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 فصل اول

 )حیَصحِ ] (۱[ - ۱۲۴۱

�ٍَس  َ�نْ 
َ
ْهرِ  ِمنَ  ُ�ْفِطرُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  أ نْ  ُ�َظنَّ  َحىتَّ  الشَّ

َ
  أ

َ
 َوَ�ُصومُ  ِمنْهُ  يَُصومَ  ال

نْ  ُ�َظنَّ  َحىتَّ 
َ
  أ

َ
  َوَ�نَ  َشيْئًا ِمنْهُ  ُ�ْفِطرَ  ال

َ
نْ  �ََشاءُ  ال

َ
  ُمَصلِّيًا اللَّيِْل  ِمنَ  تََراهُ  أ

َّ
ْ�تَهُ  إِال

َ
  َرأ

َ
 نَائًِما َوال

 
َّ

ْ�تَهُ  إِال
َ
اهُ . َرأ وَ يّ  رَ ارِ   .البُخَ

 ج امبریافتاد که پ یاوقات اتفاق م ید: گاھیگو س ) انس بن مالک۱( -۱۲۴۱
ن یگرفتند) که چن ینم یمستحب ی کردند (و روزه یک ماه افطار میوسته در یچنان پ

از آن ماه را روزه باشند؛ و  یخواھند روز یگر نمید ج شد که آن حضرت یپنداشته م
شان یشد که ا ین گمان میگرفتند که چن یک ماه روزه میوسته در یز چنان پین یگاھ

خواھند تمام ماه  یند؛ (بلکه میاز آن ماه را بخورند و افطار نما یخواھند روز یگر نمید
 از آن را افطار نکنند). یرا روزه باشند و روز

خواب  ج د آن حضرتین وقت از شب، بایدر ا یپنداشت یچنان بود که م یو گاھ
شان ید ایکه با یپنداشت یم ی؛ و گاھیدید یشان را در حال نماز میباشد و حال آن که ا

 شان خواب بودند.یو حال آن که ا ینیرا در حال نماز بب
 .]ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

رسول  یمستحب ی روزه ین است که برایمراد ا :»يفطر... ج اكن رسول اهللا« شرح:

 یمستحب ی وسته روزهیچنان پ یشان گاھینبود، بلکه ا یوقت مشّخص ج خدا

از  یچ روزیخواھند ھ ینم ج ا رسول خدایگفتند: گو یگرفتند که صحابه با خود م یم
 ماه را افطار کنند.

 ج امبریا پیگفتند: گو یکردند که با خود م یافطار موسته یز چنان پین یو گاھ
 رند.یچ روزه بگیخواھند ھ ینم



 ٣ )اعمال در یرو انهیم و ِاعتدال) ۳۴( باب: (الصلوة کتاب

نماز شب  ین است که برای: مراد ا»و اكن ال�شاء ان تراه من الليل مصلّياً اال رأيته«

از شب را  یمشّخص ی وجود نداشت که حّصه ینیز وقت مشّخص و معین ج رسول خدا

 ج امبریعبادت و نماز قرار دھند؛ بلکه عادت پ یرا برا ینیمع ی خواب و حّصه یبرا

د خواب یبا ج ن وقت شب، آن حضرتیشد که در ا ین تصور میچنان بود که گاه چن
ن تصور یچن یدار و در حال خواندن نماز بودند؛ و گاھیشان بیباشند، حال آن که ا

 ن خواب بودند.شایخوانند، حال آن که ا یشان نماز مین وقت شب، ایشد که در ا یم
 :»انه و معتدل استیک اّمت میاّمت اسالم، «

آن، در آن است  ییبایرا شرافت و زیانه و ُمعتدل است؛ زیک اّمت می، یاّمت اسالم
 انه قرار دارد.یط به دور است و در حّد اعتدال و میکه از افراط و تفر

؛ نه »ر و شرکیتقص«ند و نه راه یمایپ یرا م »غلّو «که نه راه  ؛»دهیعق«معتدل از نظر 
ھستند  »هیتشب«صفات خدا معتقد به  ی ؛ نه درباره»ضیتفو«ھستند و نه  »جبر«طرفدار 

 .»لیتعط«و نه 
روند  یدر جھان ماّده فرو م ی: که نه به کلّ »یو ماّد  یمعنو یھا ارزش«معتدل از نظر 

روند که از  یفرو م سپرده شود و نه آن چنان در عالم معنا یت به فراموشیکه معنو
 یش ماّد یھود، جز گرایاز  یمیخبر گردند؛ نه ھمچون گروه عظ یب یجھان ماده به کلّ 

 ند.یا گویترک دن یکه به کلّ  یحیرا نشناسند و نه ھمچون راھبان مس یزیچ
خود، جمود دارند که  یھا ؛ که نه آن چنان بر دانسته»علم و دانش«معتدل از نظر 

 زند.یبرخ ییاند که به دنبال ھر صدا گونه خودباخته نشوند و نه آن رایگران 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
 .شوند!ن مّلت و آن اّمت، ذوب یزدگان در ا زدگان و شرق 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
مان، دادگر، مجاھد، مبارز، شجاع، مھربان، فّعال، یابعاد مختلف، متفّکر، با ا یاست دارا

گاه و باگذشت.  آ
َفٌق ] (۲[ - ۱۲۴۲  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٤

َحبُّ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَالَْت  اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ
ْ�َمالِ  أ

َ ْ
  األ

َ
 .)١(»قل َو�ِن أدومها اهللا إِىل

ن و یتر محبوب«فرمودند:  ج خداد: رسول یگو ل شهی) عا۲( -۱۲۴۲
ھا است؛ اگر چه اندک  ن آنیتر دوامشگاه خداوند، با ین کارھا به پیتر یداشتن دوست

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

 )ٌح یَصحِ ] (۳[ - ۱۲۴۳

ْ�َمالِ  ِمنَ  ُخُذوا« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ ْ
 اهللاَ  فَإِنَّ  تُِطيُقونَ  َما األ

 
َ

 .)٢(»تملوا َحىتَّ  يمل ال

ش، یتوان خو ی به اندازه«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو ل شهی) عا۳( -۱۲۴۳
د، ملول یگاه که شما خسته نشو د؛ چرا که خدا تا آنید و اعمال انجام دھیریکار بگ

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

دادن  یعنیاست؛  »ترک اعطاء ثوابهیال« یبه معنا »اليملّ «: »فانّ اهللا اليملّ « شرح:
 کند. یغ نمیپاداشش را از شما در

 د.ید و از آن دست بکشی: تا شما از انجام اعمال، ملول و خسته شو»ملّواـحتّي ت«

 ل شهین عبارت آمده است: عایث با این حدیح مسلم، ایو صح یح بخاریدر صح

تذكر من قالت: فالنة، » من هذه؟«عندها امراُة؛ قال: و دخل عليها ج اَّن انليبّ «د: یگو
�ن احّب ادّلين و ».َمه! علي�م بما تطيقون؛ فو اهللا! اليمّل اهللا حيت تملّوا«صالتها؛ قال: 

 .»ايله، ما داوم عليه صاحبه
ست؟ جواب دادم که ین زن کید: ایشم بود؛ پرسیپ یبه منزل من آمد؛ زن» ج امبریپ«

ژه نماز یکثرت نماز آن زن، به و ی درباره ل شهیت) است. عایفالن زن (حوالء دختر تو
د، انجام ید شما آنچه در توان دارید! باین کار را نکنیا«فرمود: ج  امبریشبش سخن گفت. پ

؛ نسایی ۲۸۵۶ح  ۵/۱۳۱)؛ ترمذی ۷۸۳-۲۱۸ح ( ۱/۵۴۱؛ مسلم ۶۴۶۲ح  ۱۱/۲۹۴بخاری  -١
 .۶/۴۰؛ و مسند احمد »کتاب قصر الصالة«، ۹۰ح  ۱/۱۷۴؛ موطأ مالک ۱۶۵۵ح  ۳/۲۲۲

؛ ابن ماجه ۱۶۴۲ح  ۳/۲۱۸)؛ نسایی ۷۸۲-۲۱۵ح ( ۱/۵۴۰؛ مسلم ۱۹۷۰ح  ۴/۲۱۳بخاری  -٢
 .۶/۶۱؛ و مسند احمد »کتاب صالة اللیل«، ۴ح  ۱/۱۱۸؛ موطأ مالک ۴۲۳۸ح  ۲/۱۴۱۶

 

                                           



 ٥ )اعمال در یرو انهیم و ِاعتدال) ۳۴( باب: (الصلوة کتاب

ن که در اثر یکند مگر ا ید. سوگند به خدا! خداوند بلندمرتبه، ثواب عبادت شما را قطع نمیدھ
 ین عبادت به نزد خدا، عبادتیتر د؛ و محبوبید و آن را ادامه ندھی، عبادت را ترک کنیخستگ

 .»است که انسان بر آن دوام داشته باشد
َفٌق ] (۴[ - ۱۲۴۴  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
َحُدُ�مْ  يِلَُصلِّ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ

َ
يَْقُعدْ  َ�رَتَ  َو�َِذا �ََشاَطهُ  أ

ْ
 .)١(»فَل

د یک از شما بایھر «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۴( -۱۲۴۴
ند (و ید بنشید، بایکه با نشاط و سرحال است، نماز بخواند؛ و ھرگاه خسته گرد یوقت

 ».ن برود)یاز ب یاستراحت کند تا کسالت و خستگ
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 است.رومند یو ن یکه با نشاط و سرحال و با انرژ ی: تا زمان»نشاطه« شرح:
حوصله شد؛ سست و  ل رفت؛ کمیف شد؛ خسته شد؛ توانش تحلی: ضع»فتر«

 کار شد. ِاھمال
 ر کرد:یتوان ترجمه و تفس ین عبارت را به دو گونه می: ا»قعدیفل«

د و یاسایب ید از عبادت دست بکشد و دمیبا یعنی: »فليقعد عن القيام بالعبادة«  -۱
 برطرف شود. یاستراحت کند تا کسالت و خستگ

ياً و اً ـمـليصلّ قائ«  -۲ ستاده شروع ید ایش را بای، نماز خویعنی: »اذا فرت فليقعد مصلّ
 تواند نماز را به حالت نشسته بگزارد. یکند و اگر خسته شد، م

ت شده ین روایو مسلم چن یث به طور کامل در بخارین حدیناگفته نماند که ا
 است:

مدود ب� السار�ت�؛ فقال: ـمفاذا حبل ج  قال: دخل انليبّ  س كعن ا�س بن مال«
ال ُحلُّوه، « :ج قالوا: هذا حبل لز�نب؛ فاذا فرتت تعلّقّت. فقال انليب» ما هذا احلبل؟«

 .»يلصّل احد�م �شاطه، فاذا فرت فليقعد
به دو ستون  ید که طنابیداخل مسجد شد؛ دج  امبرید: پیگو س انس بن مالک«

که در آن جا  یست؟ مردمانیسمان چین رید: این) بسته شده است؛ پرسیتی(به نام سار

ح  ۳/۲۱۸یی ؛ نسا۱۳۱۲ح  ۲/۷۵)؛ ابوداود ۷۸۴-۲۱۹ح ( ۱/۵۴۱؛ مسلم ۱۱۵۰ح  ۳/۳۶بخاری  -١
 .۳/۱۰۱؛ و مسند احمد ۱۳۷۱ح  ۱/۴۳۶؛ ابن ماجه ۱۶۴۳
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) ج امبرینب دختر جحش (ھمسر پیسمان، مربوط به زین ریبودند، جواب دادند که ا
فرمود: ج  امبریافتد. پیتا نکند  می هیشود، به آن تک یکه خسته و کسل م یاست؛ وقت

سرحال  که بانشاط و ید وقتیاز شما باھریک  د؛ید و طناب را باز کنین کار را نکنیا«
ند و استراحت کند تا کسالت و ید بنشید، بایاست، نماز بخواند و اگر خسته گرد

 .»ن رودیاش از ب یخستگ

در عبادات و  یرو انهیق به میتشو«رامون یگر، پید یتیدر روا س انس بن مالک
 د:یگو یم »باتیاز ط یریگ بھره

 بها أخربوا فلما ،ج انليب عبادة عن �سألون ج انليب أزواج إىلجاء ثالثة رهط «
 ؟!تأخر وما ذنبه من تقدم ما هل ا�غفر قدو ،ج انليب من �ن أين :فقالوا ؛اتقالوه كأنهم

 وقال .أفطر وال هار ابداً،انل أصوم أنا :خراآل وقال .أبداً  الليل أص�ف أنا أما :أحدهم قالف
 كذا قلتم اذلين أنتم« :فقال إيلهم ج انليب فجاء ،أبداً  أتزوج فال النساء أعزتل أنا :خراآل

 ،وأرقد وأص� ،وأفطر أصوم لك� ،هل وأتقا�م ،هللا ألخشا�م إ� واهللا أما ؟!و�ذا
 .)١(»م� فليس سنيت عن رغب فمن ،النساء وأتزوج

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، گوج  عبادت آن حضرت ی وهیآنان را از شچون 

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

 یگریددارم.  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) پیرسانج  امبریرم. سخنانشان را به گوش پیگ یش میزنان را در پ
از  یا د؟ (و پارهیا ن و چنان گفتهیه چنکد یھست یسانکنزد آنان رفت و فرمود: شما 

 .۱۴۰۱ – ۵ح  ۲/۱۰۲۰مسلم  ،۵۰۶۳بخاری ح -١

 

                                           



 ٧ )اعمال در یرو انهیم و ِاعتدال) ۳۴( باب: (الصلوة کتاب

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
 ؟د)یریش 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 میخوابم و با زنان ن 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

مان، حالل خدا را بر ین و ایل تدیه به دلک یسانکنسبت به ج  امبریث پین حدیدر ا
ن یز با چنیگردانند، به شدت مخالفت نموده است. چنانچه خداوند ن یخود حرام م

 د: یفرما یه مکرده است. آنجا کوم کآھنگ مخالفت را زده و سخت آنھا را مح یافراد

ِ ٱ زِ�َنةَ  َحرَّمَ  َمنۡ  قُۡل ﴿  خۡ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ
َ
ّيَِ�ٰتِ ٱوَ  لِعَِبادِهِۦ َرجَ أ  .]۳۲[األعراف:  ﴾قِ لّرِزۡ ٱِمَن  لطَّ

چنین  ھم ده است ویش 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

َ
ُ ٱ أ ْۚ  َوَ�  َلُ�مۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  َ�ۡعَتُدٓوا َّ�  �َ

ۡ ٱُ�ِبُّ   .]۸۷[المائدة:  ﴾٨٧ُمۡعَتِدينَ ل
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 یرا دوست نمه خداوند متجاوزان کرا 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 یھنگامج  رمکامبر ایه پک ییاست، تا جا
را  یچ روزیدار باشد و ھ ه تمام عمرش روزهکخواست  یگریند و دک یدار شب زنده
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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 کمن از شما نسبت به خداوند داناتر و ترسنا« 
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
 .»ستیگردان شود، جزو امت من ن یرو

عمرو و  بن مظعون و عبدالله بن بر عثمانج  امبریه پکگر آمده ید 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 ید به تمام شئون اسالمیفه 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 یھا مانند: خواب، آم 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. یکو پا کپا یزھایچ

  .ب به آنیاح و ترغکلت نیفض
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

َفٌق ] (۵[ - ۱۲۴۵  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

 



 ٩ )اعمال در یرو انهیم و ِاعتدال) ۳۴( باب: (الصلوة کتاب

َحُدُ�مْ  َ�َعَس  إَِذا« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَالَْت  اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ
قُدْ  يَُص�ِّ  وَُهوَ  أ ْ�َ

ْ
 َحىتَّ  فَل

إِنَّ  انلَّْومُ  َ�نْهُ  يَْذَهَب 
َحَدُ�مْ  فَ

َ
  نَاِعٌس  وَُهوَ  َص�َّ  إَِذا أ

َ
 فيسب �ْستَْغفر لََعلَّه يْدرِي ال

 .)١(»نَفسه

از شما به  یھرگاه کس«فرمودند: ج  د: رسول خدایگو ل شهی) عا۵( -۱۲۴۵
که  ید تا زمانیھنگام گزاردن نماز خسته شد و خواب بر او غلبه کرد و ُچرت زد، با

از شما در حال چرت زدن نماز گزارد،  یکیخواب از سر او بپرد، بخوابد؛ چون ھرگاه 
 آن) به  یدعا کند و (به جاد بخواھد یشا

 ».خود را دشنام دھد )د ویگو یسبب چرت زدن (نداند که چه م
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 شد؛ خواب بر او غلبه کرد و چرت زد. یآلود شد؛ چرت : خواب»نعس« شرح:
 د.ی: خودش را دشنام و ناسزا گو»سّب نفسهیف«

 ن که:یار مھم را برداشت کرد و آن ایموضوع بسک یتوان  یث باال، میاز حد
دھد، در  یانجام م یم که گاه انسان کار خالفیا دهیار دیگران، بسیخود و د یدر زندگ

گونه جھل مرکّب،  نیرا انجام داده است؛ ا یکه کار خوب و مھمکند  می که فکر یحال
 ی؛ و به راستابدیادامه  -ک عمر ی یا حتیو  -ک سال یا یک لحظه و یممکن است 

 د.یآ یار بزرگ به شمار میبس یو شقاوت ی، بدبختین طرز تفکریچن
ن مردم نام یانکارتریرا ز ین کسانیعت مقدس اسالم، چنیم که شرینیب یو اگر م

شوند، اما  یم یکه مرتکب گناھ ین که کسانیا یلش روشن است، براینھاده است، دل
دھند و حداقل،  یخود قرار م یخالفکار یبرا یدانند که خالفکارند، غالبًا حّد و مرز یم

جبران آن به سراغ  یند و برایآ یشود که به خود م یار میتازند و بس یچھار اسبه نم
 روند. یتوبه و اعمال صالح م

ن حال، گناھشان را عبادت و اعمال بدشان را یکه گنھکارند و در ع یاّما آن کسان
پندارند، نه تنھا در صدد جبران نخواھند  یم یھا را درست یک و کژیسته و نیکردار شا

که تمام  ییدھند، تا جا یتر به کار خود ادامه م بود، بلکه با شّدت ھر چه تمام
 رند.یگ یر به کار مین مسیوجود خود را در ا یھا هیسرما

؛ و ابن ماجه ۳۵۵ح  ۲/۸۶؛ ترمذی ۱۳۱۰ح  ۲/۷۴)؛ ابوداود ۷۸۶-۲۲۲ح ( ۱/۵۴۲مسلم  -١
 .۱۳۷۰ح  ۱/۴۳۶
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دھند و از  یھا م تیتن به انواع محروم »رھاید« ی ک عمر در گوشهیکه  یراھبان
را بر  ینیرنشیو دکنند  می نظر خوب، صرف یپوشند و از لباس و غذا یازدواج چشم م

 یکیھا، سبب ُقرب و نزد تین محرومیاکنند  می شمارند و گمان یز مقّدم میھمه چ
 ستند؟ین گونه افراد نیا مصداق ایھا به خدا است، آ آن

، ممکن است برخالف قانون عقل و فطرت، انسان ین الھییچ مذھب و آیا ھیآ
 به خدا بداند؟ یکیُقرب و نزد ی ن کار را سرچشمهیرا به انزوا دعوت کند و ا یاعاجتم

ح ید و مسیتوح یث را به جاین خدا بدعت گذاردند و تثلییھا که در آ ن آنیچن ھم
 ین پاک الھییل را وارد آین قبیگر از اید یخدا را به عنوان فرزند خدا و خرافات ی بنده

ن مردم یانکارترین گونه افراد از زیا ایکنند، آ یم یدارند خدمتن که ینمودند، به گمان ا
 ستند؟!ین

خطرناک،  ین حالت انحرافیا ی د که سرچشمهیآ یش مین سؤال پیاکنون ا
 ست؟یچ

ھا، و ُحّب ذات، از  ید، غرورھا، تکبرھا و خودمحوریشد یھا به طور مسّلم، تعّصب
 است. غلط ین گونه پندارھایش ایداین عوامل پیتر مھم

انزوا نشستن و تنھا به  ی در گوشه یگران و زمانید یاوقات، تمّلق و چاپلوس یگاھ
و زشت  یگردد که تمام اعمال و افکار انحراف ین حالت میش ایدایرفتن، سبب پ یقاض

ن یو ننگ از ا یاحساس شرمندگ یدھد؛ آن چنان که به جا ینت میانسان در نظر او ز
د: یفرما یگونه که خداوند م کند؛ ھمان یافتخار و مباھات مھا، احساس غرور و  یزشت

َ�َمن ُزّ�َِن َ�ُ ﴿
َ
اعمال زشتش در که  کسی ایآ« .]۸[فاطر:  ﴾...فََرَءاهُ َحَسٗنا ۦُسوُٓء َ�َملِهِ  ۥأ

 .»...پندارد یکو مینت داده شده است و آن را نینظرش ز
شده است؛  یطان معّرفیھا، ش ین زشتیین تزیات قرآن، عامل ایگر از آید یو در بعض

 یزشت و انحراف یھا یطان در وجود انسان، ھمان خلق و خوین، ابزار شیقیو به 

ۡيَ�ٰنُ ٱ�ۡذ َز�ََّن لَُهُم ﴿د: یفرما یاست. خداوند م ۡعَ�ٰلَُهمۡ  لشَّ
َ
اد یبه « .]۴۸[األنفال:  ﴾...أ

 .»دادنت یطان، اعمال مشرکان را در نظرشان زیرا که ش ید ھنگامیآور

َوَ�َ�ٰلَِك ُزّ�َِن ...﴿ د:یگو یپس از ذکر داستان ُبرج معروف فرعون مچنین  ھم و
فرعون، اعمال زشتش در نظرش  ین براین چنیا« .]۳۷[غافر:  ﴾...ۦلِفِرَۡعۡوَن ُسوُٓء َ�َملِهِ 
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زند  یمبارزه با خدا م یآور برا احمقانه و خنده ین گونه کارھاین شده است که دست به اییتز
 .»انجام داده است یکار مھمکند  می گمان و

 کرد که: یبند توان جمع ین سان مین بحث را بدیبه ھر حال، ا
است (دو برابر؛ چند برابر؛ ده  یدرجات یھا، متفاوت و دارا یمند گونه که بھره ھمان

ِ ُس�ُبلَةٖ ﴿صد برابر  ھفت یامثالھا) و گاھ ۀبرابر: ِضعف، َاضعاف، عشر
 ﴾ّمِاْئَُة َحبَّةٖ� ِ� ُ�ّ

ۡخِ�َ لَُهم﴿فوق تصور  یو گاھ
ُ
ٓ أ ا طور، ضرر و  ؛ ھمان]۱۷[السجدة:  ﴾َفَ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

 است: ییھا مراحل و تفاوت یز دارایھا ن انیز

ۡواٱبِۡئَسَما ﴿است؛  یبد ی معامله یگاھ  .]۹۰[البقرة:  ﴾�ْ...ۡشَ�َ

 .]۱۶[البقرة:  ﴾...تَِّ�َٰرُ�ُهمۡ َ�َما َر�َِحت ...﴿ندارد؛  یسود یگاھ

ْ ٱ...﴿ان است؛ یخسارت و ز یگاھ ُوا َ�ٰلَةَ ٱ ۡشَ�َ ِ  لضَّ  .]۱۷۵[البقرة:  ﴾...لُۡهَدىٰ ٱب

 .]۲[العصر:  ﴾...لَِ� ُخۡ�ٍ ...﴿ان است؛ یغرق در ز یگاھ

بِيٗنا...﴿خسارت بزرگ و آشکار است؛  یگاھ اٗنا مُّ  .]۱۱۹[النساء:  ﴾ُخۡ�َ

ِ ...﴿خسارت در تمام ابعاد است؛  یگاھ ۡخَ�ِ�نَ ٱب
َ
ۡعَ�ًٰ�  ۡ�

َ
 .]۱۰۳ھف: ک[ال ﴾أ

 ز چند گروھند:یانکاران نیو ز
 کنند. یک نمیکه کار ن یگروھالف) 

 کنند، نه آخرت. یا کار میدن یکه برا یگروھ ب)
 ست.یح نیدانند که کارشان صح یو مکنند  می که کار یگروھ ج)
 برند. یپندارند که سود م یم انند ویکه در ز یگروھ د)

گروه  یفتند، ولیسه گروه اول، ممکن است با توبه، به فکر اصالح خود و جبران ب
ن مردم ھستند، مثل راھبان یانکارترین و زیافتند، بدتر یچھارم، چون به فکر چاره نم

ز یامبران نیو مورد انتقاد پکنند  می ا محرومیحالل دن یھا که خود را از لّذت یحیمس
 اکار.یر یا مثل زاھدنماھایھستند؛ 

 یرویباطل خود پ یندارند و از پندارھا یحیصح یکه اعتقادات و باورھا یو کسان
نند؛ یب یان میھا ز  برنامه ی کنند، بلکه در ھمه یک عمل خسارت نمیکنند، تنھا در  یم
، »َاحسب«چون  یز با تعابریدرست است و قرآن ن ی زهی، انگیار ارزش ھر کاریرا معیز
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ال و پندار یبه خ یمّتک یھا  ی.. از حسابگر.و »افحسبتم«، »حسبّن یال«، »حسبونی«
 اساس، انتقاد کرده است. یب

 )ٌح یَصحِ ] (۶[ - ۱۲۴۶

يِب  َوَ�نْ 
َ
ينَ  إِنَّ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ ينَ  �َُشادَّ  َولَنْ  �رُْسٌ  ادلِّ َحدٌ  ادلِّ

َ
  أ

َّ
 إِال

ُدوا َغلَبَهُ  وا َوقَاِرُ�وا فََسدِّ �رِْشُ
َ
َغْدَوةِ  َواْستَِعيُنوا َوأ

ْ
وَْحةِ  بِال ءٍ  َوالرَّ   ِمنَ  ويََشْ

ْ
ل اهُ  .»َجةِ ـادلُّ وَ  رَ

يُّ  ارِ بُخَ  .)١(الْ

ن آسان است یگمان، د یب«فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۶( -۱۲۴۶
که سرانجام، خسته و ُمستأصل رد مگر آن یگ یآن را بر خود سخت نمکس  ھیچ و

د و از عبادت ید و خوشحال باشیریش گیانه را در پین، راه راست و میخواھد شد؛ بنابرا
 ».دیریاز شب، کمک بگ یصبح و شام و پاس

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا
 ر.یپذ : آسان؛ سھولت؛ ساده؛ در دسترس؛ انعطاف»سری« شرح:

 د.ید و از آن منحرف نشویریش گیرست را در پ: راه راست و د»سّد دوا«
 د.یمکن ید و از آن دوریک کنی، نزدیریشتن را به سھولت و آسانگی: خو»قاربوا«

که در صبح ھنگام و شب ھنگام گزارده  ییھا : با عبادت»الروحةو بالغدوة«
 شوند. یم

 از شب. ی: ساعت آخر شب؛ پاس»ۀالّدلج«

و معاذ بن جبل ج  لّما بعثه رسول اهللا«د: یگو س یاشعر یگر، ابوموسید یثیدر حد
 ).ی(بخار »ال ختتلفاو تطاواعو ال تنّفرا،و �رّشاو ال تُعرّساو �رّسا«ايل ايلمن، قال هلما: 

ھا  من فرستاد، به آنیرا به  س او و معاذ بن جبلج  که رسول خدا یھنگام«
د؛ و یزان نکنیمتنّفر و گرد و مردم را ید؛ بشارت دھیرید و سخت مگیریآسان گ«فرمود: 

 .»دید و با ھم مخالف نکنیگر اطاعت کنیکدیاز 

ارگزارانش را به کا یان و یاز وال یکیعادت داشتند که ھرگاه  ،ج امبر بزرگوار اسالمیپ
مردم الگو باشد و  یفرمود تا برا ینمود او را سفارش و اندرز م یاز شھرھا روانه م یکی

 .۵۰۳۴ح  ۸/۱۲۱؛ و نسایی ۳۹ح  ۱/۹۳ بخاری -١
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و معاذ بن جبل را  یاشعر یموس ه أبوک ید. ھنگامینمااسالم جذب  یھا را به سو دل
 نمود. یز نھیرد و از سه چکز امر یمن اعزام نمود آنھا را اندرز داد و به سه چیبه 

ه قرآن ھم به آن دستور داده است ک، یریاز سختگ یو نھ یریامر به آسانگ -۱

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿ د یفرما یا میو  .]١٨٥[البقرة:  ﴾ۡلُعۡ�َ ٱَوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  ۡليُۡ�َ ٱبُِ�ُم  �َّ

 .]٧٨[الحج:  ﴾ِمۡن َحَرجٖ  ّ�ِينِ ٱَوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ﴿
و  یه دچار آزردگکند کل نیطاقت فرسا را بر آنان تحم یارھاکرد، یبر آنان سخت نگ

 را دریند زکت حال آنھا را بیه رعاکند، بلکن یماللت شوند. در امامت، نماز را طوالن
با او رفتار  یاز آنان با تند یکیا اگر یازمند است و یمار و ناتوان و نین بیان مأمومیم
ه در کنیرد، بدون ایات سھل گیرد، نسبت به او رفتارش دگرگون نشود. در گرفتن مالک

را  یمیدارد روش مال یار زشت باز مکقصور ورزد و ھرگاه آنان را از  یگرفتن حق الھ
ه کد یجو یامبر رحمت تأسیاز قسوت و غلظت باشد و به پ یه خالکرد یش گیدر پ
رد کامبر شد و در داخل مسجد ادرار یوارد مسجد پ یابانیعرب ب یکنند: ک یت میروا

شان را داشتند، ین شدند و قصد زدن این جسارت خشمگین در مسجد از ایحاضر
ه کد یرا شما مأمورید، زیزیادرار آب بر ید و بر رویاو را بحال خود گذار«امبر فرمود یپ

 »دیر باشیه سخت گکنید و نه ایریسھل گ
ز آسان یبر خود ن یریگ یو بازداشتن آسان م یه بر مردم در رفتار و نھکھمچنان

و در انجام  یشو یو آزردگ ین مبادا دچار خستگکم یرو ادهیر، از انجام طاعات، زیگ
ستادن در نماز یاکه  کسی ھست. یریان سھل گکه امیکن وقتکم یریواجبات سخت گ

روزه  یریا پی یماریا بیبخاطر مسافرت که  کسی ایش دشوار است نشسته بخواند و یبرا
 یوضو گرفتن در سرماکه  کسی ایند و کتواند افطار  یش دشوار است میگرفتن برا

تواند بر خود سخت  ین انسان مید. بنابرایمم نمایتواند ت یل است مکش مشید برایشد
بدون فھم سھل  یریه از محدوده مشخص خارج شود. شناخت سختگکنیمگر ارد ینگ
ر یاز ضد آن است اما لفظ تعس یمستلزم نھ یزیه امر به چکنیست با این نکمم یریگ

 یل پسند و افراطکافراد مش یبرا ییه جاکنید آورده است تا اکیت و تأیرا بخاطر تقو
شد اما  یبار امتثال متحقق میکرد با ک یتفا مکا» سروای«نماند چون اگر تنھا به گفتن 

را  یریو منع فعل بطور دائم است پس مداومت در سھل گ کتر یمقتض ینھ
 ن است.یر چنیر و تنفیز امر در تبشیم. و نیفھم یم

 ن.یردن مردم از دکزار یاز ب یامر به بشارت دان و نھ  -۲
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ھا  آسوده خاطر گرداند، غمه آنھا را شاد و ک یرا به مردم برسان ییامھاید در آغاز پیبا
 یارھا روکب خاطر به یند تا با طکھا را راسخ  ، عزمیھا را قو د، ھمتیرا از دلھا بزدا

ه کم ینکبحث  ییھا وهید از میم باینک ین دعوت مید یرا به سو یآورند. اگر افراد

ِ ﴿ م.ینکشان بازگو یو ثروت را برا یند، عزت و فرمانروائیچ یانسان بعدًا آنھا را م َوِ�َّ
ةُ ٱ ُ ٱوََعَد ﴿ا یو  .]۸[المنافقون:  ﴾َولِۡلُمۡؤِمنِ�َ  ۦَولِرَُسوِ�ِ  ۡلعِزَّ ِينَ ٱ �َّ َءاَمُنواْ ِمنُ�ۡم وََعِملُواْ  �َّ
ٰلَِ�ٰتِ ٱ �ِض ٱلَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ل�َّ

َ
ِينَ ٱ ۡسَتۡخلََف ٱَكَما  ۡ� و  .]۵۵[النور:  ﴾...ِمن َ�ۡبلِِهمۡ  �َّ

َ ٱَوَمن َ�تَِّق ...﴿ا ی َّ�  ُ ِ  ۥَ�َۡعل �َّ ۡمرِه
َ
� ۦِمۡن أ  یبھشت یو از نعمتھا .]۴[الطالق:  ﴾�ُۡ�ٗ

ده یه نه چشم، آنھا را دکن آماده نموده یمؤمن یه خداوند در بھشت براکم ینکصحبت 
شان ین را برایرده است. سھولت دکده و نه در ذھن بشر خطور یو نه گوش آنھا را شن

ند. ک یالت نمکست و او را دچار مشیبر انسان ن ینین بار سنگیه دکنیا م ویح دھیتوض
م یرا اندرز داد یارکاست. ھرگاه شخص بد یو آسودگ ی، خوشبختکیپا یعنین یه دکبل

م و به او یب نمائیخدا ترغ یشد او را به توبه و بازگشت به سوکتا از انحرافاتش دست 
او گشوده است. و استقامت  یتوبه ھم بر رو یه توبه گناھان را زائل و درھاکم یاد دھی

 اب گناھان است.کاو بھتر از ارت یبرا
وشش و کش را بخواند آثار یم تا درسھایردکت یرا نصح یا ھرگاه دانش آموزیو 

ت و ثروت کبلند، جاه، شو یه به مقامک یه افرادکنیم و ایثمراتش را به او بگوئ
 بوده است.وشش کاند تنھا از راه زحمت و  دهیرس

تازه مسلمان شده و ھنوز که  کسی ین، براک کن را تریردن از دکاما روش متنفر 
وضوء،  یام استنجاء، واجبات و سنتھاکافته از انواع آبھا و احیمان در دلش رسوخ نیا

ھوده است. شخص تازه مسلمان یب یارکان آن سخن گفتن کمم و اریام غسل و تکاح
ضه یفر یکانجام  یمات دشوار را در مقابل خود برایتعلام و کن احیا ی ه ھمهک یوقت

د وضع اھداف و ینھا مقدماتند پس بایه اک ید در حالیگو یند، با خود میب یمانند نماز م
زد و ین بگرین از دیآوردن به د یشود بعد از رو ین شخص ناچار میجه چگونه باشد؟ اینت

ه کنیار را با گفتن اکگناھ ز شخصیند. و نک ینیعقب نش یشرویبعد از چند قدم پ
 گناھان مشغول شود. ی ه باز ھم به ادامهکشوند نرماند  یگناھان گذشته مشمول توبه نم

ه سبب ک ینکجه بد شروع یم و نتید از عاقبت وخیتنبل نبا یب دانشجویترغ یبرا
 .ینفع او را متضرر ساز یو بجا یش شویروھاین ی هیسست شدن اراده و به ھدر رفتن بق
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مات و یالت و نامالک، مشیزندگ ید او را از سختیرده نباکتازه ازدواج که  کسی ایو 
ه ھمسرت بداخالق کنیا از گفتن ایو  یب ھمسرش بترسانیو معا یاختالف خانوادگ

ار شوھر یخانه ناتوان است، در اخت یارھاکستند، در یاست، خانواده اش خوشنام ن
، یاند اجتناب نمائ ردهکگر رفته او را رد ا ایاو نرفته و  یبه خواستگار یسکست، ین

، از یانید را در دلش برویام ی، گلھایدوار نمائیام نده،ی، آید او را به زندگیه باکبل
، تفاھم یو او را به خوشبخت ییاو بگو یو فرزندان صالح، برا ی، دلسوزیارکمحبت، ھم

و  یوته نظرکن صورت یر ایه در غک. یدامن بشارت دھکف و پایو ھمسر عف یاخالق
گاھ  رساند. یت را میناآ

عنه  یه انذار َمنھکن است یر، ِانذار را نفرموده بخاطر ایامبر در مقابل تبشیه پکنیا
 ر.یرا خود رسول، ھم ُمبّشر است و ھم نذیست زین

دارد و  یم دادن، آنان را بر سر راه نگاه مید و بیه تھدکاست  یسانک یِانذار برا
ھردو  وکند  می ارکد آنان را وادار به یام ی ه بارقهکاست  یسانک یر برایتبش

کند  می منصرف یکیو از نکند  می ه فرد را از حق دورک یر مادامیاند. اما تنف دهیپسند
 بد است.
 یدانش آموزانش از سخت یبرا یه معلمکنیمانند ا ر:یردن و تنفکزار یب یھا نمونه

افتن یدست  یبرا یدیه امکنید و ایخن گول و موضوعات دشوار سکدرس و مسائل مش
 یار ناپسندکن یه اکباشد،  یاد گرفتن آنھا نمیھم در  یا ست و فائدهیو احاطه بر آنھا ن

قاطع، ھر  ی ه ارادهکنید و ایآنان بگشا ید را به رویام یھا د روزنهیه باکاست، بل
رسد.  یل مکمش ند تا به مسائلکند، از مسائل سھل و آسان شروع ک یرا حل م یلکمش
آسان  یارھاکد از یه باکن است یچنکند  می ارکگران یه با دکھرکس  ی فهیز وظیو ن

 است. یمت و فرزانگکن حیرسد و ا ید تا به ھدف میت نماکج حریند و بتدرکآغاز 
را در اطاعت قوت و الفت و اتحاد نھفته، و یاز مخالفت، ز یامر به اطاعت و نھ  -۳

ند اگر که امر به معروف است اطاعت ک یمادام در مخالفت، ضعف و نفرت.
نند تا موضوع کوجوه اختالف بحث  ی را ابراز داشت، درباره ینظر مخالف

 روشن شود.
 یه افرادک یو معاذ است، و الزم است ھر زمامدار یامبر به أبوموسیحت پین نصیا

را نصب ج  مبرایحت پین نصیاکند  می نییھا تعیندگیا نمایاستانھا و  ی اداره یرا برا
 اب باشد.یامکومت موفق و کشور و در حک ی ن خود قرار دھد تا در ادامهیالع
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 ال«فرمودند:  یوسته میپج  امبرید: پیگو س گر، انس بن مالکید یتیو در روا
 اهللا فشدد ،أنفسهم ىلع شددوا قوماً  فإن ،علي�م اهللا فيشدد أنفس�م ىلع �شددوا
 رواه». )عليهم كتبناها ما ابتدعوها رهبانية( وادليار الصوامع يف بقاياهم فتلك ،عليهم
 .)١(أبوداود

 یعت اسالمیشر یفرمود: (چون مبنا یوسته میپج  امبرید: پیگو س انس ابن مالک
ز) برخود سخت یرو شما ن نیو رفع عسر و حرج از بندگان است، از ا یریگ برآسان

ھم بر شما سخت خواھد  د، خداوندید، چراکه اگر شما برخود سخت گرفتیرینگ
 گرفت.

ر و یسیشتن سخت گرفتند (وبه جانب تیش از شما بودند که بر خویپ یاقوام
ز، ین أل ن) خداوندیدند، بنابراینورز ییو رفع عسر و حرج، اعتنا یریگ ف و آسانیتخف

 و مشقت انداخت. یبر آنان سخت گرفت وآنان را در عسر و حرج و سخت
د یرھا است (حال به آنھا بنگریھا و د آنھا در صومعه ی مانده یا و آثار برجاین بقایو ا

ن یدر د یو بدعت و نوآورو تشّدد  یریگ د که چه بر سرشان به خاطر سختینیو بب
  .)آمده است

 ه را تالوت فرمود: ین آیاج  امبریسپس پ

ٓ ٱبۡ  إِ�َّ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�َٰهاَما َكَتبۡ  َتَدُعوَهاٱ�ۡ  َبا�ِيَّةً َورَهۡ ...﴿ ِ  َ�ٰنِ رِۡض  ءَ تَِغا   .]۲۷د: ی[الحد ﴾...ٱ�َّ

د آوردند که ما آنھا را بر آنان یش خود پدیرا از پ یت سختیرھبان 7یسیروان عیپ«
بدست آوردن  یکن خودشان بر خود سخت گرفتند و آن را برایم و لیواجب نکرده بود

 .»شتن نذر واجب نموده بودندید آورده بودند و بر خویخدا پد یخوشنود
  ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

 یریگ عت برآسانیشر ین نکته اشاره رفته است که: مبنایث به این حدیدر ا شرح:
ز مناسب یمسلمانان ن یاز بندگان است. و برا یرید و سختگیو رفع عسر و حرج و تشد

 یمبناط، آن ھم بر یان افراط و تفریت حد وسط و اعتدال میوسته رعایاست که پ
 کار خود قرار دھند. ی را سرلوحه ین اسالمیاصول و مواز

 .۲۹۰۴ابوداود ح  -١
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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

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما...﴿   َوِ�ُتِمَّ  يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  ِ�نَوَ�ٰ  َحَرجٖ  ّمِنۡ  َعلَۡيُ�م َعَل ِ�َجۡ  �َّ
  .]۶[المائدة:  ﴾�َۡشُكُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  نِۡعَمَتُهۥ

خواھد شما را پاک و نعمتش را بر شما  یکن میل رد،یخواھد بر شما سخت بگ ینم خدا«
 .»دیتمام گرداند، باشد که سپاس او بدار

مار و یب یل رخصت افطار برایآن از قب ه روزه و مسائلیان آیبقره در پا ی و در سوره
 د: یفرما یمسافر م

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿    ]۱۸۵[البقرة:  ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱَوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  يُۡ�َ لۡ ٱبُِ�ُم  �َّ
 .»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

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿  ن ُ�َّفَِف َعنُ�مۚۡ  �َّ
َ
  ]۲۸[النساء:  ﴾٢٨اَضعِيفٗ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وَُخلِقَ  أ

 .»ده شده استیاند انسان ناتوان آفرد یخواھد تا بارتان را سبک گرداند و م یخدا م«
 د:یفرما یم یک سلسله اوامر و نواھیان سوره حج به دنبال یز در پایو ن

  ]۷۸[الحج:  ﴾ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َوَما َجَعَل َعلَيۡ  َتبَٮُٰ�مۡ جۡ ٱُهَو ﴿ 
 .»قرار نداده است ین بر شما سختید ده و دریخود برگز یخداست که شما را برا«

 د: یفرما یز مینج  امبریپ
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

اشاره کرده که آنھا  یحیمس یھا راھبهھا و  به راھبج  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
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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 یادت و زندگعب یدورافتاده برا ییرھایو و َد  یھا زدند و صومعه یبه نوآور
دند و به تمام وظائف انسان در اجتماع پشت یش 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 یبرخود سخت نگخواھد که بسان آنھا  یروانش میاز پج  امبرین رو، پیاز ا
ست یو مشقت، ن ین که رھاورد و ارمغانش جز سختیدر 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 بیو آن را با طبکند  می سخت

 ییزھایش خود چیاست تا مردم از پ نیدر د یاسالم بشدت مخالف بدعت و نوآور
 یعت که بر مبناین شود و روح شریو مشقت در د یند تا باعث سختیافزاین 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 ن برابر آنچه خدا نازل کرده است بهینورزند 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

 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۲۴۷

وْ  ِحْز�ِهِ  َ�نْ  نَامَ  َمنْ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  نه ع اهللا ريَِض  عمر وََعن
َ
ءٍ  َ�نْ  أ  يَشْ

هُ  ِمنْهُ 
َ
َفْجرِ  َصَالةِ  َ�ْ�َ  ِ�يَما َ�َقَرأ

ْ
ْهرِ  وََصَالةِ  ال ُ  ُكِتَب  الظُّ

َ
�ََّما هل

َ
هُ  َك�

َ
اهُ  .»اللَّيْل ِمنَ  قََرأ وَ  رَ

 .)١(مُسلم

 ۳/۲۵۹؛ نسایی ۵۸۱ح  ۲/۴۷۵؛ ترمذی ۱۳۱۳ح  ۲/۷۶)؛ ابوداود ۷۴۷-۱۴۲ح ( ۱/۵۱۵لم مس -١
کتاب « ۳ح  ۱/۲۰۰؛ موطأ مالک ۱۴۱۷ح  ۱/۴۱۲؛ دارمی ۱۳۴۳ح  ۱/۴۲۶؛ ابن ماجه ۱۷۹۰ح 

 .»القرآن
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از تمام  یاگر کس«فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س ) عمر بن خطاب۷( -۱۲۴۷
ن نماز یاز آن، (غفلت کرد و) به خواب رفت و آن را ب یا از بخشیتالوت و نماز شب و 

در شب  ییکه گو یگردد مانند پاداش یاو مقّرر م یبرا یصبح و ظھر انجام داد، پاداش
 -مقّرر کرده باشد  یخاصّ  ی فهیش، وظیخو یدر شب براھرکس  یعنی؛ (»خوانده است

از آن غافل ماند و به  یو شب -.. .ا تالوت قرآن ویبه عنوان مثال: چند رکعت نماز، 
ش را به انجام نرساند، در آن صورت اگر چنانچه در ھمان یخو ی فهیخواب رود و وظ

 ی ن را بگزارد و انجام دھد، خداوند بلندمرتبه، بدو به اندازهش از نماز ظھر آیروز، پ
 کند). یم یانجام آن در شب، پاداش ارزان

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 ماران و خستگانیسالمندان، ب یف برایتخف شرح:

رد ک ید مکیار تأیبس یبه تالوت قرآن در شب و شب زنده دارج  رمکجناب رسول ا
توانست  ینم یرد، و اگر بنا بر عذرک ینم کده را ترین عمل پسندیخودش اچگاه یو ھ

ن یه تا آخر عمر اک یبه طور .)١( آورد، یم یآن را بجا یآن را انجام دھد، بعدًا قضا

 ما رأيتُُه ص� اهللا عليه«د: یگو یا مل  شهیده را ادامه داد. حضرت عایعمل پسند
وَرةِ سلم يَقَرأ يف يَشٍء ِمْن اللَّيل و  جالساً فَإذا بيَِقَ َعلَيِْه ِمَن السُّ

َ
جالساً َحيّت إذا َكرُبَ قََرأ

ه کدم یچ وقت ندیآن حضرت را ھ« )٢(؛»ثَالثُوَن اَْو اَر�َُعوَن آيًَة قاَم َ�َقراُهنَّ ُ�مَّ َرَ�عَ 
د. آن وقت نشسته یھولت رسکه به سن ک یاز شب را نشسته بخواند، مگر زمان یمقدار

ستاده یشد و آنھا را در حال ا یماند بلند م یم یه باقیا چھل آی یو چون سخواند،  یم
 .»ردک یوع مکخواند و بعد از آن ر یم

در  یشه سؤال شد، ویاز حضرت عا ،ج ن در مورد نماز شب آن حضرتیھمچن
عت سنت صبح، کجز از دو رعت، کازده ریعت و کعت، نه رکھفت ر«پاسخ گفت: 

 .)٣(»خواند یم

عت نماز شب که نه رکا رحلت نمود یاز دن یدرحالج  آن حضرت«د: یافزا یز مین
عات که از تعداد رکز است یمار جایر و بیشخص خسته و پ ین، برایبنابرا» گزارد. یم

 در بحث آینده این مطلب را بیان خواھیم کرد. -١
 .۱۱۴۷به روایت بخاری، ح  -٢
 .۱۱۳۹ح  ۶/۳۵به روایت بخاری،  -٣
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ه نماز را نشسته بگزارد و سپس کز است یجاچنین  ھم اھد؛کمستحب خود ب ینمازھا
ند. ھر چند کسر بود تالوت یش میه براکوع ھر مقدار از قرآن را کبلند شود و قبل از ر

ستد به اتمام یه باکوع و سجده بدون آن کتواند نمازش را در حال نشسته با ر یم
 برساند.

