در پ یه فالح و رستگارکد، ییمایرا بپ
بر سر  یروزیو پ یخت، و ابر رستگاریفرو خواھد ر بر شما یه باران رحمت الھکاست 

ه او کد؛ چرا ید دور باشیدًا بایاش شد یادیطان و ایز از شیند. نکه خواھد افیشما سا
غفلت  یا ند و لحظهک ینم یوتاھکشما  ی و رخوت در اراده یجاد سستیھرگز از ا

ر خدا و انجام کاد و ذینفوذ او را با نماز شب و  ین، الزم است راھھایورزد. بنابرا ینم
 یف شرعیالکر در انجام تیو تأخ ید. چون ھر نوع سستینکمسدود  ینیف دیالکت

ومت و استقرار کح یروزیر در پیمن خواھد بود و موجب تأخیاھر یشادمان ی هیما
 خواھد شد. یخالفت اسالم

ث گذشته یطان را از احادیار شکت و پشتیو ھوشمند، جد کریه مسلمان زکنون کا
دست  یا دست رویست؛ یرد، از دو حالت خارج نکر مبارزه با حق و اھل آن مشاھده د
شود و در مقابل  یر مین گیند و زمک یم ینیار عقب نشیکدان پیگذارد، از م یم

ھا را باال  نیه آستکنیا ایآورد.  یم فرود میمن سر تسلیاھر یھا سهیھا و دس توطئه
چ گونه یخداوند از ھ یانجام عبادت و فرمانبررو، جھت یزند و با تمام قدرت و ن یم

برساند  یتیه خود را به چنان مقام و موقعک یورزد، تا زمان یغ نمیدر یوششکتالش و 
رحمت و  -ان شآء الله  -ه کباشد. آن ھنگام است  یه پروردگار از او خشنود و راضک

 ».يثبت أقدامكمو ان تنرصو اهللا ينرصكم«پروردگار به استقبالش خواھد آمد:  یروزیپ

 ج رمکامبر ایدعوت بر پ یدر ابتدا یدار زنده ل و شبیام اللیناگفته نماند که ق
خداوند  یرد. سپس از سوکدا یآن ادامه پ یم وجوبکسال ح یکواجب شد، و تا 

ن باب یافت. و در ایاستحباب تنزل  ی وجوب به درجه ی ف داده شد و از درجهیتخف
شتر علما یب«د: یگو یم یفتح الباراربعه اتفاق نظر دارند. ابن حجر در  ی علما و ائمه

 .١»ق نظر دارند که نماز شب فرض نیستاتفا
ه نماز شب در حق جناب کامًال واضح است کن مسئله یا«د: یگو یھم م یامام نوو

اع ثابت است شان مستحب است و در حق امت اسالم، به اجمیو امت ا ج رمکرسول ا
 .٢»شود حسوب میکه نفل م

 .۶/۳یفتح البار -١
 .۲۷-۶/۲۶مسلم،  یعل یالنوو شرح -٢
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ام و یشان در مورد قیند: از اک ین روشن میچن لشه ین مسئله را حضرت عایا

ام رسول الله ید: مرا از قیگو یننده مکسؤال شد، سؤال  ج آن حضرت یشب زنده دار
ل ی شه فرمود: مگر سورهیخبر بده. حضرت عا مِّ ؟ گفتم: چرا، فرمود: یدان یرا نم ١ُمزَّ

سال بر آن  یکتا  ج رد و آن حضرتکن سوره نماز شب را فرض یا یخداوند در ابتدا
آن سوره را تا دوازده ماه در آسمان نگه داشت، بعد فرو  ی رد. خداوند خاتمهکمداومت 

ام و شب یم قکف آمده است. لذا حیپروردگار تخف ین سوره از سویفرستاد. و در آخر ا
 .٢»ی استحباب رسید ی وجوب به درجه هاز درج یزنده دار

 )َصِحيح] (٢[ - ١١٨٩
َعيَتِ  َص�َّ  إَِذا ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَالَْت  َوَ�نَْها

ْ
َفْجرِ  َر�

ْ
إِنْ  ال

  َحدثِ�  مستيقظة ُكنُْت  فَ
َّ

 َو�ِال
اهُ . اْضطجع وَ  .)٣(مُسلم رَ

دو رکعت سّنت صبح  ج اسالم یامبر گرامید: ھرگاه پیگولشهی) عا۲( -۱۱۸۹
 یگفتند وگرنه (بر پھلو یدارم، با من سخن میکه) من بدند ید یگزاردند، اگر (م یرا م

 دند.یکش یش) دراز میراست خو
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

ثني« :شرح کند  یرا رد م یدگاه کسانیث، دین حدی: ظاھر ا»فان كنتُ مستيقظة حدّ
گرداند؛  یسّنت را باطل م یصبح، نمازھا یھا ند: سخن گفتن بعد از سّنتیگو یکه م

 ز نسبت داده شده است.ین امام اسحاقو  امام احمد بن حنبله، به ین نظریا
از علماء و  یز آمده است که برخین »بحر الرائق«و  »الدر المختار«در کتاب 

ن یدگاه جمھور احناف، ایاند؛ اما از د ه بودهین نظریز قائل به اینظران احناف ن صاحب
سّنت با  یح شده است که نمازھایتصر »در المختارال«قول مرجوح است؛ چنان که در 

شود؛  یھا، کاسته م شوند؛ البته از ثواب و پاداش آن یھا، باطل نم سخن گفتن پس از آن
 ن است.یز بر ھمیو فتوا ن

 ه است. یست آیب یقرآن و دارا ی هکمبار ی ن سورهیھفتاد و سوم -١
 .۲۲۶۲ح  ۱/۳۱۵، جمع الفوائد ییت مسلم، ابوداود و نسایبه روا -٢
 .۱۲۶۳ح  ۲/۴۸)؛ و ابوداود ۷۴۳-۱۳۳ح ( ۱/۵۱۱مسلم  -٣
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از و یصبح، بدون ن یھا بعد از سّنت ج امبریشود که پ یث باال، معلوم میو از حد

اكن «د: یگولشهین آمده است که عایچن یترمذرا در یگفتند؛ ز یضرورت، سخن نم

؛ »اال خرج ايل الصالةو اذا صّ� ر�عيت الفجر، فان اكنت هل ايّل حاجة لكّم� ج انليبّ 

به من داشتند، با  یازیگزاردند، اگر ن یدو رکعت سّنت صبح را م ج امبر خدایھرگاه پ«
 .»شدند ینماز فرض، خارج م یگفتند و گرنه به سو یمن سخن م
ھا، توّجه به  آن ی لهین است که به وسیھا، ا قت، مقصود از گزاردن سّنتیو در حق

جاد گردد تا با نشاط و حضور قلب و صداقت و اخالص و یخداوند بلندمرتبه ا یسو
ھا و فرض، سخن به  ن سّنتیاعتقاد و عمل، نماز فرض گزاده شود و اگر چنانچه در ب

 ھا وجود دارد. از گزاردن سّنت یاساسد، احتمال فوت شدن مقصود یان آیم

ھا، برابر  ر انسانیبا سخنان سا ج گر، سخن رسول خداید یک سو؛ و از سوین از یا
صبح، بلکه در  یھا ن رو، بھتر آن است که نه تنھا بعد از سّنتیست؛ از ایکسان نیو 
ر البح«گفته نشود. در کتاب  یز، قبل از فرض، بدون ضرورت، سخنیگر نمازھا نید

 ن آمده است.یز چنین »الرائق
َفٌق ] (۳[ - ۱۱۹۰  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

َعيَتِ  َص�َّ  إَِذا ج انلَّيِبُّ  اَكنَ «: قَالَْت  َوَ�نَْها
ْ
َفْجرِ  َر�

ْ
ه ىلَعَ  اْضَطَجعَ  ال يْمن شقَّ

َ ْ
 .)١(»األ

دو رکعت سّنت صبح را  ج د: ھرگاه رسول خدایگولشهی) عا۳( -۱۱۹۰
 دند.یکش یش دراز میراست خو یگزاردند؛ بر پھلو یم

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

صبح، از  یھا بعد از گزاردن سّنت ج امبریدن پیاستراحت کردن و دراز کش :شرح
نظران  ھا و جمھور علماء و صاحب یدگاه حنفید یح، ثابت است؛ بر مبنایث صحیاحاد

 ی باشد نه از جمله یم ج امبریپ »یعاد یھا سّنت« ی ن استراحت از زمرهی، ایاسالم

از نماز تھّجد، پس از  یناش یبه خاطر خستگ ج ؛ و رسول خدا»یعیتشر یھا سّنت«
ن سّنت یبر ا ین رو، اگر کسیکردند؛ از ا یاستراحت م یصبح، مقدار یھا گزاردن سّنت

؛ و مسند احمد ۱۱۹۹ح  ۱/۳۷۸؛ ابن ماجه ۱۷۶۲ح  ۳/۲۵۲ یی؛ نسا۱۱۶۰ح  ۳/۴۳ یبخار -١
۲/۱۷۳. 
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از  یرویت پیبه ن یشود؛ و اگر چنانچه فرد یعمل نکند، گنھکار نم ج امبریپ یعادت

شود؛  یعمل بپوشاند، مستحق ثواب و مزد م ی بدان جامه ج امبریپ یعادت یھا سّنت
کرده باشد؛ اّما به  ی، سپریدار زنده البته مشروط بر آن که شب را به تھّجد و شب

آن و نکوھش  یو دعوت مردم به سو یعین عمل به عنوان سّنت تشریشمار آوردن ا
 ست.یز نیاحناف، جادگاه یآن، از د ی کردن ترک کننده

 یعیسّنت تشرصبح را  یھا دن بعد از سّنتیھا، استراحت کردن و دراز کش یو شافع

ار مبالغه و ین موضوع، بسیگر اھل ظاھر، در ایو د /ابن حزمدھند.  یقرار م
اند که  از آنان گفته یکه برخ ییاند؛ تا جا اند و آن را واجب قرار داده کرده یرو ادهیز

ط صّحت نماز یاز شرا یکیصبح،  یھا دن بعد از سّنتیاستراحت کردن و دراز کش
رد، نماز فرض صبح، یدن صورت نگین دراز کشین رو اگر ایباشد؛ از ا یفرض صبح م

 .ح نخواھد بود!یصح

ث ی) و حد۱۱۹۰ ی (به شمارهلشهیث عایگران، از حدیھا و د یاستدالل شافع

اذا صّ� احد�م ر�عيت الفجر «فرمودند:  ج است که گفت: رسول خدا س رهیابوھر
د یاز شما دو رکعت سّنت صبح را گزارد، با یکیھرگاه «)؛ ی(ترمذ »فليضطجع يلع يمينه

 .»ش، دراز بکشدیراست خو یبر پھلو
استفاده شده است؛ از  د دراز بکشد)یضطجع = بای(فلامر  ی غهیث از صین حدیدر ا

 اند. گران، بدان استدالل کردهیھا و د یشافعن رو یا
امر وارد شده است، شاّذ  ی غهیکه در آن، ص یثیند: حدیگو یھا و جمھور م یحنف

دن بعد از سّنت ی(دراز کش »اضطجاع« یث، ماجرایات و احادیشتر روایباشد؛ و در ب یم

اكن «د: یگولشهیت شده است؛ از جمله عایروا ج صبح) به عنوان عمل رسول خدا

ھرگاه «و مسلم)؛  ی(بخار »اذا صّ� ر�عيت الفجر اضطجع يلع شّقه االيمن ج انليب

ش دراز یراست خو یگزاردند، بر پھلو یدو رکعت سّنت صبح را م ج رسول خدا
 .»دندیکش یم

 ج را به عنوان عمل و فعل رسول خدا »اضطجاع«ت یث، روایحافظان حد یو تمام
ت نکرده یامر روا ی غهیث را با صیک از آنان، حدیچ یھ ) ویث فعلیاند (حد ت کردهیروا

ت کرده یامر روا ی غهیبا ص یث قولیث را به عنوان حدیکه حد یاست؛ و تنھا شخص
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ان حسان ی، اگر چه از رواادیعبدالواحد بن زباشد؛ و  یم »ادیعبدالواحد بن ز«است، 
ت شده یاز اعمش رواز ین یو یث قولی، از اعمش است؛ و حدیات ویروا یباشد، ول یم

م، باز ھم مخالفت ثقات وجود دارد؛ یثقه فرض کن یاو را فرد -به فرض  -است؛ و اگر 
عالمه ابن باشد؛  یامر وارد شده است) شاذ م ی غهیره (که با صیث ابوھرین رو، حدیاز ا

اد، طعن وارد کرده یبه عّلت تفّرد عبدالواحد بن ز س رهیث ابوھریبر سند حد /هیمیت
 یبرا یره را به عنوان مثالیث ابوھریحد »یب الراویتدر«در  یوطیعالمه س است؛

ن است که در آن توقف یز حداقل ایث شاذ نیذکر کرده است؛ و حکم حد» شاذّ «ث یحد
 شود.

امر وارد شده است)، به طور  ی غهیره (که با صیث ابوھریم که حدیو اگر فرض کن
ل آن که یشود؛ به دل یو شفقت حمل مث، بر ارشاد یح باشد، باز ھم حدیکامل صح

اذا طلع الفجر يصّ� ر�عت�  ج اكن رسول خدا«د: یفرما یگر مید یثیدر حدلشهیعا
 خفيفت� ثّم يضطجع يلع شّقه االيمن حيّت يأتيه املؤّذن فيؤذنه بالصالة، لم يضطجع سنّة

بح صادق ھرگاه ص«)؛ ۴۷۲۲(مصّنف عبدالرزاق، ح  »لكّنه اكن يدأب يلله، فيسرت�حو

گزاردند؛  یدو رکعت سّنت به صورت کوتاه و مختصر م ج کرد، رسول خدا یطلوع م
شان را یآمد و ا ین که مؤذن میدند؛ تا ایکش یش دراز میراست خو یگاه بر پھلو آن

دند، یسّنت، دراز نکش یاز رو ج امبریاست که پ یگرداند؛ و گفتن ینماز، باخبر م یبرا

دن، یشدند و با دراز کش یگذراندند و خسته م یشب را به تھّجد م ج بلکه آن حضرت
 .»کردند یاستراحت م یاندک

را ھرگز از یشود؛ ز ید مییز تأیتعامل و عملکرد صحابه ن ی لهیث، به وسین حدیو ا
ا بر آن یک سّنت عمل کنند یبه عنوان » اضطجاع«صحابه، نقل نشده است که بر عمل 

، س یاشعر یل: ابوموسیاز قب ج اران رسول خدایاز  یدگاه برخید اھتمام ورزند؛ البته از

 ن عمل، مستحب بوده است.ی، اس و انس بن مالک س جی، رافع بن خدس رهیابوھر

، س اند؛ مانند عبدالله بن مسعود ن، آن را بدعت گفتهیاز صحابه و تابع یبرخ یول

د ی، سع/بیبن مسد ی، سع/یم نخعی، ابراھ/دیزی، اسود بن س عبدالله بن عمر

 ن اعتقاد را دارد.یز ھمیان چھار امام، امام مالک نیگران. و از میو د /ریبن جب
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نظران  ، بدعت گفتن اضطجاع را مذھب جمھور علماء و صاحب/ اضیع یو قاض

 ی، اگر چه اضطجاع را بدعت نگفته است، ول/ یقرار داده است؛ و حسن بصر یفقھ
 داند. یم یآن را خالف َاول

 ج امبریدن پیزمان اضطجاع و دراز کش ی گر، دربارهید یک سو؛ و از سوین از یا
، ابن / یگر اختالف دارند؛ امام اوزاعیبا ھمد / یان و شاگردان امام زھریز، راوین

ن باورند که یشتر شاگردانش بر ایو ب / بی، شع/ ونسی، / لی، عق/ زئب یاب

د: یگو یم / که امام مالک یبعد از فرض صبح بوده است، در حال ج امبریاضطجاع پ
 زمان آن بعد از تھّجد و قبل از نماز بامداد بوده است.

در  یح داده است؛ چون ویت امام مالک را ترجی، روا/ حافظ ابن عبدالبّر 

تر عمل  قیتر و دق ث، حافظیر حافظان حدی، از سا/ یث از امام زھریحد یریفراگ
 کند. یم

ح یان ترجیت اول را به خاطر کثرت راوی، رواینیاز علماء و دانشوران د یو برخ

بر  یمبن -، مذھب جمھور و احناف / افتن قول امام مالکیح یبا ترج یاند ول داده

از  یکیاز نماز تھّجد بوده و  یناش یبه خاطر خستگ ج امبرین که اضطجاح پیا

 شود. ید مییش تأیپ ش ازیب -باشد  یم ج امبریپ یعادت یھا سّنت
 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۱۹۱

ةَ  ثََالَث  اللَّيِْل  ِمنَ  يَُص�ِّ  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَالَْت  َوَ�نَْها َعةً  َعرْشَ
ْ
وتر ِمنَْها َر�

ْ
 ور�عتا ال

فْجر
ْ
 .)١(ُمسلم َرَواهُ . ال

زده رکعت نماز یدر شب، س ج د: رسول خدایگو ل شهی) عا۴( -۱۱۹۱
گر، ید یریشد؛ (به تعب یز مینماز وتر و دو رکعت سّنت صبح نگزاردند که شامل  یم

زده رکعت نماز یدر مجموع، با نماز وتر و دو رکعت سّنت صبح، س ج ھا رسول خدا شب
 گزاردند). یم

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 )حیَصحِ ] (۵[ - ۱۱۹۲

 .)۷۳۸-۱۲۷ح ( ۱/۵۱۰؛و مسلم ۱۱۴۰ح  ۳/۲۰ یبخار -١
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وقٍ  َوَ�نْ  ُت : َقاَل  َمرْسُ
ْ
ل
َ
 و�سع سبع: َ�َقالَت. بِاللَّيِْل  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َصَالةِ  َ�نْ  اَع�َِشةَ  َسأ

َعة عرش َو�ِْحَدى
ْ
َعيت سوى َر�

ْ
فْجر َر�

ْ
اهُ . ال وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

رامون نماز تھّجد آن یپلشهید: از عایگو / )ی) مسروق (تابع۵( -۱۱۹۲

گزاردند)؟ او در پاسخ  یشان در شب، چند رکعت نماز میدم (که ایپرس ج حضرت

ازده رکعت نماز عالوه بر دو یدر مجموع با نماز وتر، ھفت، ُنه و  ج رسول خداگفت: 

گزاردند؛  یھفت رکعت م یگاھ ج آن حضرت یعنیگزاردند؛ ( یرکعت سّنت صبح م
خواندند؛ ھشت رکعت  یازده رکعت می یچھار رکعت تھّجد و سه رکعت نماز وتر. و گاھ

گزاردند؛ شش رکعت تھّجد و سه رکعت  یمز ُنه رکعت ین یتھّجد و سه رکعت وتر. و گاھ
 نماز وتر).

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا
 : نماز تھّجد یھا تعداد رکعت :شرح

ت نماز یفکیدر مورد  یا نندهکبه سؤال  ج چنانچه ثابت شده است آن حضرت )۱
 انیدر پا یعنی ٢شود؛ یعت، گزارده مکه نماز شب دو دو رکن پاسخ داد ین چنیشب، ا
 د.یگر را آغاز نمایعت دکعت سالم دھد و دو رکرھردو 

ام شب یق یھرگاه برا ج آن حضرت«ت شده است: یروا لشه یاز حضرت عا )۲
 .٣»کرد رکعت کوتاه و مختصر آغاز می شد، نماز شب را با دو یدار میب

ل یره، دلیث ابوھریوتاه و مختصر در حدکعت کامر به دو ر«د: یگو یم / یامام نوو
به دست  یافک یرو و انرژی، نیبعد یھا عتکر یادا یاستحباب آن است، تا انسان برا

 .٤»ا نشاط بیشتری به نماز مشغول شودآورد و ب

عت نماز کچھار ر ج آن حضرت«ند: ک یت میروا لشه ین حضرت عایھمچن
گر به یعت دکر بود، سپس چھار رینظ یبودن آن ب یو طوالن ییبایو ز یه خوبکگزارد  یم

 .١»گزارد رد و بعد از آن سه رکعت میگزا یھمان صورت م

 .۱۱۳۹ح  ۳/۲۰ یبخار -١
 .۱۱۳۷ح  ۴/۲۴، یف صالة النبکی، باب یت بخاریبه روا -٢
 .۶/۵۴، ینوو شرح: کره، ر.یو ابوھر لشه یت مسلم به نقل از عایبه روا -٣
 ھمان. -٤
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در بحث نماز وتر بدان اشاره  - ان شآء اهللا -ه کھم ھست  یگرید یھا روش
 رد.کم یخواھ

سیزده رکعت  ج رمکامبر اینماز شب پ«ت شده است: یروا س از عبدالله بن عباس
 .٢»بود

عت کزده ریدر شب س ج رمکامبر ایپ«ت شده است: یھم روا لشه یاز حضرت عا
ی آنھا  سنت فجر ھم، از جمله عتکه نماز وتر و دو رکن فرموده است یگزارد، ھمچن یم

 .٣»بود
ان یدر آن ب لشه یه حضرت عاک یگریث دیث را بعد از حدین حدیا یامام بخار

ن عمل یند. از اک یر مکعت بود، ذکازده ریثرًا نماز شب آن حضرت که: اکدارد  یم
دھد و  یح میعت ترجکزده ریعت را بر سکازده ری یه وکشود  یبرداشت من یشان چنیا

ند، دو ک ین مییدر گفتارش تب لشه یه حضرت عاکگر را ھمان طور یعت دکدو ر
ل یبه تفص س ت ابن عباسیه در رواکآورد. با وجود آن یعت سنت فجر به حساب مکر

 یزیعت بوده است. چکزده ریعت فجر، سکبدون دو ر ج ه نماز آن حضرتکآمده است 

عت بوده، کازده ری ج ه نماز شب آن حضرتکدگاه است ین دیا ی نندهکد ییه تأک
ه ک یزمان«ند: ک ین میین تبیدر آن چن لشه یه حضرت عاکاست  یگریث دیحد

چه در ماه «شان سؤال شد، فرمود: یدر ماه رمضان از ا ج امبریت نماز پیفکیدر مورد 
  .٤»خواند یازده رکعت بیشتر نمی، از ر آنیرمضان و چه در غ

ه کن است یند، اک یر آن مین گفتار بر غیح ایه مرا وادار بر ترجک یتنھا مورد

باشد، بخصوص در  یدر خانه م ج ن فرد به احوال حضرتیداناتر لشه یحضرت عا
 ه در خانه صورت گرفته است.کشب  یمورد نمازھا

ت مسلم، باب یز به روای. ن۱۱۴۷ح  ۶/۴۰ره، یرمضان و غ یف ج یام النبی، باب قیت بخاریبه روا -١

 .۶/۱۷، ج یعات النبکل و عدد ریصالة الل
 .۱۱۳۸ح  ۶/۲۴ث شماره ی، حدیت بخاریبه روا -٢
 است.رده کت یث را رواین حدی. مسلم ھم ا۱۱۴۰ث شماره ی، حدیت بخاریبه روا -٣
 .۱۱۴۷ث شماره ی، حدیت بخاریبه روا -٤
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سانی دیگر، امثال ابن وایت ک، از رلشه یت حضرت عاین سبب روایبه ھم
توانسته  س ه ابن عباسکبرخوردار است؛ چرا  یشتریاز صحت و قوت ب ،سعباس

شه یھم لشه یحضرت عا یند، ولکشان را مشاھده یشب ا یثر چند بار نمازھاکحدا
گاھ  داشته است. یشتریو شناخت ب یدر خانه بوده و از حالت آن حضرت آ

ردن ابن کدار یجھت ب ج آن حضرت«د: یفرما یم / ین، امام بخاریگذشته از ا
. لذا روایت حضرت »داد، تا از خواب بیدار شود اژ میگوش او را ماس س عباس
و دیگران اولویت بیشتری  س ات ابن عباسیدر مورد نماز شب، بر روا لعایشه

 .»دارد
در  لشه یو حضرت عا س ھر چند ابن عباس«د: یگو ین باره میدر ا س میابن ق

این باره ارجح  شه دریقول حضرت عا یاند. ول آن حضرت اختالف نظر داشتهام یمورد ق
 .١»تر است و پسندیده

امبر بود و حداقل آن ھم یعات نماز شب پکن تعداد ریشتریآنچه گفته آمد، در مورد ب
در  یو«ند: ک یت میروا لشه یاز حضرت عا / یعت است. امام بخارکھفت ر

عت کازده ریا یا نه و یآن حضرت در شب، ھفت و  فرمود: نماز یا نندهکپاسخ سؤال 
ران خداوند ک یش است و رحمت بین مسئله وسعت و گنجایبه ھر حال در ا .٢»بود

 ت دارد، ھمت واالست.یه اھمک یزیند و تنھا چک یع نمیرا ضا یپاداش احد
 یتھّجد وجود دارد؛ گاھ یھا تعداد رکعت ی درباره یات گوناگونیبه ھر حال، روا

اد؛ و عمل بر یز زین یتھّجدشان اندک بود و گاھ یھا ، رکعتیبنابر عّلت ج امبریاوقات پ

 ج امبریزده رکعت از پیشتر از سیباشد؛ اگر چه ب یث، درست میات و احادیروا ی ھمه
 ز گزارد.یش از آن نیتوان ب یم یت نشده است، ولیروا

 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۱۹۳

َ  اللَّيِْل  ِمنَ  قَامَ  إَِذا ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَالَْت  اَع�َِشةَ  َوَ�نْ  َعتَْ�ِ  صَالته افْتتح يِلَُص�ِّ
ْ
 بَِر�

اهُ . خفيفت� وَ  .)٣(مُسلم رَ

 .۱/۳۲۹زاد المعاد،  -١
 رده است.کت یث را رواین حدی؛ مسلم ھم ا۱۱۳۹ث شماره ی، حدیت بخاریبه روا -٢
 .)۷۶۷-۱۹۷ح ( ۱/۵۳۲مسلم  -٣
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 یچون به ھنگام شب (برا ج د: رسول خدایگو ل شهی) عا۶( -۱۱۹۳
ش را با دو رکعت یخاستند، نماز خو یو گزاردن نماز تھّجد) از خواب برم یدار زنده شب

 کردند. یآغاز م کوتاه،
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 )َصِحيحٌ ] (٧[ - ١١٩٤
يِب  َوَ�نْ 

َ
َحُدُ�مْ  قَامَ  إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
يَْفتَِح  اللَّيِْل  ِمنَ  أ

ْ
 فَل

َالة َعَتْ�ِ  الصَّ
ْ
اهُ . »خفيفت� بَِر� وَ  .)١(مُسلم رَ

 یاگر به ھنگام شب، کس«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۷( -۱۱۹۴
د نماز را با دو یو گزاردن نماز تھّجد) از خواب برخاست، با یدار زنده شب یاز شما (برا

 ».رکعت کوتاه، آغاز کند
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 :ام شبیگر بر قیاریعوامل  :شرح
 کند، عبارتند از: یم یاریتھّجد ام شب و نماز یکه انسان را بر ق یعوامل

ھستند،  یدار لت شب زندهیه در مورد فضک یثیات و احادیتعمق و تأمل در آ -۱
شب زنده داران در نظر گرفته  یه خداوند براک یز شناخت درجات و ثوابین

نفس انسان  یبرا کیجاد شود و محریاست، تا در قلب انسان عالقه و شوق ا
 شتر باشد.یثواب بلت و یجھت به دست آوردن فض

آن و تدبر در مورد آتش سوزان  کوحشتنا یھا آخرت و صحنه ی ر دربارهکتف -۲
ن عمل را انجام دھد، خواب از یا یسکھر  کآن؛ بدون ش یھایجھنم و گرفتار

روز محشر ھراسان  یھاید و از خوف جھنم و گرفتاریچشمانش خواھد پر
ی خواب از  بایندهنم راد جھید یبدون ترد«د: یگو یم س خواھد شد. طاووس

 .»چشم عابدان است
دار و یدار و مالقات خدا را دوست داشته باشد، خداوند ھم دیه دک یسکھر  -۳

دار خدا را نپسندد خداوند ھم ید یسکمالقات او را دوست خواھد داشت و ھر 
ستد یشگاه خداوند بایداند ھرگاه در پ یه مؤمن مکپسندد. چرا  یدار او را نمید

 .)۷۶۸-۱۹۸ح ( ۱/۵۳۲مسلم  -١
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با  یقت با خواندن ھر حرفیات آن شود، در حقیل آیتالوت قرآن و ترتو مشغول 
 یھا یکیام در تارین قیند. بنابراک یش میایش گفت و گو و مناجات و نیخدا

ن گفتگو و مناجات لذت یده و لذتبخش خواھد بود و از ایاو پسند یشب برا
ر خدا آرام که تنھا ذکشود، چرا  یجاد مینه در قلبش ایبرد و آرامش و طمأن یم

 بخش دلھاست.
فرا  یکین یبه سو یکیرا نید، زیجو یاب گناه در روز، دورکالزم است از ارت -۴

ا شر، منجر به یر یاز خ کیخواند و انجام اند یرا فرا م ی، بدیخواند و بد یم
ه ک یمدت پنج ماه به سبب گناھ«د: یگو یم یشود. ثور یشتر شدن آنھا میب

 .»داری محروم گشتم بودم از شب زندهب شده کمرت
امل ک ید، من با صحت و تندرستیابوسع یا«گفت:  ینفر به حسن بصر یک

ل وضو را ھم یدار شوم و وسایام بیه شب جھت قکخوابم و در ضمن دوست دارم  یم
؟ فرمود: گناھانت تو را ستین امر چیشوم، علت ا ینم یدار نمیب ینم، ولک یآماده م

 .»اند بسته
در مصرف آنھا  یاده رویه زکند، چرا کن یاده رویدن زیدر خوردن و آشام -۵

ل کبر او مش یام و شب زنده داریجه قیشود و در نت یثرت خواب مکباعث 
ن یدان خود چنیاز بزرگان به مر یه بعضکن جھت است یخواھد شد. از ا

د، تا ھنگام مرگ یاد نخوابید و زیاد ننوشید تا زیاد نخوریه زکاند  ردهکسفارش 
 د.یحسرت نخوراد یز

 ن عمل خواب آور است.یرا ایطاقت فرسا، ز یارھاکعدم انجام  -۶
ا وابسته شد یه به دنک یرا قلبی، زیویبه زرق و برق دن یعدم عشق ورز -۷

آن غافل  یھا است، و از بھشت و نعمتیدن ی شهیر و اندکشه در فیھم
دازد، ا دلبسته است، ھر چند به نماز شب بپریه به دنک یشود. چون انسان یم

 یزیه تنھا به چکند، بلکتواند به نحو احسن و مطلوب تدبر  یباز ھم نم
 رده است.که قلبش را مشغول کشد یاند یم
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ن خواب سنت است و انسان را یه اکلوله]، چرا یمواظبت بر خواب روزانه [ق -۸
 .١کند ای شب زنده داری یاری میبر
فق] (۸[ - ۱۱۹۵  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ْلَةً  َميُْمونَةَ  َخاليَِت  ِعنْدَ  بِتُّ : قَاَل  َ�بَّاس ابْن وََعن
َ

َث  ِعنَْدَها ج َوانلَّيِبُّ  يل  رَُسولِ  َ�تََحدَّ
ْهِلهِ  َمعَ  ج هِ لّٰ ـال

َ
ا َرقَدَ  ُ�مَّ  َساَعةً  أ ِخرُ  اللَّيِْل  ثُلُُث  اَكنَ  فَلَمَّ

ْ
وْ  اآل

َ
  َ�نََظرَ  َ�َعدَ  َ�ْعُضهُ  أ

َ
َماءِ  إِىل  السَّ

 
َ
ِق  يِف  إِنَّ «: َ�َقَرأ

ْ
َماَواِت  َخل رِْض  السَّ

َ ْ
َاب ألو� آليَات َوانلََّهار اللَّيْل َواْخِتَالِف  َواأل

ْ
بل

َ ْ
 َحىتَّ  »األ

وَرةَ  َختَمَ    قَامَ  ُ�مَّ  السُّ
َ

ِقْرَ�ةِ  إِىل
ْ
ْطلََق  ال

َ
  يِف  َصبَّ  ُ�مَّ  ِشنَاَ�َها فَأ

ْ
  ُ�مَّ  َجْفنَةِ ـال

َ
أ  َحَسنًا وُُضوًءا تَوَضَّ

وُُضوَءيِْن  َ�ْ�َ 
ْ
بْلَغَ  َوقَدْ  يُْ�رِثْ  لَمْ  ال

َ
ُت  َ�ُقْمُت  فََص�َّ  َ�َقامَ  أ

ْ
أ َخذَ  �ََسارِهِ  َ�نْ  َ�ُقْمُت  َوتَوَضَّ

َ
 فَأ

ُذِ� 
ُ
َداَرِ�  بِأ

َ
ْت  يَِميِنهِ  َ�نْ  فَأ ةَ  ثََالَث  َصَالتُهُ  َ�تَتَامَّ َعةً  َعرْشَ

ْ
 َ�َفخَ  َحىتَّ  َ�نَامَ  اْضَطَجعَ  ُ�مَّ  َر�

َالةِ  بَِالٌل  فَآَذنَهُ  َ�َفخَ  نَامَ  إَِذا َوَ�نَ    َولَمْ  فََص�َّ  بِالصَّ
ْ
أ  يِف  اْجَعْل  اللَُّهمَّ «: ُداَعئِهِ  يِف  َوَ�نَ  َ�تَوَضَّ

يِب 
ْ
 نُوًرا َوفَْوِ�  نُوًرا �ََسارِي َوَ�نْ  نُوًرا يَِميِ�  َوَ�نْ  نُوًرا َسْميِع  َوِ�  نُوًرا برََصِي َوِ�  نُوًرا قَل

يِف  نورا وأما� نورا وحتيت
ْ
: وَُذِكرَ  »نُوًرا لَِساِ�  َوِ� «: َ�ْعُضُهمْ  َوَزادَ  »نُوًرا يِل  َواْجَعْل  نُوًرا وََخل

ِْ�  وََعَصيِب «
َ
 .)٢(»و�رشي وَِشَعرِي وََدِ�  َوحل

ْعِظمْ  نُوًرا َ�ْفيِس  يِف  َواْجَعْل «: لَُهَما ِرَوايَةٍ  َوِ� 
َ
ْخَرى َوِ�  »نُوًرا يِل  َوأ

ُ
 اللَُّهمَّ «: لُِمْسِلمٍ  أ

ْعِطِ� 
َ
 »نورا أ

(دختر لمونهیام، م ، نزد خالهید: شبیگو س ) عبدالله بن عباس۸( -۱۱۹۵

ام  ز در آن شب نزد خالهین ج دم؛ و رسول خدای) خوابج امبریپ یحارث، ھمسر گرام

ش سخن گفتند و پس از آن یخو ی با خانواده یساعت ج اش) بود. آن حضرت (در خانه
د، از خواب برخاستند و یفرارس -از آن  یا برخی -ک سوم آخر شب یدند؛ و چون یخواب

 ات را تالوت فرمودند:ین آیآسمان نگاه افکندند و ا یش نشستند و به سویخو یدر جا

لوله یطان قیه شکرا یز دینکلوله یق«؛ »قيلوا فإن الشياطني التقيل«د: یفرما یم ج رسول الله -١
ت یق انس روایاز طر» الطلب«م در یو ابونع» االوسط«در  یث را طبرانین حدیا» ند.ک ینم
ر، یح الجامع الصغیو صح ۱۶۴۷حة، شماره یث الصحیاالحاد ی ز در سلسلهین یاند. آلبان ردهک

 آن را حسن دانسته است. ۴۴۳۱شماره 
 یی؛ نسا۳۴۱۹ح  ۵/۴۵۵ ی)؛ ترمذ۷۶۳-۱۸۱ح ( ۱/۵۲۶؛ مسلم ۶۳۱۶ح  ۱۱/۱۱۶ یبخار -٢

 .۱/۲۸۴؛ و مسند احمد ۱۱۲۱ح  ۲/۲۱۸
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َ�َٰ�ٰتِ إِنَّ ِ� َخۡلِق ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ۡلِ  ٱۡختَِ�ِٰف وَ  ٱۡ� ْوِ�  ٱ�ََّهارِ وَ  ٱ�َّ

ُ
ۡلَ�ٰبِ �َ�ٰٖت ّ�ِ

َ
 ﴾١٩٠ٱۡ�

 .]۱۹۰عمران: [آل 
ان رساندند؛ یآل عمران) را به پا یش ادامه دادند تا آن که سوره (یو به قرائت خو

 ).آل عمران تالوت کردند ی سوره ۲۰۰تا  ۱۹۰ ی هیاز آ یعنی(
زه را باز کردند و در یمشک ی زه رفتند و نخ دھانهیمشک یگاه برخاستند و به سو آن

به طور کامل  -کم  یلیاد و نه خیز یلیخ نه -ختند؛ سپس با آب یبزرگ آب ر یظرف
 یز از جایگاه بلند شدند و شروع به گزاردن نماز نمودند. من ن وضو گرفتند؛ آن

گوشم را (به  ج ستادم؛ آن حضرتیشان ایبرخاستم و وضو گرفتم و به جانب چپ ا
ش دور دادند و در سمت راست ی) گرفتند و از جانب چپ مرا به جانب راست خویآرام

 د.یزده رکعت کامل گردی، سج است که نماز رسول خدا یادآوریخود قرار دادند؛ قابل 

 یدند به طوریدند و خوابیش) دراز کشیراست خو ی(به پھلو ج گاه رسول خدا آن

عادت  ج دنشان بود،) بلند شد. و آن حضرتیخواب ی نفسشان (که نشانه یکه صدا
 شد. ینفسشان بلند م یدن، صدایم خوابداشتند که ھنگا

 ج گاه رسول خدا شان اعالم نمود؛ آنیآمد و وقت نماز (صبح) را به ا س سپس بالل
 رند.یکه وضو بگ آن یش را گزاردند، بی(برخاستند و) نماز خو

 � برصي نوراً،و ا� اجعل يف قليب نوراً،«فرمودند:  یش میخو یدر دعا ج امبریو پ
 اما� نوراً،و حتيت نوراً،و فو� نوراً،و عن �ساري نوراً،و عن يمي� نوراً،و نوراً،� سميع و
م، سمت راستم، یھا م، گوشیھا ا! در دلم، چشمیبار خدا« .»خليف نوراً، واجعل يل نوراً و

، یقرار ده و به طور کلّ  یم، نوریش روینم و در پییسرم، در طرف پا یسمت چپم، باال
 .»ه من قرار دهشه نور را ھمرایھم

پروردگارا! در زبانم «؛ »و يف لسا� نوراً «اند:  ز افزودهین عبارت را نیان، ایاز راو یبرخ
 .»قرار بده ینور

 شعريو د�و حل�و و عصيب«ز آمده است: ین جمالت نیگر، اید یتیو در روا
 .»قرار بده یز نوریا! در رگ، گوشت، خون، مو و پوستم نیبار خدا«؛ »�رشيو
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و مسلم،  یگر از بخارید یتیاند؛ و در روا ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ا! در وجودم یبار خدا«؛ »اعظم يل نوراً و واجعل يف نفيس نوراً « ن وارد شده است:]یچن
 .»قرار بده و نور مرا بزرگ و باشکوه بگردان ینور

 یا! به من، نوریبار خدا«؛ »ا�ّ اعط� نوراً «گر از مسلم، آمده است: ید یتیو در روا
 .»بکن یارزان

ث، معلوم ین بخش از حدی: از ا»مع اھله ساعة ج فتحّدث رسول خدا« :شرح
 ست:یل مکروه نیذ یھا شود که سخن گفتن پس از عشاء در صورت یم

 باشد. ینیرامون امور آخرت و مسائل دیھرگاه سخنان، پ
 اندرز باشد.حت و یموعظه و پند و نص یھرگاه سخنان، برا

 ھرگاه سخنان به خاطر ُحسن معاشرت با خانواده باشد.
، مدنظر باشد، در آن ینیبعد از عشاء، ھدف مشروع د یبه ھر حال، اگر در گفتگو

 -بر اساس گمان غالب  -در آن نخواھد بود، البته مشروط بر آن که  یصورت، اشکال
 نگذارد. یر منفیمشروع، بر نماز صبح، تأث ینینش شب

آخر  ی هیدار شدن از خواب، ده آیپس از ب ج امبریپ یعنی: »ختم السورة یحتّ «
 .۲۰۰تا  ۱۹۰ ی هیآل عمران را خواندند؛ از آ ی سوره
 زه.ی: مشک؛ مشک»القربة«
 : باز کرد؛ گشود.»فاطلق«
 شود. یکه درب مشک بدان بسته م یسمان و نخی: رشناق: »شناقھا«
 : ظرف بزرگ.»الجفنة«
 یوضو یعنیکم، وضو گرفت؛  یلیاد و نه خیز یلی: با آب نه خ»نین الوضوئیب«

 (کم استفاده نمودن) به دور بود. »ریتقت«) و یرو ادهی(ز »ِاسراف«از  ج امبریپ
ط و یت تمام شرایبا رعا یعنی: به طور کامل وضو را به انجام رساند؛ »قد ابلغ«

 ھا، وضو گرفتند. واجبات و حّد و حدود و آداب و سّنت
 .»ل شدیتکم« یشه الزم است به معنای: از باب تفاعل و ھم»فتتامت«
ده یخواب بودنش است، شن ی نفسش که نشانه یکه صدا ید به نحوی: خواب»نفخ«

 شد. یم
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أو فصيلّ « ء در برابر مقعد، ید توجه داشت که خواب بدون قرار دادن شی: با»مل يتوضّ
 یکه به طور آزاد بخوابد، وضو یلمانباشد و ھر مس یاز اسباب باطل نمودن وضو م یکی

خوابد  یمن به ھنگام خواب، چشمانم م«ند: یفرما یم ج امبریپ یگردد؛ ول یاو باطل م
گاه است  یقلبم نم یول  .»خوابد و آ

شان، یا یبود که با خواب، وضو ج آن حضرت یھا یژگین رو، از خواّص و ویاز ا
 شد. یباطل نم

 ج �ّدثنا عن يللة ارُسي بانليبّ  س سمعُت ا�س بن مالك«د: یگو س ک بن عبداللهیشر
 -مسجد احلرام ـهو نائم يف الو -من مسجد الكعبة جاء ثالثة نفر قبل ان يُويح ايله 

؛ كقال اخرهم: خذوا خ�هم. فاكنت تلو فقال اّوهلم: ايهم هو؟ فقال اوسطهم: هو خ�هم.
 الينام قلبهو نائمة عيناه ج انليبّ و فلم يرهم حيّت جاؤوا يللة اخري فيما يري قلبُه

ه جرب�ل ثم عرج به ايل السماءو االنبياء تنام اعينهم ك�ذلو
ّ

 »التنام قلو�هم فتوال
 ).۳۵۷۰ح  ،۲۴، کتاب المناقب، باب ی(بخار

ھا برده شد، از زبان  از مسجد حرام به آسمان ج را که رسول خدا یداستان شب«

ک شب یشود،  یوح ج امبریش از آن که به پیدم که او گفت: پیشن س انس بن مالک
آمدند.  یده بودند، سه نفر نزد ویدر مسجد حرام خواب -چند  یھمراه تن -شان یکه ا

شان است. نفر  نینفر اول گفت: آن شخص کدام است؟ نفر دوم گفت: ھمان که بھتر

، ج امبریپافت و ین جا خاتمه یان تا ھمید. آن شب، جریشان را ببر نیسوم گفت: پس بھتر
شان با چشم قلب (در خواب) یگر، نزد او آمدند و اید ید تا آن که شبیھا را ند گر آنید

امبران یپ ی دار بود. ھمهیقلبش ب ید، ولیخواب یم ج امبریرا چشم پید؛ زید یھا را م آن
گاه  دار است. آنیشان بیھا دل یرود ول یشان به خواب میھا اند که چشم گونه نیا

ھا باال  را بر عھده گرفت و او را به آسمان ج ت بردن رسول خدایلمسئو÷لیجبرئ
 .»برد

قلب)  یداری(ب یژگین ویامبران در ایپ یشود که تمام یث معلوم مین حدیاز ا

، در برابر افراد اّمت است نه ج امبریت پین خصوصیم ھستند؛ پس ایک و سھیشر
 امبران.یپ
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را که خداوند،  ییھا شود که دل ین استنباط میث، چنین حدیبه ھر حال، از ا
کنند، و در  یدا میبا عالم ُقدس و ملکوت، پ یرعادیدھد، ارتباط غ یقرار م یفرودگاه وح

قرار داده شده است؛ و  یامبران، در حکم وحیاست که خواب پ یدارین بیھم ی جهینت

ک خواب، به ذبح فرزندش ی ی، بر مبنامیل بود، که ابراھین دلیبر اساس ھم

يا ابت «  افت و فرمود:یقت را درین حقیز این ÷ لیاقدام نمود و اسماع ÷ لیاسماع
ل ین دلیھم ی. و بر مبنا»پدرجان! ھر چه فرمان خداست، اجرا کن«؛ »افعل ما تؤمر

 ، خواب پدر را، امر خدا دانست.لیبود که اسماع
ز یھا ن فاظ و کلمه، از درک ما باالتر است و الیدارین بیقت ای، فھم حقیو به طور کلّ 

 ت آن، قاصر و ناتوان ھستند.یقت و ماھیان و درک کامل حقیاز ب

ن یمنظور از ا ی ث، دربارهی: اگر چه شارحان حد..».اللهم اجعل يف قلبي نوراً «
شود که منظور از آن، تنھا قرآن  ین معلوم میاند؛ اّما به ظاھر چن داده ی، احتماالت»نور«

به  یا نش و درک تازهیمان به خدا، بیست، بلکه عالوه بر آن، این ج امبریمات پیو تعل
محدود  ید او را از زندگیدھد و افق د یبدو م یخاصّ  ینیب بخشد، و روشن یانسان م

ع، فرو یالعاده وس شگرف و فوق یبرد و در عالم یوار عالم ماّده فراتر میو چھار د یماّد 
 برد. یم

و  ینیو خودب یخودخواھ یھا کند و پرده یت مدعو یو از آنجا که او را به خودساز
ند یب یرا م یقیزند، حقا یتعّصب و لجاج و ھوا و ھوس را از مقابل چشم جانش کنار م

 ھا نبوده است. که ھرگز قبل از آن، قادر به درک آن
از  یاریدا کند و از بسیان مردم پیخود را در م یتواند راه زندگ ین نور، میو در پرتو ا

 ی ا غلبهیو  یگران به خاطر آز و طمع و به عّلت تفّکر محدود ماّد یاشتباھات که د
 شوند، مصون و محفوظ بماند. یو ھوا و ھوس، گرفتار آن م یخودخواھ

 م:یخوان یم یات اسالمین که در روایو ا

 .»کند یمان و حقگرا، با نور خدا نگاه میانسان با ا«. »مؤمن ينظر بنور اهللاـال«
 یخاصّ  ینیب توان روشن ین ھمه، باز نمیقت است؛ اگر چه با این حقیاشاره به ھم

د طعم آن را یف کرد، بلکه بایان و قلم، توصیکند با ب یدا میمان پیرا که انسان با ا
 .د و وجودش را احساس نمود!یچش
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د به درگاه یاز قساوت قلب، با ییصدر و رھا شرحفراچنگ آردن  یبه ھر حال، برا

وعده داده است، در قلب بتابد؛ و  ج امبر خدایکه پ یآورد تا آن نور الھ یرو خدا
ھوا و ھوس  یھا دل را از زباله یقل داد و سرایقلب را از زنگار گناه ص ی نهییآ یستیبا

ختن از ترس خدا و از عشق آن یمحبوب گردد؛ اشک ر ییرایپذ ی پاک کرد تا آماده
در رّقت قلب و نرمش و گسترش روح دارد و جمود  یبیر عجیمثال، تأث یمحبوب ب

 است. یسنگدل یھا چشم از نشانه
ستند؛ یکسان نی، یرش حق و درک مطالب و خود جوشیھا در پذ به ھر حال، انسان

کنند؛ از  یدرک م یقت را به خوبیک کالم کوتاه، حقیا یف، یلط ی ک اشارهیبا  یبرخ
به  یھا طوفان ک موعظه و اندرز، در روح آنیزد و سا یدار میھا را ب ک تذّکر، آنین رو یا

 کند. یپا م
ن یاتریھا و گو ن خطابهیتر ن و سختیدتریگر، شدید یاست که برخ ین در حالیو ا

 گذارد. ینم ین اثرین اندرز و مواعظ، در وجودشان کمتریرومندتریل و نیدال
 )حیَصحِ ] (۹[ - ۱۱۹۶

نَّهُ : َوَ�نْهُ 
َ
  فَتََسوَّكَ  فَاْستَيَْقَظ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  ِعنْدَ  َرقَدَ  �

َ
أ  قِ إِنَّ ِ� َخلۡ ﴿: َ�ُقول وَُهوَ  َوتَوَضَّ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ  ٱوَ  لسَّ
َ
 ﴾...ِض �ۡ�

وَرةَ  َختَمَ  َحىتَّ  َعتَْ�ِ  فََص�َّ  قَامَ  ُ�مَّ  السُّ
ْ
َطاَل  َر�

َ
ِقيَامَ  ِ�يِهَما أ

ْ
ُكوعَ  ال ُجودَ  َوالرُّ  ُ�مَّ  َوالسُّ

اٍت  ثََالَث  َذلَِك  َ�َعَل  ُ�مَّ  َ�َفخَ  َحىتَّ  َ�نَامَ  انرَْصََف    �َْستَاكُ  َذلَِك  لُكُّ  َرَ�َعاٍت  ِستَّ  َمرَّ
ُ
أ  َوَ�تَوَضَّ

 
ُ
ءِ  َوَ�ْقَرأ

َ
يَاِت  َهُؤال

ْ
ْوتَرَ  ُ�مَّ  اآل

َ
 .)١(ُمسلم َرَواهُ . بِثََالٍث  أ

ده یخواب ج ) به نزد آن حضرتی(شب ید: ویگو س ) عبدالله بن عباس۹( -۱۱۹۶

دار شدند و مسواک کردند و یاز خواب ب ج (به ھنگام نماز شب) آن حضرتبود؛ پس 

َ�َٰ�ٰتِ ٱإِنَّ ِ� َخۡلِق ﴿ات را تالوت فرموند:ین آیوضو گرفتند و ا �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
[آل عمران:  ﴾ۡ�

ان رساندند. یآل عمران) را به پا یش ادامه دادند تا آن که سوره (یو به قرائت خو]۱۹۰
ام، یکه در آن، ق یستادند و دو رکعت نماز گزاردند به طوریبه نماز ا گاه بلند شدند و آن

دند یش) بازگشتند و خوابیکردند؛ سپس (به بستر خو یار طوالنیرکوع و سجده را بس
 شد. یده مینشان بود) شن0دیخواب ی نفسشان (که نشانه یکه صدا یبه نحو

 .)۷۶۳-۱۹۱ح ( ۱/۵۳۰مسلم  -١
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به خواب  یاندک یعنیند؛ (ن کردیدار شدند و) سه بار چنیگاه (دوباره از خواب ب آن
ام، رکوع و یگاه مسواک زدند و وضو گرفتند و دو رکعت نماز گزاردند و ق رفتند؛ آن

ن یدند؛) و (عالوه بر دو رکعت نخست،) شش رکعت بدیگردان ینماز را طوالن ی سجده
آخر  ی هیگرفتند و (ده) آ یزدند و وضو م یب گزاردند؛ و در ھر بار، مسواک میترت

 کردند و در آخر، سه رکعت نماز وتر خواندند. یآل عمران را تالوت م ی سوره
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 : مسواک زد.»فتسّوک« :شرح
 : استفاده از مسواک در نماز شب

د کیبر انجام آن تأ ج رمکامبر ایه پکاست  ییھا از جمله سنت کاستفاده از مسوا

لَو ال «د: یفرما یند. مک یرا از خود جدا نم کمسوا گاه ھیچ رده است. حضرتکفراوان 
َمْرُ�ُهم بِالّسواِك ِعنَْد لُكِّ َصالةٍ  َ

يت ال امتم  یاگر سبب زحمت و دشوار« ؛١»اَْن اَُشقَّ يلَع اُمَّ
 .»کردم به استفاده از مسواک امر مید آنان را در وقت ھر نماز، یشد بدون ترد ینم

َفمِ «د: یفرما یگر مید یثیدر حد
ْ
ابزار  کمسوا« ؛٢»َمرْضاٌة لِلرَِّبّ و اَلّسواُك ِمْطَهَرٌة لِل

 .»ی خشنودی پروردگار است جلب کنندهدھان و  کیپا

رد، ک یاستفاده م کدر ھر حال از مسوا ج ه آن حضرتکن سبب است یبه ھم
 رد.ک یدر نماز شب آن را فراموش نم یحت

دار ینماز تھجد ب یھرگاه برا ج آن حضرت«ند: ک یت میفه روایاز حذ یامام بخار
 .٣»زد شد، دندان ھایش را مسواک می یم

است مسّلم؛  یان امرکدھان است، نزد پزش کیابزار بھداشت و پا که مسواکن یا
و عفونت  یدگیو مانع از پوس دھان کیه سبب پاکوجود دارد  یمواد کچون در مسوا

د از یطب جد یگردد. حت یا مھ ام لثهکت و استحیز موجب تقویشود؛ و ن یدندانھا م
 که مسواکن یر دندان ساخته است. اما ای، خمکدرخت مسوا ی شاخه ی عصاره

ه چون مسلمان با پروردگارش کن است یشود، منظور ا یپروردگار م یموجب خشنود

 .۹۰۱و  ۵۸۰، ۵۷۹ث شماره یجمع الفوائد، حد -١
: کز ر.ی. ن۵۸۵ث شماره ی..، جمع الفوائد، حد.و یی، نسایھقیمة، ابن حبان، بیت ابن خزیبه روا -٢

 .۱/۹۰ة، یالحاش
 .۲۴-۶/۲۳؛ مسلم، ۱۱۳۶ل، ح یصالة الل یام فی؛ باب طول القیبخارت یبه روا -٣
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است  یند، و خداوند ذاتک یاو را تالوت م یوتکپردازد و کتاب مل یش میایبه مناجات و ن
ه در ک ین فرشتگانیپسندد،ھمچن یرا نم یگریز دیچ کیو مقدس و منّزه و جز پا کپا

بد  یه بوک ییز از آنجایشوند و ن یت میبد اذ ی ابند، از بو و رائحهی ینماز حضور م
ستد، به یا یه ھمراه آن شخص به نماز مکشود  یم یت و آزار مسلمانیدھان، باعث اذ

.. به مسجد .ر ویاز، سیه بعد از خوردن پکاند  دهدًا ممنوع شکین سبب مسلمانان ایھم
ن از جمله یردن دھان به مسجد بروند. اکز ییه الزم است بعد از تمکند؛ بلیایب
شود به  یه موجب اصالح انسان مکرا اسالم ھر آنچه را یاسالم است؛ ز یھا ییبایز

دھد.  یراست قرار مدھد و ھمواره انسان را بر جاده و راه  یآن دستور م یانجام و اجرا
نادرست  یو خرافات و باورھا که از شریده انسان را به تخلیمثًال در امور مربوط به عق

از  کو باور خالص و پا یگانه پرستید، یند و به التزام و آراسته شدن به توحک یامر م
 ینه توزکیو  یقلب از حقه باز یو سالمت کیز به پایدھد، ن یدستور م یا ھرگونه شائبه
عبادت،  ی ند. دربارهک ی.. امر م.ا ویو ر ییو خودنما یو خودپسند یو خودخواھ

 یاست و ھم برا تر یه ھم نزد خداوند دوست داشتنکدھد  یفرمان م یخداوند به امور
 دتر است.یانسان مف یسالمت

 یو در گفتار به صداقت و راست یارکو دقت و درست یز به امانت داریدر معامالت ن
جسم انسان  ی منع فرموده است، درباره ییرده و از دروغ و بدگوکامر  یگفتار یکو ن

ان جسم یرده، و از ھر آنچه باعث ضرر و زکامر  یو توانمند ییبایو ز کیبه نظافت و پا
رده است. ک یشه از آن نھیھم یند، براک یوارد م یشود و در بھداشت انسان خلل یم
ات بشر را در نظر گرفته یه تمام جوانب حکم است ھا و حسنات اسال ییباین خود از زیا

شود، رھنمون  یه موجب اصالح جسم و روان مک ینیت مقررات و موازیو آنان را به رعا
 رده است.ک

لق السموات«  : ...»االرضو و هو يقول: اِنَّ يف خَ

داد.  یم یت خاصیداشت و به آن اھم یا ژهیبه تالوت قرآن توجه و ج رسول الله
ت یفکی لسلمه  ر بود. امکآن حضرت روشن و واضح و ھمراه با تدّبر و تفتالوت 

روشن، واضح و ھمراه با  ج تالوت رسول الله«ند: ک یان مین بیتالوت آن حضرت را چن
را یتأسف است، ز ی هیاز مسلمانان ما ین عصر تالوِت برخیاما در ا» ر بود.کتدّبر و تف

رمضان است  کد در آخر ماه مباریختم قرآن مجا یان رساندن سوره و یھدف آنان به پا
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ت را ین وضعیه اک یسانکاست. لذا  ج ن خود مخالِف سنِت مطھِر رسول اللهیه اک
اط و دقت فراوان مردم را از آن بازدارند، تا سنت مطھر ید با احتینند، باک یمشاھده م

 زنده شود. ج رسول الله
ابد. چون ی یم یرمضان تجلّ  کماه مبارامبراسالم، در ین مخالفت با سنت پیغالبًا ا
برق آسا و شگفت آور است. به  یاز مسلمانان ختم قرآن، آن ھم با سرعت یاریھدف بس

ن یند. اک یه امام چه تالوت مکفھمند  ینم یان به خوبیاز مقتد یکچ یه ھک یطور
 ر باشد، چون سنتکد ھمراه با تدبر و تفیه باکاز ھدف تالوت است  یعمل خود، دور

ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرتِِّل ﴿ ی هیله به آین وسیم است تا بدیرکل قرآن یترت ج آن حضرت
َ
أ

 عمل شود. .١]۴[المزمل:  ﴾٤تَۡر�ِيً�  ۡلُقۡرَءانَ ٱ
است  یگریام دکام مّد، وقف و احکاح یح حروف و اجرایصح یل، ادایمنظور از ترت

صوت در تالوت قرآن امر  ییبایبه ز ج رمکباشد. رسول ا یه مربوط به تالوت قرآن مک

ْصواتُِ�مْ «د: یفرما یرده است. مک
َ
قرآَن بِأ

ْ
ش قرآن را آراسته یخو یبا صدا«؛ ٢»َز�ُِّنوا ال

ن] یآھنگ یقرآن را با صوت [و صدا یسکھر «ز فرموده است: ین» د.ینکن یو مز

ل قرآن به سبب یبر ترت ج ق آن حضرتید و تشوکیالبته تمام تأ ٣»ست.ینخواند، از ما ن
است. در  یریر و تدّبر و فراگکو تف یجاد خشوع و فروتنیه ھدف از تالوت، اکآن است 

شود و  یدار میو قلب ب یکصوت، احساسات تحر ییبایتالوِت آھسته و آرام و ھمراه با ز
 رود. یفرو م یو روحان یانسان در عالم معنو

 : »السجودو الركوعو اطال فيهام القيام«

ی بقره را  فرماید: شبی با پیامبر به نماز ایستادم. ایشان سوره می سحضرت حذیفه 
ی نساء  کنند، اما پس از اتمام آن، سوره آغاز کردند، فکر کردم که در پایان سوره، رکوع می

 .٤را آغاز کردند و سپس آل عمران را نیز بدان افزودند، تالوت آن حضرت آھسته و آرام بود

 ».و قرآن را [ھمراه با دقت و تأمل و در ضمن شمرده و روشن] بخوان...: «... ۴مزمل / -١
 .۷۳۵۴و ابن ماجه، جمع الفوائد  ییت ابوداود، نسایبه روا -٢
 .۷۳۵۸ح  ۱/۲۸۸، جمع الفوائد، یی، مسلم، ابوداود و نسایت بخاریبه روا -٣
ن استنباط یث چنین حدیاز ا ی. برخ۲۲۵۱ح  ۱/۳۱۳، جمع الفوائد، ییت مسلم و نسایبه روا -٤

 ز و درست است.یر مواضع، جایھا، در قرائت قرآن، در نماز و سا ر سورهیم و تأخیه تقدکنند ک یم

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٦١٠

د: یگو یم س ه ابن عباسکن گونه است یبد ج و مختصر رسول اللهوتاه کتالوت 

، ١»يا اهيا املزمل« ی سوره ی به اندازه یعتکن زدم؛ در ھر ریام آن حضرت را تخمیق«

 لشه یه حضرت عاکرد. چنان ک یام میه قیآ یکھم با  یگاھ .٢»کردند یتالوت م
د: یفرما یم س ابوذر .٣»کردام یه قیآ یکبا تالوت  ج رسول الله یشب«ند: ک یت میروا

نَت ﴿ن است: یه ایآ یکآن «
َ
ُهۡم ِعَباُدَكۖ �ن َ�ۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ ۡ�ُهۡم فَإِ�َّ  ۡلَعزِ�زُ ٱإِن ُ�َعّذِ

 .٤]۱۱۸[المائدة:  ﴾١١٨ۡ�َِكيمُ ٱ

ه کگزارد، اجازه داد  ینماز م یه به صورت انفرادک یسکبه  ج ن رسول اللهیھمچن
چنانچه «ن باره فرموده است: یند. در اک یتواند نماز خودش را طوالن یھر اندازه م

اگر تنھا  یبگزارد، ول کوتاه و سبکاز شما امام جماعت بود الزم است، نماز را  یسک
 .»خواھد نماز را طوالنی کند یی که میبود تا جا
اگر خسته است به  یعنیدارد،  یردن نماز ھم به نشاط و توان فرد بستگک یطوالن

ند، و ھرگاه کامل ادا کو نشاط  یاریاستراحت بپردازد و بعد از استراحت نماز را با ھوش
دام از شما تا کھر «ث آمده است: یه در حدکخسته شد به استراحت بپردازد. چنان

یند و به سل و خسته شد، بنشکه سرحال و شاداب است، نماز بگزارد و چون ک یوقت
و  یانه روی، مشرام ک ی ن سفارش آن حضرت به صحابهیھمچن .٥»داستراحت بپرداز

در عبادت برحذر داشته  یاده رویاعتدال در عبادت است و ھمواره آنان را از افراط و ز
ن درست است یا ایآ«د: یفرما یسؤال م س ه از عبدالله بن عمرو بن العاصکاست. چنان

. ید:] گفتم: آریگو ید؟ [عبدالله میریگ ید و روز را روزه مینیکام میه شما شب را قک
شود  یف و جسمت خسته و ناتوان میچشمانت ضع ین وضع را ادامه دھیفرمود: اگر ا

ه ک ینکد چنان عمل یدارند و با یز بر تو حقیه نفس و اھل و خانواده ات نکو بدان 

 ه است. یست آیب ید و دارایقرآن مج ی ن سورهیھفتاد و سوم -١
 .۲۲۵۹ح  ۱/۳۱۴صاحبان صحاح سته، جمع الفوائد، ت یبه روا -٢
 .۲۲۷۱، ح ۱/۳۱۶داند. جمع الفوائد  یب میث را حسن غرین حدی، او ایت ترمذیبه روا -٣
 ی ، دربارهیه بخواھک، پس بندگان تو ھستند [و ھرگونه ینکاگر آنان را مجازات : «۱۱۸مائده /  -٤

انی چرا که] تو چیره و تو یباز ھم [تو خود دان ینک] و اگر از آنان گذشت ینکعمل  یتوان یآنان م
 .»ای و فرزانه

 .۱۱۵۰، ح ۴۴ - ۶/۴۳العبادة،  ید فیره من التشدیک، باب ما یت بخاریبه روا -٥
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ه ی] ھم بخواب و بن و [گاھکام ی] قین و [گاھک] افطار یر و [گاھی] روزه بگی[گاھ
 .١»استراحت بپرداز

انه ی.. به وضوح م.ن وکر و افطار ید: روزه بگیفرما یه مک ج الم رسول اللهکن یدر ا
 ی وهین است اخالق و شیشود. ا یارھا مشاھده مکو اعتدال در عبادت و تمام  یرو

رد؛ چون باعث یو افراط صورت پذ یاده روید در عبادت زیه نباک ج رمکرسول ا
د یز نبایمھم تراند. ن یام و شب زنده داریه از قکشود  یم یفیالکدر حقوق و ت یوتاھک

از خدا و  یرد؛ چون موجب قساوت قلب و دوریصورت گ یط و سھل انگاریدر آن تفر
انسان  یمانیو ا ی، روحیات معنویح ی ه در بردارندهکشود  یم ییمحروم ماندن از غذا

 ت شود.یرعا یانه رویو م د اعتدالیارھا باکه در تمام کاست، بل
 )حیَصحِ ] (۱۰[ - ۱۱۹۷

  َخادِل  بن ز�د وََعن
ْ
نَّهُ  ُجَهِ�ّ ـال

َ
ْرُمَقنَّ : قَاَل  �

َ َ
 فََص�َّ  اللَّيْلَةَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َصَالةَ  أل

َعتَْ�ِ 
ْ
َعتَْ�ِ  َص�َّ  ُ�مَّ  َخِفيَفَتْ�ِ  َر�

ْ
َعتَْ�ِ  َص�َّ  ُ�مَّ  َطِو�لََتْ�ِ  َطِو�لَتَْ�ِ  َطِو�لَتَْ�ِ  َر�

ْ
 ُدونَ  وَُهَما َر�

َعتَْ�ِ  َص�َّ  ُ�مَّ  َ�بْلَُهَما اللَّتَْ�ِ 
ْ
َعتَْ�ِ  َص�َّ  ُ�مَّ  َ�بْلَُهَما اللَّتَْ�ِ  ُدونَ  وَُهَما َر�

ْ
 اللَّتَْ�ِ  ُدونَ  َوُهَما َر�

َعتَْ�ِ  َص�َّ  ُ�مَّ [ َ�بْلَُهَما
ْ
ْوتَرَ  ُ�مَّ ] َ�بْلَُهَما اللَّتَْ�ِ  ُدونَ  وَُهَما َر�

َ
ةَ  ثََالَث  فََذلَِك  أ َعةً  َعرْشَ

ْ
اهُ . َر� وَ  رَ

لِمٌ  سْ  مُ
تَ  دون وھما ِن یَعتَ کَر  صلی ثمَّ : َقْوله ْرَبَع  َقْبَلُھَما ِن یاللَّ

َ
اٍت  أ  ُمْسِلٍم  ِح یَصحِ  یفِ  َذاکھَ  َمرَّ

ُصول وجامع َداُود یأب َوسَنن کَمال وموطأ یدِ یحمـالْ  کتاب من وأفراده
ُ
 .)٢(اْأل

د: (به خود گفتم:) امشب نماز رسول یگو س ید بن خالد ُجھنی) ز۱۰( -۱۱۹۷

آن،  یھا و تعداد رکعت ج امبرینماز شب پ یرم (تا از چگونگیگ یر نظر میرا ز ج خدا
گاھ  ).ابمی یآ

 یرا برا ج امبریپ ی مهیا خیدر،  ی د: (پّلهیسخنانش گو ی در ادامه س د بن خالدیز
 یعنیمه شب، یک نیگاه نزد ش را بر آن نھادم؛ آنیخودم، بالشت قرار دادم و سر خو

ستادند و) نخست دو یاز خواب برخاستند و به نماز ا ج امبریا پس از آن، پیش یپ یاندک

 .۱۱۵۳، ح ۴۷-۶/۴۶، ھمان باب، یت بخاریبه روا -١
 کمال؛ موطأ ۱۳۶۲ح  ۱/۴۳۳؛ ابن ماجه ۱۳۶۶ح  ۲/۹۹)؛ ابوداود ۷۶۵-۱۹۵ح ( ۱/۵۳۱مسلم  -٢

 .۵/۱۹۳؛ و مسند احمد »لیتاب صالة اللک«، ۱۲ح  ۱/۱۲۲
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و با قرائت  یار طوالنیرکعت نماز کوتاه و سبک خواندند و پس از آن، دو رکعت نماز بس
رکعت از آن ھشت رکعت، به ھردو  که -گر یھشت رکعت دگاه  مفّصل گزاردند؛ آن
ک رکعت یخواندند؛ و پس از آن،  -تر بود  تر و کوتاه سبک ی، اندکینسبت دو رکعت قبل

 زده رکعت شد.یس ج امبرینماز شب پ یھا وتر را گزاردند؛ و مجموع رکعت

 ركعتنيثمّ صيلّ «ت باال، عبارت یت کرده است. در روایث را مسلم رواین حدی[ا

ح مسلم و یب در صحین ترتیچھار بار تکرار شده است؛ و به ھم ،»مهادون اللتني قبلهامو
سنن «، »موّطأ مالک«ن) و در یحین الصحی(الجامع ب یدیاز کتاب حم» افراد مسلم«

 آمده است].» جامع االصول«و » ابوداود

رمقّن « :شرح  خواھم بود. ج امبریر نظر خواھم گرفت؛ مراقب نماز شب پی: ز»َالَ

را سه  »نیلتیطو«عبارت  س ید بن خالد ُجھنی: ز»نیلتین، طویلتین، طویلتیطو«

ار یار بسیدو رکعت نماز بس ج امبریپ یعنید، تکرار نموده است؛ یبار به جھت تأک
 گزاردند. -توأم با اخالص و صداقت و اعتقاد و عمل  -و با قرائت مفّصل  یطوالن
 ی، اندکیرکعت، نسبت به دو رکعت قبلھردو  یعنی :»ن قبلھمایو ھمادون اللت«
 تر بود. تر و سبک کوتاه

َفٌق ] (۱۱[ - ۱۱۹۸  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ا: قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ  نَ  لَمَّ رَثُ  اَكنَ  َوَ�ُقَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  بَدَّ
ْ
�

َ
 .)١(َجالًِسا َصَالتِهِ  أ

فشان به خاطر ی(در آخر عمر شر ج امبرید: چون پیگولشهی) عا۱۱( -۱۱۹۸
ش را ی) خوی(مستحبّ  یشتر نمازھاین شده بودند، بی) فربه و سنگیو ضعف، اندک یریپ

 گزاردند. یبه حالت نشسته م
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
ن لفظ یث را با این حدیا یث، از آِن مسلم است؛ و بخارین حدی: لفظ ا»هیمّتفق عل«

فلّما كرث حلمه، «ن آمده است: یچن یات بخاریاز روا یکرده است، بلکه در برخت نیروا

 .»فربه شد، نماز را به حالت نشسته گزاردند ج امبریچون پ«؛ »صّ� جالساً 
َفٌق ] (۱۲[ - ۱۱۹۹  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

 .۶/۱۱۴)؛ و مسند احمد ۷۳۲-۱۱۷ح ( ۱/۵۰۶مسلم  -١
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 بَيْنَُهنَّ  َ�ْقِرنُ  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ  الَّيِت  انلََّظائِرَ  َعَرفُْت  لََقدْ : َقاَل  َمْسُعودٍ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ 
�نَ  فََذَكرَ  لِ  ِمنْ  ُسوَرةً  ِعرْشِ وَّ

َ
ـمُ  أ

ْ
ِل ال يِلِف  ىلَعَ  َفصَّ

ْ
َعةٍ  يِف  ُسوَرَ�ْ�ِ  َمْسُعودٍ  ابِْن  تَأ

ْ
 آِخُرُهنَّ  َر�

خان حم[  .)١(]يتساءلون َعم[و ]ادلُّ

را  یمشابھ یھا گمان من سوره ید: بیگو س ) عبدالله بن مسعود۱۲( -۱۱۹۹

گاھ شناسم و از آن یم نمودند و دو  یھا را با ھم جمع م آن ج امبریدارم که پ یھا آ

بنا به  - س گاه عبدالله بن مسعود خواندند؛ آن یک رکعت میھا را در  سوره از آن
ان نمود یمفّصل را ب یھا ست سوره از سورهیب -خودش که از مصحف داشت  یگردآور

ھا،  ن آنیخواندند و آخر یک رکعت میھا را در  از آندو سوره  ج که آن حضرت

 بود. »عمّ يتساءلون«و  »حم الدخان« یھا سوره
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ن آمده است:یو مسلم، چن یث به طور کامل در بخارین حدیا :شرح

الليلة يف ر�عة، ، فقال: قرأُت املفّصل س جاء رجل ايل ابن مسعود«د: یگو س ابووائل
اً كهّذ الشعر؟ لقد عرفُت انلظائر اليّت اكن انليبّ  يقرن بينهّن. فذكر عرش�ن  ج فقال: َهذَّ

 .»سورة من املفّصل، سورت� يف لك ر�عة

ک رکعت نماز، تمام یآمد و گفت: امشب در  س به نزد عبدالله بن مسعود یفرد«

 س شود) خواندم. ابن مسعود یمھا مفّصل گفته  کوچک قرآن را (که به آن یھا سوره
و  ید با تأنّ یشعر است؛ (قرآن با یھا یژگیات و ویاز خصوص یخوان ن سرعتیگفت: ا

شناسم که  یرا م یمشابھ یھا من سوره ).آرامش توأم با تفّکر و تأّمل، خوانده شود

و  خواند. یک رکعت میھا را در  نمود و دو سوره از آن یھا را با ھم جمع م آن ج امبریپ
 .»ان نمودیمفّصل را ب یھا ست سوره از سورهیابن مسعود ب

از  یعنیشود؛  یگفته م »مفّصل«ن منزل قرآن، یآخر یھا : به سوره»ُمفّصل«
بسم الله الرحمن « ی لهیکم، به وس ی تا آخر قرآن که به فاصله »حجرات« ی سوره

؛ و مسند احمد ۱۰۰۴ح  ۲/۱۷۴ یی)؛ نسا۸۱۲-۲۷۹ح ( ۱/۵۶۵؛ مسلم ۷۷۵ح  ۲/۲۵۵ یبخار -١
۱/۴۳۶. 
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ّصل (از ھم جدا مف یھا ن مناسبت، به سورهیاند و به ھم ، از ھم جدا شده»میالرح
 شده) معروف ھستند.