د ھنوز بر یر و ناتوان بودیه پکن! با وجود آنیللعالم ۀرحم یت باد ایپدر و مادرم فدا
و در  یعنفوان جوانه ھنوز در کد، اما ما با وجود آن یردک یمواظبت م یشب زنده دار

ت احساس ینھا یم بیعت بعد از عشا بلند شوکسه ر یم، اگر برایھست یاوج توانمند
 یکه نزدکم یدھ یسالت از خود نشان مکو  ینیم و آن قدر سنگینک یم یضعف و سست

ْ إَِ� ...﴿د: یفرما یه مکم یریل قرار گیذ ی هیاست مصداق آ لَٰوةِ �َذا قَاُمٓوا قَاُمواْ  ٱلصَّ
 .)١(]۱۴۲[النساء:  ﴾...ُكَساَ�ٰ 

از  یاریه متأسفانه در بسکض است یانجام فرا یت براین وضعی، ایپناه بر خدا! آر
ا آن را در وقت خودش ھمراه یه غالبًا کحاالت در ما وجود دارد، بخصوص نماز صبح 

د. مانند در آن وجود ندار یم، خضوع و فروتنیم اگر ھم بخوانیخوان یبا جماعت نم
ند، چون تمام شد، انگار بار یچ ین دانه میش از زمکه با عجله و شتاب با نوک یخروس

 .یا را از دوش خود برداشته ینیار بزرگ و سنگیبس
نند، از ک یگوناگون عرضه م یاز مردم عذرھا یاریبس یز از شب زنده داریگر یبرا

س و یسبب اشتغال به امر تدرا به یارھا و کاز  یا ه به سبب انجام پارهکن یجمله ا
نان در ینند. اک یشان را ارائه میارھاکل از یض و طویعر یستیاند. و ل .. خسته.رهیغ

ه ھمان فرد را، کزنند، چرا  یستند و خودشان راگول میقت با خودشان روراست نیحق
و  یا سرگرم شوخیون و یزیتلو یه مشغول تماشاکد ینک یگر مشاھده مید ی چند لحظه

ارھا تا کن یگر... است و با ایرات دکبت و تھمت و انواع و اقسام منیھوده و غیسخنان ب
ند. چون صحبت از نماز ک یه احساس خستگکماند، بدون آن  یدار میاز شب ب یپاس

گزارد و سپس به سراغ  یعت مکپردازد و ھنگام خواب چند ر یم یشود به بھانه تراش یم
داشته باشد در آن صورت نماز را  یدنیلم خوب و دیون فیزیرود. اگر تلو یرختخواب م

ند کلم را خوب تماشا یند و بتواند فکرش را مشغول نکآورد، تا ف یم یش از آن به جایپ

حال به نماز  منافقان، ھنگامی که برای نماز برخیزند، سست و بی: «... ۱۴۲نساء /  -١
 .»ایستند... می
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دھم مواظب اوقات و  یمسلمانان! شما را به خدا سوگند م یو از آن لذت ببرد. ا
د و آنھا را ھدر ینکفردا ن ر، امروز ویخ یارھاکانجام  ید و برایعمرتان باش یھا لحظه

ردن شماست و اگر به کطان ھمواره در صدد گمراه و منحرف یه شکد ید و بدانیندھ
و  ین سستیرد. ایگ ید، شما را به مسخره و استھزا میآن گوش فرا دھ یھا وسوسه

م و به یآور یه به نماز روک یل خواھد شد، به شرطیزا یبه فضل و لطف الھ یتنبل
ه کم، آن وقت است ینکر و تدبر زمزمه کرا با تف یات الھیم و آیستیپروردگار باشگاه یپ

با  یکیشود، و در درون احساس ُقرب و نزد یر میما سراز یبه سو یباران رحمت الھ
 یم شد، و شب زنده داریخواھ یو روحان یگردد، و غرق در عالم معنو یجاد میخدا ا

سالت را از کد غبار خواب و یشد.مسلمانان! باار محبوب و لذتبخش خواھد یما بس یبرا

 یرویمؤمنان است، پ ین اسوه و الگویه حقًا بھترکج  د و از رسول اللهییوجودتان بزدا
با اقدام به شب  یو تنبل یسست -ان شآء الله  -ه کد، ینھراس یزیچ چید و از ھینک

 یو شاداب یتندرستن خواھد رفت و در عوض یش در شب، از بیایو دعا و ن یزنده دار
ه رسول کسبب شده بود  یزیه چه چکم یردک یر مکاش فک یا ب شما خواھد شد.ینص

راز  ،در آن کش یند. بک ی، باز ھم شب زنده داریماریھولت سن و بکبا وجود ج  الله
با پروردگار و انس گرفتن با  یکیه عبارت است از قرب و نزدکنھفته است  یار بزرگیبس

اِت انسان ین لحظاِت حین و سعادت آورتریش. آن لحظات خوشتریمحبوب و معبود خو
افته بود، یآن را در س ه حضرت عمر بن الخطابکاست  ین ھمان سّر یاست و ا

ا را ھرگز ین دنیه بدون آنھا ماندن در اکز ھستند یسه چ«د: یفرما یه مکچنان
 یھا یکیردن با تارکافتن دل شب و دست و پنجه نرم کز آنھا شا یکیدم؛ یپسند ینم

ن لذت، محروم نماند یو از ا ین موھبت الھیه از اکاست  یسکلذا سعادتمند » آن است.
ه ھدف کست، بلیو فشار ن یریج سختگین سخنان، ترویو از آن غفلت نورزد. منظور از ا

تواند به  یه مکند و ھر اندازه کطان را از خود دور یش یھا ه انسان وسوسهکن است یا

يِلَُصلِّ اََحُدُ�م �َشاَطه «د: یفرما یمج  امبر اسالمیه پکبپردازد. چنان یشب زنده دار
قد ْ�َ

ْ
ه نشاط دارد نماز بگزارد و چون ک یدام از شما تا وقتکھر « )١(؛»فَاِذا اَْ�رَت فَل

 .»ندک شد و استراحتکز گزاردن دست برد از نماک یاحساس ضعف و خستگ

 .۱۱۵۰ح  ۶/۴۳به روایت بخاری  -١
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 یماریه آن حضرت ھنگام بکات ثابت شده است یاز روا یق بعضین از طریھمچن
 .(و الله اعلم) )١(ل نفرمودیام اللیا دو شب قیشب و  یک

 ده است.یده و خوابیتھجد غفلت ورز یاز نمازھاکه  کسی مکح

 َصلوة بِلَيٍل «ن آمده است: یف چنیشر یم نبوکدر ح
َ

َ�ُغِلَب  ما ِمن ِاْمِريٍء تَُ�وُن هل
ُ اَْجُر َصالتِهِ 

َ
بند یبه نماز شب پاکه  کسی ھر«؛ )٢(»�َن نَْوُمُه َصَدقَةً و َعلَيِْه نَْوم ِاال ُكِتَب هل

او نوشته  یره شد، پاداش و اجر آن نماز برایاز شبھا] خواب بر او چ یباشد و [در شب
 .»رود یشود و خوابش صدقه به شمار م یم

ن یز ایت خالصانه است؛ نیت نیعظمت و اھم ی دھندهقت نشان یث در حقین حدیا

ُ َصلوةٌ «د: یفرما یه مکث یبخش از حد
َ

م در حق کن حیه اکن است یانگر ایب» تَُ�وُن هل
ند و کشه مواظبت یھم یه در گزاردن نماِز شب و انجام شب زنده دارکاست  یسک

ره شد، ثواب و یاو چ از انجام آن ناتوان شد و خواب بر یماریا بیو  یاگر بنا به خستگ
خداوند، خواب او به عنوان صدقه  یز از سویاو منظور خواھد شد، ن یپاداش آن برا

 ثبت خواھد شد.

 ج آن مستحب است، آن حضرت ین ھمه فضل، باز ھم قضایالبته با وجود ا

ٍء ِمنُْه َ�َقرأُه ماَ�ْ�َ َصلوِة «د: یفرما یم َفْجرِ َمْن ناَم ِمن ِحْز�ِِه اَْو َعن يَشْ
ْ
ْهِر و ال وِة الظُّ

ْ
َصل

ُه ِمن اللَّيْل
َ
ُ َك�نَّها قَرأ

َ
از آن به  یا بخشیفه یاز گزاردن تمام وظ یسکھر «؛ )٣(»ُكِتَب هل

ه کانگار ند کن یآورد؛ اگر چن ین نماز صبح و نماز ظھر بجایآن را ب یخواب رود، قضا
 .»آن را در شب گزارده است

ز در آن یرده است، نکق ینماز شب تشو یابر قضج  رمکامبر ایث پین حدیدر ا
است. چون  یام و شب زنده داریه عبارت از اراده بر قکنھفته است  ییبایز ی اشاره

نًا یقیآورد. پس  یآن را بجا ید قضایه اگر نتوانست آن را بخواند، باکد بداند یانسان با
ده و محبوب خواھد یاو پسند یرد و انجام آن براکو غفلت نخواھد  یوتاھکاز انجام آن 

شه در یه او ھمکرد، چرا کمن را مغلوب خواھد ین اقدام خود اھریبا اچنین  ھم بود.

 . نیز باب مایکره من التشدد فی العبادة.۱۱۲۴ح  ۶/۹به روایت بخاری، باب ترک القیام للمریض،  -١
به نقل از  ۵/۴۲۷حدیث ابوالدرداء با سند صحیح، ر.ک: الفیض به روایت نسایی و ابن ماجه از  -٢

 .۳۱۳/ ۱جمع الفوائد 
 .۷/۷۰، نیز ابوداود، ر.ک: بذل المجھود ۲۹- ۶/۲۸به روایت مسلم  -٣
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وشد تا انسان را از انجام ک یو مکند  می ینیه انسان توطئه چین نشسته و علیمک
ه اگر انسان به خواب رود و کداند  یند؛ چون مکده منصرف یخوب و پسند یارھاک

ند، و خواب کت یت خالصانه و صادقانه به او پاداش و ثواب عنایخداوند ھم به محض ن
نماز شب را  یتواند قضا یشود، و گذشته از آن م یاو به عنوان صدقه ثبت م یز براین
ن یند، در اکافت یھم در یگریآورد و پاداش و ثواب د ین نماز فجر و نماز ظھر به جایب

وقت خودش بگزارد، تا پاداش و  ه انسان نماز را درکطان ھم دوست دارد یصورت ش
 ثوابش مضاعف و دو چندان نشود.

ه کباشند، الزم است  یبند میه به نماز شب عادت دارند و به انجام آن پاک یسانک
آورند و ھمان گونه  یآن را در روز بجا یاگر آن را در وقت خودش انجام ندادند، قضا

اكَن ِاذا َصّ� «نوان نماز قضا بگزارند: عت به عکد دوازده رید، بایآ یث بر مین حدیه از اک
�َن ِاذا َغلَبَُه نَْوٌم اَْو وَْجٌع َعن ِ�ياِم اللّيِْل َص�ِّ ِمَن انلَّهاِر و َصلوًة اََحبَّ اَْن يُداِوَم َعلَيْها

َعة
ْ
َة َر� گزاردند  یم یه ھرگاه نمازکن بود یبر اج  عادت آن حضرت«؛ )١(»ثِنيَت َعرَشَ

ا به علت یشد و  یره میشان چینند و چون خواب بر اکدوست داشتند بر آن مداومت 
 .»گزاردند یعت مک، در روز دوازده رام شب بپردازندیتوانستند به ق ینم یماریب

با و چه یز ین است برخورد سرور دو جھان با نماز شب، چه الگویمسلمانان! ا
ده است، باز ینده اش را بخشیاھان گذشته و آخداوند گنکه  کسی !یباعظمت یشوایپ

ه از بندگان که دوست دارد کبھره باشد، بل یلت بزرگ بین فضیھم دوست ندراد از ا
ن نعمت بزرگ ی! از ایرھبران دعوت اسالم یا ر و سپاسگزار خدا باشد. شما ھمکشا

و سنت  وهید تا بر شیش قرار دھیخو یاز زندگ ید و آن را به عنوان بخشیغفلت نورز

 دارد یان میه خداوند سبحان بکد. ھمان گونه یریقرار گج  امبر اسالمیخود، پ یشوایپ

ِ لََّقۡد َ�َن َلُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ  ٱ�َّ
ُ
َ أ َوَذَكَر  ٱ�ِخرَ  ٱۡ�َۡومَ وَ  ٱ�َّ

 َ  .)٢(]۲۱[األحزاب:  ﴾٢١َكثِٗ�� ٱ�َّ
 )حیَصحِ (] ۸[ - ۱۲۴۸

 اند. . ابوداود و نسایی ھم آن را روایت کرده۲۹- ۶/۲۸به روایت مسلم  -١
پندار و گفتار و کردار] پیامبر خدا برای ی  سرمشق و الگوی زیبایی در [شیوه: «۲۱احزاب / -٢

شماست. برای کسانی که [دارای سه ویژگی باشند:] امید به خدا داشته و جویای قیامت باشند و 
 »خدا را بسیار یاد کنند...
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إِنْ  قَائًِما ج« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُحَصْ�ٍ  بِْن  ِعْمَرانَ  َوَ�نْ 
إِنْ  َ�َقاِعًدا �َْستَِطعْ  لَمْ  فَ

 فَ
اهُ  .»جنب فع� �ستطع لَمْ  وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

االمکان،  یحتّ «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س نی) عمران بن حص۸( -۱۲۴۸
ت مقدور نبود، ین ھم برای، نشسته بخوان؛ و اگر ایبخوان؛ اگر نتوانستستاده ینماز را ا

 ».ده و نماز را بگزاریبر پھلو خواب
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

 ن آمده است:ی، به صورت کامل، چنیث در بخارین حدیا شرح:

فقال:  عن الصالة؟ج  بواسُ�، فسألُت انليبّ قال: اكنت يب س عن عمران بن حص�«
 ).۱۱۱۷، ح ی(بخار »صّل قائماً، فان لم �ستطع فقاعداً، فان لم �ستطع فع� جنب«

ج  ر، مبتال بودم. از رسول خدایبواس یمارید: من به بیگو س نیعمران بن حص«
ستاده یاالمکان، نماز را ا یحتّ «فرمود: ج  دم که چگونه نماز بخوانم؟ آن حضرتیپرس

ده، یت مقدور نبود، بر پھلو خوابین ھم برایبخوان؛ و اگر ا، نشسته یبخوان؛ اگر نتوانست
 .»نماز بخوان

، سخت یاو به جھت درد یستادن برایکه ا یماریشود: ب یث، معلوم مین حدیاز ا
 وع و سجده نماز بخواند.کفرسا است، نشسته با ر دشوار و طاقت

ن صورت یردن را نداشت، در اکوع و سجده کمار و دردمند، توان ریاگر شخص ب
 ست؟یچ یف ویلکت

ن صورت یردن و سجده نمودن عاجز و ناتوان بود، در اکوع کمار از ریاگر چنانچه ب
 ی تر از اشاره نییسجده پا یخود را برا ی د؛ و اشارهیوع و سجده را با اشاره ادا نماکر

ش باال یصورت خو یرا به سو یزیه چکست یوع قرار دھد؛ و درست نکر یخود برا
 د.یبر آن سجده نمانموده و 

ش را ید نماز خوین صورت چگونه باید، در ایمار از نشستن عاجز گردیاگر شخص ب
 بخواند؟

؛ و مسند احمد ۱۲۲۳ح  ۱/۳۸۶؛ ابن ماجه ۳۷۲ح  ۲/۲۰۸؛ ترمذی ۱۱۱۷ح  ۲/۵۸۷۰بخاری  -١
۴/۴۲۶. 

 

                                           



 ٢٥ )اعمال در یرو انهیم و ِاعتدال) ۳۴( باب: (الصلوة کتاب

د، افتاده بر پشت نماز بگزارد در یمار از نشستن عاجز و ناتوان گردیھر گاه شخص ب
ش ید و سر خویش را باال نمایخو یزانوھردو  قبله است؛ و یاو به سو یه پاھاک یحال

وع و سجده را با اشاره ادا کقبله گردد و ر یاو به سو یند تا روکبلند  یبالشرا بر 
 د.ینما

 یشتن را بر پھلوید و] خویمار [از نشستن عاجز و ناتوان گردیاگر چنانچه شخص ب
 درست است؟ ین صورت نماز ویا در ایش انداخت و نماز را گزارد، آیخو

قبله  یه صورتش به سوک یدر حالشتن را بر پھلو انداخت یخو یماریاگر شخص ب
 ن صورت نمازش درست است.یوع و سجده را با اشاره ادا نمود، در اکاست و ر

تواند نماز  یا مید، آیسر عاجز و ناتوان گرد ی مار از نمازگزاران با اشارهیاگر شخص ب
 د؟یا قلب ادا نمایا ابرو یچشم،  ی ش را با اشارهیخو

مار از نماز یر درست است؛ و ھر گاه شخص بس ی نماز گزاردن فقط با اشاره
شبانه  یک[به مدت  ینماز از و ین صورت اداید، در ایسر عاجز گرد ی گزاردن با اشاره

د، قضا آورد و آنچه یه بر قضا آوردن قادر گردکافتد؛ [پس آن را بعد از آن  یر میروز] به تأخ
ا با یا با ابرو، یاشاره با چشم؛  ساقط است؛ و ید، از ویشبانه روز افزون گرد یکه بر کرا 

 ].ستیقلب درست ن
ردن عاجز کوع و سجده کاز ر یستادن را داشت ولیمار، توان ایاگر چنانچه شخص ب

 ش را بخواند؟ید نماز خوین صورت چگونه بایو ناتوان بود، در ا
ه کبھتر آن است  یو یست، و برایستادن الزم نیمار ایشخص ب ین صورت برایدر ا

ستاده و یش را به حالت نشسته و با اشاره بخواند؛ و اگر نمازش را به حالت ایخونماز 
 با اشاره گزارد، باز ھم درست است.

 یبه جھت عارض شدن درد -رد و سپس کستاده شروع یش را اینماز خو یسکاگر 
ان یش را به پاین صورت چگونه نماز خوید، در ایستادن عاجز و ناتوان گردیاز ا -

 برساند؟
د؛ یستادن عاجز گردیرد، و سپس از اکستاده شروع یش را اینماز خو یسکھر 

 ان برساند.ید و نمازش را به پایوع و سجده نماکنشسته ر
د یوع و سجده را با اشاره ادا نماکردن عاجز بود؛ رکوع و سجده کو اگر چنانچه از ر

ن صورت یناتوان بود، در اان برساند؛ و اگر از نشستن عاجز و یو با اشاره نمازش را به پا
 ان برساند.یش را به پایاندازد و با اشاره، نماز خویشتن را بر پشت بیخو
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خواند و در  یش را نشسته میمار، به خاطر درد و مرض، نماز خویب یاگر شخص
 یو تندرست ینماز سالمت ینمود، و سپس در اثنا یوع و سجده مکحالت نشسته ر

 ند؟کش را اعاده ید نماز خویا بایصورت آ نیش را به دست آورد، در ایخو
ش را به ینماز خو ی مانده یه مقدار باقکند؛ بلکش را اعاده نین صورت نماز خویدر ا
 ستاده بخواند.یحالت ا

ردن و سجده نمودن کوع کخواند، سپس به ر یش را با اشاره میمار نماز خویاگر ب
وع و سجده کش را با رینماز خو ی مانده یتواند باق ین صورت میا در ایقادر و توانا شد، آ

 بخواند؟
ه کوع و سجده بخواند، بلکش را با رینماز خو ی مانده یتواند باق ین صورت نمیدر ا

 د.ید نمازش را اعاده نمایبا
ن صورت ید، در ایفوت گرد یھوشین نماز به جھت عارض شدن بیچند یسکاگر از 

 ست؟یچ یو ییقضا یم نمازھاکح
ن صورت ید، در ایفوت گرد یھوشین بید، و ایعارض گرد یھوشیب یه بر وک یسک

 ست؟یچ یو ییقضا یم نمازھاکح
متر از آن کا یتا پنج نماز  یھوشین بید، و ایعارض گرد یھوشیب یه بر وک یسک

ش را قضا یخو ی فوت شده ین نمازھایه به ھوش آمد، اکرد، بعد از آن کدا یادامه پ
 آورد.

شتر از پنج نماز ادامه یتا ب یھوشین بید و ایعارض گرد یھوشیو اگر چنانچه بر او ب
ھا  به قضا آوردن آن یازیساقط است و ن یو ی ن نمازھا از ذمهین صورت ایافت، در ای
 ست.ین

 )حیَصحِ ] (۹[ - ۱۲۴۹

نَّهُ : ُحَصْ�  بن عمَران وََعن
َ
َل  �

َ
 َص�َّ  إِنْ «: قَاَل . قَاِعًدا الرَُّجِل  َصَالةِ  َ�نْ  ج انلَّيِبَّ  َسأ

فَْضُل  َ�ُهوَ  قَائًِما
َ
ْجرِ  نِْصُف  فَلَهُ  قَاِعًدا َص�َّ  َوَمنْ  أ

َ
َقائِمِ  أ

ْ
 أجل نصف فَلَهُ  نَائًِما َص�َّ  َوَمنْ  ال

َقاِعد
ْ
اهُ  .»ال وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

ج  امبریاز پ یت است که گفت: ویروا س نی) از عمران بن حص۹( -۱۲۴۹

در ج  گزارد؟ آن حضرت یسؤال کرد که به حالت نشسته نماز (نفل) م یمرد ی درباره

 .۳۷۱ح  ۲/۲۰۷؛ و ترمذی ۱۱۱۶ح  ۲/۵۸۶بخاری  -١

 

                                           



 ٢٧ )اعمال در یرو انهیم و ِاعتدال) ۳۴( باب: (الصلوة کتاب

که  کسی ستاده بخواند؛ ویبھتر آن است که نماز (نفل) را ا«ن سؤال فرمودند: یپاسخ بد
است که آن  یاز پاداش کس یمیاو ن یگزارد، برا ینشسته (و بدون عذر) نماز (نفل) م

ا بر پھلو افتاده نماز یده یحالت دراز کش بهکه  کسی خواند؛ و یستاده میرا به حالت ا
است که نماز را به حالت نشسته  یاز پاداش نمازگزار یمیاو ن یگزارد، برا یم
 ».خواند یم

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

 : مراد نماز نفل است.»اِنْ صيلّ « شرح:

 نماز نفل را بدون عذر، نشسته بخواند.که  کسی :»من صيلّ قاعداً «
گزار  فرض ی ث باال دربارهیگردد که حد ین سؤال مطرح مینجا ایبه ھر حال؛ در ا

ام باشد، در یستادن و قیگزار باشد و او قادر بر ا را اگر در مورد فرضیگزار؟ ز ا نفلیاست 
 ست.یز نیچ وجه جایاو نماز گزاردن به حالت نشسته به ھ یآن صورت برا

نباشد، در آن صورت نمازگزاردن به حالت نشسته، ستادن یگزار، قادر بر ا و اگر فرض
ن یز ھمین یشمندان اسالمیدگاه جمھور علماء و اندیکاھد؛ و د یاز اجر و مزد نماز نم

 رسد. یاست که به شخص معذور، اجر و پاداش کامل م

 »اً ـمن صيلّ نائم«گاه عبارت  ن رمعذور باشد، آیگزاِر غ نفل ی ث باال دربارهیو اگر حد
، انسان ینظران فقھ نخواھد داشت؛ چون به اتفاق جمھور علماء و صاحب یمفھوم

ده بخواند؛ البته امام حسن یتواند نماز نفل را به حالت خواب یسالم و تندرست نم

 ز باشد.یداند، ھر چند بدون عذر ن یز میده جاینماز نفل را به حالت خواب/یبصر
قت، یاند: در حق ن گفتهیچن ن پرسشی، در پاسخ به اینینظران د علماء و صاحب

 بر دو نوع است: معذور
 ند.یا بنشیستد و یتواند با یچ وجه، نمیکه به ھ یکس -۱
شود. و  یستادن میا ایفراوان، موفق به نشستن  یکه با مشقت و سخت یکس -۲

معذور نوع دوم است. و مفھوم  ی ز دربارهین س نیث عمران بن حصیحد
 یاو ادا یستد، برایتواند با یکه بدون مشقت نم ین است که شخصیث، ایحد

مت (حکم یز است، اّما عمل به عزیده جایا دراز کشینماز در حالت نشسته 
 ام) بھتر و افضل است.یستادن و قی= ا یاصل
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ست؛ ینصف اجر تندرستان ن -ث آمده است یکه در حد - »نصف اجر« یاّما معنا
ھا و مشکالت و دردھا و  یل کردن سختبا تحّم  ین است که اگر شخصیبلکه منظور ا

دارد و  یادیآورد، در آن صورت اجر و پاداش ز یستاده به جایھا، نماز را به حالت ا رنج
ن نصف، با یرسد که ھم ین شخص، نماز را نشسته گزارد، نصف آن اجر به او میاگر ھم

) یاصل مت (حکمیبر عزکه  کسی ایباشد؛ گو یم یاجر و پاداش افراد تندرست مساو
بر که  کسی رد ویگ یعمل کند، به او دو برابر اجر و پاداش افراد تندرست تعّلق م

خوانند، برابر  یستاده میر مردم که نماز را ایرخصت عمل کند، پاداش او با پاداش سا
 مت عمل کرده است.یاست که بر عز ین پاداش، نصف اجر کسیاست و ا

در موطأ امام  س از عبدالله بن عمرو بن عاص یثیه، حدین توجید اییدر تأ

ت شده یدر مسند امام احمد بن حنبل روا س از انس بن مالک یثیو حد/مالک

ان فرمودند که یث را بین حدیا یزمانج  امبریشده است که پاست که در آن ذکر 
ن یگزارند. از ا ید، نماز را به حالت نشسته میاز صحابه به عّلت تب شد یدند برخید

افراد  ی ز دربارهین س نیث عمران بن حصیگردد که حد یث معلوم و ثابت میحد
 معذور است.

 



 
 

 

 

 فصل دوم

 )فیَضعِ ] (۱۰[ - ۱۲۵۰

يِب  َ�نْ 
َ
َماَمةَ  أ

ُ
َوى َمنْ «: َ�ُقوُل  ج انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : َقاَل  أ

َ
  أ

َ
 َحىتَّ  هِ لّٰ ـال وََذَكرَ  َطاِهًرا فَِراِشهِ  إِىل

ُل  اللَّيِْل  ِمنَ  َساَعةً  َ�تََقلَّْب  لَمْ  انلَُّعاُس  يُْدِرَ�هُ 
َ
ْ�يَا َخْ�ِ  ِمنْ  َخْ�ًا ِ�يَها اهللاَ  �َْسأ ِخَرةِ  ادلُّ

ْ
  َواآل

َّ
 إِال

ْ�َطاهُ 
َ
هُ  .»إِيَّاهُ  أ رَ كَ يُّ  ذَ وِ ارِ  كِتَابِ  يفِ  النَّوَ كَ َذْ ةِ  األْ ايَ وَ ني ابْنِ  بِرِ  .)١(السّ

ھر کس با «فرمودند:  یدم که میشنج  امبرید: از پیگو س ) ابوامامه۱۰( -۱۲۵۰
رد، به ذکر و یکه خواب او را فراگ یش برود و تا زمانیبه رختخواب خو یطھارت و پاک

 ین سو و آن سو(یاز شب، به ا یا چ لحظهیدر آن صورت در ھاد خدا مشغول باشد، ی
ا و آخرت را در آن لحظه از خداوند یاز امور دن یکیغلتد که امر ن یش) نمیبستر خو

 ».دارد یم یز را بدو ارزانیو آن چکند  می ش را اجابتیبخواھد، قطعًا خداوند دعا
ت کرده یروا» یابن ُسن« به نقل از» کتاب االذکار«ث را در ین حدی، ای[امام نوو

 ].است
 :به رختخواب رفت؛ به بستر پناه برد.»یاو«
 : بستر خود؛ رختخواب خود.»فراشه«
 : بدو برسد؛ او را در برگرفت؛ او را فراگرفت.»درکهی«
افتد و  یکه با وجود آن، حواّس از کار نم ی: خواب سبک و ُچرت مانند»النعاس«

 است. یادارک و شعور بر جا
 شود. ین طرف و آن طرف نمیغلتد؛ به ا ین سو به آن سو نمی: از ا»تقّلبیلم «

 )حیَصحِ ] (۱۱[ - ۱۲۵۱

 ثَارَ  رَُجٌل  رَُجلَْ�ِ  ِمنْ  َر�ُّنَا َعِجَب « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َمْسُعودٍ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ 
ْهِلهِ  ِحبِّهِ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  َوحِلَافِهِ  ِوَطائِهِ  َ�نْ 

َ
  َوأ

َ
  اْ�ُظُروا: لَِمَالئَِ�ِتهِ  اهللاُ  َ�يَُقوُل  َصَالتِهِ  إىِل

َ
 إِىل

 .۷۲۲ح  ۲۳۴، ص »عمل الیوم و اللیلة«ابن سنی در  -١
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ْهِلهِ  ِحبِّهِ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  َوِوَطائِهِ  فَِراِشهِ  َ�نْ  ثَارَ  َ�بِْدي
َ
  َوأ

َ
ا وََشَفًقا ِعنِْدي ِ�يَما َرْ�بَةً  َصَالتِهِ  إِىل  ِممَّ

ْصَحابِهِ  َمعَ  فَاْ�َهَزمَ  هِ لّٰ ـال َسِبيِل  يِف  َغَزا َورَُجٌل  ِعنِْدي
َ
ُ  َوَما اِالنِْهَزامِ  يِف  َعلَيْهِ  َما َ�َعِلمَ  أ

َ
 يِف  هل

  اْ�ُظُروا: لَِمَالئَِ�ِتهِ  اهللاُ  َ�يَُقوُل  َدُمهُ  ُهِر�َق  َحىتَّ  فَرََجعَ  الرُُّجوِع 
َ

 ِ�يَما َرْ�بَةً  رََجعَ  َ�بِْدي إِىل
ا وََشَفًقا ِعنِْدي اهُ . »َدُمهُ  ُهِر�َق  َحىتَّ  ِعنِْدي ِممَّ وَ حِ  يفِ  رَ ْ نَّةِ  رشَ  .)١(السُّ

پروردگار ما از «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن مسعود۱۱( -۱۲۵۱
از بستر نرم و لحاف و روانداز گرم که  کسی و خشنود شد: نخست آن یدو نفر، راض

خداوند ستد؛ یخود بلند شود و به نماز با ی زان و خانوادهیان عزیش و از میخو
د که از بستر نرم و لحاف یام نگاه کن به بنده«د: یفرما یش میبلندمرتبه به فرشتگان خو

ش بلند شده و به نماز گزاردن مشغول شده یخو ی زان و خانوادهیگرم خود و از کنار عز
که در نزد من (از ثواب و پاداش)  یزیش بدان چیل و گرایاست؛ آن ھم به خاطر تما

 ».باشد یفر) میکه در نزد من (از عذاب و ک یزیو ھراس از آن چ است و به جھت ترس
د و با یکار و کارزار نمایکه در راه خدا، (با دشمنان و بدخواھان) پ یگر، فردیو د

که از فرار کردن، و  یکه نسبت به گناه و عذاب یدوستانش شکست بخورد و با وجود
رسد،  یدان کارزار بدو مین به مرو شدن با دشمن و برگشت که از روبه یثواب و پاداش

گاه و واقف باشد، باز ھم به م ھا  رو و با آن رانه با دشمن روبهیکار برگردد (و دلیدان پیآ
ش یخته شود، خداوند بلندمرتبه به فرشتگان خوید،) تاآن که خونش ریکارزار نما

 د:یفرما یم
که در نزد من (از ثواب و  یزیل بدان چید که به خاطر تمایام نگاه کن به بنده«

فر) یکه در نزد من (از عذاب و ک یزیپاداش) است و به جھت ترس و ھراس از آن چ
رو شد و  رانه با دشمن روبهیکار با آنان برگشت (و دلیدشمن و جنگ و پ یاست، به سو

 ».خته شدیھا کارزار نمود) تا آن که خونش ر با آن
 ].ت کرده استیارو» ۀشرح السن«در  یث را بغوین حدی[ا

ن کرد؛ یو خشنود شد؛ پروردگار ما تحس ی: پروردگار ما، راض»عجب رّبنا« شرح:
 ن گفت.ید؛ پروردگار ما آفریپروردگار ما پسند

 ام کرد؛ بلند شد؛ برخاست.ی: ق»ثار«
 .ی: بستر نرم؛ رختخواب نرم و عالِوطاء: »وطائه«

 .۹۳۰ح  ۴/۴۲» شرح السّنة«؛ و بغوی در ۴/۴۱۶مسند احمد  -١

 

                                           



 ٣١ )اعمال در یرو انهیم و ِاعتدال) ۳۴( باب: (الصلوة کتاب

 : روانداز؛ لحاف.لحاف: »لحافه«
 محبوبانش.زانش؛ ی: عز»حّبه«
 .یل و عالقه به ثواب و پاداش الھیتما ی: از رو»ۀرغب«
 .یفر الھیترس و ھراس از عذاب و ک ی: از رو»شفقاً «
کار کرد؛ کارزار نمود؛ نبرد و جنگ یورش برد؛ ھجوم آورد؛ پی: حمله کرد؛ »غزا«
 کرد.

، چه گناه : بداند که با فرار کردن و پشت نمودن به جنگ»هزامـفعلم ما عليه يف االن«
 بر گردن او است. یو عذاب

رو شدن با دشمن، چه ثواب و  : بداند که با برگشتن به جنگ و روبه»ما له يف الرجوع«
 آورد. یرا فراچنگ م یپاداش

فخر و مباھات، از آن انسان در جمع  ی: خداوند از رو»مالئكتهـفيقول اهللا ل«
نش ین که، خلقت و آفریا یکین ھم به چند عّلت است: یو اکند  می ادیفرشتگان 

ت و یمعص ی و ماده یعبادت و فرمانبردار ی است که در او، ماده یا انسان، به گونه
فخر و  ی هیھا، ما ن، انجام عبادت توسط انسانیقیقرار داده شده است؛ و به ھردو  گناه،

 مباھات است.
 بودند: نش انسان، خطاب به خداوند گفتهیآفر ین که، فرشتگان در ابتدایدوم ا

﴿... ۡ�َ
َ
ٓ ٱ فُِك َو�َسۡ  �ِيَها ِسدُ ُ�فۡ  َمن �ِيَها َعُل � ُس  ِدكَ ِ�َمۡ  �َُسّبِحُ  نُ َوَ�ۡ  ءَ ّ�َِما  َوُ�َقّدِ

 .]۳۰[البقرة:  ﴾...لََك 
ھا  اندازد و خون یراه م یو تباھکند  می که فساد یآور یرا به وجود م ین، کسیا در زمیآ« 

 .»میش و طاعت و عبادت تو مشغولیبه حمد و ستاوسته یخت و حال آن که ما پیخواھد ر
است، در آن  یت و بندگینش انسان، عبودیکردند که اگر ھدف آفر یھا فکر م آن

ھرکس  م و ازیم و ھمواره غرق در عبادتیصورت ما فرشتگان، مصداق کامل آن ھست
توجه به ھا با  ن که عبادت آنیخبر از ا یم! اّما بیھست ینیسزاوارتر به خالفت و جانش

گوناگون در وجودشان راه ندارد، با عبادت و  یھا ن که شھوت و غضب و خواستیا
طان از ھر سو، او را یھا، او را احاطه کرده است و ش ال و شھوتین انسان که امیا یبندگ

ن موجود یا ین رو اطاعت و فرمانبرداریدارد؛ از ا یکند، تفاوت فراوان یوسوسه م
 نان آرام و سبکبار کجا؟!ینش آن ساحلزده کجا و عبادت  طوفان
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، میابراھ ،ج ھمچون محمد یامبرانین آدم، پیدانستند که از نسل ا یھا چه م آن

که  یدان جانباز و مردان و زنانیو بندگان صالح و شھ یسیو ع ی، موسنوح
وجود خواھند  ی دھند، قدم به عرصه یخود را عاشقانه در راه خدا م یھست ی ھمه

ھا عبادت فرشتگان  ھا برابر با سال ک ساعت تفّکر آنیکه گاه فقط  یگذاشت؛ افراد
 .است!

است، ما  یند که اگر ھدف، اطاعت و بندگیخواستند بگو یقت، فرشتگان میدر حق
 یم؛ و اگر پاکسازیم؛ و اگر عبادت است، ما ھم ھمواره مشغول آنیسر بر فرمان

ن انسان یکه ا یم، در حالیکن ین مین است، ما چنیزم یرو ی ا صفحهیشتن یخو
 کند. ین را پر از فساد میزم ی ، ھم خود فاسد است و ھم صفحهیماد

د که یگو یھا م انسان، خداوند بدان یو اطاعت و فرمانبردار یو با عبادت و بندگ
 ن گفتار وجود ھمانین تا آسمان است؛ و عّلت ایان شما و انسان، تفاوت از زمیم

ن ماده در آنان یفساد و گناه در وجود انسان است، برخالف فرشتگان که ا ی ماّده
 وجود ندارد.

انسان، از اطاعت و عبادت فرشتگان، بھتر و افضل  ن که، اطاعت و عبادتیگر ایو د
دت فرشتگان بر عبا یب است و مبنایمان به غیعبادت بندگان، بر ا یرا مبنایاست؛ ز
ادکنندگان و ین رو خداوند بلندمرتبه، عملکرد یعالم آخرت؛ از ا ی مشاھده
د.یفرما یان میفخر و مباھات، ب یش را در جمع فرشتگان از رویکنندگان خو عبادت

 



 
 

 

 

 فصل سوم

 )حیَصحِ ] (۱۲[ - ۱۲۵۲

ثُْت : قَاَل  َ�ْمٍرو بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َ�نْ  نَّ  ُحدِّ
َ
 قَاِعًدا الرَُّجِل  َصَالةُ «: قَاَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ

َالةِ  نِْصُف  تَيْتُهُ : قَاَل  »الصَّ
َ
 يَا َمالك«: َ�َقاَل  َرأسه ىلَعَ  يَِدي فَوََضْعُت  َجالًِسا يَُص�ِّ  فَوََجْدتُهُ  فَأ

ُت  »َ�ْمٍرو؟ ْ�نَ  هِ لّٰ ـال َ�بْدَ 
ْ
ثُْت : قُل نََّك  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا ُحدِّ

َ
َت  �

ْ
 ىلَعَ  قَاِعًدا الرَُّجِل  َصَالةُ «: ُقل

َالةِ  نِْصِف  نَْت  »الصَّ
َ
َجْل «: قَاَل  قَاِعًدا تَُص�ِّ  َوأ

َ
َحدٍ  لَْسُت  َولَِك�ِّ  أ

َ
اهُ  .»ِمنُْ�مْ  َكأ وَ  .)١(مُسلم رَ

د: به من خبر داده شده است که یگو س ) عبدالله بن عمرو بن عاص۱۲( -۱۲۵۲

خواند، ثواب  یکه نماز (نفل) را (بدون عذر) نشسته م یفرد«فرمودند: ج  رسول خدا
ستاده یاست که به حالت ا ی(از ثواب و پاداش نماز یمین ی و پاداش آن، به اندازه

 ».گزارده شود)

شان را یآمدم و اج  اسالم یامبر گرامید: بعدھا به نزد پیگو س عبدالله بن عمرو

 ج ش را بر سر آن حضرتیدست خو گزارند؛ یدم که به حالت نشسته نماز (نفل) مید

عبدالله بن عمرو! تو را چه شده «فرمودند:  ج نھادم (تا متوجه من شوند). آن حضرت

د: یا ! به من خبر داده شده است که شما فرمودهج رسول خدا ی؟ عرض کردم: ا»است
 ی خواند، ثواب و پاداش آن، به اندازه یکه نماز (نفل) را (بدون عذر) نشسته م یفرد«
نک خود، یو ا». ستاده گزارده شود)یاست که به حالت ا ی(از ثواب و پاداش نماز یمین

 د؟یگزار ینم که نشسته نماز میب یشما را م

از شما  یمن، مانند کس ین طور است؛ ولی؛ ھمیآر«فرمودند: ج  آن حضرت
 ».ستمین

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 .۴/۴۴۳؛ و مسند احمد ۳/۲۲۳)؛ نسایی ۷۳۵-۱۲۰ح ( ۱/۵۰۷؛ مسلم ۱۱۱۷ح  ۲/۵۸۷بخاری  -١
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 طور است؛ آره. نیھمقًا؛ ی؛ بله؛ دقی: آر»أجل« شرح:

ن مورد از یستم؛ و ایک از شما نیچ یمن مانند ھ ی: ول»و لكنّي لستُ كاحد منكم«

نماز را ج  امبرین طور که اگر چنانچه پیآمد؛ ا یبه شمار مج  ات آن حضرتیخصوص
 آورند؛ و خداوند به یبه حالت نشسته بخوانند، باز ھم ثواب و پاداش کامل را فراچنگ م

فضل سترگ و  یدھد و خدا دارا یش را اختصاص میواھد رحمت خوکه بخھرکس 
 کند. یم یکه بخواھد، ارزانھرکس  ش را بهیبخشش بزرگ است و فضل و احسان خو

 )حیَصحِ ] (۱۳[ - ۱۲۵۳

  أيب بن َسالم وََعن
ْ
ْتَِ� : ُخَزاَعةَ  ِمنْ  رَُجٌل  قَاَل : قَاَل  َجْعدـال

َ
�َُّهمْ  فَاْسرَتَْحُت  َصلَّيُْت  يل

َ
 فََك�

قِمِ «: َ�ُقول ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : َ�َقاَل  َعلَيْهِ  َذلَِك  اَعبُوا
َ
َالةَ  أ رِْحنَا بَِالُل  يَا الصَّ

َ
اهُ  .»بَِها أ وَ  رَ

د أَبُو اوُ  .)١(دَ

گفت: کاش  »ۀخزاع« ی لهیاز قب ید: مردیگو س الجعد ی) سالم بن اب۱۳( -۱۲۵۳
از)  یا که (برخین سخن) گویگرفتم. (پس از گفتن ا یگزاردم و آرام م ینماز م

ن رو، آن مرد گفت: یب گرفتند؛ از این (آرزو کردن آرامش) را از آن مرد، عیحاضران، ا

ا اقامه) بگو ینماز، اذان ( ییبرپا یبالل! برا یا«فرموند:  یدم که میشنج  از رسول خدا
 ».و با نماز، ما را آرام کن

 ].ت کرده استیرواث را ابوداود ین حدی[ا
 من. ی: کاش؛ کاشک»یتنیل« شرح:

 رم؛ راحت شوم.ی: آرام بگ»فاسترحُت «
  »کأّن «ا آنان: ی: گو»فکأّنھم«
نَّ «

َ
ر به یز یو در معانکند  می است که اسم را منصوب و خبر را مرفوع یحرف»: َکأ

 رود: یکار م
شتر از یب ین معنیا». است یرید شیکه ز یی: گودًا اسٌد یکانَّ ز«مانند:  ه؛یتشب -۱

 رود. یبه کار م» کأنَّ «گِر ید یمعان
 ».ستاده استید ایرود که ز ی: گمان مدًا قائٌم یکأنَّ ز« مانند: شک و گمان؛  -۲
 ».رسد یفرا م یکه زمستان به زود ییگو :کأنَّک بالشتاء مقبٌل «مانند:  ب؛یتقر  -۳

 .۴۹۸۵ح  ۵/۲۶۲ابوداود  -١
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است که اسم آن مقّدر و خبر آن،  ین در صورتیشود؛ و ا یمخفف م یگاھ  »:کأنَّ «
د یز یی: گوٌد قائٌم یکأن ز«د. مثل: یآ یاست که بالفاصله پس از آن م یا هیاسم ی جمله

، از آن »قد«ا ی» لم« ی لهیاست که به وس یا هیفعل ی ا خبر آن جملهیو ». ستاده استیا
قد  کأن«؛ و »نشداز ین یروز بیکه د یی: گوکأن لم تغن باالمس«افته است. مثل: یفاصله 

 ».آنان برخاست ی که برپا شونده یی: گوقام قائمھم
است. و » کأّنه«ر آن یر شأن محذوف است و تقدیباال، ضم یدر مثالھا کأنَّ اسم 

او دو  یکه پستانھا یی: گوه حقانییکأنَّ ثد«شود؛ مانند:  یز اسم آن آشکار مین یگاھ
 شود.  یده من صورت خبر آن مفرد آوری؛ و در ا»عطردان است

 شک و گمان آمده است. ی: برا»کأّن «ث باال، یو در حد
 ب گرفتند؛ انتقاد کردند.یراد گرفتند؛ عی: ا»عابوا«

ن و یک دستور از مھمتری یانگشت رو ،ج اسالم یامبر گرامیث، پین حدیدر ا
 باشد، یاسالم م ی هیمان و پایکه در واقع روح ا یم اسالمین دستورات و تعالیتر یاساس

 ت دادن به نماز است.یو اھم یبندیگزارده است؛ و آن: پا
ت و یاز معنو یط خود انجام شود، انسان را در عالمی؛ ھرگاه نماز با شرایآر
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 نهیو زنگار گناه را از آکند  می مهیب
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 یت پروردگار محسوب میبرابر گناه ومعص
کند. نماز  یو انسان را دعوت به توبه و اصالح گذشته م .است یمغفرت و آمرزش الھ

و نھال تقوا کند  می تیمان را در انسان تقوینده است که روح ایدر برابر گناھان آ یسد
 یدھد. نماز غفلت زدا است که مرتبًا به انسان در روز یپرورش مرا در دل  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 ، خشوعیفروتنزند و تواضع و  یرا کنار م یغرور و خودخواھ یھا پرده

 آورد. یرا به ارمغان م یو فداکار

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٣٦

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 یم و با فرشتگان ھم صدا و ھمرازکند  می ھا دعوت آسمان
 زد.یخ یند و با او به گفتگو برمیب یچ واسطه، در برابر خدا میھ

 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

و  یشانیو پر یھر چالش و دغدغه و ناآرام یگشا اد خدا، گرهینماز و دعا و ذکر و 
 :وستا یھا و وسوسه طانیرومند در مقابل شیسّد ن

و  یوی، دنیو معنو ی(ماّد  یمختلف زندگ یھا در عرصه یشه اضطراب و نگرانیھم
 یو خانوادگ ی، اخالقیو اقتصاد ی، فرھنگیو نظام یاسی، سیو اجتماع ی، فردیاخرو

از آن، در  یھا بوده و ھست و عوارض ناش انسان یزندگ ین بالھایاز بزرگتر یکی..) .و
 کامل، محسوس و ملموس است.، به طور یو اجتماع یفرد یزندگ

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
ل آرامش و یتحص یکه انسان برا یزیانگ غم یھا خ بشر پر است از صحنهیتار

گام نھاده و تن به انواع  یانداخته و در ھر وادز دست یفراچنگ 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 و  یگشا اد خدا، گرهینماز و دعا و ذکر و «اند:  بشر، نشان داده و گفته

 .»اوست یھا طان و وسوسهیرومند در مقابل شین یسدّ 
است که  یک و ُمبھمیتار ی ندهی، به خاطر آیاضطراب و نگران یگاھ ن که:یح ایضتو

در چنگال  یھا، گرفتار کند؛ احتمال زوال نعمت یم ییدر برابر فکر انسان خودنما
اج، ھمه و ھمه، انسان را رنج 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
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دارد و ھماره او  یم، فکر انسان را به خود مشغول یک زندگیتار ی ھرگاه گذشته
ھا؛  ھا و لغزش یکه انجام داده است؛ از کوتاھ یاز گناھان یسازد؛ نگران یرا نگران م

ر، مھربان و با گذشت است، بدو یپذ ن که خداوند، بخشنده، توبهیاّما توجه به ا
ش کن یان، پیشگاه پروردگار جھانیر به پید: عذر تقصیگو یدھد و بدو م یآرامش م

که او بخشنده  یکن، و در مقام جبران برآ یش، از او عذرخواھیخو ی و از گذشته
 ر است.یپذ و توانا و قادر و مھربان و با گذشت و توبه

و گاه در مقابل انبوه دشمنان  یعیانسان در برابر عوامل طب یو گاه ضعف و ناتوان
ن یبرابر اد: من در یگو 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 چیھا است و ھ ن قدرتیکه برتر یشود؛ قدرت یرحمت او م

؛ من تنھا ید: آریگو یرد و با خود میگ یندارد، قلبش آرام م یستادگیمت و امقاو
 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  یگزند 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 یو نه ھمچون افراد بکند  می
 زان است.یافتان و خ

را متحمل  یادیک ھدف، زحمت زیدن به یرس یافتد که انسان برا یو گاه اتفاق م
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 یاد خدا، احساس کند که کسیش و ذکر و یایکه با دعا و ن یھنگام

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٣٨

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

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 
 دارد. یاپرستان را ناآرام و ُمشّوش میھا، فکر دن روزھا و ھفته

مؤمن که  یاو و با دعا و نماز) و توجه به آزادگ ادیاّما، 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  یدست دادن آن، نما از ی یماّد  ی لهیک وسیدن به یدھد و نرس 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
ر کند؛ و از آن جا که امکان مرگ تنھا د 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

پندارند)، در آن صورت  یان جھان، میگرا یگونه که ماّد  م (ھمانیبدان »زیھمه چ
 ی که نقطه ین مرگید از چنی، به طور کامل به جا است و باین اضطراب و نگرانیا

د و از آن یانسان است، ترس یھا ھا و خواسته تیآرزوھا و موفق ی ان ھمهیپا
 یا چهیمان به خدا و توجه به او، مرگ را دریا ی هیوحشت داشت؛ اّما ھرگاه در سا

م و گذشتن از گذرگاه مرگ را ھمچون عبور از یتر و واالتر بدان عیوس یزندگ کیبه 
و  ین نگرانیگر ایم، دیآزاد تصور کن یک فضایدن به یداالن زندان و رس

 



 ٣٩ )اعمال در یرو انهیم و ِاعتدال) ۳۴( باب: (الصلوة کتاب

 - ین مرگیمعنا خواھد بود، بلکه چن یجا و افکار نامطلوب، ب یب یھا وسوسه
 خواھد بود. یخواستنو  یداشتن دوست -فه بوده باشد یر انجام وظیھرگاه در مس

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 یھر چالش و دغدغه و سدّ  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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 فصل اول

فق] (۱[ - ۱۲۵۴  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

َحُدُ�مُ  َخيِشَ  فَإَِذا َمثَْ�  َمثَْ�  اللَّيِْل  َصَالةُ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : َقاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن 
َ
 أ

بْحَ  َعةً  َص�َّ  الصُّ
ْ
ُ  توتر َواِحَدة َر�

َ
 .)١(»ص� قد َما هل

د: نماز شب، دو رکعت دو رکعت خوانده یگو س ) عبدالله بن عمر۱( -۱۲۵۴
ش از یم آن داشت که صبح صادق طلوع کند، (پس پیاز شما ب یکسشود؛ و اگر  یم

قبل از  یدو رکعت ین رکعت، تمام نمازھایک رکعت بخواند، که ایطلوع صبح صادق،) 
قبل از وتر،  یآورد؛ (چون نمازھا یخودش را که خوانده است، به صورت وتر (فرد) درم

 ند).یآ یدرم »وتر«ت ک رکعت وتر، به صوریاند و با خواندن  بوده یدو رکعت
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 : »یمثن یل مثنيصالة الل« شرح:
ن باورند که یبر ا -ث باال یحد یبر مبنا -وسف و امام محمد یجمھور ائمه و ابو

که امام  یینفل شب، دو رکعت دو رکعت گزارده شوند؛ تا جا یبھتر آن است که نمازھا

 داند. یز میک سالم را ناجای، گزاردن چھار رکعت نفل با مالک

نفل شب، چھار  یت شده است که بھتر آن است که نمازھای، روافهیاز امام ابوحن

است که در  یثی، حدفهیل امام ابوحنیک سالم گزارده شوند؛ دلیرکعت چھار رکعت، با 

ما اكن «د: یگو یمل  شهیت شده است که در آن عایح مسلم روایو صح یح بخاریصح
ال يف غ�ه يلع احدي عرشة ر�عة؛ يصّ� ار�عاً فال�سأل و يز�د يف رمضانج  رسول اهللا

؛ »طوهلّن؛ ثم يصّ� ثالثاً و طوهلّن؛ ثم يصّ� ار�عاً فال�سأل عن ُحسنّهنو عن ُحسنهنّ 

 ۲/۳۰۰؛ ترمذی ۱۳۳۶ح  ۲/۸۰)؛ ابوداود ۷۴۹-۱۴۵ح ( ۱/۵۱۶مسلم  ؛۹۹۰ح  ۲/۴۷۷ بخاری -١
کتاب « ۱۳ح  ۱/۱۲۳؛ موطأ مالک ۱۴۵۸ح  ۱/۴۰۴؛ دارمی ۱۶۹۴ح  ۳/۲۳۳؛ نسایی ۴۳۷ح 

 .۲/۵۸؛ و مسند احمد »صالة اللیل

                                           



 ٤٣  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

شتر نماز شب را یازده رکعت بیر رمضان از یچه در رمضان و چه در غج  امبریپ«
بودند؛ سپس چھار رکعت  یبا و طوالنیار زیخواند که بس یخواند؛ چھار رکعت را م ینم
 .»خواند یبودند؛ سپس سه رکعت را م یبا و طوالنیار زیھا ھم بس خواند که آن یگر را مید

اند: از  گفته/فهیل امام ابوحنی، در پاسخ به دلینینظران د جمھور علماء و صاحب

ن چھار رکعت را با دو سالم یاج  امبریه پث مسلم، معلوم شده است کیحد

فرغ ي ان �ما بيف صّ� ي ج اكن رسول اهللا«د: یگول  شهیاند. آنجا که عا خوانده یم
، �عرشة ر�عت یالفجر، احد اىل -دعوا انلاس العتمة ي الىّت �و -من صالة العشاء 

 .»وتر بواحدة�و  لّك ر�عة�سلّم ب�
ن یدگاه جمھور در ایاند که د ز گفتهیاحناف ن یفقھنظران متأخر  ن رو، صاحبیاز ا

ز مطابق با ین/فهیاز امام ابوحن یتیتر است، و روا یقو -ل یبه اعتبار دل -نه یزم
ن یز بر ھمین مذھب احناف نیمتأخر یدگاه جمھور علماء نقل شده است؛ و فتواید
 باشد. یه میدگاه و نظرید

 )حیَصحِ ] (۲[ - ۱۲۵۵

َوتْرُ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
ْ
َعةٌ  ال

ْ
اهُ  .»اللَّيْل آخر ِمنْ  َر� وَ  .)١(مُسلم رَ

ک رکعت از یوتر، «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۲( -۱۲۵۵
 ».آخر شب است

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
َفٌق ] (۳[ - ۱۲۵۶  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ةَ  ثََالَث  اللَّيِْل  ِمنَ  يَُص�ِّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ «: قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ  َعةً  َعرْشَ
ْ
 يُوتِرُ  َر�

  خِبَْمٍس  َذلَِك  ِمنْ 
َ

ء يِف  َ�ِْلُس  ال   يَشْ
َّ

 .)٢(»آخرَها يِف  إِال

زده رکعت نماز یدر شب، سج  د: رسول خدایگول  شهی) عا۳( -۱۲۵۶
خواندند و تنھا در رکعت آخر آن،  یک سالم، وتر میگزاردند و پنج رکعت آخر را با  یم

 نشستند. یتشّھد) م ی(برا

 .)۷۵۲-۱۵۳ح ( ۱/۵۱۸مسلم  -١
ح  ۲/۳۲۱ترمذی ؛ ۱۳۳۸ح  ۲/۸۵)؛ ابوداود ۷۳۷-۱۲۳ح ( ۱/۵۰۸؛ مسلم ۱۱۴ح  ۳/۲۰ بخاری -٢

 .۶/۱۶۱؛ و مسند احمد ۱۵۸۱ح  ۱/۴۴۸؛ دارمی ۴۵۹
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 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
ات، به دو معنا به کار یث و روایدر احاد »تاریا« ی : واژه»تاریاال«ا ی »الوتر« شرح:

 (تھّجد). »نماز شب« یگر به معنای، و د»رنماز وت« یرفته است: نخست به معنا

 یادیاختالف ز ی، دارا»وتر« ی دربارهج  امبریات نقل شده از پیث و روایاحاد
شمندان یاز علماء و اند یت شده است. برخی، رواھفده رکعتتا  ک رکعتیباشند و از  یم

ق یگر تطبیکدیھا را با  ن نحو، آنینموده و به بھتر یھا را گردآور تیروا ی ، ھمهیاسالم

شروع نماز تھّجد،  یبر آن بود که براج  امبری: عادت پ اند ب که گفتهین ترتیاند؛ بد داده
آمد؛  ینماز تھّجد به شمار م یگزاردند که از مقّدمات و مباد یابتدا دو رکعت کوتاه م

نماز تھّجد را ن ھشت رکعت، اصل یگزاردند که ا یم یھشت رکعت طوالنبعد از آن، 
 داد. یل میتشک

به طور نشسته  گریدو رکعت دگاه  گزاردند؛ آن یم ، سه رکعت وترپس از آن
به ھنگام طلوع  -آمد. سپس  ی، به شمار متوابع وترن دو رکعت، از یخواندند که ا یم

ھا به  ب، تعداد رکعتین ترتیگزاردند؛ و بد یرا م دو رکعت سّنت صبح -صبح صادق 
 رسد. یمھفده رکعت 

اند:  اند، گفته ک جا ذکر کردهیفوق را  یھا رکعت ی که ھمه ییھا ن رو، صحابهیاز ا
 .»اوتر بسبع عشرة«

را به عنوان  دو رکعت بعد از وتراند و  را حساب نکرده دو رکعت کوتاه اولز، ین یو برخ
دو ز، یگر نید ی؛ و برخ»اوتر بثالث عشرة«اند:  اند و گفته به شمار آورده سّنت صبح

 یاحد«اند:  رون کرده و گفتهیرا ب صبح یھا سّنتو  دو رکعت بعد از وترابتدا و  رکعت

 .»عشرة رکعة

ن یشتر شده بود، به ھمیب یفشان، اندکیدر آخر عمر شرج  و چون وزن رسول خدا
 نه رکعتگزاردند که در مجموع  یم سه رکعت وترو  شش رکعت نماز تھّجدجھت 

 .»اوتر بتسع«اند:  اند، گفته ت کردهین عمل را روایکه ا یشدند و کسان یم

چھار رکعت نماز نماز را کمتر کردند و فقط  یھا تعداد رکعتج  امبریو پس از آن، پ
 .»اوتر بسبع«ن آمده است: یات چنیاز روا ین رو در برخیگزاردند؛ از ا یم تھّجد

به دو معنا به کار  »تاریا« ی واژه -م یان کردیتر ب شیچنان که پ -ن، یو عالوه بر ا
 .نماز تھّجد ی) تمام۲ ) نماز وتر۱رفته است: 

 



 ٤٥  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

در  »تاریا« ی قرار گرفت، کلمه یکه اکنون مورد بحث و بررس یثیھا و احاد تیروا
آمده  »اوتر بخمس«ھا  که در آن یاتی(تھّجد) است. البته روا »نماز شب« یھا، به معنا آن

است و دو رکعت بعد از وتر  نماز وتر، فقط »تاریا« بود (پنج رکعت وتر گزارد)، منظور از
 اند. را با ھم ذکر کردهھردو  اند که را تابع وتر گفته

(سه رکعت وتر گزارد)، ھمان سه رکعت وتر ھستند؛ و منظور  »اوتر بثالث«ات یو روا

نماز تھّجد را دو رکعت ج  امبرین است که پیک رکعت وتر خواند)، ای( »اوتر بواحدة«از 
ک رکعت اضافه یخواند و در آخر به ھنگام خواندن وتر به ھمراه دو رکعت،  یو رکعت مد

 ک رکعت وتر بخواند.ین که فقط یآورد؛ نه ا یم یب، وتر را به جاین ترتیکرده و بد
 رد.یگ یق صورت میھا، تطب تیروا ی ان ھمهیسان، در م نیو بد

 نماز وتر: یھا اختالف در تعداد رکعت
نظر  ، اختالفینظران فقھ ن علماء و صاحبینماز وتر، در ب یھا تعداد رکعت ی درباره

ک یو امام احمد بن حنبل، نماز وتر، از  یدگاه امام مالک، امام شافعیوجود دارد؛ از د
 ست.یز نیش از آن، جایز است و بیرکعت تا ھفت رکعت جا

کعت را با دو سالم ن است که سه ری، طرز عمل آنان در نماز وتر، چنیو به طور کلّ 
دھند و رکعت سوم را مستقل  یب که بعد از دو رکعت، سالم مین ترتیگزارند؛ بد یم
 گزارند. یم

د دارد؛ و امام مالک ی، تأکیک رکعتیبر جواز وتر  یناگفته نماند که فقط امام شافع
ف به یت مرجوح و ضعینھا یرا ب یک رکعتیاّما وتر  -داند  یز میاگر چه آن را جا -

، یدگاه ویرسد که از د ین به نظر میز چنین »موطأ امام مالک«آورد و از عبارت  یشمار م
 ست.یچ عنوان درست نی، به ھیک رکعتیوتر 

، عدد سهنماز وتر، در  یھا ن باورند که رکعتینظران احناف، بر ا و علماء و صاحب
ن سه رکعت با شوند و گزارد یک بار سالم دادن گزارده مین و مشخص ھستند و با یمع

 ست.یز نیجا -دگاه احناف یاز د -دو سالم 
که کنند  می استدالل ییھا تیو امام احمد بن حنبل، از روا یامام مالک، امام شافع

 آمده است. »اوتر بسبع«تا  »اوتر بواحدة«ھا، عبارت  در آن
 ن احناف، عبارتند از:یل و براھیو دال

در ج  امبرینماز شب پ ی دربارهل  شهید: از عایابوسلمة بن عبدالرحمن گو -۱

 يز�د يف رمضانج  ما اكن رسول اهللا«در پاسخ گفت:  یدم؛ ویماه رمضان پرس
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طوهلّن؛ و ال يف غ�ه يلع احدي عرشة ر�عة؛ يصّ� ار�عاً فال�سأل عن ُحسنهنّ و
، مسلم و ی(بخار »طوهلّن؛ ثم يصّ� ثالثاً و ثم يصّ� ار�عاً فال�سأل عن ُحسنهنّ 

شتر یازده رکعت بیر رمضان از یچه در رمضان و چه در غج  امبریپ« ).یترمذ
بودند؛  یبا و طوالنیار زیخواند که بس یخواند؛ چھار رکعت را م ینماز شب را نم

بودند؛  یبا و طوالنیار زیھا ھم بس خواند که آن یگر را میسپس چھار رکعت د
 .»خواند یسپس سه رکعت را م

عالوه از تھّجد، سه رکعت وتر ج  امبریاست که پح شده یث، تصرین حدیدر ا 
 خوانده است.

يوتر بثالث يقرأ فيهّن بتسع ج  اكن رسول اهللا«د: یگو س طالب یبن اب یعل -۲
).ی(ترمذ »سور من املفّصل؛ يقرأ يف لّك ر�عة بثالث سور آخرهّن قل هو اهللا

 یھا ھا نه سوره از سوره گزارد که در آن یسه رکعت وتر مج  رسول خدا« 
ن طور که در ھر رکعت یخواند؛ ا یرا م حجرات تا آخر قرآن) ی مفّصل (از سوره

ز وجود ین» اخالص« ی ھا سوره خواند که در آخر آن یاز نماز وتر، سه سوره م
 .»داشت

 كسّبح اسم ر�«يقرأ يف الوتر بج  اكن رسول اهللا«د: یگو س عبدالله بن عباس -۳
 ).ی(ترمذ »� ر�عة ر�عةو »قل هو اهللا احد« و »قل يا ايها الاكفرون«و ؛»االيلع

 یکیگذارد و در ھر رکعت از آن سه رکعت،  یسه رکعت نماز وتر مج  امبریپ« 
؛ در رکعت دوم، »یَاعل« ی خواند؛ در رکعت اول، سوره یب مین سه سوره را به ترتیاز ا

 .»اخالص« ی ؛ و در رکعت سوم؛ سوره»کافرون« ی سوره

� و ؛»االيلع كسبح اسم ر�«يقرأ يف االو� ب  اكن«د: یگول  شهیعا -۴
 »معوّذت�ـالو »قل هو اهللا احد«� اثلاثلة ب و »قل يا ايها الاكفرون« باثلانية
 ).ی(ترمذ

 ی ، در رکعت دوم، سوره»یاعل« ی در رکعت اول نماز وتر، سورهج  رسول خدا«
 .»خواند یرا م» ناس«و » فلق«، »اخالص« یھا و در رکعت سوم، سوره» کافرون«

قلُت «ت است که گفت: یروا س سیق یدر سنن ابوداود از عبدالله بن اب -۵
 سّت و ثالث؛و يوتر؟ قالت: اكن يوتر بار�عج  لعا�شة: ب�م اكن رسول اهللا
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ال باكرث من و لم ي�ن بانقص من سبعو ثالثو عرشو ثالث،و ثمانو ثالث؛و
 (ابوداود). »ثالث عرشة

ج  تھّجد آن حضرت یھا شود که تعداد رکعت یث به صراحت معلوم مین حدیز اا
نماز وتر، در عدد سه ثابت بوده  یھا شدند؛ اّما رکعت یاد میکم و ز یر کرده و گاھییتغ

 امده بود.یھا به وجود ن در آن یرییگونه تغ چیاست و ھ
 چرا اختالف؟! یبه راست

ن که خداوند بلند یاست که منبع و مصدر دل ین دلیمذاھب، به ا ی اختالف ائمه
است و الجرم مردم در  ینیع نموده، عبارت از نصوص دیبندگان خود تشر یمرتبه برا

 یه بعضکاست  یبشر یدر زندگ یعیامر طب یکن یفھم نصوص، اختالف دارند و ا
رند، لذا یگ یروح مقاصد نصوص را در نظر م یشوند و بعض یبه ظواھر لفظ م کمتمس

 باشد. یذاردن مردم به اجتھاد خودشان از جمله عوامل و اسباب اختالف مواگ
ھان به شمار آمده است مانند: یان فقیخود لغِت نصوص، عامل اختالف م یگاھ

رء« ی واژه
ُ
اسباب  یوگاھ» ثالثة قروء مطلقات يرتبصن بانفسهنّ ـوال« ی هیدر آ» ق

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 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  یرعل شیگر 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
عت یبه طور مطلق، شر یرند و بعضیپذ یآن را م یطیبا شرا یشمارند و بعض یم
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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  ابهقول صح یدھند بعض ینم
 نند.ک یرند و بدان اجتجاج نمیپذ ینم یشرع ی آن را به عنوان ادله یو بعضکنند  می

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
اما در کند  می ع صحبتیدر 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

منطوق و د، 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، یمسائل فرعن اختالف در یبنابرا

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 یخوبا فقاھت و ورع  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 یمت 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

ن اختالف یو خود ا ندیه اتفاق نماینظر یک یبر رو ی، امت اسالمیگونه مسائل فرع نیا
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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 اینھا، بدام از آکھر
 . اند برگرفته یا اخالص جرعه

مجاھد، بر  یور و علمایز، فقھاء و مجتھدان غینماز وتر ن یھا در باب تعداد رکعت
ق و یث و تحقیاحاد یمطالعه و بررس یھا و بر مبنا ده بدانیات و اخبار رسیاساس روا

و  یو احکام و دستورات شرع ین نبوی، اوامر و فرامیالھ یھا م و آموزهیتعالتفّحص 

را  یآن ھم با صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل، قول س و صحابهج  امبریطرز عمل پ
 اند. ار نمودهیانتخاب و اخت

 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۲۵۷

  اْ�َطلَْقُت  قَاَل  ِهَشام بن سعد وََعن
َ

ُت  اَع�َِشةَ  إِىل
ْ
مَّ  يَا َ�ُقل

ُ
ـمُ  أ

ْ
نِْبئِيِ�  ْؤِمِن�َ ال

َ
 ُخلُِق  َ�نْ  أ

لَْسَت : قَالَْت  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ 
َ
  أ

ُ
ُقْرآَن؟ َ�ْقَرأ

ْ
ُت  ال

ْ
إِنَّ : قَالَْت . بََ� : ُقل

 اَكنَ  ج هِ لّٰ ـال نيَِبِّ  ُخلَُق  فَ
ُقْرآنَ 

ْ
ُت . ال

ْ
مَّ  يَا: قُل

ُ
ـمُ  أ

ْ
نِْبئِيِ�  ْؤِمِن�َ ال

َ
ُ  نُِعدُّ  ُكنَّا: َ�َقالَْت  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َوتْرِ  َ�نْ  أ

َ
 ِسَواَكهُ  هل

نْ  َشاءَ  َما اهللاُ  َ�يَبَْعثُهُ  َوَطُهورَهُ 
َ
  َ�يَتََسوَّكُ  اللَّيِْل  ِمنَ  َ�بَْعثَهُ  أ

ُ
أ   َرَ�َعاٍت  �ِْسعَ  َوُ�َص�ِّ  َوَ�تَوَضَّ

َ
 ال

  ِ�يَها َ�ِْلُس 
َّ

  َ�نَْهُض  ُ�مَّ  ُعوهُ َوَ�دْ  َوَ�َْمُدهُ  اهللاَ  َ�يَْذُكرُ  اثلَّاِمنَةِ  يِف  إِال
َ

 اتلَّاِسَعةَ  َ�يَُص�ِّ  �َُسلِّمُ  َوال
َعتَْ�ِ  يَُص�ِّ  ُ�مَّ  �ُْسِمُعنَا �َْسِليًما �َُسلِّمُ  ُ�مَّ  َوَ�ْدُعوهُ  َوَ�َْمُدهُ  اهللاَ  َ�يَْذُكرُ  َ�ْقُعدُ  ُ�مَّ 

ْ
 َ�ْعَدَما َر�

َعة عرَشة إِْحَدى فَتلك قَاعد وَُهوَ  �َُسلِّمُ 
ْ
ا ياب� َر� َسنَّ  فَلَمَّ

َ
َخذَ  ج أ

َ
ْوتَرَ  اللَّْحمَ  َوأ

َ
 �َِسبْعٍ  أ

َعتَْ�ِ  يِف  وََصنَعَ 
ْ
ك   يِف  َصِنيِعهِ  ِمثَْل  الرَّ

َ
و�

ُ ْ
َك  األ

ْ
 َص�َّ  إَِذا ج هِ لّٰ ـال نيَِبُّ  َوَ�نَ  ُ�َ�َّ  يَا �ِْسعٌ  فَِتل

َحبَّ  َصَالةً 
َ
نْ  أ

َ
وْ  نَْومٌ  َغلَبَهُ  إَِذا َوَ�نَ  َعلَيَْها يَُداِومَ  أ

َ
 انلََّهارِ  ِمنَ  َص�َّ  اللَّيْلِ  ِ�يَامِ  َ�نْ  وََجعٌ  أ

ةَ  ثِنيَْتْ  َعةً  َعرْشَ
ْ
  َر�

َ
ْعلَمُ  َوال

َ
  ج هِ لّٰ ـال نيَِبَّ  أ

َ
ُقْرآنَ  قََرأ

ْ
ْلَةٍ  يِف  لُكَّهُ  ال

َ
  يل

َ
ْلَةً  َص�َّ  َوال

َ
  يل

َ
بِْح  إِىل  الصُّ

 
َ

اهُ . َرَمَضان غ� اَكِمال شهرا َصامَ  َوال وَ  .)١(مُسلم رَ

 .)۷۴۶-۱۳۹ح ( ۱/۵۱۲مسلم  -١
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 یرفتم و بدو گفتم: ال  شهید: به نزد عایگو س ) سعد بن ھشام۴( -۱۲۵۷

گفت: ل  شهیم بگو. عایبراج  امبریپ یاخالق یھا یژگیمادر مؤمنان! از صفات و و

ج  کنم. گفت: اخالق رسول خدا ی؟ گفتم: چرا؛ تالوت میکن یا تو قرآن تالوت نمیآ
م یق و مفاھیاحکام و دستورات و حقا ھا، م و آموزهین، تعالی(مطابق با اوامر و فرام

 ) قرآن بود.یواال

 ج ) وتر آن حضرتیھا ت و تعداد رکعتیفی(ک ی مادر مؤمنان! درباره یعرض کردم: ا

آماده ج  آن حضرت یدر پاسخ گفت: ما مسواک و آب وضو، برال  شهیم بگو. عایبرا

شدند؛  یدار میخواست، ب یاز شب که خدا م یا در پارهج  گاه رسول خدا م؛ آنیکرد یم
گزاردند که فقط در رکعت ھشتم  یگرفتند و ُنه رکعت نماز م یزدند و وضو م یمسواک م

گفتند و او را به  یپرداختند و حمد و سپاس او را م یاد خدا مینشستند و به ذکر و  یم
 یبه جادادند و رکعت نھم را  یخاستند و سالم نماز را نم یگاه برم خواندند. آن یاد میفر
گفتند و  یکردند و حمد و سپاس او را م ینشستند و ذکر خدا را م یآوردند؛ سپس م یم

شان را به ما یگفتند که صدا یسالم م یا ان، به گونهیخواندند. و در پا یاد میاو را به فر
 شنواندند. یم

گزاردند که مجموع  یگاه بعد از سالم گفتن، دو رکعت نماز در حالت نشسته م آن
 شد. یازده رکعت میھا  آن

پا به سن ج  که رسول خدا یفرزندم! ھنگام یا :(در ادامه گفتل  شهی(عا
ن یشیفربه و پرگوشت شدند، ھفت رکعت نماز وتر به ھمان روش پ یگذاشتند و مقدار

 شد. یھا، نه رکعت م آوردند که مجموع آن یم یخواندند و دو رکعت نشسته به جا یم

گزاردند، دوست داشتند تا بر آن  یرا م ینمازج  فرزندم! ھرگاه آن حضرت یا
افتادند و  یکرد و خواب م یشان غلبه میند؛ و ھرگاه خواب بر اینما یبند یمواظبت و پا

آن) در  یتوانستند نماز شب (تھّجد) بخوانند، (به جا یشدند و نم یمار و دردمند میا بی
 .خواندند یروز، دوازده رکعت م

قرآن  ی ک شب، ھمهیدر ج  امبراکرمیاست که من سراغ ندارم که پ یادآوریقابل 
ر از ین که غیا) ایک شب تا صبح، نماز گزارده باشند و (ین که یا) ایرا خوانده باشند و (
 ک ماه را به طور کامل روزه گرفته باشند.یماه مبارک رمضان، 
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 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

مؤمنان  ی ھمه یمادر برا ی به منزلهج  امبری: ھمسران پ»نیاّم المؤمن ای« شرح:

پدر ج  امبر اکرمیگونه که پ ؛ ھمانیو روحان یشوند؛ البته مادر معنو یمحسوب م
 اّمت است. یو معنو یروحان
حرمت «و  »حفظ احترام«رش در موضوع ی، تنھا تأثیوند معنوین ارتباط و پیا

م ازدواج با یح تحریاز قرآن، حکم صر یاتیبود؛ چنان که در آج  امبریبا زنان پ »ازدواج

ر یساچنین  ھم ارشاد و ی آمده است؛ وگرنه از نظر مسألهج  امبریھا بعد از رحلت پ آن
مسلمانان حق داشتند با  یعنیندارد؛  ین اثری، کمتر»یسبب«و  »ینسب«محرمات 

تواند  یدختر مادر خود نم باکس  ھیچ که یازدواج کنند در حالج  امبریدختران پ

 یبرا ج امبریت و نگاه نکردن به ھمسران پیمحرم ی ز مسألهیازدواج کند؛ و ن
 ھا مجاز نبود. جز محارم آنکس  ھیچ
گاه گردان؛ به من خبر بده؛ به من گزارش بده.»ینیَانبئ«  : مرا آ
 م.یدید یه میم؛ تھینمود یم؛ آماده میکرد ی: فراھم م»ُنِعدُّ «
: به به ضم طاءھمانند آب و آفتابه؛  یل پاکی: ابزار و وسابه فتح طاء: »ۀَطھور«
 .یزیو تم یزگی؛ پاکیطھارت و پاک یمعنا
 .یضی؛ مری؛ ناراحتیماری: درد، ب»وجع«

 ن آمده است:یث به طور کامل در مسلم چنین حدیناگفته نماند که ا

نَّ  ُزَراَرَة، َ�نْ 
َ
َرادَ  اَعِمٍر، بِْن  ِهَشامِ  ْ�نَ  َسْعدَ  أ

َ
نْ  أ

َ
َمِدينََة، َ�َقِدمَ  اِهللا، َسِبيِل  يِف  َ�ْغُزوَ  أ

ْ
 ال

َرادَ 
َ
نْ  فَأ

َ
ُ  َ�َقاًرا يَِبيعَ  أ

َ
َالِح  يِف  َ�يَْجَعلَهُ  بَِها هل ُكَراِع، السِّ

ْ
ومَ  َوُ�َاِهدَ  َوال ا َ�ُموَت، َحىتَّ  الرُّ  فَلَمَّ

َمِدينَةَ  قَِدمَ 
ْ
نَاًسا ليَِقَ  ال

ُ
ْهِل  ِمنْ  أ

َ
َمِدينَِة، أ

ْ
ْخرَبُوهُ  َذلَِك، َ�نْ  َ�نََهوْهُ  ال

َ
نَّ  َوأ

َ
َراُدوا ِستَّةً  رَْهًطا أ

َ
 أ

لَيَْس «: َوقَاَل  ،ج اهللاِ  نيَِبُّ  َ�نََهاُهمْ  ،ج اهللاِ  نيَِبِّ  َحيَاةِ  يِف  َذلَِك 
َ
ْسَوٌة؟ يِفَّ  لَُ�مْ  أ

ُ
ا »أ ثُوهُ  فَلَمَّ  َحدَّ

تَُه، َراَجعَ  بَِذلَِك 
َ
ْشَهدَ  َطلََّقَها اَكنَ  َوقَدْ  اْمَرأ

َ
ىَت  رَْجَعِتَها ىلَعَ  َوأ

َ
ُ  َ�بَّاٍس، اْ�نَ  فَأ

َ
هل

َ
 ِوتْرِ  َ�نْ  فََسأ

 : َ�بَّاٍس  اْ�نُ  َ�َقاَل  ،ج اهللاِ  رَُسولِ 
َ

ال
َ
ُدلَُّك  أ

َ
ْعلَمِ  ىلَعَ  أ

َ
ْهِل  أ

َ
رِْض  أ

َ ْ
: قَاَل  ؟ج اهللاِ  رَُسولِ  بِِوتْرِ  األ

تَِها، اَع�َِشُة،: قَاَل  َمْن؟
ْ
  فَأ

ْ
ل
َ
ِ�  ائْتِِ�  ُ�مَّ  َها،ـفَاْسأ ْخرِبْ

َ
َها فَأ َْها، فَاْ�َطلَْقُت  َعلَيَْك، بَِردِّ

َ
َ�يُْت  إِيل

َ
 فَأ

فْلََح، بِْن  َحِكيمِ  ىلَعَ 
َ
َحْقتُهُ  أ

ْ
َْها، فَاْستَل

َ
نَا َما: َ�َقاَل  إِيل

َ
�ِّ  بَِقاِر�َِها، أ

َ
نْ  َ�َهيْتَُها ِأل

َ
 َهاَ�ْ�ِ  يِف  َ�ُقوَل  أ

يَعتَْ�ِ  بَْت  َشيْئًا، الشِّ
َ
  ِ�يِهَما فَأ

َّ
قَْسْمُت : قَاَل  ُمِضيًّا، إِال

َ
  فَاْ�َطلَْقنَا فََجاءَ  َعلَيِْه، فَأ

َ
 اَع�َِشَة، إِىل
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َذنَّا
ْ
ِذنَْت  َعلَيَْها، فَاْستَأ

َ
َا، فَأ

َ
نَا نل

ْ
َحِكيٌم؟«: َ�َقالَْت  َعلَيَْها، فََدَخل

َ
 َ�َعْم،: َ�َقاَل  َ�َعَرَ�تُْه، »أ

َْت  اَعِمٍر، اْ�نُ : قَاَل  »ِهَشاٌم؟ َمنْ «: َقالَْت  ِهَشاٍم، ْ�نُ  دُ َسعْ : قَاَل  »َمَعَك؟ َمنْ «: َ�َقالَْت   َ�رَتمَحَّ
ِصيَب  َوَ�نَ : َ�تَاَدةُ  قَاَل  - َخْ�ًا َوقَالَْت  َعلَيِْه،

ُ
ُحدٍ  يَْومَ  أ

ُ
ُت  - أ

ْ
مَّ  يَا: َ�ُقل

ُ
ُمْؤِمِن�َ  أ

ْ
نِْبئِيِ�  ال

َ
 َ�نْ  أ

لَْسَت «: قَالَْت  ،ج اهللاِ  رَُسولِ  ُخلُِق 
َ
  أ

ُ
ُقْرآَن؟ َ�ْقَرأ

ْ
ُت  »ال

ْ
إِنَّ «: قَالَْت  بََ�،: قُل

 ج اهللاِ  نيَِبِّ  ُخلَُق  فَ
ُقْرآنَ  اَكنَ 

ْ
 »ال

نْ  َ�َهَمْمُت : قَاَل 
َ
قُومَ  أ

َ
  أ

َ
َل  َوال

َ
ْسأ

َ
َحًدا أ

َ
ءٍ  َ�نْ  أ ُموَت، َحىتَّ  يَشْ

َ
ُت  يِل، بََدا ُ�مَّ  أ

ْ
نِْبئِيِ� : َ�ُقل

َ
 أ

لَْسَت «: َ�َقالَْت  ،ج اهللاِ  رَُسولِ  ِ�يَامِ  َ�نْ 
َ
  أ

ُ
َها يَا َ�ْقَرأ ُّ�

َ
ُل؟ � مِّ ُمزَّ

ْ
ُت  »ال

ْ
إِنَّ «: قَالَْت  بََ�،: قُل

 اهللاَ  فَ
لِ  يِف  اللَّيْلِ  ِ�يَامَ  اْ�رَتََض  وََجلَّ  َعزَّ  وَّ

َ
وَرِة، َهِذهِ  أ ْصَحابُهُ  ج اهللاِ  نيَِبُّ  َ�َقامَ  السُّ

َ
، َوأ

ً
ْمَسَك  َحْوال

َ
 َوأ

َماِء، يِف  َشْهًرا َعرَشَ  اْ�َ�ْ  َخاتَِمتََها اهللاُ  نَْزَل  َحىتَّ  السَّ
َ
وَرةِ  َهِذهِ  آِخرِ  يِف  اهللاُ  أ  اتلَّْخِفيَف، السُّ

 »َفِر�َضةٍ  َ�ْعدَ  َ�َطوُّاًع  اللَّيِْل  ِ�يَامُ  فََصارَ 
ُت : قَاَل 

ْ
مَّ  يَا: قُل

ُ
ُمْؤِمِن�َ  أ

ْ
نِْبئِيِ�  ال

َ
ُ  نُِعدُّ  ُكنَّا«: َ�َقالَْت  ،ج اهللاِ  رَُسولِ  ِوتْرِ  َ�نْ  أ

َ
 ِسَواَكهُ  هل

نْ  َشاءَ  َما اهللاُ  َ�يَبَْعثُهُ  َوَطُهورَُه،
َ
، َ�يَتََسوَُّك، اللَّيِْل، ِمنَ  َ�بَْعثَهُ  أ

ُ
أ   َرَ�َعاٍت  �ِْسعَ  َوُ�َص�ِّ  َوَ�تَوَضَّ

َ
 ال

  ِ�يَها َ�ِْلُس 
َّ

  َ�نَْهُض  ُ�مَّ  َوَ�ْدُعوُه، َوَ�َْمُدهُ  اهللاَ  َ�يَْذُكرُ  اثلَّاِمنَِة، يِف  إِال
َ

 َ�ُقومُ  ُ�مَّ  �َُسلُِّم، َوال
 يَُص�ِّ  ُ�مَّ  �ُْسِمُعنَا، �َْسِليًما �َُسلِّمُ  ُ�مَّ  َوَ�ْدُعوُه، َوَ�َْمُدهُ  اهللاَ  َ�يَْذُكرُ  َ�ْقُعدُ  ُ�مَّ  اتلَّاِسَعَة، َ�يَُصلِّ 

َعتَْ�ِ 
ْ
َك  قَاِعٌد، وَُهوَ  �َُسلِّمُ  َما َ�ْعدَ  َر�

ْ
ةَ  إِْحَدى فَِتل َعةً  َعرْشَ

ْ
، يَا َر� ا ُ�َ�َّ َسنَّ  فَلَمَّ

َ
 ،ج اهللاِ  نيَِبُّ  أ

َخَذهُ 
َ
ْوتَرَ  اللَّْحمُ  َوأ

َ
َعتَْ�ِ  يِف  وََصنَعَ  �َِسبٍْع، أ

ْ
ك ِل، َصِنيِعهِ  ِمثَْل  الرَّ وَّ

َ ْ
َك  األ

ْ
، يَا �ِْسعٌ  فَِتل  َوَ�نَ  ُ�َ�َّ

َحبَّ  َصَالةً  َص�َّ  إَِذا ج اهللاِ  نيَِبُّ 
َ
نْ  أ

َ
وْ  نَْوٌم، َغلَبَهُ  إَِذا َوَ�نَ  َها،َعلَيْ  يَُداِومَ  أ

َ
 ِ�يَامِ  َ�نْ  وََجعٌ  أ

ةَ  ثِنيَْتْ  انلََّهارِ  ِمنَ  َص�َّ  اللَّيِْل  َعًة، َعرْشَ
ْ
  َر�

َ
ْعلَمُ  َوال

َ
  ج اهللاِ  نيَِبَّ  أ

َ
ُقْرآنَ  قََرأ

ْ
ْلٍَة، يِف  لُكَّهُ  ال

َ
  يل

َ
 َوال

ْلَةً  َص�َّ 
َ

  يل
َ

بِْح، إِىل   الصُّ
َ

  فَاْ�َطلَْقُت : قَاَل  َرَمَضاَن، َ�ْ�َ  اَكِمًال  َشْهًرا َصامَ  َوال
َ

 َ�بَّاٍس  ابِْن  إِىل
ْ�تُهُ  قَْرُ�َها، ُكنُْت  لَوْ  َصَدقَْت : َ�َقاَل  حِبَِديِثَها، فََحدَّ

َ
وْ  أ

َ
ْدُخُل  أ

َ
تَيْتَُها َعلَيَْها أ

َ َ
 بِِه، �َُشافَِهِ�  َحىتَّ  أل

ُت : قَاَل 
ْ
نََّك  َعِلْمُت  لَوْ  قُل

َ
�  

َ
ْ�تَُك  َما َعلَيَْها تَْدُخُل  ال  )٧٤٦(م/ .َحِديثََها َحدَّ

م گرفت تا در راه ید: سعد بن ھشام بن عامر تصمیگو یت از زراره میقتاده به روا
خود را در آن به فروش برساند  کخواست امال ینه آمد و میند؛ پس به مدکخدا جھاد 

 ید. اما ھنگامیاد نماھا جھیدن مرگ با رومیو از پول آنھا اسلحه و اسب بخرد و تا فرارس
ار، کن یرد؛ آنان او را از اکنه مالقات یاز مردم مد ینه شد، با تعدادیه وارد مدک
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ن یخواستند ا یمج  رمکا یات نبیشش نفره در ح ینمودند و گفتند: گروھ یریجلوگ

 یا من برایآ«رد و فرمود: کار منع کن یآنھا را از اج  ار را انجام دھند؛ اما رسول خداک
ه کردند، او کان یش بیث را براین حدیه آنان اک ی؟ ھنگام»!ستمیشما اسوه و الگو ن

 رد و بر رجوعش گواه گرفت؛ سپس نزد ابن عباسکھمسرش را طالق داده بود، رجوع 

ا یگفت: آ ب د. ابن عباسیپرسج  نماز وتر رسول خدا ی ا آمد و از او درباره ب

نم؟ سعد کن یمعرفج  رمکا ینسبت به نماز وتر نبن یزم ین شخص رویتو را نزد داناتر
ن یدر ا یشه است؛ نزد او برو و از ویست؟ ابن عباس گفت: عاکید: آن شخص یپرس

 ید: بسویگو ین. سعد مکم بازگو یا و جوابش را برایباره بپرس؛ بعد از آن، نزد من ب
تا ھمراه من نزد دم؛ از او خواستم یم بن افلح را دکیبراه افتادم؛ در راه ح ل شهیعا
شان خواستم تا یرا من از ایروم؛ ز یشه نمید. او گفت: من نزد عایایب ل شهیعا

د؛ اما او سخنم ینگو یزیه با ھم اختالف داشتند) چک یا ن دو گروه (صحابهیا ی درباره
رفت ید. سرانجام او پذیایم راسوگند دادم تا با من بکید: من حیگو یم یرفت. راویرا نپذ

شان اجازه داد و یم؛ ایورود خواست ی اجازه یم و از ویرفت ل شهیھم نزد عاو ما با 
؟ یم ھستکیا تو حید:آیم را شناخت، پرسکیه حک ل شهیم. عایما وارد خانه اش شد

م گفت: سعد کیاست؟ ح یسکد: ھمراه شما چه یپرس ل شهی. عایم گفت: بلکیح
 ل شهیبن عامر. عام گفت: ھشام کیدام ھشام؟ حکگفت:  ل شهیبن ھشام. عا

ث) یحد یسخن گفت. قتاده (راو یکیرحمت نمود و از او به ن یھشام دعا یبرا
 شده بود. ید: ھشام در جنگ ُاُحد زخمیگو یم

م صحبت یبراج  مادر مؤمنان! از اخالق رسول الله ید: من گفتم: ایگو یسعد م
قرآن اخالق ؟ گفتم: چرا؛ گفت: ینک یا تو قرآن تالوت نمیگفت: آ ل شهین. عاک

س، کچ ید: خواستم بلند شوم و تا ھنگام مرگ از ھیگو یبود. سعد مج  رسول الله
دم: نماز شب ید؛ پس پرسیرم رسکش بودم به فینپرسم؛ اما آنچه در جستجو یزیچ

مزمل را  ی ا شما سورهیگفت: آ ل شهیچگونه بود؟ عاج  (تھجد) رسول الله
ن سوره، نماز شب (تھجد) را فرض یاول ا د؟ گفتم: بله. گفت: خداوند دریخوان ینم

سال، نماز شب (تھجد) خواندند؛ آنگاه  یکارانش یو ج  جه، رسول خدایقرار داد؛ در نت

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٥٤

ه سرانجام، در کن سوره را دوازده ماه در آسمان نگه داشت تا آنیا ی خداوند خاتمه
 ل شد.یل تبدت نماز شب به نفینگونه فرضیف را نازل فرمود و این سوره، تخفیا انیپا

ن. کم صحبت یبراج  وتر رسول الله ی د: آنگاه من گفتم: دربارهیگو یم یراو

م؛ پس رسول یردک یآماده مج  آنحضرت یو آب وضو برا کگفت: ما مسوا لشهیعا

زد؛ وضو  یم کشد؛ مسوا یدار میخواست، ب یه خدا مکاز شب  یدر بخش ج خدا
اد یر و کنشست و به ذ یعت ھشتم مکدر ره فقط کخواند  یعت نماز مکگرفت و نه ر یم

 یرد و قبل از سالم گفتن، برمک یگفت و دعا م یپرداخت، حمد و سپاس م یخدا م
رد و حمد و ک یر خدا را مکنشست و ذ یآورد؛ سپس م یعت نھم را بجا مکخاست و ر

ش را به ما یه صداکگفت  یسالم م یان، طوریرد و در پاک یگفت و دعا م یسپاس م
ه مجموع کخواند  یعت نماز در حالت نشسته مکواند و بعد از سالم گفتن، دو رشن یم

پا به سن گذاشت و ج  ه رسول خداک یفرزندم! ھنگام یا شود؛ یعت مکازده ریآنھا 
عت، کخواند و دو ر یعت نماز وتر به ھمان روش گذشته مکچاق شد؛ ھفت ر یمقدار

ج  فرزندم! ھرگاه آنحضرت یا شد، یعت مکه مجموع آنھا نه رکآورد  ینشسته بجا م
مار یا بیافتاد  ید، و اگر خواب میخواند، دوست داشت تا بر آن مداومت نما یم ینماز

خواند. قابل  یعت مکتوانست نماز شب (تھجد) بخواند، در روز، دوازده ر یشد و نم یم

ا یقرآن را بخواند  ی شب، ھمه یکدر ج  امبر خدایه من سراغ ندارم پکاست  یادآوری
امل، روزه کماه را بطور  یکر از رمضان، یه غکنیا ایشب تا صبح نماز بخواند  یکه کنیا

 رد.یبگ
ش یرا برا ل شهیث عایرفتم و حد ب د: پس از آن، نزد ابن عباسیگو یسعد م

ا با او یردم ک یشه صحبت مید؛ اگر من با عایگو یشه راست میگفت: عا یردم؛ وکان یب
ث را از زبان خودش بشنوم. من ین حدیرفتم تا ا ینمودم، حتمًا نزدش م یم مالقات

 ردم.ک یان نمیت بیثش را برای، حدیرو یشه نمیه تو نزد عاکدانستم  یگفتم: اگر م
 )حیَصحِ ] (۵[ - ۱۲۵۸

اهُ . »وترا بِاللَّيِْل  َصَالتُِ�مْ  آِخرَ  اْجَعلُوا«: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن  وَ  .)١(مُسلم رَ

 .)۷۵۱-۱۵۱ح ( ۱/۵۱۷؛ مسلم ۹۹۸ح  ۲/۴۸۴ بخاری -١
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ن نمازتان را در یآخر«فرمودند: ج  امبرید: پیگو س ) عبدالله بن عمر۵( -۱۲۵۸
 ».دیشب، نماز وتر قرار دھ

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۲۵۹

بْح بَادُروا«: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن  اه. »بالوتر الصُّ رَ  .)١(مُسلم وَ

با گزاردن وتر، از صبح «فرمودند: ج  امبرید: پیگو س ) عبدالله بن عمر۶( -۱۲۵۹
 ».د]یش از آن که صبح صادق طلوع کند، نماز وتر بگزارید [و پیریگ یشیصادق پ

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
آخر شب. در  یدیده دم؛ سپیصبح؛ سپ یدی: فجر صادق؛ سپ»الصبح« شرح:

 وجود دارد: »فجر«عت مقّدس اسالم، دو گونه یشر
که در آخر شب در جانب  ییفجر اول؛ صبح کاذب؛ دم گرگ؛ روشنا فجر کاذب:

 ست.یفجر صادق ن یدار شود و گمان رود که فجر است؛ ولیمشرق پد
رد و یصبح که افق را فراگ یدی؛ فجر دّوم؛ صبح صادق؛ سپیفجر ثان فجر صادق:

 روز آشکار شود. ییروشنا
 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۲۶۰

نْ  َخاَف  َمنْ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َجابِرٍ  َوَ�نْ 
َ
  أ

َ
يُوتِرْ  اللَّيِْل  آِخرِ  ِمنْ  َ�ُقومَ  ال

ْ
ُ  فَل

َ
هل وَّ

َ
 أ

نْ  َطِمعَ  َوَمنْ 
َ
يُوتِرْ  آِخَرهُ  َ�ُقومَ  أ

ْ
إِنَّ  اللَّيِْل  آِخرَ  فَل

فَْضُل  وََذلَِك  َمْشُهوَدةٌ  اللَّيِْل  آِخرِ  َصَالةَ  فَ
َ
 .»أ

اهُ  وَ  .)٢(مُسلم رَ

م یھر کس ب«فرمودند: ج  رسول خدا«د: یگو س ) جابر بن عبدالله۷( -۱۲۶۰
د در اول شب، نماز یدار نشود، پس بایزد و بیداشته باشد که مبادا در آخر شب برنخ

شود،  یدار میب زد و از خوابیخ یدوار باشد که در آخر شب برمیامھرکس  وتر بگزارد؛ و
د در آخر شب، نماز وتر بگزارد؛ چون نماز آخر شب با حضور فرشتگان صورت یبا

 .۲/۳۷؛ و مسند احمد ۴۶۷ح  ۲/۳۳۱)؛ ترمذی ۷۵۰-۱۴۹ح ( ۱/۵۱۲مسلم  -١
؛ موطأ مالک ۱۱۸۷ح  ۱/۳۷۵؛ ابن ماجه ۴۵۵ح  ۲/۳۱۷)؛ ترمذی ۷۵۵-۱۶۲ح ( ۱/۵۲۰ مسلم -٢

 .۳/۳۸۹و مسند احمد » کتاب صالة اللیل« ۱۸ح  ۱/۱۲۴
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ن رو، گزاردن نماز در یشوند؛ از ا یرد (و در آخر شب، فرشتگان رحمت حاضر میپذ یم
 ».تر است ستهین وقت،] بھتر و بایا

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

فرشتگان مأمور بر انسان، آن را  یعنی: »مشهودةفانّ صالة اخر الليل « شرح:
دھند. و به  یم ی، بر آن گواھیوان الھیک، در دیض کشینند و به ھنگام تعویب یم

 ید و گواھیگر، نماز شب، توسط فرشتگان شب و فرشتگان روز، مورد بازدید یریتعب
 رد.یگ یقرار م

 شب، نماز وتر است؛ و یھان نماز از نمازیشود که آخر یث باال، معلوم میاز چند حد
آخر شب مطمئن باشد، در آن صورت وتر را در  ی ش در حّصهیدار شدن خویبر بھرکس 

م آن دارد که به یدار شود و بیست که در آخر شب بیآخر شب بگزارد؛ و اگر مطمئن ن
 ش را بخواند.یخواب افتد، در آن صورت در اول شب، نماز وتر خو

ش را سفارش کردند یاران خویاز  یبرخ -خاّص  یحاالتبنا به  -ج  و رسول خدا

ھا است؛ خود  ھمان ی ز از زمرهین س رهیکه وتر را در اول شب بخوانند؛ و ابوھر
ن بود که نماز وتر یھا، ا از آن یکیمرا چند سفارش کردند؛ و ج  رسول خدا«د: یگو یم

 و مسلم). ی(بخار »را در اول شب بخوانم
َفٌق ] (۸[ - ۱۲۶۱  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ْوتَرَ  اللَّيِْل  لُكَّ  ِمنْ : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ
لِ  ِمنْ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  أ وَّ

َ
وَْسِطهِ  اللَّيِْل  أ

َ
 َوأ

  َوتُْرهُ  َواْ�تََ�  َوآِخِرهِ 
َ

َحرِ  إِىل  .)١(السَّ

 ی انهیشب: در آغاز آن، م ی در ھمهج  د: رسول خدایگول  شهی) عا۸( -۱۲۶۱
ن مستقر شد یشان بر ایاند و در آخر (عمرشان)، روش ا آن و آخر آن، نماز وتر را گزارده

 گزاردند. یکه وتر را (ھمواره) ھنگام سحر م
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

َفٌق ] (۹[ - ۱۲۶۲  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ح  ۳/۲۳۰؛ نسایی ۴۵۶ح  ۲/۳۱۸)؛ ترمذی ۷۴۵-۱۳۷ح ( ۱/۵۱۲؛ مسلم ۹۹۶ح  ۲/۴۸۶بخاری  -١
 .۱۱۸۶ح  ۱/۳۷۵؛ و ابن ماجه ۱۶۸۱
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يِب  َوَ�نْ 
َ
وَْصاِ� : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
يَّام ثََالثَةِ  ِصيَامِ : بِثََالٍث  َخِليِ�  أ

َ
 ور�عيت شهر لك من �

ىَح  ن الضُّ
َ
ن قبل أوتر َوأ

َ
نَام أ

َ
 .)١(أ

ز ی) مرا به انجام سه چج د: دوست من (رسول خدایگو س رهی) ابوھر۹( -۱۲۶۲
گر گزاردن دو رکعت یسه روز از ھر ماه؛ د ی سفارش کردند: نخست به گرفتن روزه

 ش از آن که بخوابم، نماز وتر بگزارم.یکه، پن ینماز چاشت؛ و سوم ا
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 یز است ولیخواندن نماز وتر پس از نماز عشاء، تا طلوع صبح صادق جا شرح:
 شهیشتر دارد؛ ھمچنان که عایب یک سوم آخر شب، پاداش و اجریخواندن آن در 

انه و آخر شب؛ و یخوانده است: در آغاز، م در تمام شب وتر راج  امبریپ«گفت: ل 
دار یم آن دارد که در آخر شب بیبکه  کسی ی. و برا»شد یم یوتر او به سحر منتھ

که  کسی ینشود، مستحب است که وترش را در اول شب بخواند؛ ھمچنان که برا
 ر آن سّنت است.یشود، تأخ یدار میآخر شب بکند  می گمان

مستحب است که مطمئن  یکس یش از خواب برایتر پگر، گزاردن وید یریبه تعب
نان داشته باشد که در آخر شب یاگر اطم یزد، ولیخ یست در آخر شب برمین

 ان شب بھتر است.یزد، گزاردن آن در پایخ یبرم

 ؟»یخوان یوتر م یک«؛ ؟»توتر یمت«فرمود:  س به ابوبکرج  امبرید: پیگو س ابوقتاده

وتر  یک«؛ ؟»توتر یمت«فرمود:  س گفت: قبل از آن که بخوابم. و به عمر بن خطاب

خطاب به ج  امبریخوانم. پ یشوم و وتر را م یخوابم؛ بعد بلند م یگفت: م ؟»یخوان یم

. و »یاط کردیو احت یکار محکم«؛ »قةياخذتَ باحلزم او بالوث«فرمود:  س قیابوبکر صّد 

(ابوداود، ابن  »رو بودیکارت ھمراه با قدرت و ن«؛ »بالقوةاخذَت «فرمود:  س به عمر
 مه)یح ابن خزیماجه و صح

انا راقدة معرتضة يلع فراشه؛ فاذا اراد أن و يصّ� ج  اكن انليبّ «د: یگول  شهیو عا
که من  یخواند در حال ینماز مج  امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار .»يوتر ايقظ� فاوترُت 

 ۳/۱۳۳؛ ترمذی ۱۴۳۲ح  ۲/۱۳۸)؛ ابوداود ۷۲۱-۸۵ح ( ۱/۴۹۹؛ مسلم ۱۱۷۸ح  ۳/۵۶ بخاری -١
 .۲/۴۵۹؛ و مسند احمد ۱۴۵۴ح  ۱/۴۰۲؛ دارمی ۱۶۷۷ح  ۳/۲۲۹؛ نسایی ۷۶۰ح 
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کرد و من  یدار میخواست نماز وتر بخواند، مرا ب یم یوقتده بودم؛ یبسترش خواب یرو
 .»خواندم یھم نماز وتر را م

دار نشود، یزد و بیم آن داشته باشد که مبادا در آخر شب برنخیبھرکس  ن رو،یاز ا
دوار باشد که در آخر شب یامھرکس  ش را بگزارد؛ وید در اول شب، نماز وتر خویپس با

 د در آخر شب نماز وتر بگزارد.یشود، با یدار میزد و از خواب بیخ یبرم
آخر شب مطمئن است،  ی ش در حّصهیدار شدن خویبر بھرکس  گر،ید یریبه تعب

م آن یب دار شود ویست که در آخر شب بیوتر را در آخر شب بگزارد؛ و اگر مطمئن ن
ش را بخواند.یدارد که به خواب افتد، در آن صورت در اول شب، نماز وتر خو

 



 
 

 

 

 فصل دوم

 )َصِحيح] (١٠[ - ١٢٦٣
  بن ُغَضيْف َعن

ْ
ُت : قَاَل  َحارِثـال

ْ
يِْت : ِلَعا�َِشةَ  قُل

َ
َرأ

َ
 ِمنَ  َ�ْغتَِسُل  اَكنَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ

 
ْ
لِ  يِف  َجنَابَةِ ـال وَّ

َ
مْ  اللَّيِْل  أ

َ
لِ  يِف  اْغتََسَل  ُر�ََّما: قَالَْت  آِخِرهِ؟ يِف  أ وَّ

َ
 آِخِرهِ  يِف  اْغتََسَل  َوُر�ََّما اللَّيِْل  أ

ُت 
ْ
رَبُ  اهللاُ : قُل

ْ
�

َ
  أ

ْ
ي هِ لّٰ ـلِ  َحْمدُ ـال ِ

َّ
ْمرِ  يِف  َجَعَل  اذل

َ ْ
ُت  َسَعةً  األ

ْ
َل  يُوتِرُ  اَكنَ : قُل وَّ

َ
مْ  اللَّيِْل  أ

َ
 يِف  أ

ْوتَرَ  ُر�ََّما: قَالَْت  آِخِرهِ؟
َ
لِ  يِف  أ وَّ

َ
ْوتَرَ  َوُر�ََّما اللَّيِْل  أ

َ
ُت  آِخِرهِ  يِف  أ

ْ
رَبُ  اهللاُ : قُل

ْ
�

َ
  أ

ْ
ي هِ لّٰ ـلِ  َحْمدُ ـال ِ

َّ
 اذل

ْمرِ  يِف  َجَعَل 
َ ْ
ُت  َسَعةً  األ

ْ
ِقَراَءةِ  َ�َْهرُ  اَكنَ : قُل

ْ
مْ  بِال

َ
 َخَفَت  َوُر�ََّما بِهِ  َجَهرَ  ُر�ََّما: قَالَْت  َ�ُْفُت؟ أ

ُت 
ْ
رَبُ  اهللاُ : قُل

ْ
�

َ
  أ

ْ
ي هِ لّٰ ـلِ  َحْمدُ ـال ِ

َّ
ْمرِ  يِف  َجَعَل  اذل

َ ْ
بُو َرَواهُ . َسَعةً  األ

َ
 َماَجهْ  اْ�نُ  َوَرَوى َداوُدَ  أ

َفْصَل 
ْ
ِخ�َ  ال

َ ْ
  .)١(األ

 یدان یا میگفتم: آل  شهید: خطاب به عایگو س ف بن حارثی) ُغض۱۰( -۱۲۶۳

آخر آن؟ ا در یکردند  یغسل جنابت، در آغاز شب غسل م یبراج  که رسول خدا

در اول  ین طور که گاھیاند؛ ا صورت عمل کردهھردو  بهج  امبریگفت: پل  شهیعا

د: من به یگو س فیکردند. ُغض یز در آخر شب، از جنابت غسل مین یشب و گاھ

ز و ھمه کس برتر و بزرگتر است! سپاس و یگفتم: خداوند از ھمه چل  شهیعا
 ش قرار داده است.ین کار، گشایرا سزاست که در ا یش خداوندیستا

گزاردند  ینماز وتر را در آغاز شب مج  ا رسول خداید:] باز گفتم: آیگو س فی[ُغض

صورت عمل ھردو  بهج  در پاسخ گفت: آن حضرتل  شهیا در آخر آن؟ عای
ز در آخر شب ین ینماز وتر را در آغاز شب و گاھ ین طور که گاھیاند؛ ا کرده

ز و ھمه کس، برتر و بزرگتر است! سپاس یھمه چ گزاردند. من عرض کردم: خدا از یم
 ش قرار داده است.ین کار، گشایرا سزاست که در ا یش خداوندیو ستا

 .۱۳۵۴ح  ۱/۴۳۰؛ و ابن ماجه ۲۲۶ح  ۱/۱۵۳ابوداود  -١
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دم و یدر نماز شب پرسج  امبریقرائت پ یرامون چگونگیپل  شهی(دوباره از عا

در پاسخ  یا آھسته؟ ویدر نماز شب، بلند بود ج  ا قرائت آن حضرتیبدو) گفتم: آ

ز ین یبلند و گاھ ین طور که گاھیفرمودند؛ ا یصورت تالوت مھردو  بهج  رامبیگفت: پ
ز و ھمه یپرداختند. من عرض کردم: خدا از ھمه چ یآھسته، به قرائت در نماز شب م

ش ین کار، گشایرا سزاست که در ا یش خداوندیکس، برتر و بزرگتر است! سپاس و ستا
 قرار داده است.