 گردد: یم میبه سه دسته تقس »مفّصل«
 ند.یگو یم »طوال مفّصل«را » بروج« ی تا سوره »حجرات« ی از سوره

 نامند. یم »اوساط مفّصل«را  »نهیب« ی تا سوره »بروج« ی و از سوره
 ند.یگو یم »قصار مفّصل«تا آخر قرآن را  »نهیب« ی و از سوره

 باشند. یھا، با ھم مشابه م هیا تعداد آیھستند که از لحاظ معنا  ییھا سوره »:نظائر«
 :»ف ابن مسعودیتأل یعل«

 ؟یا اجتھادیاست  یفیقرآن، توق یھا ب سورهیترت
 »:نگارش قرآن« یبمعنا» جمع قرآن«
ل کدر صدر اسالم، در سه دوران، سه ش »نگارش قرآن« یبه معنا »جمع قرآن«

رم؛ دوم، در زمان خالفت کغمبر ایات پیاست: نخست، در زمان ح دهیمتفاوت به خود د
 ق؛ سوم، در زمان خالفت عثمان بن عّفان.یر صّد کابوب

 نگارش قرآن در زمان رسول خدا:
ج بر آنحضرت یه بتدرک یات قرآنیار نگارش آکاز صحابه را به  یا رم عدهکغمبر ایپ

 ۹ن عده، یشدند. از ا یشناخته م »یّتاب وحک«ه با عنوان کشد، گماشته بود  ینازل م
بن  یدبن ثابت، ابیه، زین، معاویراشد یدارند، عبارتند از: خلفا یشتریه شھرت بکنفر 

، یدالوصفیرم، با دقت و اصرار زاکس. حضرت رسول اید و ثابت بن قیعب، خالد بن ولک
دو نفر) ا ی یکحداقل  -( یاتبان وحکن ید، فورًا ایگرد یه نازل مکھر قسمت از قرآن 

داشت، تا  یات وامیفرمود، و به نوشتن آن آ یاحضار م یرا بالفاصله پس از نزول وح
 .١مسلمانان باشد ی بان حفظ قرآن در حافظهینگارش قرآن پشتوانه و پشت

 ند. ک یآوردر زمان رسول خدا را گرد یاتبان وحکبالشر توانسته است نام چھل نفر از  -١
)Blachere, Intr. Cor. P. 12( و بوھل و  یه شده توسط شوالیتھ یق صورت اسامیاز تلف یو
 یصورت اسام ی هیتھ یازانوا براکرا بدست آورده است.  یچھل نفر ین صورت اسامیازانوا، اک
و  هیحلب ی رهیو س یو نوو یطبر یھا در زمان رسول خدا، طبقات ابن سعد و نوشته یاتبان وحک
 ,Casanvaد به: یژه بنگریق قرار داده است. بویو تحق یره را مورد بررسیخ و سیتب تارکگر ید

Mohammed et la fin du monde, 96. 
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 یھا یژگیو یه از نظر مسلم و بخارک یتیدر روا کدر کتاب مستدر یشابوریم نکحا
نا عند رسول الله نؤلف ک«د: یگو یبن ثابت م دیه زکح را دارد، آورده است یث صحیحد

 .١م)یردک یف میما در حضور رسول خدا اوراق قرآن را تأل -( »القرآن من الرقاع
ن است که ممکاست » ُرقعه«ث آمده است (و جمع ین حدیه در اک »ِرقاع« ی لمهک

اتبان که در دسترس کرا  یریگر باشد) نوع لوازم التحریز دیا چیاغذ کا یاز جنس چرم 
ات ی، آیسندگان وحیسازد: نو یما مشخص م یدر زمان رسول خدا بوده است برا یوح

) و ُعُسب (جمع یف سنگیف، الواح ظریسنگ ظر»: ُلخَفة«ِلخاف (جمع  یقرآن را رو
»: تفک«تاف (جمع کدرخت خرما) و اَ  یھا و پھن شاخه ییقسمت نھا»: بیعس«

نوشتند)  یآن م یشد و سپس رو یم کگذاشتند خش یه مکا گوسفند یاستخوان شتر 
گذارند و بر آن سوار  یشتر م ی گرده یه روک یتخته چوب»: قتب«و َاقتاب (جمع 

 .٢نوشتند یوانات) میح ی شده یم (قطعات پوست دباغیشوند) و اد یم
ات یھا و آ د: سورهیخواھد بگو یه مکنست یا »ف قرآنیتأل«د بن ثابت از یمنظور ز

در کتاب  یشکم. زریردک یرم مرتب مکغمبر ایق و طبق دستور پیدققرآن را با نظارت 
ھا، بدون  ات ھر سوره و قرار دادن بسمله در اول سورهیب آیترت«د: یگو یم »برھان«

رم کغمبر ایقرآن به دستور پ یھا ه در سورهیگاه ھر آی: جایعنیاست ( یفید توقیترد
ست. به ین یاسالم یان علمایم یباره اختالف نیوجه، درا چین شده است) و به ھییتع

 .٣»ستیز نیقرآن جا یھا از سورهھریک  ات دریب آین جھت، بر ھم زدن ترتیھم

 .۲۳۷، ص ۱؛ برھان، ج ۹۹، ص ۱اتقان. ج  -١
 د.ینیبب ۱۰۱، ص ۱ج ». اتقان«لمات را در کن یا شرح -٢
ه کن اجماع منقول یبه ا یوطی) است. س۲۵۶، ص ۱تاب برھان (ج کدر  یشکن عبارت زریا -٣

ند، و پس ک یرده است، اشاره مکات ھر سوره از قرآن عنوان یآ یفیب توقیدر رابطه با ترت یشکزر
ات یب آیترت«گفته است:  یه وکند ک ینقل م» مناسبات«ر در یرا از ابوجعفر ابن زب یاز آن عبارت

رم صورت گرفته کا غمبرید پکیق و ایدستور دق ف و نظارت ویقرآن با توق یھا ھر سوره از سوره
 یشکل زری). تما۴، ص ۱. اتقان. ج ک(ر.» ستیچ اختالف نین مسلمانان ھین باره بیاست و در ا

از مفسران،  ید: بعضیگو یم یگردد. و یارتر مکآش یسخن و ی ه با توجه به دنبالهین نظریبه ا
ن یاند: بخوان قرآن را با ھم ردهکنطور معنا ی(مزمل) ا ۷۳ ی ، سوره۴ ی هیرا در آ» بیترت«عبارت 

! و از خواندن قرآن برخالف یبش را بھم بزنیو ترت ینکاتش را جابه جا یه آکات بدون آنیب آیترت
 ).۲۵، ص ۱وھش بعمل آمده است (برھان. ج کغمبر، نیب مأثور از پیترت
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ر نقل شده است استناد یاز ابن زب یح بخاریه در صحک یثین رابطه به حدیدر ا یشکزر
 د:یفرما یه مک(بقره)  ۲ ی ، سوره۲۴۰ ی هید: به عثمان گفتم: آیگو یه مکند ک یم

ِينَ وَ ﴿  َ�ًٰعا إَِ�  ٱ�َّ ۡزَ�ِٰجِهم مَّ
َ
ۡزَ�ٰٗجا َوِصيَّٗة ّ�ِ

َ
َ�ۡ�َ  ٱۡ�َۡولِ ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َوَ�َذُروَن أ

ۡعُروٖف� وَ  نُفِسِهنَّ ِمن مَّ
َ
ُ إِۡخَراٖج� فَإِۡن َخرَۡجَن فََ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم ِ� َما َ�َعۡلَن ِ�ٓ أ  ٱ�َّ

 .]۲۴۰[البقرة:  ﴾٢٤٠َعزِ�ٌز َحِكيمٞ 
 یه را در جاین آیا ایرده است. آک) نسخ ۲۴۳ ی هین سوره (آیدر ھم یگرید ی هیرا آ

ن بوده است ی؟ (منظورش اینک یا آنرا حذف می یگذار یم یو باق یسینو یخودش م
ا ی یسینو ینسخ شده است در قرآن م یگرید ی هیبا آ یدانیه مکرا  یا هیه: چرا آک
منسوخ  ی هیگاه آیم جاکا دست ی؟! ینک یبماند و آنرا حذف نم ینوشته باق یگذار یم

! یا ابن اخی«)؟! عثمان پاسخ داد: ینگار یناسخ نم ی هیو قبل از آ یدھ یر نمییرا تغ
نجا یاز ا ١نم!ک یز را جابه جا نمیچ چی: برادرزاده! من ھیعنی »انه!کئًا من میر شیالاغ

اگر منسوخ بودن آن  یند، حتکرا جابه جا  یا هیه عثمان جرأت ندارد آکشود  یمعلوم م
ه در کداند  یرا، میناسخ ھم قرار گرفته باشد!). ز ی هیه بعد از آیمسلم باشد (و چند آ

ات قرآن موظف یآ یب آسمانیت ترتیرم را به رعاکغمبر این پیل امیه جبرئییکجا
ب ین ترتیت ایرا به رعا یاتبان وحکخود  ی ز به نوبهیده است و آنحضرت نیگردان

 .ات قرآن را ندارد!یب آیگر، حق دخالت در ترتیدھرکس  لف ساخته است، نه او و نهکم
ه گفت: در کرده است کالعاص نقل  یاحمد بن حنبل به سند حسن از عثمان بن اب

دگانش را به آسمان دوخت و بعد، یرسول خدا نشسته بودم. چند لحظه د کمحضر مبار
گاه از سوره ین جایه را در این آیه اکو مرا دستور داد  ل به نزد من آمدیفرمود: جبرئ

 قرار بدھم:

َ إِنَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ ُمُر ب
ۡ
 ٱلُۡمنَكرِ وَ  ٱۡلَفۡحَشآءِ َوَ�ۡنَ�ٰ َعِن  ٱۡلُقۡرَ�ٰ �يَتآيِٕ ذِي  ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ وَ  ٱۡلَعۡدلِ يَأ

� وَ  ُرونَ  ٱۡ�َۡ�ِ  .٢]۹۰[النحل:  ﴾٩٠يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ
ات یردن آکه رسول خدا را در حال امال کآمده است  یاریات بسیث روایتب حدکدر 

ه آنحضرت ضمن نظارت کاز آنست  کیدھد، و حا ینشان م یسندگان وحیقرآن بر نو
ب یسازد، و ترت یز به آنان خاطرنشان میات قرآن را نیگاه آیق بر نگارش قرآن، جایدق

 .۱۰۵، ص ۱؛ اتقان. ج ۲۹، ص ۶، ج یح بخاریصح -١
 .۱۰۴، ص ۱قان. ج ات -٢
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غمبر یه پکو مسلم است  یز قطعین نیا .١موزدآ یات به آنان میز مانند متن آیات را نیآ
در نماز  -ھا  ات در سورهیآ یب فعلین ترتیبا ھم -قرآن را  یھا از سوره یاریرم بسکا
تواند  ین موضوع میجمعه در حضور صحابه تالوت فرموده است، و ھم ی ا در خطبهی

است، و صحابه حق  یفیھا توق ات در سورهیب آیه ترتکنیباشد بر ا یل قاطعیدل
ه از ک یبیھا را به جز با ترت ات سورهینند و آکقه یاند از جانب خودشان اظھار سل نداشته

قرآن به تواتر  یھا سوره یکایکات یآ یفیب توقینند، و ترتکاند، مرتب  دهیرسول خدا شن
 .٢از رسول خدا نقل شده است

ن یرم به ھمکغمبر ایپ اتیاست؛ و در زمان ح یفیز توقیقرآن ن یھا ب سورهیترت
بوده  یگریه وضع طور دکنیاثبات ا یبرا یلیب مشخص و معلوم بوده است. و دلیترت

قرآن  یھا ند: سورهیگو یه مک یاسالم یاز علما یبعض ی هین، نظریم. بنابرایاست، ندار
ن، یندارد. ھمچن ییاند، مبنا ردهکاجتھاد خودشان مرتب  یه قائل بر مبناکرا صحابه 

قرآن  یھا از سوره یب بعضید: ترتیگو یشود و م یل میه قائل به تفصک یگرید ی هینظر
 اساس است. یب» یفیتوق«گر ید یب بعضیاست و ترت» یاجتھاد«

از  یب بعضیو ترت«د: یگو یه مکرفت ید پذیرا نبا یشکزر ی عالمه ی هین، نظریبنابرا
ه به کواجب نبوده است، بلب یت آن ترتین نشده، و رعاییھا از جانب خداوند تع سوره

از ھریک  ل، مصحفین دلیار صحابه واگذار شده بوده است، و به ھمیاجتھاد و اخت
چ وجه قابل یه به ھین نظریا ٣»مخصوص به خودش بوده است! یبیترت یصحابه دارا

مربوط به خودشان  یمصحفھا یھا ب سورهیاجتھاد صحابه در ترت را،یست. زیقبول ن
ب یت ترتیگران را به رعایه دکاند  خواسته یه است، و ھرگز نمبود ینش شخصیگز یک

ب مصحفشان حرام یه مخالفت با ترتکاند  ردهکادعا نگاه  ھیچ نند، وکآن مصاحف وادار 
خودشان  یاند و مصحف شخص مردم ننوشته بوده ین مصاحف را برایاست. صحابه ا

رفتند، یمصحف عثمان را پذب یترت یه مسلمانان بطور اجماعکبوده است، و پس از آن
ن یردند. اگر جز اکرا رھا  یب شدند، و مصاحف شخصیرو ھمان ترتیز پین صحابه نیا

ار و اجتھاد آنان واگذار شده یار به اختکه کن اعتقاد بودند یبود، و صحابه بر ا

ام. باب نود کتاب االحکر القرآن. باب ھجدھم. و یتاب تفسک، یح بخارید به صحینمونه بنگر یبرا -١
 .۳۸۱، ص ۴و ج  ۱۲۰، ص ۳و ھفتم؛ و مسند احمد، ج 

 .۱۰۵، ص ۱اتقان. ج  -٢
 .۲۶۲، ص ۱برھان. ج  -٣
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ب یخودشان را بر ھم بزنند و از ترت یھا ب مصحفیه ترتکشدند  یاست،حاضر نم
 .١نند!ک یرویپ یمصاحف عثمان

و  یفیه اختالف بر سر توقکده است ین عقیز بر ایخود ن یشکن گذشته، زریاز ا
ه قائل به ک یاست، و دانشمندان» یلفظ«قرآن  یھا ب سورهیبودن ترت یاجتھاد

» یاجتھاد«ه قائل به ک یقرآن ھستند، با دانشمندان یھا ب سورهیبودن ترت» یفیتوق«
از آنھا ھستند، فقط در الفاظ با ھم اختالف دارند.  یبعضا یھا  سوره ی ب ھمهیبودن ترت

 یھا سوره ی ب ھمهیه ترتکه معتقد است کبا آن که امام مالکن مطلب آنست یل بر ایدل
ه ک یبیه صحابه قرآن را جز به ترتکند ک ید مکیته تأکن نیاست، بر ا» یاجتھاد«قرآن 

نست یه، بازگشت اختالف به این پایااند! و بر  ردهکده بودند مرتب نیرم شنکغمبر ایاز پ
ب یرم در خصوص ترتکغمبر ایقرآن را به استناد سخن پ یھا گاه سورهیا صحابه جایه آک

قرآن را به استناد  یھا ا سورهیباشد؟ » یفیتوق«اند؟ تا  ردهکقرآن مرتب  یھا سوره
اند؟ تا  ردهکاند، مرتب  داشته یبین ترتیرم چنکغمبر ایات پیه عمًال در زمان حکنیا

 .٢باشد؟» یاجتھاد«
قرآن را در  یھا ب سورهیل شده است و ترتیه قائل به تفصک یا هیامّا، در مورد نظر

ه کد دانست یدانسته است، با» یاجتھاد«گر ید یو در بعض» یفیتوق«ھا  سوره یبعض
به اعتقاد  -ه کقرآن  یھا در مقام برشمردن نوع دوم سوره یه وقتین نظریصاحبان ا

ارائه  یح و قابل قبولیل صحیند، اّوًال، دلیآ یاست، برم» یاجتھاد«بشان یترت -ان آن
 نند.ک یر مکف نوع دوم ذیقرآن را در رد یھا از سوره یمکدھند، و فقط تعداد  ینم

در دست  یعثمان یناھماھنگ با مصاحف رسم ییاز وجود مصحفھا کیه حاک یاتیاز روا یکچ یھ -١
 ی ح باشند. استاد محّمد عّزت دروزه ضمن ارائهیتوانند صح یرم ھستند، نمکغمبر ایپ ی صحابه

 یاختصاص یه اوصاف مصحفھاک یاتی.. روا.د:یگو ینه مین زمیدر ا یقین تحقیدالئل بارز و براھ
ھستند و به دست دشمنان اسالم  یھمه جعلنند، ک یان میعب و عبدالله بن مسعود را بکابن  یاب
جاد شبھه در اصالت قرآن ساخته و یردن اذھان مسلمانان و اکاران آنان به منظور آشوب یا دستی

 ۷۲خ قرآن. ص ی. تارکشود! (ر. یده میدر آنھا د یغات حزبیاست و تبلیاند؛ و آثار س پرداخته شده
 به بعد). 

 .۲۵۷، ص ۱برھان. ج  -٢
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قرآن در زمان رسول خدا  یھا از سوره یارید: بسیگو یه میابومحمد ابن عط یقاض
اوئل قرآن)؛  یطوالن ی سوره ۷-( ١َسبع ُطَول بشان مشخص بوده است. از جمله:یترت

سوره، از  ۶۵ -اند) و مفصل ( ه با حروف مقطعه شروع شدهکسوره  ۷ -م (یحوام
 .٢تا آخر قرآن) -قاف  -۵۰ ی سوره

شتر باشند، ید بین ھم بایاز ا» یفیتوق« یھا ه سورهکمعتقد است  ٣ریابوجعفر ابن زب
ده یفھم یاز سخن و ین مطلب به روشنیمتر. اکن ھم یاز ا» یاجتھاد« یھا و سوره

بشان یه ترتکقرآن  یھا ه سورهکن مطلب ھستند یات گواه ایروا«د: یگو یه مکشود  یم
ن، تعداد یه گفته است. بنابرایه ابن عطکش از آنست یاست، تعدادشان ب» یفیتوق«
اختالف  بشانیبودن ترت یا اجتھادی یفیه در توقکمانند  یقرآن م یھا از سوره یمک

 .٤»است
بشان مورد اختالف باشد، یتواند ترت یه مکقرآن  یھا تعداد سوره یمعرف یًا، برایثان

سند  ی است، و سلسله یه جعلکف بلیار ضعیه بسکنند ک یت استناد میروا یکتنھا به 
ه از ابن عباس نقل کرسد و او ھست  یم ید فارسیزیت در تمام طرق آن به ین روایا
برد. آن  یف نام میان ضعیف راویدر رد ی) را بخارید فارسیزیشخص (ن یا .٥ندک یم

ه در نقل آن منفرد است، و کرفت یرا پذ یخبر یسکن یتوان از چن یوقت، چگونه م
قرآن است، و  یھا ب سورهیجاد شبھه در رابطه با تواتر ترتیبر ا یمضمونش مبتن

قرائت و سماع و کتابت در  قیقرآن از طر یھا ات و سورهیآ یخواھد به تواتر قطع یم
قرار رداشتن  یمسّلم و قطع ی ن، در باب مسئلهیمصاحف خدشه وارد سازد، و ھمچن

است. » طوال«لمه که ضبط مشھور یکن آمده است؛ در صورتیچن» البرھان«تاب کلمه در کن یا -١
َبر جمع کاست، مانند  ید: ُطَول جمع ُطولیگو ین ضبط مخالف مشھور میه ایدر توج یشکزر
ت به دور است یتاب (ِطوال) از ادبکلمه بر وزن کن یگفته است: تلّفظ ا یدیان توحی. ابوحیبرک

 ).۲۴۴، ص ۱(برھان. ج 
بشان یه ترتین نظریه بنابراکنوع دوم  یھا ن، تعداد سورهی. بنابرا۲۵۷، ص ۱برھان. ج  -٢

لمات و که از نظر تعداد کخواھد بود  ۱۱۴ -) ۷+  ۷ + ۶۵سوره = ( ۳۵است، » یاجتھاد«
 رند.یگ یسوم قرآن را فرام یکحروف، فقط حدود 

ان حافظ قرآن بوده یاز نحو». الطلة«ه یحاشتاب ک، صاحب یر اندلسیم بن زبیاحمد بن ابراھ -٣
 ).۸۶تا  ۸۴، ص ۱امنة ج کق در گذشته است (الدرر ال -  ھ ۸۰۷به سال  یاست. و

 .۲۵۸، ص ۱برھان. ج  -٤
 .۳۲۹، ص ۱در مسند امام احمد، ج  ۳۹۹ث شماره یر بر حدکعالمه احمد محمدشا ی هیحاش -٥
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عثمان در آغاز  ییه گوکاند یند، و چنان بنماک کیکقرآن تش یھا بسمله در آغاز سوره
ه ک یا ه دلش خواسته است بسمله قرار داده است و در آغاز ھر سورهک یا ھر سوره

نسبت به عثمان است.  یین تھمت ناروایه اکدلش نخواسته است قرار نداده است، 
 یمجعول است و اصل یلکث به ین حدیا«م ییم بگویتوان یم یالکچ اشین، بدون ھیبنابرا

م. فقط به ینک یه مبحث را طوالنیپا یت بین روایه با نقل اکندارد  یلی؛ و دل١»ندارد!
ه از کت، عثمان در پاسخ ابن عباس ین روایه در اکم ینک یت اشاره مین قسمت از روایا

 ی نھم قرآن) را با سوره ی توبه، سوره ی سوره -برائت ( ی چرا سوره«پرسد:  یاو م
 ؟...»یا ننوشته یا انشان بسملهیو م یا نار ھم قرار دادهکھشتم قرآن)  ی انفال (سوره

نه نازل شده بود، و یه در مدکقرآن بود  ین قسمتھایانفال از نخست ی سوره«د: یگو یم
نه بود، و موضوعات و داستان ینازل شده در مد ین قسمتھایبرائت از آخر ی سوره

ن دو سوره یه اکد ین دو سوره با ھم شباھت و تقارن داشتند، من به گمانم رسینزول ا
ن یا نفرمود. از یزین مورد چیباشند! رسول خدا ھم رحلت فرمود و در ا یکیبا ھم 

 !.٢»انشان بسمله ننوشتم...ینار ھم قرار دادم و مکن دو سوره را در یجھت من ا
ه قابل قبول و مستند و مستدل است، ک یا هیه گذشت، نظرک یقیبا توجه به تحق

ه امروز در دسترس ما قرار دارد ک یبین ترتیقرآن به ھم یھا ب سورهیه ترتکن است یا
چ وجه یاست و به ھ» یفیتوق«قرآن  ی سورهات در ھر یب آیدرست، مانند ترت

 ست.ین» یاجتھاد«
البته، این نکته را نباید از نظر دور داشت که علی رغم این توقیف و ترتیب قطعی 

دیده است که آیات ھر سوره را  ھای قرآن، حضرت رسول اکرم نیازی نمی آسمانی سوره
ام قرآن را به صورت یک کتاب ی جداگانه به دنبال ھم بنویسد، یا اینکه تم در یک صفحه

اند، و ثانیًا،  مجّلد و کامل درآورد. به دلیل اینکه، اوًال، قاریان و حافظان قرآن بسیار بوده
خود آنحضرت ھمچنان چشم انتظار رسیدن آیات جدیدی از قرآن، و تداوم وحی قرآن 

حکام قرآن گرفته است که ممکن است بعضی از ا بوده است، و این احتمال را در نظر می

س و یار نفیبس ی هی. حاش۳۳۰، ص ۱حمد، ج ه است: مسند ایز از ھمان حاشین عبارت نیا -١
ش یتاب گنجاکن یا یا نهید. متأسفانه، زمیه را بخوانین حاشیا ی است. جا دارد ھمهی ا ارزنده

 .مطلب را ندارد! ی آوردن ھمه
، ۱م: ج ی) و از چاپ قد۳۳۹ث شماره ی(حد ۳۳۱، ص ۱ر. ج کمسند احمد، چاپ احمد محمد شا -٢

 .۵۷ص 
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. بنابراین، باید گفت: تمام قرآن در زمان رسول خدا نوشته ١با نزول آیات جدید نسخ بشود
نوشته شده است، ولی در یک مصحف گردآوری نشده است، و علت آن بوده است که 

ھای قرآن را به ھمان ترتیبی که پیغمبر اکرم به آنھا یاد داده بوده  صحابه آیات و سوره
ھای قرآن را در  د، و ھمان ترتیب توقیفی و آسمانی آیات و سورهان است، از بر داشته

علت آنکه قرآن در «گوید:  اند. زرکشی می کرده خواندن قرآن بادقت کامل رعایت می
زمان رسول خدا به صورت یک مصحف کامل تدوین نشد، آن بود که پیغمبر اکرم 

رش قرآن به صورت کامل و خواست وقت به وقت، آن را تغییر بدھد. این بود که نگا نمی
مرتب و مدّون تا رحلت آنحضرت که پایان طبیعی و حتمی نزول وحی بود، به تأخیر 

 .٢»افتاد
ه در زمان که در جمع قرآن کاند  دهین عقیبر ا یاسالم یشتر علماینه، بین زمیدر ا

ه با احرف کگرفته است  یصورت م یرفته است، نگارش قرآن طوریرسول خدا انجام پذ
 ھفتگانه) سازگار باشد. یقرائتھا -عه (سب

گذاشتند، و  ی آن حضرت می نوشتند، در خانه در زمان رسول خدا ھر چه از قرآن می
ھای  ای برمی داشتند، و به این ترتیب، نسخه برای خودشان نیز نسخهھریک  کاتبان وحی،

ی رسول  خانهھای قرآن که در  نوشتند؛ و صحیفه قرآن که کاتبان وحی برای خودشان می
ی بیسواد و باسواد،  ی نیرومند صحابه شدند، با حافظه اکرم جمع آوری و نگھداری می

کردند، تا مصداق  دادند، و اصالت قرآن را حفظ و حراست می دست به دست یکدیگر می
 (حجر) فرموده است: ۱۵ی  ، سوره۹ی  سخن خداوند تحقق یابد که در آیه

 .۲۳۵، ص ۱؛ برھان، ج ۹۸ ، ص۱اتقان. ج  -١
اند  ردهک یر مکقرآن ف یاز علما ید: بعضیگو ی. استاد محمد عزت دروزه م۲۶۲، ص ۱برھان. ج  -٢

ر نظر آنحضرت یه قرآن زکامبر باعث شده است یات پیدر زمان ح یه تداوم و استمرار نزول وحک
ست... ین دو موضوع نین اایم یا چگونه مالزمهیم ھینیب یم، مینکمرتب نگردد. اّما اگر دقت 

 یل برایغمبر دوبار توسط جبرئیند: قرآن در ماه رمضان سال آخر عمر پیگو یه مک یاتیروا
امل کتاب ک یکغمبر، قرآن بصورت یه در سال آخر عمر پکن دارند یآنحضرت دوره شد، داللت بر ا
امل از ک ی نسخه یکات، سخن از نگارش ین روایاز ا یکیه در کدرآمده بوده است. بخصوص 

ا احتمال نزول ین گذشته، آیان آمده است. از ایغمبر به میدبن ثابت در زمان پیقرآن توسط ز
ند، کتوانسته است قرآن را مرتب  یغمبر نمیا پین قرآن بوده است، و آیگر مانع تدوید ی هین آیچند

 به بعد). ۶۲آن. ص خ قری. تارکشان قرار دھد؟! (ر.ینازل شدند، سر جا یرا وقت یات بعدیو آ
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ۡ�َا ﴿   .]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 قرآن: یھا گر سورهیم دیتقس

تورات (سبع  یبجا«فرموده:  ج امبریاز امام احمد که پ یثیت حدیروا یبر مبنا
) را داده شدم، و با عطا شدن یل (مثانیانج ین) و به جایزبور (مئ یطوال) و بجا
ھا به پنج  یژگیاز و یھا و برخ هیت آیقرآن از لحاظ کم یھا سوره» افتمی ی(مفّصل) فزون

 شوند: یم میقسم تقس
)، (آل عمران ۲۸۶ی طوالنی که عبارتند از (بقره /  (سبع طوال) یعنی ھفت سوره :اّول

ی  ) و درباره۲۰۵) و (االعراف / ۱۷۵)، (االنعام / ۱۲۱)، (المائده / ۱۷۵)، (نساء / ۲۰۰/ 
) و بر حسب روایت ۱۳۰) و (براءت / ۷۵ھای (انفال /  سورهھفتمین سوره برخی مجموع 

) را ھفتمین ۱۰۵ی (کھف /  ) و به روایتی سوره۱۱۰ی (یونس/ سعید ابن جبیر سوره
 ھای آنھا است). ی آیه اند (توجه داشته باشید که اعداد پھلوی نامھا شماره سوره شمرده

ھریک  بعد از سبع طوال که یھا صدھا) عبارتند از سوره یعنیا مئون ین ی(مئ :دّوم
ه ھستند و در مصحف عبدالله یصد آ یعنیا کمتر (مأة) یشتر یه بیاز آنھا با تفاوت چند آ

 ازده سوره:یھا عبارتند از  ن سورهیا -ت اتقان یبه روا -بن مسعود 
)، ۱۰۵)، (کھف / ۱۱۱وسف / ی)، (۱۲۱)، (ھود / ۱۲۸)، (نحل /۱۳۰(برائت / 

) و ۲۲۶)، (الشعراء / ۱۱۸)، (مؤمنون / ۱۲۲)، (طه / ۱۱۱اء / ی)، (انب۱۱۰(اسراء / 
 ).۱۸۱(الصافات / 

ن یاند و سبب ا ن) قرار گرفتهیھا که بعد از (مئ از سوره یا ) مجموعهی(مثان :سّوم
ه) شده یز به طور وفور در آنھا دوباره و (تثنیعبرت انگ یھا ناست که مثلیا ینام گذار

به  یقرآن و گاھ یبر تمام ی) گاھی(مثان ی که کلمهد یاست (و توجه داشته باش
ھاست که  از سوره ین مفھوم جدا از بخش مخصوصیگردد و ا یفاتحه اطالق م ی سوره

 نجا منظور است).یدر ا
در حدود چھل  -ت اتقان یبه روا -در مصحف عبدالله ابن مسعود  یمثان یھا سوره

)، (نور / ۹۲)، (نمل / ۸۸)، (قصص / ۷۴)، (حج / ۷۳سوره است و عبارتند از: (احزاب / 
 )، (فرقان /۸۳س / ی)، (۶۰)، (روم / ۶۹)،(عنکبوت / ۹۹م / ی)، (مر۷۵)، (انفال / ۶۲
)، (حجر / ۷۷)، (فرقان / ۸۳س / ی)، (۶۰)، (روم / ۶۹)، (عنکبوت / ۹۹)، (حجر / ۷۷
ن ی)، (اّلذ۸۵)، (ص / ۵۱م / ی)، (ابراھ۴۶)، (مالئکه / ۵۴)، (سباء / ۴۳)، (رعد / ۹۹

)، ۵۲)، (سجده / ۸۹)، (زخرف / ۸۲)، (مؤمن / ۷۲)، (زمر / ۳۴)، (لقمان / ۴۰کفروا / 

 



 ٦٢٣  ))تهّجد( شب نماز) ٣١( باب( :صلوةکتاب ال

)، (الحشر / ۲۹)، (انا فتحنا / ۵۶)، (دخان / ۳۶ه / ی)، (جاث۳۴)، (احقاف / ۵۰/  ی(شور
)، ۳۰)، (تبارک / ۱۹)، (الحجرات / ۵۲)، (ن /۱۱)، (طالق / ۳۰ل سجده / ی)، (تنز۲۴

)، (انا ۲۸/  ی)، (قل اوح۱۴)، (الصف / ۱۱)، (الجمعة / ۱۱)، (المنافقون / ۱۹/ التغابن 
 ).۱۲م / ی) و (تحر۱۳)، (ممتحنه / ۲۲)، (مجادله / ۳۰ارسلنا / 

کوچک قرآن و در آخر آن واقع شده  یھا چھارم بخش (مفّصل) که بخش سوره
آنھا را مفصل ن آنھا بوجود آمده است یدر ب یادیاست و چون با بسمله فواصل ز

آغاز  ی الناس است اّما درباره ی ان بخش مفصل مورد اتفاق است که سورهیاند و پا گفته
آغاز بخش مفصل  یعمل آمده است برخ به یادیز یجه تعداد آنھا بحثھایآنھا و در نت

را به  یو الّضح یدانند و خطاب یتبارک م یحجرات و بعض یق و برخ ی قرآن را سوره
ن سوره تا آخر قرآن، یان قرآن از ایقار«ت کرده و گفته است: ین بخش روایعنوان آغاز ا

 ».اند گفته» الله اکبر«در فواصل آنھا 
 گریکوچک د یھا میتقس
ھا وجود دارد که  از سوره یبرخ یبرا یگرین دیکوچک و القاب و عناو یھا میتقس
گاھ موجب دردسر  یگاھ مربوط به قرآن، ینیمطالعه کنندگان متون د یاز آنھا برا یناآ
 م.ییان نمایم اجماًال آنھا را بیشود، و الزم دانست یز مین یدن مطالب مھمیو نفھم
را » بقره و آل عمران« یھا درخشنده و سوره یه زھراء به معنین تثنیزھراو -۱

 ند.یگو ین میزھراو
از ھم » بسمله«وجه مشترک و با  یتوبه و انفال که دارا یھا ن: سورهینتیقر -۲

 اند. جدا نشده
آغاز » الحمد للهِ «که به » فاتحه، انعام، کھف، سباء، فاطر« یھا حامدات: سوره -۳

 اند. شده
و » طسم« یو سوم یکه در آغاز اّول» شعرا، نمل و قصص« یھا ن: سورهیطواس -۴

 از حروف مقطعه وجود دارد.» طس«در آغاز دوم 
که » ید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلیرا، حداس« یھا مسّبحات: سوره -۵

 ح در آغاز آنھا است.یتسب
 ».سجده، فصلت، نجم و علق« یھا م: سورهیعزا -۶
» ه و دخانیمؤمن، زخرف، سجده، حمعسق، احقاف، جاث« یھا م: سورهیحوام -۷

 اند. آغاز شده» حم«که با 
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 ».ایم،طه، انبیاسرا، کھف، مر« یھا ل: سورهیو اص یمیقد یعتاق به معن -۸

 



 
 

 فصل دوم

 )حیَصحِ ] (۱۳[ - ۱۲۰۰

نَّهُ : ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ 
َ
ى �

َ
 ُذو« ثََالثًا »أ�رب اهللا«: َ�ُقوُل  َوَ�نَ  اللَّيِْل  ِمنَ  يَُص�ِّ  ج انلَّيِبَّ  َرأ

ـمَ 
ْ
  لَُكوِت ال

ْ
َ�اءِ  َجرَبُوِت ـَوال ِكرْبِ

ْ
َعَظَمةِ  َوال

ْ
  اْستَْفتَحَ  ُ�مَّ  »َوال

َ
ََقَرةَ  َ�َقَرأ  ُرُكوُعهُ  فاََكنَ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  ابلْ

ًْوا
َ

َ  ُسبَْحانَ «: ُرُكوِعهِ  يِف  َ�ُقوُل  فاََكنَ  ِ�يَاِمهِ  ِمنْ  � َعِظيمِ  َر�ِّ
ْ
َسهُ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  »ال

ْ
ُكوِع  ِمنَ  َرأ  الرُّ

ْ  ِ�يَاُمهُ  فاََكنَ 
َ

َ «: َ�ُقوُل  ُرُكوِعهِ  ِمنْ  ًوا�   لَِر�ِّ
ْ
ًْوا ُسُجوُدهُ  فاََكنَ  َسَجدَ  ُ�مَّ  »َحْمدُ ـال

َ
 ِ�يَاِمهِ  ِمنْ  �

َ  ُسبَْحانَ «: ُسُجوِدهِ  يِف  َ�ُقوُل  فاََكنَ  ىلْعَ  َر�ِّ
َ ْ
َسهُ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  »األ

ْ
ُجودِ  ِمنَ  َرأ  َ�ْ�َ  ِ�يَما َ�ْقُعدُ  َوَ�نَ  السُّ

ْجَدَ�ْ�ِ  ًْوا السَّ
َ

ْرَ�عَ  فََص�َّ  »يِل  اْغِفرْ  رَبِّ  يِل  اْغِفرْ  رَبِّ «: َ�ُقوُل  َوَ�نَ  ُسُجوِدهِ  ِمنْ  �
َ
  َرَ�َعاٍت  أ

َ
 قََرأ

ََقَرةَ [ ِ�يِهنَّ  ـمَ وَ  َوالنَِّساءَ  ِعْمَرانَ  َوآَل  ابلْ
ْ
وِ  ائَِدةَ ال

َ
ْ�َعامَ  أ

َ ْ
 ]األ

اهُ » ُشْعبَة َشكَّ « وَ د أَبُو رَ اوُ  .١دَ

ده است که نماز شب یرا د ج امبریپ ید: ویگو س فهی) حذ۱۳( -۱۰۲۰

(خداوند  »اهللا اكرب«شدند، نخست) سه بار  یشان در نماز وارد میگزاردند (و چون ا یم
ن کلمات را بر یگفتند و پس از آن، ا یتر است) م ز و ھمه کس، برتر و بزرگیاز ھمه چ
 ساختند: یم یزبان جار

خداوند، صاحب عّزت و  یبه راست«، »العظمةو الكربياءو اجلربوتو ملكوتـذوال«
 .»است یو سترگ ی، قدرت و عظمت و بزرگیرگیو تسّلط و چ یبزرگوار
بقره را تالوت فرمودند و پس از  ی فاتحه،) کّل سوره ی گاه (پس از خواندن سوره آن

د؛ و در رکوع یشان طول کشیام ایتالوت آن، به رکوع رفتند و رکوعشان ھمچون ق

گفتند؛ سپس سرشان را از رکوع بلند کردند و  یم »سبحان ريبّ العظيم«سته ویش، پیخو
بود. و در  یز به سان رکوعشان طوالنیشان نیاِم مّتصل به رکوع ایستادند و قیراست ا

 گفتند. یم »لريبّ احلمد«وسته یام مّتصل به رکوع، پیق

 .۱۱۴۵ح  ۲/۲۳۱ یی؛ و نسا۸۷۴ح  ۱/۵۴۴ابوداود  - ١
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بود و در سجده،  یامشان طوالنیز مانند قیشان ن گاه به سجده رفتند و سجده آن
ش را از سجده یگفتند. سپس سر خو یم »یاالعل یسبحان ربّ «ھمواره و به طور مکّرر، 

 زین دو سجده نین نشستنشان در بین دو سجده نشستند که ایبرداشتند و در ب
؛ »ی؛ رّب اغفرلیرّب اغفرل«فرمودند:  یوسته مید و پیشان طول کش ھمچون سجده

 (پروردگارا! مرا ببخش).

 یھا ھا، سوره چھار رکعت نماز گزاردند که در آن ج ب، آن حضرتین ترتیبدو 
ن شک در یرا تالوت فرمودند. و ا »انعام«ا ی »مائده«، »نساء«، »آل عمران«، »بقره«

از  یکیز یاست؛ (و شعبه ن »س شعبه« ی هیاز ناح »انعام«ا ی »مائده« ی خواندن سوره
 ).ث استین حدیان ایراو

 ].ت کرده استیابوداود رواث را ین حدی[ا
 یو تصّرف؛ پادشاھ یی؛ دارایرگیو تسّلط و چ ی: عّزت و بزرگوار»الملکوت« :شرح

 خاّص خدا.
 .ییایقدرت و عظمت و کبر یمبالغه، به معنا ی غهی: ص»الجبروت«
 و عّزت. ی: بزرگ»العظمة«

 ج امبریپ یعنیر است؛ ین دو جمله، تکثی: مراد از تکرار ا»ی، رّب اغفرلیرّب اغفرل«
 فرمودند. ین کلمات و جمالت را با خود زمزمه مین دو سجده، ایوسته در بیپ

ه ین قضیدر ا -ث است ین حدیان ایاز راو یکیکه  - س شعبه یعنی: »شّک شعبة«

 ی ، سوره»نساء«و  »آل عمران«و  »بقره« یھا پس از سوره ج امبریشک دارد که پ
 را؟ »انعام« ی ا سورهیراخواندند  »مائده«

 )حسن] (۱۴[ - ۱۲۰۱

َعاِص  بِْن  َ�ْمِرو بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ 
ْ
 لَمْ  آيَاٍت  بَِعرْشِ  قَامَ  َمنْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ال

َغافِِل�َ  ِمنَ  يُْ�تَْب 
ْ
َقانِتِ�َ  ِمنَ  ُكِتَب  آيَةٍ  بِِمائَةِ  قَامَ  َوَمنْ  ال

ْ
ِف  قَامَ  َوَمنْ  ال

ْ
ل
َ
 من ُكِتَب  آيَةٍ  بِأ

اهُ  .»املقنطر�ن وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

ھر «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمرو بن عاص۱۴( -۱۲۰۱
ھا را با صداقت و  رد (و آنیه از قرآن را (در نماز شب) به عھده گیکس خواندن ده آ

 .۳۴۵۷ح  ۲/۵۵۷ ی؛ و دارم۱۳۹۸ح  ۲/۱۱۸ابوداود  -١

 

                                           



 ٦٢٧  ))تهّجد( شب نماز) ٣١( باب( :صلوةکتاب ال

 ی بخواند،) از زمرهاخالص و اعتقاد و عمل، توأم با تفّکر و تأّمل و تدّبر و تعّمق 
 به شمار نخواھد آمد.» غافالن«

به حساب  »نیقانت«رد، از یه را (در نماز شب) به عھده گیو ھر کس، خواندن صد آ
 ی رد، از زمرهیه را (در نماز شب) به عھده گیتالوت ھزار آھرکس  خواھد آمد؛ و

 ».خواھد بود »نیُمقنطر«
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

ه در یبا تفّکر و تدّبر و اخالص و صداقت، ده آھرکس  یعنی: »من قام بعشر« :شرح
 نماز شب بخواند.

کاران؛  مالحظه یان؛ بیاعتنا یاران؛ بیتوجھان؛ ناھش ی: غافالن؛ ب»نیالغافل«
 فکران. یب

ات ارائه داده، وجود یاز آ یه قرآن در تعدادکبرتر از آنچه  یفیغفلت، تعر یبرا

وَن ﴿ ن است:یاز آن چن یندارد. بخش ۡ�ُ�ٞ �َّ ُ�ۡبِ�ُ
َ
لَُهۡم قُُلوٞب �َّ َ�ۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك كَ 
ُ
ۚٓ أ نَۡ�ٰمِ ٱبَِها َولَُهۡم َءاَذاٞن �َّ �َۡسَمُعوَن بَِها

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡ�

ُ
ۚ أ َضلُّ

َ
 ﴾ۡلَ�ٰفِلُونَ ٱبَۡل ُهۡم أ

 یف غفلت ھم باشد؛ چه غفلتیتواند تعر یم یف غافل از جھتی؛ تعر١]۱۷۹[األعراف: 
 یه انسان صاحب عقل و قلب باشد و در او تمام قدرت و استعداد براکن، یبزرگتر از ا

باشد؛ آن گاه  یو معنو ی، ماّد یو جزئ یلّ کرت در امور یا و آخرت و بصیو فھم دن کدر
با چشمانش  یز ھدر دھد؛ و صاحب چشم و گوش باشد وین قدرت را در راه امور ناچیا

مت را کر و حیند؛ و با گوشش خکند تا راه ثابت و استوار را مشاھده یب ینور را نم
 ابد.یم راه یشنود تا به راه درست و مستق ینم

سازد  یع میضا یده شده زمانیه از جانب خداوند به او بخشکرا  ییھا ییانسان توانا
گاه نباشد و ک رد؛ اّما یار گکر موضع آن به یدر غند و کا در آن اسراف یه از ارزش آن آ

ف شود. پس غفلت ھمان یست به غفلت توصیسته نین امور محروم باشد شایاگر از ا
سب ک یانسان را به عقل مجّھز نموده تا برا یت الھیه عناک یجھل است، در حال

 یه انسان چشمکاست و حال آن  ییناید؛ آن نابیند و جھل را طرد نماکمعرفت تالش 

 ینند، و چشمانک یافت نمیق را دریه با آن حقاکدارند  ییه دلھاک: چرا ۱۷۹ ی هی) آ۷اعراف ( -١
ه کان بلیشنوند؛ آنان ھمانند چھارپا یه با آنھا نمک یینند، و گوشھایب یه با آنھا نمکدارند 

 ، آنھا ھمان غافل ماندگانند.یگمراھترند. آر
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ف یانسان گوش دارد تا بشنود. شر یاست، وقت یرکند؛ و آن یه ببکن یخاطر ا دارد به
 یکبه  یان متفاوت ولیب ی وهیه ھر چند در شکدھد  یف از آن ارائه میسه تعر یجرجان

مراد از نفس  »ند.ینفس را گو یھا از خواسته یرویغفلت، پ«ه: کن یند. نخست ایمعنا
ه کاست  یاز آنھا دور شدن از عقل یرویشھوتھاست و پز و یغرا ی ن جا مجموعهیدر ا

نسبت  یه آن را به سھل شوشترکف دوم یاست. اّما تعر ینور و رحمت خداوند
ه ک یزیمشغول شدن به چ یعنی .»تلف کردن وقت به بطالت«دھد عبارت است از:  یم

 یرد و زندگب ین میوقت را از ب یی؛ گویھودگیمعنا ندارد، مثل لھو و لعب و ب یدر زندگ
ت عقل و اعتدال نفس معروف یه جز در تقوک یاز زندگ یزیسازد، پس چ یرا باطل م
ع نمودن پرداخته یو ضا یف سوم ھم به اھمال و فراموشیماند. تعر ینم یباشد، باق

 .»از چیزی ھمان اھمال نمودن آن استغفلت «است: 
 یاریم ھشکو  یم توّجھکه به خاطر کاست  یغفلت ھمان سھو«د: یگو یراغب م

 ؛١]۲۲[ق:  ﴾لََّقۡد ُكنَت ِ� َ�ۡفلَةٖ ّمِۡن َ�َٰذا﴿د: یفرما یو م» گردد. یب انسان مینص

ۡعرُِضونَ  ۡ�َ�ََب ٱ﴿ وَُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم ﴿؛ ٢]۱اء: ی[األنب ﴾١لِلنَّاِس ِحَساُ�ُهۡم َوُهۡم ِ� َ�ۡفلَةٖ مُّ
َمۡن ﴿ی  هیفر است. لذا آکاز وجوه  یکیه آن کو معتقد است . ٣]۵[األحقاف:  ﴾َ�ٰفِلُونَ 

ۡ�َفۡلَنا قَۡلَبهُ 
َ
مان یه اکآن  یآن را ب«ند: ک یر مین تفسیرا چن ٤]۲۸ھف: ک[ال ﴾َعن ذِۡكرِنَا ۥأ

 ید، معنایگو یشود و م یمنتقل م یرتریفراگ یو به معنا» م.یردکدر آن نوشته شود، رھا 
ق یاز حقا یانسان ھم زمان .»ساختیمکه قلبش را از حقایق غافل  یسک«ن است: یه چنیآ

 د.ینما یل و اوھام، رویاباط یعنیه به جھت مقابل آن، کورزد  یغفلت م
ه سلمان کند، ک ید میدر قّوت القلوب تأئ کینظر راغب را، سخن ابوطالب م یدرست

بنا شده است؟ فرمود: بر  یزیفر بر چه چکه کبه ما بگو «د: یپرس س یاز عل یروز
 .»یینای، جفا، غفلت و نابکز: شیچھار چ

 ی اصل ھمه«افتن علل گناه و از جمله غفلت معتقد است: ی یدر پ کیابوطالب م
نفس بر قلب است؛ مگر  یح دادن آن بر امر خداوند و غلبه ھوایا و ترجیآن، حّب دن

 .ین حال، سخت در غفلت بودیه از اکند: واقعًا یگو ی: به او م۲۲ ی هی) آ۵۰ق ( -١
 گردانند.یرو یخبر ی: و آنان در ب۱ ی هی) آ۲۱اء (یانب -٢
 خبرند؟ یشان بی: و آنھا از دعا۵ ی هی) آ۴۶احقاف ( -٣
 م.یاد خود غافل ساخته ایه قلبش را از کس ک: و از آن ۲۸ ی هی) آ۱۸ھف (ک -٤
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ُهُم ﴿ ه فرمود:ک یا دهیسخن خداوند را نشن َّ�
َ
ْ ٱَ�ٰلَِك بِ� ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱ ۡسَتَحبُّوا ُّ�  َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿د:یفرما یه مکتا آنجا  .١]۱۰۷[النحل:  ﴾�ِخَرةِ ٱ
ُ
ِينَ ٱأ ُ ٱَطَبَع  �َّ ٰ قُلُو�ِِهمۡ  �َّ َ�َ﴾ 

؛ ٣]۴۰[النازعات:  ﴾٤٠لَۡهَوىٰ ٱَعِن  �َّۡفَس ٱَوَ�َ� ﴿ . و به نشان خطاب فرمود:٢]۱۰۸[النحل: 
 یان و برتر دانستن زندگیف آنھا به طغیالم در توصکا؛ چون یح دادن دنیاز ترج یعنی

نفس  ی، و آنھا از ھوا»شان ُمھر زده استیخداوند بر دلھا«است. سپس فرمود: یدن
عذاب،  یع قلب به جایع قلب و طبایطبا یاز ھوا به جا یرویاند. و پ ردهک یرویخود پ

 »است. ر شدن از فھم خطابکراث گناه ھم یگناه و م
باباطاھر  ی مانهکیه از سخن حکسته است یم، شاییگو یدر باب غفلت سخن م یوقت

ن یع شرحآن در  یمعنا» ت است.یاصل غفلت، محروم«د: یگو یم. مینکغفلت ن
ن غفلت او یاوست، و ھمچن ی ر حق دربارهکذ ی جهیر بنده، نتکه ذکالقضات، آن است 

، یخداونداز بھره و بخت  یت ویحق از او، محروم یاز فراموش یا از پروردگارش شاخه
از خداون غافل باشد در  یس ساعتکھر «د: یگو ین میھمچن» آن است. ی شهیاصل و ر

قت او را یاز نفس خود غافل باشد در حقھرکس  رده است، وک یقت از او نافرمانیحق
ن یغفلت را چن یم گنابادکیر آورده است نه مؤّنث. حکاو نفس را مذ» شته است.ک

ه کاز نفسش ھرکس  ر و غفلت است، وکت، ذیمعصار طاعت و یمع«دھد:  یم شرح
ه سوار از افسار ک باشد غفلت ورزد، تا ھر زما ن یش نسبت به سوارش مکھمان اسب سر

ند و خود و سوار را نابود ک یان میرد و طغیگ یار را از او میزدن به آن غفلت ورزد، اخت
ر کت و ذیون والچ» د.یشما لگام زده ا«ث آمده است. یه در حدکچنان » سازد. یم

ان یاز افسار زدن به نفس غفلت ورزد، به طغ کنفسند و اگر سال یبرا یھمچون افسار
 شود. یو تجاوز دچار م

م؛ البّته یق آن دور شدید و دقیبع یما از سخن گفتن در باب غفلت از معنا ییگو
انواع ه کست، بلیدرجه و مرتبه ھم ن یکست و در ینوع ن یکست، چون غفلت ین یمانع

ند، اّما به که عموم و خواص در آن مشترکب آن: یقر یدارد. غفلت به معنا یودرجات
مان، علم و ذوق یا یه در مدارج باالکشود  یم یسانکب ید آن: تنھا نصیبع یمعنا

 دادند. یا را بر آخرت برتریدن یرا آنان زندگی: ز۱۰۷ ی هی) آ۱۶نحل ( -١
 شان ُمھر نھاده.یه خدا بر دلھاکاند  یسانک: آنان ۱۰۸ ی هیھمان، آ -٢
 : و نفس خود را از ھوس بازداشت.۴۰ ی هی) آ۷۹نازعات ( -٣
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غفلت سه نوع است: غفلت «ه گفت: کرده است کان یباشند. باباطاھر چه خوب آن را ب
 یر به جاکبه ذ یافالن. اّما غفلت صادقان، وابستگصادقان، غفلت عارفان و غفلت غ

آوردن به مستحّبات؛ و اّما غفلت  یور است؛ و غفلت عارفان رجوع از واجبات و روکمذ
 »غافالن فرونھادن حق در دو جھان...