اكن «از  -ز قسمت آخر یکرده است؛ و ابن ماجه ن تیث را ابوداود رواین حدی[ا
 ].ت کرده استیرا روا -» ؟فت�هر بالقراءة ام �

گاھی: آ»تیَارأ« شرح: گاھ ینجا به معنایدر ا دنید؟؛ یا دهیا دی؟؛ آیا آ افتن و ی یآ
 شناختن است.

اق کالم از آن یکه در س ین حرف بنا بر مفھومیاوقات؛ ا ی: چه بسا؛ گاھ»رّبما«
 کند. یز داللت میر نیا تکثیل یشود، بر تقل یمستفاد م

 ش؛ عدم ُعسر و َحَرج.یش؛ گنجای: گشا»سعة«

را  یریف و سھولت و آسانگیر و تخفیسیھمواره جانب تج  به ھر حال؛ رسول خدا
دانستند که  یم یدادند؛ چون به خوب یح میترج یرید و تشّدد و سختگیبر جانب تشد

 و رفع ُعسر و َحَرج از بندگان است. یریوسته بر آسانگیاسالم، پعت مقّدس یشر یمبنا

 )َصِحيح] (١١[ - ١٢٦٤
ُت : قَاَل  قيس أيب بن اهللا عبد وََعن

ْ
ل
َ
: قَالَْت  يُوتُِر؟ ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ  بَِ�مْ : اَع�َِشةَ  َسأ

ْرَ�عٍ  يُوتِرُ  اَكنَ 
َ
ْ�َقَص  يُوتِرُ  يَُ�نْ  َولَمْ  َوثََالٍث  وََعرْشٍ  َوثََالٍث  َوَ�َمانٍ  َوثََالٍث  وَِستٍّ  َوثََالٍث  بِأ

َ
 بِأ

  َسبْعٍ  ِمنْ 
َ

رَثَ  َوال
ْ
�

َ
بُو َرَواهُ . عرَشة ثََالث ِمنْ  بِأ

َ
 .)١(َداوُد أ

 دم: رسول خدایپرسل  شهید: از عایگو س سیق ی) عبدالله بن اب۱۱( -۱۲۶۴
در پاسخ گفت: چھار و سه رکعت (در مجموع  یگزاردند؟ و یچند رکعت نماز وتر مج 

ھفت رکعت)؛ شش و سه رکعت (در مجموع ُنه رکعت)؛ ھشت و سه رکعت (در مجموع 

 .۶/۱۴۹؛ و مسند احمد ۱۳۶۲ح  ۲/۹۷ابوداود  -١

 

                                           



 ٦١  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

گزاردند؛ و از  یزده رکعت) نماز وتر میازده رکعت)؛ و ده و سه رکعت (در مجموع سی
 گزاردند. یشتر، نماز وتر نمیزده رکعت بیھفت رکعت کمتر و از س

 ].ت کرده استیابوداود رواث را ین حدی[ا
به دو معنا به کار  »تاریا«و  »وتر« ی م که کلمهیادآور شدیبحث،  یدر ابتدا شرح:

 رفته است:
 نماز وتر. یفقط به معنا

 نماز تھّجد. یتمام یبه معنا
نماز « یبه معنا »تاریا« ی که اکنون مورد بحث قرار دارد، در آن، کلمه یتیروا

ز مجموع نماز تھّجد و ینج  اران رسول خدایاز صحابه و  یبرخ ن رو،یاست. از ا »تھّجد

ھا (تھّجد و  ز بر آن بود که بر مجموع آنینل  شهیگفتند؛ و روش عا یم »وتر«وتر را 

 س سیث، پاسخ عبدالله بن قین حدیدر ال  شهیکرد. عا یرا اطالق م »وتر« ی وتر)، واژ

ش از سه رکعت یپج  معنا که رسول خدان یوه و روش داده است؛ بدین شیرا بنا به ھم
ز ین یھشت رکعت و گاھ یشش رکعت و گاھ یچھار رکعت نماز تھّجد و گاھ یوتر، گاھ

شتر، نماز یاز چھار رکعت کمتر و از ده رکعت ب یگزاردند ول یازده رکعت نماز شب می
 گزاردند. یخواندند؛ و بعد از نماز تھّجد، نماز وتر را سه رکعت م یتھّجد نم

زده و یازده، سیح، ھفت، ُنه، یات صحیدر رواج  ، نماز شب رسول خدایو به طور کلّ 
دو رکعت سّنت  -پانزده رکعت  یعنی -ر یپانزده رکعت نقل شده است که در صورت اخ

 صبح ھم به حساب آمده است.
شتر باشد، بھتر یاست که ھر چه ب یو آنچه مسلم است آن است که نماز شب، عبادت

، یسال ، بزرگیماریل: بیمختلف از قب یھا ز در حالتینج  و رسول خدا خواھد بود؛
اند؛  خوانده یشتر اوقات، دو رکعتیزده رکعت و بیازده، و سیره، ھفت، نه، یو غ یخستگ
 اند. ک سالم گزاردهیان جواز، چند رکعت را با یب یھم برا یو گاھ

ده به ما از یات رسیواث و ریاحاد -ان شد یز بیتر ن شیچنان که پ -به ھر حال، 

ک رکعت تا ھفده رکعت یباشند و از  یاد میاختالف ز یوتر، دارا ی دربارهج  امبریپ
 اند. ت شدهیروا

اند و به  ث را جمع کردهیات و احادیروا ی ، ھمهینینظران د از علماء و صاحب یبرخ

ج  امبری: عادت پ اند گفتهب که ین ترتیاند؛ بد ق دادهیگر تطبیکدیھا را با  ن روش، آنیبھتر
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گزاردند که از مقّدمات و  یشروع نماز تھّجد، ابتدا دو رکعت کوتاه م یبر آن بود که برا
ن یگزاردند که ا یم یآمد؛ بعد از آن، ھشت رکعت طوالن ینماز تھّجد به شمار م یمباد

 داد. یل میھشت رکعت، اصل نماز تھّجد را تشک
گر به طور نشسته یگاه دو رکعت د دند؛ آنگزار یپس از آن، سه رکعت وتر م

به ھنگام طلوع  -آمد. سپس  ین دو رکعت، از توابع وتر، به شمار میخواندند که ا یم
ھا به  ب، تعداد رکعتین ترتیگزاردند؛ و بد یدو رکعت سّنت صبح را م -صبح صادق 
 رسد. یھفده رکعت م

اند:  اند، گفته ک جا ذکر کردهیفوق را  یھا رکعت ی که ھمه ییھا ن رو، صحابهیاز ا
 .»اوتر بسبع عشرة«

اند و دو رکعت بعد از وتر را به  ز، دو رکعت کوتاه اول را حساب نکردهین یو برخ
ز، یگر نید یو برخ ؛»اوتر بثالث عشرة«اند:  اند و گفته عنوان سّنت صبح به شمار آورده

اند:  رون کرده و گفتهیبصبح را  یھا دو رکعت ابتدا و دو رکعت بعد از وتر و سّنت
 .»عشرة رکعة یاحد«

ن یشتر شده بود، به ھمیب یفشان، اندکیدر آخر عمر شرج  و چون وزن رسول خدا
گزاردند که در مجموع ُنه رکعت  یجھت شش رکعت نماز تھّجد و سه رکعت وتر م

 .»اوتر بتسع«اند:  اند، گفته ت کردهین عمل را روایکه ا یشدند و کسان یم

نماز را کمتر کردند و فقط چھار رکعت نماز  یھا تعداد رکعتج  امبریآن، پ و پس از
 .»اوتر بسبع«ن آمده است: یات چنیاز روا ین رو در برخیگزاردند؛ از ا یتھّجد م

به دو معنا به کار  »تاریا« ی واژه -م یان کردیتر ب شیچنان که پ -ن، یو عالوه بر ا
 رفته است:

  نماز وتر -۱
 نماز تھّجد. یتمام -۲
در  »تاریا« ی قرار گرفت، کلمه یکه اکنون مورد بحث و بررس یثیھا و احاد تیروا

آمده  »اوتر بخمس«ھا  که در آن یاتی(تھّجد) است. البته روا »نماز شب« یھا، به معنا آن
، فقط نماز وتر است و دو رکعت بعد از وتر »تاریا«بود (پنج رکعت وتر گزارد)، منظور از 

 اند. را با ھم ذکر کردهھردو  اند که تابع وتر گفتهرا 

 



 ٦٣  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

(سه رکعت وتر گزارد)، ھمان سه رکعت وتر ھستند؛ و منظور  »اوتر بثالث«ات یو روا

نماز تھّجد را دو رکعت ج  امبرین است که پیک رکعت وتر خواند)، ای( »اوتر بواحدة«از 
ک رکعت یراه دو رکعت، خواند و در آخر به ھنگام خواندن وتر، به ھم یدو رکعت م

ک رکعت وتر ین که فقط یآورد؛ نه ا یم یب، وتر را به جاین ترتیاضافه کرده و بد
 بخواند.
 رد.یگ یق صورت میھا، تطب تیروا ی ان ھمهیسان، در م نیو بد

معلوم  ی) به خوب۱۲۶۴(به شماره  س سیث عبدالله بن قیناگفته نماند که از حد

اد یکم و ز یکرد و گاھ یر مییتغج  تھّجد آن حضرت یھا شود که تعداد رکعت یم
ھا به وجود  در آن یرییچ گونه تغیوتر در عدد سه ثابت بودند و ھ یھا شد، اّما رکعت یم

 کند. ید میث، بر سه رکعت بودن نماز وتر، تأکین حدین رو، ایآمد. از ا ینم
 م؟ا با دو سالیشود  یک سالم گزارده میا سه رکعت نماز وتر، با یآ

ا با دو سالم، در یشود  یک سالم خوانده میا سه رکعت نماز وتر، با ین باره که آیدر ا
ند: سه رکعت با یگو یھا م ی، اختالف وجود دارد؛ حنفینظران فقھ ان علماء و صاحبیم
که بر سه رکعت بودن وتر  یثین که در احادیل ایشود؛ به دل یک سالم گزارده می

 امده است.یان نیاز دو بار سالم دادن، به م یداللت دارند، ھرگز ذکر

ل  شهیآن را از عا/بن سوار ۀکه شباب یشابوریمستدرک حاکم نث یالبته از حد

اند  بعد از خواندن دو رکعت، سالم داده ج امبریشود که پ یت کرده است، معلوم میروا
ن آمده است: ی، چنمستدرک حاکمث یاند. الفاظ حد و سپس رکعت سوم وتر را گزارده

ک رکعت، وتر یبا ج  امبریپ«؛ »الر�عةو �ن يتلكّم ب� الر�عت�و اكن يوتر بر�عة«
 .»گفتند یک رکعت، سخن مین دو رکعت و یخواندند و در ب  یم

اند: سخن گفتن  ن گفتهیث، چنین حدیه اینظران احناف، در توج و علماء و صاحب

ان نماز وتر و ینبوده است، بلکه م ک رکعت آن،یدر وسط دو رکعت وتر و ج  امبریپ

ان نماز وتر و قبل از یپس از پاج  طور که آن حضرت نیصبح بوده است؛ ا یھا سّنت
دو عبارت است:  یث مستدرک حاکم، دارایاند. حد صبح، سخن گفته یھا شروع سّنت

دو  نیاز اھریک  ؛ و»الركعةو كان يتكلم بني الركعتني« یگری؛ و د»كان يوتر بركعة«: یکی
رساند که  ین مطلب را میوتر برکعته)، ایمستقل است؛ عبارت اول (کان  یعبارت، عبارت
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ن رکعت را اضافه و سه یبه دو رکعت قبل، ا یعنیگزاردند؛  یک رکعت وتر میج  امبریپ
 کردند. یرکعت را کامل م

مستقل و جدا است؛  یز عبارتین )الركعةو و كان يتكلم بني الركعتني(و عبارت دّوم 
وتر  یانی، رکعت پا»رکعة«صبح و منظور از  یھا ، سّنت»نیرکعت«ن طور که مراد از یا

ن که در یل ایوتر نبوده است؛ به دل یی، ھرگز دو رکعت انتھا»نیرکعت«است؛ و مراد از 

 .»الر�عة من الوترو و اكن يتلكّم ب� الر�عت�«امده است: ین نیث باال چنیحد
ه و یشود و توج یث مستدرک حاکم، بر ظاھر الفاظش، معنا نمی، حدبه ھر حال

ر یش معنا و تفسیث طبق ظاھر خوید و اگر چنانچه حدینما یم یل در آن، ضروریتأو
ث، به اعتبار ید؛ چون حدیآ یث، تعارض به وجود میاز احاد یاریشود در آن صورت بابس

مانده است، در  یک رکعت باقین دو رکعت اول وتر با یانگر وجود فاصله بیالفاظش، ب
گر بر عدم فصل و مّتصل بودن سه رکعت داللت دارند؛ به عنوان یث دیکه احاد یحال

(مسند  »ثّم اوتر بثالث اليفصل بينهنّ «آمده است: ل  شهیث عایمثال: در حد
 یا فاصله چ گونهیھا، ھ ن آنیسه رکعت وتر خواندند و در بج  امبریسپس پ«احمد)؛ 

 .»جاد نکردندیا

اكن ال�سلّم يف ر�عيت ج  ان رسول اهللا«د: یگول  شهیگر، عاید یتیو در روا
 .»دادند یدر دو رکعت وتر، سالم نمج  رسول خدا«)؛ یی(سنن نسا »الوتر

ت شده است، یکه در مستدرک حاکم روا یثیحد ینظران، برا و علماء و صاحب
ث، بر قبل از ین حدیامکان دارد که ا :ن کهیا اند؛ و آن، ز کردهین یگریه دیتوج

 ) حمل شود.یک رکعتی(نماز  »صالة البترياء«ت یممنوع

ت شده است، یروا یشابوری، که در مستدرک حاکم نشهیث عایبه ھر حال، حد
 باشد. یه را دارا میتوجھردو  رشیت پذیظرف

در نماز وتر بود،  در دوبار سالم دادنج  اسالم یامبر گرامیو اگر عملکرد و روش پ
کردند و  یبودن آن، حتمًا اصحاب آن را نقل م یرمعمولیدر آن صورت به خاطر غ

ست، یاز دوبار سالم دادن ن یث، ذکریکه در احاد ییدادند؛ و از آن جا یح میتوض

مثل نماز  یعنیآن،  ینماز وتر را به روش معمولج  امبریرسد که پ ین به نظر میچن
 خوانده است. یک سالم میمغرب با 

 



 ٦٥  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

 »اكن ال�سلّم يف ر�عيت الوترج  اّن رسول اهللا«ت است که گفت: یروال  شهیاز عا
وتر،  یدر سر دو رکعتج  رسول خدا«)؛ ۲۴۸ص  ۱ف الوتر بثالث، ج ی، باب کیی(نسا

 .»دادند یسالم نم

 ج ت شده است که گفت: رسول خدایروال  شهیگر از عاید یثیو در حد

نماز وتر به «در معجم الوسط)؛  ی(طبران »ركعات كثالث املغرب الوتر ثالث«فرمودند: 
 .»سان مغرب، سه رکعت است

ان آن) قابل استدالل یاز راو یکی( »یابوبحر بکراو«ف بودن یث با وجود ضعین حدیا

و  س ل: عبدالله بن مسعودیاز قب یمتعدد ی ث از صحابهیرا مفھوم حدیباشد؛ ز یم

 ت شده است.یموقوف روابه طور  س عبدالله بن عباس

ن یخواند و ا ینماز وتر را با دو سالم م س ان صحابه، فقط عبدالله بن عمریو از م

استدالل  »الوتر ركعة من اخر الليل«ث یداد و از حد ینسبت مج  امبریعمل را به پ
ک رکعت وتر، یکرد که  ین برداشت میث چنین حدیاز ا یطور که و نیکرد؛ ا یم

ثابت شده است، ج  امبریکه سه رکعت وتر از پ ییشود؛ و از آن جا یمجداگانه خوانده 

ق داده و گفته است: سه رکعت وتر با دو بار یگر تطبیھر دو قول را با ھمد س ابن عمر
 سالم دادن گزارده شوند.

را  »الوتر ركعة من اخر الليل«ث یاحناف، مفھوم حد ینظران فقھ علماء و صاحب

ک رکعت یبه دو رکعت آخر نماز تھّجد، ج  اسالم یمبر گرامایکنند: پ یان مین بیچن
ک رکعت جداگانه را وتر قرار ین که یخواندند؛ نه ا یکردند و سه رکعت م یگر اضافه مید

ر استدالل یل زیش، از دالید مسلک خویینظران احناف، در تأ دھند. علماء و صاحب
 کنند: یم

(مسلم) است و  »من اخر الليلالوتر ر�عة «ث یحد یراو س عبدالله بن عباس -۱
ک سالم است؛ ین، باز ھم خودش، قائل به گزاردن سه رکعت وتر با یبا وجود ا

 مونهیاش م خاله ی ش را در خانهی، داستان شب گذراندن خویثیرا در حدیز
ثم اوتر «د: یگو یم ،ج امبریان نماز شب پیده و بعد از بیر کشیبه تصول 

 . (مسلم)»رکعت وتر خواندندسه ج  امبریسپس پ«؛ »بثالث
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اند و  ک سالم گزاردهیسه رکعت وتر را با ج  امبریشود که پ یت، معلوم مین روایاز ا

، موطأ امام محمددر چنین  ھم ز در نماز شرکت داشته است. وین س عبدالله بن عباس

الوتر «ت شده است که گفت: یروا س از عبدالله بن عباس »الوتر یالسالم ف«در باب 

در  س عبدالله بن عباس یعنی. »نماز وتر ھمانند نماز مغرب است«؛ »کصالة المغرب
 ک سالم بوده است.ینماز وتر، ھمانند نماز مغرب، قائل به 

گاهیداناترج  نسبت به نماز وتر رسول خدال  شهیعا -۲ ن مردم بود؛ یتر ن و آ
 یز عبارت، به طور مطلق، سه رکعت نماز وتر را ذکر کرده و ھرگین رو ویاز ا

 یان نکرده است؛ البته به استثنایبج  دوبار سالم دادن آن حضرت ی درباره
تر  شیه آن، پیکه مستدرک حاکم آن را نقل کرده است که پاسخ و توج یثیحد

 گذشت.

به طور  یز ثابت نشده است که خود وین س عبدالله بن عمر ی درباره -۳

ل  شهیبوده باشد؛ اّما عاج  ا نماز وتر رسول خدایم، شاھد نماز شب یمستق

 را در حال گزاردن نماز وتر مشاھده کرده است وج  ھمواره آن حضرت

را در حال خواندن نماز وتر ج  ز آن حضرتین س عبدالله بن عباسچنین  ھم

ح یترج س ابن عمر ی هین دو بزرگوار بر نظریدگاه این رو، دیده است؛ از اید
 دارد.

ن به نظر یت شده است، چنیروا »احمد بن حنبلمسند «که در  یثیالبته از حد

بوده ج  ز شاھد خواندن نماز وتر رسول خداین س رسد که خود عبدالله بن عمر یم

الشفع و  الوتر�فصل بي ج اكن رسول اهللا«د: یگو یت، میاست؛ چون در آن روا
 .»سمعناها�و مةيبتسل

 س عبدالله بن عمر ن، تفّرد خودین گفته شده است که ایت چنین روایدر پاسخ ا

 انس بن مالک ،س بن کعب یاب ،س گر صحابه مانند عبدالله بن مسعودیرا دیاست؛ ز

ھستند و بر  »ک سالمیسه رکعت با «ات یث و روایاحاد ی کننده تی، رواشهیو عا س
ت عبدالله یدگاه و روایھا بر د ات آنیدگاه و رواین رو، دیکردند؛ از ا یز عمل مین نیھم

 ح دارد.یترج س بن عمر

 



 ٦٧  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

ث عبدالله ی) معارض با حدیک رکعتی(نماز  »راءینماز بت«از  یث نھیحدچنین  ھم و

 ح دارد:یترج س ت عبدالله بن عمریاست؛ و به دو عّلت بر روا س بن عمر

است؛ و  یفعل س ت عبدالله بن عمریاست و روا ی، قول»راءیبت«از  یث نھیحد الف)
 یث فعلیبر حد یث قولی، حدیو اسالم ینظران فقھ پرواضح است که به اتفاق صاحب

 ح دارد.یترج

از گزاردن  ی(نھ »راءیبت«ث یو حد »مباح کننده« س ث عبدالله بن عمریحد ب)
 »حرام کننده«با  »مباح کننده«ن رو،ھرگاه یاست؛ از ا »ننده حرام«) یک رکعتینماز 

 ح دارد.یترج »حرام کننده«تعارض داشته باشد، در آن صورت 
ه احناف، یر از توجیغ یھی، توج»ک رکعتیوتر خواندن با «ث یحد یاگر برا -۴

است که در آن آمده  یثیث، معارض با حدین حدیاخذ شود، در آن صورت، ا

؛ و »وتر بهايالرجل واحدة  صّ� يان  یا اء؛�عن ابلت ن� ج انَّ سول اهللا«است: 
ث با ین حدیا یوارد آمده است ول ییث انتقادھاین حدیاگر چه بر سند ا

 ت شده است.یروا یگوناگون یسندھا
آن،  ی لهیو به وسکند  می دایارتقاء پ »حسن« ی ث، به درجهین حدین رو، ایاز ا
 شود. یثابت م »راءیبت«ت یممنوع

 یبن اب یعل ،س عمر بن خطاب ،س قیاز صحابه، مانند: ابوبکر صّد  یادیجمع ز -۵

 ،س مانیفة بن یحذ ،س عبدالله بن عباس ،س عبدالله بن مسعود ،س طالب
اند.  ک سالم بودهیقائل به خواندن وتر با  ،س بن کعب یو اب س انس بن مالک

 یھا گر کتابیو د »یطحاو«، »بةیش یمصّنف ابن اب«ن بزرگان، در یات ایروا

از  ین باره، بخش مھمیدر ال  شهیات عایکه روا ییث موجودند؛ تا جایحد
دگاه احناف، با آثار ین رو، دیاند. از ا ه ث را به خود اختصاص دادیحد یھا کتاب

 گردد. ید مییز تأیصحابه ن
 »لیوتر الل«و به نماز وتر،  »وتر النھار«ث، به نماز مغرب یاز احاد یدر برخ -۶

م، در یاس کنیوتر را به مغرب ق ن رو اگر چنانچه نمازیاطالق شده است. از ا
 ک سالم گزارده شود.ید که مانند آن، با یآ یآن صورت الزم م
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وتر  ی دربارهج  امبرین که: پیوارد شده است؛ و آن، ا یل، انتقادین دلیالبته بر ا

در پاسخ گفته  ی)؛ عالمه طحاوی(سنن دارقطن »ال�شّبهوا بصالة املغرب«فرمودند: 

آن است که در نماز وتر ھمانند مغرب، به سه ج  امبریپ ی فرمودهن یاست: مراد از ا
ن یز بدیث نین حدید؛ و عبارت کامل اید، بلکه قبل از آن تھّجد بخوانیرکعت اکتفا نکن

قال: ال توتروا بثالث، اوتروا خبمس، ج  عن رسول اهللا س عن ايب هر�ره«ب است: یترت
 .»مغربـال �شّبهوا بصالة الو او �سبعٍ 

ن و یاز مشکلتر یکینماز وتر،  ی ده دربارهیات رسیث و روایخالصه، احاد
 یھا از مذھب یچ مذھبیکه ھ یث ھستند به طوریحد یھا ن مباحث کتابیتر دهیچیپ

 - یث وتر، بدون تکّلف عمل کند و ھر مذھبیاحاد یچھارگانه، نتوانسته است بر تمام
 ث را داشته است.یآن احاده خالف ظاھر یث، توجیاحاد یدر برخ -به ناچار 

 ی که درباره یاتیث و روایاحاد ی کاوشگرانه به مجموعه یو در واقع، اگر با نگاھ
 ث، خواندن نماز وتر، بهیم که در احادیشو یم، متوجه میاند، بنگر نماز وتر وارد شده

 ک بار سالم دادن و ھم با دو بار سالم دادن.یق ثابت است، ھم با یطرھردو 

رند که یگ یش میرا در پ ی، راھین موضوعاتیروانش، در چنیو پ/فهیابوحنامام 
ن است که با یدر سه رکعت، ا یکلّ  ی که قاعده ییباشد؛ و از آن جا یمطابق با قواعد کلّ 

ن روش را یروانش، ایو پ/فهیخوانده شوند، امام ابوحن ییک سالم و بدون فصل و جدای
 اند. کردهاند و روش فصل را ترک  ار کردهیاخت

مجاھد، براساس  یور و علمای، فقھاء و مجتھدان غ»نماز وتر«ن رو، در باب یاز ا
ق و تفّحص یث و تحقیاحاد یمطالعه و بررس یھا و بر مبنا ده بدانیات و اخبار رسیروا
و طرز عمل  یو احکام و دستورات شرع ین نبوی، اوامر و فرامیالھ یھا م و آموزهیتعال

را انتخاب و  ی، آن ھم با صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل، قولو صحابهج  امبریپ
 اند. ار نمودهیاخت

ل مورد یو دال یھان و مجتھدان اسالمیفق یآرا یپس تعّدد مذاھب و گوناگون
عت، یکران شر یب یایھا از در از آنھریک  ن است کهیانگر ایھا، ب استناد ھر کدام از آن

 اند. تهبرگرف یا با صداقت و اخالص، جرعه
 )حیَصحِ ] (۱۲[ - ۱۲۶۵

 



 ٦٩  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

يِب  َوَ�نْ 
َ
يُّوَب  أ

َ
َوتْرُ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  �

ْ
َحبَّ  َ�َمنْ  ُمْسِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َحقٌّ  ال

َ
نْ  أ

َ
 يُوتِرَ  أ

يَْفَعْل  خِبَْمٍس 
ْ
َحبَّ  َوَمنْ  فَل

َ
نْ  أ

َ
يَْفَعْل  بِثََالٍث  يُوتِرَ  أ

ْ
َحبَّ  َوَمنْ  َفل

َ
نْ  أ

َ
يَْفَعْل  بَِواِحَدةٍ  يُوتِرَ  أ

ْ
 .»فَل

اهُ  وَ د أَبُو رَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ ابْن وَ ه وَ اجَ  .)١(مَ

گزاردن وتر بر ھر فرد «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س وبی) ابوا۱۲( -۱۲۶۵
دوست دارد که پنج رکعت نماز وتر ھرکس  مسلمان و حقگرا، ثابت و واجب است؛ پس

دارد که سه رکعت نماز وتر گزارد، پس چنان دوست ھرکس  بگزارد، پس چنان کند؛ و
 ».ک رکعت نماز وتر گزارد، پس چنان کندیدوست دارد که ھرکس  کند؛ و

 ].اند ت کردهیو ابن ماجه روا ییث را ابوداود، نساین حدی[ا
 )حسن] (۱۳[ - ۱۲۶۶

ٍّ  َوَ�نْ  َوتْرَ  ُ�ِبُّ  َوتْرٌ  اهللاَ  إِنَّ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  يلَعِ
ْ
ْوتُِروا ال

َ
ْهَل  يَا فَأ

َ
ُقْرآنِ  أ

ْ
 .»ال

اهُ  وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ أَبُو الرتِّ دَ  وَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ  .)٢(وَ

خداوند، وتر «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س طالب یبن اب ی) عل۱۳( -۱۲۶۶
 ».دیاھل قرآن! نماز وتر بگزار یا (فرد) است و وتر (عدد فرد) را دوست دارد؛ پس

 ].اند ت کردهیروا یی، ابوداود و نسایث را ترمذین حدی[ا 

رقابل یگانه است و غیدر ذاتش، تنھا و  یعنی: خداوند وتر است؛ »انّ اهللا وتر« شرح:
او  یه و مانند برایچ شبیز تنھا است و ھیباشد؛ و در صفاتش ن یم میه و تقسیتجز

 ندارد. یا دھنده یاریک و یچ شریز تنھا است و ھیست؛ و در افعالش نین
 )فیَضعِ ] (۱۴[ - ۱۲۶۷

ُ�مْ  اهللاَ  إِنَّ «: َوقَاَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َعلَيْنَا َخَرجَ : قَاَل  حذافة بن َخارَِجة وََعن َمدَّ
َ
 أ

َوتْرُ : انلَِّعمِ  مُحْرِ  ِمنْ  لَُ�مْ  َخْ�ٌ  ِ�َ  بَِصَالةٍ 
ْ
ِعَشاءِ  َصَالةِ  َ�ْ�َ  ِ�يَما لَُ�مْ  اهللاُ  َجَعلَهُ  ال

ْ
  ال

َ
نْ  إِىل

َ
 أ

َفْجرُ  َ�ْطلُعَ 
ْ
اهُ . »ال وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ أَبُو الرتِّ د وَ اوُ  .)١(دَ

 .۱۱۹۰ح  ۱/۳۷۶؛ و ابن ماجه ۱۷۱۲ح  ۳/۲۳۸ایی ؛ نس۱۴۲۲ح  ۲/۱۳۲ابوداود  -١
؛ ترمذی ۱۴۱۶ح  ۲/۱۲۷)؛ ابوداود ۲۶۸-۸۵ح ( ۴/۲۰۶۲؛ مسلم ۶۴۱۰ح  ۱۱/۲۱۴بخاری  -٢

؛ و ۱۵۸۰ح  ۱/۴۴۸؛ دارمی ۱۱۶۹ح  ۱/۳۷۰؛ ابن ماجه ۱۶۷۵ح  ۳/۲۲۸؛ نسایی ۴۵۳ح  ۲/۳۱۶
 .۱/۱۰۰مسند احمد 
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به نزد ما آمدند و ج  د: رسول خدایگو س ) خارجة بن حذافة۱۴( -۱۲۶۷
کرده است که  یارزان یک نماز اضافیشما،  یگمان خداوند بلند مرتبه برا یب«فرمودند: 

است؛ آن نماز، وتر است که خداوند، تر  ز بھتر و ارزندهین یتان از شتران سرخ مویبرا
شما مقّرر کرده  یان نماز عشاء تا طلوع صبح صادق، برایگزاردن آن را در وقت م

 ».د)ید آن را بخوانیتوان ید، میع و فراخ، ھر گاه بخواھین وقت وسیدر ا یعنیاست؛ (
 ].اند ت کردهیو ابوداود روا یث را ترمذین حدی[ا

کم« شرح:  عطا کرده است. یک نماز اضافیشما  یشما افزوده است؛ برا ی: برا»َاَمدَّ
س و ارزشمند به ینف یکه در نزد اعراب، از کاالھا ی: شتران سرخ مو»ُحمر النعم«

 آمد. یشمار م
 ر؟یا خیا نماز وتر، واجب است یآ

آن است؛ از  عدم وجوبو  وجوب ی نماز وتر، درباره ی ن اختالف دربارهیمھمتر
ست، بلکه یو امام احمد بن حنبل، نماز وتر واجب ن یلک، امام شافعدگاه امام ماید

ز، وتر سّنت ین یبانیوسف و امام محمد بن حسن شیدگاه امام ابویسّنت است؛ و از د
 باشد. ین باور است که نماز وتر، واجب میفه بر ایامام ابوحن یاست؛ ول

 ر است:یز شرحفه، به یل امام ابوحنیدال

ج  سمعُت رسول اهللا«که گفت: کند  می تیاز پدرش روا س دةیعبدالله بن بر -۱
يقول: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مّنا؛ الوتر حّق فمن لم يوتر فليس مّنا؛ الوتر 

ج  از رسول خدا«وتر)؛ یمن لم ی(ابوداود؛ باب ف »حق فمن لم يوتر فليس مّنا
 .»ستیاز ما نآن را نخواند، ھرکس  دم که سه بار فرمودند: وتر حق است؛یشن

(احمد  »الوتر حق واجب يلع لّك مسلم«فرمودند: ج  امبرید: پیگوج  وبیابوا -۲
بر  یوتر، حّق واجب«و ابن ماجه)؛  ییح ابن حبان، ابوداود، نسایبن حنبل، صح

 .»ھر مسلمان است

من نام عن وتره او �سيه «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س ید خدریابوسع -۳
خواھد  ۱۲۶۸ث شماره یث در حدین حدیا شرح(ترجمه و  »فليصلّه اذا اصبح

 آمد).

 ۱/۴۴۶؛ و دارمی ۱۱۶۸ح  ۱/۳۶۹؛ ابن ماجه ۴۵۲ح  ۲/۳۱۴؛ ترمذی ۱۴۱۸ح  ۲/۱۲۸ابوداود  -١
 .۱۵۷۶ح 

 

                                                                                                       



 ٧١  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

که قضا  یاند، در حال وتر داده یدستور به انجام قضاج  امبریث، پین حدیدر ا
 ھا. واجبات است نه سّنت یآوردن، فقط برا

ث، عبارت ین حدی). در ا۱۲۶۷ث شماره ی(حد س ت خارجة بن حذافةیروا -۴
آن  یآمده است و نسبت فاعل »کردن یاری«و  »اضافه دادن« یبه معنا »َاَمّد «
است که اگر چنانچه وتر سّنت بود، نسبت آن به طرف  »الله«ز به طرف ین

ند: یفرما یمج  گر، آن حضرتید یثیشد. ھمچنان که در حد یمج  امبریپ

(ابن ماجه)؛  »سنُت ل�م قيامهو كتب اهللا علي�م صيامه (ای شهر رمضان)«
ام آن را یز قیاه رمضان را فرض کرده است و من نخداوند بر شما، روزه م«

 .»ام شما، سّنت قرار داده یبرا

كم«ن رو عبارت یاز ا دَّ )، چون به طرف س ث خارجة بن حذافةی(در حد »انّ اهللا اَمَ
 باشد. یبر وجوب نماز وتر م یلیالله نسبت داده شده است، خود دل

ث در ین حدیا ی (ترجمه »القران اّن اهللا وتر �ّب الوتر؛ فاوتروا يا اهل«ث یحد -۵
د) به یامر (فاوتروا = وتر بخوان ی غهیث، صین حدیگذشت). در ا ۱۲۶۶شماره 

 کند. یکار رفته است که بر وجوب داللت م

خواندند و بر آن مواظبت و  یوسته نماز وتر را میپ ،ج امبرین که خود پیھم -۶
آن را با  ی ترک کننده کردند و یآن را ترک نمگاه  ھیچ نمودند و یم یبند یپا

ه ید و تنبیست) تھدی(آن که وتر نخواند از ما ن »من لم يوتر فليس مّنا«عبارت 
 انگر وجوب آن است.یاند، ب کرده

 ل جمھور بر عدم وجوب وتر، عبارتند از:یو دال

مكتو�ة ول�ن ـالوتر ليس حبتم كصالت�م ال«د: یگو س طالب یبن اب یعل -۱

ست، ین یفرض شما حتم یوتر، ھمانند نمازھا«)؛ ی(ترمذ »ج سّن رسول اهللا

 .»باشد یمج  بلکه سّنت رسول خدا
ت نماز وتر شده یاز فرض یث، نفین حدیاند: در ا ث گفتهین حدیه ایاحناف در توج

 از وجوب آن. یاست نه نف
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 یتعداد نمازھا یاست که در آن، عدد پنج برا یاتیل جمھور، رواین دلیدّوم -۲
ند: اگر نماز وتر، یگو ین بزرگواران مین رو، ایاست؛ از ان شده ییروزانه، تع

 د.یرس یروزانه، به شش م یبود، در آن صورت تعداد نمازھا یم یواجب و حتم
ست، بلکه تابع نماز ین یاند: وتر، نماز مستقل ن برداشت گفتهیه ایاحناف در توج

ست، بلکه یفرض ن و وترکند  می انیرا ب یفرض یعشاء است؛ و عدد پنج، تعداد نمازھا
 واجب است.

است که در حضورش گفته شد که  س ل سوم جمھور، اثر عبادة بن صامتیدل -۳
دروغ گفته «؛ »کذب«ان اشتباه او گفت: یدر ب یداند؛ و یوتر را واجب م یفالن

 . (ابوداود)»است

ث، ین حدیدر ا س بن صامت ۀاند که عباد ز گفتهیث نین حدیه ایو احناف در توج
 کرده است نه وجوب آن را. یرا نف ت وتریفرض

وجوب و عدم وجوب نماز  ی درباره ینیان دیشوایقت، اختالف ائمه و پیو در حق
رد؛ و عّلت آن، یگ یسرچشمه م یک اختالف اصولیاست که از  یوتر، فقط اختالف لفظ

و  »فرض«ان یو امام احمد بن حنبل، م یدگاه امام مالک، امام شافعین که از دیا
ان یفه، میدگاه امام ابوحنیوجود ندارد و از د »مأمور به« یبرا یگرید ی درجه ،»سّنت«

 قرار دارد. »واجب«فرض و سّنت، 
ن ّسنت قرار یو امام احمد بن حنبل، نماز وتر را مؤّکدتر یامام مالک، امام شافع

ن رو، یا د. ازیگو یداند و منکر آن را کافر نم یز آن را فرض نمیفه نیاند و امام ابوحن داده
ن امر اتفاق نظر دارند که وتر از سّنت مؤّکده باالتر و از فرض یھمه (ھر چھار امام) بر ا

و امام احمد بن  یدگاه امام مالک، امام شافعیکه از د ییباشد؛ و از آن جا یتر م نییپا
دگاه امام ینامند؛ و از د یم »سّنت«ست، وتر را ین فرض و سّنت نیدر ب یا حنبل، مرتبه

نماز وتر  ین رو، وین سّنت و فرض است؛ از ایدر ب یا فه، واجب به عنوان مرتبهیوحناب
 ست.یدگاه نیه و دین دو نظرین ایدر ب ینامد و چندان فرق یرا واجب م
 )حسن] (۱۵[ - ۱۲۶۸

ْسلَمَ  بِْن  َز�ْدِ  َوَ�نْ 
َ
يَُصلِّ  َوتِْرهِ  َ�نْ  نَامَ  َمنْ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ

ْ
ْصبَحَ  ِإَذا فَل

َ
 .»أ

اهُ  وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ سال الرتِّ رْ  .)١(مُ

 .۴۶۶ح  ۲/۳۳۰؛ و ترمذی ۱۴۳۱ح  ۲/۱۳۷ابوداود  -١

 

                                           



 ٧٣  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

ھر کس از نماز وتر «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س د بن اسلمی) ز۱۵( -۱۲۶۸
، نماز وترش قضا شد،) پس ھر گاه صبح یش به خواب رفت (و بر اثر خواب رفتگیخو

 ».اوردید آن را قضا بیکرد، با
 ].ت کرده استیبه صورت ُمرسل روا یث را ترمذین حدی[ا 

 ی، نماز وتر واجب است و به جافهیدگاه امام ابوحنی: از د»صّل اذا اصبحیفل« شرح:
د یث ابوسعین موضوع، بعدًا در شرح حدیباشد. و در ا یز واجب میآن ن یآوردن قضا

 ح داده خواھد شد.یشتر توضی) ب۱۲۷۹ث شماره ی(حد س یخدر
 )حیَصحِ ] (۱۶[ - ۱۲۶۹

َعِز�زِ  َ�بْدِ  َوَ�نْ 
ْ
َا: قَاَل  ُجَر�ٍْج  بِْن  ال

ْ
نل

َ
يِّ  ل اَع�َِشةَ  َسأ

َ
ءٍ  بِأ  ؟ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  يُوتِرُ  اَكنَ  يَشْ

  اَكنَ : قَالَْت 
ُ
  يِف  َ�ْقَرأ

َ
و�

ُ ْ
ىلْعَ  َر�ك اْسم َسبِِّح [  بِ  األ

َ ْ
 ]األ

َها يَا قُْل [  بِ  اثلَّاِ�يَةِ  َوِ�  ُّ�
َ
اَكفُِرونَ  �

ْ
 ]ال

 ]أحد اهللاُ  ُهوَ  قُْل [  بِ  اثلَّاثِلَةِ  َوَ� 
اهُ  واملعوذتني وَ رَ يّ  وَ ذِ مِ ْ أَبُو الرتِّ د وَ اوُ  .)١(دَ

 ج م: رسول خدایدیپرسل  شهید: از عایگو س جیز بن ُجری) عبدالعز۱۶( -۱۲۶۹

در رکعت ج  در پاسخ گفت: آن حضرت یخواندند؟ و یم ییھا در نماز وتر، چه سوره

ا « ی و در رکعت دوم، سوره »االعيل كاسم ربّ  سبّح« ی نخست وتر، سوره قل يا اهيّ

قل «و  »قل اعوذ بربّ الفلق«، »قل هو اهللا احد« ی و در رکعت سوم، سوره »الكافرون

 خواندند. یرا م »اعوذ بربّ الناس
 ].اند ت کردهیو ابوداود روا یث را ترمذین حدی[ا 

 )حیَصحِ ] (۱۷[ - ۱۲۷۰

اهُ  وَ رَ ائِيُّ  وَ نْ  النَّسَ بْدِ  عَ َنِ  عَ محْ  بْنِ  الرَّ  .)٢(أَبْزَ

ت کرده یروا س یث را از عبدالرحمن بن ابزین حدیز این یی) و نسا۱۷( -۱۲۷۰
 است.

 .۱۱۷۳ح  ۱/۳۷۱؛ و ابن ماجه ۴۶۳ح ۲/۳۲۶؛ ترمذی ۱۴۲۳ح  ۲/۱۳۲ابوداود  -١
 .۱۵۸۹ح  ۱/۴۵۱؛ و دارمی ۱۱۷۱ح  ۱/۳۷۰؛ ابن ماجه ۱۷۳۱ح  ۳/۲۴۴نسایی  -٢
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 )حیَصحِ ] (۱۸[ - ۱۲۷۱

اهُ  وَ رَ ن أألمحد وَ عْب بن أيب عَ  .)١(كَ

 ت نموده است.یروا س بن کعب ی) و احمد بن حنبل آن را از ُابّ ۱۸( -۱۲۷۱
 )حیَصحِ ] (۱۹[ - ۱۲۷۲

 .)٢(واملعوذت� يذكُروا َولم َ�بَّاس ابْن َعن وادلار�

ن یت کرده است؛ با ایروا س ز آن را از عبدالله بن عباسین ی) و دارم۱۹( -۱۲۷۲
 اند. را ذکر نکرده »نیو المعّوذ«، عبارت یتفاوت که احمد بن حنبل و دارم

بن  یت ابیشود که در روا یات باال، معلوم میث و روایبه ھر حال، از احاد شرح:

ذتني«خواندن  ،س و عبدالله بن عباس س کعب عوّ قل «و  »قل اعوذ بربّ الفلق«( »مُ

در رکعت اول ج  آن حضرت یعنیست؛ ی) در رکعت سوم، مذکور ن»اعوذ بربّ النّاس

 ی و در رکعت سّوم، سوره »کافرون« ی و در رکعت دوم، سوره »اَعيل« ی نماز وتر، سوره

 خواندند. یرا م »اخالص«

ز مذکور است؛ ین »نیمعّوذت« ،»اخالص« ی ، ھمراه با سورهشهیت عایدر روا یول

 ی در رکعت سوم، فقط سوره یگاھج  شود که آن حضرت ین رو، معلوم میاز ا
 خواندند. یز میرا ن »نیمعّوذت«ز ھمراه با آن، ین یخواندند و گاھ یرا م »اخالص«

 )حیَصحِ ] (۲۰[ - ۱۲۷۳

  وََعِن 
ْ
ٍّ  بِْن  َحَسِن ـال قُولُُهنَّ  لَكَِماٍت  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َعلََّمِ� : قَاَل  َماب  يلَعِ

َ
 ُ�نُوِت  يِف  أ

َوتْرِ 
ْ
 ِ�يَما يل َوَ�ارك تويلت ِ�يَمن وتول� اعفيت ِ�يَمن واََعفِ�  هديت ِ�يَمن اهد� اللَُّهمَّ «: ال

ْ�َطيْت
َ
إِنََّك  قََضيَْت  َما رَشَّ  وق� أ

  َ�ْقيِض  فَ
َ

نه َعلَيْك ُ�ْقىَض  َوال
َ
  أ

َ
 َ�بَاَر�ت وايلت من يذل ال

َْت  َر�َّنَا
َ

اهُ . »َوَ�َعايل وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ أَبُو الرتِّ دَ  وَ اوُ ائِيُّ  دَ النَّسَ ابْنُ  وَ هْ  وَ اجَ  .)٣(والدارمي مَ

 ».لوترکتاب ا« ۳ح  ۱/۳۱دارقطنی  -١
 .۱۵۸۶ح  ۱/۴۴۹دارمی  -٢
ح  ۱/۳۷۲؛ ابن ماجه ۱۷۴۵ح  ۳/۲۴۸؛ نسایی ۴۶۴ح  ۲/۳۲۸؛ ترمذی ۱۴۲۵ح  ۲/۱۳۳ابوداود  -٣

 .۱۵۹۳ح  ۱/۴۵۲؛ و دارمی ۱۱۷۸

 

                                           



 ٧٥  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

اد دادند یرا به من  یکلماتج  د: رسول خدایگو س ی) حسن بن عل۲۰( -۱۲۷۳
 و آن کلمات، عبارتند از:   ھا را در وتر بخوانم؛ که آن

مَّ « ن اهدين اللَّهُ افنِي هديت فِيمَ عَ ن وَ ن وتولني عافيت فِيمَ بَارك توليت فِيمَ  فِيامَ  يل وَ

طَيْت َّ  وقني أَعْ ا رشَ يْتَ  مَ إِنَّكَ  قَضَ يضِ  فَ الَ  تَقْ ىضَ  وَ قْ لَيْك يُ كت واليت من يذل الَ  أَنه عَ بَارَ نَا تَ بَّ  رَ

يْتَ  الَ عَ تَ  »وَ
؛ و مرا از یا ت کردهیھا را ھدا قرار بده که آن یکسان ی ا! مرا از زمرهیبار خدا«
قرار بده  ی؛ و مرا جزء آنانیا داده یت و سالمتیقرار بده که آنان را عاف یکسان ی جمله

بده و از شّر  ، برکتیا داشته یو در آنچه به من ارزان یا ش قرار دادهیکه دوست خو
و بر تو حکم کرده  یکن ی، مرا حفظ بفرما؛ چون تو قضاوت میا آنچه که مقّدر کرده

 یا! دارایگردد. بار خدا ی، خوار و زبون نمیرا که تو دوست بدار یشود؛ و کس ینم
 ».یو در صفاتت، بلند مرتبه ھست یاریبس یھا برکت
 ].اند ت کردهیروا یدارم ، ابن ماجه ویی، ابوداود، نسایث را ترمذین حدی[ا

ن «، عبارت »اليتَ و انّه اليذلّ من«ات، پس از عبارت یاز روا یدر برخ شرح: و ال يعزّ مَ

، او یورز یکه تو دشمنھرکس  ن است که: بایت شده است؛ و منظور ایز رواین »عاديتَ 
 شود. یبا عّزت نم یچ حالیدر ھ

ناتباركت «ات، بعد از عبارت یاز روا یو در بعض  كاَستغفر«، عبارت »تعاليتَ و ربّ

پروردگار من! مغفرت و بخشش گناھان  ی: ایعنیت شده است؛ یز رواین »كاتوب اليو
 کنم. یتو رجوع م یرا از تو خواستارم و به سو

ن درود ھم اضافه شده است: یات، بعد از عبارت توبه و استغفار، ایاز روا یو در بعض

 .»امبرش رحمت نازل کندیخداوند بر پ«؛ »ج و صيلّ اهللا عيل النبيّ «
اند.  ار نمودهین قنوت را اختینماز وتر، ھم ی، برایاکثر علماء و صاحب نظران اسالم

 ك�ستغفرو كا� انّا �ستعين« یج و متداول است، دعایکه در نزد احناف، را یو قنوت
از عمر بن گران یو د یبه، امام طحاویش یاست که آن را امام ابن اب ..»كنؤمن بو

 اند. ت کردهیروا س و عبدالله بن مسعود س خطاب
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ت کرده است که بھتر آن یاز بزرگان احناف روا ی، از برخین شامیعالمه ابن عابد

 یعنی( س یحسن بن علقنوت  ...»ك�ستغفرو كا�ّ انّا �ستعين«است که ھمراه با 

 ز خوانده شود.ی) ن...»ا� اهد� فيمن هديت«
 وجود دارد: یاختالف ی ، سه مسأله»قنوت وتر«رامون یپبه ھر حال، 

ان یدگاه سفیباشد. و د یدگاه احناف، قنوت وتر در طول سال، مشروع میاز د -۱
در  - یدگاه امام شافعیو امام اسحاق، و نظرگاه مشھور امام احمد و د یثور
 دگاه احناف است.یمطابق با د - یتیروا

ھا و  یفقط در ماه رمضان واجب است؛ و شافعدگاه امام مالک، قنوت وتر، یو از د
باشد.  یدوم ماه رمضان مشروع م ی مهین باورند که قنوت، فقط در نیھا بر ا یحنبل

از  یرمشھور امام احمد است). و برخیدگاه غیو د یدگاه مشھور امام شافعین دی(البته ا
 باشد. یم ن باورند که قنوت وتر فقط در نصف اول ماه رمضان مشروعیعلماء بر ا

آن را  یاست که ترمذ س طالب یبن اب یث علیگران، از حدیھا و د یاستدالل شافع

انّه كان اليقنت االّ «د: یگو یق ذکر کرده است؛ آنجا که میش به طور تعلیخو »ُسنن«در 

فقط در نصف آخر ماه رمضان، قنوت وتر را  یو«؛ »يف النصف االخر من رمضان
 ».خواند یم

علّم� رسول «که گفت: کنند  می استدالل س یث حسن بن علیحدھا، از  یو حنف
ر آن، یاز رمضان و غ یث، عام است و ذکرین حدی. ا...»لكماٍت اقوهلّن يف الوترج  اهللا

در تمام  یآمده است که و س عبدالله بن مسعود ی دربارهچنین  ھم امده است؛ وین
 خواند. یسال قنوت م

بوده  یو یاند که اجتھاد شخص گفته س طالب یبن اب یث علیحد ی احناف درباره
ت یث و روایاست؛ و مراد از حد یستادن طوالنی، ا»قنوت«ن که، منظور از یا ایاست؛ 

ر یشتر از سایدر نصف دوم ماه رمضان، ب ،س طالب یبن اب ین است که علی، ایو
 کرد. یم یستادن در نماز را طوالنیروزھا، ا

ان، عبدالله بن مبارک و امام اسحاق، یامام مالک، سففه، یدگاه امام ابوحنیاز د  -۲
ن یو امام احمد بن حنبل بر ا یامام شافع یقنوت وتر، قبل از رکوع است؛ ول

 



 ٧٧  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

قائل  -گر ید یتیدر روا -باورند که قنوت وتر، بعد از رکوع است. و امام احمد 
 باشد. یار در قبل و بعد از رکوع میبه اخت

است که در آن  س طالب یبن اب یث علیھمان حد ھا، یھا و حنبل یل شافعیدل

 يف انلصف االخر من رمضان«آمده است: 
ّ

 »�ن يقنت بعد الر�وعو انّه اكن اليقنت اال
دوم رمضان قنوت  ی مهیفقط در ن س طالب یبن اب یعل«به)؛ یش ی(مصّنف ابن اب

 .»بعد از رکوع بود یخواند و قنوت و یم

ت یاست که ابن ماجه آن را روا س بن کعب یابث یگران، حدیل احناف و دیو دل

)؛ یی(ابن ماجه و نسا »قنت قبل الر�وعيوتر فياكن ج  اّن رسول اهللا«کرده است: 
 .»خواندند یگزاردند و قبل از رکوع، قنوت م یوتر مج  رسول خدا«

ن نقل کرده یبه آن را چنیش یکه مصّنف ابن اب س ث علقمهیاز حدچنین  ھم و

ابن «؛ »اكنوا يقنتون يف الوتر قبل الر�وعج  اصحاب انليبّ و مسعود اّن ابن«است: 
 .»خواندند یقنوت وتر را قبل از رکوع مج  امبریاران پیگر یو د س مسعود

ث مرفوع و ھم از تعامل یدگاه احناف، ھم از حدین است که دینکته قابل توجه ا
 یبن اب یاز عل یاثر ھا، فقط ل مخالفان آنیکه دل یگردد؛ در حال ید مییصحابه تأ

شان بوده است؛ یا یتوان گفت که اجتھاد شخص یباشد که در جواب آن م یم س طالب

را در حال خواندن قنوت نازله، پس از رکوع، ج  امبرین است که پی، ایو منشأ اجتھاد و
قنوت نازله،  ی ز دربارهیاس کرده است؛ و احناف نیمشاھده کرد و قنوت وتر را بر آن ق

 قائل به خواندن آن پس از رکوع ھستند.

خوانند و  یرا م »اّ� اهد� فيمن هديَت...« یھا در قنوت وتر، دعا یشافع  -۳

ح یخواندن در قنوت وتر، ترج یرا برا ...»كا�ّ انّا �ستعين« یاحناف، دعا
است  یو عدم َاول یت و َاولیافضل ی دھند. البته اختالف مزبور، فقط درباره یم

 باشد. یز میمذھب جاھردو  ن دعاھا طبقیاز اھریک  و خواندن
تر است.  هیدھند که به قرآن شب یح مین خاطر ترجیرا بد »استعانت« یاحناف دعا

 یاستعانت در ابتدا یدعا«سد: ینو یم »االتقان يف علوم القران«در کتاب  یوطیعالمه س
 ».ھا منسوخ شده است اند که بعدھا تالوت آن بوده »الحفد«و  »الخلع« ی دو سوره
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 ییمخصوص وجود ندارد و نمازگزار ھر دعا یدر قنوت، دعا«د: یگو یم امام محمد
ش مشتمل بر کالم و سخنان یتواند بخواند؛ البته مشروط بر آن که دعا یکه خواست، م

 ».مردم نباشد
 )ٌح یَصحِ ] (۲۱[ - ۱۲۷۴

يَبِّ  َوَ�نْ 
ُ
وتر يِف  َسلَّمَ  إَِذا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  َكْعٍب  بِْن  أ

ْ
ـمَ  ُسبَْحانََك «: قَاَل  ال

ْ
 ِلِك ال

وِس  ُقدُّ
ْ
اهُ  »ال وَ دَ  أَبُو رَ اوُ ائِيُّ  دَ النَّسَ ادَ  وَ زَ ث: وَ ات ثَالَ رَّ رهنَّ  يفِ  يُطِيل مَ  .)١(آخِ

از نماز وتر سالم ج  د: ھر گاه رسول خدایگو س بن کعب ی) اب۲۱( -۱۲۷۴

خداونِد پادشاه و پاک، از تمام «؛ »القّدوس كملـسبحان ال«فرموند:  یدادند، م یم
 .»ھا، منّزه است یستیھا و ناشا یناتوان
ز افزوده ین عبارت را نیا ییاند و نسا ت کردهیروا ییث را ابوداود و نساین حدی[ا

سوم،  ی مرتبه، و در »القّدوس كملـسبحان اهللا ال«گفتند:  یسه بار مج  امبریاست: پ
 ].خواندند یده میکردند و آن را به صورت کش یش را بلند میخو یصدا

 )حیَصحِ ] (۲۲[ - ۱۲۷۵

بَْزى بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َ�نْ  لِلنََّسايِئِّ  ِرَوايَةٍ  َوِ� 
َ
�ِيهِ  َ�نْ  أ

َ
: َسلَّمَ  إَِذا َ�ُقوُل  اَكنَ : قَاَل  أ

ـمَ  ُسبَْحانَ «
ْ
وِس  ِلِك ال ُقدُّ

ْ
ا »ال ثً فَعُ  ثَالَ رْ يَ هُ  وَ تَ وْ  .)٢(بالثالثة صَ

ش نقل یاز پدر خو س یکه عبدالرحمن بن ابز ییاز نسا یتی) و در روا۲۲( -۱۲۷۵

سالم نماز وتر را ج  ھر گاه آن حضرت«گفته است:  ین آمده که ویکند، چن یم

وس كملـسبحان ال«فرمودند:  یدادند، سه بار م یم خداوند پادشاه و پاک، از «؛ »القدّ
ش را بلند یخو یسوم، صدا ی و در مرتبه .»ھا، منّزه است یستیھا و ناشا یناتوان تمام

 کردند. یم
 )حیَصحِ ] (۲۳[ - ۱۲۷۶

 .۱۷۵۱ح  ۳/۲۵۰؛ و نسایی ۱۴۳۰ح  ۲/۱۳۷ ابوداود -١
 .۱۷۳۳ح  ۳/۲۴۵نسایی  -٢

 

                                           



 ٧٩  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

ٍّ  َوَ�نْ  ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «: َوتِْرهِ  آِخرِ  يِف  َ�ُقوُل  اَكنَ  ج انلَّيِبَّ  إِنَّ : قَاَل  س يلَعِ
َ
 من بِرَِضاكَ  أ

ُعوذ ُ�ُقو�َتك من و�معافاتك سخطك
َ
  ِمنَْك  بك َوأ

َ
ْحيِص  ال

ُ
نَْت  َعلَيَْك  َ�نَاءً  أ

َ
ثْنَيَْت  َكَما أ

َ
 أ

اهُ  .»َ�ْفِسَك  ىلَعَ  وَ دَ  أَبُو رَ اوُ يُّ  دَ ذِ مِ ْ الرتِّ ائِيُّ  وَ النَّسَ ابْنُ  وَ هْ  وَ اجَ  .)١(مَ

ش، یدر آخر نماز وتر خوج  د: رسول خدایگو س طالب یبن اب ی) عل۲۳( -۱۲۷۶
 خواندند: ین دعا را میا

عافات كاللهمّ اينّ اعوذ برضا« ، كمن كو اعوذ ب كمن عقوبت كمن سخطک و بمُ

 .»كا اثنيتَ عيل نفسـ، انت كمكالاُحيص ثناءاً علي
برم و  یشت پناه میفرت به بخشایات و از ک یا! من از خشم تو، به خشنودیبار خدا«

که  یگونه ھستم؛ ھمان یگشا یش تو نمیبرم؛ زبان به شمارش ستا یاز تو به تو پناه م
 .»یا خود را ستوده

 ].اند ت کردهیو ابن ماجه روا یی، نسایث را ابوداود، ترمذین حدی[ا

ن یفرمودند]: ا یش میدر آخر وتر خوج  [آن حضرت »اكن يقول يف اخر وتره« شرح:
 تواند داشته باشد: یر میعبارت، چند تفس

از علماء و صاحب  یبرخخواندند. و  یقنوت م ین دعا را در رکعت سّوم به جایا
 اند. ار کردهین قول را اختیز ھمین ینظران اسالم

 خواندند. یا بعد از سالم میش از سالم و یوتر، پ ی ن قعدهین دعا را در آخریا
ح مسلم از یخواندند؛ ھمان طور که در صح یوتر م یھا ن سجدهین دعا را در آخریا

 ج ن دعا را از آن حضرتینماز شب، ھم ی ک بار در سجدهیت است که یروال  شهیعا
 ده است.یشن

ح و درست است.یھا، صح ن صورتیا ین گفت که تمامیتوان چن ی، میو به طور کلّ 

 .۱۱۷۹ح  ۱/۳۷۳؛ و ابن ماجه ۱۴۲۷ح  ۲/۱۳۴ ابوداود -١

 

                                           





 
 

 

 

 فصل سوم

 )حیَصحِ ] (۲۴[ - ۱۲۷۷

ُ  ِ�يَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن 
َ

ِم� يِف  لََك  َهْل : هل
َ
ـمُ  أ

ْ
إِنَّهُ  ُمَعاِوَ�ة ؤمِن�َ ال

ْوتَرَ  َما فَ
َ
  أ

َّ
 بَِواِحَدٍة؟ إِال

َصاَب : قَاَل 
َ
 فَِقيهٌ  إِنَّهُ  أ

يِب  اْ�نُ  قَاَل : ِرَوايَةٍ  َوِ� 
َ
ْوتَرَ : ُملَيَْكةَ  أ

َ
ِعَشاءِ  َ�ْعدَ  ُمَعاِوَ�ةُ  أ

ْ
َعةٍ  ال

ْ
  وَِعنَْدهُ  بَِر�

ً
 ِالبِْن  َمْو�

ىَت  َ�بَّاٍس 
َ
ْخرَبَهُ  َ�بَّاٍس  اْ�نَ  فَأ

َ
إِنَّهُ  َدْعهُ : َ�َقاَل  فَأ

اهُ  .ج انلَّيِبَّ  َصِحَب  قَدْ  فَ وَ يُّ  رَ ارِ بُخَ  .)١(الْ

ا در یده شد: آیپرس یت است که از ویروا س ) از عبدالله بن عباس۲۴( -۱۲۷۷

؟ چرا که او فقط با یدار ییا افتایا جواب و ینظر  ،س هیر مؤمنان، معاویمورد عمل ام

درست عمل کرده  س هیگفت: معاو س بن عباس گزارد؟ عبدالله یک رکعت، وتر می
 ه و دانشمند است.یرا او، فقیاست؛ ز

پس از  س هید: معاویگو س کةیُمل ین آمده است: ابن ابیگر، چنید یتیو در روا
آزاد  ی ب،) بردهیبود که (کر ین در حالیک رکعت گزارد و اینماز عشاء، (نماز وتر را) 

به نزد  س ابن عباس ی آزاد شده ی بود. برده یبه نزد و س ابن عباس ی کرده شده

گفت: او را به  س بازگو نمود؛ ابن عباس س ابن عباس یرفت و موضوع را برا یو

ن و مصاحب و یھمراه و ھمنشج  امبریبا پ س هیحال خود واگذار؛ چرا که معاو

د؛ و پرواضح یآ یبه شمار مج  آن حضرت ی صحابه ی دوشادوش بوده است (و از زمره
گاهیست که در اا  !تر و باخبرتر است) ن موضوع، نسبت به شما، آ

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

شود؛  یترجمه م »افتاء كهل ل«ا ی »جواب كهل ل«ن عبارت به ی: ا»كهل ل« شرح:
 وجود دارد؟ ییا افتای، جواب یتو در مورد عمل و یا برایآ یعنی

 .۳۷۶۵ح  ۷/۱۰۳بخاری  -١
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فقط به  ،س هیانگر آن است که معاویب  عبارت،ن ی: ظاھر ا»ما اوتر االّ بواحدة«
ز وجود دارد که ین احتمال نینموده است؛ و ا یک رکعت وتر اکتفا و بسنده میخواندن 

، به یمه نموده باشد؛ و چون ویوست و ضمیش از آن، پیک رکعت را به دو رکعت پی
راد گرفتند و یبدو ان رو، ینمود، از ا یکرده و تھّجد را ترک م یخواندن نماز وتر اکتفا م

 لب به انتقاد گشودند.
راد، به خاطر ترک سّنت عشاء بوده یز وجود دارد که اعتراض و این احتمال نیو ا
 باشد.
گفته است؛  ی: حق با او بود؛ کار درست را انجام داده است؛ سخن درست»اصاب«

 ده است.یبه ھدف رس
  ،ین الھیالم به اوامر و فرام؛ دانا؛ دانشمند؛ عی: فقه خوانده؛ عالم روحان»هیفق«

؛ یقرآن یم واالیق و مفاھیو حقا ی، احکام و دستورات شرعینبو یھا م و آموزهیتعال
 متخّصص در علم فقه.

ھمان  ،س ابن عباس ی آزاده شده ی : مراد از برده»البن عباس یو عنده مول«
 است. »بیُکر«

 )فیَضعِ ] (۲۵[ - ۱۲۷۸

َوتْرُ «: َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  بَُر�َْدة وََعن
ْ
َوتْرُ  ِمنَّا فَلَيَْس  يُوتِرْ  لَمْ  َ�َمنْ  َحقٌّ  ال

ْ
 ال

َوتْرُ  ِمنَّا فَلَيَْس  يُوتِرْ  لَمْ  َ�َمنْ  َحقٌّ 
ْ
اهُ  .»ِمنَّا فَلَيَْس  يُوتِرْ  لَمْ  َ�َمنْ  َحقٌّ  ال وَ دَ  أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

فرمودند:  یدم که میشنج  از رسول خداد: یگو س )یدة (اسلمی) بر۲۵( -۱۲۷۸
ست؛ نماز وتر، حق ینماز وتر نگزارد، از ما نھرکس  نماز وتر، حّق (واجب) است؛ پس«

که آن را ھرکس  ست؛ نماز وتر، حق است ویآن را نخواند، از ما نکه  کسی است و
 ».ستینگزارد، از ما ن

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
ست، بلکه یروانش، نماز وتر، فقط سّنت نیفه و پیدگاه امام ابوحنیاز د: »حّق « شرح:
الوتر « ی اند که از جمله گفته یاز علماء و صاحب نظران اسالم یا باشد؛ عّده یواجب م

ن یاست؛ در پاسخ چن »ثابت« یبه معنا »حّق «شود؛ چون  ی، وجوب وتر ثابت نم»حق

 .۱۴۱۹ح  ۲/۱۲۹ ابوداود -١

 

                                           



 ٨٣  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

 یبه معنا »حق« ی ث، واژهیات و احادیاز روا یمتعدد یگفته شده است که در جاھا
، ھمان واجب است؛ چنان که »حق«ز مراد از ین جا نیآمده است؛ و در ا »واجب«

الوتر حٌق «که در آن آمده است: کند  می نقلج  امبریرا از پ یثیحد س یوب انصاریابوا
واجب  یوتر، حّق «و ابن ماجه)؛  یی(احمد بن حّبان، ابوداود، نسا »واجٌب يلع لّك مسلم
 .»بر ھر مسلمان است

تر در  شیفه و جمھور در مورد وجوب و عدم وجوب نماز وتر، پیل امام ابوحنیو دال

 ) گذشت.۱۲۶۷ث شماره ی(حد س ث خارجة بن حذافةیحد شرح
 )ٌح یَصحِ ] (۲۶[ - ۱۲۷۹

يِب  َوَ�نْ 
َ
ِوتْرِ  َعن نَام من« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َسِعيدٍ  أ

ْ
وْ  ال

َ
يَُصلِّ  �َِسيَهُ  أ

ْ
وْ  َذَكرَ  ِإَذا فَل

َ
 أ

اهُ  .»اْستَيَْقَظ  إِذا وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  الرتِّ

بُو
َ
 .)١(َماَجه َوابْن َداوُد أ

ھر کس از نماز «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س ید خدری) ابوسع۲۶( -۱۲۷۹
ا آن را فراموش کرد ی، نماز وترش قضا شد،) یوتر به خواب رفت (و بر اثر خواب رفتگ

 ».د آن را بخواندیدار شد، بایا از خواب بیادش آمد، ی(و نگزارد)؛ پس ھر گاه به 
 ].اند ت کردهی، ابوداود و ابن ماجه روایث را ترمذین حدی[ا 

آن  یآوردن قضا یدگاه احناف، نماز وتر واجب است، به جایاز آن جا که از د شرح:
و امام احمد بن حنبل، چون  یامام مالک، امام شافعدگاه یباشد؛ و از د یز واجب مین

 ست.یز الزم نیآن ن یآوردن قضا یست، به جاینماز وتر واجب ن

و امام  یباشد؛ اما امام مالک، امام شافع یم س ید خدریث ابوسعیل احناف، حدیدل
ث بر ین حدیاند که مدار ا اند و گفته ث مذکور، انتقاد کردهیاحمد بن حنبل بر سند حد

ف یث، ضعیت حدیاست که از لحاظ روا د بن اسلمیعبدالرحمن بن زبه نام  یشخص
 است.

دو ست، بلکه یث، متفّرد نین حدیدر ا دیعبدالرحمن بن زد گفت که یدر پاسخ با
 ید است که امام ترمذین متابع او، برادرش به نام عبدالله بن زیدارد؛ اول ُمتابع
اخو عبدالرحمن بن  یاخوه (ا«کند:  ین نقل میاو از امام احمد بن حنبل چن ی درباره

 .۱۱۸۸ح  ۱/۳۷۵؛ و ابن ماجه ۴۶۵ح  ۲/۳۰۳؛ ترمذی ۱۴۳۱ح  ۲/۱۳۷ابوداود  -١

 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٨٤

را نقل کرده است:  یقول امام بخارچنین  ھم ی. امام ترمذ»د) عبدالله، البأس بهیز
 .»د بن اسلم ثقةیعبدالله بن ز«

ثش یاست که امام ابوداود، حد محمد بن مطّرفنام به  ی، شخصین متابع ویو دوم
که در سنن دار  یی)؛ تا جا»الدعاء بعد الوتر«را در سنن خود ذکر کرده است (در باب 

متابعت کرده است (در  یز از وی، عالوه از محمد بن مطّرف، عبدالله بن سلمه نیقطن
 )»هیمن نام عن وتره و نس«باب 

ث در یبدون شک قابل استدالل است و حد ،س ید خدریث ابوسعین رو، حدیاز ا
 ز داللت دارد.یبر وجوب خود وتر ن کند، یوتر داللت م ین که بر وجوب قضایضمن ا

 )فیَضعِ ] (۲۷[ - ۱۲۸۰

نَّ  بَلََغهُ  َمالٍِك  َوَ�نْ 
َ
َل  رَُجًال  أ

َ
ِوتْرِ  َعِن  ُ�َمرَ  اْ�نَ  َسأ

ْ
َواِجٌب : ال

َ
 قَدْ : هِ لّٰ ـال َ�بْدُ  َ�َقاَل  ُهَو؟ أ

ْوتَرَ 
َ
ْوتَرَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  أ

َ
ـمُ  َوأ

ْ
ْوتَرَ : َ�ُقوُل  هِ لّٰ ـال َوَ�بْدُ  َعلَيْهِ  يَُردِّدُ  الرَُّجُل  فََجَعَل . ْسِلُمونَ ال

َ
 أ

ْوتَرَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل 
َ
ـمُ  َوأ

ْ
اهُ . ْسِلُمونَ ال وَ ـمُ  يفِ  رَ طَّأالْ  .)١(وَ

 ، از عبدالله بن عمریده است که مردید: بدو خبر رسیگو س ) مالک۲۷( -۱۲۸۰
در  س ر؟ عبدالله بن عمریا خیا نماز وتر واجب است ید که آینماز وتر پرس ی درباره س

 ».اند و مسلمانان، نماز وتر را خواندهج  امبر خدایگمان، پ یب«پاسخ گفت: 
وجوب نماز وتر از عبدالله بن  ی کرد و درباره ین سؤال را تکرار میوسته ایآن مرد، پ

امبر ید، پیترد یب«گفت:  یم یز در پاسخ وین س د و عبدالله بن عمریپرس یم س عمر

 ». اند ر مسلمانان، نماز وتر را خواندهیاو س ج خدا
 ].ت کرده استیث را مالک در موطأ رواین حدی[ا 

ھا اکتفا و  ح بود و به اشارهیکرد و به دنبال جواب صر ی: تکرار م»رّددی« شرح:
 نمود. یبسنده نم

ح در مورد وجوب نماز وتر را بدان مرد یصر یاز آن جھت، پاسخ س عبدالله بن عمر

ن در یده بود؛ و اینشنج  امبریرا در مورد وجوب نماز وتر، از پ یزی، چیرا وینداد؛ ز
گر، نقل شده است یو چند تن د یوب انصاریگر صحابه، ھمچون ابوایاست که از د یحال

 ».کتاب صالة اللیل«، ۱۷ح  ۱/۱۲۴موطأ مالک  -١

 

                                           



 ٨٥  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

الوتر «اند؛ ھمچون:  ت کردهیرا در مورد نماز وتر، روا »وجوب« ی واژهج  امبریکه از پ
؛ ابن ماجه؛ ابوداود و ییح ابن حّبان؛ نسای(احمد؛ صح »حق واجب يلع لّك مسلم

 ).یالسیابوداود ط
 )جدا فیَضعِ ] (۲۸[ - ۱۲۸۱

ٍّ  َوَ�نْ    بِثََالٍث  يُوتِرُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  س يلَعِ
ُ
 ِمنَ  ُسَورٍ  بِتِْسعِ  ِ�يِهنَّ  َ�ْقَرأ

ـمُ 
ْ
ِل ال   َفصَّ

ُ
َعةٍ  لُكِّ  يِف  َ�ْقَرأ

ْ
 )أحد هللا هوا قل: (آِخُرُهنَّ  ُسَورٍ  بَِثَالِث  َر�

اهُ  وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

سه رکعت نماز وتر ج  : رسول خدادیگو س طالب یبن اب ی) عل۲۸( -۱۲۸۱
ن یخواندند؛ ا یمفّصل قرآن م یھا ن سه رکعت، ُنه سوره از سورهیگزاردند و در ا یم

 »قل هو اهللا احد« ی سورهھا،  خواندند که آخر آن یطور که در ھر رکعت، سه سوره م
 بود.

 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا

 ن عبارت، دو احتمال دارد:ی: ا»آخرهنّ قل هو اهللا احد« شرح:

خواندند؛  یدر رکعت آخر وتر، سه سوره مج  امبریپ یعنی آخر سه رکعت وتر؛ -۱
 خواندند و پس از آن دو سوره، ین طور که در رکعت سوم وتر، دو سوره میا

ان یافزودند و با آن، رکعت سوم را به پا یز میرا ن »قل ھو الله احد« ی سوره
 رساندند. یم

خواندند؛  یدر ھر رکعت از نماز وتر، سه سوره مج  امبریپ یعنی ھا؛ آخر سوره -۲
 ی خواندند و پس از آن دو سوره، سوره ین طور که در ھر رکعت، دو سوره میا

ب، قرائت ھر رکعت از نماز وتر ین ترتیدند؛ و بدافزو یز میرا ن »قل هو اهللا احد«
 تر است. حیرساندند. و احتمال اول، صح یان میبه پا »اخالص« ی را با سوره

 ی از سوره یعنیند؛ یگو یم »ُمفّصل«ن منزل قرآن، یآخر یھا : به سوره»مفّصل«
 گردد: یم میز به سه نوع تقسین »ُمفّصل«تا آخر قرآن. و  »حجرات«

 .»بروج« ی تا سوره »حجرات« ی از سوره مفّصل:طوال 

 .۴۶۰ح  ۲/۳۲۳ترمذی  -١
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 .»نةیب« ی تا سوره »بروج« ی از سوره اوساط مفّصل:
 .»ناس« ی تا سوره »نةیب« ی از سوره قصار مفّصل:

 )حیَصحِ ] (۲۹[ - ۱۲۸۲

ةَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َمعَ  ُكنُْت : قَاَل  نَافِعٍ  َوَ�نْ  َماءُ  بَِمكَّ بْحَ  فََخيِشَ  ُمَغيَِّمةٌ  َوالسَّ ْوتَرَ  الصُّ
َ
 بَِواِحَدةٍ  فَأ

ى انَْ�َشَف  ُ�مَّ 
َ
نَّ  فََرأ

َ
ًْال  َعلَيْهِ  أ

َ
َعتَْ�ِ  َص�َّ  ُ�مَّ  بَِواِحَدةٍ  فََشَفعَ  يل

ْ
َعَتْ�ِ  َر�

ْ
ا َر�  َخيِشَ  فَلَمَّ

بْح اهُ . بَِواِحَدة أوتر الصُّ وَ الك رَ  .)١(مَ

مکّرمه بودم؛ و  ی مکهدر  س د: ھمراه با عبدالله بن عمریگو س ) نافع۲۹( -۱۲۸۲

م آن که مبادا صبح صادق یاز ب س بود. ابن عمر یبود که آسمان، ابر ین در حالیا
ش از آن گزارده بود، یکه پ یک رکعت نماز وتر گزارد (و آن را به دو رکعتیطلوع کند، 

 س گاه چون ھوا صاف شد و ابرھا کنار رفتند، ابن عمر مه نمود)؛ آنیوست و ضمیپ
گر با آن رکعت یک رکعت دین رو، یمانده است؛ از ا یکه ھنوز از شب باقمتوجه شد 

ز یگر نیگاه دو رکعت د مه نمود و آن را ُجفت (َشفع) ساخت؛ آنیوست و ضمین، پیشیپ
ک ین رو، یم آن داشت که مبادا صبح صادق طلوع کند، از ایآورد؛ و چون ب یبه جا

 رکعت نماز وتر گزارد.
 ].ت کرده استیث را مالک رواین حدی[ا

، پس از نماز عشاء، وتر را بخواند و در آخر شب ی: اگر فرد»فشفع بواحدة« شرح:
شوا (امام یامام و پھرچھار  دگاهیبخواھد، نماز تھّجد را بگزارد، در آن صورت از د

ست ینماز وتر، الزم ن ی و امام احمد بن حنبل) اعاده یفه، امام مالک، امام شافعیابوحن
 ح است.ید، بدون خواندن مجّدد وتر، صحو نماز تھّج 

د یبا ین شخصید: چنیگو یاست و م »نقض وتر«ه، قائل به یامام اسحاق بن راھو
ک رکعت با سه رکعت وتر که در آغاز ین یک رکعت نماز نفل بخواند تا ایقبل از تھّجد، 

که بعد از عشاء خوانده  یکجا جمع شده و َشفع شوند؛ و نماز وتریشب خوانده است، 
د وتر را یشود و بعد از خواندن تھّجد، مجددًا با یب نقض و شکسته مین ترتیاست، بد
 بخواند.

 .»ة اللیلکتاب صال«، ۱۹ح  ۱/۱۲۵مالک  موطأ -١

 

                                           



 ٨٧  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

 ی(بخار »اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً «امبر است که فرمود: یث پی، حدیل ویدل
رد ، عملکیگر ویل دی. و دل»دیش را نماز وتر قرار دھین نماز شب خویآخر«و مسلم)؛ 

 قائل به نقض وتر است (مسند احمد) یرا ویاست؛ ز س عبدالله بن عمر
دانند و  یح نمیرا صح »نقض وتر«، یو جمھور علماء و صاحب نظران اسالم

 »لةیل یال وتران ف«است که فرمودند: ج  اسالم یامبر گرامیث پین حدیلشان، ایدل
 .»ستیدر شب، دو وتر درست ن«)؛ ی(ترمذ

و بسنده  یک بار وتر خواندن کافیک شب، فقط یانگر آن است که در یث، بین حدیا

، حمل »اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً «که: ج  امبریپ ی ن فرمودهین رو، ایاست؛ از ا

بعد از وتر، دو  یثابت شده است که گاھج  را از آن حضرتیشود؛ ز یبر استحباب م
 اند. خوانده یرکعت نفل م

ه ی(که مورد استدالل امام اسحاق بن راھو س عملکرد عبدالله بن عمر ی و درباره

 س عبدالله بن عمر«سد: ینو یم »کتاب الوتر«در  یبود)، امام محمد بن نصر مروز
ام (و غالبًا،  و نظر خودم استنباط کرده یگفته است: من موضوع نقض وتر را با رأ

چ یاند) و ھ داشته ین برداشتیچن »اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً «ث یشان از حدیا

 ).۲۵۷ص  ۴(ر.ک: معارف السنن ج ». ام دهینشنج  امبرین باره از پیدر ا یثیحد

خواند! (مصّنف  یک شب، سه بار وتر میدر  ،س ن صورت، عبدالله بن عمریدر ا

دو بار ج  امبریکه پ ی)؛ در حال»الرجل يوتر ثم يستقيظ فرييد ان يصيلّ «عبدالرزاق، باب 
 .ک شب، ممنوع قرار داده است!یتر خواندن را در و

 )حیَصحِ ] (۳۰[ - ۱۲۸۳

نَّ : اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ
  َجالًِسا يَُص�ِّ  اَكنَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ

ُ
 ِمنْ  بيَِقَ  فَإَِذا َجالٌِس  وَُهوَ  َ�يَْقَرأ

وْ  ثََالِ��َ  يَُ�ونُ  َما قَْدرُ  قَِراَءتِهِ 
َ
ْرَ�ِع�َ  أ

َ
  قَامَ  آيَةً  أ

َ
 َ�ْفَعُل  ُ�مَّ  َسَجدَ  ُ�مَّ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  قَائِمٌ  وَُهوَ  َوقََرأ

َعةِ  يِف 
ْ
ك اهُ . َذلَِك  ِمثَْل  اثلَّاِ�يَةِ  الرَّ وَ  .)١(مُسلم رَ

 .)۷۳۱-۱۱۲ح ( ۱/۵۰۵مسلم  -١
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(چون پا به سّن گذاشتند، نماز ج  د: رسول خدایگول  شهی) عا۳۰( -۱۲۸۳
که از  یمنمودند؛ و ھنگا یگزاردند و به حالت نشسته قرائت م ینفل را) نشسته م

ماند، بلند  یم یبزرگ) باق ی ک سورهیه (از یا چھل آی یشان، در حدود سیقرائت ا
رفتند و پس از آن،  یگاه به رکوع م کردند؛ آن یھا را قرائت م ستاده آنیشدند و ا یم

 دادند. یسان، انجام م نیز بدینمودند؛ و رکعت دوم را ن یسجده م
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

فشان، چون پا به سن یدر آخر عمر شرج  : آن حضرت»كان يصيلّ جالساً « شرح:
به حالت  -چه در روز و چه در شب  -ف شدند، نماز نفل را یضع یگذاشتند و اندک

معلول چند  ،ج امبرین گفت که نشسته خواندن پیتوان چن یگزاردند؛ و م ینشسته م
 عّلت بود:

 .ج امبریپ یو خستگ یو ناراحت یماریضعف و ب
 .ج آن حضرت یسّن و سال باال

 نماز نفل گزاردن.

 .ج بودن قرائت آن حضرت یطوالن
 )ٍح یَصحِ ] (۳۱[ - ۱۲۸۴

مُّ  َوَ�نْ 
ُ
نَّ  ل َسلََمةَ  أ

َ
ِوتْرِ  َ�ْعدَ  يَُص�ِّ  اَكنَ « :ج انلَّيِبَّ  أ

ْ
َعتَْ�ِ  ال

ْ
اهُ  »َر� وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ ادَ  الرتِّ زَ  وَ

ه ابْنُ  اجَ وَ  خفيفتني: مَ هُ الس وَ  .)١(جَ

پس از گزاردن نماز وتر، دو ج  د: رسول خدایگول  سلمه ) اّم ۳۱( -۱۲۸۴
 گزاردند. یگر میرکعت د

ز افزوده ین عبارت را نیاجه ات کرده است؛ و ابن میروا یث را ترمذین حدی[ا

پس از گزاردن نماز وتر،) دو رکعت ج  آن حضرت«(؛ »هو جالسٌ و خفيفتني« :]است
 ».گزاردند یبه حالت نشسته مگر، یکوتاه و سبک د

؛ »ھمایالُاصلّ «، دو رکعت بعد از وتر را انکار کرده و گفته است: امام مالک شرح:
 .»گزارم یھا را نم آن«

 .۱۱۹۶ح  ۱/۳۷۷؛ و ابن ماجه ۴۷۱ح  ۲/۳۳۵ ترمذی -١

 

                                           



 ٨٩  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

نقل نشده است؛ و از امام  یزین باره، چیدر ا/یو امام شافع/فهیاز امام ابوحن

قت، یاّما در حق ک بار خواندن دو رکعت بعد از وتر، ثابت شده است.ی، فقط احمد
ھا عبارتند  از آن یوجود دارد که برخ یشمار یث بین دو رکعت، احادیثبوت ا ی درباره

 از:

 ).۱۲۸۴(به شماره ل  سلمه ث اّم یحد

اذا «هو جالس يقرأ فيهما و اكن يصلّيها بعد الوترج  اّن انليبّ «د: یگو س ابوامامه

به حالت ج  امبریپ«، باب التطوع بعد الوتر)؛ ی(طحاو »قل يا ايها الاكفرون«و »زلزلت
را » کافرون«و » زلزال« یھا ھا سوره گزارد و در آن ینشسته بعد از وتر دو رکعت نماز م

 .»خواندند یم

اكن يصّ� ثالث عرشة ر�عة يصّ� ثمان ر�عات ثم يوتر ثم يص� «د: یگول  شهیعا
االقامة من و ثم يصّ� ر�عت� ب� انلداء هو جالس؛ فاذا اراد اَن ير�ع قام، فر�ع،و ر�عت�

طور  نیگزاردند؛ ا یزده رکعت نماز میدر شب، سج  رسول خدا«(مسلم)؛  »صالة الصبح
خواندند و پس از آن به حالت نشسته دو  یگاه وتر م ن گزاردند؛ آ یکه ھشت رکعت م

شدند و به حالت  یخواستند به رکوع بروند، بلند م یگزاردند؛ و ھرگاه م یگر میرکعت د
 ».گزاردند یصبح، دو رکعت م ی ن اذان و اقامهیگاه در ب رفتند؛ آن یستاده به رکوع میا

هدج  كنّا مع رسول اهللا«د: یگو س ثوبان ثقل، فاذا اوتر و يف سفر فقال: انّ السفر جُ

د ن بعیالرکعت ی، باب فی(سنن دارقطن »االّ كانتا لهو احدكم فلريكع ركعتني، فان استيقظ

م؛ آن یدر سفر بودج  امبریھمراه پ«ن بعد الوتر)؛ یالرکعت ی، باب فیھقیالوتر؛ و سنن ب

از  یکیمشقت و زحمت است؛ پس ھرگاه  ی هیگمان، سفر، ما یفرمودند: بج  حضرت
دار شد که خوب و گرنه یگر بگزارد؛ پس اگر بید دو رکعت دیش را گزارد، بایشما وتر خو

 .»است یھمان دو رکعت، او را کاف

�قرأ يف و هو جالسو اكن يصّ� بعد الوترج  اّن انليبّ «د: یگو س انس بن مالک
 ی، باب فیھقی(ب »قل يا ايها الاكفرون«� اثلانية و اذا زلزلت؛و الر�عة االو� باّم القران

گزاردند  یبعد از وتر، به حالت نشسته، دو رکعت نماز مج  امبریپ«ن بعد الوتر)؛ یالرکعت

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٩٠

فاتحه  ی (سوره -و در رکعت دّوم » زلزال« ی و سوره» فاتحه« ی ت اول، سورهو در رکع
 .»خواندند یرا م» کافرون« ی و) سوره

که  ییانگر ثبوت دو رکعت بعد از وتر ھستند؛ اّما از آن جایث، بیات و احادین روایا

 ینظران اسالم از علماء و صاحب یدر آن دو رکعت ثابت است، برخج  امبرینشستن پ
ن رو، یباشد؛ از ا یاند: روش سّنت خواندن دو رکعت بعد از وتر، به صورت نشسته م گفته

گزاردن دو رکعت بعد از  -ات یث و رواین احادیبنابر ا -، ینین دسته از دانشمندان دیا
 یر علماء و دانشوران فقھیسا یاند؛ ول وتر را به صورت نشسته خواندن، بھتر دانسته

ام ین رو، قیاس کرد؛ از ایقج  توان بر آن حضرت ینه، اّمت را نمیزم نیاند که در ا گفته
 اند. ح دادهین دو رکعت، ترجیستادن را در ایو ا

را در  ج ک بار رسول خدایت است که یروا س ح مسلم از عبدالله بن عمریدر صح

به د که از شما یپرس ج امبرین رو از پیگزارد؛ از ا یحال نشسته مشاھده کرد که نماز م
ستاده ثواب دارد و شما در حالت یده که نماز نشسته، نصف نماز این خبر رسیمن چن

من در  یطور است؛ ول نیمسأله ھم«فرمودند:  ج د؟ آن حضرتیگزار ینشسته نماز م
 یعنیمن استثنا قائل شده است؛  یستم؛ خداوند بلندمرتبه براین مورد مانند شما نیا

از آن کاسته  یزیدارد و چستاده را ینماز امن، ثواب و پاداش  ی نماز نشسته
 .»شود ینم

دو رکعت بعد از وتر،  یاند: برا گفته ینظران اسالم ث، علماء و صاحبین حدیطبق ا
ستاده، ثواب و پاداش کامل و در ین رو، در حال ایوجود ندارد؛ از ا یخاّص  ی ضابطه

 رسد. یستاده میحال نشسته، نصف ثواب ا
 ک اشکال:یرفع 

و  ی(بخار »اجعلوا آخر صالت�م بالليل وتراً «فرمودند:  یثیدر حدج  امبریپ
رسول «د: یفرما ینجا می؛ و در ا»دین نمازتان در شب را نماز وتر قرار دھیآخر«مسلم)؛ 

ن دو یان ای؛ و به ظاھر م»گزاردند یگر میپس از گزاردن نماز وتر، دو رکعت دج  خدا
 ث، تعارض و تضاّد وجود دارد؟یحد

را دو یندارد؛ ز یگونه تضاد و تعارض چیگر، ھیث دیث با حدین حدیقت، ایدر حق و
ندارند؛ بلکه تابع نماز وتر  یت مستقلّ یثیرکعت بعد از وتر، جزء وتر ھستند و ح

 باشند. یم

 



 ٩١  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

 )ٌح یَصحِ ] (۳۲[ - ۱۲۸۵

َعتَْ�ِ  يَْرَكعُ  ُ�مَّ  بَِواِحَدةٍ  يُوتِرُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
ْ
  َر�

ُ
 َ�ْقَرأ

َرادَ  فَإَِذا َجالٌِس  وَُهوَ  ِ�يِهَما
َ
نْ  أ

َ
اهُ . فََرَ�عَ  قَامَ  يَْرَكعَ  أ وَ ه ابْن رَ اجَ  .)١(مَ

گزاردند؛  یک رکعت نماز وتر میج  د: رسول خدایگول  شهی) عا۳۲( -۱۲۸۵
خواندند؛ و  ینشسته مھا، قرائت را به حالت  آوردند و در آن یم یگاه دو رکعت به جا آن

ستاده) به رکوع یشدند و (به حالت ا یبلند م یخواستند به رکوع بروند، از جا یچون م
 رفتند. یم

 ].ت کرده استیث را ابن ماجه رواین حدی[ا

ن یان ایق می: به خاطر جمع کردن و تطب»يوتر بواحدةج  كان رسول اهللا« شرح:
ک رکعت ی«م: یکن یر میگونه ترجمه و تفس نین عبارت را بدیگر، ایات دیث و روایاحاد

خواندند  یک رکعت مینماز وتر،  یبرا یعنیگزاردند؛  یش از آن میبه ھمراه دو رکعت پ
 .»نمودند یوست میمه و پیو آن را با دو رکعت قبل از آن، ضم

 )حیَصحِ ] (۳۳[ - ۱۲۸۶

َهرَ  َهَذا إِنَّ «: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  ثَْو�َانَ  َوَ�نْ  ْوتَرَ  فَإَِذا َوثَِقٌل  ُجْهدٌ  السَّ
َ
َحُدُ�مْ  أ

َ
َكعْ  أ ْ�َ

ْ
 فَل

َعتَْ�ِ 
ْ
إِنْ  َر�

  اللَّيِْل  ِمنَ  قَامَ  فَ
َّ

ُ  اَكَ�تَا َو�ِال
َ

اهُ  .»هل وَ يُّ  رَ مِ ارِ  .)٢(الدَّ

 یزنده دار ن شبیگمان، ا یب«فرمودند: ج  امبرید: پیگو س ) ثوبان۳۳( -۱۲۸۶
به دنبال دارد؛ پس  یو دشوار ینیو مشّقت و سنگ ی(با گزاردن نماز تھّجد،) سخت

ش از ینان نداشت و) نماز وتر را (پیدار شدن در آخر شب، اطمیاز شما (به ب یکیھرگاه 
 یز بخواند؛ اگر چنانچه در شب (برایگر نید پس از آن، دو رکعت دیخواب) گزارد، با

خوب است؛) و اگر  یلیدار شد (و نماز تھّجد گزارد، خی) بیدار تھّجد و شب زنده
دار نشد، پس آن دو یو گزاردن نماز تھّجد) ب یدار شب زنده یچنانچه در شب (برا

 ».است ی) کافیدار او (در فراچنگ آوردن پاداش شب زنده یرکعت، برا
 ].ت کرده استیروا یث را دارمین حدی[ا

 .۱۱۹۶ح  ۱/۳۷۷ابن ماجه  -١
 .۱۵۹۴؛ ح ۴۵۳، ۱/۴۵۲دارمی  -٢
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کردن؛  یکردن؛ شب را با گزاردن نماز تھّجد سپر یدار : شب زنده»السھر« شرح:
 از.یراز و ن یبرا یدار خوابیب

 آور؛ سخت؛ دشوار. زا؛ رنج : مشقت»جھد«
 فرسا. آور؛ طاقت ن؛ ماللی: سنگ»ثقل«
ام و یاست که ق یانگر مشقت و زحمتین عبارت، بی: ا»ھذا السھر جھد و ثقل اّن «

ۡلِ ٱإِنَّ نَاِشَئَة ﴿د: یفرما یرا خداوند بلندمرتبه میدارد؛ ز یعبادت شبانه در پ َشدُّ  �َّ
َ
ِ�َ أ

ۡقَوُم �ِيً�  ٔٗ َوۡ� 
َ
عبادت شبانه، (افعال آن) مؤثرتر و ماندگارتر، و اقوال « .]۶[المزمل:  ﴾٦ا َوأ

 .»تر و پابرجاتر است (آن) درست
شود که خواندن وتر بعد از نماز عشاء تا طلوع صبح صادق  یث معلوم مین حدیاز ا

 شهیدارد؛ عا یشتریشب، اجر و پاداش ب ک سوم آخریخواندن آن در  یز است؛ ولیجا
آخره؛ فانت� و اوسطهو من اّول الليل ؛ج من لّك الليل قد اوتر رسول اهللا«د: یگول 

در تمام شب، ج  امبریپ«)؛ ی، ابوداود و ترمذیی، مسلم، نسای(بخار »وتره ايل السحر
 .»شد یم یوتر را خوانده است: در اول، وسط و در آخر شب؛ و وتر او به سحر منتھ

دار نشود، مستحب است که وترش یم آن دارد که در آخر شب بیبکه  کسی یو برا
شود،  یدار میآخر شب بکند  می گمانکه  کسی یرا اول شب بخواند؛ ھمچنان که برا

؛ ؟»توتر یمت«فرمود:  س به ابوبکرج  امبرید: پیگو س ر آن سّنت است؛ ابوقتادهیتأخ
 یک«؛ »توتر؟ یمت«گفت: قبل از آن که بخوابم. به عمر فرمود:  ؟»یخوان یوتر م یک«

ش را یشوم و نماز وتر خو یخوابم و بعد بلند م یعرض کرد: م ؟»یخوان یوتر م

 ؛»قةياخذَت باحلزم او بالوث«فرمود:  س قیبه ابوبکر صّد ج  امبریگزارم. پ یم

کارت ھمراه «؛ »بالقوةاخذتَ «فرمود:  س . و به عمر»یاط کردیو احت یکار محکم«
 مه)یح ابن خزی(ابوداود، ابن ماجه و صح »رو بودیبا قدرت و ن

توان شب  یشود که اگر کس ین معلوم میات باال، چنیبه ھر حال، از مجموع روا
ش را بخواند و پس از آن، دو رکعت یش از خواب، نماز وتر خویرا ندارد، پ یدار زنده

 ز بگزارد.یگر نید
 )حسن( - ۱۲۸۷

 



 ٩٣  )وتر نماز) ۳۵( باب: (الصلوة کتاب

يِب  َوَ�نْ 
َ
َماَمةَ  أ

ُ
نَّ : أ

َ
ِوتْرِ  َ�ْعدَ  يَُصلِّيِهَما اَكنَ  ج انلَّيِبَّ  أ

ْ
 إِذا[ فيهَما يْقَرأ َجالس وَُهوَ  ال

 ]زلزلت
يَها يَا قل[ و

َ
اَكفُِرونَ  أ

ْ
 ]ال

اهُ  وَ د رَ  .)١(أَمحْ

ج  افتاد که) رسول خدا یاوقات اتفاق م ید: (گاھیگو س .. ابوامامه.)۳۴( -۱۲۸۷

اذا « یھا گزاردند و در آن دو رکعت، سوره یاز وتر را، به حالت نشسته مدو رکعِت پس 

 کردند. یرا قرائت م »ها الكافرونـقل يا اي«و  »هاـزلزلت االرض زلزال
 ].ت کرده استیث را احمد بن حنبل رواین حدی[ا

 است. ۱۲۸۴ ی ث شمارهیث، به سان حدین حدیح ایشرح و توض

 .۵/۲۶۰مسند احمد  -١
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 فصل اول

فق] (۱[ - ۱۲۸۸  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َ�نْ 
َ
نَّ : ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َرادَ  إَِذا اَكنَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ

َ
نْ  أ

َ
َحدٍ  ىلَعَ  يَْدُعوَ  أ

َ
وْ  أ

َ
َحدٍ  يَْدُعوَ  أ

َ
 َ�نََت  ِأل

ُكوِع  َ�ْعدَ  َدهُ  لَِمنْ  اهللاُ  َسِمعَ «: قَاَل  إَِذا قَاَل  فَُر�ََّما الرُّ   لََك  َر�َّنَا مَحِ
ْ
نْج اللَُّهمَّ : َحْمدُ ـال

َ
َويِلد أ

ْ
 بن ال

َويِلد
ْ
تََك  اْشُددْ  اللَُّهمَّ  َر�ِيَعةَ  بن َوَ�يَّاش ِهَشام ابْن وََسلََمة ال

َ
َها ُمرَضَ  ىلَعَ  َوْطأ

ْ
 ِسِن�َ  َواْجَعل

َعنْ  اللَُّهمَّ «: َصَالتِهِ  َ�ْعِض  يِف  َ�ُقوُل  َوَ�نَ  بَِذلَِك  َ�َْهرُ  »يُوُسَف  َكِسِ� 
ْ
ْحيَاءٍ  َوفَُالنًا فَُالنًا ال

َ
 ِأل

َعَرِب  ِمنَ 
ْ
نَْزَل  َحىتَّ  ال

َ
مر من لَك لَيَْس : «[اهللاُ  أ

َ ْ
ء األ يَة] يَشْ

ْ
 .)١(»اآل

ا سود یخواستند بر ضرر  یمج  د: ھرگاه رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱( -۱۲۸۸
خواندند؛ و چه بسا که (ھرگاه سرشان  یدست به دعا شوند، پس از رکوع قنوت م یکس

ن دعا را یگفتند، ا یم »احلمد كربنا ل؛ من محدهـسمع اهللا ل«داشتند و)  یرا از رکوع برم
 خواندند: یم

طأتک و اللهمّ اشددعيّاش بن أيب ربيعة؛ و سلمة بن هشامو اللهمّ أنج الوليد بن الوليد«

 .»عيل مُرضَ واجعلها سنني كسنيّ يوسف
عه را نجات بده؛ بار یرب یاش بن ابید، سلمة بن ھشام و عید بن ولیپروردگارا! ول«
شّدت ببخش و آنان را دچار  »ُمَضر« ی لهیش را بر قبیا! قھر و غضب خویخدا

 ».بگردان 7وسفیدوران  یمانند خشکسال یا یو قطح یخشکسال

در ج  خواندند؛ و رسول خدا یبلند و رسا م ین دعا را به صدایاج  حضرت و آن
عرب  ی لهیاز چند قب - یو فالن یا! فالنیبار خدا«گفتند:  یش میخو یاز نمازھا یبرخ

ن دعا را یوسته ایپج  امبری. و پ»ش دور گردانین کن و آنان را از رحمت خویرا نفر -

؛ نسایی ۱۴۴۲ح  ۲/۱۴۲)؛ ابوداود ۶۷۵-۲۹۴ح ( ۱/۴۶۶؛ مسلم ۶۳۹۳ح  ۱۱/۱۹۳بخاری  -١
 .۲/۲۵۵؛ و مسند احمد ۱۵۹۵ح  ۱/۴۵۳؛ دارمی ۱۲۴۴ح  ۱/۳۹۴ماجه ؛ ابن ۱۰۷۴ح  ۲/۲۰۱

                                           



 ٩٧  قنوت)) ۳۶( باب: (کتاب الصلوة

ۡمرِ ٱلَۡيَس لََك ِمَن ﴿ه را فرو فرستاد: یآ نیکردند تا آن که خداوند ا یتکرار م
َ
ۡو  ۡ�

َ
ٌء أ ۡ�َ

ُهۡم َ�ٰلُِمونَ  َ�ُهۡم فَإِ�َّ ۡو ُ�َعّذِ
َ
از کار (بندگان جز  یزیچ« .]۱۲۸[آل عمران:  ﴾١٢٨َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

ن او است یامور در دست خدا است. ا ی ست (بلکه ھمهیزدان) در دست تو نیفرمان  یاجرا
شان را (با کشتن و یا اید) یشو یمان میشان را با آب ایرد (و دلھایپذ یآنان را م ی ا توبهیکه) 

 ».دھد؛ چرا که آنان ستمگرند یا و عذاب آخرت) شکنجه میخوار داشتن در دن
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 است:ن معنا یچند یدارا »قنوت« ی : در شرع مقّدس اسالم، واژه»قنوت« شرح:
بت در نماز صبح، خوانده یکه در رکعت سوم نماز وتر و در ھنگام مص ییدعا

 شود. یم
 و اطاعت کردن. یرویپ

 .یخضوع و خشوع و تواضع و فروتن
 دن.یگز یسکوت و خاموش

 ستادن)یام (ایق
 قرائت.