غفلت از خداوند سه درجه دارد: غفلت از ذات «د: یگو یآن م شرحن القضات در یع
نند و نه ک یه نه حق را مشاھده مکغافالن است  ه ھمان غفلتکمش، کر و حکو ذ

م و فرمان کر و حکع فرمانش ھستند. و غفلت از ذات او نه ذیند و نه مطیگو یرش مکذ
و او را  یرویمش پکنند واز حک یاد میه خداوند را ک ییه غفلت صادق است؛ آنھاکاو، 

ه آن غفلت عارفان کر او، کنند. و غفلت از امور واجبش نه از ذات و ذک یمشاھده نم
از واجباتش دچار  یند، اّما در برخیگو یرش مکه حق را مشاھده و ذک ییاست؛ آنھا

د به یمر ی ه به خاطر غفلت آنھا از بھرهکآورند  یم یشوند و به مستحبات رو یلغزش م
ده گرفتن حق ینند، پس نادکاد یاوست تا او را  یادآوریخداوند  یابتال یآن است؛ وقت
رش رھا کشود، و صادق در ارادت را حق، ھرگز به ذ یاد او میآنھا از سبب غفلت 

 .یبه سالمت یبه بال و گاھ یند، گاھک ینم
ه در ظاھر مبھم و ک، یشتر باشیق باباطاھر بیق و دقیم با سخنان عمیخواھ یم

جھل  یشکان و سریاصل طغ«د: یگو ید است. میدر باطن پر از دّر و مروار یشگفت ول
ن القضات آن یع .»، کفر؛ و غفلت از جھل، توحید استو غفلت است؛ و جھل به غفلت

جھل اگر به خاطر عدم شناخت باشد، ناپسند است، و اگر به «ند: ک یم شرحن یرا چن
ن غفلت ھم اگر از خداوند باشد، ناپسند و اگر از یده؛ ھمچنیخاطر شناخت باشد، پسند

ق یحقا یاست و تمامن ھم جھل و عظمت ناپسند ایده. اصل طغینفس باشد، پسند
و در خداوند  ییه علم را از نفست سلب نماکن یده است، به ایمعارف، جھل و غفلت پسند

علم به  ی جهین جھل نتی؛ چون ای، و از نفست به خاطر حضورت غافل باشییمنحصر نما
ند و کشه یدشد، و انیندیه بشنود و بکاست  یسکریخداوند است نه غفلت از او. بص

د، و از سقوط در پرتگاھھا یمایرد و راه ھموار و روشن را بپیابد، و از عبرتھا پند گیرت یبص
ه خود با افراط در یزد؛ و گمراھان را علیمبھم و نامشخص بپرھ یدر راھھا یو گمراھ

شنونده! از خواب  یا رد. پسیگ یار نمکبه  یا ترس از راستیف در گفتار و یحق و تحر
رش در رحمت یه استعدادشان را در پذک ییآنھا مقدارند یدار شو! چه بیغفلت خود ب

را  یات خداوندیبرند، و آ ین میاز ب یرّبان یھا ر وزش نفحهیستادن در مسیو ا یالھ
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ان تلقین ه فطرتشک یل و حجتیشنوند و از دل یحق را م یھا نند، و موعظهک یمشاھده م
روند؛ چون آنھا  ین نمیار او از بکعقل و چشم و گوش در «. »برند دی نمیکنند، سو می

ِ ٱَ� َ�ۡبِديَل ِ�َۡلِق ﴿ ده است، و فرمود:ین خاطر آفریرا به ھم ؛ مگر آن )١(]۳۰[الروم:  ﴾�َّ
دھد، مگر  یر نمییداد تغ یه به قومکرا  یر دھد. اّما خداوند نعمتییه خداوند آنھا را تغک

نَّ ﴿ر دھند. فرمود: ییخودشان آن را تغه کن یا
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ ۡ�َعَمَها  ٱ�َّ

َ
� ّ�ِۡعَمًة � ٗ لَۡم يَُك ُمَغّ�ِ

نُفِسِهمۡ 
َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ٰ قَۡوٍ� َح�َّ  .)٢(]۵۳[األنفال:  ﴾َ�َ

به  »قنوت«: فروتنان؛ متواضعان؛ فرمانبرداران؛ خاشعان. از مصدر »نیالقانت«
 یزدان و اشتغال به ذکر و دعایدن از امور جھان و پرداختن به مناجات یبر« یمعنا

 است. »خداوند مّنان
اد، فراچنگ یز ی: حاصل کنندگان اجر و پاداش فراوان؛ آنان که پاداش»نیالمقنطر«

 آورند.
 )فیَضعِ ] (۱۵[ - ۱۲۰۲

اهُ . َطْوًرا َوَ�ِْفُض  َطْوًرا يَْرَ�عُ  بِاللَّيِْل  ج انلَّيِبِّ  قَِراَءةُ  اَكنَ : قَاَل  ُهَر�َْرة أيب وََعن وَ  أَبُو رَ

دَ  اوُ  .)٣(دَ

ش یقرائت خو یدر نماز تھّجد، گاھ ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱۵( -۱۲۰۲
 خواندند. یآھسته، م ییبا صدا یرا با آواز بلند و گاھ

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
 برد. یآوازش را باال مکرد؛  یخود را بلند م ی: صدا»رفعی«
، گاه یاوقات، ھراز گاھ یھا؛ برخ وقت ی؛ بعضیگاھ اوقات؛ گاه ی؛ گاھی: گاھ»طوراً «

 به گاه.
 آورد. یر میآورد؛ آوازش را به ز ین مییخود را پا ی: صدا»خففی«

 )حسن] (۱۶[ - ۱۲۰۳

 ست.یر نیرناپذییتغ ینش خدای: آفر۳۰ ی هی) آ۳۰روم ( -١
داشته  یارزان یه بر قومکرا  یخداون نعمت کفر بدان سبب است کین ی: ا۵۳ ی هی) آ۸انفال ( -٢

 ر دھند.ییه آنان آنچه را در دل دارند تغکدھد، مگر آن  یر نمییتغ
 .۱۳۲۸ح  ۲/۸۱ابوداود  -٣
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  يِف  َمنْ  �َْسَمُعهُ  َما قَْدرِ  ىلَعَ  ج انلَّيِبِّ  قَِراَءةُ  اَكنَْت : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
ْ
 يِف  وَُهوَ  ُحْجَرةِ ـال

َيِْت 
ْ

اهُ . ابل وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

چنان بود که  ج د: قرائت رسول خدایگو س ) عبدالله بن عباس۱۶( -۱۲۰۳

را از درون  ج قرائت آن حضرت یاط خانه بودند، صدایکه در صحن ح یاشخاص یگاھ

انه بود یبه صورت متوسط و م ج اسالم یامبر گرامیقرائت پ یعنیدند. (یشن یُحجره م
 ده).یار کوتاه و پوشیار بلند بود و نه بسیکه نه بس

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
 اط خانه.ی: صحن ح»الُحجرة«
 وت.ی: خانه. جمع: ب»تیالب«

 )حیَصحِ ] (۱۷[ - ۱۲۰۴

يِب  َوَ�نْ 
َ
ْلَةً  َخَرجَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  إِنَّ : قَاَل  َ�تَاَدةَ  أ

َ
يِب  ُهوَ  فَإَِذا يل

َ
 ِمنْ  َ�ِْفُض  يَُص�ِّ  بَْ�رٍ  بِأ

ا: قَاَل  َصْوتَهُ  َرافًِعا يَُص�ِّ  وَُهوَ  بُِعَمرَ  َوَمرَّ  َصْوتِهِ  بَا يَا«: قَاَل  ج انلَّيِبَّ  ِعنْدَ  اْجتََمَعا فَلَمَّ
َ
 بَْ�رٍ  أ

نَْت  بَِك  َمَررُْت 
َ
ِْفُض  تَُص�ِّ  َوأ

َ
ْسَمْعُت  قَدْ : قَاَل  »َصْوتََك  خت

َ
 َوَقاَل  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا نَاَجيُْت  َمنْ  أ

نَْت  بَِك  َمَررُْت «: ِلُعَمرَ 
َ
وقُِظ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  »َصْوتََك  َرافًِعا تَُص�ِّ  َوأ

ُ
وَْسنَانَ  أ

ْ
ْطُردُ  ال

َ
 َوأ

يَْطانَ  بَا يَا«: ج انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  الشَّ
َ
 ِمنْ  اْخِفْض «: ِلُعَمرَ  َوقَاَل  »َشيْئًا َصْوتَِك  ِمنْ  اْرَ�عْ  بَْ�رٍ  أ

اهُ  .»َشيْئًا َصْوتَِك  وَ د أَبُو رَ اوُ يّ  ورو دَ ذِ مِ ْ  .)٢(نَحوه الرتِّ

رون شدند و ی(از خانه) ب ج رسول خدا ید: شبیگو س ) ابوقتاده۱۷( -۱۲۰۴

شان بر یا گزارد؛ و گذر یآھسته، نماز م یمواجه شدند که با قرائت س کباره با ابوبکری

 گزارد. یز افتاد که با آواز بلند، نماز مین س عمر بن خطاب

گر) ید ی(در وقت س و عمر س د: چون ابوبکریسخنانش گو ی در ادامه س ابوقتاده

فرمودند:  س قیخطاب به ابوبکر صّد  ج امبریافتند، پیحضور  ج به محضر آن حضرت
ش را به یدم که (قرائت) نماز خویشب) از کنار تو عبور کردم و دیابوبکر! من (د یا«

 .۱۳۲۸ح  ۲/۸۱ابوداود  -١
 .۴۴۷ح  ۲/۳۰۹ ی؛ و ترمذ۱۳۲۹ح  ۲/۸۱ ابوداود -٢
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ا که ب یم را به کسی! صداج رسول خدا یعرض کرد: ا س ابوبکر»! یخوان یم یآھستگ
 کردم، رساندم. او مناجات می

دم یز عبور کردم و دیاز کنار تو ن«فرمودند:  س خطاب به عمر ج امبریگاه پ آن

! من با ج رسول خدا یگفت: ا س عمر!» یخوان می ش را با آواز بلندی(قرائت) نماز خو
ش یطان را از خویدار کنم و شیاند، ب دهیرا که خواب یخواندم تا کسان یآواز بلند قرائت م

 برانم.

و به عمر ». ش را بلند کنیخو یصدا یابوبکر! تو مقدار یا«فرمودند:  ج امبریپ

تر  آھسته تر آور و نییش را پایخو یصدا یعمر! مقدار یا تو«ز فرمودند: ین س فاروق
 ».بخوان
نه  -ز به سان آن را در معنا ین یت کرده است؛ و ترمذیث را ابوداود رواین حدی[ا

 ].ت نموده استیروا -در لفظ 

کردم،  یکه با او مناجات م یم را به کسی: صدا»قد اَسمعتُ من ناجيتُ « :شرح

لََك ِعَباِدي َ�ّ�ِ ﴿ ه بود:ین آیبرگرفته شده از ا س ن سخن ابوبکریرساندم. ا
َ
�َذا َس�

ِجيُب َدۡعَوَة 
ُ
اعِ ٱفَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ ْ ِ� َلَعلَُّهۡم  �َّ ْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنوا إَِذا َدَ�نِ� فَۡليَۡسَتِجيُبوا

من بپرسند (که من  ی که بندگانم از تو درباره یو ھنگام«؛ ]۱۸۶[البقرة:  ﴾١٨٦يَۡرُشُدونَ 
م یگو یکه مرا بخواند، پاسخ م یدعاکننده را ھنگام یکم و دعاینزدا دور. بگو:) من یکم ینزد
ھمچون نماز و  یمان و عباداتیسازم). پس آنان ھم دعوت مرا (با ا یاز او را برآورده می(و ن

مان، به مقصد یابند (و با نور ایاورند تا آنان راه یمان بیرند و به من ایروزه و زکات) بپذ
 .»برسند)

 زم.یانگ یآورم؛ برم یکنم؛ به حرکت درم یکنم؛ از خواب بلند م یدار می: ب»اوقظ«
 ھا؛ افراد به خواب رفته. یآلودھا؛ ُچرت : خواب»الوسنان«
 کنم. یکنم؛ طرد م یکنم؛ دفع م ی: دور م»َاطرد«

، مناسب یو معمول یشود که در حالت عاد یث باال، معلوم میبه ھر حال، از احاد
ار کوتاه و یار بلند و نه بسیانه باشد که نه بسیمتوسط و ماست که قرائت نماز تھّجد، 

 آھسته باشد.

 



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٦٣٤

آھسته خواندن مناسب بود، در آن صورت بھتر  -خاّص  یلیبنا به دل - یو اگر زمان
مصلحت در آن بود که قرائت با  یآن است که آھسته خوانده شود و اگر به عکس، زمان

 است که قرائت با آواز بلند خوانده شود. بلند خوانده شود، در آن صورت بھتر آن یصدا
 ار مھم است:یانگر دو موضوع بسیث باال، بیبه ھر حال، احاد

آن، در آن  ییبایرا شرافت و زیانه و ُمعتدل است؛ زیک اّمت می، یاّمت اسالم -۱
 انه قرار دارد.یط به دور است و در حّد اعتدال و میاست که از افراط و تفر

؛ »ر و شرکیتقص«ند و نه راه یمایپ یرا م »غلوّ «که نه راه  ؛»دهیعق«معتدل از نظر 
 »هیتشب«صفات خدا معتقد به  ی ؛ نه درباره»ضیتفو«ھستند و نه  »جبر«نه طرفدار 

 .»لیتعط«ھستند و نه 
در جھان ماّده فرو  یکه نه به کلّ  ؛»یو ماّد  یمعنو یھا ارزش«معتدل از نظر 

روند  یسپرده شود و نه آن چنان در عالم معنا فرو م یت به فراموشیروند که معنو یم
ش یھود، جز گرایاز  یمیخبر گردند؛ نه ھمچون گروه عظ یب یکه از جھان ماده به کلّ 

 ند.یا گویترک دن یکه به کلّ  یحیرا نشناسند و نه ھمچون راھبان مس یزیچ یماّد 
، جمود دارند که خود یھا که نه آن چنان بر دانسته ؛»علم و دانش«معتدل از نظر 

 زند.یبرخ ییاند که به دنبال ھر صدا گونه خودباخته را نشوند و نه آنیگران را پذیعلوم د
کشند که از  یم ی؛ که نه اطراف خود حصار»یروابط اجتماع«معتدل از نظر 

دھند که  یجدا شوند، و نه اصالت و استقالل خود را از دست م یان به کلّ یجھان
 .ن مّلت و آن اّمت، ذوب شوند!یزدگان در ا شرقزدگان و  ھمچون غرب

و خالصه معتدل در تمام  »تفّکر« ،»عبادت«، »یاخالق یھا وهیش«معتدل از نظر 
 ات.یو ح یجھات زندگ

 یباشد، بلکه انسان یک ُبعدیتواند انسان  ین، ھرگز نمیو راست یک مسلمان واقعی
مجاھد، مبارز، شجاع، مھربان، فّعال، مان، دادگر، یابعاد مختلف، متفّکر، با ا یاست دارا

گاه و باگذشت.  آ
(آھسته  »ِاخفات«(بلند خواندن) و  »َجھر«اعتدال در  یعنی، ین حکم اسالمیا -۲

 بخشد:  ید و درک میخواندن)، از دو نظر به ما، د
د که بھانه یچنان انجام ندھ خود را آن یھا د: عبادتیگو ین نظر که مینخست از ا

وادارد؛ چه بھتر که توأم با  یریرادگیھا را به استھزارء و ا بدھد و آنبه دست دشمنان 
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کنند، بلکه  یریگ متانت و آرامش و ادب و نزاکت باشد که نه تنھا نتوانند بر آن خرده
 ھا گردد. و ُابّھت و عظمت عبادت یاز شکوه و ادب اسالم یا نمونه
 یاند، به صداھا دهکه مردم استراحت کر یدارند در مواقع یکه سع ییھا آن
 یھا ھا و محفل ت جلسهیاندازند تا موجود یپرغوغا راه م یکه از بلندگوھا یخراش گوش

گران یاسالم را به گوش د ین عمل، صدایش با ایخود را نشان دھند و به پندار خو
مردم از اسالم و در  یست، بلکه باعث پراکندگیاسالم ن ین نه تنھا صدایبرسانند؛ ا

 .ینیغات دیاست به تبل یا جه ضربهینت
اعمال و کردار ما و  ی ھمه یباشد برا یید الگوی، باین حکم اسالمین که: ایگر ایو د

ھا، دور از افراط و  نیا ی د ھمهی؛ بایو اقتصاد یاسیو س یاجتماع یھا تمام برنامه
 باشد. یانگار و مسامحه و سھل یکار طیھا و تفر یھا و تندرو یکار طیتفر

 )حیَصحِ ] (۱۸[ - ۱۲۰۵

يِب  َوَ�نْ 
َ
ْصبَحَ  َحىتَّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَامَ : قَاَل  َذرٍّ  أ

َ
يَةُ  بِآيَةٍ  أ

ْ
ُهۡم ﴿: َواآل ۡ�ُهۡم فَإِ�َّ إِن ُ�َعّذِ

نَت 
َ
 .]١١٨[المائدة:  ﴾١١٨ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱِعَباُدَكۖ �ن َ�ۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ

اهُ  وَ ائِيّ  رَ ابْن النَّسَ ه وَ اجَ  .)١(مَ

نماز شب و  یھا (در تمام رکعت ج رسول خدا ید: شبیگو س ) ابوذر۱۸( -۱۲۰۵
ه از قرآن را تالوت فرمودند و شب را به یک آیفاتحه،) فقط  ی پس از خواندن سوره

ُهۡم ِعَباُدَكۖ �ن َ�ۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك ﴿ ه، عبارت بود از:یصبح رساندند؛ و آن آ ۡ�ُهۡم فَإِ�َّ إِن ُ�َعّذِ
نَت 

َ
، بندگان تو ھستند (و یاگر آنان را عذاب کن«؛ ]۱۱۸[المائدة:  ﴾١١٨ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱأ

(تو خود  یشان گذشت کنی) و اگر از ایعمل کن یتوان یشان میا ی درباره یھرگونه که بخواھ
ضعف و  ی ن رو، نه بخشش تو نشانهی؛ (از اییره و توانا و کاربجای؛) چرا که تو چیو توان یدان

 .»نه مجازات تو، بدون حکمت است)
 ].اند ت کردهیو ابن ماجه روا ییث را نساین حدی[ا

ه ین آیتا بامداد ا یشب ج د: رسول خدایگر گوید یتیدر روا س یابوذر غفار :شرح
ه، رکوع و سجده یک آین یمائده) را تالوت نمودند و با ھم ی سوره ۱۱۸ ی شماره ی هی(آ

 .۵/۱۴۹؛ و مسند احمد ۱۳۵۰ح  ۱/۴۳۹؛ ابن ماجه ۱۰۱۰ح  ۲/۱۷۷ یینسا -١
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ن یوسته تا بامداد ای! شما تمام شب، پج رسول خدا یکردند؛ و چون صبح شد، گفتم: ا
 ست؟ین کار در چید، راز ایکرد ید و با آن رکوع و سجده میخواند یه را میآ

درخواست شفاعت اّمت خود از پروردگار عز و جل  ین شب برایمن در ا«فرمودند: 
اگر  -ابد ی ین شفاعت دست مین شفاعت را به من عطا کرد. اّمت من به اینمودم و او ا
را  یزیاست که به خداوند بلندمرتبه، چ ین شفاعت، مخصوص کسیاما ا -خدا بخواھد 

 .»اوردیک نیشر

 یبا و یو ھر وقت یوند داشت و او در ھر کاریبا خدا پ ج امبریبه ھر حال؛ قلب پ
و گزاردن نماز  یدار داشت؛ شب به شب زنده یخدا را دوست م یبود. عبادت و بندگ

کرد. نور چشم و لّذتش را در نماز  یاز روز را ھم صرف آن م یپرداخت و قسمت یم
 افت.ی یم

به خود جلب کرده و  ج امبریپ یشمندان جھان را در زندگیآنچه نظر محّققان و اند

ان عبادت و پرداختن به امور یم ج امبریاست که پ یآور ن جمع شگفتیکند، ھم یم

 ین مراتِب عبادت و بندگیکه به باالتر یبا وجود ج جاد کرده بود. آن حضرتیا ییایدن
کرد؛ در  ین میاش را تأم از فقرا و افراد خانواده یاریبس یده بود، باز ھم زندگیخدا رس

نمود؛  یک اّمت مقابله میست؛ با یز یت میبا تالش و فعال ییایمورد پرداختن به امور دن
کرد؛ به نزد  یان اداره میرا در َانظار جھان یا دهیحکومت نو ظھور و تازه به قدرت رس

 یئتھایھا و ھ خواند؛ گروه ین خود فرا میفرستاد و آنان را به د یر میپادشاھان سف
راف و اکناف ھا به اط هیداشت؛ سر یم یرفت و آنھا را گرامیپذ یرا به حضور م یندگینما

ز با یگر و نیان دیر ادیروان سایگرفت؛ و با پ یرا به عھده م یفرستاد و خود فرماندھ یم
شد و در  یم یروزیپ ی آماده  پرداخت؛ یزمامداران و قدرتمندان به بحث و مجادله م

ن ییکرد؛ کارگزاران را تع یاط مین که مبادا شکست بخورد احتیا ین حال برایع
فرمود: اگر  یکرد و م یم مینمود؛ و خودش آن را تقس یم یآور را جمع کرد، و مالھا یم

مردم  ین خدا براین دییکند؟ و به تب یم یدادگر ینکنم چه کس یمن دادگر
ح یدشوار را توض یداد و جاھا یم شرحرا بسط و  یپرداخت؛ موارد مجمل وح یم
د، و آنچه را یکش یرون میل، فروع آن را بیکرد، و از اصل مسا یداد، و سّنتھا وضع م یم

گاھان گاه نکرده بود به آنچه او را از آن آ  گرداند. یده بود، برمیخداوند او را از آن آ
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را که مردمان جھان بدان  یا ن حاالت، اعمال روزانهیا ی که او در ھمه یدر حال

 ج امبریھا، پ ین رنجھا و گرفتاریا ی ان ھمهیداد و در م یورزند، انجام م یمبادرت م
 ییشتر از آنھایاز او با خدا بیگردد که راز و ن یدار میپد یشب و روز به صورت عابد

 پردازند. ین کار میاست که در شکاف کوھھا بد

کتا و ممتاز و یمستقل و  ییالگو ج امبریا از پین و دنین دین جمع و ربط بیا
 آورد. ید میخ بشر پدیر در تارینظ یب

 یبرا یکیعبادت؛  یبرا یکیکرد:  یم میمت تقساش را به سه قس اوقات روزانه
بود، از وقت  یم یشتریازمند وقت بیاش؛ و اگر امور مردم ن خانواده یبرا یکیمردم و 

عبادت خداوند بود محفوظ نگاه  ی ژهیرا که و یکاست، و وقت یاش م مخصوص خانواده
که چه  یطورنمود به  یمواظبت م یزیشگفت انگ ی ن امر به گونهیداشت، و بر ا یم
 داشت. یوا م یرت و شگفتیشتر به حیش را بیاران و چه دشمنان خوی

ن مراتب اخالص، و اوج یو عبادتش به باالتر یکه در بندگ ج امبر اکرمین است پیا
د. و در یشگاه حق رسیدر پ یشگیام ھمیاو و ق یاطاعت خدا و دوست یکوشش برا

ل یتشک ی، حکومتیبند و بار یب یھا رانهید که توانست بر ویرس ییا به جایمورد امور دن
اھداف  ی که ھمه یشه کن سازد. براستیو تباه را در جامه ر یشانیدھد و درِد پر

 وست.یافت و به ھم پین وجه ممکن در وجود او تمرکز یتر ، با کاملیزندگ
 )ٌح یَصحِ ] (۱۹[ - ۱۲۰۶

يِب  َوَ�نْ 
َ
َحُدُ�مْ  َص�َّ  إَِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َعيَتِ  أ

ْ
َفْجرِ  َر�

ْ
 ال

يَْضَطِجعْ 
ْ
اهُ  .»يَِمينه ىلع فَل وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ أَبُو الرتِّ د وَ اوُ  .)١(دَ

از شما دو  یھرگاه کس«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱۹( -۱۲۰۶
 ».ش دراز بکشد و بخوابدیراست خو ید بر پھلویرکعت سّنت صبح را گزارد، با

 ].اند ت کردهیابوداود روا یث را ترمذین حدی[ا

 -تر  شیاستحباب و جواز است نه وجوب. پ ین امر، برای: ا»فليضطجع عيل يمينه«
 ن مورد بحث شد.یدر ا -به طور مفّصل 

 .۴۲۰ح  ۲/۲۸۱ ی؛ و ترمذ۱۲۶۱ح  ۲/۴۷ ابوداود -١

 

                                           





 
 

 فصل سوم

فق] (۲۰[ - ۱۲۰۷  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

وقٍ  َ�نْ  ُت : قَاَل  َمرْسُ
ْ
ل
َ
يُّ : اَع�َِشةَ  َسأ

َ
َعَمِل  أ

ْ
َحبَّ  اَكنَ  ال

َ
  أ

َ
ائِمُ : قَالَْت  ؟ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  إِىل  ادلَّ

ُت 
ْ
يُّ : قُل

َ
اِرخ سمع إِذا َ�ُقومُ  اَكنَ : قَالَْت  اللَّيِْل؟ ِمنَ  َ�ُقومُ  اَكنَ  ِح�َ  فَأ  .)١(الصَّ

ن و یتر دم: محبوبیپرسلشهید: از عایگو /)ی) مسروق (تابع۲۰( -۱۲۰۷

چه بود؟ او در پاسخ گفت:  ج دگاه رسول خداین عمل و کردار از دیتر یداشتندوست 

دار ینماز شب ب یچه وقت برا ج رد. گفتم: رسول خدایشه انجام بگیکه ھم یکردار
شدند (و  ینماز شب بلند م یدند، برایشن یکه بانگ خروس را م یشدند؟ گفت: وقت یم

 گزاردند). ینماز م
 ].اند ت کردهیسلم رواو م یث را بخارین حدی[ا
ن؛ یتر ن؛ محبوبیتر ن؛ خوشیتر دهین؛ پسندین؛ برتری: بھتر»َاَحبُّ «

 ن.یتر یداشتن دوست
 شود. یبند یکه بر آن مواظبت و پا ی: عمل و کردار»الدائم«
 : بانگ خروس.»الصارخ«

 )حیَصحِ ] (۲۱[ - ۱۲۰۸

نْ  �ََشاءُ  ُكنَّا َما: قَاَل  أ�س وََعن
َ
  ُمَصلِّيًا اللَّيِْل  يِف  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  نََرى أ

َّ
ْ�نَاهُ  إِال

َ
  َرأ

َ
 �ََشاءُ  َوال

نْ 
َ
  نَائِما نََراهُ  أ

َّ
ْ�نَاهُ  إِال

َ
اهُ . َرأ وَ ائِيّ  رَ  .)٢(النَّسَ

ن یم در ایپنداشت یچنان بود که م ید: گاھیگو س ) انس بن مالک۲۱( -۱۲۰۸

شان را در حال نماز یدر خواب باشند و حال آن که ا ج د آن حضرتیوقت از شب، با

 ۳/۲۰۸ یی؛ و نسا۱۳۱۷ح  ۲/۷۷)؛ ابوداود ۷۴۱-۱۳۱ح ( ۱/۵۱۱؛ مسلم ۱۱۳۲ح  ۳/۱۶ یبخار -١
 .۱۶۱۶ح 

 .۳/۱۰۴؛ و مسند احمد ۷۶۹ح  ۳/۱۴۰ ی؛ ترمذ۱۱۴۱ح  ۳/۲۲ یبخار -٢

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٦٤٠

م و حال آن ینیرا در حال نماز بب ج د آن حضرتیم که بایپنداشت یم یم؛ و گاھیدید یم
 م.یدید یشان را در حال خواب میکه ا

 ].ت کرده استیروا ییث را نساین حدی[ا

 ین است که برای: مراد ا»يف الليل مصلّياً  ج ما كّنا �شاء ان نري رسول اهللا« :شرح

 یمشّخص ی وجود نداشت که حّصه ینیز وقت مشّخص و معین ج نماز شب رسول خدا
عبادت و نماز قرار دھند؛ بلکه عادت  یرا برا ینیمع ی خواب و حّصه یاز شب را برا

 ج ن وقت شب، آن حضرتیشد که در ا ین تصّور میچنان بود که گاه چن ج امبریپ
ن یچن یدر حال خواندن نماز بودند. و گاھ دار ویشان بیکه ا د خواب باشند، حال آنیبا

شان خواب یخوانند، حال آن که ا یشان نماز مین وقت شب، ایشد که در ا یتصّور م
 بودند.

 )حیَصحِ ] (۲۲[ - ۱۲۰۹

نَّ : قَاَل  َعوٍْف  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  بِْن  مُحَيْدِ  َوَ�نْ 
َ
ْصَحاِب  ِمنْ  رَُجًال  أ

َ
ُت : قَاَل  ج انلَّيِبِّ  أ

ْ
 قُل

نَا
َ
ِ : ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  َسَفرٍ  يِف  َوأ ْرُ�نَبَّ  َوا�َّ

َ َ
َالةِ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أل رَى َحىتَّ  لِلصَّ

َ
ا ِفْعلَهُ  أ  َفلَمَّ

ِعَشاءِ  َصَالةَ  َص�َّ 
ْ
َعتََمةُ  َوِ�َ  ال

ْ
فُِق  يِف  َ�نََظرَ  اْستَيَْقَظ  ُ�مَّ  اللَّيِْل  ِمنَ  َهِو�ًّا اْضَطَجعَ  ال

ُ ْ
: َ�َقاَل  األ

  بَلَغَ  َحىتَّ . ﴾َر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ﴿
َ

ۡ ٱ لُِف إِنََّك َ� ُ�ۡ ﴿ إِىل  ﴾ِميَعادَ ل
ْهَوى ُ�مَّ 

َ
  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  أ

َ
  ُ�مَّ  ِسَوااكً  ِمنْهُ  فَاْستَلَّ  فَِراِشهِ  إِىل

َ
فَْرغ

َ
 ِعنَْدهُ  إَِداَوةٍ  ِمنْ  قََدٍح  يِف  أ

ُت  َحىتَّ  فََص�َّ  قَامَ  ُ�مَّ  فَاْسنَتَّ  َماءً 
ْ
ُت  َحىتَّ  اْضَطَجعَ  ُ�مَّ  نَامَ  َما قَْدرَ  َص�َّ  قَدْ : قُل

ْ
 قَْدرَ  نَامَ  قَدْ  قُل

َل  َ�َعَل  َكَما َ�َفَعَل  اْستَيَْقَظ  ُ�مَّ  َص�َّ  َما وَّ
َ
ةٍ  أ  ثََالٌث  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َفَعَل  قَاَل  َما ِمثَْل  َوقَاَل  َمرَّ

اٍت  َفْجرِ  َ�بَْل  َمرَّ
ْ
اهُ . ال وَ ائِيّ  رَ  .)١(النَّسَ

 ج امبریاران پیاز  یکید: یگو س د بن عبدالرحمن بن عوفی) حم۲۲( -۱۲۰۹
ا به دوستان و یدر سفر بودم، (به خود،  ج امبریکه ھمراه با پ یگفته است: در حال

ر نظر یرا ز ج ش) گفتم: سوگند به خدا! خودم (امشب) نماز رسول خدایھمراھان خو

شان و تعداد ینماز شب ا ینم (و از چگونگیرا بب ج رم تا عمل و کردار آن حضرتیگ یم
گاھ یھا رکعت  ).مینما یشان اقتدا و تأّس ینه بدین زمیابم و در ای یآن، آ

 .۱۶۲۶ح  ۳/۲۱۲ یینسا -١
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خواندند، بخش  -مشھور است  »عتمه«که به  -نماز عشاء  ج پس چون آن حضرت
آسمان نگاه کردند  ی د و به کرانهدار شدنیگاه از خواب ب دند؛ آنیاز شب را خواب یادیز

؛ تا آن ]۱۹۱[آل عمران:  ﴾...َ�ِٰطٗ�  َ�َٰذا َت َر�ََّنا َما َخلَقۡ ...﴿ ه را تالوت فرمودند:ین آیو ا

ۡ ٱ لُِف إِنََّك َ� ُ�ۡ ...﴿که به   دند.یرس ]۱۹۴[آل عمران:  ﴾ِميَعادَ ل
را  یمسواکر) آن، یبستر خود دراز کردند و از (ز یش را به سویسپس دست خو

 یشان قرار داشت و در آن، آب بود، در ظرفیکه کنار ا یگاه از مشک رون آوردند؛ آنیب
 یختند؛ پس از آن مسواک کردند و از جایس کردن مسواک) آب ریا خیوضو  ی(برا

نماز خواندند که) با خود گفتم:  یا ستادند؛ (و به اندازهیخود برخاستند و به نماز ا

ن یاند، نماز خواندند؛ سپس پھلو به زم دهیکه خواب یا به ھمان اندازه ج رسول خدا

به  ج خواب شدند که) با خود گفتم: رسول خدا یا دند، (و به اندازهینھادند و خواب
گاه دوباره از خواب بلند شدند و ھمان  دند. آنیاند، خواب که نماز خوانده یا ھمان اندازه

را خواندند که بار  یاتیت انجام داده بودند و ھمان آرا انجام دادند که بار نخس یکار

ش از طلوع صبح ین عمل را پیا ج ھا را خوانده بودند. و در مجموع، رسول خدا اول آن
 صادق، سه بار تکرار نمودند.

 ].ت کرده استیروا ییث را نساین حدی[ا

 است. س ید بن خالد ُجھنیزن مرد، یمراد از ا »اّن رجالً « :شرح
 : صحابه؛ »اصحاب« -۱

، ی[دوست» الصحبة« یدر لغت، مصدر است و به معنا» صحابه« :یف لغوی) تعرالف
 ی باشد. و واژه یار و ھمدم شدن، معاشرت، گفتگو] می، یرفاقت، ھمراھ

ن معنا آمده است. و جمع آن بر وزن یز به ھمین» صاحب«و » یصحاب«
» صحابا« ی[مفرد]، به معنا» صحابه«است؛ و » َصْحب«و » اصحاب«

ه ک -» صحابه« ی واژه یعنیرد. [یگ یاد مورد استعمال قرار میز زی[جمع] ن
اد به یز -ه جمع صحابه است ک -» اصحاب« ی واژه یبه معنا -مفرد است 

ار برده و کرا به » صحابه« یسکه کافتد  یاد اتفاق میشود. و ز یار برده مک
 ].از صحابه است یمنظورش جمع
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را در  ج رمکامبر ایه پکند یگو یسکدر اصطالح، به  یصحاب :یف اصطالحی) تعرب
ن یز مرده باشد؛ گر چه در ایرده، و بر اسالم نکدار یحال اسالم مالقات و د

به  یاگر فرد یعنیح. [یز رخ داده باشد؛ بنا به قول صحین یفاصله، ارتداد

و شان را مالقات نمود، و سپس از اسالم برگشت یمان آورد و ایا ج امبریپ
مرتد شد، و در آخر، دوباره به آغوش اسالم بازگشت و از ارتدادش توبه نمود، 

 .)١(]شود یگفته م» یصحاب«، ین فردیباز ھم به چن
 آن: ی دهیو فا» شناخت صحابه«ت یاھم -۲

باشد، اما  یم یادیز یمعان یاست و دارا» صاحب«منسوب به » یصحاب«، یو لفظ یاز نظر لغو -١
است:  نیر شده است، وجود دارد و آن، اکآن ذ یه براک ییدر تمام معناھا کیمشتر ی نقطه

 ».و اطاعت ینیمالزمت، ھمنش«
را  یسک» یصحاب«اند،  ان نمودهیاصول ب یه علماک یفیآن، براساس تعار یف اصطالحیاما تعر 

باشد،  ینا میده باشد. (منظور افراد نابیاو را د ج امبریه پکنیا ایده و یرا د ج امبریه پکند یگو
 رده باشد. کمان فوت یا ده و بر ھمان حالِت یتوم) و به اسالم گروکھمچون ام م

اند، اما  دهیرا د ج امبریمانند ابوجھل و ابولھب و... ھر چند پ یف، افرادین تعریپس براساس ا 
 اند. مان نمردهیستند چون، بر ایجزو صحابه ن

مان یا به حال ایرده کت یلمه رواک یکا یث یحد یک ج امبریس از پکھر «د: یخ ابن حجر گویش 

رد، چه یند و بر اسالم بمیرا بب ج امبریمان، پیس با اکده باشد، از صحابه است. ھر یاو را د

ا نه، در غزوه و یداشته باشد  ج ت از آن حضرتیم باشد، رواکا یار یبس ج امبریاو با پ ینیھمنش
ده ی، او را ندیل مانعیا به دلیده و با او ننشسته یس او را دکا نه. ھر یرده باشد کت کشر یجنگ

 ی تعداد صحابه« ی درباره ینظران اسالم و علماء و صاحب» باشد، ھمه و ھمه از صحابه ھستند.
 اند: گفته» رامک

را  ین مدت توانستند افرادیغ را انجام داده و در ایت دعوت و تبلیسال فعال ۲۳مدت  ج امبریپ 
 شوند. یخته مخ، به عنوان اسوه و الگو و نمونه شنایتار ی شهیھم یه براکند یت نمایترب

ھزار  ۱۴۴ا ی ۱۲۴تًا به یو نھا یست و سوم بعثت، رو به افزونین افراد از سال اول تا سال بیتعداد ا 
 ده است.ینفر رس

ه یبینفر، در ھنگام صلح حد ۳۱۳» بدر«نفر بود. در جنگ  ۴۰تعداد صحابه در سه سال اول،  
» کتبو«ھزار نفر، در جنگ  ۱۲ »نیحن«ھزار نفر، در جنگ  ۱۰ه، کنفر، در وقت فتح م ۱۵۰۰

ن بزرگواران یتعداد ا - ج رسول خدا ین سال زندگانیآخر یعنی -ھزار نفر؛ و در حجة الوداع  ۷۰
  ھزار نفر بوده است. ۱۴۴ا ی ۱۲۴
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د یه در آن فواکن است یادیو بزرگ و بن یبس مھم و اساس ی، علم»شناخت صحابه«
د مھم آن، شناخت یاز فوا یکیھاده شده است. و عه نید به ودیارزنده و مف یاتکو ن

 است.» مرسل«از » متصل«
]،  ج اسالم یامبر گرامی[با پ یصحاب» یصحبت و ھمراھ« یا لهیبه چه وس -۳

 ؟:شود یشناخته م

ن امور پنج گانه، شناخته یاز ا یکی، به »] ج امبری[با پ یصحاب یصحبت و ھمراھ«
 ه عبارتند از:کشود  یم

 مبشره. ی ر عشرهیو سا ،س عمر بن خطاب ،س قیر صدکمانند ابوب ) تواتر:الف

 .س اشة بن ِمحصنکو ع ،س مانند ضمام بن ثعلبة ) شھرت:ب
 ].است ج امبریپ ی ، صحابهیه فالنکنیاز صحابه [به ا یخبر دادن فرد )ج
امبر یپ ی ، صحابهیه فالنکنین [به ایمؤثق و معتبر از تابع یخبر دادن فرد )د

 ].است ج اسالم یگرام

است. البته  ج امبریاصحاب پ ی از زمره یه وکنیخبر دادن خود فرد به ا ) ھ
ز قابل تصور و محتمل یش نیعادل، و ادعا یفرد یه وکنیمشروط بر ا

 .)١(باشد
 صحابه: یعادل بودن تمام -۴

صحابه عادل  یُمعتمد، تمام ینظران اسالم مورد اعتبار و صاحب یبه اجماع علما
ا از یاند و  شده یھا قاط ه در فتنهکباشند  یافراد ی ن صحابه از زمرهیھستند؛ خواه ا

و بعد  س خالفت عثمان ی دوره یعنیھا [ شتن را از فتنهیه خوکباشند  یافراد ی جمله
اند و بدانھا  را در برگرفت] دور نگه داشته ی، امت اسالمییه اھواءو حزبگراکاز آن 

» امبریبا پ یصحبت و ھمراھ« ی، ادعاج امبریشدن صد سال از وفات پ یش از سپریه پکنیمثل ا -١
ش ین صورت، ادعاین نمود، در ایرتر از اید یرا در وقت یصحبت و ھمراھ یاگر ادعا ید. ولیرا نما

ه بعد از گذشت شش قرن از ھجرت (ششصد سال بعد ک» رتن اهلندي«ست. ھمانند: ین یرفتنیپذ

ه عالمه کقت ھمچنانینمود. و در حق» ج امبریبا پ یصحبت و ھمراھ« ی) ادعاج امبریاز وفات پ
ار کگر و م لهیاد و حیدروغگو و ش یخیش» یرتن الھند«گفته،  ۵۴ص  ۲ج » زانیالم«در  یذھب

 است.
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آنھا عادل ھستند و خداوند متعال عدالت آنان را در قرآن به  ی اند. [و ھمه هنشد یکنزد
د فرموده است. یش و تمجیقرآن، آنان را ستا ی سوره یکشتر از یاثبات رسانده و در ب

عة الرضوان را ین و انصار و اصحاب بیبه خصوص مھاجر» فتح« ی از جمله در آخر سوره

ث به ین حدیدر چند ج اسالم یرسول گرامش خود مختص نموده است. و یبه ستا
ز گواه عدالت و یاسالم ن کخ پایرت و تاریان عدالت و امانت آنان پرداخته و سیب

 ].باشد یآنان م یدار امانت
در  یپرداز ه به عمد به دروغکنیه آنھا از اکن است ی، ا»عدالت صحابه« یو معنا

راھه یو فساد و ب یجروکردند و از انحراف و ک یم یت بپردازند، اجتناب و خودداریروا
شدند تا به  ینم یب امورکجستند و مرت یم ینمودند و دور یز میز، پرھیت نیرفتن در روا

توان  ین گونه میفتد؛ پس بدیت بیاعتبار و قبول ی تشان از درجهیانجام آنھا، روا ی عهیذر
ق یتحق یھا یدن سختیشکبدون بدوش  -ات صحابه یروا یه تمامکجه گرفت ین نتیچن

ھا  ه در فتنهکاز آنھا  یمورد قبول است؛ و در مورد افراد -در مورد عدالت آنھا  یو بررس
از ھریک  ه به خاطر حسن ظن بدانھا، امرکجه گرفت ین نتیتوان چن یاند، م شده یقاط

 باشند، چرا ین اجتھادشان مأجور میاز آنھا در اھریک  هکشود  یآنھا بر اجتھاد حمل م
 ند.یآ یبه شمار م» ر القرونیخ« ی عت و از زمرهیه آنھا حامالن شرک

 اند: ردهکت یث روایگران حدیش از دیه بک ییھا یصحاب -۵
ت یگران به روایش از دیه بکھستند  ییھا یصحاب ی شش تن از صحابه از زمره

 ب عبارتند از:ین شش نفر به ترتیاند، و ا ث پرداختهیحد

ث نقل یز حدیصد مرد نیش از سیب یث. از ویحد ۵۳۷۴ات: یمروتعداد  :س رهی) ابوھرالف
 اند. نموده

 ث.یحد ۲۶۳۰ات: یتعداد مرو :س ) ابن عمرب

 ث.یحد ۲۲۸۶ات: یتعداد مرو :س ک) انس بن مالج

 ث.یحد ۲۲۱۰ات: ی: تعداد مروشهین عایام المؤمن ) د

 ث.یحد ۱۶۶۰ات: ی: تعداد مروس ) ابن عباس ھ

تعداد  :س ید خدریابوسعث. [و یحد ۱۵۴۰ات: یتعداد مرو :س ) جابر بن عبداللهو
 .ث]یحد ۱۱۷۰ات: یمرو

 دادند: یگران، فتوا میش از دیه بک ییھا یصحاب -۶
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ثر کشان، اینقل شده است، و پس از ا س صحابه، از ابن عباس یشتر فتواھایب
 یگان علمامسروق، بزر ی ه بنا به گفتهکاند  ت شدهیصحابه روا یفتواھا از بزرگان علما

 نه گفته است:ین زمیدر ا یاند؛ و صحابه، شش نفر بوده
ن ثابت وابی د بیعب و زکبن  یو اب یستة: عمر و عل یعلم الصحابة ال یانتھ«

 .»الدرداء و ابن مسعود

د بن یز س عبکبن  یاب ،س یعل ،س شود: عمر یعلم صحابه، به شش نفر ختم م«

 ».س مسعود ، و ابنس ابودرداء ،س ثابت
 ست؟کی» عبادله« -۷

باشد، و » عبدالله«ه اسمش کاز صحابه است  یسک، ھر آن »عبادله«در اصل، مراد از 
در  یرسد؛ ول یصد نفر میس یکیاست، به نزد» عبدالله«ه اسمشان ک ییھا یتعداد صحاب

باشد.  یم» عبدالله«از آنھا ھریک  ه اسمکچھار نفر از صحابه است » عبادله«نجا مراد از یا
 چھار نفر عبارتند از:ن یو ا

 .س عبدالله بن عمر )الف
 .س عبدالله بن عباس )ب
 .س ریعبدالله بن زب )ج
 .س عبدالله بن عمرو بن العاص )د

 یعلما ی ه آنھا از زمرهکن است یگران، این گروه از صحابه بر دیا یژگیاز و ویو امت
 ی هیه [از ناحکر افتاده یبه تأخ یا ه وفاتشان به گونهکند یآ یبه شمار م یا صحابه

ن یاز به علم و دانش آنھا شده است [و بدیمسلمانان و افراد تازه مسلمان] احساس ن
 یپژوھان و منبع مورد اعتماد ثیحد یبرا یگاھ هکیان و تیجو دانش یبرا یگونه مرجع

از یشھرت و آوازه و امت یق، داراین طریب، از این ترتیمسلمانان قرار گرفتند] و بد یبرا
به اتفاق نظر برسند، گفته  ییبر فتوا» عبادله«ھرگاه  باشند. پس یگران میبر د یژگیو و

 »ن فتوا براساس قول عبادله است.یا«؛ »ھذا قول العبادلة«شود:  یم
 آمار صحابه: -۸

نه، آراء و ین زمیدر ا یاز تعداد صحابه وجود ندارد، ول یقینجا آمار دقیدر ا
ه از مجموع آنھا ک، مطرح شده است ینظران اسالم از علماء و صاحب ییھا هینظر

صد ھزار نفر است؛ و یکش از یه آمار صحابه، بکن برداشت نمود یتوان چن یم
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گفته است:  یباشد. و یم یراز ی ابوزعه ی هیھا، نظر هین آراء و نظرین ایمشھورتر

سمع و عنهار�عة عرش الفاً من الصحابة من روي و عن مائة الف ج قُبض رسول اهللا«

صد و چھارده ھزار نفر (زن و مرد) یک ج رمکامبر ایاصحاب ھنگام وفات پ«؛ )١(»عنه

شان یث ایت احادیاند و به روا ردهکث یاستماع حد ج امبرین تعداد از پیه اکاند  بوده
 »اند. پرداخته

 تعداد طبقات صحابه: -۹
اختالف نظر ، ینیان علماء و صاحب نظران دیرامون تعداد طبقات صحابه، در میپ

م آنھا پرداخته یش، به تقسیاز آنھا بر حسب اجتھاد و استنباط خوھریک  وجود دارد و
ا ی، »ن اسالمیدر قبول د یشتازیپ«از آنھا، طبقات صحابه را به اعتبار  یاست؛ برخ

ز، یگر نید یاند، و برخ م نمودهیتقس» فیحضور در مشاھد محترم و شر«ا یو » ھجرت«
 اند. ردهکم یگر تقسید یاعتبارطبقات آنھا را به 

م طبقات صحابه یش، به تقسیاز علماء برحسب اجتھاد خوھریک  [به ھر حال]،
 پرداخته است [مثًال:]

 م نموده است.یابن سعد، طبقات صحابه را به پنج طبقه تقس )الف
 رده است.کم یم، طبقات صحابه رابه دوازده طبقه تقسکو حا )ب

 ن صحابه:یبرتر -۱۰

و  س قیر صدکن صحابه (به طور مطلق)، ابوبیاھل سنت و جماعت، برتربه اجماع 

 باشد. یم س سپس عمر

از نظر فضل و  س و عثمان س یه علکو جمھور اھل سنت و جماعت برآنند 
ر ی، سایبعد ی باشند؛ و سپس در درجه یسوم و چھارم م ی در درجه یبرتر

ده ی، ابوعبس بن عوف، عبدالرحمن س ، سعدس ری، زبس مبشره [طلحه ی عشره

 ی اھل غزوه، و سپس بدر ی اھل غزوه] و بعد از آنھا، س دی، زس عامر بن جراح
 باشد. یم» عة الرضوانیاھل ب«و پس از آنھا  »ُاحد«

 در قبول اسالم: یشتازیپ ی شقراوالِن صحابه در عرصهیداران و پ هیطال -۱۱

 .۲۳۰، ص ۲ب، ج یب مع التدریالتقر -١
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شقراوالن، یداران، پ هیطالن اسالم، جزو یردن دکقبول  ی نهیه در زمک ییھا [صحابه
 ند، عبارتند از:]یآ یشآھنگان به شمار میشتاز، و پیشگاماِن پیپ

 .س قیر صدکابوب ) از مردان آزاد:الف
 .س طالب یبن اب یعل ھا: از بچه ب)

 .س جهین خدیام المؤمن ) از زنان:ج
 :س د بن حارثهیز آزاد شده: یھا ) از بردهد
 .س بالل بن رباح ھا: ) از برده ھ

 دند:یشک که از صحابه درگذشتند و چھره در نقاب خاک یسانکن یآخر -۱۲
ه به کبود » یثیل عامر بن واثلة اللیابوالطف«ه از صحابه درگذشت، ک یسکن یآخر

اند [و بر  ن گفتهیشتر از ایز بین یرمه درگذشت، و برخکم ی هکدر م یھجر ۱۰۰سال 
انس «وفات نموده است] و قبل از او در بصره،  یھجر ۱۱۰به سال  یه وکن باورند یا

 .)١(دیشک کق درگذشت و چھره در نقاب خا . ھ ۹۳در سال » کبن مال

در سال » ابو ايب عبداهللا بن عمر«ن: یامبر در شھرھا، عبارتند از: در فلسطیپ یھا ن صحابهیآمار آخر -١

در سال » عبداهللا بن ايب اويف«وفه: کدر  ، ھ ۸۶در سال » عبداهللا بن حدث زبيدي«ق. در مصر:  . ھ ۷۴

و قبل از او در دمشق:  یسالگ ۹۴در سن  ۸۸در سال » عبداهللا بن مازين اسلمي«در دمشق:  ، ھ ۸۷

 یسالگ ۹۶در سن  ۹۱، در سال »سهل بن سعد انصاري«نه: یدر مد ، ھ ۸۶در سال » ابوامامه باهيل«

در سال » انس بن مالك«، در بصره:  ھ ۷۴در سال » جابر بن عبداهللا انصاري«نه: یو قبل از او در مد

 . ھ ۸۵در سال » عمر بن حديث«، و قبل از او در بصره: یسالگ ۱۰۷و در سن  ۹۱

مسور بن «و » ابوالطفيل«جالب است بدانید که جوانترین صحابه به اعتبار سن، به ترتیب عبارتند از:  

که سال دوم ھجری » نعامن بن بشري«اند؛ و  ھشت ساله بوده ج که ھردو در سال وفات پیامبر» خمرمه

نه ساله  ج که سال وفات پیامبر» عبداهللا بن زبري«و » حسني بن عيل«و » حسن«متولد گشته است. و 

مسلمة بن خملد «بوده است، و  کودکدر سفر حجة الوداع » جعفر بن عبدالرمحن«اند، و  بوده

اند و  ، عمومًا ده ساله بوده»عبداهللا بن عباس«و » سم بن عباسق«و » عبداهللا بن جعفر«و » خزرجي

 نه ساله بوده است.» عمر بن ايب سلمه«

، »حسان بن ثابت«اند:  ردهکست سال عمر یصد و بیک یکھا، ھر  ین صحابیو به اعتبار طول عمر، ا 

)، جهیخد ی (برادرزاده» حكيم بن حزام بن خويلد«، »خمرمة بن نوفل«، »حويطب بن عبد العزي«
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ف یتأل» معرفة الصحابة«ن و نگارش یتدو ی نهیه در زمک یین کتابھایمشھورتر -۱۳
 اند: شده

 .یف ابن حجر عسقالنی، تأل»ز الصحابةییتم یاالصابة ف) «الف
، مشھور به ابن یجزر محمد بن یعل فی، تأل»الصحابة معرفة یف الغابة اسد) «ب

 ر.یاث
 .)١(ف ابن عبدالبّر ی، تأل»اسماء االصحاب یعاب فیاالست) «ج

لبيد بن «اند)،  ردهک کت و ھم اسالم را دری(نامبردگان فوق، ھم جاھل» سعيد بن يربوع قريش«

، »نوفل بن معاويه منتج نجدي«، »ي عويف سعد بن جناده«، »عاصم بن عدي عجالين«، »ي عامري ربيعه

ة ص یدر الف یوطیبه نقل از س». ي جغدي نابغه«و » نافع بن سليامن عبدي«، »عدي بن حاتم طايي«
 .۷۶-۵۶ب صص یخط ی هیفاکو  ۲۸۷

ا در ضمن ی، احوال صحابه را به طور مستقل و جداگانه، یاز دانشمندان اسالم یبه ھر حال گروھ -١
حال  شرحه به طور مستقل در ک ییتابھاکاند.  نموده ین و گردآوریھا تدو از مجموعه یا مجموعه

 اند، عبارتند از: افتهیف و نشر یصحابه، تأل
وسف بن عبدالله، معروف به ابن یعمرو  یف حافظ ابی، تأل»االستيعاب يف اسامء االصحاب«الف) 

 است. یتن از صحابه را حاو ۳۵۰۰ ی ه ترجمهک)  ھ ۴۶۳ ی(متوف یعبدالبر قرطب
 ۷۵۵۴ ی ه شامل ترجمهک)  ھ ۶۳۰ یر (متوفایف ابن اثی، تأل»اسد الغابة يف معرفة الصحابة«ب) 

) مختصر شده و  ھ ۷۴۸(م  ین محمد بن احمد ذھبیتاب توسط شمس الدکن یاست. ا یصحاب
رم کرسول ا ی تن از صحابه ۸۸۶۶ ی گذارده و شامل ترجمه» جتريد اسامء الصحابة«مؤلف نام آن را 

 است.رده کز از خود اضافه یامده نین» اسد الغابة«ه در کرا  یسانکتاب، نام کن یدر ا یاست. ذھب
بن محمد، معروف به  ین احمد بن علیخ االسالم شھاب الدیف شی، تأل»االصابة يف متييز الصحابة«ج) 

 ).۸۵۲ ی(متوف یابن حجر عسقالن
ه ک یف ابو عبدالله احمد بن سعد زھرین)، تألی(طبقات الصحابة و التابع »طبقات ابن سعد«د) 

ه از اسم کچنان -تاب مزبور کسعد است. ، مورخ مشھور بوده و خود معروف به ابن یاتب واقدک
 اند. آن ترجمه شده یز، طین نیاختصاص به صحابه نداشته و تابع -داست یآن پ

اختصاص  یتاب، فصلکدر آخر  ه معموالً کنام صحابه است  یب حروف الفبایتاب اول به ترتکسه  
 یداده شده، ول -داشته شتر اشتھار یشان از نام آنھا ب هینکه لقب و ک -ه و لقب ینکبه صاحبان 

 ه عبارت است از:کرده ک یبند دسته ین را به طرز خاصیر، صحابه و تابعیتاب اخک

شرح ع زمان آن جناب تا رحلت، و یو وقا ج ) غزوات آن حضرت۲  ج رمکامبر ایپ ی رهی) س۱ 
ن یتدوو  یآور ا قرآن را جمعیدادند و  یمنوره فتوا م ی نهیه در مدکه از صحابه ک یسانکحال 
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 خواھم بود. ج امبریر نظر خواھم گرفت؛ مراقب نماز شب پی: ز»الرقبّن «
ر یو تأخ یشب؛ درنگ یکیب شدن شفق؛ تاریثلث اول شب پس از غا»: العتمة«

 یشب و معموًال با اندک یکیچون نماز عشاء پس از پنھان شدن شفق و در تارکردن؛ و 
 گفتند. یم »عتمه«ھا بدان  شود، عرب یر خوانده میدرنگ و تأخ

 مُ سِم صالتِ�ُ نَُّ�م األعراُب ىلع اِ غِلبَ ال يَ «ند: یفرما یم یثیدر حد ج امبریپ
 .)١(»وتقول األعراُب: � الِعشاءُ «قال: » الَمغرِِب 

شین، بر نام نماز ن بادیه یھا فرمود: عرب ج امبریپ :دیگو ـ بـ ابن عمر 
» عشاء«نشین به مغرب،  ھای بادیه عرب :دیگو یبر شما غلبه نکنند. راو» مغرب«
 گفتند.  یم

الِعشاُء،  هِ لّٰ ـالغِلبنَّ�م األعراُب ىلع اسِم صالتِ�م العشاِء، فإنَّها يف كتاِب اليَ «وقال: 
 .)٢(رواه مسلم». فإنها تُعِتُم حِبالِب اإلبِل

بر شما غلبه » عشاء«ن بر نام نماز ینش هیباد یھا عرب :دیفرما یم ج امبریز پیو ن
موسوم شده است (آنجا » عشاء«ن نماز به یز، ایقرآن) ن(ابند، چرا که در کتاب خدا ین

َفْجِر وَ «د: یفرما یکه م
ْ
ِهَ�ِة َوِمْن َ�ْعِد َصالةِ ِمْن َ�بِْل َصالِة ال ِحَ� تََضُعوَن ِ�يَابَُ�ْم ِمَن الظَّ

ِعَشاءِ 
ْ
د. یبگوئ» عشاء«به نماز خفتن  ،و اقتداء از کتاب خدا یز به تأسیپس شما ن )٣(»ال

ن عادت ینش هیباد یھا ن است که) عربیا» عتمه«به » عشاء« ی هیو عّلت وجه تسم
دند، از یدوش یھوا م یکیشدن شفق و در تار پنھانش را پس از یداشتند که شتران خو

شود،  یھوا خوانده م یکیشدن شفق در تار ز پس از پنھانین جھت، چون نماز خفتن نیا
 اطالق نمودند.  »عتمه«بدان 

در  یه، اسالم آورده ولکه قبل از فتح مک ین و انصاری) درمھاجر۴ نییدر بدر )۳  رده بودند.ک
مامه، یمن، یطائف،  ی نه. در صحابهین از اھل مدیتابع یدر اسام )۵  ت نجسته بودند.کبدر شر

بصره، شام، مصر و  ین از اھالی) در صحابه و تابع۷  نیان از صحابه و تابعیوفک) در ۶  ن.یبحر
  ) در نساء (زنان).۸  .یاسالم یگر شھرھاید

  .۵/۵۵مسنداحمد  ،۵۶۳ح  ۲/۴۳ث را از عبدالله بن مغفل نقل نموده است:ین حدیا یبخار -١
 ،۵۴۱ح  ۱/۲۷۰ یینسا ،)۶۴۴-۲۲۹(ح  ۱/۴۴۵رده است: کن حدث را مسلم از ابن عمرنقل یا -٢

 .۲/۱۰، مسنداحمد ۷۰۴ح  ۱/۲۳۰اجه ابن م
  .۵۸ ةیمن اآلنور/  -٣
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نکه: اصول یتوان استنباط کرد و آن ا یرا م یو محور یک اصل کلیث باال یاز دو حد
 یو احکام و دستورات شرع ینبو یھا م و آموزهیعالو ت ین الھیو قواعد و اوامر و فرام

افته از ھرگونه یار و رھایتمام ع ینین مبنا، اسالم دیقرار دارد و بر ا یدر چھارچوب وح
 یذھن و عقل نارسا ی باشد و به ھر چه ساخته و پرداخته یم» یدرآورد من«ن یقوان

احکام قرآن و سّنت، گنجانده ان یدر م یحقوق یباشد و به عنوان قاعده و قانون یانسان
ستاده یآن ا یت تمام در ابطال و امحایست و با قاطعیقائل ن یگاھیشود، ارزش و جا

 یآور یز به شدت، رویاست و اسالم ن یعقل قاصر آدم ی دهییز زاین یچون که رأ ،است
نباشد، مردود  یشرع یارھایکه منطبق با مع یرا در صورت یذھن انسان یھا دهیبه تراش

ش را حفظ کند و به یت خویت و شخصید ھویز باین یعالم کرده است. پس امت اسالما
ی مختلف زندگ یایابعاد و زوا ی ش احترام بگذارد و در ھمهین خویھا و شعائر د آرمان

و  یفرھنگ ،یو نظام یاسی، سیو اجتماع ی، فردیو اخرو یوی، دنیو معنو یماد
بھره  یو الھ ی، نبویاز پرتو نور شرع ،یو عرفان یاخالق ،یو خانوادگ یعباد ،یاقتصاد

ابد و پرچم پردرخشش یدست  ییشوایو پ ین رھگذر به سمت سربلندیرد و از ایبگ
 ی ز برافراشد و کرهیت و با استقالل از ھمه چیبا قاطع یتیگ یجا یخود را در جا

نده کآت یمیو صفا و صم ین را از صلح و آرامش و عدل و داد و اخوت و برادریزم
تنگ  یھا تیاز عادات، آداب و ذھن یمیضخ ی را که در پس پرده ینیق دیسازد و حقا

ھا و  ن برداشتین را بر ایدا سازد و قداست اصل دیمانده را ھو یک، مخفیو تار
 ح دھد.یانسان ترج یذھن یدرآورد و من مزخرف یھا دهیتراش

ت یھا جداست و شخص امت ی هین امت از بقیرساند که ا ین را میث باال ایدو حد
د ید از عادات و تقالیگر باشد. و نباید یھا رو امت د دنبالهیدارد که نبا یمنحصر به فرد

 ند.یکنند و اخالق و رفتار و سبک و منش آنھا را انتخاب نمای رویگران پید
ن امت، امت یت منحصر به فرد خود را دارا باشد چون ایشخص ید امت اسالمیبا

ھا  امت یبرتر است. ما مسلمانان استاد یا ھا، نمونه انسان یست که براانه ایوسط و م
خته یھا برانگ ت انسانیھدا یم که برایھا ھست ن امتین و برتریو ما بھتر میرا دار

ن یخواھد ا یم ج امبریم؟پیکن یرویگران پید دیم، پس چطور ازعادات و تقالیا شده
خواھد  یم و نمیکن استقالل خود افتخار ت ویم را در وجود ما بکارد تا به شخصیمفاھ

 م.یگران باشیرو دیرو و پ که ما دنباله

 



 ٦٥١  ))تهّجد( شب نماز) ٣١( باب( :صلوةکتاب ال

 یند، نھیگو» عتمه«نکه مسلمانان به نماز عشاء یث از این حدیدر ا :ک اشکالیرفع 

به آن،  از صحابه یبعض یو حت ج امبریگر، خود پید یثیشده است حال آنکه در احاد
 اند؟  گفته» عتمه«

 اند:  ن اشکال دو پاسخ دادهیدر رفع ا یامام نور
که به  یثی: در احاد»هیعنه للتنز یان للجواز و النھیإن إستعمال العتمة، ب«  -۱

» عتمه«توان بدان  یم یعنیان جواز است. یعشاء، عتمه گفته شده، مقصود ب
 یث شده، نھیکه در حد ییست، و نھیاز کراھت ن ین کار، خالیگفت، اما ا

است. پس بھتر است که مطابق  یو ارشاد یھیتنز یه نھبلک ستین یمیتحر
 یچون عتمه به معنا» عتمه«گفته شود نه » عشاء«قول خدا به نماز خفتن، 

 است و نماز، تمامش نور و درخشش است. یکیتار

عتمه گفته است، مخاطبانش ھمان »: عشاء«به نماز  ج امبریکه پ یثیدر احاد  -۲
 را»عشاء«دند، بلکه یفھم یرا نم» عشاء« یمعنان بودند که ینش هیباد یھا عرب

م به ینیب یکه م یثیرو در احاد نیکردند، از ا ینماز مغرب اطالق م یبرا
بودند که از  یعتمه گفته شده، به جھت آن است که مخاطبان، کسان» عشاء«

 کردند. یدند، بلکه آن را به نماز مغرب اطالق میفھم ینم یزیعشاء چ یمعنا
چون اطالق عتمه بر  یگفتند، ول یز مین» عتمه«در اوائل به نماز عشاء به ھر حال، 

» عتمه«ن، بدان ینش هیسواد باد یب یھا اد شد، و ھمه ھمانند عربین نماز زیا

جاد یا یا ت در آنھا رخنهینکه زبان و فرھنگ جاھلیبه خاطر ا ج امبریگفتند، پ یم

 نبود یمیتحر ج امبریپ ین نھیکرد البته ا یگفتن، نھ» عتمه«نکند، مسلمانان را از 
 بود. یو ارشاد یھیبلکه تنز

 .یطوالن ی: مدت زمان»اً یھو«
که در امتداد آن، چشم انسان،  یا رهیآسمان؛ دا ی ه؛ کرانه؛ کرانهی: ناح»االفق«
 آسمان. یو نامرئ یان قسمت مرئیند؛ حد فاصل میب ین را میزم ی کره

 : دست دراز کرد.»یاھو«
 رون آورد، خارج کرد.ی: ب»فاستّل «
 : کاسه؛ قدح.»قدح«
 زه.ی: مشک؛ مشک»اداوة«
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 ز و بّراق نمود.یش را با مسواک، تمیخو یھا : مسواک زد؛ دندان»فاستّن «
عت مقدس اسالم، دو یآخر شب. در شر یدیده دم، سپیصبح، سپ یدی: سپ»الفجر«
 وجود دارد: » فجر«گونه 
که در آخر شب در جانب  ییب، دم گرگ، روشنافجر اول، صبح کاذ فجر کاذب: -۱

 ست.یفجر صادق ن یدار شود و گمان رود که فجر است، ولیمشرق پد
رد یصبح که افق را فراگ یدی، فجر دوم، صبح صادق، سپیفجر ثان فجر صادق: -۲

 روزآشکار شود. ییو روشنا
ث یان حدیاز راو یکی، نافع [که »ه«ر ی.. و مراد از ضم.کنم که او یگمان م»: ُاراه«

 باشد. یوب میخ ای، ش»نافع«باشد. ناگفته نماند که  یاست] م
 دو رکعِت کوتاه و مختصر.»: نیفتیخف«

 گر وارد شده است که عبارتند از:یث دیوب، چند حدید سخن اییو در تأ

�دأ الصبح، صّ� و اكن اذا اعتكف املؤذن للصبح ج عن حفصة: اّن رسول اهللا«

که مؤذن از اذان صبح  ید: وقتیگولحفصه«؛ »قبل ان تقام الصالةر�عت� خفيفت� 

نکه نماز صبح را یقبل از ا ج امبریشد، پ یکرد و صبح ظاھر م یشد و سکوت م یفارغ م
 و مسلم] ی[بخار .»خواند یبخواند، دو رکعت کوتاه و مختصر م

 )حیَصحِ ] (۲۳[ - ۱۲۱۰

نَّهُ  ُمَملٍَّك  بِْن  َ�ْعَ�  وََعن
َ
َل  �

َ
مَّ  َسأ

ُ
 وََصَالتِِه؟ ج انلَّيِبِّ  قَِراَءةِ  َ�نْ  ج انلَّيِبِّ  َزْوجَ  َسلََمةَ  أ

 َ�نَامُ  ُ�مَّ  نَامَ  َما قَْدرَ  يَُص�ِّ  ُ�مَّ  َص�َّ  َما قَْدرَ  َ�نَامُ  ُ�مَّ  يَُص�ِّ  اَكنَ  وََصَالتُُه؟ لَُ�مْ  َوَما«: َ�َقالَْت 
ةً  قَِراَءةً  َ�نَْعُت  ِ�َ  فَإَِذا قَِراَءتَهُ  َ�َعتَْت  ُ�مَّ  يُْصِبحَ  َحىتَّ  َص�َّ  َما قَْدرَ  َ  »َحْرفًا َحْرفًا ُمَفرسَّ

اهُ  وَ دَ  أَبُو رَ اوُ يُّ  دَ ذِ مِ ْ الرتِّ ائِيُّ  وَ النَّسَ  .)١(وَ

ھمسر  -لسلمه از اّم  یت است که ویروا س بن َمملک یعلی) از ۲۳( -۱۲۱۰

د؟ یپرس ج ) قرائت و نماز (شب) آن حضرتیرامون (چگونگیپ - ج امبریپ یگرام

کجا؟  ج ن سؤال گفت: شما کجا و نماز گزاردن آن حضرتیدر پاسخ بدلسلمه اّم 

 د)؟!یپرس ید؛ پس چرا از آن میرا ندار ج شما توان نماز گزاردن آن حضرت یعنی(

؛ و مسند احمد ۱۶۲۹ح  ۳/۲۱۴ یی؛ نسا۲۹۲۳ح  ۵/۱۶۷ ی؛ ترمذ۱۴۶۶ح  ۲/۱۵۴ابوداود  -١
۶/۳۰۰. 