 ام ھمراه با خشوع و خضوع.یذکر خدا در حال ق
که در رکعت سوم نماز وتر و در  ییادع یعنیاول است؛  ینجا، بحث از معنایو در ا
 شود. یبت، در نماز صبح خوانده میھنگام مص

است که در روز جنگ بدر، به اسارت  س دیبرادر خالد بن ول ی: و»دید بن ولیول«
ش از یاو را پرداختند، اسالم آورد. بدو گفتند: چرا پ ی هیمسلمانان درآمد؛ و چون فد

ن فکر یچن یپاسخ گفت: دوست نداشتم که کس؟ او در یه، مسلمان نشدیپرداخت فد
 یشد و با دعا یمکرمه زندان ی بعدھا در مکه یام. و کند که من از ترس، مسلمان شده

 وست.یپج  امبریدا کرد و به پیاز دست دشمنان و بدخواھان مکه، نجات پج  امبریپ

ه بود و مان آوردیاج  امبریبود که به خدا و پ ابوجھلبرادر  ی: و»سلمة بن ھشام«
 د. ینه، منع گردیمد ید و از ھجرت به سوین راه، شکنجه و آزار دیدر ا

 یامبر گرامیابوجھل است که به خدا و پ یبرادر مادر ی: و»عةیرب یاش بن ابیع«

 امبرین رو، پینمود؛ از ا یمکرمه زندان ی ز او را در مکهیمان آورد و ابوجھل نیاج  اسالم
 نفر، قنوت خواندند و دعا نمودند. ن سهیا ییو رھا یآزاد یبراج 
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غضب و « ینجا به معنایاست؛ و در ا ی: شّدت اعتماد به کسۀوطأ: »اشدد وطأتک«
 است. »قھر

 .یو خشکسال ی: قحط»نیسن«
 له.یقب ی: به معنا»یح«: جمع »اءیاح«

 ج امبریرا از پ یاریه، که ھرگونه اختین آی: اک اشکالیرفع : »من االمر يشء كليس ل«

با موّثر  یگونه منافات چیکند، ھ یا مجازات مخالفان سلب میعفو و بخشش  ی درباره

ات قرآن یگر آیکه از د -و عفو و گذشت او و شفاعت و مانند آن ج  امبریپ یبودن دعا

ن است که یا »من االمر يشء كليس ل« ی هیرا منظور از آیندارد؛ ز -شود  یاستفاده م

به فرمان خدا و به  یتواند انجام دھد؛ ول یرا نم یکار چیبه طور مستقل، ھج  امبریپ
را  یروزیخود، مجازات کند و ھم عوامل پ یتواند ببخشد و ھم در جا یاو، م ی اجازه

، حیمس یسیتواند ھمچون ع یپروردگار و اذن او م ی به اجازه یفراھم سازد و حتّ 
 مردگان را زنده کند.

ن یرا بر اج  امبریپ یی، توانا»من االمر يشء كلليس « ی هیاند با آ که خواسته یکسان
 ی م در سورهیاند. قرآن کر ات قرآن را فراموش کردهیگر آیقت دیامر انکار کنند، در حق

نُفَسُهۡم َجآُءوَك فَ ...﴿د: یگو یم ۶۴ هینساء آ
َ
لَُمٓواْ أ �َُّهۡم إِذ ظَّ

َ
ْ ٱَولَۡو � َ ٱ ۡسَتۡغَفُروا  ۡسَتۡغَفرَ ٱوَ  �َّ

ْ  لرَُّسوُل ٱلَُهُم  َ ٱلَوََجُدوا اٗبا رَِّحيٗما �َّ و اگر آنان بدان ھنگام که به خود « .]۶۴[النساء:  ﴾تَوَّ

 یھم براج  امبرینمودند و پ یآمدند و از خدا طلب آمرزش م یکردند، به نزد تو م یستم م
 .»افتندی یر و مھربان میپذ گمان خدا را بس توبه یکرد، ب یآنان، درخواست بخشش م

از عوامل بخشش گناه شمرده شده  یکی ،ج ه، استغفار رسول خداین آیر اساس اب

تواند  یرا نم یچ کاریبه طور مستقل، ھج  امبریشود که پ ین رو، دانسته میاست. از ا
خود،  یتواند ببخشد و ھم در جا یاو، م ی به فرمان خدا و به اجازه یانجام دھد، ول

پروردگار و اذن او،  ی به اجازه یرا فراھم سازد و حتّ  یروزیمجازات کند و ھم عوامل پ
 مردگان را زنده کند.

ن است که، قنوت در نماز صبح، بعد یا ی: در مورد قنوت، مذھب امام شافع»قنوت«
ر نماز صبح به ھنگام وارد شدن بال و یاز بلند شدن از رکوع دوم، سّنت است؛ و در غ

ھا، در  نیردار و امثال ایوع امراض واگیو ش یدشمن و خشکسال ی بت، مانند حملهیمص
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گانه، سّنت است که بعد از بلند شدن از رکوع آخر، قنوت خوانده  پنج یتمام نمازھا
 شود.

گر ین باورند که به جز از نماز وتر، قنوت در دیروانش، بر ایفه و پیو امام ابوحن
شود که  یخوانده م یصورتشود؛ و عالوه از نماز وتر، قنوت فقط در  ینمازھا خوانده نم

ن یمبتال گردند که در ا ییھا ھا و دغدغه مسلمانان، به مشکالت و معضالت و چالش
شود و  یاِم متصل پس از رکوع)، قنوت خوانده میصورت، پس از رکوع و در حال قومه (ق

 کند. یدشمنان و بدخواھان، دعا م یو زبون یمسلمانان و خوار یاریکمک و  یامام برا

 س شود. علقمه یش از رکوع خوانده میفه، پیدگاه امام ابوحنیت نماز وتر، از دو قنو

ش از یدر نماز وتر، قنوت را پج  اران رسول خدایگر یو د س عبدالله بن مسعود«د: یگو
ت کرده ی) روا۳/۳۸۳» (المصّنف«به در یش یث را ابن ابین حدیا». خواندند یرکوع م
 است.

ن نقل کرده است یچن س پدرش، از عبدالله بن مسعودو عبدالرحمن بن اسود، از 

گفت و قنوت  یم الله اکبرشد،  یاز قرائت فارغ م س که ھرگاه عبدالله بن مسعود
ن یرفت. ا یگفت و به رکوع م یگشت، الله اکبر م یخواند و چون از قنوت فارغ م یم

 ت کرده است.ی) روا۳/۳۸۹» (المصنف«به در یش یث را ابن ابیحد
 بن کعب یث ابیل حدیت است که قنوت وتر قبل از رکوع خوانده شود؛ به دلو سنّ 

در نماز وتر، ج  امبریپ«(ابوداود)؛  »قنت يف الوتر قبل الر�وعج  اّن رسول اهللا« :س
 .»قنوت را قبل از رکوع خواند

 وجود دارد: یاختالف ی سه مسأله »قنوت وتر«رامون یبه ھر حال؛ پ
ان یدگاه سفیباشد. و د یوتر در طول سال، مشروع مدگاه احناف، قنوت یاز د -۱

در  - یدگاه امام شافعیو امام اسحاق، و نظرگاه مشھور امام احمد و د یثور
 دگاه احناف است.یمطابق با د - یتیروا

ھا و  یدگاه امام مالک، قنوت وتر، فقط در ماه رمضان واجب است؛ و شافعیو از د
باشد.  یدوم ماه رمضان مشروع م ی مهیفقط در نن باورند که قنوت، یھا بر ا یحنبل

از  یرمشھور امام احمد است). و برخیدگاه غیو د یدگاه مشھور امام شافعین دی(البته ا
 باشد. ین باورند که قنوت وتر فقط در نصف اول ماه رمضان مشروع میعلماء بر ا
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آن را در  یمذاست که تر س طالب یبن اب یث علیگران، از حدیھا و د یاستدالل شافع

 يف «د: یگو یق ذکر کرده است؛ آنجا که میش به طور تعلیخو »ُسنن«
ّ

انّه اكن اليقنت اال
 ».خواند یفقط در نصف آخر ماه رمضان، قنوت وتر را م یو«؛ »انلصف االخر من رمضان

علّم� رسول «که گفت: کنند  می استدالل س یث حسن بن علیھا، از حد یو حنف
ر آن، یاز رمضان و غ یث، عام است و ذکرین حدی. ا»اقوهلّن يف الوتر...لكماٍت ج  اهللا

در تمام  یآمده است که و س عبدالله بن مسعود ی دربارهچنین  ھم امده است؛ وین
 خواند. یسال قنوت م

بوده  یو یاند که اجتھاد شخص گفته س طالب یبن اب یث علیحد ی احناف درباره
ت یث و روایاست؛ و مراد از حد یستادن طوالنی، ا»قنوت«ن که، منظور از یا ایاست؛ 

ر یشتر از سایدر نصف دوم ماه رمضان، ب ،س طالب یبن اب ین است که علی، ایو
 کرد. یم یستادن در نماز را طوالنیروزھا، ا

ان، عبدالله بن مبارک و امام اسحاق، یفه، امام مالک، سفیدگاه امام ابوحنیاز د -۲
ن یو امام احمد بن حنبل بر ا یامام شافع یرکوع است؛ ولقنوت وتر، قبل از 

قائل  -گر ید یتیدر روا -باورند که قنوت وتر، بعد از رکوع است. و امام احمد 
 باشد. یار در قبل و بعد از رکوع میبه اخت

است که در آن  س طالب یبن اب یث علیھا، ھمان حد یھا و حنبل یل شافعیدل

 يف انلصف االخر من رمضانانّه اكن «آمده است: 
ّ

 »�ن يقنت بعد الر�وعو اليقنت اال
دوم رمضان قنوت  ی مهیفقط در ن س طالب یبن اب یعل«به)؛ یش ی(مصّنف ابن اب

 .»بعد از رکوع بود یخواند و قنوت و یم

ت یاست که ابن ماجه آن را روا س بن کعب یث ابیگران، حدیل احناف و دیو دل

)؛ یی(ابن ماجه و نسا »اكن يوتر فيقنت قبل الر�وعج  اهللاّن رسول «کرده است: 
 .»خواندند یگزاردند و قبل از رکوع، قنوت م یوتر مج  رسول خدا«

ن نقل کرده یبه آن را چنیش یکه مصّنف ابن اب س ث علقمهیاز حدچنین  ھم و

ابن «؛ »اكنوا يقنتون يف الوتر قبل الر�وعج  اصحاب انليبّ و اّن ابن مسعود«است: 

 ».خواندند یقنوت وتر را قبل از رکوع مج  امبریاران پیگر یو د س مسعود
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ث مرفوع و ھم از تعامل یدگاه احناف، ھم از حدین است که دینکته قابل توجه ا
 یبن اب یاز عل یھا، فقط اثر ل مخالفان آنیکه دل یگردد؛ در حال ید مییصحابه تأ

شان بوده است؛ یا یفت که اجتھاد شخصتوان گ یباشد که در جواب آن م یم س طالب

را در حال خواندن قنوت نازله، پس از رکوع، ج  امبرین است که پی، ایو منشأ اجتھاد و
قنوت نازله،  ی ز دربارهیاس کرده است؛ و احناف نیمشاھده کرد و قنوت وتر را بر آن ق

 قائل به خواندن آن پس از رکوع ھستند.

خوانند و  یرا م »ا�ّ اهد� فيمن هديَت...« یھا در قنوت وتر، دعا یشافع -۳

ح یخواندن در قنوت وتر، ترج یرا برا ...»كا�ّ انّا �ستعين« یاحناف، دعا
است  یو عدم َاول یت و َاولیافضل ی دھند. البته اختالف مزبور، فقط درباره یم

 باشد. یز میمذھب جاھردو  ن دعاھا طبقیاز اھریک  و خواندن
تر است.  هیدھند که به قرآن شب یح مین خاطر ترجیرا بد »استعانت« یاحناف دعا

استعانت در  یدعا«سد: ینو یم »االتقان يف علوم القران«در کتاب  یوطیعالمه س
ھا منسوخ شده  اند که بعدھا تالوت آن بوده »الحفد«و  »الخلع« ی دو سوره یابتدا
 ».است

 ییمخصوص وجود ندارد و نمازگزار ھر دعا یدر قنوت، دعا«د: یگو یم امام محمد
ش مشتمل بر کالم و سخنان یتواند بخواند؛ البته مشروط بر آن که دعا یکه خواست، م

 ».مردم نباشد
فق] (۲[ - ۱۲۸۹  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

حول اَعِصم وََعن
َ ْ
ُت : قَاَل  األ

ْ
ل
َ
�ََس  َسأ

َ
ُقنُوِت  َعِن  َمالٍِك  ْ�نَ  أ

ْ
َالةِ  يِف  ال  َ�بَْل  اَكنَ  الصَّ

ُكوِع  وْ  الرُّ
َ
َما َ�بْلَهُ : قَاَل  َ�ْعَدُه؟ أ ُكوِع  َ�ْعدُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َ�نََت  إِ�َّ  َ�َعَث  اَكنَ  إِنَّهُ  َشْهًرا الرُّ

نَاًسا
ُ
اءُ  لَُهمْ  ُ�َقاُل  أ ُقرَّ

ْ
ِصيبُوا رَُجًال  َسبُْعونَ  ال

ُ
ُكوِع  َ�ْعدُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َ�َقنََت  فَأ  َشْهًرا الرُّ

 .)١(َعلَيِْهمْ  يَْدُعو

قنوت نماز (در  ی درباره س د: از انس بن مالکیگو س ) عاصم احول۲( -۱۲۸۹
نماز  یدم که در کجایبت) پرسیا به ھنگام وارد شدن بال و مصیا وتر و یصبح  ینمازھا

؛ و مسند ۱۴۴۴ح  ۲/۱۴۳)؛ ابوداود ۶۷۷-۳۰۱ح ( ۱/۴۶۸؛ مسلم ۱۹۰۲ح  ۲/۴۸۹بخاری  -١
 .۳/۱۶۷احمد 
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در پاسخ گفت: قبل از رفتن  یا پس از آن؟ ویش از رفتن به رکوع یشود؛ پ یخوانده م

ک ماه قنوت را پس از یفقط ج  امبریست که پین نیشود؛ و جز ا یبه رکوع خوانده م

ج  ن قرار است که آن حضرتیخواندند؛ و داستان از ا یبلند شدن از رکوع (آخر) م
مشھور و معروف بودند؛ (چون  »ُقّراء«مشرکان فرستادند که به  یرا به سو یجماعت

بود؛  ھفتاد نفرھا  م قرآن، سر و کار داشتند؛) و تعداد آنیخواندن و تعلشتر با یب

ده یرا ندج  امبریدند. (و ھرگز پیھا را به قتل رسان مشرکان و چندگانه پرستان، تمام آن
ن رو،) ین شده باشند؛ از این قّراء غمگیشھادت ا ی به اندازه یزیچ چیھ یبودم که برا

خواندند و بر ضّد مشرکان و  یصبح)، قنوت را پس از رکوع مک ماه (در نماز یبه مّدت 
 کردند. یبدخواھان دعا م

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 ت آمده است:یو مسلم، به چند روا یث در بخارین حدیا شرح:

 امبریپ«؛ »ذكوانو شهراً يدعوا يلع رِعٍل ج  قنت انليبّ «د: یگو س انس بن مالک -۱
دعا » ذکوان«و » ِرعل« ی لهیه دو قبیماه قنوت خواند و علک یمدت ج 

م یتعل یبراج  امبریان را که پیفه، چند نفر از قارین دو طایکرد (چون ا یم
 .»دند)یآنان فرستاده بود، ناجوانمردانه به قتل رسان

سألُت ا�ساً عن القنوت. قال: قبل الر�وع. فقلُت: اّن فالنآً «د: یگو س عاصم -۲
انّه قنت شهراً ج  قلَت: بعد الر�وع. فقال: كذب. ثم حّدثنا عن انليبّ  كيزعم انّ 

َ�َحياء من ب� ُسليم. قال: بعث ار�ع� او سبع� (�ش  كبعد الر�وع يدعوا يلع ا
�ن و هم هؤالء فقتلوهم؛ـمرش��؛ فعرض لـفيه) من الُقّراء ايل اُناس من ال

 .»احد ما وجد عليهمعهٌد؛ فما رأيته وجد يلع ج  �� انليبّ و بينهم
 ؟شود) ینماز خوانده م یدم (که در کجایقنوت پرس ی درباره س از انس بن مالک«

د یا د: شما گفتهیگو یشود. گفتم: فالن کس م یگفت: قبل از رفتن به رکوع خوانده م
شود! گفت: فالن کس اشتباه  یشه بعد از بلند شدن از رکوع خوانده میکه قنوت ھم

ک ماه قنوت ی(فقط) ج  امبریت کرد که پیرواج  امبریاز پ یثیحد گاه گفته است. آن
 یبن«از  یا لهیخواند و در آن بر ضد چند قب یرا بعد از بلند شدن از رکوع (آخر) م

 .کرد یدعا م» میُسل
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ق شک داشت) از یا ھفتاد نفر (در تعداد دقیچھل نفر ج  امبریگفت: پ س انس
از مشرکان فرستاد، در  یاسالم) به نزد جماعتان قرآن را (به منظور دعوت به یقار
ن مشرکان و یوجود داشت؛ ا یا مان صلح امضا شدهیو آنان، پج  امبرین پیکه ب یحال

جنگ را نداشتند) حمله  یچ قصد و آمادگیان قرآن (که ھیپرستان، به قار چندگانه
ج  امبریکه پ ده بودمیندگاه  ھیچ د:یگو س کردند و تمام آنان را کشتند. انس بن مالک

 .»ن باشدیان ناراحت و غمگین قاریمانند کشته شدن ا یکشته شدن کس یبرا

گفت  یگفت: فالن س به انسج  ن است که عاصمیث ای(خالصه، معنا و مفھوم حد
شود. انس بن  یشه بعد از بلند شدن از رکوع خوانده مید که قنوت ھمیا که شما گفته

فقط ج  امبریام: پ شه؛ بلکه گفتهیام ھم نگفتهگفت: اشتباه کرده است؛ من  س مالک
 .)خواند یک ماه بعد از رکوع قنوت میمّدت  یبرا

رّس�ة يُقال هلم الُقّراء؛ فاُصيبوا. فما ج  بعث انليبّ «د: یگو س انس بن مالک  -۳
 وجد يلع يشء ما وجد عليهم؛ فقنت شهراً يف صالة الفجرج  رأيُت انليبّ 

 .»رسوهلو اهللا�قول: اّن ُعَصيَّة َعصوا و
مشرکان فرستاد که به قّراء معروف و مشھور بودند؛  یرا به سو یجماعتج  امبریپ«

ھا را به قتل  م قرآن، سر و کار داشتند.) مشرکان تمام آنیشتر با خواندن و تعلی(چون ب
ن یشھادت ا ی به اندازه یزیچ چیھ یده بودم که برایرا ندج  امبریدند. ھرگز پیرسان

ه یخواند و عل یک ماه در نماز صبح قنوت را مین شده باشد و به مدت یقّراء غمگ
خدا و رسول خدا را  یامر یب» یۀعص« ی لهیھمانا قب«گفت:  یکرد و م یمشرکان دعا م

 .»کردند

، ی: در ماه صفر، سال چھارم ھجر»انّه اكن بعث اُناساً يقال هلم القّراء سبعون رجالً «
شتر و یز با شّدت بین یگریز دیانگ غم یداد. ماجرا یرو »عیرج«ز یانگ غم یماجرا

 وست. یافزون بر آن، به وقوع پ یھولناک
 .ۀِبئر َمعون ی هیَسر

 یگریز دیغم انگ یداد، ماجرا یع رویز رجیغم انگ یه ماجراکن ماه صفر یدر ھم
جانگداز را  ی ن فاجعهیوست. ایافزون بر آن، به وقوع پ کیشتر و ھولنایز با شّدت بین

 ن شرح است:یع آن به ایاھّم وقا ی ه خالصهکنام نھادند  بئر معونه ی واقعه
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نَّة«ه او را ک - کابوَبراء عامر بن مال ھا) لقب داده بودند  زهیگر با نی(باز »مُالعب األسِ

را به اسالم دعوت فرمودند. نه  یآمد. آن حضرت وج  نه به نزد رسول خدایدر مد -
اش ک یرسول خدا، ا یرد. آنگاه گفت: اکاز اسالم  یزاریاسالم آورد و نه اظھار ب

 یدوارین تو فراخوانند؛ من امیتا آنان را به د یفرستاد یاھل نجد م یارانت را به سوی

 فرمودند:ج  رمکامبر اینند!؟ پکاران تو را اجابت یه آنان دعوت کار دارم یبس

د« م اهلَ نَجْ ليهِ  .!»ترسم یارانم می من از اھل نجد بر سر«، »اينّ اَخافُ عَ

چھل تن از مسلمانان ج  رمکدھم! حضرت رسول ا یابوَبراء گفت: من آنان را امان م
ح است، یز صحیت نین روایه ھمک یح بخاریت صحیت ابن اسحاق، و به روایرا به روا

 یکیه کرا  منذر بن عمروو نجد فرستادند  یھفتاد تن از مسلمانان را ھمراه او به سو

فته و چشم براه مرگ) لقب داده ی(ش »الُمْعِنُق يِلَموَت «ساعده بود، و او را  یاز مردان بن
اِن مسلمانان و نخبگان و سروران یکن گروه، از نیآنان گماشتند. ا یبودند، به فرماندھ

شان را یزم ھایشدند، و ھ یمشغول م ینکزم یآنان و از معّلمان قرآن بودند؛ روزھا به ھ
ھا را به  ردند، و شبک یه میاصحاب ُصّفه قوت و غذا تھ ین براآ یفروختند و با بھا یم

ان یم ینیقطعه زم -پرداختند. رفتند تا به بئر معونه  یدرس قرآن و نماز گزاردن م
دند. در آنجا فرود آمدند، آنگاه، حرام یرس -م یُسلَ  یبن ی عمر و حّره یونت بنکمحّل س

دشمن خدا عامر بن  یبه سوج  از رسول خدا یا م را با نامهیبن ِملحان برادر ُاّم ُسلَ 
ن از یرا دستور داد تا با زوب ینامه را نگشود و نخواند، و مرد یل فرستادند. ویطف

د، یر او فرو ُبرد و حرام خون را دیکن را در پیه زوبک یضربت بزند. وقت یپشت سر به و

 .!)رَبِّ الَكعبَةو اَهللا اكرب! فُزُت گفت: (

 ج گر فرستادگان رسول خدایارزار با دک یعامر را برا یدرنگ بن یبدشمن خدا، آنگاه، 
ز، ین یه ابوبراء داده بودند، به او پاسخ مثبت ندادند. وک یفراخواند. آنان به خاطر امان

را اجابت  یو یوان نداکه و ِرعل و ذیدن با آنان فراخواند. ُعصَ یجنگ یم را برایُسلَ  یبن

ارزار کز، به یردند. آنان نکرا محاصره ج  اران رسول خدایآمدند و  یردند و ھمراه وک
را با بدن مجروح در  یه وک، د بن نّجاریزیعب بن کشته شدند، بجز ک یپرداختند، تا ھمگ

 شته شد.کرد و کت کافتند، و زنده ماند، تا در جنگ خندق شریشتگان کان یم
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از مسلمانان در صحرا  یبن عامر، با گروھ ۀو منذر بن ُعقب یَضُمر ی هیعمرو بن ُام
داده بود،  یشتار روکه ک یآن موضع یدند پرندگان بر باالیه دکزدند  یگشت م

شته شدند. عمرو کارانش یرد تا خود و کارزار کان کچرخند. ُمْنذر فرود آمد و با مشر یم
 یاز مضر است، عامر موھا یه وکرا به اسارت گرفتند؛ و چون باز گفت  یة َضُمریبن ُام

 رد.کرده بود، آزاد که مادرش ک ید، و او را بابت نذریرابر یو یشانیپ

بت یبازگشت و اخبار آن مصج  رمکامبر ایپ یبه سو یَضُمر ی هیعمرو بن ُام
آن حضرت  ین مردان مسلمان برایشته شدن ھفتاد تن از بھترکبر  ین را مبنکمرشک

ه آنان در کن تفاوت یا اادآور مصائب جنگ ُاُحد بود؛ بیبت بزرگ ین مصیباز گفت. ا
د شده یرنگ پلین یک ینان قربانیشته شده بودند، اّما اکدان ینبرد و در م ی هکمعر

 بودند.
ر یقنات، ز یبه نام َقرَقرة واقع در صدر واد یه به موضعینه، عمرو بن ُامیدر راه مد

ردند. کنار او ُاطراق کز در یالب نک یبار انداخت. دو تن از مردان بن یدرخت ی هیسا
ب انتقام ین ترتیه به اکرد ک یر مکد، و فیبه خواب رفتند، عمرو آن دو را سر بر یوقت

 از رسول خدا یا ه آن دو امان نامهکافت یخون ھمراھانش را گرفته است؛ اّما، بعدًا در
بازگفت ج  نه وارد شد، به رسول خدایبه مد یدانسته است. وقت یاند، و او نم داشتهج 

 ست. آن حضرت فرمودند:رده اکه چه ک

آن دو را  ید خونبھایه من باک یا شتهکتو دو تن را «. »لَقد قَتلَت قتيلَِ� ألِدَ�نَُّهما«
 .!»بپردازم

مانان یاز مسلمانان و ھم پ یالبکآن دو مرد  یخونبھا یبه گردآورج  رمکامبر ایپ
 د.یگرد رینض یبن ی نه ساز غزوهین مسأله زمیو ھم )١(شان پرداختند؛یا یھودی

ف بار، و نین رویبه خاطر اج  رمکا ینب ع یجانگداز َرج ی ز به خاطر حادثهیداد تأسُّ
بر  ی، و اندوه و نگران)٢(ار ناراحت شدندیرخ داده بود، بس یاپیه در مّدت چند روز پک

؛ صحیح البخاری، ج ۱۱۰-۱۰۹، ص ۲؛ زاد المعاد، ج ۱۸۸-۱۸۳، ص ۲سیرة ابن ھشام، ج  : نک -١
 .۵۸۶، ۵۸۴؛ ص ۲

در یک شب به نبی ھردو  ورده است که خبر اصحاب رجیع و خبر اصحاب بئر معونهابن سعد آ -٢
 .۵۳، ص ۲رسید: ج  ج اکرم
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رنگ زده یشان نیه به اکرا  یفیه اقوام و طواک؛ تا آنجا )١(افتیشان غلبه یا کوجود مبار
 ردند.کن یشته بودند، نفرکشان را یاصحاب ابودند و 

روز بامدادان، قاتالن  یسج  رمکا یه انس گفت: نبکآمده است  یح بخاریدر صح
ان و یوان و َلحکردند، و در نماز صبح َرَعل و ذَ ک ین میاصحابشان را در بئر معونه نفر

 فرمودند: یردند، و مک ین میه را نفریُعصَ 

 و ُعَصيَُّة َعَصِت اهللاَ «
َ

 .!»ردندکت خدا و رسول را یه معصیصَ عُ  ی فهیطا«؛ »رَُسوهل

نازل ج  رمکامبر ایم را بر پیرکاز قرآن  ین ارتباط، عباراتیخداوند متعال، در ا

بَِلُّغوا َ�ّنا قَوَمنا اَنّا «م، و بعدھا منسوخ شد: یخواند یم و میه ما آن را فرا گرفتکد یگردان
 یه ما با خداکد ییما بگو ی لهیاز جانب ما به قوم و قب» رَضينا َعنهو لَِقينار�َّنا فَريِضَ َ�ّنا

م! پس از آن، یشده ا یز از او راضیشده و ما ن یم، و خدا از ما راضیردکخودمان مالقات 

 .)٢(ردندک کآن قنوت را ترج  رسول خدا

 ) به دو مسأله اشاره شده است:۱۲۸۹ث شماره ی(حد س ث عاصم احولیدر حد

 ش از رکوع خوانده است.ین قنوت را پیاج  امبریپ -۱
ان، عبدالله بن مبارک و امام اسحاق، یفه، امام مالک، سفیدگاه امام ابوحنیو از د

ن باور است که یو امام احمد بن حنبل، بر ا یقنوت قبل از رکوع است. و امام شافع
و بعد از  ار در قبلیگر، قائل به اختید یقنوت بعد از رکوع است. و امام احمد در قول

 باشد. یرکوع م

است که در آن آمده  س یث علیو امام احمد بن حنبل، حد یل امام شافعیدل

 »�ن يقنت بعد الر�وعو انه اكن اليقنت اال يف انلصف االخر من رمضان«است: 
خواند و قنوت  یدوم ماه رمضان قنوت م ی مهیفقط در ن یو«به)؛ یش ی(مصنف ابن اب

 .»پس از رکوع بود یو

است که ابن ماجه آن را  س بن کعب یث ابیگران، حدیفه و دیل امام ابوحنیدل و

ما «(ابن ماجه، باب  »اكن يوتر فيقنت قبل الر�وعج  اّن رسول اهللا«ت کرده است: یروا

آن اندازه که برای اصحاب بئر معونه ج  ابن سعد از انس روایت کرده است: ندیدم رسول خدا -١
 ).۵۴، ص ۲اندوھگین شدند، برای اصحاب ُاُحد اندوھگین شده باشند! (طبقات، ج 

 .۵۸۸-۵۸۶، ص ۲صحیح البخاری، ج  -٢

 

                                           



 ١٠٧  قنوت)) ۳۶( باب: (کتاب الصلوة

قنوت وتر را قبل از رکوع ج  رسول خدا«؛ »)�عدهو جاء يف القنوت قبل الر�وع
 .»خواند یم

اكنوا يقنتون يف ج  اصحاب انليبّ و س اّن ابن مسعود«د: یگو س علقمهچنین  ھم و
 ،ج امبریاران پیگر یو د س عبدالله بن مسعود«به): یش ی(مصّنف ابن اب »الوتر قبل الر�وع

 .»خواندند یقنوت وتر را قبل از رکوع م
ث مرفوع و ھم از یدگاه احناف، ھم از حدین است که دیقابل مالحظه، ا ی و نکته

 یبن اب یاز عل یل مخالفان، فقط اثریکه دل یگردد؛ در حال ید مییتعامل صحابه تأ

شان بوده است؛ یا یتوان گفت که اجتھاد شخص یباشد که در جواب آن م یم س طالب

پس از  -را در حال خواندن قنوت نازله ج  امبرین است که پی، ایو منشأ اجتھاد و
ز یده است؛ و احناف ناس نمویمشاھده کرده است و قنوت وتر را بر آن ق -رکوع 
 قنوت نازله، قائل به خواندن آن پس از رکوع ھستند. ی درباره

قنوت، در نماز صبح را بر خود الزم نگرفته  یشگیخواندن ھم ،ج امبریپ -۲
 بودند.

 ا بدعت؟یا قنوت در نماز صبح، سّنت است یآ
 یبرا ایخود نمازگزار  یباشد، که برا ییا بالیاگر خواندن قنوت به خاطر حادثه 

ت ی، بر مشروعینظران فقھ مسلمانان اتفاق افتاده باشد، در آن صورت علماء و صاحب
 نظر دارند: ست، در مورد آن اختالفیرفع بال ن ینظر دارند؛ اما اگر برا آن، اتفاق

، ابوبکر بن ی، حسن بن صالح، ابواسحاق غزاریلیل ی، ابن ابیامام مالک، امام شافع
و اکثر اھل شام قائل به آن ھستند.  یاد، اھل حجاز، اوزاعمحمد، حکم بن عتبه، حّم 

ھا  که بعد از آن یَسَلف و کسان ید: اکثر علمایگو »المجموع«در کتاب  یامام نوو
ن دسته یام. این ھستند که قنوت در نماز صبح سّنت است در تمام ایاند، قائل به ا آمده

کند  می تیروا س که امام احمد از انس بن مالک یاند به خبر از علماء، استدالل کرده
ا رحلت یخواند تا از دن یشه قنوت را در نماز صبح میھمج  رسول خدا«که گفت: 

 .»فرمود

خواند.  یھا قنوت را در نماز صبح م ر آنیدر حضور صحابه و غ س عمر بن خطاب

 اند. ان آن، موثقید: راویگو س ث انسیحد ی درباره یثمیھ

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ١٠٨

ت یث، آن را روایاز حافظان حد ید: گروھیگو س انس بن مالک ی درباره یامام نوو
ح یآن را به عنوان صح یھقیو حاکم ب یح است. و حافظ بلخیاند: صح اند و گفته کرده

 ت کرده است.یح، آن را رواید صحیق با اسانیز از چند طرین یاند. و دارقطن ن کردهیمع

 ،س ابودرداء ،س عبدالله بن مسعود ،س عبدالله بن عمر ،س و عبدالله بن عباس
روان ابواسحاق، امام احمد و امام یاران و پی، عبدالله بن مبارک، ابواسحاق، یان ثوریسف

ت آن ھستند، مگر در ھنگام نزول بال؛ و استناد یفه، قائل به عدم مشروعیابوحن

ک ماه، یدر ج  امبریکه: پکند  می نقل س رهیکه مسلم از ابوھر یتیاند به روا کرده
 گر آن را نخواند.ین کرد و دیاز قبائل عرب، نفر یا لهیقنوت خواند و در آن، بر قب

در ج  امبریکه پکند  می تیروا س رهیاز ابوھر س ید خدریکه ابوسع یتیو به روا
 کرد. ین میا نفریدعا  یقوم ین که برایخواند، مگر ا ینماز صبح قنوت را نم

ث یاند، حد گروه اول بدان استناد کردهکه  س ث انس بن مالکیو چون حد
ام در یاند که منظور از قنوت، طول دادن به ق ل کردهین تأویاست، آن را چن یحیصح

 ند.یگو یرا آن را ھم قنوت مینماز است؛ ز

اند که قنوت خواندن  اند و گفته ل کردهیرا تأو س قنوت عمر بن خطابچنین  ھم و
 ، به ھنگام مصائب و مشکالت بوده است.یو

 



 
 

 

 

 فصل دوم

 )حسن] (۳[ - ۱۲۹۰

عرص الّظْهر يِف  ُمتَتَابًِعا َشْهًرا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�نََت : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن 
ْ
 َواملْْغرب َوال

عَشاء
ْ
بْح وََصَالة َوال َدهُ  لَِمنْ  اهللاُ  َسِمعَ «: قَاَل  إِذا الصُّ َعةِ  ِمنَ  »مَحِ

ْ
ك ِخَرة الرَّ

ْ
ْحيَاءٍ  ىلَعَ  يَْدُعو اآل

َ
 أ

َوانَ  رِْعٍل  ىلَعَ : ُسلَيْمٍ  بَِ�  َمنْ 
ْ
نُ  وَُعَصيَّةَ  وََذك َفهُ  َمنْ  َوُ�َؤمِّ

ْ
اهُ . َخل وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

 ، پس ازیاپیک ماه پیج  د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عباس۳( -۱۲۹۰

 »من محدهـسمع اهللا ل«ظھر، عصر، مغرب، عشاء و صبح، بعد از گفتن  ی گانه پنج ینمازھا
 یبن«له از یطور که در آن، بر ضّد چند قب نیخواندند؛ ا یدر رکعت آخر نماز، قنوت م

که در پشت سر  یکردند و کسان یدعا م »یۀُعص«و  »ذکوان« ،»ِرعل«از جمله:  »میُسلَ 

 گفتند. یم نیبودند، آمج  امبریپ
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

 قنوت در نماز، سه صورت دارد که عبارتند از: شرح:
 قنوت در نماز وتر.

 ام سال.یقنوت در نماز صبح در تمام ا
 بت).یقنوت نازله (به ھنگام وارد آمدن بال و مص

 تر گذشت. شی، پبحث قنوت در نماز وتر
نظر  ، اختالف»قنوت صبح« ی ، دربارهینیان دیشوایپ: ائمه و »قنوت در نماز صبح«

ن باورند که خواندن قنوت در رکعت دوم نماز صبح یبر ا یدارند؛ امام مالک و امام شافع
ن تفاوت که خواندن قنوت در رکعت دوم یبعد از رکوع در طول سال مشروع است؛ با ا

، سّنت یظرگاه امام شافعدگاه امام مالک، مستحب و از نینماز صبح بعد از رکوع، از د
 باشد. ی(مؤکده) م

 .۱۰۷۰ح  ۲/۲۰۰)؛ و نسایی ۶۷۷-۲۹۹ح ( ۱/۴۶۸؛ مسلم ۱۰۰۳ح  ۲/۴۹۰ بخاری -١
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، خواندن قنوت یعاد یھا ند: در حالتیگو یفه و امام احمد بن حنبل، میامام ابوحن
ا به وقت بال و ی یاسالم یست و فقط به ھنگام تھاجم به کشوریدر نماز صبح، سّنت ن

 باشد. یدر نماز صبح، سّنت م »قنوت نازله«بت، خواندن یمص

انّ «د: یگو یکه مکنند  می استناد س ث براء بن عازبیگران به حدیدھا و  یشافع

صبح  یدر نمازھاج  امبریپ«)؛ ی(ترمذ »مغربـالو كان يقنت يف صالة الصبحج  النبيّ 
 ث عملین حدیصبح بر ا یشان فقط در نمازھایا ای. گو»خواند یو مغرب قنوت م

دگاه یث از دین که حدیا ایدانند؛ و  یو در نماز مغرب، حکم آن را منسوخ مکنند  می
 باشد. یقنوت نازله م ی احناف، درباره ی هیآنان، ھمانند نظر

ما زال رسول «که گفت: کنند  می استدالل س ث انس بن مالکیاز حدچنین  ھم و
که  یتا زمانج  رسول خدا«)؛ ی(سنن دارقطن »يقنت يف الفجر حيت فارق ادلنياج  اهللا

 .»خواندند یرحلت فرمودند، در نماز صبح، قنوت م

آمده  یح بخاریاست که در صح س رهیث ابوھریھا، حد یھا و مالک یل شافعیگر دلید

نا اقر��م صالة برسول اهللا«د: یگو یم س رهیاست؛ آنجا که ابوھر
َ

فاكن ابوهر�رة  ؛ج أل
ن شما از لحاظ شباھت یکـریمن نزد«)؛ ی(بخار »يقنت يف الر�عة االخ�ة من صالة الصبح

 .»خواند یره در رکعت آخر نماز صبح، قنوت میھستم؛ و ابوھرج  به نماز رسول خدا
ک یفد یث ابن ابیکنند، حد یھا بدان استدالل م یکه شافع یثین حدیحتریو صر

ت شده یروا» س رهی، از پدرش، از ابوھرید مقبریعبدالله بن سع«ق یاست که از طر

اذا رفع رأسه من الر�وع من صالة الصبح يف الر�عة ج  ن انليبّ اك«است که گفت: 
ج  رسول خدا«؛ ...»اثلانية، رفع يديه، فيدعوا بهذا ادلاع: ا� اهد� فيمن هديَت 

کردند و  یش را بلند میداشتند، دستان خو یھرگاه سر از رکوع رکعت دوم نماز صبح برم

 .»هديَت...ا� اهد� فيمن «خواندند:  ین دعا را میا

است که فرمود:  س ث عبدالله بن مسعودیھا، از حد یھا و حنبل یو استدالل حنف

 شهراً؛ لم يقنت قبلهج  لم يقنت انليبّ «
َ

االثار، باب القنوت  ی(شرح معان »ال بعدهو اال
ک ماه قنوت خواند؛ نه قبل از آن و نه بعد یفقط ج  امبریپ«رھا)؛ یصالة الفجر و غ یف

 .»قنوت نخواندگر یاز آن، د
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ز ین »س م، از علقمه، از عبدالله بن مسعودیحماد، از ابراھ«ق یث، از طرین حدیا
ث عبدالله یباشد. و حد یح و سالم میت شده است که سند آن، به طور کامل، صحیروا

 د:یگو یشود؛ آنجا که م ید مییز تأیث انس نیحد ی لهیبه وس س بن مسعود

(مصّنف ابن  »ذكوانو صالة الصبح شهراً يدعوا يلع رعليف ج  انّما قنت رسول اهللا«
ک ماه در نماز صبح قنوت خواند و بر یج  ست که رسول خداین نیجز ا«به)؛ یش یاب

 .»ن کردیرعل و ذکوان نفر یھا لهیقب

ت ین الفاظ روایبا ا »قيس بن ر�يع، از اعصم احول«ق یث را از طرین حدیب ایو خط

م يزل يقنت يف الفجر. فقال: ـلج  قوماً يزعمون انّ النبيّ  قلنا النس: انّ «کرده است: 

يّ من أحياء الـمـكذبوا. انّ  و مسلم)؛  ی(بخار »مرشكنيـا قنت شهراً واحداً يدعوا عيل حَ

ج  پندارند که رسول خدا ین میاز مردم چن یم: گروھیگفت س به انس«د: یعاصم گو«
ن یھا اشتباه کردند؛ جز ا آن گفت: س خواند. انس یوسته در نماز صبح قنوت میپ
ن نثار یاز مشرکان، نفر ییھا لهیک ماه را قنوت خواند و بر قبیفقط ج  امبریست که پین

 .»کرد

ث عبدالله بن یز حدیت شده است نیروا س که از انس بن مالک یگریث دیحد

 اذا ديع ج  اّن انليبّ «د: یگو یم یکند؛ و ید مییرا تأ س مسعود
ّ

لقوم او اكن اليقنت اال
» القنوت«در کتاب ب آن را یح است که خطیث، صحین حدی(سند ا »ديع يلع قوم

 یا سود گروھیکه به ضرر  یخواند مگر زمان یقنوت نمج  امبریپ« .)ت کرده استیروا
 .»شدند یدست به دعا م

ت یآن را روا یاست که امام ترمذ س یث ابومالک اشجعیل احناف، حدیگر دلید

و ايب ج  قد صلّيَت خلف رسول اهللا كقلُت اليب: يا ابت! ان«کرده است که گفت: 
يلع هاهنا بالكوفة، �واً من مخس سن�. فاكنوا يقنتون يف الفجر؟ و عثمانو عمرو ب�ر
 عمر ،س ابوبکر ،ج امبریپدر! تو پشت سر پ یبه پدرم گفتم: ا«؛ »اي ُ�َ�َّ ُ�َدث فقال:

ک پنج سال نماز ین جا در کوفه نزدیھم س یپشت سر علچنین  ھم و س عثمان ،س
ن کار، یپسرم! ا یخواندند پدرم جواب داد: ا یا آنان در نماز صبح قنوت می؛ آیخواند

 .»بدعت است
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ان عمر مبارکش، ھر صبح بعد از یرا تا پا یعملج  امبرین رو محال است که پیاز ا

و ھمواره  ...»ا� اهد� فيمن هديَت «د: یبلند بگو یرکوع انجام داده باشد و با صدا
که نه  ییاّمت معلوم نشود تا جا ین امر برایا یند، ولین بگویاصحابش پشت سر او آم

 یع کرده باشند به طوریھا، آن را ضا ا تمام آنیتنھا اکثر اّمتش بلکه جمھور اصحاب و 
(سعد بن  یه ابومالک اشجعطور ک ند: آن، بدعت است، ھمانیھا بگو از آن یکه بعض

 ) گفته است.یطارق اشجع

كان يقنت ج  انّ النبيّ ( س ث انس بن مالکیھا، حد ن آنیکه اول -ھا  یل شافعیو دل

 قنوت نازلهث بر ین حدیشود که ا یه میسان توج نیبد -بود  )مغربـالو يف صالة الصبح
در  یخود عالمه نووکند. و  یز بر استمرار داللت نمین» کان«شود؛ و لفظ  یحمل م

 اند. ن امر را اظھار داشتهیا یمختلف یدر جاھا» شرح مسلم«

 یالفجر حت یقنت فیج  ما زال رسول الله«که فرمود:  س ث انس بن مالکیو حد

نسبت داده شده ج  امبریھا قنوت فجر به پ که در آن یثیگر احادیو د »ایفارق الدن

قيل «د: یگو یم س باشد. چون جابر یام میبودن ق یطوالن »قنوت«است، منظور از 

ث به اتفاق ین حدی)؛ در ای(ترمذ »اي الصالة افضل؟ قال: طول القنوت :ج للنبيّ 
ث انس ین، مطلب حدیاست. بنابرا امیطول ق، طول قنوتجمھور محدثان، منظور از 

فارق  یالفجر حتّ  یام فیطول القیج  ما زال رسول الله«شود:  ین میچن س بن مالک
 .»ایالدن

 ام است نه قنوت معروف نماز صبح.ین رو، منظور از قنوت، طول قیاز ا

نا «ت کرده است: ین روایآن را چن یح بخاریکه صح س رهیث ابوھریو حد
َ

أل
؛ »ة من صالة الصبح�الر�عة االخ قنت ىفيرة �فاكن ابوهر ؛ج اقر��م صالة برسول اهللا

توان بدان  ین رو، نمیست؛ از ایاست و مرفوع ن س رهیث، موقوف بر ابوھرین حدیا
 استناد جست.

در سند آن وجود  یعبدالله مقبررا یف است؛ زیز ضعیک نیفد یث ابن ابیو حد
 دارد.

 



 ١١٣  قنوت)) ۳۶( باب: (کتاب الصلوة

ستند، و یح نیا از نظر سند صحیھا،  یشافع ی ل مطرح شدهیدال ن که:یکوتاه سخن ا
منظور از قنوت، ز یات نیاز روا یاند؛ و در برخ قنوت نازله آمده ی ن که دربارهیا ای

 ام مراد است.یست، بلکه طول قیقنوت ن یخواندن دعا
 :»قنوت نازله«

ن یھا بر ا یدگاه احناف، قنوت نازله فقط در نماز صبح، سّنت است؛ اما شافعیاز د
ث یھا، حد یل شافعیباشد. دل یباورند که در ھر پنج نماز فرض، قنوت نازله، سّنت م

 »مغربـالو اكن يقنت يف صالة الصبحج  اّن انليبّ «است که گفت:  س براء بن عازب
 .»خواند یصبح و مغرب، قنوت م یدر نمازھاج  امبریپ«)؛ ی(ترمذ

از قنوت در  یاست که در آن ذکر س رهیث ابوھریھا، حد یل شافعیگر دلید

د: یگو س رهین است: ابوھریث چنین حدیظھر و عشاء و صبح آمده است؛ و ا ینمازھا

قال: فاكن ابوهر�ره يقنت يف الر�عة االخرة من  .ج ب�م صالة رسول اهللا واهللا القر�نّ «
 »�لعن الاكفر�نو صالة الصبح، فيدعوا للمؤمن�و صالة العشاء االخرةو صالة الظهر

ن شما به نماز رسول یکتریبه خدا سوگند! من نزد«الصلوات)؛  ی(ابوداود، باب القنوت ف
ظھر، عشاء و صبح قنوت  یرکعت آخر نمازھا ره درید: ابوھریگو یھستم. راوج  خدا

ت یکه در روا یی. و از آن جا»ن نمودیمؤمنان دعا کرد و کافران را نفر یخواند و برا

ت، ین دو رواین، در مجموع ایقنوت در نماز مغرب ذکر شد، بنابرا س براء بن عازب
 د.ینمازھا ذکر گرد ی قنوت نازله در ھمه

د: یگو یاست؛ آنجا که م یامام شافع یبرا یلیز دلین س ث عبدالله بن عباسیو حد

صالة الصبح و العشاءو مغربـالو العرصو شهراً متتابعاً يف الظهرج  قنت رسول اهللا«
من محده من الر�عة االخرة يدعوا يلع اَحياء من ب� ـدبر لّك صالة، اذا قال: سمع اهللا ل

ماه  كيج  رسول خدا«(ابوداود)؛  »�ؤّمن من خلفهو ُعصّيةو ذكوانو سليم يلع رعل
صبح، قنوت خواند؛ اين طور كه هراگه و پياپي در نمازهاي ظهر، عرص، مغرب، عشاء

گفت، در ر�عت آخر، بر قبائ� از ب� سليم از مجله  را �» من محدهـسمع اهللا ل«
بر �سا� كه در �شت رس ا�شان بودند، و كرد ُعصّيه داعي بد �و هاي رعل، ذكوان قبيله

 .»گفتند آم� �ج  داعي آن حرضت
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ن موضوع، بر خواندن قنوت نازله فقط در یث ایشتر احادیند: بیگو یھا، م یو حنف
که  یاتیث و رواین رو، سّنت بودن آن ثابت است؛ و احادیکنند؛ از ا ینماز صبح داللت م

نکر آن ز میثبوت جواز ھستند که احناف ن یھا برا آن یاند، تمام ن معنا آمدهیبه ا
 ستند.ین

 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۲۹۱

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
نَّ : أ

َ
اهُ . تََرَ�هُ  ُ�مَّ  َشْهًرا َ�نََت  ج انلَّيِبَّ  أ وَ د أَبُو رَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ  .)١(وَ

ک ماه قنوت خواندند یمّدت ج  : رسول خدا دیگو س ) انس بن مالک۴( -۱۲۹۱
فه، چند نفر از ین دو طایدعا کردند؛ چون ا »ذکوان«و  »ِرعل« ی لهی(و بر ضّد دو قب

دند؛) یم آنان فرستاده بودند، ناجوانمردانه به قتل رسانیتعل یبراج  امبریان را که پیقار

 ) آن را ترک نمودند.»من االمر يشء... كليس ل« ی هیگاه (پس از نزول آ و آن
 ].اند ت کردهیروا ییث را ابوداود و نساین حدی[ا

 )حیَصحِ ] (۵[ - ۱۲۹۲

ْشَجيِعّ  َمالك أيب وََعن
َ ْ
ُت : قَاَل  األ

ْ
يِب  قُل

َ
بَِت  يَا: ِأل

َ
َف  صليت قَدْ  إِنََّك  أ

ْ
 ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َخل

يِب 
َ
ُكوفَةِ  َهُهنَا َويلع َوُ�ثَْمان وَعمر ب�ر َوأ

ْ
ًْوا بِال

َ
َ�انُوا ِسنِ�َ  مَخِْس  ِمنْ  �

َ
: قَاَل  َ�ْقنُتُوَن؟ أ

يْ «
َ
اهُ . »ُ�َْدٌث  ُ�َ�َّ  أ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ ائِيُّ  الرتِّ النَّسَ ابْن وَ ه وَ اجَ  .)٢(مَ

د: به پدرم گفتم: یگو س م)ی(سعد بن طارق بن اش ی) ابومالک اشجع۵( -۱۲۹۲

پشت سر چنین  ھم و س عثمان ،س عمر ،س ابوبکر ،ج امبریپدر! تو پشت سر پ یا

ا آنان (در یآ ؛یک پنج سال نماز خواندین جا در کوفه، نزدیھم س طالب یبن اب یعل
قنوت  یشگیخواندند؟ (پدرم) در پاسخ گفت: پسرم! (خواندن ھم ینماز صبح) قنوت م

 در نماز صبح،) بدعت است.
 ].اند ت کردهیو ابن ماجه روا یی، نسایث را ترمذین حدی[ا

ان عمر یرا تا پا یعملج  امبریشود که محال است پ یث معلوم مین حدیاز ا شرح:

اللهم «ند: یبلند بگو یبعد از رکوع انجام داده باشند و با صداش، ھر صبح یمبارک خو

 .۱۰۷۹ح  ۲/۲۰۳؛ و نسایی ۱۴۴۵ح  ۲/۱۴۳)؛ ابوداود ۶۷۷-۳۰۴ح ( ۱/۴۶۹مسلم  -١
 .۱۲۴۱ح  ۱/۳۹۳؛ و ابن ماجه ۱۰۸۰ح  ۲/۲۰۴؛ نسایی ۴۰۲ح  ۲/۲۵۲ ترمذی -٢

 

                                           



 ١١٥  قنوت)) ۳۶( باب: (کتاب الصلوة

 ین امر برایا یند، ولین بگویو ھمواره اصحابش پشت سر او آم ...»اهدين فيمن هديتَ 
ھا،  ا تمام آنیکه نه تنھا اکثر اّمتش، بلکه جمھور اصحاب و  ییاّمت معلوم نشود تا جا

ند: آن، بدعت است؛ یھا بگو از آن یکه بعض یع کرده باشند؛ به طوریآن را ضا
 گفته است. یطور که سعد بن طارق اشجع ھمان

 





 
 

 

 

 فصل سوم

 )فیَضعِ ] (۶[ - ۱۲۹۳

  َعن
ْ
ن: حسنـال

َ
  بن عمر أ

ْ
يَبِّ  ىلَعَ  انلَّاَس  مَجَعَ  خطابـال

ُ
 بِِهمْ  يَُص�ِّ  فاََكنَ  َكْعٍب  بِْن  أ

�نَ  ْلَةً  ِعرْشِ
َ

  يل
َ

  بِِهمْ  َ�ْقنُُت  َوال
َّ

َايِق  انلِّْصِف  يِف  إِال
ْ

َعرْشُ  اَكنَِت  فَإَِذا ابل
ْ
َواِخرُ  ال

َ ْ
َلََّف  األ  فََص�َّ  ختَ

اهُ . أيب أبق: َ�ُقولُونَ  فاََكنُوا بَيِْتهِ  يِف  وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

 یمردم را بر امامت اب س د: عمر بن خطابیگو/)ی) حسن (بصر۶( -۱۲۹۳

مردم به  یرمضان) را برا یھا ست شب (از شبیز امامت بیآورد؛ او نگرد  س بن کعب
خواند مگر در نصف آخر رمضان؛ و  یھا (در نماز وتر) قنوت نم آن یعھده گرفت و برا

 ی افت و در خانهی ید، به مسجد حضور نمیرس یچون ده شب آخر ماه رمضان فرام

(از ما) فرار کرده  س بن کعب یگفتند: اب ین رو، مردم میگزارد؛ از ا یش نماز میخو
 است.
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

گر ید یتیرا در روای(مردان) است؛ ز رجال: »الناس«: مراد از »جمع الناس« شرح:

گرد  س »ثمهیح یمان بن ابیسل«زنان را بر امامت  س آمده است که عمر بن خطاب
 آورد.

را با یکرد؛ ز ین نمیدر نماز وتر، بر کافران و بدخواھان نفر یعنی: »و ال يقنت هبم«

انّ السنّة اذا «گفته است:  س ا حسن ثابت شده است که عمر بن خطابیح یسند صح

سّنت آن است که ھرگاه ماه رمضان نصف «؛ »انتصف رمضان ان يلعن الكفرة يف الوتر
 .»ضّد آنان دعا بشودرند و بر ین قرار بگیشد، کافران در نماز وتر، مورد نفر

 افت.ی ید؛ در مسجد حضور نمیورز یم ی: از آمدن به مسجد خوددار»تخّلفی«

 .۱۴۲۹ح  ۲/۱۳۶ابوداود  -١
                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ١١٨

 خت؛ فرار کرد.ی: گر»َابق«
 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۲۹۴

ن وَُسئَِل 
َ
ُقنُوِت  َعِن  َمالٍِك  ْ�نُ  أ

ْ
ُكوِع  َ�ْعدُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َ�نََت : َ�َقاَل . ال : ِرَوايَةٍ  َوِ�  الرُّ

ُكوِع  َ�بَْل  اهُ . َو�َْعَدهُ  الرُّ وَ هْ  ابْنُ  رَ اجَ  .)١(مَ

نماز  یده شد (که در کجایقنوت پرس ی درباره س ) و از انس بن مالک۷( -۱۲۹۴

 اند. پس از رکوع، قنوت خواندهج  در پاسخ گفت: رسول خدا یشود؟) و یخوانده م

قنوت  ش از رکوع و پس از آن،یپج  امبرین آمده است: پیگر، چنید یتیو در روا
 اند. خوانده

 ].ت کرده استیث را ابن ماجه رواین حدی[ا

ن آمده یگر، چنید ی ت به گونهین روای: ا»بعد الر�وعج  قنت رسول اهللا« شرح:

عن اعصم قال: سألُت ا�ساً عن القنوت. قال: قبل الر�وع. فقلت اّن فالناً يزعم «است: 
انّه قنت شهراً بعد الر�وع ج  انليبّ انّک قلَت بعد الر�وع. فقال: كذب. ثم حّدثنا عن 

يدعوا يلع اَحياء من ب� ُسليم. قال: بعث ار�ع� او سبع� (�شکّ فيه) من القّراء ايل 
عهد؛ فما رأيته ج  �� انليبّ و �ن بينهمو اُناس من املرش��؛ فعرض هلم هؤالء فقتلوهم؛

 و مسلم). ی(بخار »وجد يلع احد ما وجد عليهم
نماز  یدم (که در کجایقنوت پرس ی درباره س از انس بن مالکد: یگو س عاصم«

شود. گفتم: فالن کس  یشود؟) گفت: قبل از رفتن به رکوع خوانده م یخوانده م
شود. گفت:  یشه بعد از بلند شدن از رکوع خوانده مید ھمیا د: که شما گفتهیگو یم

ج  کرد که آن حضرتت یرواج  امبریاز پ یثیگاه حد فالن کس اشتباه گفته است. آن
خواند و در آن بر ضّد چند  یک ماه قنوت را بعد از بلند شدن از رکوع (آخر) می(فقط) 

ا ھفتاد نفر (در یچھل نفر ج  امبریگفت: پ س کرد. انس یم دعا میسل یاز بن یا لهیقب
 یان قرآن را (به منظور دعوت به اسالم) به نزد جماعتیق شک داشت) از قاریتعداد دق

وجود  یا مان صلح امضا شدهیو آنان، پج  امبرین پیکه ب یرکان فرستاد، در حالاز مش
را نداشتند) حمله  یجنگ یچ قصد و آمادگیان قرآن (که ھین مشرکان به قاریداشت؛ ا

 .۱۱۸۳ح  ۱/۳۷۴ماجه  ابن -١

 

                                           



 ١١٩  قنوت)) ۳۶( باب: (کتاب الصلوة

 یبراج  امبریده بودم که پیندگاه  ھیچ د:یگو س کردند و تمام آنان را کشتند. انس
 .»ن باشدیان ناراحت و غمگیقارن یمانند کشته شدن ا یکشته شدن کس

 یگفت: فالن س به انس بن مالکج  ن است که عاصمیث ایحد یخالصه، معنا
شه بعد از بلند شدن از رکوع خوانده ید که قنوت، ھمیا گفته است که شما گفته

 امبریام: پ شه؛ بلکه گفتهیام ھم گفت: اشتباه کرده است؛ من نگفته س شود. انس یم
 خواند. یک ماه بعد از رکوع قنوت میمّدت  یفقط براج 

به  »قبل الرکوع«ات، عبارت ین تمام روای: به خاطر جمع ب»قبل الرکوع و بعده«
ا ی »پس از رکوع در نماز صبح«، به »بعد الرکوع«و عبارت  »قبل از رکوع در نماز وتر«
 گردد. یترجمه م »پس از رکوع در قنوت نازله«

ش از رکوع و در نماز صبح و به ھنگام وارد یوت را پدر نماز وتر، قنج  امبریپ یعنی
 خواندند. یبت، قنوت را پس از رکوع میآمدن بال و مص

 





 
 

 

 

 )۳۷( باب
داری ماه رمضان با  شب زنده

 گزاردن نماز تراویح
 
 
 
 



 
 

 

 

 فصل اول

فق] (۱[ - ۱۲۹۵  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

نَّ «: ثَابٍِت  بِْن  َز�ْدِ  َ�نْ 
َ
َذَ  ج انلَّيِبَّ  أ ـمَ  يِف  ُحْجَرةً  اختَّ

ْ
َايِلَ  ِ�يَها فََص�َّ  َحِص�ٍ  ِمنْ  ْسِجدِ ال

َ
 يل

ْلَةً  َصْوتَهُ  َ�َقُدوا ُ�مَّ  نَاٌس  َعلَيْهِ  اْجتََمعَ  َحىتَّ 
َ

نَّهُ  َوَظنُّوا يل
َ
 يَتَنَْحنَحُ  َ�ْعُضُهمْ  فََجَعَل  نَامَ  َقدْ  �

ِْهمْ  يِلَْخُرجَ 
َ

ي بُِ�مُ  َزاَل  َما: َ�َقاَل . إِيل ِ
َّ

يُْت  اذل
َ
نْ  َخِشيُت  َحىتَّ  َصِنيِعُ�مْ  ِمنْ  َرأ

َ
 يُْ�تََب  أ

َها فََصلُّوا. بِهِ  ُ�ْمتُمْ  َما َعلَيُْ�مْ  ُكِتَب  َولَوْ  َعلَيُْ�مْ  ُّ�
َ
فَْضَل  فَِإنَّ  ُ�يُوتُِ�مْ  يِف  انلَّاُس  �

َ
 َصَالةِ  أ

ـمَ 
ْ
  بَيته يِف  ْرءال

َّ
َالة ِإال ـمَ  الصَّ

ْ
 .)١(»ْكتُوَ�ةال

(در ماه مبارک رمضان و در ج  د: رسول خدایگو س د بن ثابتی) ز۱( -۱۲۹۵

در آن حجره، نماز  یچند شبج  ا ساختند؛ آن حضرتیاز بور یا مسجد) حجره
شان، نماز یشان گرد آمدند (و با اقتدا به نماز ایاز مردم، بر ا یگزاردند تا آن که گروھ

ج  دند و گمان بردند که آن حضرتیرا نشنج  امبریآواز پ یگاه مردم، شب گزاردند؛) آن
ھا، شروع به ِاھّم کردن و گلو صاف نمودن  از آن ین رو، برخیاند؛ از ا به خواب رفته

(از ج  ند؛ آن حضرتیایرون بیشان بیا یمتوجه شوند و به سوج  کردند تا رسول خدا
 ند:رون آمدند و) فرمودیحجره ب

دم از یدم و ترسین چند شب، متوجه رفتار شما شدم و نماز خواندتان را دیمن در ا«
شد، در آن  یح بر شما فرض گردد؛ و اگر چنانچه بر شما فرض مین که مبادا نماز تراویا

را ید؛ زیتان نماز بخوانیھا مردم! در خانه یا د؛ پسیآمد یآن برنم یادا ی صورت از عھده
فرض (که  یگزارد، به جز نمازھا یاش م است که در خانه ینماز ن نماز شخص،یبھتر

 ».د در مسجد گزارده شوند)یبا

 ۲/۳۱۲؛ ترمذی ۱۴۴۷ح  ۲/۱۴۵)؛ ابوداود ۷۸۱-۲۱۳ح ( ۱/۵۳۹؛ مسلم ۷۳۱ح  ۲/۲۱۴بخاری  -١
؛ و مسند احمد »کتاب صالة الجماعة«، ۴ح  ۱/۱۳۰؛ موطأ مالک ۱۵۹۹ح  ۳/۱۹۷؛ نسایی ۴۵۰ح 
۵/۱۸۲. 

                                           



 ١٢٣ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 ت شده است:یز روایق نین طریت، بدین روایا شرح:

جدار احلجرة و يُصّ� من الليل يف ُحجرتهج  قالت: اكن رسول اهللال  عن اع�شة«
، كفقام انُاس يُصلّون بصالته فاصبحوا فتحّدثوا بذلج  انلاس شخُص انليبّ  قصٌ� فرأي

يللت� او ثالثاً حيّت اذا  كفقام الليلة اثلانية فقام معه اُناس يصلّون بصالته، صنعوا ذل
انلاس فقال: اّ�  كفلم �رج فلما اصبح ذكر ذلج  ، جلس رسول اهللاكاكن بعد ذل

 )۷۲۹ح  ی(بخار »الليلخشيُت اَن تُ�تب علي�م صالة 
خواند و چون  یخود م ی نماز شب را در حجرهج  د: رسول خدایگول  شهیعا«

از مردم، خارج از خانه  یشد، برخ یده میدج  حجره، کوتاه بود و آن حضرت یوارھاید
گر سخن گفتند. شب دوم و یکدیبه او اقتدا کردند. ھنگام صبح، مردم در مورد آن با 

رون ینماز، ب یدر خانه نشست و براج  بعد از آن، رسول خدان شد. یز چنیسوم ن
ن یدم از ایترس«فرمود: ج  ا شدند؟ آن حضرتیامد. صبح روز بعد، مردم عّلتش را جوین

 .»که مبادا نماز شب بر شما فرض گردد

ل  شهین وارد شده است: عایاند، چن ت کردهیو مسلم روا یکه بخار یتیو در روا

مسجد، فصّ� رجاٌل ـخرج ذات يللة من جوف الليل فصّ� يف الج  اهللاّن رسول «د: یگو
بصالته، فاصبح انلاس فتحدثوا؛ فاجتمع اكرث منهم فصلّوا معه، فاصبح انلاس فتحّدثوا؛ 

فصلّوا بصالته؛ فلّما اكنت ج  مسجد من الليلة اثلاثلة فخرج رسول اهللاـفكرث اهل ال
حيّت خرج لصالة الصبح؛ فلّما قيض الفجر اقبل  مسجد عن اهلهـالليلة الرابعة، عجز ال

اّما بعد! فانّه لم �ف يلّع ماكن�م، لكّ� خشيُت ان تفرض «يلع انلاس فتشّهد ثم قال: 
 و مسلم). ی(بخار »علي�م فتعجزوا عنها

ح) را در یرون رفت و نماز (تراویدر وسط شب از منزل بج  ک بار رسول خدای«
ردان ھم پشت سرش نماز خواندند؛ فردا صبح، مردم در از م یا مسجد خواند و عّده

جمع  یشتریب ی کردند و در شب دوم، عّده یبا ھم بحث مج  امبریمورد نماز شب پ
آن با ھم بحث  ی ز مردم دربارهینماز خواندند و صبح آن شب نج  امبریشدند و با پ

مسجد رفت و به ج  امبریدر مسجد جمع شدند. پ یاریکردند و در شب سوم، مردم بس
ش کثرت ید، مسجد گنجایشب چھارم رس یمردم پشت سر او نماز خواندند؛ وقت
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نماز صبح از منزل  ین که برایامد، تا ایرون نیاز منزل بج  امبریت را نداشت و پیجمع
 یآورد، رو به مردم کرد و بعد از ادا ین که نماز صبح را به جایرون شد؛ ھمیب

شما (به نماز  ی ت و عالقهیم که موقعید به شما بگویااّما بعد؛ ب«ن، فرمود: یشھادت
د) یباش یدانم تا چه اندازه به آن عالقمند م یست (و میده نیح) بر من پوشیجماعت تراو

 ی ن عالقهیدم ایح نخواندم، چون ترسیامدم و با شما نماز تراویرون نین بیا یبرا یول
ن فرض، یشما، موجب فرض شدن آن از جانب خداوند بر شما بشود و شما از انجام ا

 .»دیترک آن، گناھکار شو ی د و به واسطهیناتوان و عاجز باش
 

 )ٌح یَصحِ ] (۲[ - ۱۲۹۶

يِب  َوَ�نْ 
َ
نْ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  َرَمَضانَ  ِ�يَامِ  يِف  يَرَْغُب  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
 أ

ُمَرُهمْ 
ْ
ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا إِيَمانًا َرَمَضانَ  قَامَ  َمنْ «: َ�يَُقوُل  بَِعِز�َمةٍ  ِ�يهِ  يَأ

َ
مَ  َما هل . َذنِْبهِ  ِمنْ  َ�َقدَّ

 َ ْمرُ  اَكنَ  ُ�مَّ  َذلَِك  ىلَعَ  واملر ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�تُُو�ِّ
َ ْ
يِب  ِخَالفَةِ  يِف  َذلَِك  ىلَعَ  األ

َ
 ِمنْ  وََصْدًرا بَْ�رٍ  أ

اهُ  .»َذلِك ىلع عمر ِخَالفَةِ  وَ  .)١(مُسلم رَ

ح) در ماه یام (نماز تراویق یبراج  د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۲( -۱۲۹۶
بگردانند؛ و  یا حتمین که آن را واجب یکردند بدون ا یق میمبارک رمضان، تشو

فراچنگ آوردن اجر و  یمان و برایا یکه ماه رمضان را از رو یکس«فرمودند:  یم
 ».شوند یده مین او آمرزیشیپاداش، در عبادت بگذراند، گناھان پ

دند و حال آن که مسأله یوفات کردند و چھره در نقاب خاک کشج  پس رسول خدا
 گونه بود. نیا

 ،س خالفت عمر بن خّطاب یو در ابتدا س قیگاه در دوران خالفت ابوبکر صّد  آن
اش، نماز  در خانه یبه طور انفرادھرکس  ن مّدت،یدر ا یعنیگونه بود؛ ( نیمسأله ا

 س بن کعب یمردم را جمع نمود و از اب س خواند؛ سپس عمر بن خطاب یح میتراو
دا یح با جماعت، استمرار پیگونه بود که نماز تراو نید و ایخواست تا آنان را امامت نما

 کرد).
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 .)۷۵۹-۱۷۴ح ( ۱/۵۲۳مسلم  -١

 

                                           



 ١٢٥ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

ل و راغب ینمود؛ متما یب میق و ترغیساخت؛ تشو یعالقمند م: »رّغبی«
 ساخت. یم

باشد؛ در مقابل  یکه انجام آن، ضرور ی؛ کاری: امر واجب؛ کار حتم»مةیعز«
 رخصت.

 )حیَصحِ ] (۳[ - ۱۲۹۷

َحُدُ�مُ  َقىَض  إَِذا« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َجابِرٍ  َوَ�نْ 
َ
َالةَ  أ  فليجعل َمْسجده يِف  الصَّ

إِنَّ  صَالته من نَِصيبا بليته
اهُ  .»خ�ا ِصَالتِهِ  ِمنْ  بَيِْتهِ  يِف  َجاِعٌل  اهللاَ  فَ وَ  .)١(مُسلم رَ

که نماز (فرض)  یھنگام«فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س ) جابر۳( -۱۲۹۷
را یمند سازد؛ ز ش را ھم از نماز، بھرهیخو ی د، خانهیان رسیاز شما در مسجد به پا یکی

 ».گرداند یر و برکت آن میخداوند، نماز خواندن در خانه را باعث خ
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

را یباشد؛ ز یده مینفل و سّنت در خانه، مستحب و پسند یخواندن نمازھا شرح:
طان از خانه یر و برکت و نزول رحمت و فروفرستادن فرشتگان و فرار شیباعث خ

 ابد.ی یز کاھش میا نیبه سبب دور بودن از نگاه مردم، احتمال رچنین  ھم گردد؛ و یم

ج  امبریرا پیھا و نوافل، در خانه خوانده شود؛ ز به ھر حال، بھتر آن است که سّنت

مرء يف ـعلي�م بالصالة يف بيوت�م؛ فاّن خ� صالة ال«ند: یفرما یگر مید یثیدر حد
 الصالة ال

ّ
تان نماز یھا در خانه«)؛ ییابوداود و نسا، مسلم، ی(بخار »مكتو�ةـبيته اال

فرض (که  یر از نمازھایاش است غ ن نماز شخص، نماز در خانهید؛ چون بھتریبخوان
 .»د در مسجد خوانده شوند)یبا

ھا در  گر در منزل وجود داشت، پس سّنتید یاّما اگر احتمال سرگرم شدن به کار
  و سھل یتوجھ یو ب یو کاھل یلکه امروزه، تنب ییمسجد خوانده شوند؛ و از آنجا

باشد؛ اّما اگر  یھا در مسجد م ره گشته است، فتوا بر خواندن سّنتیبر مردم چ یانگار
او  یادا کند، برا یھا را به خوب تواند سّنت یخود اعتماد دارد که در منزل، م بر یشخص

 ش را در خانه بگزارد.یخو یھا تر آن است که سّنت دهیبھتر و پسند
 

 .۳/۱۵؛ و مسند احمد ۱۳۷۶ح  ۱/۴۳۸ابن ماجه )؛ ۷۷۸-۲۱۰ح ( ۱/۵۳۹مسلم  -١

 

                                           





 
 

 

 

 فصل دوم

 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۲۹۸

يِب  َ�نْ 
َ
ْهرِ  ِمنَ  َشيْئًا بِنَا َ�ُقمْ  فَلَمْ  َرَمَضانَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  ُصْمنَا: قَاَل  َذرٍّ  أ  َحىتَّ  الشَّ

ا اللَّيْلِ  ثُلُُث  َذَهَب  َحىتَّ  بِنَا َ�َقامَ  َسبْعٌ  بيَِقَ  اِدَسةُ  اَكنَِت  فَلَمَّ ا بِنَا َ�ُقمْ  لَمْ  السَّ  اَكنَِت  فَلَمَّ
 
ْ
 قَاَل . اللَّيْلَة َهِذه قيام نفلتنا لَو اهللا يارسول: فَقلت اللَّيْل شطر ذهب َحىتَّ  بِنَا قَامَ  َخاِمَسةُ ـال

َِمامِ  َمعَ  َص�َّ  إَِذا الرَُّجَل  إِنَّ «: َ�َقاَل 
ْ

ُ  حسب ينرَْصف َحىتَّ  اإل
َ

ا: قَاَل  .»اللَّيْلَة قيام هل  اَكنَت فَلَمَّ
ابَِعة ا يقم لم الرَّ ْهلَهُ  مَجَعَ  اثلَّاثِلَةُ  اَكنَِت  َفلَمَّ

َ
نْ  َخِشينَا َحىتَّ  بِنَا َ�َقامَ  َوانلَّاَس  َو�َِساَءهُ  أ

َ
 َ�ُفوَ�نَا أ

َفَالحُ 
ْ
ُت  قَاَل . ال

ْ
َفَالُح؟ َوَما: قُل

ْ
ُحورُ : قَاَل  ال ْهرِ  بَِقيَّةَ  بِنَا َ�ُقمْ  لَمْ  ُ�مَّ . السَّ اهُ . الشَّ وَ دَ  أَبُو رَ اوُ  دَ

يُّ  ذِ مِ ْ الرتِّ ائِيُّ  وَ النَّسَ  وَ وَ رَ هْ  ابْنُ  وَ اجَ هُ  مَ وَ يَّ  أَنَّ  إِالَّ  نَحْ ذِ مِ ْ ْ  الرتِّ رْ  ملَ كُ ذْ ْ  ثُمَّ : يَ مْ  ملَ قُ يَّة بِنَا يَ قِ  بَ

رالشَّ   .)١(هْ

م؛ ی(ماه رمضان را) روزه گرفتج  د: ھمراه با رسول خدایگو س ) ابوذر۴( -۱۲۹۸

ح نگزاردند؛ (بلکه فقط یماه رمضان، با ما نماز تراو یھا از شب یدر شبج  آن حضرت
 ی کردند و پس از خواندن نماز عشاء، به حجره یفرض اکتفا م یبه گزاردن نمازھا

ماند؛ پس  یادامه داشت تا آن که ھفت روز از رمضان باق ن روندیرفتند؛) و ا یش میخو
شد؛ و  یک سوم اول شب، سپریح پرداختند تا آن که یھمراه با ما، به گزاردن نماز تراو

که  یح نگزاردند؛ و ھنگامید، با ما نماز تراویچون شب ششم (از آخر ماه رمضان) فرارس
ح و ینصف شب، به گزاردن نماز تراومانده بود، با ما تا  یاز ماه رمضان، پنج شب باق

 ام پرداختند.یق

! کاش با ما ج رسول خدا ی) گفتم: اج امبرید: خطاب به پیدر ادامه گو س (ابوذر
ز یشب را ن ی مانده یباق یعنید؛ (یپرداخت یح میام و نماز تراوین، به قیشتر از ایامشب ب

ح  ۲/۴۲؛ دارمی ۱۳۲۷ح  ۱/۴۲۰؛ ابن ماجه ۱۳۶۴ح  ۳/۸۳؛ نسایی ۸۰۶ح  ۳/۱۶۹ترمذی  -١
 .۵/۱۵۹؛ و مسند احمد ۱۷۷۷
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ھمراه با امام، در  یھرگاه مرد«فرمودند: ج  آن حضرت !د)یشد یام مشغول میبه ق
، یو یبرا یش رھسپار گردد، به راستیخو ی جماعت، نماز بگزارد و پس از آن به خانه

 ».گردد یام و عبادت کّل شب، محاسبه میق
ک یح نگزاردند تا آن که یمانده بود، با ما نماز تراو یو چون چھار شب از رمضان باق

مانده بود، خانواده و زنان  یاقکه سه شب از رمضان ب یشد؛ و ھنگام یسوم شب سپر
ن قدر یح پرداختند و ایام و نماز تراویر مردم را جمع کردند و با ما به قیخود و سا

 م.یرا از دست بدھ »َفالح«م که مبادا یدینمودند که از آن ترس یطوالن

ست؟ او در پاسخ گفت: خوراک یچ »فالح«م: یگفت س د: خطاب به ابوذریگو یراو
 سحر. یدنیو نوش

رمضان  ی مانده یام باقیست و ھفتم،) در ایپس از (شب ب(:دیدر ادامه گو س (ابوذر
 ح نگزاردند.یست و نھم) با ما نماز تراویست و ھشتم و بیدر شب ب یعنی(

ن یر ایز نظیاند. و ابن ماجه ن ت کردهیروا ییو نسا یث را ابوداود، ترمذین حدی[ا
، ین تفاوت که ترمذیت کرده است؛ با ایرواث معنا نه از لحاظ لفظ) یث را (از حیحد

 ].ت نکرده استیرا روا» م يقم بنا بقيّة الشهرـثمّ ل«عبارت 
 :حینماز تراو یھا تعداد رکعت شرح:

؛ متأسفانه یو اصول یاست، نه مسائل اعتقاد ینید یح، از مسائل فرعینماز تراو
اختالف و تفرقه را در مساجد و  یھستند که با آغاز ھر رمضان، آشوب و بلوا یگروھ
شتر از ھشت یکه بکنند  می آورند و گمان ین مسلمانان به وجود میگر در بید یجاھا

شتر از ھشت رکعت بخواند، بدعتگزار بوده و مستحق یبکه  کسی رکعت، بدعت است و

، یاست و ھر گمراھ ی، گمراھیھر بدعت«فرمود: ج  امبریاست؛ چرا که پ یعذاب الھ
 ».عذاب دوزخ استمستحق 

شتر از ھشت رکعت خوانده شود، بلکه گناه یست که بیقت، گناه آن نیو در حق
 یبرا یا لهیح را وسینماز تراو یھا است که تعداد رکعت یو اشتباه بزرگ، وقت یواقع

 م.یر آن، قرار دھیجاد آشوب و بلوا در مساجد و غین مسلمانان و ایاختالف و نزاع در ب
نماز  یھا تعداد رکعت«به بحث  یاجمال ی) نگاھ۱۳۰۲ث یشرح حد، (در یو به زود

 کنم: ینجا به ذکر چند نکته بسنده میم داشت؛ و در ایخواھ »حیتراو

 



 ١٢٩ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

 ینید یمسائل فرع ی ح، از زمرهید، نماز تراویان گردیز بیتر ن شیچنان که پ -۱
 ین رو اشتباه است که گروھی؛ از ایو اصول یمسائل اعتقاد ی است نه از جمله

گر ید یاختالف و تفرقه را در مساجد و جاھا یبا آغاز ھر رمضان، آشوب و بلوا
شتر از ھشت رکعت، یاورند و گمان کنند که بین مسلمانان، به وجود بیدر ب

شتر از ھشت رکعت بخواند، بدعتگزار است و مستحق یبکه  کسی بدعت است و
 .باشد! یم یعذاب الھ

زنان)؛ و در مورد  یمردان و ھم برا یم براح، سّنت مؤّکده است (ھینماز تراو -۲
نماز  یھا شود که تعداد رکعت یم یانسان دچار گناه واقع یح، زمانینماز تراو

جاد آشوب و بلوا ین مسلمانان و ایاختالف و نزاع در ب یبرا یا لهیح را وسیتراو
 ر آن، قرار دھد.یدر مساجد و غ

 امبرینظر دارند که پ ، اتفاقیاسالمنظران  فقھاء و محدثان و دانشوران و صاحب -۳
ا چھار روز به جماعت خواندند و بعد از آن یح را با صحابه، سه روز ینماز تراوج 

م داشتم که واجبش ین بیاز ا«نخواندند؛ و در مورد عدم استمرار آن فرمودند: 
 ل بر وجوب آن است.یبدون وقفه، دل ی؛ چون استمرار کار»دیبدان

ح به یبر آن است که خواندن نماز تراو ینیصاحب نظران دشتر فقھاء و یب یرأ -۴
شتر علماء و یدگاه بین رو، قول راجح از دیجماعت، بھتر و افضل است؛ از ا

ح به جماعت، بھتر و برتر ی، بر آن است که خواندن نماز تراویدانشمندان فقھ

فرمان داد که  س را عمر بن خطابیاست؛ ز ییاز خواندن آن به تنھا

ن یل ایز به دلیبخوانند؛ و ن س بن کعب یح را به امامت ابیمسلمانان، نماز تراو

 آن را به جماعت گزاردند.ج  که رسول خدا
از  یفه) و برخیوسف (شاگر ارشد امام ابوحنیاز امام مالک، امام ابو یتیو در روا

نده شود؛ ح، در خانه خواین باورند که بھتر آن است که نماز تراوی، بر ایشافع یعلما
 مستحب و سّنت. یر نمازھایھمانند سا

ح ھشت رکعت است و اضافه ینماز ترا یھا که تعداد رکعتکنند  می اّدعا یبعض -۵
 آن، مستحق عذاب دوزخ است؛ و استدالل ی دھنده بر آن بدعت است و انجام

ت کرده یروا س از ابوسلمة بن عبدالرحمن یکه امام بخار یثیبه حدکنند  می

در ماه رمضان چگونه ج  امبرینماز پ«د: یپرسل  شهیاز عا یاست که و
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ازده رکعت یشتر از یر آن، بیگفت: در رمضان و غل  شهیبود؟ عا
، ینظران اسالم شتر علماء و صاحبیاست که ب ین در حالی. و ا»خواند ینم

فه، امام مالک، امام یح ھستند؛ از جمله امام ابوحنیست رکعت تراویقائل به ب
ن گروه از ین ایل و براھی، دالی. [و به زود.، ابوداود ویامام احمد، ثور، یشافع

 ].م نمودیان خواھیل بیعلماء را به تفص
 : ح، عجله و شتاب ممنوع استینماز تراو یدر ادا -۶

 د:یفرما یه مکت شده است یرواج  خدا امبریح مسلم از پیو صح یح بخاریدر صح

م ِمْن َذنِْبهاحتساباً و َمْن قاَم رمضاَن ايماناً « ُ ما تقدَّ  یھا س شبکھر « ».ُغفِرهلَ
ده یگناھان گذشته اش آمرز ی مان و اخالص به نماز بگذراند، ھمهیا یرمضان را از رو

 .»شود یم
 یھا شب یام و شب زنده داریع، و قیماه رمضان از جانب خداند متعال تشر ی روزه

در  یآن حضرت شب زنده دارسفارش شده است، و ج  امبر خدایماه رمضان از جانب پ
د دانست یبا یشدن گناھان و خطاھا ِاعالن فرموده است؛ ول کماه رمضان را سبب پا

شدن از  کباعث آمرزش گناھان و پا یتنھا در صورت یو شب زنده دار »لیاِم لیق«
ه دارد ک یان و آداب و ُحدودکه انسان مسلمان آن را با شروط و ارکگردد  یھا م یدیپل

فاتحة  ی خواندن سوره ینه و تأنّ یم، با طمأنیدان یه مکامل انجام دھد. چنانکبه طور 
 امبریرا، پیان نماز است؛ زکاز ار یکیھا  ھا و سجده وعکنه انجام دادن ریالکتاب و با طمأن

ت یمثال رعا ید، و براینما ینمازش را درست ادا نم ید شخصید یه مک یھنگامج 
 نمود، به او فرمود:  ینه را در نماز نمیطمأن

 حيّت َ�ْطَمنِئَّ قائِماً،و اْرَكْع َحيّت َ�ْطَمنِئَّ راِكعاً،«
ْ

اْسُجد حيّت َ�ْطَمنِئَّ ساجداً، و اْ�تَِدل
َجَدتِ�ِ حيّت َ�ْطَمنِئَّ جالِساً، ت باز کوع برو تا از حرکبه ر«. )١(»هكذاو َواْجِلْس بََ� السَّ

ه در کنین تا اک، و سجده یریت آرام گکستاده از حریه اکنیز تا ایوع برخک، و از ریستیا
ن ی، و ھمیت باز مانکن تا از حریان دو سجده بنشی، و در میستیت باز اکسجده از حر

 »طور...

 بخاری و مسلم و اصحاب ُسَنن، از ابوھریره. -١

 

                                           



 ١٣١ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

باشد. دانشمندان و علما در حّد  یشرط الزم نماز م »نهیطمأن«ان، کن اریا یدر تمام
ن حّد آن را به یمترک یمشروط و الزم اختالف نظر دارند؛ بعض ی نهین طمأنیو حدود ا

بحانَ ريبِّ اَالعيل«ح گفتن مثًال یبار تسبیک ی اندازه گر مانند ید یاند؛ و بعض دانسته »سُ
وع و سجده الزم است کنه در ریه مقدار طمأنکاند  ردهکه شرط یمیخ االسالم ابن تیش

ح آمده یث سه بار تسبیه در حدکنیل ایه دلح گفتن باشد؛ بیسه بار تسب ی به اندازه
ان نماز به که انسان در ارکن، الزم است ینه است. بنابراین حّد طمأنیمترکن یاست، و ا

 د:یفرما ید. خداوند متعال میث نماکح گفتن مَ یسه بار تسب ی اندازه

ۡفلََح ﴿ 
َ
ِينَ ٱ ١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱقَۡد أ  .)١(]۲-۱[المؤمنون:  ﴾٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعونَ  �َّ

 .»گذارند و در نماز خاشع و فروتنند یه نماز را مکھستند  یسانکمؤمنان رستگار «
 یو خشوع قلب یبر دو نوع است: خشوع جسمان» خشوع«

ستند، انسان به یت باز اکبدن از حر یھا ه اندامکنیعبارت است از ا یخشوع جسمان
ند؛ و کن طرف و آن طرف نگاه نیبا اندام غافل نماند و روباه آسا به ا یباز ی لهیوس

ه ھمان کوع و سجده نپردازد، بلکع، به ریتند و سر یلینزند، و خ کھمچون خروس نو
وجل تشرکگونه  ان و حّد و کار یع فرموده است نماز آن را با تمامیه خداوند َعزَّ

دارد، به  یو جسمان یاز به خشوع بدنیه نماز نکد. حال، ھمانطور یحدودش ادا نما
 از دارد.یز نین یو روحان یُخشوع قلب

ُحضور عظمت خداوند در قلب انسان است، و آن حاصل  یبه معنا یخشوع قلب
 یادآوریشوند، و  یه در نماز تالوت مک یات قرآنیشود ُجز با تأّمل و دّقت در آن آ ینم
شگاه خداوند عزَّ و جل قرار دارد. یه شخص نماز گزار در پکنیا یادآوریامت و یق

م یام به دو ن ان خود و بندهید: [نماز را میفرما یم یث قدسیخداوند متعال در حد

ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿د: یگو یه، بنده مک یام، وقت م نمودهیتقس خداوندمتعال  ﴾٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ

خداوند  ﴾٣لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿د: یرد و ھرگاه بگوکش یمن را، مرا ستا ی د: بندهیفرما یم

 ﴾٤ّ�ِينِ ٱَ�ٰلِِك يَۡوِم ﴿د: یگو یه بنده مکام مرا ثنا گفت، و آنگاه  د: بندهیفرما یمتعال م
إِيَّاَك َ�ۡعُبُد ﴿د: یگو یه بنده مکرد؛ و آنگاه کم یام مرا تعظ د: بندهیگو یخداوند متعال م

باشند. و آنگاه  یام م ان من و بندهین مید: ایفرما یخداوند متعال م ﴾٥�يَّاَك �َۡسَتِع�ُ 

 .۲-۱مؤمنون /  -١
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َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿د: یگو یکه بنده م ن از آن ید: ایفرما یخداوند متعال م ﴾٦لُۡمۡسَتِقيمَ ٱ لّصِ
 .)١(]دھم یه از من خواھد به او مکباشد، و آنچه را  یام م بنده

ش را یه خواسته ھاکشود، بل یگردان نم یخداوند سبحان از شخص نماز گزار رو
ه در نماز با کن الزم است، مسلمان نمازگزار توّجه داشته باشد یند؛ بنابراک یاجابت م

 یات نماز، و در ھر وقتکاز حر یتکد در ھر حریپردازد؛ و با یخداوند متعال به گفتگو م
 ین رو، نمازگزارانیان آن حضور قلب داشته باشد. از اکاز ار ینکاز اوقات آن، و در ھر ُر 

ابند، و آن را ی ییه از نماز فارغ شوند، و از آن رھاکن باشد یھّم و قصد آنان ا یه تمامک
نگونه نماز خواندن مورد قبول درگاه ینند؛ اکبر دوش خود احساس  ینیبار سنگ

چند  ی از مردم در ماه رمضان فقط در فاصله یاریخداوند متعال نخواھد بود. بس
ه نمازھا را کن است یھّم و غّم آنان ا یو تمامخوانند،  یعت نماز مکست و سه ریقه بیدق

امل و با خشوع و کوع و سجود را به طور که رکنیان برسانند، بدون ایبه سرعت به پا
ت یفکین ینند. نماز با اک ین نماز را تمام مکن وقت ممیمترکند، در ینه ادا نمایطمأن
رود، و به نماز گزار  یآسمان باال م یبه سو یکاه و تاریث آمده است: سیه در حدکچنان

 شود: یگفته م

ه تو مرا تباه کخداوند تو را تباه گرداند، ھمانگونه «. »َضيََّعَك اُهللا َكما َضيَّْعتَ�«
 .!»یدیگردان
به  ید و نورانیه آھسته ادا شده باشد، سفکامل کان کخشوع و ار ینماز دارا یول

 د:یگو ید، و به صاحبش مینما یآسمان عروج م

ه مرا محفوظ کدارد ھمانطور خداوند تو را محفوظ «. »َحِفَظَك اُهللا كما َحِفْظتَ�«
 .»یداشت

خواھند  یه مک یجماعت و نمازگزاران ی از ائّمه یاریحت من به بسیسفارش و نص
عت] را با شتاب و عجله و بدون خشوع و حضور قلب و کر ۲۳عات نماز [کآن تعداد ر
ه کست، بلیت مورد توّجه نیمکنماز  یه در اداکست ن اینند، اکادا  یآرامش بدن

ا با خشوع و یه آکنماز مورد توّجه است، توّجه به اصل نماز است  یادا ی ت و نحوهیفکی
شده و قرائت  یعات متعّدد نماز سپرکا شتابان و با عجله، تعداد ریخضوع ادا شده، 

 اند. شده

 صحیح مسلم. -١

 

                                           



 ١٣٣ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

 مسلمانان خاشع قرار دھد. ی ه ما را در زمرهکم یاز خداوند متعال خواستار
 )فیَضعِ ] (۵[ - ۱۲۹۹

ْلَةً  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َقْدُت : قَالَْت  اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ

َِقيعِ  ُهوَ  فَإَِذا يل ُ�نِْت « َ�َقاَل  بِابلْ
َ
َاِ��َ  أ

َ
نْ  خت

َ
 أ

يَف  ُ؟ َعلَيِْك  اهللاُ  َ�ِ ُت  َورَُسوهلُ
ْ
نََّك  َظنَنُْت  إِ�ِّ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: قُل

َ
َ�يَْت  �

َ
: َ�َقاَل  �َِسائَِك  َ�ْعَض  أ

  اهللاَ  إِنَّ 
َ

ُل  َ�َعاىل ْلَةَ  َ�ْ�ِ
َ

  َشْعبَانَ  ِمنْ  انلِّْصِف  يل
َ

َماءِ  إِىل ْ�يَا السَّ رَثَ  َ�يَْغِفرُ  ادلُّ
ْ
�

َ
 َشْعرِ  َعَددِ  ِمنْ  ِأل

ٍب  َ�نَمِ 
ْ
اهُ  »لَك وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ ابْنُ  الرتِّ هْ  وَ اجَ ادَ  مَ زَ ينٌ  وَ زِ َّنِ «: رَ تَحَ  ممِ الَ  »النَّارَ  قَّ اسْ قَ يُّ  وَ ذِ مِ ْ تُ : الرتِّ عْ مِ  سَ

ا دً َمَّ نِي حمُ عْ يّ  يَ ارِ ا يضعف البُخَ ذَ يث هَ  .)١(احلَدِ

افتم؛ یش) نیرا (در بستر خوج  رسول خدا ید: شبیگو ل شهی) عا۵( -۱۲۹۹
ع یشان در قبرستان بقیشان برآمدم و) متوجه شدم که ایا ین رو، به جستجوی(از ا

از ج  ش بودند؛ و چون آن حضرتیاز با پروردگار خویمشغول راز و ن ھستند (و در آنجا
 از با پروردگارشان فارغ شدند، رو به من کردند و) فرمودند:یراز و ن
امبرش، بر تو ظلم و ستم روا دارند (و در شب نوبت یکه خدا و پ یم آن داریا بیآ«

 یگمان بردم که به نزد برخ! ج رسول خدا یگفتم: ا !»گر ھمسرانم بروم)یتو، به نزد د

 فرمودند:ج  امبرید. پیش رفته باشیگر از ھمسران خوید
د و یآ یا فرود میشعبان به آسمان دن ی مهیگمان، خداوند بلندمرتبه در شب ن یب«

 یبن« ی لهیگوسفندان قب یشتر از شمار موھایھا ب را که شمار آن یشمار یب یھا انسان
 ».آمرزد یاست، م »کلب
ز افزوده ین عبارت را نین ایاند. و رز ت کردهیو ابن ماجه روا یث را ترمذین حدی[ا

آمرزد که مستحق رفتن به دوزخ  یرا م یخداوند، کسان«؛ »مّمن استحّق انلار«است:] 
 ».ھستند

ف به یث را ضعین حدیدم که ایشن یل بخارید: از محمد بن اسماعیگو یو ترمذ
 آورد. یشمار م

ع یوس یاند؛ از جمله: به مکان نوشته یگوناگون ی، معان»عیبق« ی: برا»عیالبق« شرح:
نه را که یمد یآن باشد. قبرستان عموم ی شهیشود که در آن، درخت و ر یگفته م

 .۶/۲۳۸؛ و مسند احمد ۱۳۸۹ح  ۱/۴۴۴؛ و ابن ماجه ۷۳۹ح  ۳/۱۱۵ ترمذی -١
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 ی: نام نوع»غرقد«اند.  دهینام »ع الغرقدیبق«مملو از آن درختان بوده است،  ینیزم
 ده است.ییرو یدرخت است که در آنجا م

ع یبق«اند،  در آن مدفونج  امبریپ یھا قبرستان را که عّمهن یا یشمال غرب
ع جدا بوده و در یاز بق یوارید ی لهیتر به وس شین قسمت، پیاند؛ ا نام نھاده »العّمات

ع را که محل دفن مردگان یبق یوار آن را برداشتند. جنوب شرقیق، د. ھ ۱۳۷۳سال 
وار آن را ی، دیاند. بعدھا در دوران ُامو خوانده »حش کوکب«رمسلمان بوده، یھود و غی

 ع ملحق کردند.یخراب و به بق
خ نگاران، یرا تاریره دارد؛ زینه در دل شبه جزیرید یا خچهی، تارع الغرقدیبق

 اند. ت باز گرداندهیآن را به دوران جاھل ی هینیشیپ
سالم، اموات خود نه) بوده و قبل از ایثرب (مدین مکان، قبرستان مردم یدر ابتدا، ا

سپردند. پس از اسالم، تنھا به دفن اموات مسلمانان اختصاص  یرا در آن به خاک م
سپردند. قبرستان  یبه خاک م »حش کوکب«رمسلمانان را در یان و غیھودیافت و ی

وار شھر قرار یرون از دیار کوچک بوده، بیل شکل و بسیع، که به صورت مستطیبق
 مترمرّبع بوده است. ۳۴۹۳داشته و مساحت آن 

، انیقار، تابعان، ده ھزار نفر از صحابهش از یع، آرامگاه بیبه ھر حال، قبرستان بق

نقل شده است ل  سیاست. از اّم ق گرانقدر صدر اسالم یشھداو  ھاشم یبن، سادات

 ۷۰۰۰۰ن قبرستان در آخرت یس! از ایام ق«ع آمدم؛ فرمود: یبه بقج  امبریکه ھمراه پ
آنان  یھا که صورت یروند، در حال یخته شده و بدون حساب به بھشت مینفر برانگ

 و ابن ماجه) یی(مسلم، نسا» درخشد. یمانند ماه شب بدر م

 :...»انّ اهللا تعايل ينزل ليلة النصف من شعبان«
وجود دارد که  یادیات زیشعبان) روا ی مهیا شب نیلت شب برائت (یفض ی درباره

 ی کرده است؛ و ھمه یآور جمع »الدّر المنثور«در  یوطیعالمه سھا را  شتر آنیب
 باشند. یف مین موضوع از نظر سند، ضعیات وارد شده در ایروا

آن به نام  یاز علل ضعفش، راو یکیباشد؛  یف میز ضعینل  شهیث عایو حد
، یشناس رجال ی نظران عرصه دگاه صاحبیباشد که ضعف او از د یم حجاج بن ارطاة

ن ی، ایکیوجود دارد؛  دو انقطاعز یث نیباشد. و عالوه بر آن، در سند حد یمشھور م
سماع ن که یگر ایست؛ و دیثابت ن ریبن کث ییحیاز  سماع حجاج بن ارطاةاست که 

 



 ١٣٥ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

ن نقل شده که یبن مع ییحیباشد؛ البته از  یز ثابت نمین عروةاز  ریکث یبن اب ییحی
ن باشد، سند یداند که اگر چن یثابت مر را از عروة یکث یبن اب ییحیشان سماع یا

ن یث ایر احادیز مانند سایث نین حدیک انقطاع دارد. و در ھر صورت، ایث، فقط یحد
 باشد. یف میموضوع، ضع

 ینظران اسالم از علماء و صاحب ین موضوع، برخیث ایو با وجود ضعف احاد
خاطر که  نیبدباشد؛  یت دادن به عبادت در شب برائت، بدعت نمیاند: اھّم  گفته

لت شب یرساند که فض ین مطلب را میھا، ا ِث شب برائت و کثرت آنیاحاد ی مجموعه
ن ین که عمل امت در ایگر ایل دیست؛ دلیاساس ن یت دارد و بیشه در واقعیبرائت، ر

تر چند بار ذکر شده است که  شین قاعده، پیشب اھتمام دادن به عبادت بوده است؛ و ا
دا یمقبول، ارتقاء پ ی د گردد، به درجهییتعامل اّمت، تأ ی لهیوس ف بهیث ضعیھرگاه حد

 یاتیو ثابت شده است. البته روا یقطع یلت شب برائت، امرین رو، فضیکند؛ از ا یم
ن یز چنین شب، موضوع ھستند؛ و از تعامل اّمت نیکصد رکعت نماز در ایمانند خواندن 

 ست.یثابت ن یا وهیش
ده باشد، وارد نشده یصّحت رس ی ه به درجهک یثیشعبان حد ی مهیشب ن ی درباره
و  َحَسْن از دانشمندان آنھا را  یه بعضکوجود دارند  یثین رابطه احادیدر ا یاست؛ ول

شعبان  ی مهیرامون شب نیتوان گفت: پ یم یلّ کاند. به طور  شمرده مردودآنھا را  یبعض
 یم، ھمگینکن باره مراجعه یدر اث حسن یوارد نشده است، و اگر به احاد یثیچ حدیھ

 یبرا یمشّخص ینند؛ اّما، دعاک یه مین شب را توصیردن در اکدعا خواندن و استغفار 
 یشورھاکاز  یمردم در بعض یه بعضک یین شب وارد نشده است، و آن دعاھایا

ند، نادرست و ینما یع میان مردم توزیخوانند و بصورت چاپ شده، آن را م یم یاسالم
 ندارد. یسازگار یو نقل یل عقلیاساس است و با دل یب

 خوانند: یه مک ییاز آن دعاھا یا نمونه کنیا

ْو ُمْقرَتاً يلعَّ «
َ
ْو َمْطروُداً أ

َ
ْو َ�ْروماً أ

َ
اَللُّهمَّ ِاْن ُكنَْت كتَبْتَ� ِعندك يف امِّ الكِتاِب شقّياً أ

ْزِق، فَاْمُح اللُّهمَّ بَفْضِلَك َشقاَو� اَثِْبتْ� عندك يف امِّ و ِاقْتار ِرْز�و َطرْديو ِحْرما�و يف الرِّ
لِ و الِكتاِب َسعيداً َمْرزوقاً ُمَوفَّقاً للخ�اِت لكِّها فاِنََّك قلَت   قولَُك احلَقُّ يف كتابَِك الُمَ�َّ

 »ِعنَْدُه اُمُّ الكتابو َ�ثْبُُت و يلَع لِساِن نَِبيَِّك الُمرَْسل: َ�ْمُحو اُهللا ما �َشاءُ و
خداوندا! اگر مرا در لوح المحفوظ و نزد خودت، بدبخت و محروم و طرد شده و «

ت و طرد شدن و یو محروم یخودت بدبخت ی، به فضل و بزرگواریا قرار داده یروز یب
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ه در قرآن و بر زبان کو گفتار تو  یا ه خود فرمودهکر بودن را از من محو فرما، یفق
 ثباتا ای: خدا آنچه را بخواھد محو ییفرما یه مکشده حق است  یامبر ُمرسلت جاریپ

 .»و اصل کتاب نزد اوستکند  می
د: یگو یه در اّول آن مکنیم، و آن ایخور یبرم یارکن عبارات دعا، به تناقض آشیدر ا

ْو َ�ُْروماً «
َ
يف اُمِّ اثِْبتْ� ِعنَدك و .. فَاْمُح هذا.ِاْن ُكنَت َكتَبتَ� عندَك يف اُمِّ الكتاِب َشِقيَّاً أ

ِعنَدُه اُمُّ و �ثْبُُت و َ�ْمُحوا اهللا ما �َشاءُ «الكتاب َسعيداً مرزوقاً موفَّقاً لِلخ�اِت... ِالنََّك قلَت 
ست؛ پس یه محو اثبات در لوح المحفوظ نکن است ین دعا چنیا یمعنا» الِكتاب

 شود. یاز محو و اثبات در لوح محفوظ درخواست م یچگونه موارد

  :ج امبریان شده است منافات دارد. پیآنچه در آداب دعا ب با یالمکن یچن
لةِ «

َ
ُْم اَهللا فَاْجِزُموا يف الَمْسأ تلْ

َ
د، با قطع و یودھرگاه از خدا درخواست نم«. »اذا َسأ

 .»دینکجزم درخواست 
به ما رحم  یامرز، و اگر خواستیما را ب ید گفت: پروردگارا! اگر خواستیدر دعا نبا

ه کست، بلیند نینزد خداوند خوشا یه چنان عملکده!  یمرا روز ین، و اگر خواستک
ن یه چنکده...  ین! مرا روزکامرز! به من رحم ید: مرا بین بگویقیت و ید با قاطعیبا
ق دعا بر یباشد. اّما، تعل یننده مکدعا و استغفار شخص دعا  یباعث قبول یا وهیش

ه کھمانطور » یاگر خواست«ْن ِشْئَت) د: (اِ یننده بگوکه، دعا کنیت و شرط، مانند ایمش
شگاه یاز در پیان شد، خارج از اسلوب و آداب دعاست، و خارج از اسلوب راز و نیب

از  یزیاز بندگان و درخواست چ یزیان درخواست چیباشد؛ فرق است م یپروردگار م
 پروردگار.