 

                                           



 ٦٥٣  ))تهّجد( شب نماز) ٣١( باب( :صلوةکتاب ال

که نماز خوانده بودند،  یا گاه به اندازه گزاردند؛ آن ینماز م ج رسول خدا
گاه دوباره به  گزاردند؛ آن یده بودند، نماز میوابکه خ یا دند؛ سپس به اندازهیخواب یم
 د.یدم یدند تا آن که صبح میخواب یکه نماز گزارده بودند، م یزانیم

ن یپرداخت و چن ج ف قرائت آن حضرتیف و توصیبه تعرلسلمه پس از آن، اّم 

از  یطور که ھر حرف نیواضح و روشن بود؛ ا ج ان داشت که قرائت رسول خدایب
 فرمودند. یکلمات قرآن را به طور کامل، روشن و واضح تلّفظ م

 اند] ت کردهیروا ییو نسا یث را ابوداود، ترمذین حدی[ا

 یعنید؟ یچه کار دار ج : شما به نماز گزاردن آن حضرت»ما لکم و صالته؟« :شرح

د؛ پس چرا از آن یگزاردند را ندار یم ج امبریکه پ یگزاردن نماز یارایشما، 
 د؟یپرس یم

قرائت خود را در ھر کجا که الزم  ج امبریواضح و روشن. پ ی: قرائت»قراءة مفّسرة«
ن کار، یکردند. و ا یفرمودند و سپس دوباره شروع به خواندن م یدند، قطع مید یم

از  یشان، واضح بود و ھر حرفیرا قرائت ایاست؛ ز ج امبریانگر درست قرائت کردن پیب
فرمودند و کلمات را در حّد  یکلمات قرآن را به طور کامل، روشن و واضح تلّفظ م

قرآن را به صورت  یھا ھا و کلمه نمودند و جمله یده و روشن و شّفاف، ادا میاعتدال کش
 داشتند. یان میده و حرف به حرف بیشمرده و کش

 ج قرائت آن حضرت یعنیاست؛  »قراءة مفّسرة«ر عبارت یح و تفسی: توض»حرفًا حرفاً «
از قرآن را به طور کامل، روشن و واضح و حرف به حرف  یچنان واضح بود که ھر حرف

 فرمودند. یتلّفظ م

 





 
 

 )۳۲( باب
آنچه از اذکار و ادعیه که بایستی 

داری  تهّجد گزار به هنگام شب زنده
 و نماز تهّجد، بگوید

 
 

و  یدار تھّجد گزار به ھنگام شب زنده یستیه که بایآنچه از اذکار و ادع )۳۲باب (
 دینماز تھّجد، بگو



 
 

 فصل اول

فق] (۱[ - ۱۲۱۱  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

دُ  اللَّيِْل  ِمنَ  قَامَ  إَِذا ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن    لََك  اللَُّهمَّ «: قَاَل  َ�تََهجَّ
ْ
 َحْمدُ ـال

نَْت 
َ
َماَواِت  َ�يِّمُ  أ رِْض  السَّ

َ ْ
  َولََك  ِ�يِهنَّ  َوَمنْ  َواأل

ْ
نَْت  َحْمدُ ـال

َ
َماَواِت  نُورُ  أ رِْض  السَّ

َ ْ
 َوَمنْ  َواأل

  َولََك  ِ�يِهنَّ 
ْ
نَْت  َحْمدُ ـال

َ
َماَواِت  َمِلُك  أ رِْض  السَّ

َ ْ
  َولََك  ِ�يِهنَّ  َوَمنْ  َواأل

ْ
نَْت  َحْمدُ ـال

َ
  أ

ْ
 َحقُّ ـال

  َووَْعُدكَ 
ْ
  َحقٌّ  َوقَْولَُك  َحقٌّ  َوِلَقاُؤكَ  َحقُّ ـال

ْ
دٌ  َحقٌّ  َوانلَِّبيُّونَ  َحقٌّ  َوانلَّارُ  َحقٌّ  َجنَّةُ ـَوال  َحقٌّ  َوُ�َمَّ

اَعةُ  ْسلَْمُت  لََك  اللَُّهمَّ  َحقٌّ  َوالسَّ
َ
ُت  وََعلَيَْك  آَمنُْت  َو�َِك  أ

ْ َْك  تََو�َّ
َ

َ�بُْت  َو�يِل
َ
 َخاَصْمُت  َو�َِك  أ

َْك 
َ

ْمُت  َما يِل  فَاْغِفرْ  َحاَكْمُت  َو�يِل ْرُت  َوَما قَدَّ خَّ
َ
رُْت  َوَما أ رْسَ

َ
ْعلَنُْت  َوَما أ

َ
نَْت  َوَما أ

َ
ْعلَمُ  أ

َ
 بِهِ  أ

نَْت  ِم�ِّ 
َ
ـمُ  أ

ْ
مُ ال نَْت  َقدِّ

َ
ـمُ  َوأ

ْ
رُ ال   ؤَخِّ

َ
َ  ال

َ
  إهِل

َّ
نَْت  إِال

َ
  أ

َ
َ  َوال

َ
 .)١(»َ�ْ�ك إهِل

نماز شب  یبرا ج د: ھرگاه رسول خدایگو س بن عباس) عبدالله ۱( -۱۲۱۱
 خواندند: ین دعا را میگزاردند، ا یخاستند و نماز تھّجد م یبرم

َْمدُ  لََك  اللَُّهمَّ «
ْ
نَْت  احل

َ
َماَواِت  َ�يِّمُ  أ رِْض  السَّ

َ ْ
َْمدُ  َولََك  ِ�يِهنَّ  َوَمنْ  َواأل

ْ
نَْت  احل

َ
 نُورُ  أ

َماَواِت  رِْض  السَّ
َ ْ
َْمدُ  َولََك  ِ�يِهنَّ  َوَمنْ  َواأل

ْ
نَْت  احل

َ
َماَواِت  َمِلُك  أ رِْض  السَّ

َ ْ
 َولََك  ِ�يِهنَّ  َوَمنْ  َواأل

َْمدُ 
ْ
نَْت  احل

َ
َقُّ  أ

ْ
َقُّ  َووَْعُدكَ  احل

ْ
َنَّةُ  َحقٌّ  َوقَْولَُك  َحقٌّ  َوِلَقاُؤكَ  احل

ْ
 َوانلَِّبيُّونَ  َحقٌّ  َوانلَّارُ  َحقٌّ  َواجل

دٌ  َحقٌّ  اعَ  َحقٌّ  َوُ�َمَّ ْسلَْمُت  لََك  اللَُّهمَّ  َحقٌّ  ةُ َوالسَّ
َ
ُ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  َوَما
َ
ْعلَمُ  أ

َ
نَْت  ِم�ِّ  بِهِ  أ

َ
مُ  أ ُمَقدِّ

ْ
نَْت  ال

َ
رُ  َوأ ُمؤَخِّ

ْ
  ال

َ
َ  ال

َ
  إهِل

َّ
نَْت  إِال

َ
  أ

َ
َ  َوال

َ
 »َ�ْ�ك إهِل

ھا  آسمان ی ھا از آِن توست؛ محافظ و نگھدارنده شیھا و ستا فیا! تمام تعریبار خدا«
توست؛ تو  ی ستهیش تنھا شای؛ سپاس و ستاییھا است، تو ن و ھر آنچه در آنیو زم
ش، ی؛ و سپاس و ستایباش یھا است م ن و ھر آنچه در آنیھا و زم بخش آسمان یروشن

ش ی؛ و ستایباش یھا است، م ن و آنچه در آنیھا و زم  خاّص تو است؛ تو حاکم آسمان
ات حق است؛ مالقات با تو حق است؛  ؛ وعدهیباشد. تو بر حّق  یق مقام تو میفقط ال

 .)۷۶۹-۱۹۹ح ( ۱/۵۳۲؛ و مسلم ۱۱۲۰ح  ۳/۳ یبخار -١
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بر  ج اند؛ محمد قامبران برحیات حق است؛ بھشت حق است؛ دوزخ حق است؛ پ گفته
 ز حق است.یامت نیحق است و ق

ھا و احکام و دستورات) تو  م و آموزهین و تعالیا! در مقابل (اوامر و فرامیبار خدا
مان یآورم؛ به تو ا یرا فرود م یبردار م و فرمانیم و فرمانبردار ھستم؛ سر تعظیتسل

گردم؛ به کمک  یتو برم یوام؛ به س ش را به تو واگذار کردهیامور خو ی ام و ھمه آورده
شوم؛ تنھا  یره میجنگم و بر آنان، غالب و چ ین تو، با دشمنان میل و براھیقدرت و دال

دھم و تنھا به حکم تو  یقرار م -به ھنگام اختالف  -گران ین خود و دیتو را حاکم ب
 باشم. یم یراض

ام،  انجام دادها! گناھان اول و آخر مرا و آنچه به صورت پنھان و آشکار یبار خدا
 .یامرز آنچه را که تو نسبت بدان از من داناتری؛ و بیببخشا

؛ یھست» مؤّخر«و » ُمقّدم«را که تو یر به دست توست؛ زیم و تأخیا! تقدیبار خدا
 ».وجود ندارد ییر از تو، خدایست و غیجز تو ن یمعبود بر حّق 

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 امور آن. ی نگھدار جھان و گردانننده :»میق« :شرح

گفته  یل به وجودین دلیاست؛ به ھم »امیق« ی ، از ماده»میق«به ھر حال، 
باشد؛ و عالوه بر  یموجودات به او م ی ام ھمهیام او به ذات اوست و قیشود که ق یم
 باشد. یز میر امور مخلوقات نین، قائم به تدبیا

روزمره به  یاست و در گفتگوھا »ستادنیا« یبه معنا »امیق«پرواضح است که 
ن یبر زم یشود که به عنوان مثال: انسان را به حالت عمود یگفته م یئت مخصوصیھ

 یکه از جسم و صفات جسمان -خداوند  ی درباره ین معنیدھد؛ و از آنجا که ا ینشان م
جھان  یر و نگھدارینش و تدبیانجام کار آفر یندارد، به معنا یمفھوم -منّزه است 

، او است یرد؛ آریخ یرا انجام دھد، برم یخواھد کار یکه انسان م یرا ھنگامیاست؛ ز
ت و پرورش یو ترب یر و نگاھداریده و تدبیرا آفر یموجودات جھان ھست ی که ھمه

ن امور یام به ایگونه وقفه، ق چیھا را به عھده گرفته است و به طور دائم و بدون ھ آن
 دارد.

شه و اساس تمام صفات فعل یدر واقع، ر »میق«و روشن شد که  ن رو، واضحیاز ا
خدا را با موجودات جھان  ی است که رابطه یاست؛ و منظور از صفات فعل، صفات یالھ

ھا.  نیت کننده و مانند ایکننده، ھدا دھنده، زنده یدگار، روزیکند؛ مانند: آفر یان میب

 



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٦٥٨

ن صفات یکند؛ بنابرا یت میو ھداراند یم یکند، م یدھد، زنده م یم یاوست که روز
 جمع ھستند. »میق«ھمه در وصف  ،»تیُمم«و  »ییُمح« ،»یھاد« ،»رازق« ،»خالق«

ھا  آن ی بخش ھمه یو روشن ین و روشنیھا و زم : خدا نور آسمان»نور السموات«
 است.

 ر است:یز یھا یژگیخواّص و و یدارا »نور«شود که  ی، روشن میبا مطالعه و بررس
 ی ھمه ی ن موجودات در جھان ماّده است و سرچشمهیتر فین و لطیباترینور، ز

 ھا است. ھا و لطافت ییبایز
در جھان  -ان دانشمندان معروف است یطبق آنچه در م -ن سرعت را ینور، باالتر

 ی تواند کره ی، مهیلومتر در ثانیصد ھزار کیسکه نور، با سرعت  یماده دارد؛ به طور
ن یه)، ھفت بار دور بزند؛ به ھمیک ثانیک چشم بر ھم زدن (کمتر از ین را در یزم
ر نور یرا فقط با سرعت س یآور نجوم م و سرسامیالعاده عظ فوق یھا ل، مسافتیدل
ک یرا که نور در  یمسافت یعنیاست؛  یھا، سال نور سنجند و واحد سنجش در آن یم

 د.یمایپ یآورش، م سال با آن سرعت سرسام
ن جھان است و بدون یموجودات مختلف ا ی ن اجسام و مشاھدهییتب ی لهینور، وس

 ی (ظاھر کننده »ُمظھر«است و ھم  »ظاھر«ن، ھم ید؛ بنابرایتوان د یرا نم یزیآن، چ
 ر).یغ

اھان، یھا و گ گل ی دھنده ما است، پرورش یاین نور در دنینور آفتاب که مھمتر
بدون استفاده  یست که موجودیموجودات زنده است و ممکن ن ی ھمه یبلکه رمز بقا

 م) زنده بماند.یرمستقیا غیم یاز نور (به طور مستق
ا یتابش نور آفتاب  ی جهیم، نتینیب یرا که م ییھا امروز ثابت شده است که تمام رنگ

 ندارد. یمطلق، رنگ یکیمشابه آن است وگرنه موجودات در تار ینورھا
)، ھمه از نور آفتاب یاتم یط ما (به جز انرژیموجود در مح یھا یتمام انرژ
ھا و آبشارھا و  لیزش باران و حرکت نھرھا و سیرد؛ حرکت بادھا، ریگ یسرچشمه م

 شود. یم یبه نور آفتاب منتھ -دقت  یبا کم -خالصه حرکت تمام موجودات زنده 
دارد، ھمان نور  یگرما و حرارت و آنچه بستر موجودات را گرم نگه م ی سرچشمه

ا نفت و مشتّقات یا زغال سنگ و یآتش که از چوب درختان و  یگرم یآفتاب است؛ حت
قات یھا طبق تحق نیا ی آفتاب است؛ چرا که ھمه یز از گرمید، نیآ یآن به دست م
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د گرفته و در خود یگردند که حرارت را از خورش یبازم یواناتیاھان و حی، به گیعلم
 ز از برکت آن است.ین حرکت موتورھا نین رو، ایز ااند؛ ا ره کردهیذخ

است و اگر تابش  یھا و موجودات موذ کروبیانواع م ی نور آفتاب، نابودکننده
شد که  یم یمارستان بزرگیل به بین، تبدیزم ی ن نور پربرکت نبود، کرهیا ی اشعه
 بان بودند.یساکنانش با مرگ، دست به گر ی ھمه

م، ینگر یشتر میب و شگرف عالم خلقت (نور) بیعج ی دهین پدیخالصه، ھر چه در ا
 شود. یسترگ آن آشکارتر م یھا بھا و برکت م، آثار گرانیپرداز یتر بدان م قیو دق
ز به ی، از چند چیات اسالمید و روایگر، در قرآن مجید یک سو؛ و از سوین از یا

 اد شده است:ی »نور«عنوان 

ِ ٱ ّمِنَ  َجآَءُ�م قَدۡ ...﴿د: یفرما یخداوند م م؛یقرآن کر بِ�ٞ  َو�َِ�ٰبٞ  نُورٞ  �َّ  ﴾مُّ
 .»شما آمد یبرا یخداوند نور و کتاب آشکار یاز سو«؛ ]۱۵[المائدة: 

ْ ٱوَ ...﴿د: یفرما یز میو ن َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزَِل َمَعهُ  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ  ۥٓ أ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ  ﴾ُمۡفلُِحونَ ل

ھا  نازل شده است؛ آن ج امبریکنند که با پ یاز نور م یرویکه پ یکسان«؛ ]۱۵۷[األعراف: 
 .»رستگارانند

ُ ٱ﴿  د:یفرما یخداوند بلندمرتبه م مان:یا ِينَ ٱَوِ�ُّ  �َّ َّ�  ۡ�ُ ْ لَُ�ٰتِ ٱ ّمِنَ  رُِجُهمَءاَمُنوا  لظُّ
را از ھا  اند؛ آن مان آوردهیاست که ا یکسان یخداوند دوست و ول«؛ ]۲۵۷[البقرة:  ﴾�ُّورِ ٱإَِ� 

 .»کند یمان) رھنمون مینور (ا ی(شرک و کفر) به سو یھا ظلمت

َو َمن َ�َن َميۡ ﴿  د:یفرما یخداوند م :ینیب و روشن یت الھیھدا
َ
ۡحَيۡيَ�ٰهُ  ٗتاأ

َ
 وََجَعۡلَنا فَأ

َثلُهُ  �َّاِس ٱِ�  بِهِۦ َ�ۡمِ�  �نُورٗ  َ�ُۥ ُلَ�ٰتِ ٱِ�  ۥَكَمن مَّ [األنعام:  ﴾ّمِۡنَها ِ�َارِجٖ  َس لَيۡ  لظُّ

م یاو قرار داد یبرا یتیم و نور ھدایکه مرده بوده است و ما او را زنده کرد یا کسیآ«؛ ]۱۲۲
باشد و ھرگز از  یکیاست که در تار یان مردم راه برود، ھمانند کسیکه در پرتو آن بتواند در م

 ؟!»آن خارج نگردد

َ� ﴿د:یفرما یخداوند بلندمرتبه م ن اسالم:ییآ
ۡ
ُ ٱ َوَ�� َّ�  ٓ ن إِ�َّ

َ
 َكرِهَ  َولَوۡ  نُوَرهُۥ يُتِمَّ  أ

ن که نور (اسالم) را کامل کند ھر چند یخداوند ابا دارد جز از ا«؛ ]۳۲[التوبة:  ﴾َ�ٰفُِرونَ لۡ ٱ
 .»کافران نخواھند
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ِ ٱَوَداِ�ًيا إَِ� ﴿د: یفرما ی: خداوند مج امبریشخص پ نِٗ�� ۦ�ِإِۡذنِهِ  �َّ اٗجا مُّ  ﴾٤٦َوِ�َ
 یم و چراغیخدا به اذن و فرمان او قرار داد یکننده به سو ما تو را دعوت«؛ ]۴۶[األحزاب: 

 .»نوربخش

العلم نور يقذفه اهللا يف قلب «ند: یفرما یمشھور م یثیدر حد ج امبریپ علم و دانش:
 .»افکند یکه بخواھد مھرکس  است که خدا در قلب یعلم و دانش، نور«؛ »من �شاء

ه و یذات پاک خدا، تشب یم براین دو مقدمه، اگر بخواھیگرفتن انظر  حال با در
م (اگر چه مقام با عظمت او از ھر ین جھان انتخاب کنیا یاز موجودات حّس  یلیتمث
توان استفاده کرد؟ ھمان  یم »نور« ی ا جز از واژهیر برتر است،) آیه و نظیشب

نش است؛ یعالم آفربخش  یاست؛ روشن یتمام جھان ھست ی دآورندهیکه پد ییخدا
مخلوقات، بر سر خوان  ی اند و ھمه موجوداِت زنده به برکت فرمان او زنده ی ھمه

در  یرد، ھمگیھا بازگ چشم لطف خود را از آن یا نعمت او ھستند که اگر لحظه
 .روند یفروم یستیفنا و ن یکیظلمت و تار

ه ھمان اندازه به ھر نسبت با خدا ارتباط دارد، ب ین که، ھر موجودیو جالب ا
ن ییکند. قرآن، نور است؛ چون کالم خداست. آ یکسب م ییت و روشناینوران

را فرستادگان و یامبران، نور ھستند؛ زین خداست. پییاسالم، نور است؛ چون آ
وند با او است. یمان، نور است؛ چون رمز پین او ھستند. اییحافظان و پاسداران آ

 .با او است ییعلم، نور است؛ چون سبب آشنا
که ذاتش ظاھر و آشکار و  یزیع کلمه (ھر چیوس ین رو، اگر نور را به معنایاز ا

در ذات » نور« ی م، در آن صورت به کار بردن واژهیر باشد) به کار ببریغ ی ظاھرکننده
در عالم خلقت، از او آشکارتر  یزیه ھم نخواھد داشت؛ چرا که چیتشب ی پاک او، جنبه

 ر اوست، از برکات وجود او آشکار است.یه غست و تمام آنچین
 )حیَصحِ ] (۲[ - ۱۲۱۲

 رَبَّ  اللَُّهمَّ «: َ�َقاَل  َصَالتَهُ  اْ�تَتَحَ  اللَّيِْل  ِمنَ  قَامَ  إَِذا ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَالَْت  اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
�َل  اِ�يَل  َوِمياَكِ�يَل  ِجرْبِ َماَواِت  فَاِطرَ  َو�رِْسَ رِْض  السَّ

َ ْ
َغيِْب  اَعلِمَ  َواأل

ْ
َهاَدةِ  ال نَْت  َوالشَّ

َ
ُْ�مُ  أ

َ
 حت
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  ِمنَ  ِ�يهِ  اْختُِلَف  لَِما اْهِدِ�  َ�ْتَِلُفونَ  ِ�يهِ  اَكنُوا ِ�يَما ِعبَاِدكَ  َ�ْ�َ 
ْ
 َ�ْهِدي إِنََّك  بِإِْذنَِك  َحقِّ ـال

  �ََشاءُ  َمنْ 
َ

اٍط  إِىل اهُ  .»ُمْستَِقيمٍ  رِصَ وَ  .)١(مُسلم رَ

ام و نماز شب از خواب یق یبرا ج ھرگاه رسول خداد: یگولشهی) عا۲( -۱۲۱۲
 کردند: ین آغاز مین چنیش را ایخاستند، نماز خو یبرم

�َل  رَبَّ  اللَُّهمَّ « اِ�يَل  َوِمياَكِ�يَل  ِجرْبِ َماَواِت  فَاِطرَ  َو�رِْسَ رِْض  السَّ
َ ْ
َغيِْب  اَعلِمَ  َواأل

ْ
َهاَدةِ  ال  َوالشَّ

نَْت 
َ
ُْ�مُ  أ

َ
َقِّ  ِمنَ  ِ�يهِ  اْختُِلَف  لَِما اْهِدِ�  َ�ْتَِلُفونَ  ِ�يهِ  اَكنُوا ِ�يَما ِعبَاِدكَ  َ�ْ�َ  حت

ْ
 بِإِْذنَِك  احل

  �ََشاءُ  َمنْ  َ�ْهِدي إِنََّك 
َ

اٍط  إِىل  .»ُمْستَِقيمٍ  رِصَ
پروردگار آسمان و  یا ل؛یل و اسرافیکائیل و میپروردگار جبرئ یا! ایبار خدا«

ورزند، حکم  ین بندگان خود در آنچه اختالف مینھان و آشکار؛ تو ب ی داننده یا ن؛یزم
؛ مرا بدانچه که از حق در آن اختالف شده است، به فضل و کرم یکن یو قضاوت م

، به راه راست یرا که بخواھ یو ارشاد کن؛ چرا که تو ھر کس ییش، راھنمایخو
 ».یشو یرھنمون م

 ].است ت کردهیث را مسلم رواین حدی[ا

 ی، با تالوت قرآن و دعاھایدار در شروع شب زنده ج آن حضرت ی وهیش :شرح
 :مأثور

تا نصف شب  ج آن حضرت«ه: کند ک یامام مسلم از ابن عباس نقل م )۱
شد و آثار  یدار میا بعد از آن، از خواب بیمه شب یقبل از ن کیاند د. سپسیخواب یم

آل عمران را  ی آخر سوره ی هیزدود وده آ یاز چھره اش م کخواب را با دستان مبار

ام و قبل از آن یق یه در اثناکن بود یچن ج آن حضرت ی وهیش )٢(»ردک یتالوت م
 ردند.ک یدعا م یلیخ

ھرگاه جھت نماز  ج آن حضرت«ند: ک یت میروا س از ابن عباس یامام بخار )۲

َْمُد اَنَْت َ�يُّوُم «فرمود:  ین دعا میشد چن یدار میشب از خواب ب
ْ
مواِت اللُّهمَّ لََك احل  السَّ

،و األرِض و مواِت و َمْن ِ�يِْهنَّ ُك السَّ
ْ
َْمُد، لََك ُمل

ْ
َمُد اَنَْت َملُك و األرِْض،و لََك احل

ْ
لََك احل

 .)۷۷۱-۲۰۱ح ( ۱/۵۳۴ مسلم -١

 .۴۶-۶/۴۵و دعائه،  ج یت مسلم، باب صالة النبیبه روا -٢

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٦٦٢

مواِت  َقُّ و األرِض،و السَّ
ْ
َْمُد اَنَت احل

ْ
قُّ و لََك احل

ْ
َنَُّة و قَولَُك َحقٌّ و ِلقاُؤَك َحقٌّ و وْعُدَك احل

ْ
اجل

دٌ و انلَّبيُّوَن َحقُّ و انّلاُر َحقُّ و حقُّ  اَعُة َحقٌّ اللُّهمَّ لََك اَْسلَمُت و َحقُّ  ج ُ�َمَّ  �َِك آمنُْت و السَّ
ُت و

ْ َْك أَ�بُْت و َعلَيَْك تََو�َّ
َ

مُت و �َِك خاَصْمُت و ِايل َك حاَكْمُت، فَاْغفر� ما قَدَّ
َ

ما و ِايل
ْرُت  رُْت و اَخَّ مُ و ما ارَْسَ  اَنَْت اَ و ما اَْعلَنُْت اَنَْت الُمَقدِّ

ّ
ُر ال ِاهل ِاال ُموخِّ

ْ
ال و ال ِاهل َ�ْ�ُكَ و نَت ال

َة ِاال بِاهللاو َحول  .)١(»ال قَوَّ
 ی و دارنده کذات مقدس توست؛ تو مال ی ژهیبنده و ویف، زیش و تعریبار الھا! ستا«

ذات توست،  ی ژهیف ویش و تعری. ستایباش ین و ھر آنچه در آنھاست میآسمانھا و زم
ش مخصوص توست و تو پادشاه آسمانھا و ی. حمد و ستایین توینور آسمانھا و زم

دار تو بر یتو بر حق است و د ی و وعده یتوست. تو حق ی ژهیش وی؛ حمد و ستاینیزم
الم تو بر حق است و بھشت حق است و جھنم حق است. کحق است و گفتار و 

م یا! تسلیامت حق است. خدایاست و ق بر حق ج اند و محمد امبران ھم بر حقیپ
نده، یتو بازگشتم و آ یردم و به سوکل کمان آوردم و بر تو تویفرمان تو شدم و به تو ا

وجود ندارد و  یگری. جز ذات تو اله دیامرز. تو مقدم و مؤخر ھستیارم را بکپنھان و آش
ان تو وجود نی جز نیرو و تورو و توایچ نیست و ھین] نی[راست یر از تو معبودیغ

 .»ندارد
رده است، آغاز کت یروا لشه یه حضرت عاک ییسّنت است نماز را با دعا )۳

 یام و نماز شب از خواب برمیق یبرا ج ھرگاه رسول الله«د: یفرما یشان مید. اینک

ِارْسافيل، و مياكئيلو اللُّهمَّ رَبَّ ِجرْبائيَل «رد: ک ین آغاز مین چنیش را ایخاست نماز خو
مواِت فاِطَر  َغيِْب و السَّ

ْ
رِْض، اعلَِم ال

ْ
ُ�ُم َ�ْ�َ ِعباِدَك فيما اكنُوا فيه و األ

َ
هاَدِة اَنَت حت الشَّ

ْذنَك إنََّك َ�ْهدي َمْن �ََشآُء ِايل رِصاٍط 
ّ
َقِّ بِا

ْ
ْختُِلَف فيِه ِمَن احل

ُ
َ�ْتَِلفوَن ِاْهد� مِلا أ

دگار آسمانھا و یآفر یا ل،یو اسرافل یائکل و میپروردگار جبرئ یا بار الھا!«؛ )٢(»ُمستقيمٍ 
م کورزند ح یندگان خود، در آنچه اختالف مین بیار! تو بکنھان و آش ی داننده یا ن!یزم

ش یه از حق در آن اختالف شده است، به فضل خوک، مرا به آنچه ینک یو قضاوت م

-۶/۵۴و دعائه  یز مسلم؛ باب صالة النبی؛ ن۱۱۲۰، ح ۶/۳ل ی؛ باب التھجد باللیت بخاریبه روا -١
۵۵. 

 .۵۷ - ۶/۵۶و دعائه،  ج یت مسلم؛ باب صالة النبیروا به -٢

 

                                           



 ٦٦٣ )...گزار تهّجد یستیبا که هیادع و اذکار از آنچه) ٣٢( باب( :صلوةکتاب ال

 .»شوی خواھی به راه راست رھنمون میه بکرا  یسکه تو ھر کن؛ چرا ک ییراھنما
 د.ین دعا را بخوانیام ایق یه در اثناکن سنت است یھمچن )۴

يب نُوراً « 
ْ
ِمْن و ِمْن فَو� نُوراً و � برََصي نُوراً و ِ� َسميع نوراً و اَللُّهمَّ اْجَعْل يل يِف قَل

يْت نُْوراً 
َ

يف نُوراً و ِمْن َ�ْ�ِ يَدّي نوراً و َ�ْن ِشمايل نُوراً و عْن يَمي� نُوراً و حت
ْ
اْجَعْل يف و ِمْن َخل

 ».اَعظم يل نُوراً و نفيس نُوراً 
ن و راست و چپ و مقابل و ییپروردگارا! نور را در قلب وگوش و چشم و باال و پا«

 »!نکم یعظ من یپشت و درون من قرار ده و نور را برا
ح است، یه در آن تسبکمواجه شد  یا هیه ھرگاه نمازگزار با آکمستحب است )۵

و  کمکو استعانت باشد،  یطلب یاریند. اگر کباشد، طلب  د و اگر تقاضایح گویتسب
فه ید. امام مسلم از حذیباشد، از خدا پناه بجو ییاستعانت بطلبد و اگر تعوذ و پناه جو

بقره را آغاز  ی ستادم؛ تالوت سورهیبه نماز ا ج با رسول الله یشب«ه: کند ک ینقل م
ه آن را کردم کر کادامه داد؛ ف یولند، ک یوع مکصدم ر ی هیه در آکردم کردم؛ تصور ک

رد، آن را ھم به اتمام رساند. بعد کنساء را آغاز  ی خواند. سپس سوره یعت مکر یکدر 
ه در ک یا هینمود و ھرگاه به آ یاز آن آل عمران را آغاز نمود و آھسته آھسته تالوت م

رد، و ک یم یبود درخواست یگفت و اگر درخوست یح مید، تسبیرس یح بود میآن تسب
 .)١(»خواست خواستن بود از خدا پناه میگاه پناه یاگر جا

هۡ ﴿وع که در نماز شب به ھنگام رکن نقل شده است یھمچن )۶  وَۡجِ�َ  ُت إِّ�ِ وَجَّ
ِي َ�َٰ�ٰتِ ٱ َ�َطرَ  لِ�َّ  ٱوَ  لسَّ

َ
ۖ َحنِيفٗ  �َض ۡ� ٓ  ا ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  � را  )٢(]۷۹[األنعام:  ﴾٧٩ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

 خواند.  یم
سته یدرست و با ینمازھا ی ه خواندن آنھا در ھمهکز ھست ین یگرید یدعاھا

 ام شب اختصاص ندارد: یاست و به ق
ھرگاه آن حضرت «ند: ک یت میروا س طالب یبن اب یامام مسلم از حضرت عل -۱

قُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي ﴿خواند:  ین دعا میخاست چن ینماز برم یبرا
ِ َرّبِ  ُل  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَوَمَماِ� ِ�َّ وَّ

َ
۠ أ نَا

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
َو�َِ�ٰلَِك أ

 .۶۲-۶/۶۱لل، یصالة ال یل القراءة فیت مسلم، باب استحباب تطویبه روا -١
 . ۷۹از انعام /  یبخش -٢

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٦٦٤

اش  را خواند که ترجمه یی(و بعد از آن دعا )١(]۱۶۳-۱۶۲[األنعام:  ﴾١٦٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱ
 :د)یآ یل میدر ذ

جز  یده است و من [از ھر راھین را آفریه آسمانھا و زمکنم ک یم یسک یرو به سو«
و مرگ من از آن  یستم... نماز و عبادت و زندگیان نکمشر ی راه او] دورم و از زمره

ن دستور داده یندارد و به ھم یکیچ شریان است. خدا ھیه پروردگار جھانکخداست 
ان ین فرد در میتر خدا مخلص یان امت خود، و براین مسلمانم [در میشده ام و من اول

 یچ اله و معبودی، ھیزیم ھمه چکانسانھا]. پروردگارا! تو فرمانروا و حا ی ھمه
ز تو ھستم. بر خود ستم یناچ ی و من بنده یست. تو پروردگار منین] جز تو نی[راست

گناھانم را  ینم. پس تمامک یشگاه تو] به گناھان خود اعتراف مینون در پکردم و [اک
ده یو پسند یکند. مرا به اخالق نکار را بکن یتواند ا یر از تو نمیغ یسکرز! چون امیب

ند و اخالق زشت و ناپسند را از من کن یتواند چن یجز تو نم ین، چون احدک ییراھنما
را ندارد. مشتاقانه گوش به فرمان  یارکن یچن یارایجز تو  یسکرا یدور گردان، ز
ست. من ین یرا به تو راھ یشر و بد یتوست، ول ھا در دستیر و خوبیتوام. ھمه خ

 ی، از تو تقاضایا و بزرگوار و بلند مرتبه کگردم، پا یش تو برمیتو ھستم و پ ی بنده
 ».نمک یگردم و توبه م یتو بازم یآمرزش گناھانم را دارم و به سو

أْسلَْمُت،  لَك و �َِك آَمنُت و اَللُّٰهمَّ لََك َرَ�عُت «فرمود:  یرفت م یوع مکو چون به ر -۲
 ».َعَصيبو َعظ�و ُميّخ و َ�رصيو َخَشَع لََك َسْميع

م اوامر تو یمان دارم و با تمام وجود تسلیردم، به تو اکوع کتو ر یپروردگارا! برا«
 »م در برابر تو خاشع و فرمانبردارند.یرگھا شدم، گوش و چشم و مخ و استخوان و تمام

مواِت و اَلِلُّهمَّ َر�َّنا«خواند:  یخاست م یوع برمکو ھرگاه از ر -۳ َْمُد ِمْلَء السَّ
ْ
 لََك احل

 .»ِملَء ما ِشئَْت ِمن يشٍء َ�ْعدُ و ِمْلَء ما بَيْنَُهماو ِمْلَء أالَرضو
ان آنھاست، و ھر یھر آنچه م ین و پریآسمانھا و زم یپر ی پروردگارا! به اندازه«

 »!ش باد تو رای، سپاس و ستایخواھ ینھا میآنچه جز ا

 �َِك آَمنُت و اَلِلُّهمَّ لََك َسَجدُت «خواند:  ین مین چنیرفت ا یاه به سجده مو ھرگ  -۴
رَهُ و لََك اَْسلَمُت، َسَجَد وج� لّ�ي َخلَقهُ و ُه، تَبارََك اُهللا و َشقَّ َسْمَعهُ و َصوَّ َ�رَصَ

 . ۱۶۳-۱۶۲از انعام /  یبخش -١

 

                                           



 ٦٦٥ )...گزار تهّجد یستیبا که هیادع و اذکار از آنچه) ٣٢( باب( :صلوةکتاب ال

الّق�
ْ
 ».أْحَسُن اخل

م و یاوامر تو تسلمان دارم و در برابر یردم، به تو اکتو سجده  یپروردگارا! برا«
رده کرده، مصور که آن را خلق کبه سجده افتاده  یسکفرمانبردارم. چھره ام در برابر 
آن بھترین آفریدگار، با برکت د آورده است. خداوند، یو گوش و چشم را در آن پد

 .»است
 خواند: ین دعا را مین تشھد و سالم ایان، بیسپس در پا  -۵

رُت و مُت اَلِلُّهمَّ اْغِفر� ما قَدَّ « فُت و ما اَعلَنُْت و ما ارََسرُْت و ما اَخَّ ما اَنَْت و َما ارَْسَ
مُ  نَت و اَْعلَُم بِِه ِمّ� أنت الُمَقدِّ

َ
 أ

ّ
ُر ال ِاهَل ِاال  ».اَنَْت الُموخِّ

اده یرده ام و تمام زکار کنده و آنچه در نھان و آشیپروردگارا! گناھان گذشته و آ«
ه تو مقدم و کامرز، چرا یب یخود من به آنھا علم دار ه تو بھتر ازکھا و آنچه را  یرو

 .»له و معبودی [راستین] جز تو نیستچ ایو ھ یمؤخر
تواند ھر  یه شخص مسلمان مکو مختلف است  یعموم یاز دعاھا یا ن مجموعهیا

ز ھر یست و نیخواھد بخواند. البته مجبور به خواندن تمام آنھا ن یه مکدام از آنھا را ک
اما بھتر آن است  داند، بخواند؛ یپسندد و مناسب حال خود م یه مکرا  یگرید یدعا

ام و نماز شب ین دعاھا ھم مخصوص و منحصر به قیمأثور باشد. ا یه از دعاھاک
 ستند.ین

ن یرده و چنکب فراوان یق و ترغیردن، تشوکدعا  ی درباره ج رمکحضرت رسول ا
در آن دعا مقبول و مستجاب ه کاست  یا ه در ھر شب لحظهکان فرموده است یب
ه اگر انسان مسلمان آن را کاست  یا در شب لحظه«ن فرموده است: یشود. ھمچن یم

خدا خواسته اش را  کا و آخرت را بطلبد، بدون شیر دنیابد و در آن از خدا خیدر
ن فرموده است: یھمچن .)١(»د. و این فضل در ھر شب وجود داردنک یبرآورده م

ه کند ک یشود و اعالم م ین نازل میلث آخر ھر شب به آسمان فرودپروردگار ما در ث«
بخواھد تا به او ببخشم و  یزیست از من چکینم، و کست بخواند مرا تا اجابتش کی
 ؟)٢(»امرزمیاو را ب ه از من آمرزش بخواھد، تاکست کی

 .۶/۳۶ت مسلم، یروا به -١
 ھمان. -٢

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٦٦٦

 -پروردگار  یه از سوکاست  یشمار و بزرگ یب یا و موھبتھاینھا ھدایمسلمانان! ا
ھرکس  ن نعمت بزرگ رایر است. ایانسان سراز یبه سو -آنھاست  که صاحب و مالک

 یھا را از دست داده و خود را از نعمت یبزرگ ی بھره کاز دست بدھد، بدون ش
 رده است.کمحروم  یفراوان

ان در مورد آن یکاز ن یه برخکاست  ین موھبت الھیا یبه سبب عظمت و بزرگ
د آن را به غفلت و یت گرانبھا است، مواظب باشینھا یب باند: لحظات ش ن فرمودهیچن

 د. یارزان از دست ندھ یبه بھا
ھا  ھا و موھبت ن نعمتیداند، ا یه مکمان است یف االیقتًا آن انسان غافل و ضعیحق

شوند،  یع میست، توزین یاو تمام شدن یھا ه ھرگز نعمتک یدر شب، از جانب پروردگار
 آرامد. یتا صبح در بستر مند و ک یباز غفلت م یول

 )حیَصحِ ] (۳[ - ۱۲۱۳

اِمِت  بِْن  ُ�بَاَدةَ  َوَ�نْ   : َ�َقاَل  اللَّيْلِ  ِمنَ  َ�َعارَّ  َمنْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  الصَّ
َ

َ  ال
َ

  إهِل
َّ

 إِال
  وَْحَدهُ  اهللاُ 

َ
�َك  ال ُ  رَشِ

َ
ُ  هل

َ
ـمُ  هل

ْ
ُك ال

ْ
ُ  ل

َ
  َوهل

ْ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  وَُهوَ  َحْمدُ ـال  هِ لّٰ ـال وَُسبَْحانَ  قَِديرٌ  يَشْ

 
ْ
  هِ لّٰ ـلِ  َحْمدُ ـَوال

َ
َ  َوال

َ
  إهِل

َّ
ُ  اهللاُ  إِال رَبُ  َوا�َّ

ْ
�

َ
  أ

َ
  َحْوَل  َوال

َ
ةَ  َوال   قُوَّ

َّ
ِ  إِال وْ  يِل  اْغِفرْ  رَبِّ : قَاَل  ُ�مَّ  بِا�َّ

َ
 أ

ُ  استيجيب َداَع  ثمَّ : قَاَل 
َ

إِنْ  هل
  فَ

َ
أ اهُ  »َصَالتُهُ  قُِبلَْت  وََص�َّ  تَوَضَّ وَ ي رَ ارِ  .)١(البُخَ

ھر کس که در «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبادة بن صامت۳( -۱۲۱۳
 ن دعا را بخواند:یدار شود و ایشب ب

 اهللا وحده ال رش�«
ّ

سبحان و هو يلع لّك يشء قدير،و هل احلمدك وهل، هل الُمل كال اهل اال
 باهللاو ال حولو اكرباهللا و ال اهل اال اهللاو احلمد هللاو اهللا

ّ
 یچ معبود بر حقیھ«؛ »ال قوة اال

ش، تنھا از آن یو ستا یانباز است؛ پادشاھ یب ی گانهیھمتا و  یب یکتایست؛ یجز خدا ن
ھا از  شیم؛ حمد و ستایکن یاد می یرا به پاک یتوانا است. خدا یزیاوست؛ و او بر ھر چ

ز و ھمه کس، بزرگتر و برتر یچ ست؛ از ھمهیجز او ن یچ معبود برحّق یآِن اوست؛ ھ
ت دور یک دھد و از معصیق کار نیر از قدرت خدا که بتواند توفیغ یچ قدرتیاست؛ و ھ

 ».د، وجود نداردینما

 ۲/۱۳۷۶؛ و ابن ماجه ۳۴۱۴ح  ۵/۴۷۷ ی؛ ترمذ۵۰۶۰ح  ۵/۳۰۶؛ ابوداود ۱۱۵۴ح  ۳/۲۹ یبخار -١
 .۳۸۷۸ح 

 

                                           



 ٦٦٧ )...گزار تهّجد یستیبا که هیادع و اذکار از آنچه) ٣٢( باب( :صلوةکتاب ال

د، ینما یگرید یا دعای. »امرزیا! مرا بیخدا«؛ »ربّ اغفريل«د: یو پس از آن، بگو
رد و ی(بلند شود و) وضو بگرد؛ و اگر چنانچه یگ یرش قرار میش مورد اجابت و پذیدعا

 ».شود یرفته میشتر) به درگاه خداوند، پذین نماز، (بینماز بگزارد، ا
 ].است ت کردهیروا یث را بخارین حدی[ا
 شتن را از رختخواب دور کند. یکه خو یدار شود؛ کسیکه از خواب ب ی: کس»تعاّر «

 





 
 

 فصل دوم

 )ٌف یَضعِ ] (۴[ - ۱۲۱۴

 «: قَاَل  اللَّيِْل  ِمنَ  اْستَيَْقَظ  إَِذا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ

َ  ال
َ

  إهِل
َّ

 إِال
نَْت 

َ
ْستَْغِفُركَ  َوحِبَْمِدكَ  اللَُّهمَّ  ُسبَْحانََك  أ

َ
نيِْب  أ لَُك  ذِلَ

َ
ْسأ

َ
ًما زِْدِ�  اللَُّهمَّ  رمَْحَتََك  َوأ

ْ
  ِعل

َ
  َوال

ْ
 تُِزغ

يِب 
ْ
نَْك  ِمنْ  يِل  وََهْب  َهَديْتَِ�  إِذْ  َ�ْعدَ  قَل ُ نَْت  إِنََّك  رمَْحَةً  دلَ

َ
اُب  أ وَهَّ

ْ
اهُ  .»ال وَ دَ  أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

دار ینماز تّھجد) ب یدر شب (برا ج امبرید: ھرگاه پیگولشهی) عا۴( -۱۲۱۴
 کردند:  ین کلمات را زمزمه میشدند، با خود ا یم

» 
َ

َ  ال
َ

  إهِل
َّ

نَْت  إِال
َ
ْستَْغِفُركَ  َوحِبَْمِدكَ  اللَُّهمَّ  ُسبَْحانََك  أ

َ
نيِْب  أ لَُك  ذِلَ

َ
ْسأ

َ
 زِْدِ�  اللَُّهمَّ  رمَْحَتََك  َوأ

ًما
ْ
  ِعل

َ
  َوال

ْ
يِب  تُِزغ

ْ
نَْك  ِمنْ  يِل  وََهْب  ِ� َهَديْتَ  إِذْ  َ�ْعدَ  قَل ُ نَْت  إِنََّك  رمَْحَةً  دلَ

َ
اُب  أ وَهَّ

ْ
 .»ال

ھا و  یا! تو از ناتوانیست. بار خدایجز تو ن یچ معبود برحّق یپروردگارا! ھ«
خواھم تا  یم؛ و از تو میش تو مشغولیو به حمد و ستا یھا، پاک و منّزھ یستیناشا

افزا (و از قرآن یخواھانم. پروردگارا! بر دانشم ب؛ و از تو رحمت تو را یامرزیگناھان مرا ب
گاه ترم فرما) و دل مرا (از راه حق) منحرف مگردان بعد از آن که  و ابعاد مختلف آن، آ

؛ و از جانب خود، یا قت) رھنمود نمودهیحق یت چشانده و به سویمرا (حالوت ھدا
 ».تو یین تویشگر راستیگمان؛ بخشا یبه من عطا کن؛ ب یرحمت
 ].است ت کردهیث را ابوداود رواین حدی[ا

 )حیَصحِ ] (۵[ - ۱۲۱۵

رٍ  ىلَعَ  يَِبيُت  ُمْسِلمٍ  ِمنْ  َما«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َجبٍَل  بِْن  ُمَعاذِ  َوَ�نْ 
ْ
 َطاِهًرا ِذك

ل اللَّيْل ِمنَ  َ�يَتََعارَّ 
َ
  َخْ�ًا اهللاُ  فَيْسأ

َّ
ْ�َطاهُ  إِال

َ
اهُ  .»إِيَّاهُ  اهللاُ  أ وَ د رَ أَبُو أَمحْ د وَ اوُ  .)٢(دَ

 ی چ بندهیھ«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) معاذ بن جبل۵( -۱۲۱۵
از اذکار، شب را  ی، بر ذکریست که در حالت طھارت و پاکین ییمسلمان و حقگرا

 .۵۰۶۱ح  ۵/۳۰۶ابوداود  -١
 . ۵/۲۴۴؛ و مسند احمد ۳۸۸۱ح  ۲/۱۲۷۷؛ ابن ماجه ۵۰۴۲ح  ۵/۲۹۶ ابوداود -٢
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را  یدار شود و از خداوند نعمت و موھبتیاز شب ب یا گاه در پاره بگذارند و بخوابد و آن
 ».کند یم یر را ارزانیبخواھد، مگر آن که خداوند بدو آن نعمت و خ

 ].اند ت کردهیث را احمد بن حنبل و ابوداود رواین حدی[ا
 : در شب بخوابد.»ُت یبی« :شرح

 باشد. یاز اذکار که خواندن آن به ھنگام خواب، مستحب م ی: بر ذکر»ذکره یعل«
 ر کرد:یترجمه و تفس توان ین واژه را سه گونه می: ا»طاھراً «

ّمم یا تیا غسل و یبه ھنگام خواب، وضو  یعنیو جنابت، پاک باشد؛  ییوضو یاز ب
 کرده باشد.

، گناه و ی، امراض درونینه، حسد، بغض، اغراض شخصیقلبش به ھنگام خواب، از ک
 ت پاک باشد.یمعص

 ر خدا، پاک باشد.یقلبش از محّبت غ
 .دار شودی: پس، از خواب ب»تعاّر یف«

 )فیَضعِ ] (۶[ - ۱۲۱۶

�ٍق  َوَ�نْ    رَشِ
ْ
ُت : قَاَل  َهْوَزِ�ِّ ـال

ْ
َُها اَع�َِشةَ  ىلَعَ  َدَخل تلْ

َ
 َ�ْفتَِتحُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ  بِمَ : فََسأ

َِ� : َ�َقالَْت  اللَّيِْل  ِمنَ  َهبَّ  إَِذا تلْ
َ
ءٍ  َ�نْ  َسأ لَِ�  َما يَشْ

َ
َحدٌ  َ�نْهُ  َسأ

َ
 ِمنَ  َهبَّ  إَِذا اَكنَ  َ�بْلََك  أ

َ  اللَّيِْل  ا َكربَّ دَ  َعرْشً ا اهللاَ  ومََحِ ا َوحِبَْمِدهِ  هِ لّٰ ـال ُسبَْحانَ «: َوقَاَل  َعرْشً  ُسبَْحانَ «: َوقَاَل  »َعرْشً
ـمَ 

ْ
وِس  ِلِك ال ُقدُّ

ْ
ا وََهلل عرشا واستغفر عرشا »ال ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «: قَاَل  ُ�مَّ  َعرْشً

َ
 ِمنْ  بَِك  أ

ْ�يَا ِضيِق  ِقيَاَمةِ  يَْومِ  وَِضيِق  ادلُّ
ْ
ا »ال َالة يْفتَتح ثمَّ  َعرْشً اهُ . الصَّ وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

دم: ھرگاه یرفتم و از او پرسلشهید: به نزد عایگو س یق َھوزنی) شر۶( -۱۲۱۶

پرداختند؟  یم یشدند، نخست به چه کار یدار میدر شب از خواب ب ج رسول خدا

آن را کس  ھیچ که یدیرا از من پرس یزیتو چ یدر پاسخ گفت: به راستلشهیعا

از  ج گاه در پاسخ سؤالم گفت:) ھرگاه آن حضرت ده بود. (آنیش از تو، از من نپرسیپ

گاه ده بار  گفتند؛ آن یم »احلمد�«و ده بار  »اهللا اكرب«شدند، ده بار  یدار میخواب ب

گفتند؛ پس از آن، ده بار  یم »القّدوس كملـسبحان ال«و ده بار  »حبمدهو سبحان اهللا«

 .۵۵۳۵ح  ۵/۲۸۴ یی؛ و نسا۵۰۸۵ح  ۵/۳۲۲ ابوداود -١

 

                                           



 ٦٧١ )...گزار تهّجد یستیبا که هیادع و اذکار از آنچه) ٣٢( باب( :صلوةکتاب ال

 اهللا«و ده بار  »استغفرا�«
ّ

ن دعا یھا، ده بار چن گفتند؛ و پس از آن یم »ال اهل اال
 کردند: یم

 یو سخت یا! از تنگیبار خدا«؛ »ضيق يوم القيامةو من ضيق ادلنيا كا� اّ� اعوذ ب«
 .»برم یز به تو پناه میا و روز رستاخیدن

 را شروع کردند.گاه نماز (تھّجد)  آن
 ].است ت کردهیث را ابوداود رواین حدی[ا

 ...یزی: با چه چءیش یبا: »ِبَم « :شرح
 د.یدار شد؛ شب بلند شد؛ از خواب حرکت کرد و جنبی: از خواب ب»َھبَّ «
 ھا. یستیھا و ناشا یپاک و منّزه از ناتوان »:القّدوس«
 ھا. ھا؛ دغدغه چالشمات؛ ی؛ نامالی؛ ناھمواری؛ دشواری؛ سختیتنگ »:قیض«

شود و دست به  یبسته م یانسان به طور کلّ  یبه رو یزندگ یشود که درھا یگاه م
 یبه عکس، به ھر جا رو یگرد؛ و گاھ یرو م بسته روبه یبا درھا یزند ولیم یھر کار

ا یش فراھم و مھیند و مقّدمات ھر کار برایب یگشوده م یآورد، خود را در برابر درھا یم
و  »یزندگ یوسعت و فراخ«ن حال، به یست؛ از ایدر برابر او ن یبست و گرھ است و بن

 شود. یر میتعب »شتیمع یق و تنگیض«از حالت اول، به 
دارد؛ و چه بسا پول و  یست که درآمد کمین نی، به خاطر ایزندگ یتنگ یگاھ

را بر  یو حرص و آز، زندگ یچشم بخل و تنگ یآور است ول درآمدش ھنگفت و سرسام
او استفاده  یگران از زندگیاش باز باشد و د ل ندارد در خانهیکند و نه تنھا م یاو تنگ م

ھمچون «د؛ و به قول معروف: یش بگشایخو یخواھد آن را به رو ینمیی کنند، بلکه گو
، چرا ی. به راست»دھد یکند و ھمانند ثروتمندان، حساب پس م یم یران زندگیفق

م و یشود؛ قرآن کر یھا م یھا و نابسامان ھا و چالش ناھا و دغدغهن تنگیانسان گرفتار ا
 .اد خداستیاز  یگردانیِاعراض و رون حالت، یا یند: عامل اصلیگو یم یات اسالمیروا

 ی هیآرامش جان و تقوا و شھامت است و فراموش کردن او، ما ی هیاد خدا مای
 است. یاضطراب و ترس و نگران

 یاد خدا به فراموشیش را به دنبال فراموش کردن یھا تیکه انسان، مسئول یھنگام
تنگ  یب او، زندگیداست که نصیگرد، پ یھا و حرص و طمع م بسپارد و غرق در شھوت

ت که به او یکه جان او را پر کند و نه توجه به معنو یو سخت خواھد بود؛ نه قناعت
 بازدارد.ان شھوت، یکه او را در برابر طغ یدھد و نه اخالق یروح یغنا
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 یروح یو نبودن غنا یمعنو یشتر به خاطر کمبودھای، بیزندگ یو در واقع، تنگ
 ینده و ترس از نابود شدن امکانات موجود و وابستگینان به آیاست؛ به خاطر عدم اطم

مان به خدا دارد و دل به ذات پاک او یش از حّد، به جھان ماّده است؛ و آن کس که ایب
، یو روان یروح یھا یھا و نابسامان ھا و دغدغه ھا و چالش یرانن نگیا ی بسته، از ھمه
 در امان است.

ز صنعت و فراھم بودن یانگ شرفت شگفتیرغم پ یکه عل یقت، جوامعیو در حق
 یبرند و در تنگنا ید به سر میشد ی، باز ھم در اضطراب و نگرانیل زندگیوسا ی ھمه
 نند.یب یم یگرفتارند و خود را محبوس و زندان یبیعج

کند و  یاعتماد نم یگریبه دکس  ھیچ ترسند و ی، ھمه از ھم مین جوامعیدر چن
ن به خاطر یحات سنگیاست و بار تسل یوندھا، ھمه بر محور منافع شخصیھا و پ رابطه

شان یھا ھا را در کام خود فرو برده و پشت آن ین امکانات اقتصادیشتریترس از جنگ، ب
تکاران یھا، مملو از جنا ، زندانین جوامعیاست. در چنن خم شده ین بار سنگیر ایز

ھولناک و  یھا تیھا و جنا قتل -شان  یطبق آمار رسم -قه یاست و در ھر ساعت و دق
ر خود یھا را برده و اس به مواد مخّدر و فحشاء، آن یدھد و آلودگ یرخ م یوحشتناک

 یوند عاطفینه پاست و  یشان، نه نور محبتیھا ط خانوادهیساخته است و در مح
سخت و  ین است زندگیا ین بخشد؛ آریھا را تسک که روح و روان آن یبخش نشاط

 -ردیبگ ج امبر خدایپ یخود را از زندگ ی، آن کس که الگویھا. و به راست تنگ آن
و آن  -ارزشتر بود  ک برگ درخت، کمیا در نظرش، از یکه تمام دن یھمان ابرمرد

گشاد  یجھان در نظرش کوچک گردد، در آن صورت، زندگچنان به خدا دل ببندد که 
 ت خواھد داشت.یو خوب، توأم با آرامش و معنو

 



 
 

 فصل سوم

 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۲۱۷

يِب  َعن
َ
َ  اللَّيِْل  ِمنَ  قَامَ  إَِذا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : َقاَل  َسِعيدٍ  أ  اللَُّهمَّ  ُسبَْحانََك «: َ�ُقوُل  ُ�مَّ  َكربَّ
  اْسُمَك  َوَ�بَارَكَ  َوحِبَْمِدكَ 

َ
كَ  َوَ�َعاىل   َجدُّ

َ
َ  َوال

َ
رَبُ  اهللاُ «: َ�ُقوُل  ُ�مَّ  »َ�ْ�ُكَ  إهِل

ْ
�

َ
: َ�ُقوُل  ُ�مَّ  »َكِبً�ا أ

ُعوذُ «
َ
ِ  أ ِميعِ  بِا�َّ َعِليمِ  السَّ

ْ
يَْطانِ  ِمنَ  ال اهُ  .»ِثهِ َوَ�فْ  َوَ�ْفِخهِ  َهْمِزهِ  ِمنْ  الرَِّجيمِ  الشَّ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ  الرتِّ

أَبُو دَ  وَ اوُ ائِيُّ  دَ النَّسَ ادٌ  وَ زَ دَ  أَبُو وَ اوُ دَ  دَ عْ لِهِ  بَ وْ كَ «: قَ ُ ريْ ولُ  ثُمَّ  »غَ قُ هَ  الَ «: يَ ا »اهللاُ  إِالَّ  إِلَ ثً يفِ  ثَالَ  آخر وَ

يث أ ثمَّ : احلَدِ رَ  .)١(يقْ

دار یدر شب از خواب ب ج د: ھرگاه رسول خدایگو س ید خدری) ابوسع۷( -۱۲۱۷

 سبحانک ا�«خواندند:  ین دعا را میگفتند و سپس ا یر (الله اکبر) میشدند، تکب یم
ھا و  یپروردگارا! تو را از ناتوان«؛ »ال اهل غ�کو تعايل ّجدکو تبارک اسمکو حبمدکو

بزرگ  و نام تو، دارم یان میش و سپاس تو را بیدانم و ستا یھا، پاک و منّزه م یستیناشا
جز ذات  یچ معبود بر حّق یتو، واال و ارجمند است و ھ یو بابرکت است و عظمت و بزرگ

 .»ستیتو ن
ار بزرگتر و یز و ھمه کس، بسیخدا از ھمه چ«؛ »راً یالله اکبر کب«گفتند:  یگاه م آن

اعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من «گفتند:  ی. و پس از آن م»برتر است
طان رانده شده، از یدانا، از شّر ش یبرم به خداوند شنوا یپناه م«؛ »نْفثهو نْفخهو َهْمزه

 .»وسوسه، کبر و سحر او
و «اند؛ و ابوداود پس از عبارت  ت کردهیروا یی، ابوداود و نسایث را ترمذین حدی[ا

 ز افزوده است:]ین عبارت را نی، ا»رکیال اله غ

هيچ معبود برحيّق، جز خدا «؛ »ال اهل اال اهللا« فرمودند: یسه بار م ج امبریگاه پ آن
 ج گاه رسول خدا آن«؛ »ثّم يقرأ«ز افزوده است: ین را نیث ای؛ و در آخر حد»نيست

؛ و مسند ۱/۳۱۰ ی؛ دارم۸۰۴ح  ۱/۲۶۴؛ ابن ماجه ۲۴۲ح  ۲/۹ ی؛ ترمذ۷۷۵ح  ۱/۴۹۰ ابوداود -١
 .۳/۵۰احمد 
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پرداختند و نماز را شروع  یا قرائت) می(پس از استعاذه)، به خواندن فاتحه (
 .»کردند یم

ا یطان؛ یسحر شا یطان؛ یا گمراه کردن شیطان؛ یش ی : وسوسه»ھمزه« :شرح
 طان.یجنون ش

 طان.یکبر ش »:نفخه«
انسان  یقت، ھر لحظه امکان انحراف برایطان. در حقیا شعر شیسحر  »:نفثه«

و سپردن  یبیغ یو با امدادھا یبه لطف الھ - ج امبراکرمین که پیوجود دارد و با ا
ن دعاھا را یا ن حال، باز ھمیبا ا یمه شده بود، ولیاز ھرگونه انحراف ب -ش به خدا یخو

ف ین حال، تکلیبرد؛ با ا یاو پناه م یھا طان و وسوسهیخواند و به خدا، از شّر ش یم
 گران روشن است.ید

ھا و  ن جملهیست که انسان تنھا با زبان، این نیالبته منظور از پناه بردن به خدا، ا
در پناه خدا قرار  ز خود رایده و اعتقاد و عمل نید با فکر و عقید، بلکه بایھا را بگو کلمه

غات نامشروع و مجالس و ی، افکار و تبلیمنیاھر یھا ، برنامهیطانیش یھا دھد و از راه
دھد؛  یجا یغات رحمانیر افکار و تبلیشتن را کنار بکشد و در مسی، خویطانیمحافل ش

غات و یھا و تبل ھا و برنامه ن راهیکه خود را عمًال در معرض طوفان سھمگ یوگرنه انسان
ن الفاظ، به ین دعاھا و گفتن ایدھد، تنھا با خواندن ا یقرار م یطانیش یھا وسهوس
 رسد. ینم ییجا

 )حیَصحِ ] (۸[ - ۱۲۱۸

ْسلَِ�ّ  َكْعب بن ر�يَعة وََعن
َ ْ
�ِيُت  ُكنُْت : قَاَل  األ

َ
ْسَمُعهُ  فَُكنُْت  ج انلَّيِبِّ  ُحْجَرةِ  ِعنْدَ  أ

َ
 إَِذا أ

َعامل� رب ُسبَْحانَ «: َ�ُقول اللَّيْل من قَامَ 
ْ
  »ال

ْ
 »َوحِبَْمِدهِ  هِ لّٰ ـال ُسبَْحانَ «: َ�ُقوُل  ُ�مَّ  َهوِيـال

 
ْ
ِمِذيِّ  النََّسايِئُّ  َرَواهُ . َهوِيِّ ـال ْ ُْوهُ  َولِلرتِّ

َ
ا: َوقَاَل  � ذَ يثٌ  هَ دِ نٌ  حَ سَ يح حَ حِ  .)١(صَ

 ج امبریپ ی حجره یکیھا به نزد د: من شبیگو س یعة بن کعب اسلمی) رب۸( -۱۲۱۸
نماز شب  یبرا ج ماندم و ھرگاه آن حضرت یکردم و شب را در آنجا م یتوته میب

سبحان «فرمودند:  یدم که میشن یشان میگزاردند، از ا یخاستند و نماز تھّجد م یبرم
 .»ھا، پاک و منّزه است یستیھا و ناشا یان، از ناتوانیپروردگار جھان«؛ »رّب العامل�

 .۴/۵۸؛ و مسند احمد ۱۶۱۸ح  ۳/۲۰۸ یی؛ نسا۳۴۱۶ح  ۵/۴۴۸ یترمذ -١

 

                                           



 ٦٧٥ )...گزار تهّجد یستیبا که هیادع و اذکار از آنچه) ٣٢( باب( :صلوةکتاب ال

سبحان «فرمودند:  یگاه م کردند؛ آن ین کلمات را تکرار می، ایادیو تا مّدت زمان ز
ش او یھا، پاک و مّنزه است و حمد و ستا یستیھا و ناشا یخداوند از ناتوان«؛ »حبمدهو اهللا
 نمودند. ی، تکرار میادیز تا مدت زمان زین جمالت را نی. و ا»دارم یان میرا ب

نه در  -ز به سان آن را در معنا ین یاست. و ترمذ ت کردهیروا ییث را نساین حدی[ا
 ].ح استیحسن و صح یثین، حدیت کرده و گفته است: ایروا -لفظ 
 کردم. یتوته میماندم؛ ب یشب را م »:ُت یَاب«
 اد.یز یدراز؛ مدت زمان یاز شب؛ زمان یپاس »:یَاْلَھوِ «

 





 
 

 )۳۳( باب
ترغیب و تشویق کردن بر شب 

 داری با گزاردن نماز تهّجد ندهز 
 
 

 با گزاردن نماز تھّجد یدار ق کردن بر شب زندهیب و تشویترغ )۳۳باب (



 
 

 فصل اول

فق] (۱[ - ۱۲۱۹  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َ�نْ 
َ
نَّ  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
يَْطانُ  َ�ْعِقدُ «: قَاَل  وَسلم َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ  قَاِ�يَةِ  ىلَعَ  الشَّ

ِس 
ْ
َحِدُ�مْ  َرأ

َ
ٌْل  َعلَيَْك : ُ�ْقَدةٍ  لُكِّ  ىلَعَ  يرَْضُِب  ُ�َقدٍ  ثََالَث  نَامَ  ُهوَ  إَِذا أ

َ
 فَإِنِ . فَاْرقُدْ  َطِو�ٌل  يل

َلَّْت  اهللاَ  فََذَكرَ  اْستَيَْقَظ  إِنْ  ُ�ْقَدةٌ  ا�ْ
  فَ

َ
أ َلَّْت  تَوَضَّ َلَّْت  َص�َّ  فَإِنْ  ُ�ْقَدةٌ  ا�ْ ْصبَحَ  ُ�ْقَدةٌ  ا�ْ

َ
 فَأ

  انلَّفس طيب �َِشيًطا
َّ

 .)١(»كسالنا انلَّفس َخِبيث أصبح َو�ِال

 طان، پس گردنیش«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۹( -۱۲۱۹
، یزند و به ھنگام بستن ھر گرھ یکه بخوابد، سه گره م یاز شما ھنگامھریک 

 »).است؛ بخواب یشب، طوالن«ا ی( »؛ بخوابیدراز داشته باش یشب«د: یگو یم
شود؛ و اگر وضو گرفت،  یک گره گشوده میاد کرد، یدار شد و خداوند را یپس اگر ب

شوند و صبح، با  یھا گشوده م گره ی شود و اگر نماز گزارد، ھمه یگر گشوده میگره د
ا ی؛ [»گران جان خواھد بودن صورت، کسل و یر اینشاط و سبک جان خواھد بود و در غ

گردد  یطان بر اعصابش مسّلط میخوابد، ش یم یک از شما، وقتیھر «گر؛ ید یریبه تعب
محکم بسته و سه گره  یسمانیطان سرش را به ریشود، انگار که ش یو تنبل و کسل م

طان ینماز شب بلند شود، ش یخواھد برا یکه م یبر آن زده است تا گشوده نشود؛ وقت
؛ اّما اگر »ن رو فعًال بخوابیاز شب نگذشته است، از ا یادیھنوز وقت ز«د: یگو یبه او م

قّوت  یدار شود و به ذکر خدا مشغول گردد، مقداریطان توّجه نکند و بیش ی به وسوسه
رد، یھا گشوده شده است و اگر بلند شود و وضو بگ از گره یکیرد، انگار که یگ یرو میو ن

ز گشوده یطان نیش یھا از گره یگرید ی که گره ییگو کند، یکسب م یشترینشاط ب
ن یشود، مثل ا یشده است؛ و چنانچه نماز بخواند، به طور کامل با نشاط و سرحال م

و  یشود و انسان احساس شاد یباطل م یطانیش ی ن گرهی، آخرین حالیکه در چن

؛ ابن ماجه ۱۳۰۶ح  ۲/۷۲)؛ ابوداود ۷۷۶-۲۰۷ح ( ۱/۵۳۸؛ مسلم ۱۱۴۲ح  ۳/۲۴ یبخار -١
 .۲/۴۳؛ و مسند احمد »تاب قصر الصالةک« ۹۵ح  ۱/۱۷۶ ک؛ موطأ مال۱۳۲۹ح  ۱/۴۲۱

                                           



 ٦٧٩ ...)با یدار زنده شب بر کردن قیتشو و بیترغ) ٣٣( باب( :لصلوةکتاب ا

بر او  یو تنبل یطان شود، سستیش یھا م وسوسهید؛ اّما اگر تسلینما یم یآرامش درون
 ].»کند و درونش ناآرام و متشّنج خواھد شد یغلبه م
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 بندد. یزند؛ گره م ی: گره م»عقدی« :شرح
 : پس گردن؛ قسمت آخر سر.»ةیقاف«
 .یدگیچی: گره؛ پ»عقدة«
 است، بخواب. ی؛ شب، طوالنیداشته باش ی: شب طوالن»لیل طویک لیعل«

 یت فوق کافین نماز پربرکت (نماز تھّجد)، ھمان چند روایت ایگر چه در مورد اھّم 
ت به یآن قدر اھم یاِت اسالمین نکته قابل ذکر است که در روایا یرسد، ول یبه نظر م

ن سخن گفته شده است. یچن یکمتر عبادت ی ن عبادت داده شده است که دربارهیا
و دل را  ییا که قلب را روشنایر ین عبادت بیلت به ایراه فضدوستان حق، و رھروان 

 دادند. یار میت بسیبخشد، ھمواره اھم ینور و صفا م
کند و فکر  یروزانه از جھات مختلف، توّجه انسان را به خود جلب م یزندگ یغوغا

ت خاطر و حضور قلب یکه جمع یکشاند، به طور یگوناگون م یھا یرا به واد یآدم
 یار مشکل است؛ اما در دل شب و به ھنگام سحر و فرو نشستن غوغایآن بسکامل، در

خواب، حالت توجه و نشاط  ی، و آرامش روح و جسم انسان در پرتو مقداریماد یزندگ
 ر است.ینظ یدھد که ب یرا به انسان م یخاّص 

و توأم با حضور  ییا و تظاھر و خودنمایط آرام و به دور از ھرگونه رین محیدر ا یآر
ن یدھد که فوق العاده روح پرور و تکامل آفر یبه انسان دست م یقلب، حالت توّجھ

 است.
روح و  ی هیَتصف یآخر شب برا یشه از عبادتھایل، دوستان خدا ھمین دلیبه ھم

 اند. گرفته یرو میل اخالص، نیت اراده و تکمیات قلب و تقویح

، مسلمانان را یروحان ی ن برنامهیاده از ھمبا استف ج امبریز پیدر آغاز اسالم ن
ستند؛ یسابق ن یگر آن انسانھاید ییت آنھا را آنقدر باال برد که گویپرورش داد و شخص

 مان، پاک و با اخالص بودند.ید که مصّمم، شجاع، با ایآفر یا تازه یاز آنھا انسانھا یعنی

دار یاز شب را ب یکه چشم غافالن در خواب بود، مقدار یبه ھنگام ج امبریپ یآر
گشت و شواغل  یل میروزانه تعط یزندگ یعاد یھا شد؛ و در آن ھنگام که برنامه یم

 یگرفت و خطر آلودگ یھمه جا را فرا م ید، و آرامش و خاموشیرس یبه حداقل م یفکر
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لب فراھم است، با ِط حضور قین شرایا کمتر وجود داشت، و خالصه بھتریعبادت به ر
د، و آنچه در ییسا یآورد و سر بر آستان معشوق م یتمام وجودشان روبه درگاه معبود م

ش یقلب خو ی مانهیاد او زنده بود و پیگزارد؛ با  یان میدل داشت با خداوند متعال درم
 ز و سرشار داشت. یرا از مھر او لبر

عبادت ُپر برکت و روح پرور و ن یاز ا یریگ ق بھرهیشه توفیھم یممکن است بعض
ق ین توفیاز شبھا که ا یدارد که در برخ یچه مانع یبخش را نداشته باشند، ول یتعال

ھمه جا را فرا گرفته و اشتغاالت  یرند و در آن ھنگام که خاموشیگ حاصل است بھره
حضور قلب و راز و  ی ط آمادهیاند، و مح ل است، و کودکان در خوابیروزانه ھمه تعط

خدا روند و دل را به نوِر عشق دوست، روشن  ی زند و به دِر خانهیاز با خدا است، برخین
 سازند.

قدة«  :»فان استيقظ فذكر اهللا انحلّتّ عُ
رومند در ین یھر چالش و دغدغه و سّد  یگشا اد خدا، گرهینماز و دعا و ذکر و 

 :اوست یھا طان و وسوسهیمقابل ش
ت و یاز معنو یخود انجام شود، انسان را در عالم طی، ھرگاه نماز با شرایبه راست

سازد که  یاو را با خدا چنان محکم م یمانیا یوندھایبرد که پ یت فرو میروحان
شان را در برابر گناه یدھد. نماز، ا یھا و آثار گناه را از دل و جان او شستشو م یآلودگ

را  یانسان یملکات عال یھا نهد و جوایزدا یدل م ی نهیکند و زنگار گناه را از آ یمه میب
ر یو قلب را پاک و روح را تطھ یانسان را قو  ی اند و ارادهیرو یدر اعماق جان بشر م

 کند. یم
در  یرومندیه سد نک یکند، موج یجاد میت را در وجود انسان ایاز معنو ینماز موج

ان و شستشو از گناھ ی لهیشود، نماز وس یت پروردگار محسوب میبرابر گناه ومعص
کند. نماز  یو انسان را دعوت به توبه و اصالح گذشته م .است یمغفرت و آمرزش الھ

کند و نھال تقوا  یت میمان را در انسان تقوینده است که روح ایدر برابر گناھان آ یسد
 یدھد. نماز غفلت زدا است که مرتبًا به انسان در روز یرا در دل پرورش م یو خداترس

سازد،  ینش او را خاطر نشان میدھد، ھدف آفر یکند، ھشدار م یپنج مرتبه اخطار م
شکند،  یو ِکبر را درھم م ینیکند، خودب یبه او گوشزد م ت او را در جھانیموقع
ثار یو خضوع، و ا ، خشوعیزند و تواضع و فروتن یرا کنار م یغرور و خودخواھ یھا پرده

 آورد. یرا به ارمغان م یو فداکار
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انسان است، نماز است که  یمعنو یو تکامل یورش فضائل اخالقپر ی لهینماز، وس
برد و به ملکوت  یرون میعت بیعالم طب یواریانسان را از جھان محدود ماده و چھارد

از به یسازد تا خود را بدون ن یکند و با فرشتگان ھم صدا و ھمراز م یھا دعوت م آسمان
 زد.یخ یگفتگو برمند و با او به یب یچ واسطه، در برابر خدا میھ

مختلف  یھا در عرصه یشه اضطراب و نگرانیگر، ھمید یک سو؛ و از سوین از یا
، یو نظام یاسی، سیو اجتماع ی، فردیو اخرو یوی، دنیو معنو ی(ماّد  یزندگ

ھا  انسان یزندگ ین بالھایاز بزرگتر یکی )...و یو خانوادگ ی، اخالقیو اقتصاد یفرھنگ
، به طور کامل، یو اجتماع یفرد یاز آن، در زندگ یبوده و ھست و عوارض ناش

 محسوس و ملموس است.
زند، تا آن را  یم یمھم بشر بوده و به ھر در یھا از گمشده یکیشه آرامش، یھم

 ھستند. »فاصبح نشيطاً طيّب النفس«دا کند؛ و ھمه به دنبال یپ
آرامش و ل یتحص یکه انسان برا یزیانگ غم یھا خ بشر پر است از صحنهیتار

گام نھاده و تن به انواع  یز دست انداخته و در ھر وادیفراچنگ آوردن آن، به ھر چ
 ین راه را برایکترین و نزدیتر ث، مطمئنیاسالم و قرآن و حد یادھا داده است؛ ولیاعت

ھر چالش و دغدغه  یگشا اد خدا، گرهینماز و دعا و ذکر و «اند:  بشر، نشان داده و گفته
 .»اوست یھا طان و وسوسهیند در مقابل شرومین یو سّد 

است که  یک و ُمبھمیتار ی ندهی، به خاطر آیاضطراب و نگران یگاھ ن که:یح ایتوض
در چنگال  یھا، گرفتار کند؛ احتمال زوال نعمت یم ییدر برابر فکر انسان خودنما

رنج اج، ھمه و ھمه، انسان را یو احت یو درماندگ ی، ناتوانیماریدشمن، ضعف و ب
گونه  نیاد خدا، ایآوردن به دعا و نماز و ذکر و  یمان به خداوند و رویدھد؛ اّما ا یم

بخشد که تو در  یبرد و بدو آرامش م یان میرا از م یطانیھا و افکار نامطلوب ش ینگران
 توانا، قادر و مھربان، با توست. یی، بلکه خدایستینده، درمانده نیبرابر حوادث آ

دارد و ھماره او را  ی، فکر انسان را به خود مشغول میک زندگیارت ی ھرگاه گذشته
ھا؛ اّما  ھا و لغزش یکه انجام داده است؛ از کوتاھ یاز گناھان یسازد؛ نگران ینگران م

ر، مھربان و با گذشت است، بدو آرامش یپذ ن که خداوند، بخشنده، توبهیتوجه به ا
ش کن و از یان، پیپروردگار جھان شگاهیر به پید: عذر تقصیگو یدھد و بدو م یم

که او بخشنده و توانا و  یکن، و در مقام جبران برآ یش، از او عذرخواھیخو ی گذشته
 ر است.یپذ قادر و مھربان و با گذشت و توبه
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و گاه در مقابل انبوه دشمنان  یعیانسان در برابر عوامل طب یو گاه ضعف و ناتوان
ن ید: من در برابر ایگو یسازد و با خود م یشان می، او را نگران و پریو خارج یداخل

گر، چه یا در مبارزات دیدان کارزار و جھاد، چه کنم؟ و یرومند در میھمه دشمن ن
 توانم انجام دھم؟ یم

به قدرت و  ی، مّتکیدار افتد و با نماز و شب زنده یاد خدا میکه به  یاّما ھنگام
 یارایز در برابر آن یچ چیاست و ھھا  ن قدرتیکه برتر یشود؛ قدرت یرحمت او م
؛ من تنھا ید: آریگو یرد و با خود میگ یندارد، قلبش آرام م یستادگیمقاومت و ا

 ت قدرت دارم.ینھا یلطف و رحمت خدا، ب ی هیستم، من در ساین
 یھا یصدر اسالم و سلحشور یھا مجاھدان راه خدا در جنگ یھا یقھرمان

انگر یب -اند  که تک و تنھا بوده ییدر آنجا یحتّ  -آنان  ی کننده رهیز و خیانگ اعجاب
 دا شده است.یمان به خدا و عبادت او پیا ی هیاست که در سا یآرامش

انسان و اساس افکار نامطلوب  ی آزاردھنده یھا ینگران ی شهیز رین یو گاھ
مان یآن کس که به خدا ا یھدف بودن آن است؛ ول یو ب ی، احساس پوچ زندگیطانیش

ھا و  رفته است و تمام برنامهیک ھدف بزرگ پذیرا به عنوان  یزندگ یر تکاملیدارد و مس
 ی، احساس پوچیند، در آن صورت نه از زندگیب ین خط میرا در ھم یحوادث زندگ

الن و یران و ویھدف و ُمرّدد، سرگردان و مضطرب و ح یکند و نه ھمچون افراد ب یم
 زان است.یافتان و خ

را متحمل  یادیک ھدف، زحمت زیدن به یرس یافتد که انسان برا یمو گاه اتفاق 
ن یو تشّکر کند؛ ا یزحمت او ارج نھد و قدردان یند که برایب یرا نم یشود، اّما کس یم

رود؛ اّما  یفروم یک حالت اضطراب و نگرانیدھد و در  ی، او را به شّدت، رنج میناسپاس
ھا و  از تمام تالش یخدا، احساس کند که کساد یش و ذکر و یایکه با دعا و ن یھنگام

گاه است و به ھمهیھا کوشش دھد،  یھمه، پاداش م ینھد و برا یھا ارج م آن ی ش آ
 است؟ یو ناآرام ینگران یگر چه جاید

 یگر از عوامل نگرانید یکیمحتوا،  یپوچ و ب یھا الیھا و خ ھا و توھّم  و گاه، سوء ظن
توان انکار  یچگونه م یبرند؛ ول یخود از آن رنج م یاز مردم در زندگ یاریاست که بس

ھر فرد با  ی فهیکه وظ -ان او و دستور به ُحسن ظن یپا یکرد که توجه به خدا و لطف ب
آن را  ینان، جایبرد و آرامش و اطم ین میآور را از ب ن حالت رنجیا -است  یمانیا
 رد.یگ یم
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ن یاز بزرگتر یکی، یماّد  یدر برابر زرق و برق زندگ یو دلباختگ یاپرستیو گاه، دن
به رنگ  یابیعدم دست یھا است؛ تا آن جا که گاھ انسان یعوامل اضطراب و نگران

ا یھا و  ، ساعتیل زندگیگر از ھزاران وساید یکیا یا کفش و کاله و یاز لباس  یخاصّ 
 د.دار یاپرستان را ناآرام و ُمشّوش میھا، فکر دن روزھا و ھفته

مؤمن که  یاد او و با دعا و نماز) و توجه به آزادگیاّما، توجه به خدا (با ذکر و 
 یماّد  یو عدم اسارت در چنگال زرق و برق زندگ »سازنده ییزھد و پارسا«شه با یھم

رانگر یو یھا و وسوسه یطانیھا و افکار نامطلوب ش ن اضطرابیا ی ھمراه است، به ھمه
تواند  یا از دست دادن آن، نمی یماّد  ی لهیک وسیدن به ینرسدھد و  یان میپا یمنیاھر

و وسوسه را در قلب و فکر او  یاز نگران یانسان را برھم زند و طوفان یآرامش روح
 جاد کند.یا

از  یدھد و طوفان یشه روح انسان را آزار میو گاه، ترس و وحشت از مرگ، ھم
د؛ و از آن جا که امکان مرگ تنھا در کن یجاد میو وسوسه را در قلب و فکر او ا ینگران

ھا و  ھا، جنگ یماریژه به ھنگام بیبه و -گر ین دیست، بلکه در سنین باال نیسن
 دا کند.یپ یعموم ی تواند جنبه یم ین نگرانیوجود دارد، ا -ھا  یناامن

ان یو پا یستیفنا و ن« ی، مرگ را به معناینیب اگر ما مسلمانان، از نظر جھان یول
ن یپندارند)، در آن صورت ا یان جھان، میگرا یگونه که ماّد  م (ھمانیبدان »زیھمه چ

ان یپا ی که نقطه ین مرگید از چنی، به طور کامل به جا است و بایاضطراب و نگران
د و از آن وحشت داشت؛ یانسان است، ترس یھا ھا و خواسته تیآرزوھا و موفق ی ھمه

تر  عیوس یک زندگیبه  یا چهیتوجه به او، مرگ را درمان به خدا و یا ی هیاّما ھرگاه در سا
دن به یم و گذشتن از گذرگاه مرگ را ھمچون عبور از داالن زندان و رسیو واالتر بدان

جا و افکار نامطلوب،  یب یھا و وسوسه ین نگرانیگر ایم، دیآزاد تصور کن یک فضای
 -فه بوده باشد یوظ ر انجامیھرگاه در مس - ین مرگیمعنا خواھد بود، بلکه چن یب

 خواھد بود. یو خواستن یداشتن دوست
مان به خدا و توجه به او و ذکر ین عوامل در برابر ایم ایبه ھر حال، اکنون که دانست

م کرد که یق خواھیگردد، از دل و جان تصد یرنگ و نابود و تباه م یاد او، ذوب و بیو 
رومند در مقابل ین یو دغدغه و سّد ھر چالش  یگشا اد خدا، گرهینماز و دعا و ذکر و «
ث یاست که حد یقتین حقیخواھد بود؛ و ا »او یھا غات و وسوسهیطان و افکار و تبلیش

 ده است.یر کشیره، آن را به طور کامل، به تصویابوھر
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َفٌق ] (۲[ - ۱۲۲۰  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ـمُ  وََعِن 
ْ
َمْت  َحىتَّ  ج انلَّيِبُّ  قَامَ : قَاَل  ِغَ�ةِ ال ُ  فَِقيَل  قََدَماهُ  تََورَّ

َ
 ُغِفرَ  َوقَدْ  َهَذا تَْصنَعُ  لِمَ : هل

مَ  َما لََك  َر؟ َوَما َذنِْبِك  ِمنْ  َ�َقدَّ خَّ
َ
فََال «: قَاَل  تَأ

َ
ُ�ونُ  أ

َ
 .)١(»َشُكوًرا َ�بًْدا أ

آن قدر نماز شب گزاردند که  ج د: رسول خدایگو س رة بن شعبهی) مغ۲( -۱۲۲۰
ن ھمه رنج و مشّقت یشتن ایگفته شد: چرا به خو شانیشان َوَرم و آماس کرد. بدیپاھا

 ج ن شما بخشوده شده است؟ آن حضرتین و پسیشید، حال آن که گناھان پیدھ یم
 ؟»سپاسگزار باشم یا د بندهیا نبایآ«فرمودند: 

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

نماز شب برخاستند؛ چرا که در  یبرا ج امبر اکرمی: غالبًا پ»ج یقام النب« :شرح

امبر یپ«؛ »اكن يقوم من الليل حيّت تتفّطر قد ماه... ج اّن انليبّ «گر آمده است: ید یتیروا

ن یا .»کرد... یشان آماس میکه پاھا یا ستادند تا اندازهیا یشب را به عبادت م ج خدا
 اند. ت کردهیو مسلم روا یث را بخاریحد

 د؛ متوّرم شد؛ ُپف کرد؛ آماس نمود؛ برآمده شد.: ورم کرد؛ باد کر»توّرمت«
 ن تو.یشی: گناھان پ»ما تقّدم من ذنبک«
 ن.ی: گناھان پس»ما تأّخر«

امبران چه قبل از بعثت و چه بعد از آن یر ممکن بودن وقوع کفر از پیعلماء بر غ
ره و یکباء بعد از بعثت، مرتکب گناه ین متفق القولند که انبیاتفاق نظر دارند. و ھم چن

ن، مصلحت و یشود و ا یشوند؛ چرا که موجب نفرت و انزجار مردم از آنھا م یره نمیصغ
ا آنچه را که یپست  یامبران کارھاین رو، پیبرد؛ از ا ین میھدف از آمدن آنان را از ب

 دھند. ی.. را انجام نم.انت ویشود مانند: زنا و دروغ و خ  یموجب نفرت مردم از آنھا م
کنند  یامبران آمده است و ظاھرًا داللت بر گناه میکه راجع به پ یمام اخبارن تیبنابرا

ل یدھند، لذا) از ظاھر آنھا عدول کرده و تأو یگران انجام میست که دین ی(مقصود گناھ
 ی مفضول نسبت به َافضل است و گفته ی سهیر گناه از باب مقاینکه تعبیا ایشوند. و  یم

 یکیحسنات و ن«؛ »نیئات المقربیحسنات االبرار س«که:  ن نوع استید، از ایامام ُجن

 .۱/۴۵۶؛ و ابن ماجه ۱۶۴۴ح  ۳/۱۹ یی؛ نسا۴۸۳۶ح  ۵/۵۸۴ یبخار -١

 

                                           



 ٦٨٥ ...)با یدار زنده شب بر کردن قیتشو و بیترغ) ٣٣( باب( :لصلوةکتاب ا

ن اقتضاء یمقّرب یچون مقام واال». شود ین گناه محسوب میمقّرب یکوکاران، براین
 کوکاران انجام دھند.یتر از اعمال ن یباالتر و عال یکند اعمال یم

اه آمده است و داللت بر گن ج که درمورد حضرت محمد یثیات و احادین، آیبنابرا

� َتۡغفِرۡ سۡ ٱوَ ﴿کنند، مانند:  یاو م گناھان خود طلب آمرزش  یبرا«؛ ]۱۹[محمد:  ﴾بَِك ِ�َ

َغۡ ﴿؛ و »کن ُ ٱ لََك  ِفرَ ّ�ِ َم ِمن َذ� �َّ رَ  َوَما بَِك َما َ�َقدَّ خَّ
َ
تا خداوند گناھان «؛ ]۲[الفتح:  ﴾تَأ

 ».دیتو را ببخشا ی ندهیگذشته و آ

را ترک  یَاول ج امبریرا اگر پیشود؛ ز یو َافضل م یات حمل بر ترک َاولیگونه آ نیا
 گناه است. ی ست، بلکه به مثابهی] نیعرف یکند، گناه [به معنا

 ی ھمه ی، داشتن مقام عصمت را برایبه ھر حال، علماء و دانشوران اسالم
امبران چه یفر از پکن بودن وقوع کرممیآنھا بر غ ی اند و ھمه امبران واجب دانستهیپ

اء بعد یه انبکن متفق القولند یچن از بعثت و چه بعد از بعثت اتفاق نظر دارند و ھمقبل 
ه کاند  گفته یه بعضکنیره) معصوم ھستند و ایبکره و یز از ھر گناه (صغیاز بعثت ن

 .)١(ستیح نیزند، نزد جمھور امت صح یره از آنھا سر میگناه صغ
ه مخّل به مرّوت کسر بزند  یگناھاء یاز انب یکیه از کست یق نیچ وجه الیپس به ھ

 ند. کآنان باشد و آنان را از محل اعتبار ساقط  یو آبرو
ه موجب کپست  یارھاکاند و اگر از آنھا  تیامبران الگو و سرمشق بشریه پکچرا 

ردارشان کبر گفتار و  ینانیخدا باشد، اطم ینفرت مردم است سر بزند و خالف رضا
نان یامبران مورد اعتماد و اطمینند و اگر پک یا اعتماد نمماند و مردم به آنھ ینم یباق
و پند و  یآسمان یو کتابھا ین الھین و آئیرش دیپذ یبرا ییرند، جایگران قرار نگید

امبران آمده یه راجع به پک ین تمام اخبارینخواھد ماند. بنابرا یباق یرحمان یاندرزھا
دھند  یگران انجام میه دکست ین یگناھنند، مقصود ک یاست و ظاھرًا داللت بر گناه م

ه کنبوده است  ییزھاینبوده و چ یو اخالق ین خطاھا مربوط به امور اعتقادیو ھرگز ا
امم  ییایدن یھا استیو س یویدن یارھاکه مربوط به کد، بلیح به شمار آیزشت و قب
 متفاوت است.  در آن یابین و ارزیر و تخمیھا و تقد دگاهیه عادتًا و معموًال دکبوده است 

آورند، چون آنان  یامبران خود را نسبت به حق خداوند مقصر به حساب میپ یو گاھ
اند و  ن مردم به جالل ذات و عظمت خداوند بر بندگانش بودهیتر و داناتر عارف

 .۲۴۷ص  ۱ج .، به نقل از معارف القرآنیقرطب ریتفس -١

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٦٨٦

 ی ستهیبه حق خدا و بدانچه شا ینند از وفاکھا ھر اندازه تالش  ه امتکدانستند  یم
  اند. ردهکش اعتراف ینند و لذا به قصور خواست، عاجز و ناتوا یو

 » ؛ما عبدناك حق عبادتكو ما عرفناك حق معرفتك«
 ی ستهیه شاکم و آنگونه یمعرفت توست، ترا نشناخت ی ستهیه شاکما آنگونه «

 ». میردکپرستش تو است، ترا پرستش ن
آن را ت به حساب آورده باشند، ین اندازه را در حق خود گناه و معصیو ھرگاه ا

اند. پس استغفار  شگاه خداوند به استغفار پرداختهیاند و در پ مستلزم استغفار دانسته
ه خالف آن را کم و آنچه یشو یب آن مکه ما مرتکست ین یامبران از خطاھا و گناھانیپ

قت آن برتر از افھام و اوھام یرا حقیت داد، زید بدان اھمیند، نباک یبه وھم ما القاء م
 .)١(گر جستید ید از جاین موضوع را بایل ایاست و تفص مردم ی توده

ن یمطابق ا÷ا حضرت آدمیه آکجاد شود ین سؤال ایا یسکد در ذھن یحال شا
 ر؟یا خیشد  یتیب معصکث مرتیحد

 توان چند جواب داد: ین سؤال میدر پاسخ به ا

» یگناه نسب«گر یا به عبارت دیو » یاول کتر»  ب شدکمرت÷نکه آنچه آدمیا یکی
 ». گناه مطلق«بود، نه 

 .یگناه مطلق و گناه نسب بر دو قسم است؛ »گناه«ناگفته نماند که 
:  سرزند، گناه است و در خور مجازات (مانندھرکس  ه ازکاست  یگناھ گناه مطلق:

  )...فر، ظلم و ستم وک، کشر
مستحب در خور افراد  یا حتیاعمال مباح و  یبعض یه گاھکآن است  یگناه نسب

ن یر ایتر پردازند. در غ ار مھمکن اعمال چشم بپوشند و به ید از ایست، آنھا بایرگ نبز
 اند.  ردهک» یاول کتر«صورت 

شود، شخص  یم کمک یمارستان از مردم تقاضایب یکساختن  یالمثل برا یف
ن عمل نسبت یدھد. ا یست، میشتر نیه گاه چند تومان بکروزش را  یکمزد  یارگرک

ند، نه ک کمکن مقدار یثروتمند ا یکامًال مطلوب. اما اگر کثار و حسنه است و یبه او ا
ز یوھش نکه گاه در خور مالمت، مذمت و نکست یده نین عمل نسبت به او پسندیتنھا ا

 .۲۳۴، صیمصر یدة المسلم، غزالیعق -١

 

                                           



 ٦٨٧ ...)با یدار زنده شب بر کردن قیتشو و بیترغ) ٣٣( باب( :لصلوةکتاب ا

ز ین کیمکه ظاھرًا مختصر کرده، بلکن یار حرامکنه تنھا  یه از نظر اصولکن یھست. با ا
 ر نموده است. یار خکبه 

حسنات » نیئات المقربیحسنات االبرار س«م ییگو یه مکاست  یزیھمان چن یا
» یاول کتر«ه به عنوان کاست  یزین ھمان چیز ایان، گناھان مقربان است. و نیکن

ه نه گناه است و نه کم ینک یاد می» یگناه نسب«معروف شده است و ما آن را به عنوان 
زند، با  ین درگاه پروردگار سر مه از بزرگاک یه اعمالکمخالف مقام عصمت. چرا 

و » انیعص«لمه کسه به آن، یبا مقا یشود و گاھ یده میت ممتازشان سنجیموقع
 گردد.  ی[گناه] بر آن اطالق م» ذنب«

اء یاول یباشد، برا ی، نماز ممتازیفرد عاد یکن است از که ممک یالمثل: نماز یف
سته یآنھا شا یلحظه غفلت در حال عبادت، برا یکرا یحق، گناه محسوب شود. ز

شان به ھنگام عبادت، غرق در صفات  تید با توجه به علم و تقوا و موقعیه باکست. بلین
ن است و با توجه به یز چنیر از عبادات نیر اعمال آنھا غیجالل و جمال خدا باشند. سا

از آنھا سر زند، » یاول کتر« یکل، اگر ین دلیشود. به ھم یده میت آنھا سنجیموقع
 رند. یگ یقرار م رمورد عتاب و سرزنش پروردگا

 یاول کاز تر یه نھکنبود، بل یمیتحر ینھ یکز یاز درخت ممنوعه، ن ÷آدم یو نھ

 ین نھیاب مخالفت با اکشد و ارت یت تلقیبا اھم÷ت آدمیبا توجه به موقع یبود، ول
 .)١(مجازاتی از طرف خدا گردیداخذه و بود) موجب چنان مؤ یراھتک ی(ھرچند نھ

 ...ی ا نباشم از زمرهی: آ»افال اكون«

 : سپاسگزار؛ قدردان.»شكوراً «

 یبا و یو ھر وقت یوند داشت و او در ھر کاریبا خدا پ ج امبریبه ھر حال؛ قلب پ
و گزاردن نماز  یدار داشت؛ شب به شب زنده یخدا را دوست م یبود. عبادت و بندگ

کرد. نور چشم و لّذتش را در نماز  یاز روز را ھم صرف آن م یپرداخت و قسمت یم
 افت.ی یم

به خود جلب کرده و  ج امبریپ یشمندان جھان را در زندگیآنچه نظر محّققان و اند

ان عبادت و پرداختن به امور یم ج امبریاست که پ یآور ن جمع شگفتیکند، ھم یم

 .۱۵۴ص  ۶ج  ،۳۵۴ص  ۱۳ج ،۲۳۰ ص ۱ر نمونه جیتفس -١
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 ین مراتِب عبادت و بندگیبه باالتر که یبا وجود ج جاد کرده بود. آن حضرتیا ییایدن
کرد؛ در  ین میاش را تأم از فقرا و افراد خانواده یاریبس یده بود، باز ھم زندگیخدا رس

نمود؛  یک اّمت مقابله میست؛ با یز یت میبا تالش و فعال ییایمورد پرداختن به امور دن
کرد؛ به نزد  یاداره مان یرا در َانظار جھان یا دهیحکومت نو ظھور و تازه به قدرت رس

 یئتھایھا و ھ خواند؛ گروه ین خود فرا میفرستاد و آنان را به د یر میپادشاھان سف
ھا به اطراف و اکناف  هیداشت؛ سر یم یرفت و آنھا را گرامیپذ یرا به حضور م یندگینما

با  زیگر و نیان دیر ادیروان سایگرفت؛ و با پ یرا به عھده م یفرستاد و خود فرماندھ یم
شد و در  یم یروزیپ ی آماده  پرداخت؛ یزمامداران و قدرتمندان به بحث و مجادله م

ن ییکرد؛ کارگزاران را تع یاط مین که مبادا شکست بخورد احتیا ین حال برایع
فرمود: اگر  یکرد و م یم مینمود؛ و خودش آن را تقس یم یآور کرد، و مالھا را جمع یم

مردم  ین خدا براین دییکند؟ و به تب یم یدادگر ینکنم چه کس یمن دادگر
ح یدشوار را توض یداد و جاھا یم شرحرا بسط و  یپرداخت؛ موارد مجمل وح یم
د، و آنچه را یکش یرون میل، فروع آن را بیکرد، و از اصل مسا یداد، و سّنتھا وضع م یم

گاھان گاه نکرده بود به آنچه او را از آن آ  گرداند. یده بود، برمیخداوند او را از آن آ
را که مردمان جھان بدان  یا ن حاالت، اعمال روزانهیا ی که او در ھمهیدر حال

 ج امبریھا، پ یھا و گرفتارن رنجیا ی ان ھمهیداد و در م یورزند، انجام م یمبادرت م
 ییشتر از آنھایاز او با خدا بیگردد که راز و ن یدار میپد یشب و روز به صورت عابد

 پردازند. ین کار میھا بداست که در شکاف کوه

کتا و ممتاز و یمستقل و  ییالگو ج امبریا از پین و دنین دین جمع و ربط بیا
 آورد. ید میخ بشر پدیر در تارینظ یب

 یبرا یکیعبادت؛  یبرا یکیکرد:  یم میاش را به سه قسمت تقس اوقات روزانه
بود، از وقت  یم یشتریازمند وقت بیر مردم ناش؛ و اگر امو خانواده یبرا یکیمردم و 

عبادت خداوند بود محفوظ نگاه  ی ژهیرا که و یکاست، و وقت یاش م مخصوص خانواده
که چه  ینمود به طور یمواظبت م یزیشگفت انگ ی ن امر به گونهیداشت، و بر ا یم
 داشت. یوا م یرت و شگفتیشتر به حیش را بیاران و چه دشمنان خوی

ن مراتب اخالص، و اوج یو عبادتش به باالتر یکه در بندگ ج امبر اکرمیپن است یا
د. و در یشگاه حق رسیدر پ یشگیام ھمیاو و ق یاطاعت خدا و دوست یکوشش برا

 



 ٦٨٩ ...)با یدار زنده شب بر کردن قیتشو و بیترغ) ٣٣( باب( :لصلوةکتاب ا

ل یتشک ی، حکومتیبند و بار یب یھا رانهید که توانست بر ویرس ییا به جایمورد امور دن
اھداف  ی که ھمه یکن سازد. براست شهیو تباه را در جامه ر یشانیدھد و درِد پر

 وست.یافت و به ھم پین وجه ممکن در وجود او تمرکز یتر ، با کاملیزندگ
َفٌق ] (۳[ - ۱۲۲۱  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ُ  فَقيل رَُجٌل  ج انلَّيِبِّ  ِعنْدَ  ُذِكرَ : قَاَل  َمْسُعودٍ  ابِْن  وََعِن 
َ

ْصبَحَ  َحىتَّ  نَائًِما مازال هل
َ
 قَامَ  َما أ

 
َ

َالةِ  إِىل يَْطانُ  بَاَل  رَُجٌل  َذلَِك «: قَاَل  الصَّ ُذنِهِ  يِف  الشَّ
ُ
و »أ

َ
ُذَ�يْهِ  يِف «: قَاَل  أ

ُ
 .)١(»أ

سخن به  یاز فرد ج ش رسول خداید: پیگو س ) عبدالله بن مسعود۳( -۱۲۲۱

شب را به خواب  یخوابد (و تمام یگفته شد: او تا صبح م ج امبریپ یان آمد. برایم

است  ین، مردیا«فرمودند:  ج شود. رسول خدا یدار نمینماز، ب یکند) و برا یم یسپر
 ».او ادرار کرده است - یھا ا گوشی -طان در گوش یکه ش
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

  :شرح
 توان ِارجاع داد: یرا به چند مورد م »له«ر ی: ضم»ل لهیفق«

 شد که...ن گفته یچن ج امبریپ یبرا یعنی؛ ج امبریبه پ
 ن گفته شد که...یدر حق آن فرد چن

 به خاطر آن مرد، گفته شد که...

ب داده و یطان او را فریه از آن است که شین عبارت، کنای: ا»بال الشيطان يف اذنه«
، احکام و ینبو یھا م و آموزهی، تعالین الھیدن اوامر و فرامیش را از شنیھا گوش

ش را فاسد و یھا ، کر نموده و گوشیقرآن یواالم یق و مفاھیو حقا یدستورات شرع
دارند که با آن  یفکر و عقل یرویھا و ن ، قلبین افرادیقت، چنیتباه کرده است. در حق

ان، فاقد ین که استعداد تفّکر دارند و ھمچون چھارپایکنند و با ا یشه نمیدرک و اند
کنند و  یرند و فکر نمیگ یسعادت بھره نم ی لهین وسین حال، از ایستند، در عیشعور ن

از چنگال  ییبزرگ رھا ی لهین وسیند و اینما یشه نمیج حوادث، اندیدر عوامل و نتا
 سازند. یاز وجودشان رھا م یا را بالاستفاده در گوشه یھرگونه بدبخت

 .۳/۲۰۴ یی)؛ و نسا۷۷۴-۲۰۵ح ( ۱/۵۳۷؛ مسلم ۱۱۴۴ح  ۳/۲۸ یبخار -١
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ق را یحقا ی ن دارند اّما با آن، چھرهیب قتیروشن و حق یھا ن که چشمیگر اید
گذرند و با داشتن گوش سالم، سخنان  یان از کنار آن میناینگرند و ھمچون ناب ینم

 سازند. یدن سخن حق، محروم میشنوند و ھمچون کران، خود را از شن یحق را نم
ان در فکر یاز چھارپا یاز آدمیانند؛ چرا که امتیقت ھمچون چھارپاین افراد، در حقیا

اند؛ بلکه  را از دست دادهھا، ھمه  نا و گوش شنوا است که متأسفانه آنیدار و چشم بیب
ن استعدادھا یا یان، دارایباشند؛ چرا که چھارپا یتر م تر و پست ان گمراهیھا از چھارپا آن

نا و گوش شنوا، امکان یھا با داشتن عقل سالم و چشم ب آن یستند، ولیو امکانات ن
ن یا، اھ یش به پستیو گرا یو تکامل را دارند؛ اّما بر اثر ھواپرست یگونه ترقّ  ھمه

 گردد. ین جا آغاز میبزرگ آنان از ھم یگذارند و بدبخت یاستعدادھا را بالاستفاده م
 یھا راھه ین رو، در بیھستند؛ از ا یخبر یھا، افراد غافل و ب نیقت، ایو در حق

اد یفر یاز تشنگ یات، در کنار دستشان است، ولیآب ح ی سرگردانند؛ چشمه یزندگ
کنند و با  یبه آن نگاه نم یشان باز است، اّما حتّ یسعادت در برابر رو یکشند؛ درھا یم

 »عقل« یبھا گران یھا سازند و نعمت یش را فراھم میخو یل بدبختیدست خود، وسا
 دھند. یرا به ھدر م »گوش«و  »چشم«و 

پردازند و درست ھمانند  یم ی، تنھا به خواب و خور و شھوت جنسین افرادیچن
و  ین ھدف عدالت اجتماعی، آخریانسان ی بندهیفر یند که تحت شعارھاھست ییھا مّلت
 پندارند. یم یمرّفه ماّد  یک زندگیدن به آب و نان و یرا رس ین بشریقوان

که  یدند و گوشید یات خدا را میزگاران با آن، آیکه پرھ یب، چشمین ترتیو بد
کردند، در  یآن درک م ی لهیق را به وسیکه حقا یدند و قلبیشن یسخنان حق را با آن م

و  »دید«و  »درک«قدرت  ین افراد از کار افتاده است؛ عقل و چشم و گوش دارند، ولیا
 یا شان، پرده یانگار و سھل یتوجھ یندارند؛ چرا که اعمال زشتشان و ب »ییشنوا«

 ھا. طان بر آنیشده است بر تسّلط ش یا لهین ابزار شناخت و وسیشده است در برابر ا
 :»یدر صّحت و سالمت یدار ر نماز تھّجد و شب زندهیثتأ«

طان ید، شیخواب یه مک یوقت«ند: ک یت میروا ج رمکامبر ایاز پ س رهیحضرت ابوھر
د: یگو ین میزند چن یه مک یزند و ھر گرھ یستد و بر آن سه گره میا یسر شما م یباال

خدا مشغول شود، آن ر کاد و ذیدار شود و به یه شب دراز است. اگر شخص بکبخواب 
ز یھا ن گره ی هیرد و به نماز خواندن مشغول شود، بقیگره باز خواھد شد و اگر وضو بگ

رساند و اگر به  یشاد و سرحال شب را به صبح م یجه با حالتیباز خواھد شد. در نت

 



 ٦٩١ ...)با یدار زنده شب بر کردن قیتشو و بیترغ) ٣٣( باب( :لصلوةکتاب ا

 یبرخ )١(»سالت مواجه خواھد شد.کو  یطان گوش فرا دھد و بخوابد با سستیسخن ش
ت یثرکا یاند ول ردهکلت نماز فرض حمل یث را بر فضین حدیا یاز دانشمندان اسالم

َعلَيُْ�ْم بِقياِم «گر آمده است: یث دیاند. در حد ردهکام و نماز شب اطالق یآن را بر ق
ُب الّصاحلَ� َ�بْلَُ�م

ْ
إِنَُّه َدأ

ََسدو اللَّيِل فَ
ْ
خود  نماز شب را بر« )٢(؛»ُمطرَدُة ادّلاِء َعِن اجل

یز بیماری را از ش از شما است و نیان پیکن ی وهیرا نماز شب شید، زیریالزم گ
 .»زداید جسمتان می

شتر یب یه شب زنده دارکن یمھم نھفته است. نخست ا ی تهکث دو نین حدیدر ا
 یگرید ی تهکند. نکت یرا تقو یات معنوید و حیفزایتواند حسن رابطه با خدا را ب یم
ه ک یند، به طوریآفر یم یه در روح و روان نشاط و شادابکن یاست، اه در آن نھفته ک

م انجام خواھد ک، خوب و محیند آن را با نشاط و شادابکاقدام  یارکھرگاه به انجام 
در انجام  کنند، بدون شک یتوجه نم یام و شب زنده داریه به قک یسانک یداد. ول

ام کت و استحیشان را با جدیارھاکتوانند  یسل و سست ھستند و ھرگز نمکشان یارھاک
د تا ینکد امتحان یز به تجربه ثابت شده است، اگر باور نداریته نکن نیانجام دھند. ا

به  یسانکد یرده ام، شاکد. من خودم شخصًا آن را تجربه ینینًا ببیر آن را عمًال و عیتأث
د در آن یتردند بدون ک یم یه شب زنده دارک یسکند یمن قانع نشوند و بگو ی تجربه
م یگو یش ناتوان خواھد بود. در پاسخ میارھاکحال و در انجام  یشتر خسته و بیروز ب

 یالم وکه ک یسکاست؛  ج رمکه سخن جناب رسول اکست، بلین سخن از من نیا

ۡ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿ه: کست، چرا یھوده نبوده و نیھرگز ب إِۡن ُهَو إِ�َّ َوۡ�ٞ  ٣َهَوىٰٓ ل
 ینشأت گرفته است و ھرگز از ھوا یالم آن حضرت از وحک )٣(]۴-۳[النجم:  ﴾٤يُوَ�ٰ 

ه کداند  یدگار انسان، خداوند است و آن ذات مقدس بھتر مید. آفریگو ینفس سخن نم

د و در یخواب یم مک ج رمکن جناب رسول ایبه صالح انسان است. ھمچن یزیچه چ
ه کرومند بود. چنانیل و نرد و ھمواره تندرست و سرحاک یت میشتر فعالیعوض ب

 .۳۱۳-۱/۳۱۲اند. جمع الفوائد،  ردهکت یروا یث را صاحبان صحاح به جز ترمذین حدیا -١
ھم آن را  یو ذھب یھقیح دانسته است. بیصح یز آن را به شرط بخاریم نکت ابوامامه، حایبه روا -٢

 .۳۱۱جمع الفوائد،  ی هیحاش به نقل از ۴/۳۵۱ض یاند. الف ردهکنقل 
ه با خود آورده است و با شما ک یزید * آن [چیگو یھوا و ھوس سخن نم یاز رو«..  ۴-۳نجم/ -٣

 ».شود یم یخدا بدو] وح یه [از سوکست ی] نیامی[و پ یان نھاده است] جز وحیدر م
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ھرگاه آتش «؛ )١(»ج ِاذا امَحرَّ الَوِطيُس ِاْحتََميْنا بِرَُسول اهللاِ «د: یفرما یم س یحضرت عل
ن یآن ھم در دشوارتر» م.یبرد ید ما به رسول الله پناه میرس یجنگ به اوج خود م

بر  یه مرورکروشن خواھد شد  یالم زمانکن یه. صحت اکت و در قلب معریموقع
ن یانگذار بزرگترین نمونه در عصر ما، بنیتریکم. نزدیداشته باش ینیان دیشوایپ یزندگ

ه شاگردان او نقل کد حسن البنا رحمه الله، است. آن گونه ی، امام شھیجنبش اسالم
از جنبش  یا ن حال شعلهید، با ایخواب یشتر از چھار ساعت نمینند در شبانه روز بک یم

 و نشاط بود. کو تحر
ه کند، چرا ک یت میفاکانسان را  که خواب اندکاند  ردهکان ثابت کن پزشیچنھم

 یسالت و سستکجاد یبه دنبال خواھد داشت و در انسان ا یشتریاد، خواب بیخواب ز
 ثابت و تجربه شده است. یو عمل ین امر از نظر علمیرد. و اکخواھد 

ن خود از ید. ایزدا یسان مرا از تن ان یماریب یه شب زنده دارکن یدوم ا ی تهکن
 یقلب ی تهکاد باعث سیه خواب زکن باورند یان بر اکرا پزشیاست، ز یریشگیاسباب پ

از یه انسان چند ساعت به خواب نکن یان را در مورد اکاز پزش یشود. نظر برخ یم
ندارد. ھرگاه انسان  یا شدم، در پاسخ گفتند: خواب مدت زمان مشخصیدارد، جو

باشد،  یافکا چھار ساعت یند، چه بسا دو ساعت و کرد، استراحت ک یاحساس خستگ
ل یا به دلیسخت و طاقت فرسا و  یارھاکاز انجام  یناش یه خستگک یمگر زمان

از جسم  یماریبرطرف نشده و ب یه خستگک یه در آن صورت تا زمانکباشد  یماریب
 ال ندارد.کاد اشیرون نرفته، استراحت و خواب زیب

 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۲۲۲

ْلَةً  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اْستَيَْقَظ : قَالَْت  َسلَمة أم وََعن
َ

نِْزَل  َماَذا هِ لّٰ ـال ُسبَْحانَ «: َ�ُقوُل  فَزاًِع  يل
ُ
 أ

  ِمنَ  اللَّيْلَةَ 
ْ
نِْزَل  َوَماَذا َخَزائِِن؟ـال

ُ
؟ ِمنَ  أ ِفنَتِ

ْ
  َصَواِحَب  يُوقُِظ  َمنْ  ال

ْ
ْزَواَجهُ  يُِر�دُ  »ُحُجَراِت ـال

َ
 أ

ْ�يَا يِف  اَكِسيَةٍ  رُبَّ  يَُصلَِّ�؟ ِليَكْ « ِخَرة يِف  اَعِرَ�ةٍ  ادلُّ
ْ

يّ  أخرجه »اآل ارِ  .)٢(البُخَ

و وحشت و  یمگیبا سراس ج رسول خدا ید: شبیگو ل سلمه ) اّم ۴( -۱۲۲۲
ھا و  یرا از ناتوان یخدا«گفتند:  یدار شدند و با خود میترس و ھراس از خواب ب

که امشب فرو فرستاده شده و چه  ییھا م! چه خزانهیدان یمّنزه مھا، پاک و  یستیناشا

 .۷۷) ص یة (اثر ترمذی: قطوف من الشمائل المحمد.کشرح السنة. ر -١
 .»تاب اللباسک« ۸ح  ۲/۹۱۳ ک؛ و موطأ مال۲۱۹۶ح  ۴/۴۲۲ ی؛ ترمذ۱۱۲۶ح  ۳/۱۰ یبخار -٢
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ازواج  یعنی -ھا را  ست که صاحبان حجرهیکه امشب نازل شده است؟ ک ییھا فتنه
ان یش با پروردگار جھانیاید تا نماز بخوانند و به دعا و نیدار نمایرا ب -مطّھرات 

 .!»اند آخرت برھنه ا ھستند که دریدر دن یدگانیار پوشیبپردازند؟ چه بس
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

و وحشت از خواب برخاستند؛ به حالت ترس وھراس  یمگی: با سراس»فزعاً « :شرح
 دار شدند.یب

نده به وقوع یرا که در آ ییھا ن شب، فتنهین است که در ای: مراد ا»ماذا انزل الليلة«
ن شب بر یشوند، در ا یر میکه بر بندگانش سراز یرحمت الھ یھا وندند و خزانهیپ یم

 دند.یھا را د آن ج کشف شد و آن حضرت ج امبریپ
 . »فتنة«: جمع »الفتن«

طال را داخل آتش  یعنی؛ َفَتَن الذھَب اند:  ش و امتحان است. گفتهیفتنه ھمان آزما
مد. صائغ ا آن را آتش زد تا ناب بودن آن را بفھیابد، و یرد تا خوب بودن آن را درک

ث آمده یند. در حدیگو یطان را ھم فّتان میه شکاند، چنان  (طالساز) را فّتان ھم گفته
ه یبخشد و عل یم یه آب و درخت آن دو را فراخکمؤمن برادر مؤمن است «است: 

 یفھایطال و نقره. از تعر کسنگ مح یعنیفّتانه ھم » نند.ک یم یاریگر را یدیکطان یش
آن حال  ی لهیه به وسکفتنه آن است «است:  یف جرجانیف شریخوب و قابل توّجه تعر

ش اوست تا صبر او در یمنظور امتحان و آزما» شود. یر و شر مشّخص میانسان از خ
او از  ا، و فھمیاش به دن یزان وابستگیمانش به قضا، و عشق او به خداوند، و میبال، و ا

 و سعادت و شقاوت مشخص گردد. یو سخت یمت راحتکح
بت یا بنده، مثل مصیا از جانب خداوند است و یفتنه «مفردات راغب آمده است:  در

مت است و کگر افعال ناگوار. ھرگاه از جان خداوند باشد، بنابر حیو مردن و عذاب و د
 ییاگر از انسان باشد، خالف آن است. لذا خداوند انسان را به انواع فتنه در ھر جا

َشدُّ ِمَن  فِۡتَنةُ لۡ َوٱ﴿ مثال: یرده است؛ براکمذّمت 
َ
ِينَ ٱإِنَّ ﴿؛)١(]۱۹۱[البقرة:  ﴾َقۡتلِ لۡ ٱأ َّ� 

ۡ ٱَ�َتُنواْ   .)٢(]۱۰[البروج:  ﴾ُمۡؤِمنِ�َ ل

 ] از قتل بدتر است.ک: فتنه [= شر۱۹۱ ی هی) آ۲بقره ( -١
 اند. ردهکه مردان مؤمن را آزار ک یسانک: ۱۰ ی هی) آ۸۵بروج ( -٢
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ِع پنھان در  یشف معانک یه در پک یین مطلب، گویقبل از ا ن یا یاربردھاکمتنّو
و  یمثل سخت یدر امورھردو  رود؛ یار مکفتنه مثل بال به «د: یگو یلمه است، مک

اتر یگو یمعنا یه ھر دودر سختکاربرد دارند کشود،  یه انسان به آن گرفتار مکش یآسا

ِّ بِٱ لُوُ�مَوَ�بۡ ﴿فرموده است: ھردو  ی روند. خداوند درباره یار مکشتر به یو ب  ۡ�ِ �َۡ ٱوَ  ل�َّ
[البقرة:  ﴾فِۡتَنةٞ  َ�ۡنُ  إِ�ََّما﴿فرموده است:  یسخت ی و درباره .)١(]۳۵اء: ی[األنب ﴾َنةٗ فِتۡ 

َشدُّ ِمَن  فِۡتَنةُ لۡ ٱوَ ﴿؛ )٢(]۱۰۲
َ
ٰ  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿؛ ]۱۹۱[البقرة: ﴾َقۡتلِ لۡ ٱأ  ﴾فِۡتَنةٞ  تَُ�ونَ  َ�  َح�َّ

 .)٣(]۱۹۳[البقرة: 
ه آن را کند ک یرا بررس» فتنه« یرده است تا وجود متعدد معناکابن سالم تالش 

 رده است: کر کر ذیز شرحف به یازده وجه در کتاب التصاریدر 

ٰ  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ی هی، در آکشر یعنیفتنه  -۱  ّ�ِينُ ٱ َوَ�ُ�ونَ  فِۡتَنةٞ  تَُ�ونَ  َ�  َح�َّ
 ِ َشدُّ  فِۡتَنةُ لۡ ٱوَ ﴿ ی هیا آینماند. و  یباق که شرکنیتا ا یعنی؛ )٤(]۱۹۳[البقرة:  ﴾ِ�َّ

َ
أ

شتر یاز جنگ در ماه حرام نزد خداوند گناھش ب کشر یعنی؛ )٥(﴾َقۡتلِ لۡ ٱِمَن 
ن اختالف بر یبودند و ا یه به نظر راغب بال و سختین دو آیه اکم یدیاست. د
 ست.یده نیرت پوشیاھل بص

؛ )٦(]۷[آل عمران:  ﴾فِۡتَنةِ لۡ ٱ تَِغآءَ بۡ ٱ ِمۡنهُ  �ََ�َٰبهَ  َما َ�َيتَّبُِعونَ ﴿فر: ک یفتنه به معنا -۲

َ� ﴿شود: یفر. گفته مک یعنی
َ
ْ  فِۡتَنةِ لۡ ٱ ِ�  � فر. کدر  یعنی؛ )٧(]۴۹[التوبة:  ﴾َسَقُطوا

ِينَ ٱ َيۡحَذرِ لۡ فَ ﴿ن فرمود:یچنھم ۡمرِهِۦٓ  ُ�َالُِفوَن َ�نۡ  �َّ
َ
ن تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
[النور:  ﴾فِۡتَنةٌ  أ

 آزمود.م ی، خواھیکش به بد و نی: و شما را از راه آزما۳۵ ی هی) آ۲۱اء (یانب -١
 م.یشما ھست یش برایآزما ی لهی: ما وس۱۰۲ ی هی) آ۲بقره ( -٢
 نباشد. یا گر فتنهید تا دی: با آنان بجنگ۱۹۳ ی هیھمان، آ -٣
 ن مخصوص خدا شود.ینباشد، و د یا گر فتنهید تا دی: با آنان بجنگ۱۹۳ ی هی) آ۲بقره ( -٤
 ] از قتل بدتر است.ک: فتنه [= شر۱۹۱ ی هیھمان، آ -٥
 یرویل آن به دلخواه خود، از متشابه آن پیو طلب تأو ییفتنه جو ی: برا۷ ی هی) آ۳آل عمران ( -٦

 نند.ک یم
 اند. ه آنان خود به فتنه افتادهک: ھشدار! ۴۹ ی هی) آ۹توبه ( -٧

 

                                           



 ٦٩٥ ...)با یدار زنده شب بر کردن قیتشو و بیترغ) ٣٣( باب( :لصلوةکتاب ا

نُفَسُ�مۡ  َ�َتنُتمۡ  َوَ�ِٰكنَُّ�مۡ ﴿فر. ک یعنی. )١(]۶۳
َ
مْ  یعنی؛ )٢(]۱۴د: ی[الحد ﴾أ تُ رْ فَ كَ

مْ  كُ سَ  ھود.ین ھر فتنه در باب منافقان و یھمچن أنْفُ

ٓ ﴿ش: یآزما یعنیفتنه  -۳ َحِسَب  ١مٓ ال
َ
ْ َءاَمنَّا َوُهۡم َ�  �َّاُس ٱأ ن َ�ُقولُٓوا

َ
ْ أ ُ�ٓوا ن ُ�ۡ�َ

َ
أ

مانشان مورد امتحان واقع یآنھا در ا یعنی؛ )٣(]۲-۱بوت: ک[العن ﴾٢ُ�ۡفَتُنونَ 

ِينَ ٱ َ�َتنَّا َولََقدۡ ﴿شوند؟  ینم ُ ٱ فَلََيۡعلََمنَّ  لِِهۡمۖ ِمن َ�بۡ  �َّ ِينَ ٱ �َّ  لََمنَّ َصَدقُواْ َوَ�َعۡ  �َّ
م، و یقبل از آنھا را آزمود یحال انسانھا یعنی؛ )٤(]۳بوت: ک[العن ﴾٣َ�ِٰذ�ِ�َ لۡ ٱ

ردند و در کصبر  یم، گروھیبتھا و رنجھا باخبر ساختیآنھا را از بالھا و مص
افر شدند. و کردند و بازگشتند و به خدا کب یذکت یبودند و گروھمان صادق یا

 یشود. خداوند به موس یا خوار می، بزرگ یه آدمکش است یدر امتحان و آزما

َٰك ُ�ُتونٗ ﴿فرمود:  ۚ َوَ�َت�َّ  م.یتو را بارھا آزمود یعنی؛ )٥(﴾ا

ٓ ﴿ا: یعذاب در دن یعنیفتنه  -۴ وذِيَ  َفإَِذا
ُ
ِ ٱ ِ�  أ ِ ٱَكَعَذاِب  �َّاِس ٱ َنةَ َجَعَل فِتۡ  �َّ َّ�﴾ 

ا را مثل عذاب در آخرت قرار داده یعذاب مردم در دن یعنی؛ )٦(]۱۰بوت: ک[العن
 یاش بن ابیع ی ه دربارهین آیه اکت شده است یروا یاست. به نقل از سّد 

ْ ﴿ی هیعه برادر ابوجھل، نازل شده است. و آیرب ِيَن َهاَجُروا  ِمنۢ ُ�مَّ إِنَّ َر�ََّك لِ�َّ
 ا عذاب شدند.یه در دنکن یبعد از ا یعنی؛ )٧(]۱۱۰[النحل:  ﴾فُتُِنوا َما َ�ۡعدِ 

 شان رسد.یبد ییه مبادا بالکنند بترسند، ک یه از فرمان او تمّرد مک یسانک: پس ۶۳ ی هی) آ۲۴نور ( -١
 د.یندکشما خودتان را در بال اف ی: ول۱۴ ی هی) آ۵۷د (یحد -٢
شوند و مورد  یم، رھا میمان آوردیه تا گفتند اکا مردم پنداشتند ی: آ۲و  ۱ ی هی) آ۲۹بوت (کعن -٣

 رند.یگ یش قرار نمیآزما
ه کم، تا خدا آنان را ینان بودند آزمودیش از ایه پکرا  یسانکن، یقی: و به ۳ ی هی) آ۲۹بوت (کعن -٤

 ز معلوم دارد.یان را نیاند معلوم دارد و دروغگو راست گفته
 م.ی: و تو را بارھا آزمود۴۰ ی هی) آ۲۰طه ( -٥
ش مردم را مانند عذاب خدا قرار یشند، آزماک: و چون در راه خدا آزار ۱۰ ی هی) آ۲۹بوت (کعن -٦

 دھند. یم
دن یشکه پس از آن ھمه زجر ک یسانکردگار تو نسبت به ن حال، پروی: با ا۱۱۰ ی هی) آ۱۶نحل ( -٧

 رده.کھجرت 

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٦٩٦

ِينَ ٱإِنَّ ﴿آتش:  ی لهیسوختن به وس یعنیفتنه  -۵ ۡ ٱَ�َتُنواْ  �َّ ۡ ٱوَ  ُمۡؤِمنِ�َ ل  ﴾ُمۡؤِمَ�ٰتِ ل
گر یا سوزاندند. نزد دیمردان و زنان مؤمن را در دن یعنی؛ )١(]۱۰[البروج: 

ردند. کنجه کره شیسوزاندن و غ ی از ابن ّسالم، آنھا را به واسطهر یمفّسران غ

آتش  ی لهیبه وس یعنی؛ )٢(]۱۳ات: ی[الذار ﴾١٣َتُنونَ ُ�فۡ  �َّارِ ٱ َ�َ  ُهمۡ  مَ يَوۡ ﴿ ی هیو آ

سوختن را  یعنی؛ )٣(﴾نََتُ�مۡ ُذوقُواْ فِتۡ ﴿شوند:  یسوزند و در آخرت عذاب م یم
 د.یبچش

ن ِخۡفُتمۡ  إِنۡ ﴿فتنه یعنی قتل: -۶
َ
ِينَ ٱ َ�ۡفتَِنُ�مُ  أ ْۚ َ�َفُروٓ  �َّ  یعنی؛ )٤(]۱۰۱[النساء:  ﴾ا

يِْهمۡ  فِرَۡعۡونَ  ّمِن ٖف َخوۡ ﴿ ی هیشند. و آک یافران را مک ن َوَمَ�ِ
َ
ونس: ی[ ﴾َ�ۡفتَِنُهمۡ  أ

 شد.ک یآنھا را م یعنی؛ )٥(]۸۳

ن َ�فۡ  َذرُۡهمۡ حۡ َوٱ﴿ مانع شدن: یعنیفتنه  -۷
َ
ٓ  َ�ۡعِض  َ�نۢ  تُِنوكَ أ نَزَل  َما

َ
ُ ٱ أ  ﴾كإَِ�ۡ  �َّ

ْ َ�َفۡ ﴿ ی هیمانع تو شوند. و آ یعنی؛ )٦(]۴۹[المائدة:  ِيٓ ٱ َعنِ  تُِنونََك �ن َ�ُدوا َّ� 
وۡ 
َ
ٓ أ  مانع تو شوند. یعنی )٧(]۷۳[اإلسراء:  ﴾ إَِ�َۡك  َحۡيَنا

نُتۡم َعلَۡيهِ  ١٦١َ�ۡعُبُدونَ  َوَما فَإِنَُّ�مۡ ﴿: یگمراھ یعنیفتنه  -۸
َ
ٓ أ  ﴾١٦٢بَِ�ٰتِنِ�َ َما

 ُهوَ  إِ�َّ َمنۡ ﴿ ی هید. و آیه گمراه ھستکبر آنچه  یعنی؛ )٨(]۱۶۲-۱۶۱[الصافات: 

 رده.که مردان و زنان مؤمن را آزار ک یسانک: ۱۰ ی هی) آ۸۵بروج ( -١
 ه آنان بر آتش، عقوبت و آزموده شوند.ک: ھمان روز ۱۳ ی هی) آ۵۱ات (یذار -٢
 د.ی: عذاب موعود خود را بچش۱۴ ی هیھمان، آ -٣
 اند به شما آزار برسانند. دهیفر ورزکه که آنان کد یم داشتی: اگر ب۱۰۱ ی هی) آ۴نساء ( -٤
شان را آزار یه مبادا فرعون و سران آنھا اکم داشتند از آن یه بک ی: در حال۸۳ ی هی) آ۱۰ونس (ی -٥

 رسانند.
رده به کاز آنچه خدا بر تو نازل  ی: و از آنان برحذر باش، مبادا تو را در بخش۴۹ ی هی) آ۵مائده ( -٦

 فتنه دراندازند.
م گمراه یرده اک یتو وح یه تو را از آنچه به سوکنمانده بود  یزی: و چ۷۳ ی هی) آ۱۷اسراء ( -٧

 نند.ک
د، بر ضّد او یپرست یه شما آن را مکقت، شما و آنچه ی: در حق۱۶۲و  ۱۶۱ات ی) آ۳۷صافات ( -٨

 ستند.یگمراه گر ن

 

                                           



 ٦٩٧ ...)با یدار زنده شب بر کردن قیتشو و بیترغ) ٣٣( باب( :لصلوةکتاب ا

 یر شده در جھنم جایه تقدک یسک یعنی؛ )١(]۱۶۳[الصافات:  ﴾١٦٣ِحيمِ �َۡ ٱ َصالِ 

ُ ٱَوَمن يُرِدِ ﴿ ی هیرد. و آیگ ِ ٱِمَن  َ�ُۥ لَِك فََلن َ�مۡ  نََتُهۥفِتۡ  �َّ  یعنی؛ )٢(﴾ا ًٔ َشۡ�  �َّ
 اش را بخواھد. یه خداوند گمراھک یسک

ن یعذرشان؛ ا یعنی؛ )٣(]۲۳[األنعام:  ﴾نَُتُهمۡ تَُ�ن فِتۡ  ُ�مَّ لَمۡ ﴿عذر:  یعنیفتنه  -۹

ٓ ﴿ر مجاھد و قتاده است: یتفس ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ِ َوٱ قَالُوا  .)٤(﴾�ِ�َ َرّ�َِنا َما ُكنَّا ُمۡ�ِ  �َّ

 فِۡتَنةٗ  َ�َۡعۡلَنا َ�  َر�ََّنا﴿ل است: یاسرائ یبن ی دربارهه کمسّلط شدن،  یعنیفتنه  -۱۰
ٰلِِم�َ ٱ ّلِۡلَقۡومِ  ن، کروانش را بر ما مسّلط میفرعون و پ یعنی؛ )٥(]۸۵ونس: ی[ ﴾ل�َّ

شدم، پس موجب  یند: اگر من بھتر از آنان نبودم، بر آنھا مسّلط نمیگو یم

ِينَ  فِۡتَنةٗ  َعۡلَناَر�ََّنا َ� َ�ۡ ﴿ ÷میشود. و سخن ابراھ یتسّلط بر آنھا م  ّلِ�َّ
 ْ  را بر ما تنگ و بر آنھا فراخ مگردان. یروز یعنی؛ )٦(]۵[الممتحنة:  ﴾َ�َفُروا

يّيُِ�ُم ﴿مجنون یعنیالمفتون  -۱۱
َ
ۡ ٱبِأ د: یگو ی؛ مجاھد م)٧(]۶[القلم:  ﴾٦َمۡفُتونُ ل

يّيُِ�ُم ﴿
َ
ۡ ٱبِأ م الشيطانُ ، ﴾٦َمۡفُتونُ ل  .أَيِّكُ

م که یخوان ی، میث پاک نبویم و احادیاز قرآن کر یات متعددی: در آ»الخزائن«
ا خزائن ین از آن خدا است و یھا و زم دارد؛ خزائن آسمان یخداوند بلندمرتبه، خزائن

 ز نزد او است.یھر چ
ما  یز نزد ما است، ولیھمه چ یھا نهید: خزائن و گنجیفرما یخداوند بلندمرتبه م

ست که قدرت ما محدود ین، چنان نیم؛ بنابرایکن یرا نازل نم ن، آنیمع ی جز به اندازه

 است. یدوزخ رفتنه به کرا  یسک: مگر ۱۶۳ ی هیھمان، آ -١
او از دست  یند، ھرگز در برابر خدا براکه را خدا بخواھد به فتنه درافک: و ھر ۴۱ ی هی) آ۵مائده ( -٢

 د.یآ یبرنم یزیتو چ
 ست.ین نی: آن گاه عذرشان جز ا۲۳ ی هی) آ۶انعام ( -٣
 م.ینبود که ما مشرکند: به خدا، پروردگارمان سوگند یگو یه مکھمان:  -٤
 ش قرار مده.ی] آزمای لهیقوم ستمگر [وس ی: پروردگارا، ما را برا۸۵ ی هی) آ۱۰(ونس ی -٥
فر که ک یسانک یش و آماج آزار برایآزما ی لهی: پروردگارا، ما را وس۵ ی هی) آ۶۰ممتحنه ( -٦

 اند مگردان. دهیورز
 د.یاز شما دستخوش جنون یکدام ک: ۶ ی هی) آ۶۸قلم ( -٧
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 ی م؛ بلکه منبع و مخزن و سرچشمهیداشته باش یباشد و از تمام شدن ارزاق، وحشت
ھمه  یم، ولیجاد ھر مقدار در ھر زمان را داریبر ا ییز، نزد ما است و ما توانایھمه چ

از  یا شده ز به مقدار حسابیا نھ ین عالم، حساب و کتاب دارد و ارزاق و روزیز ایچ
 گردد. یطرف خدا، نازل م

و  یو سست ین که تنبلی، عالوه بر ایزندگ یو پرواضح است که تالش و کوشش برا
ار یبس ی لهیند، وسیآفر یسازد و حرکت و نشاط م یھا دور م را از انسان یمردگ دل
ز ینبود و ھمه چن یھا است و اگر چن آن یو جسم یاشتغال سالم فکر یبرا یخوب

 یا ا چه منظرهیار انسان قرار داشت، در آن صورت معلوم نبود که دنیحساب در اخت یب
 کرد؟ یدا میپ

به پا  ییگونه کنترل، غوغا چیر و بدون ھیس یھا کار، با شکمیب یھا ک مشت انسانی
ستند که ین یبھشت یھا ن جھان، ھمچون انسانیم، مردم ایدان یکردند؛ چرا که م یم

و غرور و انحراف از دل و جانشان شسته شده باشد، بلکه  یگونه شھوت و خودخواھھر
رند ین جھان قرار گیا ی د در کورهیک و بد که بایصفات ن ی ھستند با ھمه ییھا انسان
ده یتواند آنان را آبد یز بھتر از تالش و حرکت و اشتغال سالم، میده شوند؛ و چه چیو آبد
 کند.

کشاند،  یم یاز، انسان را به انحراف و بدبختیه که فقر و نگون ن، ھمانیبنابرا
 است. یز، منشأ فساد و تباھیش از حّد نیب یازین یب

 »خزائن«ل خود یه و تحلین مقدمه، اکنون به تجزیبه ھر حال، پس از ذکر ا
 م.یپرداز یم

 یش را برایاست که انسان، اموال خو یمحلّ « ی، به معنا»خزانة«: جمع »خزائن«
حفظ و « یبه معنا »خزن« ی ؛ و در اصل از ماده»کند یم یآور حفظ در آن، جمع

و اندوختن  یآور اقدام به جمع یاست؛ و پرواضح است است که کس »یزیچ ینگھدار
، آنچه یکند که قدرتش نامحدود باشد و نتواند در ھر عصر و زمان یم یزیو حفظ چ

کند،  ی، آنچه لزومش را احساس مییوانان رو، در موقع تیخواھد فراھم سازد؛ از ا یم
 کند. یم یاندوزد و در خزانه گردآور یموقع ضرورت م یبرا

ن یر؛ به ھمیشود؟ به طور مسّلم، خ یم در مورد خداوند تصّور مین مفاھیا ایآ یول
 »یمقدورات الھ« یرا به معنا خزائن خدا، یاز علماء و دانشمندان اسالم یل، جمعیدل

قدرت خدا جمع است و ھر مقدار از آن را  ی ز در خزانهیھمه چ یعنیاند؛  ر کردهیتفس

 



 ٦٩٩ ...)با یدار زنده شب بر کردن قیتشو و بیترغ) ٣٣( باب( :لصلوةکتاب ا

 ینینظران د گر از علماء و صاحبید یبرخ یکند. ول یجاد میالزم و صالح بداند، ا
و  یاست که در عالم ھست یامور ی ، مجموعه»خزائن خداوند«اند: منظور از  گفته

ز ین مجموعه، ھمه چیھا؛ در ا جاد آنیسباب اجھان ماده وجود دارد؛ اعم از عناصر و ا
ن عالم، به مقدار یھا و موجودات خاص ا از فرآوردهھریک  یاد وجود دارد، ولیبه حّد ز
 آنکه امکان وجود تنھا، منحصر به آن باشد. یشود، ب یجاد میا یمحدود

 ر اول،یبا تفس یاست، ول یقابل قبول ی ، مسألهیر اگر چه از نظر اصولین تفسیا
 شتر ھماھنگ است.یب

اش در  ین که مفھوم معمولی، با ا»خزائن الله«مانند  یراتیبه ھر حال، انتخاب تعب
خواھد، با زبان خود مردم  یست، به خاطر آن است که خداوند میمورد خداوند صادق ن

 د.یھا سخن بگو با آن

بّ كاسية يف الدنيا، عارية يف االخرة« گردد که  یم ث، معلومین بخش از حدی: از ا»رُ
خدا و حضور او  یتوجه به مراقبت دائم یعنیاد خدا؛ یز است: یتقوا، دو چ ی هیرمایخم

چ کار یکه ھ یاعمال ی در ھمه جا و ھمه حال؛ و توجه به دادگاه عدل خداوند و نامه
ل، توجه به ین دلیشود و به ھم ین که در آن ثبت میوجود ندارد مگر ا یکوچک و بزرگ

ر یامبران قرار داشته و تأثیپ یتیترب یھا برنامه ی (مبدأ و معاد) در سرلوحهن دو اصل یا
 ر است.یفرد و اجتماع، به طور کامل چشمگ یآن در پاکساز

را از یز روشن است؛ زیل آن نیشود؛ دل یم یفراموش کردن خدا، سبب خودفراموش
 یھا و شھوت یماّد  یھا شود که انسان در لذت یپروردگار، سبب م یک سو، فراموشی

جه، از یبسپارد و در نت ینش خود را به دست فراموشیفرو رود و ھدف آفر یوانیح
 امت، غافل بماند.یق یفردا یالزم برا ی رهیذخ

گر، فراموش کردن خدا ھمراه با فراموش کردن صفات پاک او است که ید یو از سو
ر اوست، وابسته یغ انتھا از آن اوست و ھر چه یب یان و غنایپا یمطلق و علم ب یھست

شود که انسان خود را  ین امر، سبب میباشد و ھم یازمند به ذات پاکش میبه او و ن
ش را یخو یت انسانیت و ھویب، واقعین ترتیاز بشمارد و به این یو ب یمستقل و غن
 فراموش کند.

است؛ چرا  یھا و مصائب انسان، خود فراموش ین بدبختیاز بزرگتر یکیو در واقع، 
ر یخود را که خداوند در او نھفته و از سا یذات یھا اقتیھا و استعدادھا و ل که ارزش

با فراموش  ین، مساویسپارد و ا یم یمخلوقات، ممتازش ساخته، به دست فراموش
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وان درنده سقوط یک حیتا سر حد  ین انسانیش است؛ و چنیت خویکردن انسان
 ین ھمه، عامل اصلیور و شھوت نخواھد بود؛ و اجز خواب و خ یزیکند و ھّمتش چ یم

 ن مصداق فسق و فجور از طاعت خدا است.ی، بدترین خودفراموشیفسق و فجور، بلکه ا
ی فریب وجدان دارد و این که بسیار  ی روشنی به مسأله به ھر حال، حدیث باال، اشاره

ازات وجدان، در برابر افتد که انسان منحرف و آلوده برای رھایی از سرزنش و مج اتفاق می
کم برای خود این باور  زند و کم اعمال زشت و انحرافی، دست به فریب وجدان خویش می

آورد که این عمل من، نه تنھا زشت و انحرافی نیست، بلکه اصالح و  را به وجود می
 ی با فساد است؛ تا با فریب وجدان، آسوده خاطر به اعمال خالف خود ادامه دھد. مبارزه
گویند، یکی از سران آمریکا در پاسخ این که: چرا دستور داده است دو شھر بزرگ  می

ھزار نفر کودک و پیر و  ۲۰۰ژاپن (ھیروشیما و ناکازاکی) را بمباران اتمی کنند و حدود 
ایم! که اگر  ما به خاطر صلح این دستور را داده«جوان را نابود یا ناقص سازند؟ گفته بود: 

 !!.»دادیم بایست بیش از این کشته می شد و می تر می دیم، جنگ طوالنیکر این کار را نمی
ھا  ن گفتهیش، از ایب وجدان خویا فریب مردم و یفر یز برایمردمان عصر ما ن یآر

 یا بمباران اتمیجنگ  ی که در برابر ادامه یار دارند، در حالیو از آن کارھا، بس
 ین که، دست از تجاوزگریداشت و آن، از وجود ین یدفاع، راه سوم روشن یب یشھرھا

 کشورشان آزاد بگذارند. یھا هیھا را با سرما بردارند و مّلت
شه یس ھمین پلیو ا ین واعظ درونی، چه دردناک است که انسان، ایو به راست

آن  یا آن چنان پرده بر رویرا در درون خود، خفه کند و  یالھ ی ندهین نمایدار و ایب
 ه گوش نرسد.ش بیفکند که صدایب

َفٌق ] (۵[ - ۱۲۲۳  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َوَ�نْ 
َ
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 ی پروردگار بلندمرتبه«فرمودند:  ج خدا رسول«د: یگو س رهی) ابوھر۵( -۱۲۲۳
د: یفرما ید و میآ یا فرود میشدن دو سوم شب، به آسمان دن یما، ھر شب پس از سپر

ھست که از من بخواھد تا  یا کسیھست که مرا بخواند تا او را اجابت کنم؟ آ یا کسیآ
و مورد  ھست که از من طلب بخشش و آمرزش کند تا او را ببخشم یا کسیبدو بدھم؟ آ

 ؟»عفو قرار دھم
ن آمده یاز مسلم چن یتیاند؛ و در روا ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 :است]
گستراند و  یش را میگاه خداوند بلندمرتبه، دست (رحمت و لطف) خو آن«

؟ و »ر است و نه ستمگریقرض بدھد که نه فق یھست که به ذات یا کسیآ«د: یفرما یم
 ».کند تا صبح بدمد یش) تکرار میرا (با زبان لطف و کرم خون جمالت یخداوند ا
ک سوم یشدن  ین است که پس از سپریث، ایر حدی: معنا و تفس»نزل رّبنای« :شرح

ن است که یث، ایام حدیشود؛ و پ ی، متوجه بندگان میکران الھ یب یھا از شب، رحمت
وقت با برکت، به عبادت و ن یند و در این فرصت حداکثر استفاده را نمایبندگان از ا

باشد؛ اّما به خاطر  یام آن میث، به خاطر پیت حدین رو، اھمیش مشغول باشند. از ایاین
ک سوم از شب، به آسمان یشدن  یث آمده است که خداوند بعد از سپرین که در حدیا

ن یاز مھمتر یکیل، ین قبیگر از اید یثیث و احادین حدید؛ مفھوم ایآ یا فرود میدن
داران و  هیدان تاخت و تاز طالیاز زمان، م یقرار گرفته است که در دوران یمسائل کالم

 ن فن بوده است.یشقراوالن ایپ
نمانده  یخود باق ین مسأله، به شدت قبلیعلماء در ا یھا اکنون، اگرچه اختالف

کند و  یبحث م یدتیاز مسائل مھم عق یکیث، در مورد یکه حد ییاز آن جا یاست، ول
ق ین جھت فھم دقیوجود داشته است؛ و ھمچن یعلم یھا ن مسأله در کتابیابتدا، ا از

 رسد. یبه نظر م ینجا، ضروریدر ا یفوق، آوردن بحث مختصر ی مسأله
مانند آن به خداوند  یا فعلی(فرود آمدن)  »نزول«ھا  که در آن یثیاحاد ی به ھر حال، درباره

ھا و امور حادث است، چھار  بلندمرتبه، نسبت داده شده است که آن فعل، مربوط به جسم
 مذھب وجود دارد:

اند  ھا حمل کرده آن یقیو حق یظاھر ین الفاظ را بر معناین گروه، ای؛ امشّبھه -۱
 یبندگان ثابت ھستند، برا یکه برا یتیفین صفات، به ھمان کیاند: ا و گفته

 



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٧٠٢

ن مذھب، به طور کامل باطل است و جمھور اھل سّنت یاند؛ ا ز ثابتیخداوند ن
 اند. ه را رد کردهین نظریاز ابتدا تاکنون ھمواره ا

ن یخداوند را قبول ندارند؛ از ا ین دو گروه وجود صفات برای؛ امعتزله و خوارج -۲
ن یادانند.  یح نمین موضوع را صحیث مشابه ایگر احادیو د »نزول«ث یرو، حد

 ز باطل است.یموضوع ن
 ی ث، از زمرهین احادیند: ایگو ین گروه می؛ اجمھور سلف و محدثان -۳

(فرود آمد ن خدابه  »نزول« یقیحق ین رو، معنایاست؛ از ا »متشابھات«
ست؛ و چون صفت نزول در یه است، مراد نیا) که مستلزم تشبیآسمان دن

ت آن سکوت یفیمعنا و ک ی باشد، اّما درباره یح آمده، ثابت مینصوص صح
ن گروه از علماء، یم. و به ایکن یز میآن پرھ ی م و از بحث کردن دربارهیینما یم
 ند.یگو یم »مفّوضة«

 ی، ھرگز معناین الفاظیند: مراد چنیگو ین گروه از علماء می؛ امتکّلمان -۴
ن یه است و منظور این صورت، مستلزم تشبیست؛ چون در ایھا ن آن یظاھر

نزول «، »نزول« ی است؛ به عنوان مثال: مراد از کلمه یمجاز یناکلمات، مع
 »ُمؤّولة«ن گروه از علماء، یباشد. و به ا یم »نزول فرشتگان«ا ی »رحمت

اول با چنان  ی اند: دسته م شدهین گروه به دو دسته تقسیند؛ و ایگو یم
لغت و محاوره، کنند که از نظر  یل مین نوع الفاظ را تأوی، اییھا ھا و کلمه جمله

 به طور کامل قابل قبول باشد.
 یوجه و دور و دراز یالت بیھا، تأو ھا و جمله ن نوع کلمهیل ایدوم، در تأو ی و دسته
 یرو ادهینه، دچار افراط و زین زمیدر ا یا کنند که بسا اوقات به اندازه یرا مطرح م

 ف نام برد.یل آنان به عنوان تحریتوان از تأو یشوند که م یم
اساس و باطل  تر بیان کردیم، دو مذھب اول، به طور کامل، بی ھمچنان که پیش

اند؛  نظران راستین اسالمی، قایل به مذھب آنان نبوده ھستند و ھیچ یک از علماء و صاحب
میان علماء و اندیشمندان دینی، ھمواره وجود داشته  »تأویل«و  »تفویض«البته اختالف 

 اند. بوده »تأویل«و متکلمان، قایل به  »تفویض«است؛ از این رو محدثان، قایل به 
اند که ھر کجا  ب قابل جمع دانستهین ترتیه را بدین دو نظریاز محدثان، ا یبرخ

ل مناسب، یکه تأول کردن بھتر است و ھر کجا یر است، تأویپذ ل مناسب، امکانیتأو
 ض بھتر است.یاست، تفو ید و افراطیل بعیاز به تأویست و نیر نیپذ امکان
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اند: اگر چنانچه مخاطب شما، چنان  گفته ینینظران د از صاحب ین رو، برخیاز ا
د، سوء تفاھم و یل نشود، ممکن است دچار تردیش تأویباشد که اگر برا یشخص

 ل استفاده نمود.یاز تأو توان یشود، در آن صورت م یبداعتقاد
ِادراک صفات «با نوشته است: یش، چه زیخو ی»مقدمه«در عالمه ابن خلدون و 

ن یعقل، بخواھد چن ی لهیکه به وس ی، از قدرت عقل بشر خارج است و کسیتعال یبار
مخصوص طال،  یخواھد با ترازو یاست که م یرا حل کند، مانند شخص نادان یلیمسا
 .»ھا را وزن کند کوه

ات و یبه آ ،میاندازیب یث نبویات قرآن و احادیبه آ یاجمال یبه ھر حال، اگر نگاھ
 یاز آنھا، وجود دست و چشم و برخ یه بعضکم خورد یبر خواھ یشمار یث بیاحاد

 یبرا یانکگر بر وجود مید یگر وجود مشت و انگشت و صورت و سمت راست و بعضید
ا بر یا و یبر وجود نزول خدا در آسمان دن گرید یرد و بعضیگ یه در آن قرار مکخدا 

 نند. ک یاو داللت م یو دور یکینزد
آن،  ی ن است، چون الزمهکرممیث بر ظاھرشان غیات و احادین آیحمل تمام ا
ن امر اعتقاد دارند و با یمسلمانان بر ا ی ه ھمهکخداوند است. حال آن یاثبات جسم برا

جسم  یدارا أله خداوندکه محال است ک ز ثابت شده استین ین عقلیل و براھیدال
 باشد. 

 م: یخوان یه مید نسفیعقا شرحچه در  چنان
، القادر، العليم، السميع، البصري، الشائي، املريد، ليس بعرض«  الواحد، القديم، احليّ

يءو ال متبعضو ال معدودو ال حمدودو ال مصورو ال جوهرو ال جسمو ال و ال متجزّ

 ال جيري عليه زمانو ال يتمكن يف مكانو ال بالكيفيةو يوصف باملاهيةال و ال متناهو مرتكب

 ».قدرته شئو ال خيرج عن علمهو ال يشبه شئو

نا، با یع، بیم، سمی، زنده، قادر، علیو ابد یتا، ازلیکگانه و یاست  یذات ،ألخداوند «
ت، مساحت، یل، حد و نھاکه از عرض، جسم، جوھر، صورت و شکاست  یاراده و ذات

و  کشوند پا یر مخلوقات و موجودات با آن وصف میه ساکب کیم، و تریه و تقسیجزت
ر یچ عنوان بسان سایشود و به ھ یت وصف نمیفکیت و یمنزه است و ھرگز با ماھ

 یرد و زمان بر او جاریگ یھا جا نم انکاز م یانکاز جھات و م یموجودات در جھت
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 ی خارج از احاطهکس  ھیچ ز ویچ چیست و ھیه و ھمسنگ او نیشب یزیشود و چ ینم
  .»می و تسلط و نفوذ و قدرت او نیستعل

ت یه به ظاھر جسمک یثیات و احادیدر حل آ ین اساس علما و دانشوران اسالمیبر ا
 .)١(اند: ند، دو دسته شدهک یخداوند ثابت م یو حلول را برا

ان و ینیشیه مذھب سلف و پکامر به خداوند)  یض (واگذاریگروه اول: مذھب تفو
حسن، سعدبن  بن ، محمدی، احمد، شافعکفه، مالی: امام ابوحن صدر اسالم است [مانند

ه، محمدبن یراھو بن مان، اسحاقیسل بن ، ابومعاذ، خالدکمبار بن ، عبداللهیمعاذ مروز
ه کل اوصاف ین قبیه ما به اکن اعتقادند ین دسته بر ایا ].و.. ی، ترمذیل بخاریاسماع

ر آنھا یالم خدا و رسول اوست و در تفسکه کم یمان داریت آمده است ادر قرآن و سن
: خدا داناتر است به  ردند و گفتندک یل خودداریم. لذا از تأوینک یتعمق و غور نم

 ردند. کبودن او را رد  یه و جسمانیه تشبک یقت آنھا، در حالیحق

 َتَوىٰ سۡ ٱُ�مَّ ﴿» استوا« یه معناکانس سؤال شد  بن کاز امام مال ین خاطر وقتیبه ا
 یت و چگونگیفکی یاستوا در لغت روشن است، ول ی: معنا ست؟ گفتیچ﴾ِش َعرۡ لۡ ٱَ�َ 

 مان به آن واجب است. یردن از آن بدعت است و اکآن بر ما مجھول است. سؤال 
ندگان است. بعد از یه مذھب خلف و آکر) یو تفس شرحل (یگروه دوم: مذھب تأو

د یو عقا یفلسف یه متأثر از آراکھا  از ملت یاریافت و بسیم توسعه ه قلمرو اسالکنیا
بودن او داشتند، وارد اسالم  یاء) و جسمانیه اعتقاد به حلول خداوند (در اشک یرانیا

ن حال یدند و در عین شبھات نسبت به خداوند متعال گردیختن ایشدند و سبب برانگ
ردند. به کرد استناد ک ید مییدشان را تأیعقا هک یاتیو ظواھر آ یه در زبان عربکبه آنچه 

ث را به خدا یات و احادینگونه آیا یقیحق یه معانکه بر خالف سلف کناچار خلف [
اند پرداختند  ت و حلولیه دال بر جسمانک یل الفاظیردند] به تأوک یض میواگذار و تفو

ه ک یمادام یلھبا مقام ا یردند. به حسب آن معانکحمل  یمجاز یو آنھا را بر معان
ار که در قرآن و سنت به ک یمجاز یرا معانیرا داشت، ز یزبان و لغت احتمال آن معان

 ٱۡلَعۡرِش َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿ ی هیدر آ» استوا«است. لذا  یقیحق یشتر از معانیرفته، ب
 ردند. کل یال و اقتدار تأویرا به است ]۵[طه:  ﴾٥ٱۡسَتَوىٰ 

 .۷۳-۷۱د اھل سنت، صیعقاشرح : کر. -١
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اعتنا و توجه  یشود و مجازًا به معنا یاطالق م یقین بر چشم حقیز گفتند: عیو ن
شود و مجازًا بر قدرت و  یاطالق م یقیبر بازو و انگشتان حق» دی«رود و  یار مکبه 

ن آمدن دستور ییگردد و مجازًا بر پا یاطالق م یبر فرود آمدن جسمان» نزول«تسلط، و 
:  ندیگو یشود. مثًال م یم ار بردهکردن به کتواضع و محبت  یز به معنایا فرشته و نی

 رد. کتواضع  یعنی» نزل فالن«

ِ ٱيَُد ﴿ ی هین اساس خلف آیبر ا يِۡديِهمۚۡ  َق فَوۡ  �َّ
َ
 ی طرهیرا به قدرت و س ]۱۰[الفتح:  ﴾�

ۡ�ُينَِنا ِريَ�ۡ ﴿ ی هیردند و آکل یاو تأو
َ
 یرا به تحت نظر و توجه ما معن ]۱۴[القمر:  ﴾بِأ

 .)١(ردند و...ک
ر دست، چشم، انگشت، سمت یه تعبکد دانست یز باین مطلب را نینجا ایاالبته در 

د، واّال یفرما یھا صحبت م ه خدا با آن با ما انسانکاست  یی.. ھمه و ھمه الفبا.راست، و
ت کیمت تاّمه و مالکخدا و ح ی ھا در برابر قدرت نامحدود و شامله ھا و مطلب ن واژهیا
 معنا است.  یمصداق و ب یر او بیجھانگر و یت و علم فراگیحد و نھا یب

با یار زیبس یا  ییناکر یان عظمت و قدرت خدا از تعبیب یث براین حدیدر ا ج امبریپ
 د: یفرما یند و مک یاستفاده م

ان دو انگشت از انگشتان قدرت پروردگار متعال یفرزندان آدم م یھا دل ی ھمه«
 ». دیانم یه بخواھد دگرگون مکاست و آنھا را ھر طور 

 یزیامل بر چک ی ه از قدرت مطلقه و سلطهیناک یھا و جمالت ن واژهیو معموًال چن
م؛ فالن شھر در ییگو یش میرات روزمره خویھا در تعب ه ما انسانکگونه  است. ھمان

 باشد.  یدر قبضه و مشت من م کا فالن ملیدست من است و 
 ی مطلقه ی ه از سلطهیناکرات، یھات و تعبین تشبیا ی ه ھمهکنیوتاه سخن اک

است تا ھمگان  یو آسمان ینیو تمام موجودات و مخلوقات زم یپروردگار بر عالم ھست
ف قدرت خداوند است، چرا کالت در کد نجات و حل مشیلکا و آخرت، یه در دنکبدانند 

خود ھر لحظه به  یدر بقا یاو است و حت ی هیموجودات از ناح ی نش ھمهیه آفرک
 ی الت و ھمهکو گشودن گره تمام مش یھست ر عالمیازمنداند و تدبیض وجود او نیف

 ارزاق به دست با قدرت اوست. 

 .۷۴د اھل سنت، صیعقا شرح -١
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الفاظ و  ییو نارسا یوتاھکدارند و به خاطر  ییناک ی رات، جنبهین تعبیا یو ھمگ
خدا و  ی بلند از قدرت نامحدود شامله یم آن معانیروزمره، ناچار یما در زندگ یالفبا

.. را در قالب .و یر او تعالیر و جھانگیت و علم فراگیحد و نھا یت بکیمت تامه و مالکح
ان مقام یه در خور بک یھا و جمالت ه ما الفاظ و واژهکم، چرا یزیبر کوچکن الفاظ یا

ن الفاظ و با یم، پس به ناچار از ھمیار نداریعظمت و قدرت پروردگار باشد در اخت
وه و جالل کان عظمت و قدرت و شی، در بییناکرات یھات و تعبین تشبیاستفاده از ھم

 یسکه کماند  ین درست به آن میم. و اینک یاستفاده م یتعال یو عزت و اقتدار ذات بار
ح ین جھان را تشریند، مسائل اک یم ین زندگیه در عالم جنک کیودک یبخواھد برا

د، ناچار است مطالب را به صورت یرده و اگر ھم بگوک یوتاھکد ینگو یند، اگر سخنک
 ن را ندارد. یشتر از ایو استعداد ب ییط توانایرا شنونده در آن شرایند، زکسربسته ادا 

ه ک یھا احتمال تجسم و حلول پروردگار را بدھد و براست نیاز ا یسکد ین رو نبایاز ا
مان یاال فیضعت و یظرف مکر و کف وتهکن و یب وتهکخرد،  یار ساده لوح، بیجز انسان بس

 اش نقش نخواھد بست.  لهیه و مخکمدر ی در قوه یرکن فیچن یسکگر ید
خود  یھا شهیز اندیو ناچ کوچک یھا اسیار و مقیھا با مع گمان اگر انسان یو ب
ردند، ھرگز به ک یب و نقص خدا، قضاوت نمیع یو ب کذات و صفات پا ی درباره

و ضاللت و  ی، گمراھیبندوبار یالحاد و بفر و زندقه، ک یھا چاله اهیھا و س راھهیب
 افتادند. ینم یشقاوت و بدبخت

، »ک سوم آخر شبی« یات، به جایاز روا ی: در برخ»حتّي يبقي ثلث الليل االخر«
ک سوم ی«ت ین روایاز محدثان ھم، ھم یاریآمده است؛ و بس »ک سوم اول شبی«

 اند. ح دادهیرا ترج »آخر شب
 بازماند. یبدھکار یکه از اداست یر نی: فق»ر عدومیغ«
کند. و پرواضح  ی، شانه خالیبدھکار یست که از ادای: ستمگر و ظالم ن»الظلوم«

 .یا ظلم و ستمگریاست و  یا فقر و تنگدستین، یاست که مانع بازپرداخت َد 
 دھد. یوام م ی: چه کس»قرضیمن «

از علماء و  یبرخ ی هاست؛ و به گفت »انفاق در راه خدا« یوام دادن به خدا، به معنا
 ی هیرا در آن زمان، تھیشود؛ ز یکه در راه جھاد م ییھا ، انفاقینظران اسالم صاحب

که  یمختلف جھاد، بر دوش مبارزان و رزمندگان مسلمان بود؛ در حال یھا نهیھز
شود؛ و  یرا شامل م ین باورند که ھرگونه انفاقی، بر اینیشمندان دیگر از اندید یبرخ
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ز یاول را ن ین که معنایث، سازگارتر است؛ به خصوص ایات و احادیبا ظاھر آ رین تفسیا
 رد.یگ یدر برم

ت از محرومان، ھمان کار یازمندان و حمایو در واقع، انفاق در راه خدا و کمک به ن
 است. یاسالم ی جامعه یاستقالل و سربلند ی هیماھردو  رایکند؛ ز یجھاد را م

ر به ین جا، در مورد انفاق در راه خدا، تعبی، در چندیث نبویات قرآن و احادیدر آ
ت لطف خداوند نسبت به ین، نھایآمده است؛ و ا »وام دادن به پروردگار«و  »َقرض«

ن که یرساند؛ با ا یگر مید یانفاق را از سو ی ت مسألهیک سو و کمال اھمیبندگان را از 
خداوند، در  یندگیھا تنھا به عنوان نما او است و انسان یسراسر ھست یقیمالک حق

د یحد ی سوره ۷ ی هیکنند؛ چنان که در آ یاز آن، دخل و تصّرف م یبخش کوچک

ِ ﴿م: یخوان یم ِ ٱَءاِمُنواْ ب سۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ا َجَعلَُ�م مُّ نفُِقواْ ِممَّ
َ
؛ ]۷د: ی[الحد ﴾�ِيهِ  َتۡخلَفِ�َ َوأ

خود ساخته  ی ندهید و از آنچه خداوند شما را در آن نمایاوریمان بیااش  به خدا و فرستاده«
 .»دیاست، انفاق کن

ن یبا چن یکند، آن ھم وام یش طلب وام میخو ی ن حال باز ھم از بندهیبا ا یول
، خداوند بلندمرتبه، از ما ی. آر»!ن و لطف خداوندگاریکرم ب«ار فراوان. یسود بس

ھا و  که گنج یتوان، درخواست قرض کرده است، در حالف و نایھا و بندگان ضع انسان
ھا نه از  نی، ایز است. آریاز و ستوده نین ین، از آن اوست و بیآسمان و زم یھا خزانه

 م.یکوکارتریک نید که کدام یازمایھا را ب خواھد ما انسان یاز اوست، بلکه میجھت ن
 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۲۲۴

  لََساَعةً  اللَّيِْل  يِف  إِنَّ «: َ�ُقوُل  ج انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل  َجابِرٍ  َوَ�نْ 
َ

 ُمْسِلمٌ  رَُجٌل  يَُوافُِقَها ال
ُل 

َ
ْمرِ  ِمنْ  َخْ�ًا ِ�يَها اهللاَ  �َْسأ

َ
ْ�يَا أ ِخَرةِ  ادلُّ

ْ
  َواآل

َّ
ْ�َطاهُ  إِال

َ
ْلَة لك وََذلَِك  إِيَّاه أ

َ
 .)١(ُمسلم َرَواهُ  »يل

فرمودند:  یدم که میشن ج رسول خداد: از یگو س ) جابر بن عبدالله۶( -۱۲۲۴
از امور  یکیابد و امر نیآن را در یمسلمان ی وجود دارد که ھر بنده یا در شب، لحظه«
کند  یش را اجابت میا و آخرت را در آن لحظه از خداوند بخواھد، قطعًا خداوند، دعایدن

 ».ستا یھا جار شب ی ت، در ھمهین حکایکند. و ا یم یز را ارزانیو بدو آن چ
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

َفٌق ] (۷[ - ۱۲۲۵  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

 .)۷۵۷-۱۶۶ح ( ۱/۵۲۱مسلم  -١
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َحبُّ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�ْمٍرو بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ 
َ
َالةِ  أ   الصَّ

َ
 َصَالةُ  هِ لّٰ ـال إِىل

َحبُّ  َداوُدَ 
َ
يَامِ  َوأ   الصِّ

َ
 ُسُدَسهُ  َوَ�نَامُ  ثُلُثَهُ  َوَ�ُقومُ  اللَّيِْل  نِْصَف  َ�نَامُ  اَكنَ  َداوُدَ  ِصيَامُ  هِ لّٰ ـال إِىل

 .)١(»يَْوًما َو�ُْفِطرُ  يَْوًما َوَ�ُصومُ 

فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمرو بن عاص۷( -۱۲۲۵

ن یتر یداشتن و دوست÷شگاه خداوند، نماز داودین نمازھا در پیتر یداشتن دوست«

ک سّومش را ید و یخواب یاز شب را م یا مهیاست؛ ن÷داود ی ھا در نزد او، روزه روزه
ک روز، روزه ید؛ و یخواب یگر آن را میک ششم دیخاست و  یگزاردن نماز برم یبرا
 ».کرد یگر افطار میگرفت و روز د یم

 اند] ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ت شده است یروا س از انس بن مالک یتی: در روا»ل...ینام نصف اللیکان « :شرح

 ص� انليب عبادة عن �سألون وسلم عليه اهللا ص� انليب أزواج إىل رهط ثالثة جاء«که: 
 عليه اهللا ص� انليب من �ن أين :فقالوا ا ؛تقالوه كأنهم بها أخربوا فلما ،وسلم عليه اهللا

 .أبداً  الليل أص�ف أنا أما :أحدهم قالف ؟!تأخر وما ذنبه من تقدم ما هل ا�غفر قدو ،وسلم
 أتزوج فال النساء أعزتل أنا :خراآل وقال .أفطر وال هار ابداً،انل أصوم أنا :خراآل وقال
 واهللا أما ؟!و�ذا كذا قلتم اذلين أنتم« :فقال إيلهم وسلم عليه اهللا ص� انليب فجاء ،أبداً 
 فمن ،النساء وأتزوج ،وأرقد وأص� ،وأفطر أصوم لك� ،هل وأتقا�م ،هللا ألخشا�م إ�

 .)٢(متفق علیه» م� فليس سنيت عن رغب

وه یت و شیفکیت و یمکآمدند و از  ج امبریسه نفر نزد ھمسران پ«د: یگو س انس

 سؤال نمودند.  ج امبریو روش عبادت پ

ا آنان عبادت یباخبر ساختند، گو ج عبادت آن حضرت ی وهیچون آنان را از ش

گمان خداوند  یجا. بکامبر یجا و پکم شمردند و با خود گفتند: ما کرا  ج امبریپ
 ده است. یده و بخشیاش را آمرز ندهیگناھان گذشته و آ

؛ و مسند احمد ۱۷۱۲ح  ۱/۵۴۶؛ ابن ماجه ۱۶۳۰ح  ۳/۲۱۴ یی؛ نسا۱۱۳۱ح  ۳/۱۶ یبخار -١
۲/۱۶۰. 

 .۱۴۰۱ – ۵ح  ۲/۱۰۲۰مسلم  ،۵۰۶۳ح یبخار -٢
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 یگریدارم. د یشه نماز شب به پا میاز آن سه نفر گفت: اما من ھم یکیپس از آن، 
گفت:  یروز آن را نخواھم خورد. سوم یکرم و یگ یگفت: من تمام عمر را روزه م

م و ینما یم یریگ نارهکنم) و از زنان ک یھا را بر خود حرام م یاز لذائد و راحت یا (پاره
با  یزش جنسیاز لذائذ و آم یت و دوریو رھبان یشینم (و راه دروک یھرگز ازدواج نم

به  ج امبریدند، لذا) پیرسان ج امبریرم. سخنانشان را به گوش پیگ یش میزنان را در پ
از  یا د؟ (و پارهیا ن و چنان گفتهیه چنکد یھست یسانکت و فرمود: شما نزد آنان رف

ھا  ه شبکد یا ردهکادیرده و سوگند کم یھا را بر خود تحر یبات و لذائذ و راحتیط
ھا و  و رھبان یحیشان مسیشکد و ھمانند یمشغول عبادت و روزھا مشغول روزه باش

با ھمسر و امتناع از  یزش جنسیآم کت و ترید و رھبانییگو کا را تریمرتاضان، دن
 )؟دیریش گیازدواج را در پ

زگارتر و یترسم و از شما پرھ یشما از خدا م ی شتر از ھمهیه من بکبه خدا سوگند 
 ی از شب را به اقامه یخورم و قسمت یرم و ھم میگ ین وجود ھم روزه میباتقواترم. با ا

نم و با ھمسرانم ک یز ازدواج میا زنان نخوابم و ب یاز آن را م یپردازم و قسمت ینماز م
 زش دارم.یآم

گرداند از من  یاز سنت و منش من روھرکس  ن است) پسی(سنت و روش من ا
 ». ستین

 اند].  ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

مان، حالل ین و ایل تدیه به دلک یسانکنسبت به  ج امبریث پین حدیدر ا :شرح
ز با یگردانند، به شدت مخالفت نموده است. چنانچه خداوند ن یخدا را بر خود حرام م

ه کرده است. آنجا کوم کآھنگ مخالفت را زده و سخت آنھا را مح ین افرادیچن
 د: یفرما یم

ِ  زِ�َنةَ  َحرَّمَ  َمنۡ  قُۡل ﴿  خۡ  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّ
َ
ّيَِ�ٰتِ وَ  لِعَِبادِهِۦ َرجَ أ  .]۳۲[األعراف:  ﴾ٱلّرِۡزِق� ِمَن  ٱلطَّ

ن یده است و ھمچنیش آفریبندگان خو یه براکرا  یالھ یھا نتیز یسکبگو چه «
 ». رده استکم یزه را تحرکیپا یھا یمواھب و روز

 :  دیفرما یز میو ن

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ  � ٓ  ٱ�َّ َحلَّ  َءاَمُنواْ َ� ُ�َّرُِمواْ َطّيَِ�ِٰت َما

َ
ُ  أ ْۚ  َوَ�  لَُ�مۡ  ٱ�َّ َ  إِنَّ  َ�ۡعَتُدٓوا  ٱ�َّ

 ]۸۷[المائدة:  ﴾٨٧ٱلُۡمۡعَتِدينَ َ� ُ�ِبُّ 
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رده است بر خود کشما حالل  یه خداوند براکرا  یا زهکیپا یزھایمؤمنان! چ یا «
د، ینکن یتخط ید و از حدود و مقررات الھیید و از حالل به حرام تجاوز ننماینکحرام م

 ». دارد یه خداوند متجاوزان را دوست نمکرا یز
ش از حد بر یف بیلکعت مقدس اسالم، ستم بر بدن و واردآوردن تیقت شریو در حق

لذائذ  کو تر یاد و گرسنگیز یداریار و بکق یو مبالغه در عبادات از طر یرو ادهیآن و ز
ده یھا، اگر چه به منظور عبادت خداوند ھم باشد را حرام گردان یبات و راحتیو ط

شه یاران او خواست، ھمیاز  یکید یه شنک یھنگام ج رمکامبر ایه پک ییاست، تا جا
را  یچ روزیدار باشد و ھ ه تمام عمرش روزهکخواست  یگریند و دک یدار شب زنده

 ج امبریند و تن به ازدواج ندھد، پیگز یه از زنان دورکخواست  ید و سومیافطار ننما
 به آنان اعتراض نمود و خطاب به آنان فرمود:

شب را به  ین وجود گاھیترم، با ا کداناتر و ترسنامن از شما نسبت به خداوند «
رم و یگ یروزھا روزه م یخوابم و بعض یبرم و گاه م یبه سر م یدار ام و شب زندهیق

من  ی وهیاز سنت و ش یسکنم. و ھر ک یم و با زنان ازدواج مینما یرا افطار م یبعض
 .»من نیست گردان شود، جزو امت یرو

عمرو و  بن مظعون و عبدالله بن بر عثمان ج امبریه پک گر آمدهید یثیز در حدیو ن

به خاطر افراط و غلّو آنان در تعبد، اعتراض نمود و سخت با  گر از صحابهید یا عده
ه بدن، خانواده، زن، مھمان، چشم، گوش و کنمود  یادآوریرد و به آنان کآنان مخالفت 

الناس و  اعم از حقوق یشئون اسالمد به تمام یفه دارند و بایجامعه بر آنان حق و وظ
بات و یم طیو تحر یرو ادهیط و غلّو و زیبند باشند و دست از افراط و تفریحقوق الله پا

 زه بردارند. کیپا یزھایچ
 رد: کتوان برداشت  یته را مکث چند نین حدیاز ا یلکبه طور 
زش ی: خواب، آمھا مانند کیاز لذائذ و پا یا م پارهیست و تحریت نین رھبانیاسالم د

، راھبان و یحیشان مسیشک یارھاک.. از .با ھمسر، خوردن غذا، ازدواج و یجنس
 ندارد.  یگاھیچ جایه در اسالم ھکد یآ یبه شمار م یمرتاضان ھند

بات و یاز ط یریگ و سھولت در عبادت و بھره یریگ و آسان یرو انهیق به میتشو
 زه. کیو پا کپا یزھایچ

 ب به آن یاح و ترغکلت نیفض
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گونه اسراف و  چی، لباس و زن خوب. البته بدون ھکمباح بودن استفاده از خورا
 . یبر و نخوتکر و یتبذ

 از مخالفت با آن  یاز سنت و دور یرویوشش در پک
بدعت و  کو تر یخداوند یھا دن از حاللیگز ین و دوریعدم غلو و افراط در د

 دا.ینوساخته و نوپ یزھایو چ ینوآور
و رفع  یریگ عت برآسانیشر ین نکته اشاره رفته است که: مبنایث به ایحد نیدر ا

ز مناسب است یمسلمانان ن یاز بندگان است. و برا یرید و سختگیعسر و حرج و تشد
اصول و  یط، آن ھم بر مبنایان افراط و تفریت حد وسط و اعتدال میوسته رعایکه پ
 د.کار خود قرار دھن ی را سرلوحه ین اسالمیمواز

به عنوان مثال، در  ن موضوع اشاره کرده است،یز به این یادیات زیخداوند در آ
 د: یفرما یمم و طھارت میه تیان آیسوره مائده، درپا

ُ  يُرِ�دُ  َما﴿   نِۡعَمَتُهۥ َوِ�ُتِمَّ  يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  َوَ�ِٰ�ن َحَرجٖ  ّمِنۡ  َعلَۡيُ�م َعَل ِ�َجۡ  ٱ�َّ
 .]۶[المائدة:  ﴾ُرونَ �َۡشكُ  َلَعلَُّ�مۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ 

خواھد شما را پاک و نعمتش را بر  یکن میل رد،یخواھد بر شما سخت بگ ینم خدا«
 .»دیشما تمام گرداند، باشد که سپاس او بدار

مار و یب یل رخصت افطار برایه روزه و مسائل آن از قبیان آیبقره در پا ی و در سوره
 د: یفرما یمسافر م

ُ  يُرِ�دُ ﴿   .]۱۸۵[البقرة:  ﴾ٱۡلُعۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  ٱۡليُۡ�َ بُِ�ُم  ٱ�َّ
 .»خواھد ینم یشما دشوار یاھد و براخو یم یشما آسان یخدا برا«

ل: جواز یخداوند درآن از قب یھا ان رخصتیو ب ات محّرمات ازدواج،یا ن آیو در پا
 د: یفرما یناتوان ھستند م که از ازدواج زنان آزاد، یکسان یزان مؤمن براینکاح کن

ُ يُرِ�ُد ﴿  ن ُ�َّفَِف َعنُ�مۚۡ  ٱ�َّ
َ
�َ�ٰنُ  وَُخلِقَ  أ  .]۲۸[النساء:  ﴾٢٨اَضِعيفٗ  ٱۡ�ِ

 .»ده شده استیاند انسان ناتوان آفرد یخواھد تا بارتان را سبک گرداند و م یخدا م«
 د:یفرما یم یاوامر و نواھ ک سلسلهیان سوره حج به دنبال یز در پایو ن

  .]۷۸[الحج:  ﴾َحَرٖج  ِمنۡ  ٱّ�ِينِ  ِ�  مۡ �ُ َوَما َجَعَل َعلَيۡ  ٱۡجَتبَٮُٰ�مۡ ُهَو ﴿ 
 .»قرار نداده است ین بر شما سختید ده و دریخود برگز یخداست که شما را برا«

 د: یفرما یز مین ج امبریپ
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ید و بشارت دھید رید و سخت نگیریآسان گ«. »�رّشوا وال تُنّفرواو �رّسوا والتعرّسوا«
 .»و متنفر نگردانید

 د: یفرما یز میو ن
اید نه  ی مبعوث شدهریگ آسان یشما برا. «»لم تُبعثوا معرس�نو انّما بُعثتم ُميرّس�ن«

 .»گیری برای سخت

اشاره کرده که آنھا  یحیمس یھا ھا و راھبه به راھب ج امبریز، پیث نین حدیدر ا
 یپرست و چندگانه کت نکردند و آن را با انواع شریح را رعایمس یدین توحیتنھا آئ نه

 یم ازدواج برایت)، تحریو بدعت و(رھبان یگذار ع و قانونیآلودند، بلکه دست به تشر
و پشت پا زدن به وظائف انسان در اجتماع  یاجتماع یا و انزوایمردان و زنان تارک دن

شان فرض یآنھا را بر ا را بر خود نذر و واجب کردند که خداوند یرا ابداع نمودند وکار
بھره نبردند و دست  یالھ یریگ ر و آسانیسیف و تیو واجب نکرده بود، اما آنھا از تخف

 یطیدر مح یعبادت و زندگ یدورافتاده برا ییرھایو و َد  یھا زدند و صومعه یبه نوآور
د و به تمام وظائف انسان در اجتماع پشت دنیش برگزیخو یرا برا یدور از اجتماع بشر

ش گرفتند. و خالصه، آنھا بر خود سخت گرفتند و یرا در پ یاجتماع یپا زدند و انزوا
 ز برآنھا سخت گرفت.یخداوند ن

رند و به یخواھد که بسان آنھا برخود سخت نگ یروانش میاز پ ج امبرین رو، پیاز ا
ست یو مشقت، ن یارمغانش جز سخت ن که رھاورد ویدر د یدنبال بدعت و نوآور

ن را یعت مقدس اسالم است که بدعت، دین از اصول ثابت شده شرینروند، چرا که ا
 سازد.  یگانه میعت سھل و آسانش بیکند و آن را با طب یسخت م

 ییزھایش خود چین است تا مردم از پیدر د یاسالم بشدت مخالف بدعت و نوآور
 یعت که بر مبناین شود و روح شریو مشقت در د یسختند تا باعث یافزاین نیرا به د

رد. چراکه یآنھا قرار بگ یھا الشعاع بدعت و رفع عسر و حرج است، تحت یریگ آسان
 ییش خدا، اعتنایآال ین ساده و بیبزنند و به احکام و فرام یاگر مردم دست به نوآور

ن ید ازل کرده است بهن برابر آنچه خدا نینورزند وآنھا را ناقص وکم پندارند و چند
ن یبر مردم سنگ ینیف دیف و وظایشود که تکال ین میاش ا جهیبچسبانند، دست آخر نت

به انحراف و الحاد و  یحیمس یھا ھا و راھبه گردند و بسان راھب یزده م نیشود و د یم
 ند.یآ یگرفتار م یو اجتماع ینیمات دیھا و نامال ینا ھنجار
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َفٌق ] (۸[ - ۱۲۲۶  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

َل  َ�نَامُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َ�ْعِ�  اَكنَ «: قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ  وَّ
َ
 إِنْ  ُ�مَّ  آِخَرهُ  َوُ�ِْي  اللَّيِْل  أ

ُ  اَكنَْت 
َ

  َحاَجةٌ  هل
َ

ْهِلهِ  إِىل
َ
إِنْ  َ�نَامُ  ُ�مَّ  َحاَجتَهُ  َقىَض  أ

 وثب جنبا األول انلداء ِعنْدَ  اَكنَ  فَ
فَاَض 

َ
  ُجنُبًا يَُ�نْ  لَمْ  َو�ِنْ  املاس َعلَيْهِ  فَأ

َ
أ َالةِ  تَوَضَّ َعتَْ�ِ  ص� ُ�مَّ  لِلصَّ

ْ
 .)١(»َر�

(معموًال پس از گزاردن نماز عشاء) در  ج د: رسول خدایگولشهی) عا۸( -۱۲۲۶
شدند و  یدار میخاستند و از خواب ب یدند و سپس در آخر شب، برمیخواب یآغاز شب م

ش را ینماز وتر خو ج شد، آن حضرت یسحر م کیگزاردند؛ (و چون نزد ینماز تھّجد م
به جماع و  یازیگاه اگر ن گشتند؛) آن یگاه به رختخواب خود برم گزاردند و آن یم

ھا  شتن را بدانیآمدند و خو یھا گرد م ش داشتند؛ با آنیبا ھمسران خو یھمبستر
ه ھنگام دند؛ و چنانچه بیخواب یکردند و سپس م یاز خود را برطرف میرساندند و ن یم

شدند و غسل  یاز به غسل داشتند، بلند میاذان صبح)، ُجنب بودند و ن یعنیاذان اول (
گاه دو رکعت (سّنت  گرفتند؛ آن ینماز وضو م ینمودند؛ و اگر ُجنب نبودند، برا یم

 گزاردند. یصبح) را م
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

پس  معموالً  ج رسول خدا یعنیدند؛ یخواب یشب م : در آغاز»لینام اّول اللی« :شرح
 دند.یخواب یاز گزاردن نماز عشاء، در آغاز شب م

 از به گردآمدن با ھمسر.ی: ن»حاجة«
زش یو آم ییو زناشو یه از جماع و ھمبسترین عبارت، کنای: ا»حاجته یقض«
 است. یجنس
 د.یبرخاست و پر ی: شتابان از جا»وثب«
خت و ی: از آب، برخود ر»ه من الماءیافاض عل«د. ی؛ پاشکرد یخت؛ جاری: ر»افاض«

 غسل کرد.
و به اقامه،  »نداء اول«را به اذان صبح، ی: مراد اذان صبح است؛ ز»النداء االول«

 شود. یگفته م »نداء دوم«
 ب آمده است:ین ترتیو مسلم، بد یث باال، در بخاریناگفته نماند که حد

؛ ابن ماجه ۱۶۴۰ح  ۳/۲۱۸ یی)؛ نسا۷۳۹-۱۲۹ح ( ۱/۵۱۰؛ مسلم ۱۱۴۶ح  ۳/۳۲ یبخار -١
 .۶/۱۰۲؛ و مسند احمد ۱۳۶۵ح  ۱/۴۳۴
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بالليل؟ قالت: اكن ينام  ج انليبّ  كيف اكن صالة ل سألُت اع�شة«د: یگو س اسود
�قوم اخره؛ فيصّ� ثّم يرجع ايل فراشه؛ فاذا اّذن املؤّذن وثب؛ فان اكن به حاجة و اّوهل،

 توّضأو اغتسل
ّ

 .»خرجو اال

اول  ج امبر اکرمیچطور بود؟ گفت: پ ج امبریدم: نماز شب پیپرسل شهیاز عا«
خواند؛ سپس به رختخواب  یشد، و نماز را م یدار میدند و در آخر شب بیخواب یشب م

از به غسل یشد و چنانچه ن یگفت، بلند م یکه مؤذن، اذان م یگشت؛ وقت یش برمیخو
مسجد خارج  یگرفت و از منزل به سو یوگرنه وضو م کرد یداشت، غسل م یم
 .»شد یم

 ن آمده است:ی، چنیو در ترمذ

ُت اَع�َِشَة «د: یگو س دیزیاسود بن 
ْ
ل
َ
 ،بِاللَّيِْل  ج هِ لّٰ ـالَ�ْن َصَالِة رَُسوِل  لَسأ

َل اللَّيِْل ُ�مَّ َ�ُقومُ  :َ�َقالَْت  وَّ
َ
ْوتَرَ  ،اَكَن َ�نَاُم أ

َ
َحِر أ ُ  ،فَإَِذا اَكَن ِمَن السَّ

َ
إِن اَكَن هل

ىَت فَِراَشُه فَ
َ
ُ�مَّ أ

ْهِلهِ 
َ
لَمَّ بِأ

َ
َذاَن وَ  ،َحاَجٌة أ

َ
َماءِ  ،ثََب فَإَِذا َسِمَع األ

ْ
فَاَض َعلَيِْه ِمَن ال

َ
  ،فَإِْن اَكَن ُجنُبًا أ

َ
أ  تَوَضَّ

َّ
َو�ِال

َالةِ   الصَّ
َ

 ».وََخَرَج إِىل

 یچگونه بود؟ و ج نماز شب رسول خدا ی ت و نحوهیفیدم: کیپرسلشهیاز عا

معموًال (پس از خواندن نماز عشاء) در آغاز شب  ج در پاسخ گفت: رسول خدا
شدند (و نماز  یدار میخواستند و از خواب ب یسپس (در آخر شب) برمدند، و یخواب یم

گزاردند  یش را مینماز وتر خو ج شد، آن حضرت یک سحر میخواندند)؛ و چون نزد یم
با ھمسران  یبه جماع و ھمبستر یازیگشتند؛ و اگر ن یو آن گاه به رختخواب خود برم

 یرساندند. و چون صدا یبدانھا م شتن رایآمدند و خو یش داشتند، با آنھا گرد میخو
از به غسل داشتند، غسل یشدند؛ و چنانچه ُجنب بودند و ن یدند، بلند میشن یاذان را م

گزاردن نماز صبح)  یمسجد(برا یگرفتند و از منزل به سو ینمودند وگرنه وضو م یم
 شدند. یرون میب

 



 
 

 فصل دوم

 )بشواھده حسن] (۹[ - ۱۲۲۷

يِب  َ�نْ 
َ
َماَمةَ  أ

ُ
إِنَّهُ  اللَّيِْل  بِِقيَامِ  َعلَيُْ�مْ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ

ُب  فَ
ْ
احِلِ�َ  َدأ  الصَّ

  لَُ�مْ  قُْرَ�ةٌ  وَُهوَ  َ�بْلَُ�مْ 
َ

يِّئَاِت  َوَمْ�َفَرةٌ  َر�ُِّ�مْ  إِىل ثْمِ  َعِن  َوَمنَْهاةٌ  لِلسَّ ِ
ْ

اهُ  .»اإل وَ  رَ

يّ  ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

بر شما باد به گزاردن نماز «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) ابوُامامه۹( -۱۲۲۷
ان از بندگان ینیشیوه و روش پیبا گزاردن نماز تھّجد، ش یدار را شب زندهیتھّجد؛ ز

شما به بارگاه پروردگارتان و سبب نابودکردن گناھان و  یکیک خدا و باعث نزدین
 ».از گناه است ی بازدارنده

 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا
شماست  ی فهید؛ بر شماست که؛ وظی؛ حتمًا بایستید؛ بای: شما با»کمیعل« :شرح

 د.یابید؛ درید؛ استفاده کنیرید؛ به کار گید؛ بچسبیریکه؛ بگ
 از شب. ی؛ گزاردن نماز تھّجد در پاسیدرا شب زنده: »لیام اللیق«
 وه؛ روش.ی: عادت؛ کار؛ ش»دأب«
 به خدا گردد. یکیتقّرب و نزد ی هیاست که ما یزیا چیتقّرب  ی: به معنا»قربة«
 ن برنده.ی: محوکننده؛ از ب»ُمکّفرة«
 : بازدارنده؛ دورکننده؛ اجتناب دھنده.»منھاة«
 ت.ی: گناه؛ خطا؛ بزه؛ معص»االثم«

 اب گناه:کانسان از ارت یریو جلوگ یشب زنده دار
آثارش در فضا  یه فساد ھمه جا را دربرگرفته است، حتکم ینک یم یزندگ یدر زمان

خود بشر است. انتشار و  ین بال ھم از دستاوردھایدار و گسترده شده است. البته ایپد
شاند، ک یت و لجن میصانسان را به مع یعاد یھا شتر از حالتیثرت فساد به مراتب بک

دھد و او را  یگناھان قرار م ی ر شود انسان را در محاصرهیه ھرگاه فساد فراگکچرا 

 .۳۵۴۹ح  ۵/۵۱۶ یترمذ -١
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بگردد، تا بتواند  ینجات خود از معاص یبرا یا ه دنبال راه چاره و روزنهکند ک یوادار م

رده کن یین مطلب را تبیا ج رمکند. رسول اک کمک کت خطرناین موقعیاو را در ا
 .»ک و یاور انسان برای ترک گناه استمکن یبھتر ینماز شب و شب زنده دار«است: 

انسان ساز شب  ی د به مدرسهید گناھان است بایخود از ق یلذا اگر انسان خواھان آزاد
ار ھمدم و ھم مجلس شود. یدر خلوت، با  یش دمیقل خویو ص کیپناه برد و جھت پا

ن یچن یسکشان از یدر محضر ا«ند: ک یت میروا ج از آن حضرت س رهیحضرت ابوھر
زند، در  یم یدر روز دست به سرقت و دزد یپردازد ول یه در شب به نماز مکاد شد ی

شود بازخواھد  یب مکن عمل خوب او را از آنچه مرتیا یپاسخ فرمود: به زود
ان یش بیخو یوتکالم ملکه خداوند در که است ین آیر این ھم تفسیو ا )١(»داشت.

لَٰوةَ ٱإِنَّ ﴿دارد:  یم ۡ ٱوَ  َفۡحَشآءِ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  لصَّ  .)٢(]۴۵بوت: ک[العن ﴾ُمنَكرِ ل
ه انسان در دل شب و در کشگفت آور است  یعمل یواقعًا عبادت و شب زنده دار

ر و تالوت کن نماز و ذیا! چگونه ایشود. خدا یخلوت به نماز خواندن و تالوت مشغول م
 کراسته و پایھا پ یاو را از آلودگ دارد و یباز م یو بد اب گناهکو دعا صاحبش را از ارت

زد و یخ یش برمیشب از بستر خو یھا یکیه در تارک یسکند؟ پرواضح است، ک یم
ش یایشگاه آن ذات مقدس به دعا و نیشود و خالصانه به پ یم یتعال یمتوجه ذات بار

ه در آن لحظه، به کصداقت و اخالص آن انسان است  ی پردازد، خود نشان دھنده یم
 ندارد. یار او، اطالعکن یاز ا یسک -ب است یه عالم الغک -جز خداوند 

، حسن مراقبت را در انسان ین، استمرار و مداومت بر شب زنده داریگذشته از ا
ش یھایارکم کشه در مورد یر و اندکز، انسان را بر تفین امر نیند. اک یت میم تقوکم ک
دار شود و خود یدارد تا از خواب غفلت ب ینفس وام ی حاسبهند و او را به مک یم یاری

شود نجات دھد، و چنان  یپروردگار م یه موجب ناخشنودک یھا و موانع یرا از آلودگ
شد ک یت دست میاب گناه و معصکه از ارتکآورد  یدر او به وجود م یا زهیاحساس و انگ

ن ینم از اک یه با او خلوت مک ییه خداکنم، حال آنک ید: چگونه دزدیگو یو با خود م
گاه است، لذا از خداوند پوزش مک ن پس یگردم و از ا یاو باز م یخواھم و به سو یارم آ

 .۲/۲۵۸ت احمد و بّزار؛ مجمع الزوائد یبه روا -١
ناپسند [از نظر شرع] باز  یارھاکمسّلمًا نماز [انسان را] از گناھان بزرگ و از : «... ۴۵بوت / کعن -٢

 ».دارد... یم
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خواھد  یگناھان خداحافظ ی ن صورت با ھمهیروم و بد یھرگز دنبال عمل خالف نم
 رد.ک

 کند، و در یت میک تثبیگناه را در طاعات و اعمال ن ی کننده یث، اثر خنثین حدیا
را در روح و روان انسان  یو ظلمت یکیک نوع تاری، یقت ھر گناه و عمل زشتیحق

ابد اثرات آنھا متراکم شده و به صورت یھا ادامه  یکین تاریکند که اگر ا یجاد میا
 یالھ ی زهیروزانه که از انگ یک و نمازھایکار ن یکند، ول یانسان را مسخ م یوحشتناک

د و یتواند از آن بشو یبخشد که آثار گناه را م یم یلطافت یبه روح آدم سرچشمه گرفته،
 مبدل سازد. ییھا را به روشنا یرگیآن ت

ت و یاز معنو یط خود انجام شود، انسان را در عالمیھرگاه نماز با شرا !یآر
سازد که  یاو را با خدا چنان محکم م یمانیا یوندھایبرد که پ یت فرو میروحان
شان را در برابر گناه یدھد. نماز، ا یرا از دل و جان او شستشو مھا و آثار گناه  یآلودگ

را  یانسان یملکات عال یھا د و جوانهیزدا یدل م ی نهیکند و زنگار گناه را از آ یمه میب
ر یو قلب را پاک و روح را تطھ یانسان را قو  ی اند و ارادهیرو یدر اعماق جان بشر م

 کند. یم
در  یرومندیه سد نک یکند، موج یجاد میوجود انسان ا ت را دریاز معنو ینماز موج

شستشو از گناھان و  ی لهیشود، نماز وس یت پروردگار محسوب میبرابر گناه ومعص
کند. نماز  یو انسان را دعوت به توبه و اصالح گذشته م .است یمغفرت و آمرزش الھ

کند و نھال تقوا  یم تیمان را در انسان تقوینده است که روح ایدر برابر گناھان آ یسد
 یدھد. نماز غفلت زدا است که مرتبًا به انسان در روز یرا در دل پرورش م یو خداترس

سازد،  ینش او را خاطر نشان میدھد، ھدف آفر یکند، ھشدار م یپنج مرتبه اخطار م
شکند،  یو ِکبر را درھم م ینیکند، خودب یبه او گوشزد م ت او را در جھانیموقع
ثار یو خضوع، و ا ، خشوعیزند و تواضع و فروتن یرا کنار م یور و خودخواھغر یھا پرده

 آورد. یرا به ارمغان م یو فداکار
انسان است، نماز است که  یمعنو یو تکامل یپرورش فضائل اخالق ی لهینماز، وس

برد و به ملکوت  یرون میعت بیعالم طب یواریانسان را از جھان محدود ماده و چھارد
از به یسازد تا خود را بدون ن یکند و با فرشتگان ھم صدا و ھمراز م یدعوت مھا  آسمان

 زد.یخ یند و با او به گفتگو برمیب یچ واسطه، در برابر خدا میھ
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 یاست، البته برا یاز گناھان و مغفرت و آمرزش الھ یشستشو ی لهی! نماز، وسیآر
که با روح و با حضور قلب  یدھند، نماز یانجام م یخود را به خوب یکه نمازھا یکسان

ره را از دل و جان ی، آثار گناھان صغین نمازین چنیو خشوع و خضوع ادا شود، ا
 د. یزدا یرا از آن م یکید و ظلمت و تاریشو یم

ق یره تشویث مردم را به گناھان صغین احادیبپرسد که: ا یممکن است کس
 یره و کوچک مانعیگناھان صغره، ارتکاب یند: با ترک گناھان کبیگو ید و مینما یم

گر عبادات و طاعات یگانه و د پنج یبا نمازھا ین گناھانیندارد، چرا که خواه ناخواه، چن
 .شوند! یبخشوده م

 یھا نهیره، خصوصًا با فراھم بودن زمیزکردن از گناھان کبید دانست که پرھیاما با
تواند آثار گناھان  ید که مکن یجاد میرا در انسان ا یروحان یک نوع حالت تقوایھا،  آن

 ۡ�ََسَ�ِٰت ٱإِنَّ ﴿ ی هیث، ھمانند آین احادیقت اید و در حقیکوچک را از وجود او بشو
ّ�ِ ٱيُۡذهِۡ�َ   یاز آثار واقع یکیباشد، و در واقع، اشاره به  یممن  .]۱۱۴[ھود:  ﴾اتِ  َٔ لسَّ
ن ی.. است و ا.رمضان، نماز جمعه و ی گانه، روزه پنج یل: نمازھایک از قبیاعمال ن

تارکان  یبرا یک نوع پاداش معنویره، ین معنااست که بخشش گناھان صغیدرست به ا
 ره دارد.یترک گناھان کب یبرا یا ق کنندهین خود اثر تشویره است، و ایگناھان کب
 )فیَضعِ ] (۱۰[ - ۱۲۲۸

يِب  َوَ�نْ 
َ
  َسِعيدٍ  أ

ْ
ِْهمْ  اهللاُ  يَْضَحُك  ثََالثَةٌ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُخْدرِيِّ ـال

َ
 الرَُّجُل  إيِل

َقْومُ  يَُص�ِّ  بِاللَّيِْل  قَامَ  إَِذا
ْ
وا إَِذا َوال َالةِ  يِف  َصفُّ َقْومُ  الصَّ

ْ
وا إَِذا َوال َعُدوِّ  قِتَالِ  يِف  َصفُّ

ْ
اهُ  ».ال وَ  يفِ  رَ

حِ  ْ نة رشَ  .)١(السّ

سه نفر ھستند «فرمودند:  ج رسول خداد: یگو س ید خدری) ابوسع۱۰( -۱۲۲۸
آنان، با نظر مھر و رحمت  یدارد و به سو یکه خداوند بلندمرتبه، آنان را دوست م

که  یگر مردمانیگزارد؛ و د یزد و نماز میخ یکه شب ھنگام برم ینگرد: نخست کس یم
 یمانوسته و راست) صف ببندند؛ و سّوم، مردیکنواخت و برابر و پیدر نماز (به صورت 

کنند  یبندند (و در گرماگرم رزم، فرار نم یکار و کارزار با دشمن، صف میکه به ھنگام پ
 ».شوند) یرو م رانه با دشمن روبهیو دل

 .۲۰۰ح  ۱/۷۳ماجه  ابن -١

 

                                           



 ٧١٩ ...)با یدار زنده شب بر کردن قیتشو و بیترغ) ٣٣( باب( :لصلوةکتاب ا

 ت کرده است].یروا »شرح السنة«در  یث را بغوین حدی[ا

بودن است؛  یه از دوست داشتن و راضین عبارت، کنای: ا»يضحک اهللا اليهم« :شرح
 نگرد. یآنان با نظر مھر و رحمت م یدارد و به سو یخداوند، آنان را دوست م یعنی

 گونه وارد شده است: نی، بدیث در ترمذین حدیا

ثالثة يبغضهم اهللا: فاّما اذلين �ّبهم اهللا: فرجٌل ايت قوماً فسأهلم و ثالثة �ّبهم اهللا«
باعقابهم فاعطاه رساً اليعلم  �ينهم، فمنعوه فتخلّف رجٌل و لم �سأهلم لقرابة بينهو باهللا

 ؛اذلي اعطاهو بعطّيته اال اهللا

و قوم ساروا يللتهم حيت اذا اكن انلوم احبَّ ايلهم مّما يُعدل به فوضعوا رؤسهم فقام 
رجل اكن يف رس�ة فليق العدّو فهزموا فاقبل بصدره حيّت و �تلوا آيات اهللا؛و احدهم يُصّ� 

 .يُقتل او يفتح هل

 .»الغّ� الظلومو الفق� املختال؛و الشيخ الزا�؛ اذلين يبغضهم اهللا:و اثلالثة 
دارد و سه کس ھستند که خدا آنان را  یسه نفر ھستند که خدا آنان را دوست م«

 دارد: یدشمن م
دارد: نخست آن کسی که نزد گروھی آید و به  اّما آن کسانی که خدا آنان را دوست می

از آنان تقاضایی کند و آنان چیزی  -وندی که میان آنان است و نه به نام خویشا -نام خدا 
به او ندھند و در آن میان، مردی از آنان از گروه کناره گیرد و به صورت محرمانه چیزی به 

گاه نگردد دارنده او بدھد، که جز او و دریافت  .ی صدقه و خدای آن دو، کسی از آن َدھش آ
ز یآنان از ھمه چ یگاه که خواب برا و آن سفر کند یکه شبانه با گروھ یگر کسید

زد و یش برخیاینھند، او به نماز و ن ین میتر است و آنان سرھا را بر زم یداشتن دوست
رو گردد و  به جھاد رود و با دشمن روبه یان گروھیکه در م یگر مردیقرآن بخواند؛ و د

شجاعانه در برابر تجاوزکاران، زند و او یدان نبرد بگریارانش از میط دشوار، یدر آن شرا
 .دارد ین سه تن را خدا دوست می، ایروز شود؛ آریا پیا کشته ینه سپر کند تا یس

زناکار،  ی دارد عبارتند از: سالخورده یکه خدا آنان را دشمن م یاّما آن سه نفر
 .»ن و ثروتمند ستمکاریب دست خودبزرگیتھ

وا يف قتال العدو« در برابر دشمنان،  یروزین عوامل پیتر: از مھم»والقوم اذا صفّ
که  ینظام یدان نبرد است، نه تنھا در نبردھایصفوف در م یوستگیانسجام و به ھم پ

 ست.یساخته ن یق وحدت، کاریز جز از طرین یو اقتصاد یاسیدر نبرد س
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ه یتشب یرانگیالب وی، دشمنان را به سیم و سّنت نبویقت، قرآن کریدر حق
م، ھر یا سّد عظیک بنا یھا را مھار کرد. در  توان آن ین، میسّد فوالد کنند که تنھا با یم

گونه فاصله و  چیشود که ھ یمؤّثر م ین نقش در صورتیا یدارند؛ ول یکدام از اجزاء نقش
ستند و یش نیک واحد بی ییھا نباشد و چنان مّتحد گردند که گو ان آنیدر م یشکاف
و محکم شوند که فرق دشمن را در ھم م یک مشت عظیک دست و یل به یتبد یھمگ

 .کند! یم یکوبد و متالش یم
، نه یبزرگ اسالم ی م بزرگ اسالم، امروز فراموش شده و جامعهین تعلیافسوس که ا

ل گشته که در مقابل یتبد یا را ندارد، بلکه به صفوف پراکنده »نیسّد فوالد«تنھا شکل 
 در دل دارند. یدر سر و ھوس ییاند و ھر کدام ھوا ستادهیھم ا
از به ید، بلکه نیآ ید توجه داشت که وحدت صفوف، با گفتار و شعار به دست نمیبا

ت و یاست که بدون خلوص ن یزین چیاست و ا »دهیوحدت عق«و  »وحدت ھدف«
 ست.یفرھنگ قرآن، ممکن ن یایو اح یح اسالمیت صحیو ترب یمعرفت واقع

را دوست دارد که ھمچون سّد  یاگر خداوند بلندمرتبه، مجاھدان و رزمندگان
اند،  ستادهیرانگر و خروشان دشمنان و بدخواھان ایالب وین و محکم در برابر سیفوالد
دارد و ھم اکنون آثار خشم و غضب خدا را  یپراکنده را دشمن م یھا تین جمعیپس ا
آن، تسّلط  ی ک نمونهیم که ینیب ی، با چشم خود میونیلیچند صد م ی ن جامعهیدر ا

 است. یاسالم یھا نیبر سرزم »ھا ستیونیصھ«گروه کوچک 
گاھیبار خدا م و ی، تعالین الھیبا اوامر و فرام ییو آشنا یداریو ب یا! به ما آ

م یق و مفاھیو حقا یبخش شرع اتی، احکام و دستورات حیتابناک نبو یھا آموزه
 ت فرما.ی، عنایقرآن یواال

 )حیَصحِ ] (۱۱[ - ۱۲۲۹

قَْرُب «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  عبسة بن َ�ْمرو وََعن
َ
َعبْدِ  ِمنَ  الرَّبُّ  يَُ�ونُ  َما أ

ْ
 يِف  ال

ِخرِ  اللَّيِْل  َجوِْف 
ْ

إِنِ  اآل
نْ  اْستََطْعَت  فَ

َ
نْ  تَُ�ونَ  أ َك  يِف  اهللاَ  يَْذُكرُ  ِممَّ

ْ
اَعةِ  تِل اهُ  .»فَُ�نْ  السَّ وَ  رَ

يُّ  ذِ مِ ْ الَ  الرتِّ قَ ا: وَ ذَ يثٌ  هَ دِ نٌ  حَ سَ يحٌ  حَ حِ يب صَ رِ ا غَ نَادً  .)١(إِسْ

خداوند «اند:  فرموده ج د: رسول خدایگو س ) عمرو بن عبسه۱۱( -۱۲۲۹
اگر  باشد؛ پس یآخر شب م ی تر به بنده در پاره کیاوقات، نزد یبلندمرتبه از تمام

 .۱۳۶۴ح  ۱/۴۳۴؛ و ابن ماجه ۳۵۷۹ح  ۵/۵۳۲ یترمذ -١
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را  یکه در آن لحظه، خدا یباش ین امکان وجود داشت تا از بندگانیتو ا یچنانچه برا
ش و عبادت و یایدعا و ن یاز شب را برا یھا باش (و پاس آن ی کنند، پس از زمره ید مای

 ».پرستش، اختصاص بده)
ث، از لحاظ سند، حسن، ین حدیت کرده و گفته است: ایروا یث را ترمذین حدی[ا
 ].ب استیح و غریصح

 :»اقرب ما يكون الربّ من العبد يف جوف الليل االخر« :شرح
ن راه واصالن به حق ین و آشناتریتریکنزد ،یزیو سحرخ یدار زندهقت شب یدر حق

وانگان یاند، ھمچون د ردهب یقت پین حقیه به اکباشد.آنان  یو مشتاقان وصال دوست م
ه کند ا چنان فراموش نمودهرا وسته و خواب راحت یز و روز را با شب پور شب را با

شب بوده است و تمام روز  یھا یکیش در تاریاین استراحت آنان ھمان حالت نیبزرگتر
 یھا ردن دستک اند تا لحظات خلوت با دوست فرا رسد و با بلند ردهک یرا لحظه شمار

ان قلب یدر محضر پروردگار جھان یبندگ یھا از و بستن دستین یاز به بارگاه خالق بین
 خود را آرامش بخشند.

است  یو اصالح یتیو ترب یو معنو یعبادت بزرگ روحان یکنمازشب،  یو براست
ند و ک یروزانه، از جھات مختلف، توجه انسان را به خود جلب م یزندگ یه غوغاکچرا 

ت خاطر و حضور قلب یه جمعک یشاند به طورک یگوناگون م یھا یرا به واد یر آدمکف
 ینشستن غوغاو فرو، رل است اما در دل شب و به ھنگام سحکار مشیامل در آن بسک

خواب، حالت  یو آرامش روح و جسم انسان در پرتو مقدار ینیو ماش یماد یزندگ
ر ینظ یقت بیا در حقیر و یم نظکه کدھد  یبه انسان دست م یتوجه و نشاط خاص

 است.
م با حضور أو تو ییا و تظاھر و خودنمایط آرام و به دور از ھرگونه ری، در محیآر
ن یآفر املکت و پرور العاده روح ه فوقکدھد  یمبه انسان دست  یحالت توجھ ،قلب

 است.
 ،روح ی هیتصف یآخر شب برا یھا شه از عبادتیل دوستان خدا، ھمین دلیبه ھم

 اند. گرفته یرو مین ،ل اخالص و صداقتیمکت اراده و تیتقو ،قلب تایح
پردازد و  ین میمنان راستؤم ی ان صفات برجستهیخداوند متعال به ب ییدر جا
ر ھشت که با ذیآنھا را به طور فشرده ضمن دو آ یعمل یھا و برنامه یدتیاصول عق

 : دارد که یکی از آنھا این است یان میصفت ب
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 ]۱۶[السجدة:  ﴾َوَطَمٗعا َخۡوٗفا َر�َُّهمۡ  ُعونَ يَدۡ  ٱلَۡمَضاِجعِ  َعنِ  َ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهمۡ ﴿ 
عبادت  گفته و به کن را تریریشود(و خواب ش یشان از بستر به دور میپھلوھا«

 .»خوانند یاد مید به فریم و امیا بپروردگار خود را ب )پردازند و یدگارشان مپرور
از شب  یه چشم غافالن در خواب است، مقدارک ین، به ھنگامیمنان راستؤم !یآر

ل است و شواغل یتعط یگدزن یعاد یھا ه برنامهکدر آن ھنگام و شوند  یدار میرا ب
عبادت  یھمه جا را گرفته و خطر آلودگ، یرسد و آرامش و خاموش یبه حداقل م یرکف

ط حضور قلب فراھم است با ین شرایمتر وجود دارد و خالصه بھترکا و تظاھر یبه ر
ند وآنچه در یسا یآورند و سر بر آستان معشوق م یتمام وجودشان رو به درگاه معبود م

ش را یقلب خو ی مانهیاند و پ وسته زندهیاد او پیگذارند و با  یان میدل دارند با او در م
 ز و سرشار دارند. یاز مھر او لبر

ر که ذک ،تر از آن رده و به خوشکخواب خوش را بر خود حرام  ،نیمنان راستؤم
از شب را به مناجات  یپردازند. پاس یشگاه با عظمت اوست میام و سجود در پیخدا و ق
 نند.ک یم او روشن ماد و نای گذرانند و قلب و جان خود را با یاز با محبوب مین و راز و

آخر  ی ، حصهیعبادت و بندگ ین اوقات را براین جھت، بھتریز از این ج امبریو پ
چشم غافالن در خواب است و تمام  ،ه در آن حصه از شبکند چرا ک یم یشب معرف

رسد و آرامش و  یبه حداقل م یرکل است شواغل فیتعط یزندگ یعاد یھا برنامه
متر وجود دارد کا و تظاھر یر بهت دعبا یرد و خطر آلودگیگ یھمه جا را فرا م یخاموش
 گردد. یط حضور قلب و مناجات با خدا فراھم مین شرایو بھتر

 )حسن] (۱۲[ - ۱۲۳۰

يِب  َوَ�نْ 
َ
ْ�َقَظ  فََص�َّ  اللَّيِْل  ِمنَ  قَامَ  رَُجًال  اهللاُ  رَِحمَ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
 َوأ

تَهُ 
َ
إِنْ  فََصلَّْت  اْمَرأ

بَْت  فَ
َ
ـمَ  وَْجِهَها يِف  نََضحَ  أ

ْ
ةً  اهللاُ  رَِحمَ . اءَ ال

َ
 فََصلَّْت  اللَّيِْل  ِمنَ  قَاَمْت  اْمَرأ

ْ�َقَظْت 
َ
إِنْ  فََص�َّ  َزوَْجَها َوأ

ىَب  فَ
َ
اهُ  .»الَماء وَْجِههِ  يِف  نََضَحْت  أ وَ د أَبُو رَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ  .)١(وَ

را که  یخداوند مرد«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱۲( -۱۲۳۰
دار کند و او ھم یز بیش را نیزد و نماز (شب) گزارد و ھمسر خویاز شب را برخ یپاس

؛ و مسند احمد ۱۳۳۶ح  ۱/۴۲۴؛ ابن ماجه ۱۶۱۰ح  ۳/۲۰۵ یی؛ نسا۱۴۵۰ح  ۲/۱۴۶ابوداود  -١
۲/۲۵۰. 
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ش قرار دھد؛ و اگر چنانچه ھمسرش از برخاستن سر باز ینماز گزارد، مورد رحمت خو
 دار کند).یزد، بر صورتش آب بپاشد (و او را از خواب ب

دار یز بیزد و نماز گزارد و شوھرش را نیاز شب را برخ یرا که پاس یاوند زنو خد
ش قرار دھد؛ و اگر چنانچه شوھرش (به یکند و او ھم نماز گزارد، مورد رحمت خو

شب  یخواب) از برخاستن سر باز زد، بر صورتش آب بپاشد (و او را برا ینیعّلت سنگ
 »..د)دار کنیبا گزاردن نماز تھّجد ب یدار زنده
 ].اند ت کردهیروا ییث را ابوداود و نساین حدی[ا

 ش قرار دھد.ی: خداوند مورد رحمت خو»/« :شرح
 : »رحمت« ی واژه
راغب در » ر.یرساندن خ ی اراده«ند: ک یف مین تعریرحمت را چن یف جرجانیشر

رحمت «د: یگو یآن پرداخته و در مفردات م شرحر انواع و کف و ذیباب رحمت به تعر
 یمھربان یبه معنا یباشد، گاھ یاحسان به مرحوم م یه مقتضکاست  یمھربان ینوع

فالنًا. اگر  /رود؛ مثل:  یار مکبه  یاحسان بدون مھربانی به معنا یصرف و گاھ
ت شده است یاست؛ لذا روا یو دلسوز یصفت خداوند باشد، مراد احسان بدون مھربان

 .»جانب انسانھا، دلسوزی و مھربانی ه حرمت از جانب خداوند، بخشش است و ازک
پردازد و آن را به عاّمه و خاّصه  یم رحمت میم به تقسیرحمان و رح در شرح یو
او  یشود؛ چون تنھا برا یرحمان تنھا بر خداوند اطالق م«د: یگو یند. مک یم میتقس

ار کر او به یغ یم برایز را فراگرفته است؛ و رحیدرست است و رحمتش ھمه چ

َ ٱإِنَّ ﴿دیفرما یف خود میه رحمتش فراوان است. خداوند در توصک؛ و اوست رود یم َّ� 
َحِر�ٌص َعلَۡيُ�م ﴿ د:یفرما یامبرش میف پی. و در توص)١(]۱۹۹[البقرة:  ﴾رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 

 ِ ھو  -ان یان صوفیقول مشھور مشرح در  )٢(]۱۲۸[التوبة:  ﴾رَُءوٞف رَِّحيمٞ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱب
افر کا شامل مؤمن و یاحسان خالق در دن«د: یگو یم -م االخرة یا و رحیرحمان الدن

َورَۡ�َِ� ﴿«ه فرموده: کن، سخن خداوند ی؛ بنابرا»است و در آخرت خاّص مؤمنان

 مھربان است. ی ه خدا آمرزندهک: ۱۹۹ ی هی) آ۲بقره ( -١
 ص، و نسبت به مؤمنان، دلسوز مھربان است.یت] شما حری: به [ھدا۱۲۸ ی هی) آ۹توبه ( -٢
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ِيَن َ�تَُّقونَ  ۡ�ُتُبَها لِ�َّ
َ
� فََسأ ءٖ ه کن یاست بر ا یھیتنب .)١(]۱۵۶[األعراف:  ﴾وَِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ

 »و کافر است و در آخرت خاص مؤمنانن ا شامل مؤمیدر دن
گر یه در فتوحات و دکرد، کت یھم سرا ین سخن بر ابن عربیر ای، تأثکبدون ش

 یھر چند رحمت را بر انواع یان است. ویخود در بحث از رحمت نما یھا نوشته
و واجب؛ اّما ھمه را به دو نوع  یعیو طب ین و امتنانیشیرده، مثل رحمت پکم یتقس
ھا: از  دهیآفر ی گرداند: رحمت عام و رحمت خاص. رحمت عام از آِن ھمه یبرم یاصل

وان است و مخصوص ھمه یاه و حیافر و خوب و بد، سنگ و درخت و گکمؤمن و 
ه ابن کاست  یین ھمان معنایست. این یگرید یه براکموجودات به خواّص آنھاست 

ا آن جا یو » ستیخاص نآن مناسبت  یر دارایچون غ«رده است: کبه آن اشاره  یعرب
آنھا  یه به سوک یاّمت ی ھمه یاست برا یمناسبت یچون رسول دارا«د: یگو یه مک

 یش با مناسبت خاّص یاز اّمت خو یمان آوردند؛ او با ھر مؤمنیمبعوث شد و به او ا
ن مردم یه رسول بک یداست رحمتیپ» د.ینما ین مییه آن مؤمن آن را تعکباشد  یم

ر یند و ھمه از افاضات و تأثک یافت میه از پروردگارش درکسازد، ھمان است  یمنتشر م
 باشد. یم یوح

گردد  یگران میو د یالتحفة المرسلة، شامل سخن ابن عرب شرحدر  ینزد شھر زور
او «... د: یگو یدو نوع رحمت م ی ه دربارهکالم است. آن جا ک ی از از اطالهین یه بک

نش و امداد موصوف است و به رحمت یآفر یعنیّمه؛ ه به رحمت عاکاست  ییخدا

رده کاشاره  ج امبرین معنا را پین ایع» است. یق در سعادت ابدیه ھمان توفکخاص، 
م کیح .»و آن گاه از نورش بر آنھا بارید دیآفر یخداوند مردم را در ظلمت«و فرمود: 

ر یَقَدر است؛ چون تقد ینجا به معنایَخَلق در ا«د: یگو یم یرازیش ی حسن بن حمزه
ھرکس  باشد. ینات مکوجود بر مم ی ه از افاضهیناکنش است؛ و بارش نور یقبل از آفر

ردن خاص کاست و اصابت  یت شد و بارش عمومید، ھدایاز آن نور به او رس کیه اندک
نور و  یت ھر موجود به سویبه رحمت عام است و ھدا یپس وجود ھر موجود» است.

 ان رحمت خاص.دن به آن ھمیرس

ه ک یسانک یآن را برا یز را فراگرفته است و به زودی: و رحمتم ھمه چ۱۵۶ ی هی) آ۷اعراف ( -١
 دارم. ینند، مقّرر مک یم یزگاریپرھ
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م. یپرداز یان دارد به آن مکه امکدارد و تا آن جا  یمتعدد یرحمت در قرآن معان
آن را  یازده گونه از معانیف یدر کتاب التعار یبن سّالم از بزرگان قرن دوم ھجر ییحی

ل نظائر یرده و در کتاب تحصکر کذ یه ترمذکاست  ییھا ه ھمان گونهکبرشمرده 
رده است؛ کنقل  یاز اّول یه دومکست ین کش یده است. جایر نامیالقرآن آنھا را نظا

 م.ینک یھا را از ابن سّالم نقل م ن گونهیه اکن یما مھم است، ا یه براکآنچه  یول

يُۡدِخُل َمن �ََشآُء ِ� ﴿ات آمده است: ی؛ بنا به آنچه در آن اسالمید یعنیرحمت؛  -۱
ُ ٱَولَۡو َشآَء ﴿، يع� در دين اسالم؛ )١(]٣١[اإلنسان:  ﴾ۦۚ رَۡ�َتِهِ  ٗة  �َّ مَّ

ُ
َ�ََعلَُهۡم أ

ُۡدِخَل ﴿؛ )٢(]٨[الشوری:  ﴾ۦَ�ِٰحَدٗة َوَ�ِٰ�ن يُۡدِخُل َمن �ََشآُء ِ� رَۡ�َتِهِ  ُ ٱّ�ِ َّ�  �ِ
ُ ٱوَ ﴿ي بقره:  ، اّما در سوره)٣(]٢٥[الفتح:  ﴾ۦرَۡ�َتِهِ   ﴾َمن �ََشآءُ  ۦَ�َۡتصُّ بِرَۡ�َتِهِ  �َّ

�ا در و هم به معناي دين اسالم.و بنا به قول حصن؛ يع� نبوّت .)٤(]١٠٥[البقرة: 

 .﴾َمن �ََشآءُ  ۦَ�َۡتصُّ بِرَۡ�َتِهِ ﴿ي  آيه

ا ﴿: بھشت یعنیرحمت؛  -۲ مَّ
َ
ِينَ ٱَوأ ۡت ٱ �َّ ِ ٱوُُجوُهُهۡم فَِ� رَۡ�َةِ  ۡ�َيضَّ [آل عمران:  ﴾�َّ

ا ﴿؛ ه در آن جاودان ھستندکدر بھشت خداوند  یعنی، ]١٠٧ مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ َءاَمُنواْ  �َّ

 ِ ِ ٱب ْ ٱوَ  �َّ بھشت؛  یعنی، )٥(]١٧٥[النساء:  ﴾فََسُيۡدِخلُُهۡم ِ� رَۡ�َةٖ ّمِۡنهُ  ۦبِهِ  ۡ�َتَصُموا

ن: یدر بھشت او؛ ھمچن یعنی، )٦(]۳۰ة: ی[الجاث ﴾ۦتِهِ رَۡ�َ  ِ�  َر�ُُّهمۡ  ِخلُُهمۡ َ�ُيدۡ ﴿

ِ ٱيَرُۡجوَن رَۡ�ََت ﴿؛ )٧(]٥٧[اإلسراء:  ﴾ۥَوَ�رُۡجوَن رَۡ�ََتهُ ﴿ و ؛ )٨(]٢١٨[البقرة:  ﴾�َّ

 آورد. یش درمیه را خواھد، به رحمت خوک: ھر ۳۱ ی هی) آ۷۶انسان ( -١
ه را کن ھر یکد، لیگردان یگانه می یخواست، قطعًا آنان را اّمت ی: و اگر خدا م۸ ی هی) آ۴۲( یشور -٢

 آورد. یش درمیبخواھد به رحمت خو
 ش درآورد.یه را بخواھد در جوار رحمت خوک: تا خدا ھر ۲۵ ی هیآ) ۴۸فتح ( -٣
 ه را خواھد به رحمت خود اختصاص دھد.که خدا ھر ک: با آن ۱۰۵ ی هی) آ۲بقره ( -٤
[خدا]  یُجستند، به زود کدند و به او تمّس یه به خدا گروک یسانک: و اّما ۱۷۵ ی هی) آ۴نساء ( -٥

 ش دآورد.یآنان را در جوار رحمت از جانب خو
 گرداند. یش داخل می: پس پروردگارشان آنان را در جوار رحمت خو۳۰ ی هی) آ۴۵ه (یجاث -٦
 دوارند.یام ی: و به رحمت و۵۷ ی هی) آ۱۷إسراء ( -٧
 دوارند.ی: به رحمت خدا ام۲۱۸ ی هی) آ۲بقره ( -٨
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ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ْ  �َِك أ ْ رَۡ�ََة  �ِخَرةَ ٱَ�َۡذُر ﴿؛ )١(]۲۳بوت: ک[العن ﴾ِ� رَّۡ�َ  ِمن يَ�ُِسوا َوَ�رُۡجوا

 .)٢(]٩[الزمر:  ﴾ۦَرّ�ِهِ 

ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي رَۡ�َتِهِ  لّرَِ�ٰحَ ٱَوَمن يُۡرِسُل ﴿ات: ی؛ در آباران یعنیرحمت؛  -۳  ﴾ۦٓ �ُۡ�َ
ِيٓ ٱوَُهَو ﴿ا: یدر برابر باران و قبل از آن؛ و  یعنی، )٣(]٦٣[النمل:  رَۡسَل  �َّ

َ
 لّرَِ�ٰحَ ٱأ

ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي رَۡ�َتِهِ  ، )٥(]٢٨[الشوری:  ﴾ۥَوَ�نُ�ُ رَۡ�ََتهُ ﴿؛ و )٤(]٤٨[الفرقان:  ﴾ۦ�ُۡ�َ

ِ ٱإَِ�ٰٓ َءاَ�ٰرِ رَۡ�َِت  نُظرۡ ٱفَ ﴿و باران؛  یعنی َذاَ�ُهم ّمِۡنُه ﴿؛ )٦(]٥٠[الروم:  ﴾�َّ
َ
ُ�مَّ إَِذآ أ

 .)٨(]٤٦[الروم:  ﴾ۦَوِ�ُِذيَقُ�م ّمِن رَّۡ�َتِهِ ﴿؛ و )٧(]٣٣[الروم:  ﴾رَۡ�َةً 

ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآ�ُِن رَۡ�َةِ َرّ�َِك ﴿: نبوت یعنیرحمت؛  -۴
َ
 یعنی، )٩(]٩[ص:  ﴾أ

ُهۡم َ�ۡقِسُموَن رَۡ�ََت َرّ�َِك ﴿نبّوت؛ و  یدھایلک
َ
نُِصيُب ﴿و ؛ )١٠(]٣٢[الزخرف:  ﴾أ

ََّشآءُ  م نبوت یه بخوھکاز بندگان را ھریک  یعنی، )١١(]٥٦وسف: ی[ ﴾بِرَۡ�َتَِنا َمن �
 م.یبخش یم

َتُهُ : نعمت یعنیرحمت؛  -۵ محْ رَ مْ وَ يْكُ لَ لُ اهللاِّ عَ الَ فَضْ وْ لَ ِ ٱَولَۡوَ� فَۡضُل ﴿وَ َعلَۡيُ�ۡم  �َّ
 ه در قرآن فراوان است.ک، )١٢(]٨٣[النساء:  ﴾ۥَورَۡ�َُتهُ 

 دند.یه از رحمت من نومک: آنانند ۲۳ ی هی) آ۲۹بوت (کعن -١
 د دارد؟یترسد و رحمت پروردگارش را ام ی: و از آخرت م۹ ی هی) آ۳۹زمر ( -٢
 فرستد. یش رحمتش بشارتگر میشاپیباران زا] را پ یه بادھا [کس ک: و آن ۶۳ ی هی) آ۲۷نمل ( -٣
ش [= بارن] یِش رحمت خویشاپیپ یدیه بادھا را نوکس ک: و اوست آن ۴۸ ی هی) آ۲۵فرقان ( -٤

 فرستاد.
 گسترد. یش را می: و رحمت خو۲۸ ی هی) آ۴۲( یشور -٥
 : پس به آثار رحمت خدا بنگر.۵۰ ی هی) آ۳۰روم ( -٦
 د.یبه آنان چشان یه از جانب خود رحمتک: و آن گاه ۳۳ ی هیھمان، آ -٧
 از رحمتش را به شما بچشاند. ی: تا بخش۴۶ ی هیھمان، آ -٨
 شان است؟یرحمت پروردگار تو نزد ا یھا نهیا گنجی: آ۹ ی هی) آ۳۸(ص) ( -٩

 نند؟ک یم میه رحمت پروردگارت را تقسکا آنانند ی: آ۳۲ ی هی) آ۴۳زخرف ( -١٠
 م.یرسان یم به رحمت خود میه را بخواھک: ھر ۵۶ ی هی) آ۱۲وسف (ی -١١
 : و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود.۸۳ ی هی) آ۴نساء ( -١٢
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ِ ٱقُۡل بَِفۡضِل ﴿. قرآن یعنیرحمت؛  -۶  قرآن؛ و یعنی، )١(]٥٨ونس: ی[ ﴾ۦَو�ِرَۡ�َتِهِ  �َّ

ُ ٱوَ ﴿ نَزَل ِمَن  �َّ
َ
َمآءِ ٱأ ۡحَيا بِهِ  لسَّ

َ
�َض ٱَماٗٓء فَأ

َ
َ�ۡعَد َمۡوتَِهاۚٓ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة ّلَِقۡوٖ�  ۡ�

 .)٢(]٦٥[النحل:  ﴾٦٥�َۡسَمُعونَ 

ّ�َِك تَرُۡجوَها بۡتَِغآءَ ٱ﴿؛ یروز یعنیرحمت؛  -۷  یعنی، )٣(]٢٨[اإلسراء:  ﴾رَۡ�َةٖ ّمِن رَّ

ا َ�ۡفَتِح ﴿ن قول مجاھد است، ید. اید داریه از خدا امک یانتظار روز ُ ٱمَّ َّ� 
 ِمن َءاتَِنا﴿و است؛  یلبکه نظر ک یروز یعنی، )٤(]٢[فاطر:  ﴾لِلنَّاِس ِمن رَّۡ�َةٖ 

نَك  ُ َتِهِ و ؛ یرزق و روز یعنی، )٥(]۱۰ھف: ک[ال ﴾ةٗ رَۡ�َ  �َّ محْ ن رَّ م مِّ بُّكُ مْ رَ ْ لَكُ  ﴿يَنرشُ
 .)٦(]١٦ھف: ک[ال ﴾ۦيَنُ�ۡ لَُ�ۡم َر�ُُّ�م ّمِن رَّۡ�َتِهِ 

ِيٱَمن َذا ﴿یروزینصر و پ یعنیرحمت؛   -۸ ِ ٱَ�ۡعِصُمُ�م ّمَِن  �َّ َراَد بُِ�ۡم  �َّ
َ
إِۡن أ

َراَد بُِ�ۡم رَۡ�َةٗ 
َ
ۡو أ

َ
 ییحی. یروزینصر و پ یعنی؛ )٧(]١٧[األحزاب:  ﴾ُسوًٓءا أ

 .»: توبهیعنی«د: یگو یم

َراَدِ� بِرَۡ�َةٍ ﴿: یسالمت یعنیرحمت؛   -۹
َ
ۡو أ

َ
ُهنَّ َهۡل ﴿به سالمت.  یعنی، )٨(﴾أ

َذۡ�َنا ﴿آن؛  یسالمت یعنی؛ )٩(﴾ۦۚ ُمۡمِسَ�ُٰت رَۡ�َتِهِ 
َ
 یعنی؛ )١٠(﴾رَۡ�َةٗ  �َّاَس ٱ�َذآ أ

 سالمت. یعنی

 دوستان ھم. یعنی؛ )١(﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهمۡ ﴿یدوست یعنیرحمت؛   -۱۰

 ».به فضل و رحمت خداست«: بگو: ۵۸ ی هی) آ۱۰ونس (ی -١
 است. یآورند، رھنمود و رحمت یمان میه اک یمردم ی: و [آن] برا۶۵ ی هی) آ۱۶نحل ( -٢
 .یآن یایه از پروردگارت جوک ید رحمتی: به ام۲۸ ی هی) آ۱۷اسراء ( -٣
 د.یگشا یمردم م یه خدا براکرا  ی: ھر رحمت۲ ی هی) آ۳۵فاطر ( -٤
 بخش. ی: از جانب خود به ما رحمت۱۰ ی هی) آ۱۸ھف (ک -٥
 : تا پروردگارتان از رحمت خود بر شما بگسترداند.۱۶ ی هیھمان، آ -٦
 یند، اگر او بخواھد براکت یتواند در برابر خدا از شما حما یم یسک: چه ۱۷ ی هی) آ۳۳احزاب ( -٧

 ند؟کا بخواھد شما را رحمت یاورد یشما بد ب
 ند.کمن اراده  یبرا یا اگر او رحمتی: ۳۸ ی هی) آ۳۹زحر ( -٨
 توانند رحمتش را بازدارند؟ یا آنھا می: آھمان -٩

 م.یبچشان ی: و چون مردم را رحمت۳۶ ی هی) آ۳۰روم ( -١٠
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ّ�ِ َوَءاتَىِٰ� رَۡ�َٗة ّمِۡن ﴿مانیا یعنیرحمت؛   -۱۱ ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ ِ إِن ُكنُت َ�َ  ﴾ۦِعنِده
 مان و نعمت.ینبّوت، ا یعنی؛ )٢(]٢٨[ھود: 

آن  یھا و گونه یه حصر معانکن دارد یم، داللت بر ایردکر که ذکرحمت  ین معانیا
 آن است. یھا و ھم گونه ین مطلب ھم معانیست و شاھد این نکمم

 آب چکاند. یس کرد؛ بر صورت وید؛ صورتش را خی: به صورتش آب پاش»نضح«
 : کان در نماز شبیزن و شوھر و نزد یھمکار

رده ک یآن، توجه خاص یه گذاریس و پایمسلمان، قبل از تأس ی جاد خانهیاسالم به ا

 ج رمکامبر ایپ یمان و تقوا استوار شود. باریا ی هیه خانواده بر پاکو دستور داده است 
ه کند کاب انتخ یرا به ھمسر یرد: زنکه ین توصیه خواھان ازدواج بود، چنک یسکبه 

ی  گ آر تا مایهن را بچنیاھل د« )٣(؛»فَاْظفر بِذاِت ادّليِن تر�ت يَداكَ «مان باشد. یاھل ا
 یه گذاریامبر اسالم جھت پایه و سفارش پین است توجیا .»سعادتمندی ات شود

گر را بر طاعت یدیکآن  یمان و تقوا، تا زن و مرد در فضایبر اساس ا یاسالم ی خانواده
 رند:یه قرار گین آیب مصداق این ترتینند و بدک کمکپروردگار  یو بندگ

ۡوِ�َآءُ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ وَ ﴿ 
َ
ُمُرونَ  َ�ۡعٖض�  أ

ۡ
 َعنِ  َهۡونَ َوَ�نۡ  بِٱلَۡمۡعُروِف  يَأ

لَٰوةَ َوُ�ِقيُموَن  ٱلُۡمنَكرِ  َكٰوةَ  تُونَ َوُ�ؤۡ  ٱلصَّ َ َوُ�ِطيُعوَن  ٱلزَّ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
 �َِك أ

ۗ  َسَ�َۡ�ُُهمُ  ُ َ إِنَّ  ٱ�َّ  .)٤(]۷۱[التوبة:  ﴾٧١ َعزِ�ٌز َحِكيمٞ ٱ�َّ
ن زن و شوھر یب یاند، ول کن عموم مسلمانان مشتریبا، بین صفات برازنده و زیا«

زن و  یاریو ھم یارکت دارد، ھمیما اھم ینجا برایدارند. آنچه در ا یا ژهیو کاشترا

 گر مھربانند.ی: [و] با ھمد۲۹ ی هی) آ۴۸فتح ( -١
 یروشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمت ی: اگر از طرف پروردگارم حّجت۲۸ ی هی) آ۱۱ھود ( -٢

 ده باشد.یبخش
 .۵۷۰/ ۱، جمع الفوائد ییمسلم، ابوداود و نسا ،یت بخاریبه روا -٣
ار بد کخوانند و از  یم یکار نکگر را به یگرند، ھمدیدیکمردان و زنان مؤمن دوستان : «۷۱توبه /  -٤

غمبرش یپردازند و از خدا و پ یات را مکگزارند و ز ید، میه باکدارند و نماز را چنان یباز م
شان را مشمول رحمت خود یا یه خداوند به زودکھستند  یسانکنان ینند. اک یم یفرمانبردار

بدان ھم ناتوان  یدھد و از وفا یخداست و خداوند به گزاف وعده نم ی ن وعدهیگرداند. [ا یم
 .»م است...کیه] خداوند توانا و حکست. چرا ین
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و  یزن و شوھر را به ھمراھ ج ه آن حضرتکاست. چرا  یشوھر در شب زنده دار
ھر «د: یفرما یه مکرده است. چنانکق یب و تشویام و نماز شب ترغیدر ق یاریھم

ند کدار یب یز جھت شب زنده داریش را نیدار شود و ھمسر خویاز شب ب یپاس یسک
 .)١(»نندک یر مکفراوان ذ ه خدا راکمحسوب خواھد شد  یسانک ی از زمره

ش قرار یرا مورد لطف و رحمت خو یخدا مرد«ن آمده است: یگر، چنید یثیدر حد
ند و اگر کدار ینمازگزاردن ب یز برایدار شود، ھمسرش را نینماز ب یه شب براکدھد 

را مورد لطف و رحمت  یز خداوند زنیاو بپاشد. ن ی آب بر چھره یدار نشد مقداریب
ز یش را نیدار شود و به نماز گزاردن بپردازد و شوھر خویه شب بکش قرار دھد یخو
 .)٢(»ی او آب بپاشد یدار نشد، بر چھرهند و اگر بکدار ینماز گزاردن ب یبرا

د با یه باکرد، بلیردن با سر و صدا و خشونت صورت پذکدار ید بیه نباکناگفته نماند 
اھو باعث یه خشونت و ھکو بدون ناسزا گفتن، انجام شود. چرا  یمال عطوفت و نرمک

 رد.یو محبت صورت پذ ید با نرمیدن ھم بایشود. آب پاش یدورت مکو  ینفرت، ناراحت
ار و ھماھنگ در طاعت و که در آن دو زوج مسلمان ھمک یا لحظه به خانه یک
ن خانه ید. در ایشیندیدھند، ب یادامه م کمشتر یخداوند سبحان، به زندگ یفرمانبر

ذ و گواراست و پاداش یز لذیآن ن ی وهیو م کدرخشد، چون نھال آن پا یمان میپرتو ا
ان وعده یان و متقیه به پارساکدان خداوند خواھد بود ید، بھشت جاویز بدون تردیآن ن

م یبشتاب یسته است به جانب غفران و بخشش و بھشت خداوندیداده شده است. لذا با
م یھست یات اسالمید حیرد. اگر خواھان بازگشت و تجدیتحقق پذ یلھا ی تا وعده

ادامه  کمشتر یو پارسا در آن به زندگ که جوانان پاکھا  ن نوع خانهیاز ا یستیبا
 م.ینکجاد یشتر ایدھند، ب یم

 )حسن] (۱۳[ - ۱۲۳۱

يِب  َوَ�نْ 
َ
َماَمةَ  أ

ُ
يُّ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: ِ�يَل : قَاَل  أ

َ
اَعءِ  أ ْسَمُع؟ ادلُّ

َ
 اآلخر اللَّيِْل  َجوُْف «: قَاَل  أ

لََوات ودبر اهُ  .»املكتو�ات الصَّ وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)٣(الرتِّ

 .۳۴۵/ ۱اء یح، االحیبا سند صح ییت ابوداود و نسایبه روا -١
ب یم (به شرط مسلم)، الترغکان و حایابن ح ،مةی، ابن ماجه، ابن خزییات ابوداود، نسیبه روا -٢

 .۱/۳۱۲. به نقل از جمع الفوائد ۱/۴۲۸
 .۳۴۹۹ح  ۵/۴۹۲ یترمذ -٣
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! ج رسول خدا یگفته شد: ا ج د: خطاب به رسول خدایگو س ) ابوامامه۱۳( -۱۲۳۱

 ییدعا«در پاسخ فرمودند:  ج کتر است؟ آن حضرتیرش، نزدیکدام دعا به اجابت و پذ
 ».فرض باشد یکه در قسمت آخر شب و پس از نمازھا

 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا
 تر. یرفتنیکتر؛ پذی: به اجابت نز»َاسمع« :شرح

از عاشق و یسخن از ن .ازیش است و راز و نیایسخن از دعا و ن ؟»الدعاء اسمع یا«
اق و انس و خوف یو اشتاج یو احت یو ابراز بندگ یسخن از ابزار زندگ یناز معشوق آر

 و محبت و معرفت و توبه و انابت است.
ش و یه روح را پاالکات است و ساحل آرام نجات آن یه چشمه جوشان حکھمو 

ات روح و گوھر عبادت و یه حکگرداند. ھمو  یت و دل و خرد را خرسند میمان را تقویا
 خداست. یو موجب خشنود یو معنو یظاھر یھا د گنجیلکدفع بال و  یایمکی

م، ما ھم انگشتان محقر یان فضا بدوزیپا یدگان خود را بر افق بید یم لحظاتیائیب
» آه پروردگارا« یم و با ندایت دھکحر یم و لبینکاجابت به آسمان بلند  یخود را برا

 ه: کم. چرا ین جھان ھدف دار تبرئه نمائیدر ا یخود را از خود سر
 ـت اویـا بـه عبــودیتـا بـه ثـر یاز ثـر

 

 ھمه در ذکر و مناجات و قیامند و قعود 
ه از کھستند  یفروزان یھا بارقه» دگارایآفر«، »بارالھا» «خداوندا«، »پرودگارا«

 یروند و آنچنان درخشندگ یفرو م یند و در اعماق جھان ھستیآ یاعماق جان ما بر م
برازنده  یمورد توجه قرار گرفتن خداوند یه جھان را براکدھند  یم یبه جھان ھست

شتن ھم یخود را از خو یه ما حتکدر عمر ما وجود دارد  یقت لحظاتیسازند در حق یم
ن یچند در ا یلحظات یاش ولو برا یدر دوران زندگ یسکم و محال است ینیب یگانه میب

 د.ی، احساس غربت ننماینیجھان پر از ازدحام و ماش
 یا ھمدمیجـان آمد خدا به ییدل زتنـھا یغا مرھمیدر یا نه ماالمال درد استیس

 (حافظ)
را به انس و الفت مبدل  کن غربت وحشتنایه اکسته است یدام ھمدم شاکآن 

را  یزدگ ن غربت وحشتیتواند، ا یش نمیایمانند ن یچ مونسیه ھکبسازد؟ مسلم است 
 به انس مبدل بسازد.

ن یم و ایاز نور غوطه ور گشته ا یائیه در درکم ینک یش، احساس میایدر لحظات ن
ت ینھا یدر ب یقفس تن رھا گشته، پر و بال یش از تنگنایایه در حال نکمرغ روح است 
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مومنان و خداترسان، ھمان عشق سوزان  یژگین ویاز بارزتر یکیقت ید در حقیگشا یم
آنھا به  یآراز با محبوب و معبودشان است یش و راز و نیاینشان به دعا و نیو عالقه آتش

شوند و در آن  یدار میاز شب را ب یه چشم غافالن در خواب است، مقدارک یھنگام
رسد و  یبه حداقل م یرکل است و شواغل فیتعط یزندگ یعاد یھا ه برنامهکھنگام 

ط حضور قلب فراھم است با تمام وجودشان یھمه جا را گرفته و شرا یآرامش و خاموش
رو به درگاه  ینیو ماش یماد یزندگ یفرونشستن غوغادر دل شب و به ھنگام سحر و 

ان یند و آنچه در دل دارند با او در میسا یآورند و سر برآستان معشوق م یمعبود م
 ز و سرشار دارند.یمانه قلب خود را از مھر او لبریاند و پ اد او زندهیگذارند با  یم

 :قت دعایحق
اتست دعا یات روح و روح حیالله و ُمّخ عبادت و ح یله قرب الید عطاء و وسیلکدعا 

 ییصدر و نور و روشنا ات شرحکبرش یه، و سبب گشایمیدن باب رحمت رحیوبکحلقه 
ق یود و عالیننده نفس از قک کدر دل و پا یر الھکسر است. دعا موجب رسوخ حب ذ

ل و ِدثار زال و شعار عاشقان قبله جمایال یایبرکان حرم کاست. دعا توشه سال یماد
 عبه جالل است.کعارفان 

متعال  یمال و تنھا رابطه انسان با خداکاھل  یشف وجودکو  یر شھودیدعا س
وت عزت کمعراج عروج نفس ناطقه به اوج وحدت و داخل شدن در مل یاست دعا

به مرتبت خّلت است  یو یت و َرفَرف اعتالیانسان به مقام وال یاست دعا نردبان ارتقا
قرآن و دارا شدن رموز  یافتن به گنجھایدن انسان و دست یدعا واسطه اسم اعظم گرد

 ائنات است.کتصرف در
اد دوست در دل راندن و نام او بر زبان آوردن و در خلوت با او جشن ساختن یدعا 

 .)١(ردن استک ین زبانیریو در وحدت با او نجوا گفتن و ش
ردن کروح عارفان و مغز و گوھر عبادت است دعا  یعبود، و غذادعا سخن با م یآر

ست، ین یزندگ یھا و رنجھا یو رفع تلخ یویالت دنکخواستن حل مش یبه معنا
باشد،  یویدن یھا ن خواستهیو تام یماد یھا یاستکدعا رفع  یه نقش اصلکنطور یا

ه دعا خود کباشد، بلاز یرفع ن یه دعا براکنیاز دعاگوست. نه این نیردن عکه دعا کبل
و عارفان نام آور نظر  ینیان دیشوایپ یاز دعاھا یدر برخ یله ما وقتیھدف است نه وس

 .از با معبودیراز و ن -١

 

                                           



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٧٣٢

ه کنین مطلوب است نه ایه در نظر آنھا دعا خود ھدف و عکم یابی یم، در مینک یم
د: دعا و یگو یم سروش میرکتر عبدالکد برسند یگریق آن به مطلوب دیبخواھند از طر

ه خواھش تن را کش از آنیاست و ب یباشند، ابراز بندگ یه ابزار زندگکز آنش قبل ایاین
بخشند گوھر  یه سفره نان را فراخکنند و برتر از آنک ینند، حاجت دل را روا مکادا 

 دھند. یم یجان را فربھ
» مونولوگ«ه عرصه شناختن او ھم ھست. کست یدعا فقط صحنه خواندن خدا ن

المه و مخاطبه کن میه است و در ایدو سو یسخن گفتنھم ھست، » الوگید«ست، ین
ت یشود، ھم تقو یش روح میشود، ھم شناخت، ھم پاال یه ھم انس حاصل مکاست 

ش در یت خویبه تمام یه آدمکن است یگردد ھم خرد، و چن یمان ھم دل خرسند میا
ه به بازد، و ن یه سر را ھم مکشود و نه دستار،  یحاضر م یت طلب ربوبیمحضر تمام

 ...ندکش یار عاشقانه میه به اختکاضطرار عاقالنه 
ن یند و اک یفا میخرد و است یمعشوق ھمة وجود عاشق را از دل و جان و خرد م

رت و یس یرا بیه سکرد یگ یدعا صورت م یخوش عاقبت در صحنه پر صفا یسودا
ھم از رود، ھم از ناز معشوق،  یاز عاشق سخن میرت در اوست در دعا ھم از نیسر
اق او، ھم از ُانس، ھم از خوف، ھم از محبت، ھم از معرفت، ھم ین، ھم از اشتیاج ایاحت

، ھم از مطلوبات ینیو زم یشتیرم و اجابت، ھم از حاجات معکاز توبه و انابت، ھم از 
ن ھمه نعمت و یه اکست جز دعا یم. و چیم، ھم از تعلیھم از تسل یو آسمان یآرمان

زد و آن ھمه خدمات و حسنات، یر ین آن، سخاوتمندانه فرو میستات از دامان و آکبر
 ؟)١(زدیخ یمانه از دست او بر میرکه ک

نقش  یفایو ا یو اجتماع یعمل یھا تیفرار از مسئول یبرا یا لهیدعا وس یآر
جامعه و  یھا تید، دردھا و رنجھا، و محرومیار و عقاکان افیب یه براکست، بلین یانسان

 ن جھان است.ینشان دادن راه مبارزه به مستضعف
تا یکت، درس یخ بشریتوان به ھمه مسلمانان جھان و به تار یقت با دعا میدر حق

، درس یارکمان، درس تقوا، درس محبت، درس شجاعت، درس فدای، درس ایپرست
 ت داد. یت و درس عبودیثار درس مقاومت و مبارزه، و سرانجام درس انسانیگذشت و ا

 .۸-۷، صص یو دلبردگ یث بندگیحد -١
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 یرییم گرفته، تغیه مجدانه تصمکاست  یا د به انسان با ارادهیام امیش، پیایدعا و ن
 ند.کجاد یت خود ایت و ماھیدر شخص یادیبن

گرفته نشان  یم به خود سازیه تصمک یشه و روح را به انسانیاند یدعا راه بازساز
ل یاربرد اصکان و اسالف ما از یشوایه پک یقینش عمیدھد. اما متاسفانه با وجود ب یم

ل یتحل یکشاگردان و فرزندانمان دعا را با  یدھند، ما غالبا برا یش به ما میایدعا ون
سب ثواب مطرح کا یط َدر بھشت و یرزرو بل یبرا یا لهیبه عنوان وس یامال مادک
ه ان و نوجوانان جامعکودکشه یبه عمق اند کیودکن گونه از ھمان اوان یم و بدینک یم

بر  یا ر مثبت و سازندهیچ تاثیھ یو مذھب یه دعا و ھمه اعمال عبادکم ینک یفرو م
نش ین بیجاد ایشه و روح و اخالق و رفتار و عمل ما ندارد. در واقع با ایاند یرو

ن یش و عبادت و مذھب بدبیاینه تنھا او را به نفس ن ید صددرصد مادیو د یانحراف
 م.یریگ یز از او میدر جامعه را ن یه نقش سازندگکم، بلینک یم

م، ییگو یا جوان می کودکبه  یوقت«گفت:  یم یشمندان اسالمیاز علما و اند یکی
 یم و براینک یل میروح تبد یب یکیانکن میماش یکثواب دعا بخواند، او را به  یبرا
ه ک یم، در حالینمائ یشه و علو روح را از او سلب می، عروج اندیشه قدرت خودسازیھم

ف شده ینش تحریبا برداشت و ب یلکدر فرھنگ اسالم به » ثواب«ن واژه یمفھوم راست
 ن واژه متفاوت است.یما از ا

ر یو تاث یو منطق یجه عقلیو نت یعیس العمل طبکاسالم ثواب را به عنوان ع
ند، نه ک یه و رفتار فرد مطرح میشه، اخالق، روحیاند یبر رو یعمل عباد یکسازنده 

 یقا محتوایه دقکا خارج از آن باشد، بلیاز نفس آْن عمل و  یجدا یزیب به چه ثواکنیا
صیت و روح ت و شخیه در ماھکاست  یرییدگاه ثواب ھمان تغین دیآن عمل است. از ا

 .»پیوندد فرد به وقوع می
ر، طھارت انسان است و اگر دعا صرفا لقلقه کر دعا و ذیار مھم تاثیشرط بس یآر

به خداوند و  یه ُبعد و دورکشود، بل یا باعث قرب به خداوند نمزبان باشد، نه تنھ
حضور است و قلب  یقلب ب یر به معناکاز ف یر عارکگردد. ذ یقساوت قلب را موجب م

ر کند. َمَثل ذک یق محروم میحقا که انسان را از ادراکنور است  یحضور، چراغ ب یب
 است.ه دردست او مشعل نور کاست  یورکحضور، َمَثل  یب
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م قلب و توجه خاص و اراده و یه از صمکدل با زبان است  یآھنگ در واقع، دعا ھم
بدون  یرا صرف گفتار لفظید، زیخود را از خداوند درخواست نما یھا اخالص، خواسته

 ند. ک یدا نمیارتباط با دل استحقاق اجابت دعا را پ
 : ط اجابت دعایشرا

 م از جمله:یخوان یعا مبر استجابت د یطیشرا یات اسالمیدر روا
رد کد و از گناه توبه یوشکقلب و روح  کیز در پاید قبل از ھر چیاجابت دعا با یبرا

داران عرصه اخالص و عمل الھام  هیو طال یرھبران الھ ینمود و از زندگ یو خودساز
 گرفت.

ه او از حرام نباشد، چرا یوشد و تغذکاز اموال غصب و ظلم و ستم ب یزندگ کیدر پا
 کسب خود را از حرام پاکد غذا و یش مستجاب گردد بایه دوست دارد دعاک یسک
 ند.ک

ام کو اح یبخش نبو یتعال یھا م و آموزهیو تعال یالھ کن تابنایعمل به اوامر و فرام
ط استجاب دعا یگر از شراید یکی یقرآن یم واالیو مفاھ ین شرعیو دستورات روح آفر

د انتظار داشته یند، نباکبرابر پروردگارش وفا ن ش دریس به عھد خوکرا آن یاست، ز
 ه پروردگار باشد.یه مشمول وعدة اجابت دعا از ناحکباشد 

د یر او قطع امیت و خشوع و خضوع، رو به خدا آورد و از غیت تضرع و خشیبا نھا
 ند.کاعتماد ن یر او تعالیند، و در حاجات خود بر غک

 وشش است.کط استجابت دعا، توام گشتن آن با عمل و تالش و یگر از شراید
 یسکان برسانم: ین داستان به پایان این مبحث را با بیه اکنم یب ینجا الزم میدر ا

ه خداوند فرموده کنیرد و گفت: با اکت یاکش شی، از عدم استجابت دعاینزد حضرت عل
 رسد؟ یاجابت نمم و به ینک ینم، چرا ما دعا مک ید من اجابت مینکدعا 

تان یرده، لذا دعاکانت یز خیر شما در ھشت چکدر پاسخ فرمود: قلب و ف یعل
 شود: یمستجاب نم

ل شناخت شما ین دلید، به ھمیا ردهکد اما حق او را ادا نیشما خدا را شناخته ا
 به حالتان نداشته است. یسود

د، یبرخاسته ا د، سپس با سنتش به مخالفتیمان آورده ایشما به فرستاده خدا ا
 جاست؟کمان شما یثمره ا
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م، یردکدم و اطاعت ید شنید، گفتیا ردهکبه آن عمل ن ید ولیکتاب او را خوانده ا
 د.یسپس به مخالفت برخاست

ه کد ینک یم ییارھاکد، اما ھمواره یترس یفر خدا مکید از مجازات و یگوئ یشما م
 سازد.... یم یکشما را به آن نزد

ه شما را از کد یدھ یانجام م یارکد، اما ھمواره یعالقه دار یالھ د به پاداشیگوئ یم
 سازد... یآن دور م

 د.ینک یر او را ادا نمکد و حق شیخور ینعمت او را م
 ید. ادعایزیر یبا او م ید و شما طرح دوستیطان باشیبه شما دستور داده دشمن ش

 د.ینک ید، اما عمال با او مخالفت نمیبا او دار یدشمن
ده ینکوب خود را پشت سر افین خود ساخته و عیوب مردم را نصب العیع شما

ه خودتان ک یتان به اجابت برسد؟ در حالید دعاین حال چگونه انتظار دارید.... با ایا
د، امر به معروف یش را اصطالح نمائید، اعمال خوینکشه ید؟ تقوا پیآن را بسته ا یدرھا
 شما به اجابت برسد. ید، تا دعاینکر کاز من یو نھ

 )حیَصحِ ] (۱۴[ - ۱۲۳۲

يِب  َوَ�نْ 
َ
ْشَعِريِّ  َمالٍِك  أ

َ ْ
  يِف  إِنَّ «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  األ

ْ
 َظاِهُرَها يَُرى ُغَرفًا َجنَّةِ ـال

َها َظاِهِرَها ِمنْ  َوَ�اِطنَُها بَاِطِنَها ِمنْ  َعدَّ
َ
نَ  لَِمنْ  اهللاُ  أ

َ
ال

َ
مَ  أ الَكَ

ْ
ْطَعمَ  ال

َ
َعامَ  َوأ يَامَ  َوتَاَ�عَ  الطَّ  الصِّ

اهُ  .»نيام َوانلَّاُس  بِاللَّيِْل  وََص�َّ  وَ يّ  رَ قِ بَيْهَ ن شعب يفِ  الْ يامَ ِ  .)١(اإلْ

گمان در  یب«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ی) ابومالک اشعر۱۴( -۱۲۳۲
درونشان ھا،  رون آنیرونشان و از بیھا، ب وجود دارد که از درون آن ییھا بھشت، اتاق

ده و آماده کرده یه دیتھ یکسان یھا را برا ان و آشکار است؛ خداوند بلندمرتبه، آنینما
دھند و  یند و(به مستمندان) خوراک میگو یسخن م یاست که (با مردم) به نرم

 ».گزارند یکه مردم در خوابند، نماز م یدارند و شبانگاھان در حال یوسته روزه میپ
 ].ت کرده استیروا »مانیشعب اال«در  یھقیث را بین حدی[ا

 )حیَصحِ ] (۱۵[ - ۱۲۳۳

 وَ رَ يُّ  وَ ذِ مِ ْ نْ  الرتِّ ٍّ  عَ
يلِ هُ  عَ وَ يفِ  نَحْ تِهِ  وَ ايَ وَ م أطاب ملن«: رِ الَ  .)٢(»الْكَ

 .۳۸۹۲ح  ۳/۴۰۴» مانیشعب اال«در  یھقی؛ و ب۵/۳۴۲مسند احمد  -١
 .۱۹۸۴ح  ۴/۳۱۱ یترمذ -٢
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ث را (از ین حدیبه سان ھم س طالب یبن اب یز از علین ی) و ترمذ۱۵( -۱۲۳۳
، (به یت وین تفاوت که در روایا ت کرده است؛ بایث لفظ) روایث معنا، نه از حیح

 یھا غرفه: «یعنیآمده است؛ » لمن اطاب الکالم«عبارت ») َاالن الکالم«عبارت  یجا
 ».ندیگو یسخن م یاست که به خوب یاز آن کسان یبھشت

 ی(بر وزن حرف) و به معنا »غرف« ی از ماده ُغرفة: »انّ يف اجلنة غرفاً « :شرح
شود که آن را  یگفته م یزیبه چ »غرفه«و تناول آن است؛ و  یزیبرداشتن چ

رد. یگ یدن برمینوش یکه انسان از چشمه برا یکنند؛ مانند آب یدارند و تناول م یبرم
ز اطالق شده است؛ و یمنازل ن یساختمان و طبقات باال یفوقان یھا سپس به قسمت

 بھشت است. یھا گاه ن منزلیه از برترینجا کنایدر ا
برخورد و  اخالق و خوش کننده و تھّجدگزار و خوش ن بندگاِن عبادتیاز آنجا که او 
 ی ن اوصاف در صف اول مؤمنان قرار دارند، درجهیدار، با داشتن ا کننده و روزه انفاق
 ن درجات باشد.ید برتریز بایآنان ن یبھشت
ار متفاوت یبس، ی، با عوامل جنبیشه در امور کارھا، عّلت اساسی: ھم»َاالن الکالم«
و  یو شرع ی، در بحث علت و اسباب گناه و تخلفات انسان از جھات عقلاست

سبب گناھان  ین و ابزار اصلکق شود، زبان به عنوان ری، اگر جستجو و تحقیاجتماع
نترل گردد کمھار و  ین عضو به نحو مطلوبین صورت الزم است ایشود: در ا یشمرده م

 شاند.کن یرا به فساد و تباھ گرید یه اعضاکنیتا ا

بدن اشراف دارد و ھر  ید: زبان فرزند آدم، بر تمام اعضایفرما یم ج امبریچنانچه پ
 یا ند:یگو ید؟ ھمه میردکد: چگونه صبح یگو یجوارح م ی روز صبح خطاب به ھمه

ند: به خدا قسم ما را یگو یم .حال ما خوب است یاگر ما را به حال خود واگذار !زبان
اعمال و رفتار تو ثواب  ی لهیند: به وسیگو یدھند و م یو به او قسم م !نکت یارع
 م.یشو یم و عذاب میبر یم

دھند و تواضع  یفاره مکبدن در مقابل زبان  ید: در تمام روزھا اعضایفرما یز میو ن
 ند: یگو ینند و مک یم

و سخنان تو  که با اعمالن یم از ایدھ یزبان تو را به خداوند سبحان قسم م یا«
 .]ی[ترمذ»عذاب شویم
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 یو ناراحت یشان سختیگر بدن براید یه اگر اعضاکشود  یث دانسته مین حدیاز ا
بدن به سبب زبان و اعمال او در خطر و  یاعضا ی د، به سبب زبان است و ھمهیش آیپ

بدن با زبان حال و قال  یاعضا ی ِرند و ھمهیگ یقرار م یو آخرت ییایعذاب دن
 رود. یه دودش به چشم ما مکنار بگذار کان را یتجاوز و طغ !زبان یا ند:یگو یم

بدن خود را در  یاعضا ی ه ھمهکاست  یومت ستمگرانه زبان به نحوکو قدرت و ح
 شور تن است.کطاغوت  ،قت زبان بدینند و در حقیب یخطر م

 یگبدن به اعمال و رفتار و سخنان زبان بست یو آخرت اعضا ایو عزت و ذلت دن
 م عاملش زبان است.یل و خوار گردیا ذلیم یروز شویدارد، اگر رستگار و پ

 ی د اساس اشتباھات و عامل ھمهیخود در ھمه جھات با یروزیپ یلذا انسان، برا
و رشد  یب ترقیاھش و ضرکمبودھا کن موارد ید تا در اینترل نماکوب و کخطاھا را سر

 ابد.یش یشتر افزایب
ا و آخرت یاو در دن یو پست یر، خواریه موجب تحقکشتر گناھان انسان یو ب

سخن  ،انرگیت و ناموس دیثیاز ح ییمثل بدگو یزبان است گناھان ی هیشود از ناح یم
گران را مسخره یفر، دک ی لمهک، بھتان و افتراء، بر زبان راندن ییبت، دروغگوی، غینیچ
 رند.یگ یت مأزبان نشردن و... ھمه از کردن، به وعده وفا نک

 یانگریو طغ یانگری، حفظ زبان از عصیرامت انسانکدن به یقت پل رسیپس در حق
د و یق یب ید زبان را مھار و آزادی، بایبشر یعال یھا لتیدن به فضیرس یاست و برا

ن شود، ک شهین خطاھا(مثل زبان) ریه اگر عامل بزرگترکرد، چرا کشرط را از او سلب 
 رود. ین میرد، از بیگ یه از آن سرچشمه مک یاشتباھاتو  کوچکگناھان 

 سه روز از ھر ماه. یعنیرند؛ ی: حداقل روزه را بگ»امیتابع الص«
 یدر مقابل آتش سوزان دوزخ و سپرن یمحکم و پوالد یقت روزه، سپریدر حق

 ی نندهکاه یو س یطانیز شیالت ناجایو تما ینفسان یم در برابر خواھشات نارواکمح
 نفس اماره است. ی نندهکدیاره و نا امکطان بدیش یرو

ن ی، از غذا و آب و ھمچنیو تشنگ یدار در حال روزه با وجود گرسنگ روزه شخص
ند ک یم یپوش چشم یطانیو غرائز ش یویالت دنیو تما یخواھشات نفسانو  یلذت جنس

تواند  یست او میوان در بند اصطبل و علف نیه او ھمچون حکند ک یو عمًال ثابت م
 ھا و شھوات خود مسلط گردد. بر ھوسو رد یش را به دست گکزمام نفس سر
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غرائز و  ی آن از سلطه ی لهیروزه را مقرر نموده است، تا انسان به وس ألخداوند 
ده و بر یخود غالب گرد یات شھوانیکش آزاد شده بر تحریزندان بدن و ماده و معده خو

ندارد  یفتن شگیتگان ھمانند گردد. بنابرام شود و به فرشکش حایخو یوانیمظاھر ح
آسمان را با  ی روازهشده، د یکدار اوج گرفته به جھان باالتر نزد هه روح شخص روزک

رفته شود و خداوند ید و پروردگار خود را بخواند و پذید و آن را بگشابوکش بیخو یدعا
 .!یکبنده من، لب یکد: لبیبه او بگو

 



 
 

 فصل سوم

 )َعلَيْهِ  ُمتَّفق] (١٦[ - ١٢٣٤
َعاِص  بِْن  َ�ْمِرو بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َ�نْ 

ْ
  هِ لّٰ ـال َ�بْدَ  يَا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  يِل  قَاَل : قَاَل  ال

َ
 ال

 .)١(»اللَّيْل قيام َ�رَتَكَ  اللَّيِْل  ِمنَ  َ�ُقومُ  اَكنَ  فَُالنٍ  ِمثَْل  تَُ�نْ 

خطاب به من  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمرو بن عاص۱۶( -۱۲۳۴
 یدار مباش که با گزاردن نماز تھّجد، شب زنده یعبدالله! مثل فالن یا«فرمودند: 

 ».کرد و سپس آن را ترک کرد یم
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

، یدار ام و شب زندهیبه ق ج شد، آن حضرتان یتر ب شیگونه که پ ھمان :شرح
 یه شب زنده دارک یسکاز ستودن  یرده است و گاھکق فراوان یب و تشویترغ
ام و شب زنده یرا بر ق شرام کل صحابه کن شید، و بدیورز یم یرد، خوددارک ینم

اهللا«د: یفرما یم س رد. در مورد عبدالله بن عمرک یق میتشو یدار بدُ ل عَ جُ م الرَّ لَو  نِعْ

يْلِ  ن اللَّ يلّ مِ  یعبدالله مرد خوب«؛ )٢(»الينام من الليل اال قليال قال الراوي: فكان، »كانَ يُصَ
پس از  ید: ویگو یث مین حدیا یپرداخت. راو یم یام و شب زنده داریاست، اگر به ق

ش یاز ستا ج ه آن حضرتکد یدید .»خوابید سخن در شب بسیار اندک می نیدن ایشن
ش او را ید. و ستایدر آن، امتناع ورز یا سستیام و یعمر به سبب عدم ق عبدالله بن

 رد.ک یمشروط به شب زنده دار
ت انسان مسلمان یام شب، در شخصیق که ترکد یآ ین برمیث چنیاحاد یاز برخ

ه به شب زنده کرا  یسکه آن حضرت کن روست یشود. از ا یمبود محسوب مکنقص و 
ند، مورد سرزنش و مذمت قرار ک یم کتر یرا پس از مدت ا آنیدھد و  یت نمیاھم یدار

؛ و مسند احمد ۱۳۳۱ح  ۱/۴۲۲؛ ابن ماجه ۱۷۶۳ح  ۳/۲۵۳ یی؛ نسا۱۱۵۲ح  ۳/۳۷ یبخار -١
۲/۱۷۰. 

 .۱۱۲۲ح  ۶/۸ل یام اللی، باب قیت بخاریبه روا -٢
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عبدالله  ج ه آن حضرتکان عبدالله بن عمر مشاھده شد یه در جرکدھد. ھمان طور یم

 تَُ�ْن ِمثْل فُالٍن اكَن َ�ُقوُم ِمن اللَّيِل َ�رَتَك «ن مورد خطاب قرار داد: یرا چن
َ

يَا َعبدا� ال
 یرد، ولک یم یه شب زنده دارکل فالن شخص مباش عبدالله، مث یا»: «ِ�ياَم اللّيِل 
 .»ردکآن را رھا  یپس از مدت

نش او در کبا عبدالله بن عمر ھمدم شوم. شگفتا! وا کینجا دوست دارم اندیدر ا

خ یه تارکنشان داد  یینش مثبت و به جاکچه بود؟ چنان وا ج امبریش پیبرابر فرما
امبر را یه ابن عمر سخنان پک یھنگامرد؛ کخود حفظ  ی نهیھمشه آن را در س یبرا
داد، آن را تا  یه اوضاع و احوال اجازه مک ییرد و تا جاکرا آغاز  ید، شب زنده داریشن
 رد.کن کان عمر تریپا

دانستند آنچه  یه مکشان؛ چرا یشوای، با سّنت پشرام ک ی ن است برخورد صحابهیا

در  ینجات و رستگار ی هیما ن سعادت ویع کند، بدون شک یبدان امر م ج رسول الله
ردند و ھرگاه از ک یب خاطر به آن عمل مین رو، با طیا و آخرت خواھد بود. از ایدن

دند. اما یشک یاز آن دست م ییچ گونه چون و چرایشدند، بدون ھ یمنع م یارکانجام 

 چگونه است؟! ج ھا و دستورات آن حضرت نون وضع ما در مورد سّنتکا
کند، این است  از عوامل مھمی که انسان را داغدار و ناراحت می متأسفانه اکنون یکی

اند و با  که اکثر مسلمانان ارکان اسالم و حتی اصول ایمان را به دست فراموشی سپرده
.. گرایش پیدا .کمال تأسف به اصول و مبادی غیراسالمی نظیر کمونیسم، ناسیونالیسم و

ذات مقدس باری تعالی را مورد  -العیاذ بالله  -ند و ا ای نیز از این فراتر رفته اند. عده کرده
دارند. گذشته  دھند، گروھی دیگر به دین، پیامبر و اسالم اھانت روا می سب و شتم قرار می

 ج شود که رسول الله از این، حتی ھنگامی که به برخی از ملتزمان و دینداران گفته می
گردند که به آنان بگوید: این  ل کسی میفالن چیز را واجب و ضروری قرار داده است، دنبا

کار واجب نیست، بلکه سنت و یا مستحب است. آنگاه که پاسخ خود را یافتند، راحت 
گویند: سنت است. به گمان ایشان سنت یعنی این که مھم نیست؛  شوند و می می

 !.و ال حول وال قوة اِال باهللا وانا هللا وانا اليه راجعونفراموشش کن! 

ن یبا ا ین افرادیه چنک، چه بود شو اصحاب  ج امبریدستاورد زحمات پ خداوندا!
را از دست دادند و آن را  یوضع و حال، وارثان اسالم شدند؟! دولت و خالفت اسالم

 



 ٧٤١ ...)با یدار زنده شب بر کردن قیتشو و بیترغ) ٣٣( باب( :لصلوةکتاب ا

نون در کم شد، و ایو ناتوان تقس کوچک یه به صورت دولتھاکردند، تا آنکه و پاره کت
ه کن یندارند. از آن بدتر ا یرزش و ابھتچ گونه اینگاه دشمنان، اسالم و مسلمانان ھ

ا به یھود، اسپانین به دست یرا از دست دادند؛ فلسط یاسالم یھا نیاز سرزم یاریبس
ل یتبد یلی..، به مقلدان ذل.ھا افتاد و ستیمونکان و افغانستان به دست یحیدست مس

ست، خود از یشرفت چیه تمدن و پکم یان آموخته بودیه قبًال به آدمکم و با آنیشد
 د:یفرما یه مک یالم الھکن است یبا و دلنشیم. چه زیبازماند یت و ترقیاروان مدنک

َ إِنَّ ...﴿ نُفِسِهمۡ  ٱ�َّ
َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ  .)١( ]۱۱[الرعد:  ﴾...َ� ُ�َغّ�ِ

 )فیَضعِ ] (۱۷[ - ۱۲۳۵

يِب  بِْن  ُ�ثَْمانَ  َوَ�نْ 
َ
َعاِص  أ

ْ
 اَكنَ «: َ�ُقول وَسلم َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  ال

اوُدَ  َالمُ  َعلَيْهِ  دِلَ ْهلَهُ  ِ�يَها يُوقُِظ  َساَعةٌ  اللَّيِْل  ِمنَ  السَّ
َ
إِنَّ  فََصلُّوا قُوُموا َداوُدَ  آَل  يَا: َ�ُقوُل  أ

 فَ
  اَعءَ ادلُّ  ِ�يَها وََجلَّ  َعزَّ  اهللاُ  �َْستَِجيُب  َساَعةٌ  َهِذهِ 

َّ
وْ  لَِساِحرٍ  إِال

َ
اهُ . »عشار أ وَ د رَ  .)٢(أَمحْ

دم که یشن ج د: از رسول خدایگو س العاص ی) عثمان بن اب۱۷( -۱۲۳۵

را مقّرر کرده بود که در آن،  یا خود لحظه یدر شب برا ÷داود«فرمودند:  یم
خاندان داود!  یا«فرمود:  یکرد و م یدار میعبادت) ب یش را (برایخو ی خانواده

ن حّصه از شب، دعا را اجابت یرا خداوند بلندمرتبه در اید؛ زید و نماز بگزاریزیبرخ
 ییک دھم) اموال و دارایکه به ناحق، ُعشر ( یکس یجادوگر و دعا یکند؛ مگر دعا یم

 ».ستاند یمردم را م
 ].ت کرده استیث را احمد بن حنبل رواین حدی[ا

رد و یگ یمردم را به زور و ناحق م ییاموال و دارا درھمک ی: آن که »عّشار« :شرح
 گرداند. یت و آزار مردم را فراھم میاسباب اذ

 ام را برداشت کرد:ین پیتوان ا یث، مین حدی: از ا»ا آل داود! قوموا فصّلوای«
دارد و مؤظف است تا  یتر نیت سنگیش مسئولیانسان در مقابل ھمسر و فرزند خو

ھا  یکیھا را از گناه بازدارد و به ن ھا بکوشد و آن ت آنیم و تربیدر تعلتواند  یآنجا که م
 ھا قناعت کند. جسم آن ی هین که تنھا به تغذید؛ نه ایدعوت نما

ه کدھد تا آن زمان  یر نمییرا تغ یچ ملتیت و سرنوشت] ھیخداوند حالت [و وضع: «...۱۱رعد /  -١
 .»نند...کجاد نیتحول ار و ییخودشان در خود تغ

 .۴/۲۲احمد  مسند -٢
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نام  »خانواده«شود که  یل میتشک یکوچک یقت، اجتماع بزرگ، از واحدھایدر حق
اصالح گردد؛ در به آن آسانتر است،  یدگیکوچک که رس ین واحدھایدارد و ھرگاه ا

اول بر دوش  ی ت در درجهین مسئولیشود؛ و ا یجامعه اصالح م یآن صورت تمام
رون یفساد در ب ی ما که امواج کوبنده یژه در عصر کنونیپدران و مادران است؛ به و

ت یم و تربیق تعلیاز طر ھا کردن آن یخنث یو خطرناک است، برا یار قویھا بس خانواده
 رد.یتر انجام گ قیتر و دق یاساس یزیر امهد برنی، بایخانوادگ

آن است که  یمانیت ایمنظور ما از ترب«سد: ینو ین می، چنعبدالله ناصح علوان
که فکرش  یم و از ھنگامیمان آشنا کنیشد، با اصول ایاند یکه م یفرزند را از زمان

ز ییکه قدرت تم یم و از زمانین اسالم عادت دھیشود، او را به ارکان د یشکوفا م
 م.یرا به او آموزش دھ یعت اسالمیشر یابد، مبادی یم

ق خبر یاست که وجود آنھا از طر یبیق و امور غیحقا یمان، تمامیمنظور از اصول ا
و  یآسمان یسبحان و مالئک و کتابھا یمان به خدایده است، مانند ایح به ما رسیصح

امت و حساب یقبر و زنده شدن در روز ق مان به عذاب قبر و سؤال دو مأموریامبران، ایپ
 .یبیر امور غیو کتاب و بھشت و جھنم و سا

است، مانند روزه، زکات و  یو مال یعبادات جسم ین اسالم، تمامیمنظور از ارکان د
 داشته باشد. ییکه توانا یکس یحج برا

 میو تعال یموضوعات مربوط به برنامه الھ یتمام یعت اسالمیشر یمنظور از مباد
د اسالم و یاز د ی، نظام اجتماعیده، عبادت، اخالق، قانونگذاریاست مانند: عق یاسالم

 احکام و...
 یاز ھمان ابتدا یمانیت ایم مربوط به تربیالزم است که آموزش مفاھ یبر ھر مرب

و  یزندگ ی وهیمأنوس شود و از لحاظ ش یده و عبادت اسالمیآغاز کند تا با عق یکودک
ن راھنما و ین اسالم را بعنوان بھترین گردد و پس از آن دیمز به آن ینظام فکر

، رھبر و ج ر از حضرت محّمدیو غ ییشوایر از قرآن، پیخود بداند و غ ین مربیواالتر
عنوان  یمانیت ایمختلف ترب یھا ش نشناسد. آنچه در مورد بخشیخو یبرا ییالگو

مان و ارکان یدر آموزش اصل ا ج خدا یم از سفارشات و اشارات رسول گرامیکرد
 م.یا عت، استنباط کردهیاسالم و احکام شر
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آغاز  ج یباب با رھنمودھا و سفارشات آن رسول گرام نیا در را کالم لیتفص نیبنابرا
 م.یینما یم

 »:ال اله اال الله« ی لمهکبا  کودکگشودن زبان  -۱

افتحوا يلع «فرمود:  ج ه رسول خداکند ک یت میروا» ابن عباس«از » مکحا«
» ال اله اال الله« ی لمهکانتان را با کودکزبان . «»صبيان�م أول لكمة بال � إال اهللا

 ».دیبگشائ
 د).یه بگوکد یدھ یاد می کودکه به ک یا لمهکن یاول یعنی(
آن  کن آموزش مباریمت نھفته در اکو ح ی دهیست؟ فاین آموزش چیمت اکح
ه گوش طفل کباشد  یلماتکن یداخل شدن به اسالم اول د و عالمتیه شعار توحکاست 

 ین الفاظ و اصواتیشود و اول یم یه بر زبانش جارکباشد  ین لغاتینوازد و نخست یرا م
 ند.ک یه به ذھنش خطور مکباشد 
 :یبه حرام و حالل در آغاز رشد عقالن کودکردن کآشنا  -۲

 یه رسول گرامکباس آمده است از ابن ع» ابن المنذر«و » ریابن جر«از  یتیدر روا

مروا أوالد�م بامتثال و اتقوا معايص اهللا،و اعملوا بطاعة اهللا«فرمودند:  ج خدا
اعمالتان بر اساس « ».ل�م من انلارو قاية هلمو اجتناب انلوا�، فذلكو األوامر،

ه دستورات کد ینکد و فرزندانتان را امر یزیبپرھ یباشد، از معاص یتعالیاطاعت از خدا
ن خود باعث یه اکنند ک ید، دوریدار یند و از آنچه بر حذر میشما را اطاعت نما

 ».است یحفاظت شما و آنان از آتش عذاب الھ
 ست؟یچ یین آشنایمت اکح
د، یگشا یرت میچشم بص کودکه ک یه از زمانکن آشنا شدن آن است یا ی دهیفا

 یامتثال اوامر و اجتناب نواھند، بر اساس یخود بب یش رویرا پ یام و اوامر الھکاح
 یو دور یفرمان الھ یاجرا یباشد برا ینی، خود به مثابه تمریین آشناید و ایرشد نما

 ند.ک یه پروردگارش منع مکاز ھر آنچه 
ام حالل و حرام کبا اح کودک، یو تراوش ذھن یعقل ییوفاکب از آغاز شین ترتیبه ا
تر از اسالم به عنوان  واالتر و درست یتًا راھیند و نھاک یرد و عادت میگ یانس م

 شناسد. ینم یو منشأ قانونگذار یزندگ ی وهیش
 :یردن به عبادت در سن ھفت سالگکامر  -۳
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ه کاست  س »عمرو بن العاص«از » ابوداود«و » مکحا«ت ین امر بر اساس روایا

 فرمودند: ج د: رسول خدایگو یم
اگر امر  ید و در ده سالگینکفرزندانتان را به نماز خواندن امر  یدر ھفت سالگ«

خوابشان  یجا ید و در سن ده سالگیردند، آنانرا بزنکشما را در خواندن نماز اطاعت ن
 ».دینکرا جدا 

داشته  ییرا (چنانچه توانا کودکه کاس نمود یشود ق یث مین حدیا یبر مبنا
پدر)  ییحج (بشرط توانا کا مناسیماه رمضان و چند روز از  ی توان به روزه یباشد) م

 م.یعادت دھ
 ست؟ین امر چیمت اکح
رد و به یگ یاد میام عبادات را کاز ھمان ابتدا، اح کودکه کن امر آن است یده ایفا

و  یتعالیه بر اساس اطاعت از خداک یند، طورک یداشتن آن عادت م یانجام و برپا
به درگاھش و  یرگزارکش یند و بر مبناک یرشد م ف در برابر اویانجام وظا یتالش برا

ه در کابد ی یدر م یزندگ یابد و از ابتدای یل به او پرورش مکپناه بردن و اعتماد به تو
ن امتثال و اطاعت، مسلمًا یجه ایم خالق خود باشد. نتیحوادث و اھوال روزگار تسل

سته و یو بروز اقوال و افعال شا یب اخالقیجسم و تھذ یروح و سالمت یو صفا کیپا
 ده خواھد بود.یپسند
 :ت او و تالوت قرآنیو آل ب ج ت فرزند بر اساس محبت رسول خدایترب -۴

أدبوا «فرمودند:  ج رمکامبر ایه پکند ک یت میروا سی از حضرت عل یطبران
تالوة القرآن، فإن مَحَلة و حّب آل بيته،و أوالد�م يلع ثالث خصال: حب نبي�م،

 ج . رسول خدا»أصفيائهو القرآن يف ظل عرش اهللا يوم ال ضل إال ظلّه مع أنبيائه
امبرتان و محبت ید: محبت پینکت یفرزندانتان را بر اساس سه خصلت ترب«فرمودند: 

 یھستند روز یه عرش الھیامت در سایرا حامالن قرآن در روز قیآل او و تالوت قرآن، ز
دگان او خواھند یامبران و برگزیست و ھمراه پید نخداون ی هیجز سا یا هیچ سایه ھک

 ».بود
ز ی، نیخیبزرگان و حوادث مھم تار ی رهیاران او و سی یم غزوات آنحضرت، زندگیتعل

 ث به آن اشاره شده است.یه در احادکاست  یماتیجزو بخش مھم تعل
 ست؟یم چین تعلیمت اکح

 



 ٧٤٥ ...)با یدار زنده شب بر کردن قیتشو و بیترغ) ٣٣( باب( :لصلوةکتاب ا

 یزندگ ی شوند و بعنوان برنامه یمأنوس م یروح ی م از جنبهیرکفرزندان با قرآن  -
 رند.یگ یاز آن بھره م

ابند و از گذشته با عظمت و ی یخ گذشته اسالم در میش را با تاریارتباط خو -
گاھ  نند.ک یدامیپ یپرافتخار خودآ

 نند.ک یم یت و شجاعت و جھاد، به گذشتگان بزرگوار خود تأسکاز جھت حر -
م یوجوب تعل ی درباره یت اسالمینظران تربصاحب یھا از گفته ییھا نجا نمونهیدر ا

ز یخ اسالم به حضور خوانندگان عزیامبر و آثار ارزشمند بزرگان تاریپ یھا قرآن و غزوه
 شود: یم میتقد

 د:یگو یم» وقاص یسعد بن اب* «
 م.یداد یم میقرآن، تعل یھا امبر را مانند سورهیپ یھا ما به فرزندانمان جنگ

ان خود کودکه به کند ک یسفارش م» نیاء علوم الدیاح«در » یامام غزال* «
 د.یاد بدھیرا  ینیام دکث و اخبار گذشتگان امت اسالم و احیاحاد

م و حفظ یتعل یاسالم یھا نید: در سرزمیگو یدر مقدمه کتابش م» ابن خلدون* «
ل کیرا در مدارس تش یو آموزش یدرس یھا دارد، اساس برنامه یا ژهیت ویقرآن اھم

 یاصل یھا ه از نشانهکل است یم قرآن به آن دلیدر تعل یگاه اختصاصین جایو ادھد  یم
مان در یده و رسوخ ایت عقیاد گرفتن آن موجب تثبیگردد و  ین اسالم محسوب مید

 گردد. یقلب م
و  ییتوانا کودکه در کد: به محض آنیگو یم» اسهیالس«در کتاب » نایابن س* «

د تا زبان یم دھید، قرآن را به او تعلیافتیدر یذھن و یاستعداد آموزش را از جھت جسم
 د.یمان در وجودش رسوخ نمایا یھا رد و نشانهیاد بگی یرا بخوب یاصل

از زنان  یکیپسر » دیفضل بن ز«ه کنند ک یر مکذ یتیترب - یخیتب تارک* در 
 ر شد.یاو متح ی د و از مشاھدهیعرب را د
رد او را کرا تمام  یه پنج سالگک یداد وقت رد، جوابکفرزند از مادر سؤال  ی درباره

رد و با کرد. سپس اشعار را به او آموخت و از بر کبه معلم سپردم، تمام قرآن را حفظ 
د، یآباء و اجدادش آموزش د یکمفاخر قوم خود آشنا شد و در ارتباط با اعمال و رفتار ن

شد.  یار قابلکسوار رد تاکن ید او را بر اسب نشاندم پس تمریبه سن بلوغ رس یوقت
 یازمندین یجا نداکت از مظلومان برخاست و ھر یده و به حمایپوش یلباس جنگ

 شتافت. یش مکمکد به یشن یم
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ن یردند و اولک یار توجه میھا، بس ت بچهیم گذشتگان ما به ترتبیچنانچه قبًال گفت
م و یآوردند، تعل یاو بر زبان م یا مربیه پس از سپردن فرزندشان به معلم ک یالمک

گردد و قلب و  یح شود و روحشان متعالیالمشان فصکتالوت و حفظ قرآن بود، تا 
بشان شود ینص کپراش ینرم و چشم یدرونشان به خشوع و خضوع آراسته گردد، قلب

 ند.کن در وجودشان نفوذ یقیمان و یو ا
 م:یریگ ین مباحث میه از اک یا جهینت

عت و یام شرکان اسالم و احکمان و اریصول ابه آموزش ا ج خدا یرسول گرام
اران و مجاھدان اسالم و تالوت قرآن یامبر و آل او و یت فرزند بر اساس محبت پیترب
و  یده استوار و دوستیامل و عقکمان یا یبر مبنا کودکردند، تا ک یار توجه میم بسیرک

 ابد.یه در راه خدا بودند پرورش ک یامبر و اصحابش و بزرگان دالوریمحبت پ
رد، کخت و با آن رشد یارزشمند در ھم آم ین معانیو پود طفل با ا ه تارک یزمان

 یھا ر ادعاھا و گفتهیشود و تحت تأث ین دچار تزلزل نمیار مخالفکگر با جدل و انید
 رد.یگ یقرار نم یفر و گمراھکاھل 

ن اساس پرورش یان خود را بر از، فرزندیان عزیا و مربیه اولکسته است یچه شا
را  یم و ھمان ابزاریر نمودکه ذکند یمایرا بپ یقیدن به ھدف، ھمان طریدھند و در رس

ند و انحراف ین نمایفرزندان خود را تضم یم تا سالمت اعتقادیان نمودیه بکار برند کب
 نند.ک یریآنان جلوگ یفر و گمراھکو 

ه کت مسلم است یو ترب یامور روانشناساز نقطه نظر دانشمندان و صاحبنظران 
ت یشود، شخص یمتولد م یو برائت نفسان یمان الھیو ا یدیانسان بر اساس فطرت توح

و مصاحبت  یح خانوادگیت صحیه با تربکاست  یطفل مانند ماده خام و مستعد
رد، و بدون یگ یل مکسته شیشا یمانیا ی نهیدر زم یط آموزشیمناسب و شرا یاجتماع

 ده آل خواھد شد.یا یتیفاضل و ترب یراسخ و استوار و اخالق یمانیا یادار کش
مان دارد، در قرآن یا یتعالیبه خدا یفطرتًا و بطور سرشت یه ھر انسانکقت ین حقیا

 د:یفرما یه مکان شده است، آنجا یم بصراحت و وضوح تمام بیرک

ِ  فِۡطَرَت ﴿  ۚ َعلَيۡ  ٱ�َّاَس َ�َطَر  ٱلَِّ�  ٱ�َّ ِۚ  ِ�َۡلقِ  َ�ۡبِديَل  َ�  َها  ٱۡلَقّيِمُ  ٱّ�ِينُ َ�ٰلَِك  ٱ�َّ
 ۡ�

َ
 .]۳۰[الروم:  ﴾لَُمونَ َ� َ�عۡ  ٱ�َّاِس  َ�َ َوَ�ِٰ�نَّ أ

ست یو ندر نظام خلقت ا یرییرد، تغکه بر اساس آن مردمان را خلق ک یفطرت الھ«
 .»دانند یثر مردم نمکاّما ا
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ن پدر یشود ا یمتولد م یبر اساس فطرت الھ یھر نوزاد«د: یفرما یم ج رسول خدا
 )یت بخاری(روا». نندک یم یا مجوسی ی، نصرانیھودیه او را کو مادر او ھستند 

 یرا در ارتباط با مسأله عادات رفتار یات امام غزالیه نظرکسته است ینجا شایدر ا
 ییتوانا، کودکر یل پذکن عالم بزرگوار به علت فطرت شیم. به نظر ایدر اطفال بدان

 د:یگو یرا از بدو تولد دارد، و م یخوب و بد انسان یھا رش خصلتیپذ
آنھا مانند گوھر  کن خود ھستند، قلب پایدر دست والد یان مانند امانتکودک

م بر اساس آن رشد یو درست عادت دھ یکاست، اگر او را به اعمال ن یارزشمند
وان بخود یر او را مانند حآورد و اگ یا و آخرت را بدست میند و سعادت دنک یم

 گردد. یشود و تباه م یند گمراه مکست عادت یم تا به اعمال ناشایواگذار
 یب نمود و محاسن اخالقیت و تھذید آنھا را تربیحفاظت فرزندان با ین برایبنابرا

 اد داد. یرا به آنان 
 یبرا او گفته شد، یریل پذکتا حال ھر آنچه در ارتباط با فطرت طفل و استعداد ش

ط یا محیمنحرف  یا در خانواده کیودکه اگر کرد کن موضوع را روشن خواھد یما ا
د یند، بدون تردکست نشست و برخاست یناشا یا با افرادیند کگمراه رشد  یاجتماع

ند و بر ک یست را جذب میناشا یل رفتاریزد و خصایآم یاخالق بد با وجودش در م
از سعادت به جانب  یرشد خواھد نمود و بزود یفر و گمراھک یم و مبادیاساس مفاھ

ه کن شرائط است یدارد. در ا یفر گام برمکشود و از اسالم بجانب  یده میشکشقاوت 
 ل خواھد بود.کار مشیت بسیمان و ھدایق راست و راه ایبازگرداندن او بطر

 یط و اوضاع فعلیبر شرا ینم تا با ھم مرورک یز را دعوت مینجا خواننده عزیدر ا
ن و یم تا والدیج را بازگویرا یاز فساد و گمراھ ییھا م و نمونهیجوامع خود داشته باش

رت عمل یت، با بصیدر امر ترب یتر عوامل انحراف اخالق ز با شناخت روشنیان عزیمرب
ھا سھل  ه در ارتباط با بچهک ین و پدران و مادران زمانیه معلمکند و بدانند ینما

و لغزش و  ینید یفر و بکس العمل آنرا بصورت انتخاب کع ینند بزودک یم یانگار
 د.یفرزندانشان خواھند د یجروک

فرستد تا از  یم یحیمس یھا گانه و دانشگاهیه فرزندش را به مدارس بک ی* پدر
افت یدر یحیرا از مبلغان مس یضرور یھا و رھنمودھا ه شود و آموزشیر آنان تغدکف
تش یبندد و تار و پود شخص یو لغزش در وجودش نقش م ید گمراھیند، بدون تردک
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از اسالم  یزاریشود و در درونش احساس تنفر و ب یخته میآم ینید یفر و بکج با یبتدر
 رد.کدا خواھد ینه پکین اسالم عداوت و یرد و نسبت به دیگ ینضج م

 یمملحد و شرور وا یا استادی یفرزندش را به مرب ییو راھنما یه رھبرک ی* پدر
را در اعماق  یداده و بذر گمراھ یفر را در ذھن او جاک ی دهیه اصول عقکگذارد 

 یاو بر مبنا ی دهیه عقکل خواھد شد یتبد یارد، مسلمًا فرزندش به انسانکقلبش ب
 ل گرفته است.کش ینیو ضد د یار مادکو اف یشه الحادیاند

ه ک ینیو ضد د یماد یگذارد تا ھر چه از کتابھا یه فرزندش را آزاد مک ی* پدر
 یشورھاکن اھل کتاب و یاساس مبلغ یھا و اتھامات ب یریخواھد بخواند و خرده گ یم

ن خود یده و دیفرزندش نسبت به عق یه بزودکاست  یھیند، بدکاستعمارگر را مطالعه 
مبارزه بر  یبرا یرد و عمًال به ابزاریگ یرده و گذشتگان خود را به تمسخر مک کش
 شود. یل میبده اسالم تیعل

ند تا با دوستان ک یش رھا میخته و به حال خویه فرزندش را افسار گسک ی* پدر
را در  یواردات یھا شهیننده و اندکرات گمراه کند و تفکبد و گمراه رفاقت و مصاحبت 

ان و یاد یفطر یو مبان ینید یھا ارزش یتمام یبزود کدھد، بدون ش یذھن خود جا
 رد.یگ یمام را به باد تمسخر کاح

دا یل پیافر تماکو  یدھد تا به جانب احزاب الحاد یه به فرزندش مجال مک ی* پدر
و  یدتیه از جھت عقکوارد شود  ییوندد و در گروھھایبپ ینیضد د یھا ند و به دستهک
ش را با دست خود به یبا اسالم ندارند، مسلمًا فرزند خو یچ ارتباطیھ یخیو تار یرکف

ش خواھد یفر و الحاد پک یبر مبنا ین انسانیدھد و چن یق مد گمراه سویجانب عقا
 شود. بقول شاعر: یان بدل میه مقدسات و ادیجنگ عل یبرا یا لهیرفت و به وس

نانٍ  نبُتُ يفِ جِ يْسَ النَبْتُ يَ  ولَ
 

 

الةِ  فَ نْبُتُ يف الْ ثْل النَّبْتِ يَ مِ  كَ
 

 
 

مـالٌ  جـي ألَطْفـالٍ كَ رْ ل يُ هَ  وَ
 

 

ا  وا ثُديَّ الناقِصاتِ إذَ تَضـَعُ  ارْ
 
 

سان یکرده است، که در برھوت رشد کد با آنیرو یبا صفا م یه در باغک یاھیگ
 ست.ین

توان انتظار  یخوردند، م یر میق و پست شیه از پستان زنان ناالک ییھا ا از بچهیآ
 داشت. یمال و بزرگک
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ر را در یخط یھا تیمسؤولن ین، ایژه والدیان و بوین و مربیه معلمکسته است یشا
 کدر ین امر واجب را بخوبیافته و ابعاد ایاسالم در یو آموزش مباد یمانیپرورش ا

ه ھمانا پرورش کن مھم را یت را بعھده دارند، ایفه تربیه وظک یسانک ینند تا تمامک
 مان است به نحو احسن انجام دھند.یامل اکت یفرزند بر اساس ترب

 )ٌح یَصحِ ] (۱۸[ - ۱۲۳۶

يِب  َوَ�نْ 
َ
فَْضُل «: َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َالةِ  أ ـمَ  َ�ْعدَ  الصَّ

ْ
 ْفُروَضةِ ال

اهُ  .»اللَّيْل َجوف يِف  َصَالةٌ  وَ د رَ  .)١(أَمحْ

ن یبھتر«فرمودند:  یدم که میشن ج د: از رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱۸( -۱۲۳۶
نماز  یعنیاست که در دل شب گزارده شود؛ ( ینماز فرض، نمازن نماز بعد از یو برتر
 ».تھّجد)
 ].ت کرده استیث را احمد بن حنبل رواین حدی[ا

 )ٌح یَصحِ ] (۱۹[ - ۱۲۳۷

يِب  َوَ�نْ 
َ
  رجل َجاءَ : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
 فَإَِذا بِاللَّيِْل  يَُص�ِّ  فَالنا إِن: َ�َقاَل  ص� انلَّيِب  إىِل

ْصبَحَ 
َ
َق  أ اهُ . َ�ُقوُل  َما َسيَنَْهاهُ  إِنَّهُ : َ�َقاَل  رَسَ وَ َدُ  رَ يُّ  أَمحْ قِ بَيْهَ الْ بِ  يفِ  وَ عَ نِ  شُ يامَ ِ  .)٢(اإلْ

گمان  یآمد و گفت: ب ج به نزد رسول خدا ید: مردیگو س رهی) ابوھر۱۹( -۱۲۳۷
 ازد!ی یدست م یکند، به دزد یچون صبح م یپردازد ول یدر شب به نماز م یفالن

، نمازگزاردنش در شب و آنچه او در نماز یبه زود«فرمودند:  ج آن حضرت
 ».شود، بازخواھد داشت ید، او را از آنچه مرتکب میگو یم

 اند]. ت کردهیروا »مانیشعب اال«در  یھقیث را احمد بن حنبل و بین حدی[ا
آثارش  یه فساد ھمه جا را در برگرفته است، حتکم ینک یم یزندگ یدر زمان :شرح

خود بشر است.  ین بال ھم از دستاوردھایدار و گسترده شده است. البته ایدر فضا پد
ت و لجن یانسان را به معص یعاد یھا شتر از حالتیثرت فساد به مراتب بکانتشار و 

دھد  یگناھان قرار م ی ر شود انسان را در محاصرهیه ھرگاه فساد فراگکشاند، چرا ک یم
بگردد، تا  ینجات خود از معاص یبرا یا ه دنبال راه چاره و روزنهکد نک یو او را وادار م

 .۲/۵۳۵؛ و مسند احمد ۲۴۲۹ح  ۲/۸۱۱)؛ ابوداود ۱۱۶۳-۲۰۲ح ( ۲/۸۲۱مسلم  -١
 .۳۲۶۱ح  ۳/۱۷۴» مانیشعب اال«در  یھقی؛ و ب۲/۴۴۷مسند احمد  -٢
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ن یین مطلب را تبیا ج رمکند. رسول اک کمک کت خطرناین موقعیبتواند او را در ا
گناه  کتر یاور انسان برایو  کمکن یبھتر ینماز شب و شب زنده دار«رده است: ک

انسان  ی د به مدرسهیگناھان است باد یخود از ق یلذا اگر انسان خواھان آزاد» است.
ار ھمدم و ھم یدر خلوت، با  یش دمیقل خویو ص کیساز شب پناه برد و جھت پا

شان از یدر محضر ا«ند: ک یت میروا ج از آن حضرت س رهیمجلس شود. حضرت ابوھر
 یدر روز دست به سرقت و دزد یپردازد ول یه در شب به نماز مکاد شد ین یچن یسک
شود  یب مکن عمل خوب او را از آنچه مرتیا یپاسخ فرمود: به زود زند، در یم

ش یخو یوتکالم ملکه خداوند در که است ین آیر این ھم تفسیو ا )١(»بازخواھد داشت
 دارد: یان میب

لَٰوةَ إِنَّ ﴿  .)٢(]۴۵بوت: ک[العن ﴾ٱلُۡمنَكرِ وَ  ٱۡلَفۡحَشآءِ  َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ٱلصَّ
ه انسان در دل شب و در کشگفت آور است  یعمل یواقعًا عبادت و شب زنده دار

ر و تالوت کن نماز و ذیا! چگونه ایشود. خدا یخلوت به نماز خواندن و تالوت مشغول م
 کراسته و پایھا پ یدارد و او را از آلودگ یباز م یاب گناه و بدکو دعا صاحبش را از ارت

زد و یخ یش برمیوشب از بستر خ یھا یکیه در تارک یسکند؟ پرواضح است، ک یم
ش یایشگاه آن ذات مقدس به دعا و نیشود و خالصانه به پ یم یتعال یمتوجه ذات بار

ه در آن لحظه، به کصداقت و اخالص آن انسان است  ی پردازد، خود نشان دھنده یم
 ندارد. یار او، اطالعکن یاز ا یسک -ب است یه عالم الغک -جز خداوند 

، حسن مراقبت را در انسان یمداومت بر شب زنده دارن، استمرار و یگذشته از ا
ش یھایارکم کشه در مورد یر و اندکز، انسان را بر تفین امر نیند. اک یت میم تقوکم ک
دار شود و خود یدارد تا از خواب غفلت ب ینفس وام ی ند و او را به محاسبهک یم یاری

شود، نجات دھد، و چنان  یمپروردگار  یه موجب ناخوشنودک یھا و موانع یرا از آلودگ
شد ک یت دست میاب گناه و معصکه از ارتکآورد  یدر او به وجود م یا زهیاحساس و انگ

ن ینم از اک یه با او خلوت مک ییه خداکنم، حال آنک ید: چگونه دزدیگو یو با خود م
گاه است، لذا از خداوند پوزش مک پس ن یگردم و از ا یاو باز م یخواھم و به سو یارم آ

 .۲/۲۵۸ت احمد و بّزار؛ مجمع الزوائد یبه روا -١
ناپسند [از نظر شرع] باز  یارھاکمسّلمًا نماز [انسان را] از گناھان بزرگ و از : «... ۴۵بوت / کعن -٢

 .»دارد... یم
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خواھد  یگناھان خداحافظ ی ن صورت با ھمهیروم و بد یھرگز دنبال عمل خالف نم
 رد.ک

گناه را در  ی کننده یل، اثر خنثین قبیگر از اید یثیث و احادین حدیبه ھر حال؛ ا
ک نوع ی، یقت ھر گناه و عمل زشتیکنند، و در حق یت میک تثبیطاعات و اعمال ن

ابد یھا ادامه  یکین تاریکند که اگر ا یجاد مین انسان ارا در روح و روا یو ظلمت یکیتار
ک و یکار ن یکند، ول یانسان را مسخ م یاثرات آنھا متراکم شده و به صورت وحشتناک

بخشد  یم یلطافت یبه روح آدم سرچشمه گرفته، یالھ ی زهیروزانه که از انگ ینمازھا
 مبدل سازد. ییرا به روشناھا  یرگید و آن تیتواند از آن بشو یکه آثار گناه را م

ت و یاز معنو یط خود انجام شود، انسان را در عالمیھرگاه نماز با شرا !یآر
سازد که  یاو را با خدا چنان محکم م یمانیا یوندھایبرد که پ یت فرو میروحان
شان را در برابر گناه یدھد. نماز، ا یھا و آثار گناه را از دل و جان او شستشو م یآلودگ

را  یانسان یملکات عال یھا د و جوانهیزدا یدل م ی نهیکند و زنگار گناه را از آ یمه میب
ر یو قلب را پاک و روح را تطھ یانسان را قو  ی اند و ارادهیرو یدر اعماق جان بشر م

 کند. یم
در  یرومندیه سد نک یکند، موج یجاد میت را در وجود انسان ایاز معنو ینماز موج

شستشو از گناھان و  ی لهیشود، نماز وس یپروردگار محسوب مت یبرابر گناه ومعص
کند. نماز  یو انسان را دعوت به توبه و اصالح گذشته م .است یمغفرت و آمرزش الھ

کند و نھال تقوا  یت میمان را در انسان تقوینده است که روح ایدر برابر گناھان آ یسد
 یاست که مرتبًا به انسان در روزدھد. نماز غفلت زدا  یرا در دل پرورش م یو خداترس

سازد،  ینش او را خاطر نشان میدھد، ھدف آفر یکند، ھشدار م یپنج مرتبه اخطار م
شکند،  یو ِکبر را درھم م ینیکند، خودب یبه او گوشزد م ت او را در جھانیموقع
 ثاریو خضوع، و ا ، خشوعیزند و تواضع و فروتن یرا کنار م یغرور و خودخواھ یھا پرده

 آورد. یرا به ارمغان م یو فداکار
انسان است، نماز است که  یمعنو یو تکامل یپرورش فضائل اخالق ی لهینماز، وس

برد و به ملکوت  یرون میعت بیعالم طب یواریانسان را از جھان محدود ماده و چھارد
به  ازیسازد تا خود را بدون ن یکند و با فرشتگان ھم صدا و ھمراز م یھا دعوت م آسمان

 زد.یخ یند و با او به گفتگو برمیب یچ واسطه، در برابر خدا میھ

 



 المصابیح ترجمه و شرح مشکوة    ٧٥٢

 یاست، البته برا یاز گناھان و مغفرت و آمرزش الھ یشستشو ی لهی! نماز، وسیآر
که با روح و با حضور قلب  یدھند، نماز یانجام م یخود را به خوب یکه نمازھا یکسان

ره را از دل و جان یر گناھان صغ، آثاین نمازین چنیو خشوع و خضوع ادا شود، ا
 د. یزدا یرا از آن م یکید و ظلمت و تاریشو یم

ق یره تشویث مردم را به گناھان صغین احادیبپرسد که: ا یممکن است کس
 یره و کوچک مانعیره، ارتکاب گناھان صغیند: با ترک گناھان کبیگو ید و مینما یم

گر عبادات و طاعات یگانه و د پنج یبا نمازھا ین گناھانیندارد، چرا که خواه ناخواه، چن
 شوند! یبخشوده م

 یھا نهیره، خصوصًا با فراھم بودن زمیزکردن از گناھان کبید دانست که پرھیاما با
تواند آثار گناھان  یکند که م یجاد میرا در انسان ا یروحان یک نوع حالت تقوایھا،  آن

 ۡ�ََسَ�ِٰت ٱإِنَّ ﴿ ی هیث، ھمانند آیاحادن یقت اید و در حقیکوچک را از وجود او بشو
ّ�ِ ٱيُۡذهِۡ�َ  اعمال  یاز آثار واقع یکیباشد، و در واقع، اشاره به  یم ]۱۱۴[ھود:  ﴾اتِ  َٔ لسَّ

ن درست به ی.. است و ا.رمضان، نماز جمعه و ی گانه، روزه پنج یل: نمازھایک از قبین
تارکان گناھان  یبرا یمعنو ک نوع پاداشیره، ین معنااست که بخشش گناھان صغیا

 ره دارد.یترک گناھان کب یبرا یا ق کنندهین خود اثر تشویره است، و ایکب
 )حیَصحِ ] (۲۰[ - ۱۲۳۸

يِب  َوَ�نْ 
َ
يِب  َسِعيدٍ  أ

َ
  ُهَر�َْرةَ  َوأ

َ
ْ�َقَظ  إِذا«: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاال

َ
ْهلَهُ  الرَُّجُل  أ

َ
 اللَّيْلِ  ِمنَ  أ

وْ  فََصلَّيَا
َ
َعتَْ�ِ  َص�َّ  أ

ْ
يًعا َر� اِكِر�نَ  يِف  ُكِتبَا مَجِ اِكَراِت  اذلَّ اهُ  .»َواذلَّ وَ د أَبُو رَ اوُ ابْن دَ ه وَ اجَ  .)١(مَ

فرمودند:  ج ند: رسول خدایگو س رهیو ابوھر س ید خدری) ابوسع۲۰( -۱۲۳۸
ا ھر کدام به ی -با ھم ھردو  دار کند ویاش را در شب ب که مرد، خانواده یھنگام«

 ی ادکنندهیمردان و زنان ذاکر ( ی دو رکعت نماز بگزارند، نامشان در زمره - ییتنھا
 ».شود یخدا) نوشته م

 ].اند ت کردهیث را ابوداود و ابن ماجه رواین حدی[ا

تبا يف الذاكرين« :شرح ا به یبه زبان  یزیچ یادآوری یبه معنا ذکر: »الذاكراتو كُ
 .یذکر زبان -۲. یذکر قلب -۱ دوگونه است:اند: ذکر  ن رو گفتهیقلب است؛ از ا

 .۱۳۳۵ح  ۱/۴۲۳؛ و ابن ماجه ۱۳۰۹ح  ۲/۷۳ابوداود  -١
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آرامش دلھا و فراچنگ  ی هیکه ما -د توجه داشت که منظور از ذکر خدا یاّما با
ح یوسته، تسبیست که نام او را بر زبان آورد و به طور پین نیتنھا ا -آوردن پاداش است 

توجه او و د، بلکه منظور آن است که با تمام قلب و وجود، میر گویل و تکبیو تھل
گاھ ت در ین توجه، مبدأ حرکت و فّعالی، حاضر و ناظر بودنش گردد؛ و ایعظمت، علم، آ

 ینیان او و گناه سّد محکم و پوالدیھا گردد و م یکیجھاد و تالش و ن یوجود او به سو
، یاسالم یھا تیھا در روا قت ذکر، که آن ھمه آثار و برکتین است حقیجاد کند؛ ایا

 شده است.ان یآن ب یبرا
توجه با تمام وجود به خداوند نه  یعنی -کلمه  یواقع یبه معنا - ذکرو در واقع، 

اعمال و کردار انسان پرتوافکن باشد و  ی که در ھمه یزبان؛ ذکر ی تنھا با زبان و لقلقه
مؤمنان را مؤظف  ی ث، ھمهیب، قرآن و حدین ترتیھا بپاشد؛ و بد بر آن یینور و روشنا

اد او کنند و حضور قلب یاد خدا باشند؛ به ھنگام عبادت، یر ھمه حال به کنند که د یم
اد او کنند و چشم بپوشند یگناه،  یھا و اخالص داشته باشند؛ و به ھنگام حضور صحنه

اد او یداد، توبه کنند و به راه حق بازگردند. و به ھنگام نعمت،  یرو یا اگر لغزشیو 
با یاد او کنند و صبور و شکیبت،یبه ھنگام بال و مص کنند و شکرگزار و قدردان باشند؛ و

 باشند.
تنھا ذکر  -لت ین ھمه فضیبا ا -د تصور کرد که منظور از ذکر پروردگار یو ھرگز نبا

ن ذکر یح شده است که منظور، عالوه بر ایتصر یاسالم یھا تیاست؛ بلکه در روا یزبان
اد یرد به یگ یقرار م یکه انسان در برابر کار حرام یھنگام یعنیاست؛  یو عمل یقلب

 د.یافتد و آن را ترک گویخدا ب
انسان، حضور داشته باشد و نور پروردگار،  ین است که خدا در تمام زندگیھدف ا
 ی زهین و آویشد و فرمان او را نصب العیاندیرد و ھمواره به او بیاو را فراگ یتمام زندگ
 ش قرار دھد.یگوش خو

ند و یخرد، گرد ھم آ یجاھل و ب یست که گروھین ی، مجالسمجالس ذکرن رو، یاز ا
را  ییھا عنوان کنند و بدعت یاذکار اختراع یش و نوش پردازند و در ضمن مشتیبه ع

ھا اشاره رفته  ث بدانیکه در احاد - ھا و مجالس ذکر حلقهرواج دھند؛ و منظور از 
اء شود و یاح یاست که در آن، علوم و معارف اسالم یجلسات و محافل -است 
ھا در آن ساخته شوند و  ت کننده مطرح گردد و انسانیآموزنده و ترب یھا بحث

 ند.یگنھکاران پاک گردند و به راه خدا آ
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 )فیَضعِ ] (۲۱[ - ۱۲۳۹

اُف «: ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن  رْشَ
َ
يَتْ  أ مَّ

ُ
ُقْرآنِ  لَةُ مَحَ  أ

ْ
ْصَحاُب  ال

َ
 َوأ

اهُ  .»اللَّيِْل  وَ يُّ  رَ قِ بَيْهَ بِ  يفِ  الْ عَ ن شُ يامَ ِ  .)١(اإلْ

حامالن قرآن «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عباس۲۱( -۱۲۳۹
 ».ان اّمت من ھستندیو َاع َاشراف ی داران، از زمره و شب زنده

 ].ت کرده استیروا» مانیشعب اال«در  یھقیث را بین حدی[ا
 د:یفرما یخداوند بلندمرتبه م :شرح

نۡ ﴿  مَّ
َ
ۡلِ  َءانَآءَ  َ�ٰنٌِت  ُهوَ  أ ْ َوَ�رۡ  ٱ�ِخَرةَ  َ�َۡذرُ  َوقَآ�ِٗما اَساِجدٗ  ٱ�َّ  ﴾َرّ�ِهِۦ رَۡ�َةَ  ُجوا

 ]۹[الزمر: 
که در اوقات شب، سجده کنان و  یا کسیا شخص مشرک و گمراه بھتر است) یآ«(

شتن را) از (عذاب) آخرت به دور یشود و (خو یو عبادت مشغول مستاده به طاعت یا
 .؟»گردد یدارد و رحمت پروردگار خود را خواستار م یم

ن انسان یبه ھر حال، آن انسان مشرک و فراموشکار و گمراه و گمراه کننده کجا و ا
بر  یشانیو باصفا که در دل شب که چشم غافالن در خواب است، پ یداردل و نورانیب

 خواند، کجا؟! یدرگاه دوست گذارده و با خوف و رجاء، او را م
دانند و نه به  یفر او خود را در امان میھا، نه به ھنگام نعمت از مجازات و ک آن

ن دو عامل، ھمواره وجود آنان را در یکنند؛ و ا ید میھنگام بال از رحمتش قطع ام
ن یبرد. از ا یراه راست و درست م یاط به سویو احت یاریمداوم، توأم با ھوش یحرکت

ھا، از  را آنیستند؛ زیکسان نیو  یگران مساویداران، با د رو، حامالن قران و شب زنده

 ند.یآ یبه شمار م ج ان اّمت رسول خدایَاشراف و َاع ی زمره

ة، طعمها طّيب«ند: یفرما یم یثیدر حد ج رسول خدا  مثل اذلي يقرأ القران اكالتُرجَّ
� و -مثل الفاجر و ال ر�ح هلا؛و اذلي اليقرأ القران اكتلمرة طعمها طّيبو طّيب؛ر�ها و

 -مثل الفاجر و طعمها مّر؛و اذلي يقرأ القران كمثل الر�انة ر�ها طّيب -رواية: املنافق 
، ی(بخار »ال ر�ح هلاو اذلي اليقرأ القران كمثل احلنظلة، طعمها مرّ  -� رواية: املنافق و

 ).ییو نسا یاود، ترمذمسلم، ابود

 .۲۷۰۳ح  ۲/۵۵۶» مانیشعب اال«در  یھقیب -١
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طعم و خوش بو است،  خواند، مانند ترنج است که خوش یکه قرآن م یھر مسلمان«
طعم است و اّما بو ندارد. و  خواند، مانند خرما است که خوش  یکه قرآن نم یو کس
دارد. و  یحان است که خوشبو است و اّما طعم تلخیخواند، مانند ر یکه قرآن م یمنافق
 .»خواند، مانند حنظل است که بدمزه و بدبو است یکه قرآن نم یقا منافیفاجر 

مان، راه سعادت و فسق و فجور و نفاق و یگردد که ا یث معلوم مین حدیاز ا
است؛ و قرآن، درخت تناور اسالم است که علوم  یشقاوت و بدبخت ی هی، مایدورنگ

 باشند. ین مآ یھا ، مانند: فقه، کالم، عرفان و اخالق، شاخهیمختلف اسالم
ا یاست که با قرآن دارد و  یتعّلق و ارتباط ی به اندازهھرکس  زان درجه و مقامیم

ث یث، مردم را از حین حدیدر ا ج امبریکند؛ پ یاست که در قرآن م یتفّکر و تدّبر
م کرده یبه چھار دسته تقس - یمان ظاھریا یحت -مان یو ا یارتباط با قرآن، وابستگ

 است:
ز است و به خدا و رسول و یمان لبریھستند که قلبشان از ا یکسان: اول ی دسته

اند، شبانه روز به تالوتش  نش مؤمن و معتقداند. با قرآن مونس و ھمدمیکتاب و د
شان دست دھد یبرا یوع و سجود، ھرگاه فرصتکستاده و نشسته، در حال ریاند ا مشغول

ز یاد خدا غافل نماند و دست آویشان از یه دلھاکنینند تا اک ینم یوتاھکاز تالوتش 
ه با دل کست بلینند، تالوتش ھم با زبان نکن واقع نشود و او را از راه بدر نیاطیش
آن عمل و  ی جهیت است و نتیت و ھدایه ثمره آن خشکل است ین دلیخواند؛ بھم یم

 استقامت.
 یا وهیه مکه نموده یرا به ترنج تشب یسانکن یامبر رحمت، چنیل پین دلیبه ھم

، استقامت، یمان، مردانگی، ایکیبجز ن ییازمایه اگر آنھا را بکاند  یذ و خوشبویلذ
ز قرآن از یه عطر دل انگیکو چگونه در حال ینیب یاز اسانس آن نم ی، خوشرویوفادار

 شود. یم یزبان و قلبشان جار
اند و از  امش عاملکاح مان دارند و بهیه به قرآن اکھستند  یسانکدوم:  ی دسته

ه کخوانند و از بر ندارند  یاند اما قرآن را نم ارشاداتش بھره مند و به اخالقش متخلق
ت و خوش یستند. ھر چند خوش نیھستند خوش طعم، اما خوشبو ن یبسان خرمائ

 ستند.یاند خوشبو ن قرآن بھره نگرفته کردار باشند. اما چون از مشک
دارد قرآن را  ین رسمیو از د یمه تنھا از اسالم اسک یا منافقیسوم: فاجر  ی دسته

گوناگونش را آشناست، اما  یداند و آھنگھا یخواند، از بر دارد، قرائات مختلفش را م یم
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ز یچ یو تلخ یکیو تار یاھیجز س یافکند اگر قلبش را بشک یاز حنجره تجاوز نم
ه کرده است که یحان تشبیرا به ر ین شخصیامبر چنیه پکن است ی، ایابی ینم یگرید

ه ک یوقت یسکن یدارد چن یا خوشبو است اما طعم تلخ و گزنده ینکاگر استشمام 
ره و یگرداند، اما قلبش ت یند و مجالس را معطر مک یخواند جانھا را آرام م یقرآن را م
 ند.ک ینم یریحت و موعظه در او تأثیبر دلش نھاده و نص یرا نفاقش مھریتار است ز
و نه  یبا قرآن ندارد نه علم یه ارتباطکاست  یا فاجریچھارم: منافق  ی دسته

رده که یرا به حنظل تشب ین شخصیامبر چنیند و نه از بر دارد. پک ی، نه تالوت میعمل
ده است و مردم از دست و زبانش یه در رستنگاه نفاق روئکه بدطعم و بدبو است ک

الم که کا ن عطرھیشود چون از بھتر یاز او استشمام نم یریچ خیستند ھیآسوده ن
 ی دلھا و نوازنده کھا و پزش دهید ی ه جالدھندهک یخداوند است محروم است کتاب
 گوشھا و آرامبخش جانھا است.

ن یدامکه در کز بنگر یرد، تو نکامبر مشخص یه پکبودند  ینھا چھار گروھیا
و متدبر و عامل و  یه مؤمن و مخلص، قارک یباش یسانکن باورم از ی؟ بر ایا دسته

 ھستند. یمتق
ھا مّنت  است که خداوند بلندمرتبه بر آن یکسان ن اّمت، یان ای؛ َاشراف و اعیآر

ده و عالم به احکام قرآن ھستند؛ حالل و یھا بخش نھاده و قدرت حفظ قرآن را بدان
ده و مکانتش را یتالوتش را چش ینیریدانند؛ ش یحرام، آداب و اخالق قرآن را م

خوانند؛  یو مونس قرآن ھستند؛ شبانه روز قرآن را من یاند؛ ھمراز، ھمنش شناخته
اد قرآن زنده و عقلشان در رشد و یزبانشان به خواندن قرآن مشغول و دلشان به 

بخش قرآن است؛ در مشکالت و  فرح یھا مینس ی فتهیارتقا و جانشان ش
 یھا آورند؛ منازعات و کشمکش یھا به قرآن پناه م ھا و دغدغه ھا و چالش یگرفتار

ل یقرآن، زا ی لهیبخشند و غبار شبھات را به وس یصله میش را به قرآن فیخو
خوانند و جاھالن را  یآن م یریدھند و مردم را به فراگ یسازند؛ به قرآن فتوا م یم

بخشند و افراد را به آن اندرز  یماران را به قرآن شفا میند و بینما یبه قرآن ارشاد م
 دھند. یم

اش نھاده باشد و شب را با تالوت آن، به شب  نهیقرآن را در س؛ ھر که خداوند، یآر
، یدل، کمال عقل ی، صفایفراوان، تندرست یریقت بدو خیبپردازد، در حق یدار زنده

 ده است.یو صداقت بخش ی، دانشمندی، مھربانی، بزرگی، فروتنیثروتمند
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 یمؤمن ی هیدانند که ھمسا یرا تنھا سعادتمندان و خردمندان م یرین خیچن
 یداشته باشند که اھل قرآن و عامل به آن باشد و آنان به حال او غبطه بخورند و تمّنا

 ند.یرا بنما یدن به چنان مقامیرس
 )حیَصحِ ] (۲۲[ - ۱۲۴۰

نَّ  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
َ
بَاهُ  أ

َ
  ْ�نَ  ُ�َمرَ  أ

ْ
اِب ـال  َذاإِ  َحىتَّ  اهللاُ  َشاءَ  َما اللَّيِْل  ِمنَ  يَُص�ِّ  اَكنَ  س َخطَّ

ْ�َقَظ  اللَّيِْل  آِخرِ  ِمنْ  اَكنَ 
َ
ْهلَهُ  أ

َ
َالةِ  أ َالةُ : لَُهمْ  َ�ُقوُل  لِلصَّ يَةَ  َهِذهِ  َ�تْلُو ُ�مَّ  الصَّ

ْ
ۡهلََك ﴿: اآل

َ
ُمۡر أ

ۡ
َوأ

 ِ لَٰوةِ ٱب ُۡن نَۡرزُقَُكۗ وَ  َٔ َعلَۡيَهاۖ َ� �َۡ�  ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  لصَّ  .]١٣٢ [طه: ﴾١٣٢لِلتَّۡقَوىٰ  ۡلَ�ٰقَِبةُ ٱلَُك رِۡزٗقاۖ �َّ
اهُ  وَ الك رَ  .)١(مَ

به  -شبانگاه  س د: پدرش عمر به خطابیگو س ) عبدالله بن عمر۲۲( -۱۲۴۰
نمود و چون  یم یدار زنده گزارد و شب ینماز تھّجد م -که خدا خواسته بود  یا اندازه

دار یگزاردن نماز، از خواب ب یش را برایخو ی د، خانوادهیرس یقسمت آخر شب فرام

ُمۡر ﴿کرد:  یه را تالوت مین آی؛ و سپس ا»وقت نماز است«گفت:  یھا م بدانکرد و  یم
ۡ
َوأ

 ِ ۡهلََك ب
َ
لَٰوةِ ٱأ ُۡن نَۡرزُُقَكۗ وَ  َٔ َعلَۡيَهاۖ َ� �َۡ�  ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  لصَّ [طه:  ﴾١٣٢لِلتَّۡقَوىٰ  ۡلَ�ِٰقَبةُ ٱلَُك رِۡزٗقاۖ �َّ

و  یاد خدا و پاکی ی هیخود را به گزاردن نماز دستور بده (چرا که نماز، ما ی خانواده« .]۱۳۲
 یآن ثابت و ماندگار باش. ما از تو روز ی ز بر اقامهیت روح است) و خود نیدل و تقو یصفا

ک و ستوده) از آِن (اھل تقوا و) یم؛ و سرانجام (نیدھ یم یم، بلکه ما به تو روزیخواھ ینم
 .»است یزگاریپرھ

 ].ت کرده استیث را مالک رواین حدی[ا
 د که: ینما یز الزم مین نکته نینجا ذکر ایدر ا :شرح

ن یرد؛ ایش اجازه بگی، از شوھر خویدار ام و شب زندهیق یسّنت است که زن برا

د بدون یزن نبا«ند: ک یت مین روایاز آن حضرت چن س مطلب را عبدالله بن عباس
انجام  یاو شب برا ی د بدون اجازهیز نبایرا به خانه راه دھد، ن یسکشوھر  ی اجازه

 .)٢(»ند.کام یشب ق یایمستحبات و اح

 ».لیتاب صالة اللک«، ۵ح  ۱/۱۱۹ کموطأ مال -١
 .۲/۲۶۴مجمع الزوائد  -٢
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آموزد حال شوھر خود را ھم  یه به زن مک اسالم، ین است روش و رھنمود متعالیا
 یند تا به نماز شب روک یق میث مرد را تشوین حدیمد نظر داشته باشد. عالوه بر آن، ا

ز به شب زنده یند؛ ھمسرش را نکم ین اساس زمان خواب خود را تنظیبر ااورد، و یب
ن عمل یش باشد، تا مبادا ھم خود او از ایند و مراقب عبادتھاکق یو نماز شب تشو یدار
 ھمسرش شود. یده غفلت ورزد و ھم مانع شب زنده داریار پسندیبس

زن خوشحال خواھد شد و  ی ن خواستهیو صالح باشد، از ا یکن یاگر شوھر، انسان
سعادت و  ی هیخود ما ین امر را برایرد، و اکبدون چون و چرا با آن موافقت خواھد 

به  یاست، حت یعیطب ین امریمردان صالح چن یه براکافتخار خواھد دانست. چرا 
به خرج داد بر صورت او  یند و اگر سستکدار ینماز ب یه او را ھم براکزن خواھد گفت 

ه زن ک یشود، به طور یث مرتفع مین دو حدیب ین صورت تعارض ظاھریبد آب بپاشد.
له مطابق سنت ین وسیرده است و بدکدار یدار شده و ھم او را بیشوھر ب ی ھم با اجازه

 رده است.کعمل  ج امبریپ
شاوندان و برادران نزد یاز خو یسکه ھر کفرد مسلمان سنت است  ین برایھمچن

 س ند. عبدالله بن عباسکدار یاو را ب ینماز شب و شب زنده دارلت یاو بود، به خاطر فض
بر مرا تکان داد من امیرد. پکدار ینماز ب یه مرا براکامبر بودم ینزد پ یشب«د: یفرما یم

 .)١(»ھم بیدار شدم

ن یف برد و به آنان چنیتشر لو فاطمه  یعل ی به خانه ج آن حضرت یشب
د در پاسخ آن یگو یدر ادامه م سی رت علد؟ حضیخوان یا نماز نمیخطاب نمود: آ

زد. چون یانگ یحضرت گفتم: جان ما در دست خداوند است، ھرگاه بخواھد ما را برم
ه با ک یدم در حالیبعد شن کیاند ینگفت، ول یزین را گفتم، آن حضرت برگشت و چیا

�َ�ٰنُ ٱَوَ�َن ﴿فرمود:  ین میزد چن یدست بر ران خود م ءٖ َجَدٗ�  ۡ�ِ ۡ�َ َ�َ�ۡ
َ
ھف: ک[ال ﴾أ

۵۴[)٢(. 

 ل.یو دعائه بالل ج ت مسلم، باب صالة النبیبه روا -١
ز به یش از ھر چیعتًا دوست دار جر و بحث و مشاجره است و] بیانسان [طب یول: «... ۵۴ھف / ک -٢

ام یق یعل ج یض النبی، باب تحریت بخاریبه روا..». .زد]یست یق میپردازد [و با حقا یمجادله م
 .۱۱۲۷ح  ۱۳ - ۶/۱۱ل یالل
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ند. کدار ینماز ب یبار افراد را برا یکش از یشب ب یکه در کندارد،  یرادیالبته ا

شب ھنگام نزد من و فاطمه آمد و ما را  ج آن حضرت«د: یفرما یم سی حضرت عل
به نماز مشغول شد و چون  یرد و سپس به خانه برگشت و مدتکدار ینماز ب یبرا

 .)١(»یم دوباره آمد و ما را بیدار کرددار نشده ایه بکرد کاحساس 
ه او ک یسک یرد و براین اقدام را با آغوش باز بپذید ایه خواب است، باک یسکالبته 

اھو به ید ناراحت شود و سر و صدا و ھیند، نباکر یخ یرده، دعاکدار یام بیرا جھت ق
مسئله  یمتأسفانه امروزه تا حّد  یرا مورد ضرب و شتم قرار دھد. ولراه اندازد و او 

 یادا یرا برا یخود، اگر شخص یگر نوافل به جایس شده است. به عبارت دکبرع
برد.  یار مکھم به  کیکیانًا الفاظ ریشود و اح ینند، ناراحت مکدار یفرض ب ینمازھا

 یه برخورد وکداند  یند خدا مکار دیب یانجام نوافل از خواب یاو را برا یسکحال اگر 
  .م!یچگونه خواھد بود؟! بارالھا، رحمت و لطف تو را مسئلت دار

 

 ھمان. -١
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