بشر است گاه نسبت به  ی ه ساخته و پرداختهک ییه دعاھاکنین داللت دارد بر ایا
معنا قاصر و نارسا ھستند، و چه بسا وارونه، غلط و متناقض با مطلوب صاحب  یادا

بھتر از  ییچ دعایاسلوب و بالغت و ُحسن َادا ھ ییبایباشد، و بخاطر ز یدعوت م
وتاه کجامع در قالب الفاظ  یمعان یه آن دعاھا داراکرا یست؛ زیمأثور ن یدعاھا

ست و با یان داشته، نیبج  رمکبھتر از آنچه رسول ا یا هیچ ادعین، ھیاباشند. بنابر یم
اجر و  -۱شان، انسان مؤمن مستوجب دو اجر و ثواب خواھد شد: یا یاز دعاھا یرویپ

شه آن یه ھمکلذا بر ما الزم است  ؛ج امبریت از پیاجر و ثواب تبع -۲ثواب دعا 
 م.ینکرا بخاطر سپرده و با آنھا دعا  ینبو ی هیادع

 



 ١٣٧ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

.. .مخصوص آن و یو نوافل و دعا یشعبان و شب زنده دار ی مهیراجع به شب ن
 م.یعت، در دست نداریح و نه در شریث صحی، نه در احادیچ گونه َسَندیھ

شعبان  ی مهید از مردم، به بزرگداشت نیام، به تقل کیودکآورم، در اوان  یاد میبه 
از مردم  یازین یت بیم؛ و به نیخواند یعت نماز مکم؛ به قصد طول عمر دو ریپرداخت یم

گر نماز یعت دکم؛ سپس دو ریردک ین را قرائت میاسیم؛ و یخواند یگر میعت دکدو ر
نداده، و  ین گونه عبادات دستوریعت به ایه شرکدانم  ی، مکنیر آن، ایم، و غیخواند یم

شدن آن اد یم و زکو ممنوع بودن » فیتوق«گر اصل و اساس در عبادات یاز طرف د
را، ید؛ زیخواھد اختراع نما یه مکتواند در عبادات ھر آنچه را  یاست. انسان نم

، تنھا از آِن یھا و مراسم عباد م برنامهیع عبادات و تنظیتشر یستگیت و شایصالح
 خداوند متعال است و بس.

مۡ ﴿
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ �ََ�ُ ْ ْ  ُؤا   َما لَمۡ  ّ�ِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َ�َُعوا

ۡ
ُ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ  .]۲۱[الشوری:  ﴾�َّ

ع یشان تشریا یرا برا ینیام دکه آنچنان احکاند  برگرفته یانیکخدا شر ینان برایا ای«
 ؟!»ه خداوند نسبت به آنھا اذن نداده استکاند  ردهک
و  یه در مسائل مربوط به عبادات در حّد نصوص شرعکن، بر ما واجب است یبنابرا

اگر  یمأثور، حتّ  ی هیم، و از ادعیم، و پا فراتر نگذارینکتوّقف ج  رمکامبر ایسّنت پ
 .. و الله اعلم.میھم باشند، فراتر نرو یخوب یدعاھا

 مخصوص آن یشعبان و قرائت دعا ی مهیتجّمع در شب ن
م، و یماه شعبان قرار دار ی نون ما در آستانهکاز مردم بپرسند که ا ید برخیشا

نمازھا و دعاھا، اختصاص  یا به بعضشعبان ر ی مهیاز مسلمانان شب ن یبعض
ن شب وارد شده یلت ایدر فض یزیا چیاست، و آ ین عمل آنان شرعیا ایدھند... آ یم

 است؟
ت شده است، از یث روایاحاد یشعبان بعض ی مهیلت شب نیراجع به فض جواب:

 یگردد، و دعا یم ین شب بر بندگانش متجلّ یخداوند متعال در ا«ه کن یجمله ا
از دانشمندان  یبعض» ند.ک یره را، اجابت میبکن گناھان یبکر از مرتیبندگان، غ

 یه قاضیه فقکاند؛ تا آنجا  ف دانستهیآن را ضع یث را َحَسن، و بعضین احادیا یاسالم
اء آن با طاعت و ین شب و احیلت ایکه راجع به فض یثید: احادیگو یم یر بن عربکابوب

و نه از اصحاب و نه از مسلمانان قرون ج  امبریث نه از پیداند؛ آن احا عبادت وارد شده
ه کم یدر دست ندار یتیند، وارد نشده است؛ و روایآ یر القرون به شمار میه خکه یاّول
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رده، و کرا قرائت  یخاصّ  ین شب اجتماع نموده باشند، و دعاھایاء ایاح یآنان برا
» سی« ی شوند؛ سوره یجمع مخوانند و در مساجد  یمخصوص بعد از مغرب م ینمازھا

و  یت توانگریخوانند؛ و به ن یعت نماز مکت طول عمر دو ریخوانند، و سپس به ن یرا م
ه از ککنند  می را قرائت ییخوانند؛ و سپس دعا یم یگریعت دکاز مردم دو ر یازین یب

و مخالف  یطوالن یدعا یکه آن، ک یت نشده است و در حالیان رواینیشیاز پ یکچ یھ
ن دعاھا یننده در اکه دعا کرا یعت است؛ زیو متناقض و متعارض با نصوص شر

 د:یگو یم

» َّ ْو َ�ُْروماً او مطروداً او ُمْقرَتاً يلَعَ
َ
اَللُّهمَّ ِاْن ُكنَت َكتَبتَ� عندَك يف اُمِّ الكتاِب َشِقيَّاً أ

اَثِْبتْ� عندك يف امِّ و ِاقْتار ِرْز�و َطْرديو ِحْرما�و يف الرزِق، فَاْمُح اللُّهمَّ بَفْضِلَك َشقاَو�
َت و الِكتاِب َسعيداً 

ْ
لِ و َمْرزوقاً ُمَوفَّقاً للخ�اِت لكِّها؛ فاِنََّك قُل  قولَُك احلَقُّ يف كتابَِك الُمَ�َّ

 »›ِعنَْدُه اُمُّ الكتابو َ�ثْبُُت و َ�ْمُحو اُهللا ما �َشاءُ ‹يلَع لِساِن نَِبيَِّك الُمرَْسل: و
روشن و ملموس است،  یخوانند، و در آن تناقض یه مکاست  یین عبارت دعاین عیا

، آن را محو فرما و یا ن و چنان نوشتهید: اگر در لوح محفوظ مرا چنیگو یم یھنگام
ْثُبُت َو یشاُء و یْمُحو اللُه ما ی: «یا ه تو فرمودهکرا یمرا نزد خود برخالف آن قرار ده؛ ز

ه لوح محفوظ محو و اثبات ندارد؛ و محو و کن است یآن ا یمعن»! الکتابِعْنَدُه ُامُّ 
ن یه چنیه مفھوم آک یره پس وقتیه و غکل ُصُحف مالئیآن است؛ از قب یاثبات در سوا

ه برخالف آنچه نوشته است، کخواھد  یرا دارد چگونه از پروردگارش م یمفھوم مضمون
 ؟!یھست و نه اثبات یه محوه در اّم الکتاب نک یند در حالکمحو اثبات 

ن یند: اگر چنکد آن را بازگو یو ترد کنده با شیه گوکاست  یین چه دعایز، این

به ما ج  امبریه پک ین... در حالک، چنان یا ردهکن، و اگر چنان کمحو  یا ردهک
را به  یدیو ترد کچگونه شیم و ھینکان ین بیقید ُدعا را با َجزم و یه باکدستور داده 

 ین دعایه اکنید در متن ُدعا خود داللت دارد بر ایو ترد کن شیم. وجود ایُدعا راه ندھ
 عت ندارد...یدر شر یه و اساسیاست و پا یغلط

ماه  ی مهیاعظم تو در شب ن یا به تجلّ ین دعا گفته شده است: خدایدر اچنین  ھم و
را  یبتیابد؛ بال و مصی یصله میاستوار ف یبیباترت یارکه در آن ھرگونه کّرم کشعبان م

را، ین ھم اشتباه است؛ زین!... اکم، از ما برطرف یدان یه نمکم، و آنچه را یدان یه ما مک
 یعنیه قرآن در آن نازل شده، کاست  یارھاست، ھمان شبک ی صله دھندهیه فک یشب

 



 ١٣٩ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

در ماه  ین شبیح قرآن چنیاعظم است، و مطابق نّص صر یه شب تجلّ کشب قدر، 
 د:یفرما یدخان م ی ان است؛ خداوند متعال در سورهرمض

َ�َٰرَ�ٍة� إِنَّا ُكنَّا ُمنِذرِ�نَ  ٢لُۡمبِ�ِ ٱ ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  ١حمٓ ﴿  نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةٖ مُّ
َ
آ أ �ِيَها  ٣إِ�َّ

ۡمٍر َحِكي�ٍ 
َ
 .]۴-۱[الدخان:  ﴾٤ُ�ۡفَرُق ُ�ُّ أ

ه ما کرا یم زیردکفرخنده نازل  یه ما آن را در شبکسوگند به کتاب روشنگر، «
 .»ابدی یصله میبه نحو استوار ف یارکم. در آن شب ھرگونه یھشداردھنده بود

 د:یفرما یقدر م ی باز، خداوند در سوره

 ﴿ ٓ ا نَزلۡ  إِ�َّ
َ
 .]۱[القدر:  ﴾١رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةِ َ�ۡ  ِ�  َ�ٰهُ أ

 .»میردکما قرآن را در شب قدر نازل «
 د:یفرما یبقره م ی و در سوره

ِيٓ ٱ َرَمَضانَ  رُ َشهۡ ﴿  نزَِل �ِيهِ  �َّ
ُ
 .]۱۸۵[البقرة:  ﴾َءانُ ُقرۡ لۡ ٱأ

 .»در آن قرآن فرو فرستاده شده است هکاست  یماه رمضان ھمان ماھ«
ارھا باشد، قطعًا در ماه رمضان است؛ و به اجماع ک ی صله دھندهیه فک یپس شب

ه ک یه آن شبکنیاز ا کیحاه از قتاده آمده است ک یتیاّمت ھمان شب قدر است. روا
ف و یت ضعیروا یکشعبان است؛  ی مهیاست، شب ن یار استوارکان ھر یفارق م

» لة القدریل«ه کمبار ی لهیه آن شب، لکت شده یرا، از خود قتاده روایمضطرب است؛ ز
ھا از شعبان تا  شعبان َاَجل ی مهیدر شب ن«ه در آن آمده است: کز ین یثیاست. آن حد

ان داشته است، یر بیثکه ابن کاست؛ ھمانطور  یفیث ضعیحد» شوند یم یشعبان قطع
 باشد. یز میعت نیو مخالف نصوص شر

 ییه پر از غلط و اشتباھات است؛ دعاک یین دعایه چنکم برد یخواھ ینجا، پیاز ا

ن قرون و نه از َسَلف صالح وارد نشده است؛ و یان بھتریو نه از راوج  امبریه نه از پک
ع، با آن شنگونه یا م، یشنو یم و مینیب یم یاسالم یشورھاکه در ک یا وهیل و شکتجمُّ

آنچه وارد شده  یه در عبادات در راستاکسته است یاست؛ شا یبدعت و نوآور یک
ف   ه:کاند  باشند. گفته یم یفیتوق یه مسائل عبادتکرا یم؛ زینکتوقُّ

لَف نْ سَ باعِ مَ ٍ يف اِتِّ ريْ لُّ خَ  فَكُ
 

 

ٍّ و لَّ رشَ لَف كُ نْ خَ تِداع مَ  يف اِبْ
 

است در  یاز َسَلف است؛ و ھر آنچه شّر و بد یرویاست در پ یکیر و نیھر آنچه خ
 خلف است. یھا یبدعتگذار
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در  یاست؛ و ھر گمراھ یگمراھ یبدعت است؛ و ھر بدعت یدر عبادت، ھرگونه نوآور
 .!آتش است

 موّفق گرداند.و اصحابش ج  از رسول خدا یرویر پیخداوند ما را در مس
 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۳۰۰

ـمَ  َصَالةُ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ثَابٍِت  بِْن  َز�ْدِ  َوَ�نْ 
ْ
فَْضُل  بَيِْتهِ  يِف  ْرءِ ال

َ
 َصَالتِهِ  ِمنْ  أ

  َهَذا َمْسِجِدي يِف 
َّ

ـمَ  إِال
ْ
اهُ  .»ْكتُوَ�ةال وَ د أَبُو رَ اوُ يّ  دَ ذِ مِ ْ الرتِّ  .)١(وَ

 ینماز (نفل و سّنت«فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س ثابتد بن ی) ز۶( -۱۳۰۰
 یعنین مسجد من (یگزارد، بھتر از گزاردن آن در ا یاش م که) شخص نمازگزار در خانه

د در مسجد و ھمراه با جماعت گزارده ی) است، به جز نماز فرض (که بایمسجد نبو
 ».شود)
 ].اند ت کردهیروا یث را ابوداود و ترمذین حدی[ا

 .۴۵۰ح  ۲/۳۱۲؛ و ترمذی ۱۰۴۴ح  ۱/۶۳۲ابوداود  -١

 

                                           



 
 

 

 

 فصل سوم

 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۳۰۱

َقارِي عبد بن الرَّمْحَن عبد َعن
ْ
  بِْن  ُ�َمرَ  َمعَ  َخرَْجُت : قَاَل  ال

ْ
اِب ـال ْلَةً  َخطَّ

َ
 َرَمَضان يِف  يل

 
َ

ـمَ  إِىل
ْ
ْوَزاعٌ  انلَّاُس  فَإَِذا ْسِجدِ ال

َ
قُونَ  أ  َ�يَُص�ِّ  الرَُّجُل  َوُ�َص�ِّ  نِلَْفِسهِ  الرَُّجُل  يَُص�ِّ  ُمتََفرِّ

ءِ  مَجَْعُت  لَوْ  أرى إِ�ِّ : عمر َ�َقاَل  الرَّْهُط  بَِصَالتِهِ 
َ

ْمثََل  لاََكنَ  َواِحدٍ  قَاِرئٍ  ىلَعَ  َهُؤال
َ
 َعَزمَ  ُ�مَّ  أ

يَبِّ  ىلَعَ  فََجَمَعُهمْ 
ُ
ْلَةً  َمَعهُ  َخرَْجُت  ُ�مَّ  َكْعب بِْن  أ

َ
ْخَرى يل

ُ
 قَاَل . قارئهم بَِصَالة يَُصلُّونَ  َوانلَّاُس  أ

ِْدَعةُ  نعم: َعنهُ  اهللا ريَِض  عمر
ْ

فَْضُل  َ�نَْها َ�نَاُمونَ  َوالَّيِت  َهِذهِ  ابل
َ
 يُِر�دُ . َ�ُقوُمونَ  الَّيِت  ِمنَ  أ

وهل يقوُمونَ  انلَّاُس  َوَ�نَ  اللَّيِْل  آِخرَ 
َ
اهُ . أ وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

رمضان) با  یھا (از شب ید: در شبیگو س ی) عبدالرحمن بن عبدالقار۷( -۱۳۰۱

 به مسجد رفتم؛ در آن ھنگام مردم، متفرق و پراکنده بودند و س عمر بن خّطاب
به او اقتدا  یا خواند و دسته ینماز م ییبه تنھا یکیخواند؛  یخودش نماز م یبراھرکس 

ن مردمان را پشت یبه نظرم اگر ا«گفت:  س نجا بود که عمر بن خطابیکردند. در ا یم
 یھا را پشت سر اب م گرفت و آنی؛ سپس تصم»ک امام جمع کنم، بھتر خواھد بودیسر 

رون شدم، یب س گر ھمراه با عمر بن خطابید یجمع کرد؛ پس از آن، شب س بن کعب

 س خواندند. عمر بن خطاب یشان نماز م یکه مردم پشت سر امام و قار یدر حال
دار یخوابند و در آخر شب ب یکه م یالبته کسان است؛ ین، بدعت خوبیا«گفت: 

 .»خوانند یاست که اول شب نماز م یشتر از کسانیشوند، پاداششان ب یم

 گزاردند. ید: مردم در آن روزگار، در اول شب، نماز میگو س عبدالرحمن
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

 .۲۰۱۰ح  ۴/۲۵۰ بخاری -١
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شده و پخش شده؛ نامنّظم و م ی: پراکنده و متفّرق؛ تقس»اوزاع متفّرقون« شرح:
 نامرّتب.

 .طیاراھ؛ اراھط؛ ارھاط؛ ارُھطمرّکب از سه تا ده مرد. جمع:  ی: گروھ»الرھط«
 تر. آل دهیتر؛ ا : بھتر؛ مناسب»امثل«
 :»نعمت البدعة ھذه«

 »یق اسالمیدق یبدعت به معنا« در کتاب یدکتر عبدالملک عبدالرحمن السعد
 سد:ینو یم

نداشته  یه و مانندیکه در گذشته شب یزیجاد، و چیا یعنی: بدعت از نظر لغت

م«د: یفرما یاست؛ خداوند م يعُ السَّ دِ ضِ ـَبَ األَرْ اتِ وَ ن را ید آسمانھا و زمی: آفریعنی »اوَ
 .یر و مانندیبدون نظ

ه در مورد آن کاست  یا قولی یا اعتقادی یارکجاد یبدعت ا و در اصطالح شرع:
 یکیده است و تحت یاس نرسیا قیا اجماع یا سّنت یتاب کاز صاحب شرع در  یاجازه ا

ه معارض و کاست  یزیجاد چیا بدعت، اید. یآ نمی از قواعد و اصول عام اسالم در
 مخالف اسالم باشد.

اس یا قیا اجماع یا سنت یابد اگر مطابق قرآن ی یه تحقق مک ین ھر امر تازه ایبنابرا
از  یکیا تحت یه آکشود  یور نبود مالحظه مکبود، مشروع است و اگر مطابق مصادر مذ

ن اصول واقع شد مشروع یا نه؟ اگر تحت ایرد یگ یعام اسالم قرار م یاصول و مباد
 ست و اگر قرار نگرفت بدعت و ضاللت است.یاست و بدعت ن

دارند و از  یه از امور مستحدثه برحذر مک ین نصوصیم بیتوان یف مین تعریبا ا

بر شما باد اطاعت از «ه فرمود: کج  ش رسول خداین فرمایمانند اکنند  می یبدعت نھ
ه زنده بمانند شاھد کاز شما  یسانکنًا یقیباشد؛  یحبش یامر اگر چه برده ا یول

 ینیراشد یاز سنت من و سنت خلفا یرویخواھند بود بر شما باد پ یادیاختالفات ز
نًا ھر یقیدثه؛ د از امور مستحیزید و بپرھیند و سخت پابند آن باشیآ یه بعد از من مک

  .)١(»در آتش است یھر گمراھ«آمده است: گر ید یتیو در روا .»است یگمراھ یبدعت

اند صحیح و حسن است، به ریاض الصالحین  اند و گفته ث را ابوداود و ترمذی روایت کردهاین حدی -١
 باب محافظت سنت مراجعه کنید.

 

                                           



 ١٤٣ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

اند  ش به آنھا را دادهیَحَسنة و گرا یھا ِاحداث سنت ی ه اجازهک ین نصوصیو ب

ه ک یسک«ه فرمود: کج  ش رسول خداین فرمایم. مثل اینکجاد یسازش و توافق ا
کند  می به آن عملکه  کسی ز ثوابیند ثواب خواھد برد و نکرا احداث  یسنت حسنه ا

به که  کسی ز بار گناهیار خواھد شد و نکند گناھکرا احداث  یئه ایسنت سکه  کسی و
 .)١(»اوست یامت بر عھده یتا روز قکند  می آن عمل

ه قسمت اول بر احداث کم یابی یم درمینکتوجه  یم بندین تقسیھرگاه به ا
اش آن را  یه جزء اسالم است و اصول و مبادکچرا کند  می بیحسنه ترغ یھا سنت

ند وبار کجاد یرا ا یئه ایسنت سکه  کسی ازکند  می رد، و قسمت دوم مذمتیپذ یم
ث اول یه مدنظر حدکاست  ین ھمان بدعت و گمراھیاوست و ا یگناه آن بر عھده 

 است.
در ھرکس  ه فرود:کش حضرت یفرما استنباط شده از یم بندیف و تقسین تعریا

 .)٢(ست، مردود استین نیه از دکند آنچه را کجاد ین اید
ست مردود یه مطابق امر ما نکرا انجام دھد  یارکھرکس  گر فرمود:ید یتیو در روا

 .)٣(است
ر است اّما یاجتناب ناپذ یجاد امور مستحدثه امریاکند  می ث اشارهیه حدک یبطور

 شود: یم میبه دو نوع تقس
ن با توجه به ین باشد و ایه مخالف دکو آن عبارت است از آنچه  مردود: ینوآور -۱

 ث است.یحد یظاھر یمعنا
ن برگرفته ین باشد و ایه موافق دکو آن عبارت است از آنچه  مقبول: ینوآور -۲

ھرکس  ن است:یث چنیحد یرا مفھوم و معنایث است. زیشده از مفھوم حد
ه کرا  یزیند چکجاد یاھرکس  ایه مطابق دستور ماست کرا  یانجام دھد عمل

ست، مقبول است. و مراد از (امر ما) در ین ما ھست و از خود او نیدر د
اند. و مراد  ین است و در آن عبادت و معامالت مساویش حضرت، تمام دیفرما

 ز مشتمل بر عبادات و معامالت است.یقه است و آن نیاز (سّنت) راه و طر

ًة َحَسنة مراجعه کنید.مسلم آن را روایت کرده است. به ریاض  -١  الصالحین باب َمْن ُسنَّ ُسنَّ
 آن را مسلم روایت کرده است. مراجعه کنید به ریاض الصالحین باب نھی از بدعت. -٢
 ھمان. -٣
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باشد سنت حسنه است  یه انجام شود و موافق قواعد و اصول شرعک یارکپس ھر 
 ئه است.یباشد بدعت و سنت س یا اصول شرعینصوص  یه منافک یارکو ھر 

ه و یقیا به حقیئه یم بدعت به حسنه و سیه تقسکشود  یاز آنچه گذشت معلوم م
به واجب و ا یرده است و ک یم بندیدر کتاب ِاعتصام تقس یه شاطبکه آنطور یاضاف

 یکرده فقط ک یم بندین عبدالسالم تقسیه عزالدکروه و مباح کمندوب و حرام و م
 است. یلغو یم بندیتقس

 ج  امبریده از پیانواع عبادات رس

 شوند: یم میبه دو دسته تقسج  امبریده از پیعبادات رس
ن یاست در ا ینیل و حالت معکا شیا تعداد یان کا مید به زمان یه مقک یعبادات -۱

ر دادن، به ھمان گونه ییا تغیردن و کاد یم و زکه بدون کنوع واجب است 
 یرییده است تغیبرخالف آنچه به ما رسھرکس  ن مواردیرد، در ایانجام گ

ام روزه و یعات نماز، اکند بدعتگزار است ماند اصول عبادات، تعداد رکجاد یا
آنھا واجب است و ات در که زک یات و اموالکر زیحج و مقاد کزمان آن، مناس

 ده و امثال آنھا.یام متعلق به عقکاح

ق و سفارش یا تشوینموده  ییا راھنمایرده کبه آن امر ج  امبریه پک یعبادات -۲
محدود  ینیا حالت و تعداد معیان کا زمان و میل کآن را به ش یرده است ولک
ده است؛ پس مسلمانان در ینرس یمنع یرده، و از انجام آن در زمان خاصکن

د آن ین حال نبایأت آن مختارند، با ایان مناسب و حالت و ھکانتخاب وقت و م

ان آن را کا میا در آن زمان ینگونه یه حضرت به اکنسبت دھند ج  امبریرا به پ
ه شارع آن را بطور عام اجازه داده است کنیه به استناد اکانجام داده است بل

ر خدا و کمطلق و ذ یو روزه )١(مطلق یدھد. مانند نماز مستحب یانجام م

 یگران و قربانیو اطعام دج  امبریش و صلوات بر پیایخواندن قرآن و دعاء و ن
 الله و امثال آن. یردن به قصد صدقه و تقرب الک

 یندارد خود را ملزم به خواندن نماز مستحب یراھتکه ک یوقت یکدر  یاگر مسلمان
ن اگر خود را به یتوان شمرد؛ و ھم چن ینم رد آن را بدعتکار مداومت کن یرد و بر اک

نماز مستحبی مطلق یعنی نمازی که وقت و سبب و تعداد معینی ندارد و بسته به نظر شخص  -١
 است.

 

                                           



 ١٤٥ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

ا قرآن را بطور روزانه و در وقت یرد و کملزم  یدر زمان مشخص ینیمع یخواندن دعا
امبر یق آن را به پیه ثبوت و تصدکشود، به شرط آن نمی خواند بدعت محسوب ینیمع

ذب که افتراء و کنیا ینسبت دھد بدعت است براج  امبرینسبت ندھد، اگر آن را به پ
 بر حضرت است.

 ن شده استیه از طرف شرع معکردن آنچه کاد یم و زک
ه از طرف شرع حد و حدود آن مشخص شده حرام و بدعت ک یردن عباداتکم ک

ا تعداد یام روزه یا ایعات نماز کردن تعداد رکم کشود. مانند  یآن م یاست و باعث تباھ
 یھا ات و حد نصابکر زیتن مقادگرف یا به بازیطان یا تعداد رجم شیطواف  یھا دوره

 ان عبادات و امثال آنھا.کاز ار ینکردن رکم کا یآن 
اد یا زیگر یا به عبارت دیردن عبادت دو قسم است: متصل و منفصل؛ کاد یاما ز

 ا زائد بر آن انجام دادن است.یردن در اجزاء عبادت است ک
 :ردن در اجزاء عبادتکاد یا زیردن متصل کاد یز
امل کعت کر یکا یوع و سجود کردن رکاد یردن بدعت است مانند زکاد ین نوع زیا

ه ُمخل نظام و اسلوب و ک یا لفظیاذان  یغه یدر ص یردن الفاظکاد یا زیبطور عمد 
امبر در اذان چون ُمخل لحن و یدنا) قبل از نام پیردن (سکاد یلحن آن است، مانند ز

ردن کامل کنشود و با قصد  یخلل ن لفظ موجبیردن اکاد یآن است. اما اگر ز کسب
ردن آن در کاد یه بخاطر احترام و ادب باشد مانند زکعبادت و رفع نقص از آن نباشد بل

اد یا زیردن منفصل کاد یشود. اما ز یندارد و بدعت شمرده نم یمانع )١(یمیابراھ یدعا
 انجام دادن عبادت:

 :استا نشده یشده  یا از انجام آن نھین قسم دو نوع است یا
بعد از صبح و عصر؛  یشده انجام آن بدعت است مانند نماز مستحب یاگر از آن نھ

 یل شرعیم و بدون دلیرده اکرا وضع  ینماز یه گوئکن است یعلت بدعت بودن آن ا
 م.یرده اکآن را واجب 

لِّ «دعای ابراھیمی:  -١ مَّ صَ يل ابراهيمَ وعيل آل ابراهيم اِنّك  اَللهُ لّيْتَ عَ د كام صَ َمَّ يل آلِ حمُ دٍ وعَ َمَّ يل حمُ عَ

تَ عيل ابراهيم وعيل آل ابراهيم انكَ محيدٌ  كْ يل حممد وعيل آل حممد كام بارَ كْ عَ محيدٌ جميد. اَللّهمَّ بارِ

.  جميدٌ

 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ١٤٦

ن عبادت یه اکده ین عقیآن را انجام دھد با ا ینشده، اگر مسلمان یو اگر از آن نھ
ن یند انجام آن حرام و بدعت است و اگر به اکامل کخواھد آن را  یم ناقص است و

مستقل بوده و بطور عام، شرع آن را اجازه داده است  یه عبادتکعنوان انجام داد 

نسبت ج  امبریه آن را به پکنیندارد بشرط ا یا قبل از آن مانعیانجامش بعد از عبادت 
را  یشتریات مقرر مبلغ بکاز مقدار ز یه شخصکنیردند مانند اکن یشان چنیه اکندھد 

عت نماز مستحب بخواند در کا بعد از نماز واجب دو ریند و کبه نفع فقراء پرداخت 
ردن کاد یا زیا عصر نباشد] ینباشد [مثًال بعد از نماز صبح  یراھتکه در زمان آن یکحال

المُ «صلوات بعد از عبارت:  نَْت السَّ
َ
َت يا َذاجلَاللِ و تَباَر�َت ِمنَْك السالُم و اَللُهمَّ أ

َ
 و تَعايل

رام
ْ
ت شده است. و به جا یه رواکشتر از آنچه یب یارکه و اذیردن ادعکاد یا زی؛ »اِالك

ه قبل و بعد از اذان کبعد از طواف واجب حج و مانند آنچه  یآوردن طواف مستحب
 .]شود [مانند عّجلوا بالصلواة یدن وقت نماز گفته میتوجه دادن به رس یبرا

 .بدعت یاقوال و آراء علماء درباره 
 یم، سخنان علمایاست گفت یه موجب گمراھک یف بدعتیه در تعرکد آنچه یمؤ

شان مورد اعتماد یقه و مشرب اسالمیرغم اختالف سل یه علک یمتقدم است، آن علمائ
 از آراء آنان: یید به فرازھاینکتوجه  کنیامت اسالمند. ا

 رحمه الله یامام محّمد غزال  -۱
 ن بحثیه از خوردن غذا بر َطَبق چوبکنین بعد از ایاء علوم الدیتاب احکدر  یغزال

 است اما ینار سفره اولکم خوردن غذا در ید: بدان اگر چه گفتیگو یمکند  می
از  یروه، چون نھکا میشده است بصورت حرام  یم از غذا خوردن بر َطَبق نھیگوئ نمی

ابداع شده است، ج  ار بعد از رسول خداکن یند ایه گوکنیآن ثابت نشده است و ا
متضاد  یه با سنت ثابت شده اک یه از بدعتکنشده است بل ینھ یم: از ھر بدعتیگوئ یم

ه کشده است، و بل یند نھک یعلت آن نف یاز امور شرع را با وجود بقا یا امریباشد و 
و در طبق جزء برداشتن  )١(ندکر ییه علت تغکابداع در شرع واجب است آنگاه  یگاھ

 .)٢(ستین یزیغذا و سھل شدن آن چ

رد تا اوضاع به حال عادی حد سرقت را جاری نک سدر سالی که قحطی و گرانی بود حضرت عمر -١
 برگشت و یا چون اسب در زمان ایشان جزو مال التجارة بود، برای آنھا زکات تعیین کرد.

 .۲/۳احیاء علوم الدین  -٢

 

                                           



 ١٤٧ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

 ه رحمه اللهیمیامام ابن ت  -۲
االله عنھم) در نماز  یه از اجتماع صحابه (رضکنیة بعد از ایدر منھاج السنة النبو

ه کد آمده است یگو یعب سخن مکبن  یواحد به امامت ُاب یح بصورت جماعتیتراو
قبًال  ین اجتماع عمومید: چون این. گویاست ا یگفت: چه خوب بدعت س حضرت عمر

ه ابتداًء انجام کرا در لغت به آنچه ید؛ زین رو حضرت عمر آن را بدعت نامینبوده از ا
ه خدا ک یزیست مانند دوست داشتن چین یند، و آن بدعت شرعیرد بدعت گویگ یم

ه خدا کردن آنچه کرده و حرام که خدا واجب نکردن آنچه کدوست ندارد و واجب 
ه مخالف کباشد  یده ایه ھمزمان با انجام فعل عقکرده است، پس الزم است کحرام ن
ه حرام است، کرا انجام داد و معتقد بود  یفعل حرام یسکعت است، و گرنه اگر یبا شر
 .)١(را انجام داده است یه او بدعتکشود  نمی گفته

 رحمھم الله یابن حجر عسقالن  -۳
 یچه خوب بدعت س عمر یه فرموده ک یوقت یلشرح البخار یتاب فتح البارکدر 

 یه بدون مشابھکه: بدعت در اصل آن است کدھد، آمده است  یح میاست، را توض
شود  یه در مقابل سنت واقع مکشود به آنچه  یدرگذشته اتفاق افتد و در شرع اطالق م

ده است قرار یه در شرع پسندکه اگر بدعت جزء آنچه کن است یه مذموم است. حق اک
رد بدعت یه در شرع ناپسند است قرار گکرد بدعت حسنه است و اگر جزء آنچه یگ
م یام پنجگانه تقسکبه اح ین صورت از نوع مباح است و گاھیر ایح است. در غیقب
 .)٢(روه، مندوب، مباح)کشود (حالل، حرام، م یم

 رحمھم الله یامام نوو  -۴
جاد یسر باء) در شرع عبارت است از اک(بدعت بد: یگو ب االسماء و اللغاتیتھذدر 

ئه. امام یشود: حسنه و س یم مینبوده و به دو نوع تقسج  ه در عھد رسول خداکآنچه 
وافراش در  ییه بر امامت و منزلت و تواناکز بن عبدالسالم رحمه الله یمحمد عبدالعز

شود به واجب،  یم مید: بدعت تقسیگو القواعدتاب کانواع علوم اتفاق نظر است در آخر 
 یه آن را بر قواعد شرعکاست  نید: راه حل ایگو یروه، مندوب و مباح. مکحرام، م

 .۴/۲۲۴منھاج السنة ابن تیمه  -١
 .۴/۲۵۳فتح الباری  -٢
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 یمیواقع شد پس واجب است و اگر تحت قواعد تحر یجابیعرضه نمود، اگر تحت قواعد ا
 دام:کھر  یر اقسام آن، و اما مثال براین منوال است در سایقرا رگرفت حرام است و بھم

الم کتاب خدا و کآن  کمکه به کآموختن و آموزش علم نحو، : مانند بدعت واجب

عت یه حفظ شرکن علم واجب است چرا یا یریشود. فراگ یده میفھمج  رسولش
ه باعث انجام گرفتن امر کست مگر با علم نحو، آنچه ین نکواجب است و حفظ آن مم

 یو سنت (تا برا رمأنوس قرآنیز واجب است و مانند حفظ الفاظ غیواجب شود، آن ن
 گران قابل فھم شود).ید

) و یار نادرست بظاھر منطقکمقابله با اف ین (براین اصول فقه و اصول دیو تدو
م. و بنا یح از سقیث صحیردن حدکث و جدا یل حدیق در جرح و تعدیمثل بحث و تحق

ه مشخص ک یاست در آن موارد ییفاکعت واجب یحفظ شر یبه اصول و قواعد شرع
 شود. نمی نکم ممیردکان یه بکار جز با آنچه کن یو ااند  نشده

مهیه، جبریقدر یھا فرقهبدعت حرام مانند:  ه پاسخ به اقوال ک )١(ه، مرجئه و ُمَجسَّ
 ن).یواجب است (به منظور حفظ اصول د یھا آنھا از بدعت

ار کشوند و ھر  یفقرا ساخته م یه برایکمدارس و جاھائ :بدعت مستحب مانند
ق تصوف یح، بحث در دقایه در عصر اول رسالت نبوده است، از جمله: نماز تراوک یریخ

 خدا. یل محافل بحث و فحص بمنظور رضاکیو اصول مناظره و جدل و تش
ب یُمزَ : روه مانندکبدعت م  ب قرآن.یردن مساجد و تذھکن و ُمَذھَّ

غذاھا و اد از یز یردن و استفاده کدست دادن و مصافحه : بدعت مباح مانند
ردن کلسان و گشاد یدن رداء و طیبا و پوشیز یھا ذ و لباسھا و خانهیلذ یھا یدنینوش
 ھا. نیآست

 ه فرمود: امور نوظھور دو نوعند: ککند  می نقل یاز امام شافع یسپس امام نوو
ن نوع بدعت، یا اجماع است، ایث یا حدیا سنت یه مخالف قرآن کآنچه  یکی

 است. یگمراھ

برخالف جبریه، ُمرجئه دانند  َقَدریه منکر قضا و قدراند و انسان را در کارھای خود فاعل مختار می -١
بخشد معصیت ھم با  نمی گویند ھمانطور که با کفر طاعت و اعمال نیک فایده ای ندارد و اثر

 رساند لذا قضاوت در صاحبان گناھان کبیره را موکول به روز قیامت نمی وجود ایمان ضرری
چون انسان است تا خداوند داوری نماید. مجّسمه یا مشّبھه گویند: خدا دارای صورتی کنند  می
 نھایت زیبا و باالی عرش اعظم نشسته و فرشتگان به دور او ھستند. بی

 

                                           



 ١٤٩ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

از علماء  یکچ یشود بدعت مذموم نبوده و ھ یجاد میر ایه در امور خکدوم: آنچه 

ةُ هذه«ح فرمود: یدر مورد نماز تراو س ستند. عمریمخالف آن ن عَ تِ البِدْ مَ به  یعنی؛ »نِعْ
 ندارد. یه انجام گرفته مانعکح قبًال معمول نبوده حاال یجماعت خواندن نماز تراو

ندارد بدعت  یشوند آنچه در شرع اصل و اساس یم دایه تازه پک ید: از اموریز گویو ن
 باشد بدعت محسوب ین و دالئل شرعیه مطابق قوانکشود و آنچه  یده مینام

 .)١(شود نمی
 رحمه الله ینظر زرقان  -۵

ِنْعَمِت البدعُة ه فرمود: ک س ش عمری) در مورد فرماکدر شرح الموّطأ (امام مال

ه خالف سنت باشد. عبدالله بن کشده است آن است  یه از آن نھک ید: بدعتی. گوھذه
د: یافزا یاست، سپس م ی(چاشت) گفت: چه خوب بدعت یدر مورد نماز الضح س عمر

 .)٢(و اجتھاد است یانگر رأین قول بیا
 رحمه الله ینظر ابن رجب حنبل  -۶
افت یتوان  نمی آن یبرا یلیه در شرع دلکاست  ید: مراد از بدعت امور نوظھوریگو

شود ھر چند از نظر  نمی یباشد، بدعت تلق یم یشرع یل و قاعده یدل یاما آنچه دارا
 .)٣(لغت بدعت است

 / یتمینظر ابن حجر ھ  -۷
ه کدًا درست شده و از نظر شرع آن است یه جدکد: بدعت از نظر لغت آن است یگو

 .)٤(برخالف امر شرع و قواعد عام و خاص آن باشد
 / یشکزر  -۸
 مذموم وضع شده است. ی در مورد امور مستحدثه د: بدعت در شرعیگو
 قواعد المذھب یشرح المنھج المنتخب علمختصر  االسعاف بالطلبتاب کدر   -۹

در  یاست از امام قراف کیه مربوط به فقه مالکمنجور  یاثر عالمه احمد بن عل

و در کتاب عزالدین عبدالسالم بنام قواعداالحکام فی مصالح األنام  ۳/۲۲تھذیب االسماء و اللغات  -١
۲/۱۷۳. 

 .۱/۲۳۸اثر زرقانی:  -شرح موّطا  -٢
 .۱۶۰ابن رجب حنبلی  -جامع العلوم الحکم  -٣
 .۲۰۵ابن حجر ھیتمی  -الفتاوی الحدیثة  -٤
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ده ام اصحاب بر رد یه من دک کیه: بدان در مدارککند  می نقل ۲۵۲بخش 
ل یرده اند، و تفصکن یگران آن را معید و دیز یقولند و ابن اببدعت متفق ال

 ه بدعت بر پنج نوع است:کمطلب آن است 
ن و جمع ید؛ مانند: تدویآ ین واجب شرعیه تحت قوانکآن است  بدعت واجب: -۱

ن یدن دین رفتن آنھا باشد چون رسانیه ترس از بکقرآن و سنت آنگاه  یآور
نگونه یاست و ِاھمال در آن حرام است و در اندگان اجماعًا واجب یخدا به آ
 ه در واجب بودن آن دچار اختالف شد.کست یسته نیموارد شا

واقع شود مانند  یشرع یمیه تحت اصول و قواعد تحرکآن است  بدعت حرام: -۲
اصول  یه منافک یه متدول شده و مستحدثاتک یھای ر جور و ستمیو سا کگمر
 یھا تیمسئول یجاھالن بر علماء و واگذارمانند مقدم داشتن اند  عتیشر

ه پدرش صاحب کل ین دلیت ندارد، به ایصالحکه  کسی از راه توارث به یشرع
 آن را ندارد. یستگیه خود او شایکآن منصب بوده است در حال

واقع شود مانند  یه تحت قواعد مندوب و استحبابکآن است  بدعت مستحب: -۳
قضات و  یسته برایشا یأتیت و ھیجاد وضعیح و ایجماعت در نماز تراو

ش بودند) یآال بی ه ساده وکم) (شصحابه ( یره یاستانداران به خالف س
عت جز با منزلت استانداران در نزد مردم، یه مصالح و مقاصد شریکل ایبدل

 ابد.ی نمی تحقق
راھت دارند واقع شود که در شرع ک یه تحت قواعدکآن است  روه:کبدعت م -۴

 یجھت انجام برخ کبعنوان خوب و مبار ییدادن روزھامانند اختصاص 
 عبادات.

ه در شرح مباح است واقع شود، ک یه تحت قواعدکآن است بدعت مباح:  -۵
ن یت آمده است: اولیختن آرد. در روایب یو غربال برا کردن الکمانند درست 

ردن کبود، و چون بھتر  کساختند الج  ه مردم پس از رسول خداک یزیچ
ز مباح است از تمام یل آن نیوسا یه یو بھبود آن مباح است پس تھ یزندگ

 یشود عامل گمراھ یده میه بدعت نامک یزیه ھر چکد یتوان فھم ینھا میا
رند یگ یقرار م یه تحت قواعد شرعکھا  ست چون آن دسته از بدعتین

 ست و اطالق بدعت بر آنھا از نظر لغتین انجامشان ضاللت نیفراوانند، بنابرا

 



 ١٥١ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

ه کروه است ک) ھمان نوع حرام و میاست نه از نظر شرع. پس بدعت (شرع
 .)١(شوند نمی عت واقعیشر یلکد عام و تحت اصول و قواع

 )حیَصحِ ] (۸[ - ۱۳۰۲

ائِب وََعن َمرَ : قَاَل  يِز�د بن السَّ
َ
يَبَّ  ُ�َمرُ  أ

ُ
ارِيَّ  َوتَِميًما َكْعٍب  ْ�نَ  أ نْ  ادلَّ

َ
 يِف  لِلنَّاِس  َ�ُقوَما أ

ةَ  بِإِْحَدى َرَمَضانَ  َعةً  َعرْشَ
ْ
َقاِرئُ  فاََكنَ  َر�

ْ
  ال

ُ
ِمئِ�َ  َ�ْقَرأ

ْ
َعَصا ىلَعَ  َ�ْعتَِمدُ  ُكنَّا َحىتَّ  بِال

ْ
 ِمنْ  ال

ِقيَامِ  ُطولِ 
ْ
  َ�نرَْصُِف  ُكنَّا َ�َما ال

َّ
َفْجرِ  فُُروِع  يِف  ِإال

ْ
اهُ . ال وَ الك رَ  .)٢(مَ

م يو تم س بن كعب اىب ،س د: عمر بن خطاب�گو س د�زي) سائب بن ٨( -١٣٠٢
ازده ر�عت به همراه مردم خبوانند؛ يماه رمضان،  یها را مأمور كرد تا در شب س یدار

ه يش از صد آيكه مشتمل بر) ب یها ، (سورهید:) قار�در ادامه گو س د�زي(سائب بن 
ام، (خسته و يبودن ق كه ما از طوال� یكرد تا جا ح) قرائت ��بود، (در نماز تراو

م يداد م؛ و نماز را ادامه �ينمود ه �يها ت� دسىت م و) بر عصاها و چوبيشد درمانده �
 م.يگشت صبح صادق، برن� یها ى�يمان) تا نزديها و (به خانه

 ].ت کرده استیث را مالک در موطأ رواین حدی[ا

 : »ان يقوما للناس يف رمضان باحدي عرشة ر�عة« شرح:
، ی، امام احمد بن حنبل و جمھور اّمت اسالمیامام شافعفه، امام مالک یامام ابوحن

گر یت دینظر دارند؛ البته از امام مالک، دو روا ، اتفاقحیست رکعت بودن نماز تراویببر 
 ۴۱ت ی؛ که در واقع در روارکعت ۴۱ یگریو د رکعت ۳۶ یکیز نقل شده است: ین

رکعت  ۳۶مانده  یو باقز داخل ھستند یرکعت، سه رکعت وتر و دو رکعت بعد از وتر ن
، مطابق با یت منقول است: اولین که، از امام مالک فقط دو روایباشد. کوتاه سخن ا یم

 ح.یبودن نماز تراو یو شش رکعت یبر س ی، مبنیجمھور؛ و دّوم ی هینظر
ست رکعت ین است که در آن زمان، مردم مکه، بیح، ایرکعت تراو ۳۶ت یمنشأ روا

 ییدادند؛ و از آن جا یک طواف انجام میرکعت، ھرچھار  انیاّما مخواندند؛  یح میتراو

و التبیین  ۲۵۸احمد بن علی منجور ص  -االسعاف بالطلب مختصر شرح المنھج المنتخب  -١
؛ اثر دکتر عبدالملک »بدعت به معنای دقیق اسالمی«. به نقل از ۲۴۱بشرح االربعین ص 

 ۲۰-۹ی امیر صادق تبریزی؛ صص  عبدالرحمن السعدی؛ ترجمه
 .»کتاب الصالة فی رمضان«، ۴ح  ۱/۱۱۵مالک موطأ  -٢
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ھر بار طواف کردن،  ینداشتند، به جا یکعبه، دسترس ی نه، به طواف خانهیکه اھل مد
ح مردم مکه، یھا نسبت به تراو ح آنین صورت تراویچھار رکعت به نمازشان افزودند و بد

ز اصل ینه نیدگاه مردمان مدیشد که از دن رو، معلوم یشانزده رکعت اضافه داشت. از ا
ست رکعت بودن یتوان گفت که بر ب یب مین ترتیست رکعت بوده است؛ و بدیح، بیتراو
 ح، اجماع اّمت صورت گرفته است.یتراو

که  ییھا قاطع در مورد تعداد رکعت یتیل و رواید: دلیگو/هیمیعالمه ابن تالبته 

ن مورد، مختلف و متفاوتند؛ یات در ایچون رواخوانده است وجود ندارد؛ ج  رسول خدا

 یبر عددج  امبریرا پیشود؛ ز ید نمین تأکیمع یح، بر عددین رو، در نماز تراویاز ا
شتر یشتر انجام دھد، ثواب و پاداشش بیاند؛ و ھر قدر مسلمان، آن را ب د نکردهیتأک

 آورده است. یرمضان را به جا یھا از شب یشب یایاست و حق اح
 ین باره، با مخالفت با جمھور اّمت، قائل به ھشت رکعتیر مقّلدان معاصر، در ایو غ

دگاه جمھور یه و دیبر نظر یفراوان یھا ح ھستند. آنان، انتقادھا و اعتراضیبودن تراو
 اند. کرده

شود  ی) معلوم م۱۲۹۸ث شماره ی(حد س ث ابوذرین است که از حدیاعتراض اول، ا

ن امر، فقط مستحب یاند که از ا ح را خواندهیروز، نماز تراوفقط سه ج  امبر اکرمیکه پ
که جمھور به آن،  یتوان مراد گرفت نه سّنت بودن آن؛ در حال یح را میبودن تراو

 ند.یگو یم» سّنت مؤّکده«
 ی ح، از فرمودهین اعتراض، گفته شده است که سّنت بودن نماز تراویدر پاسخ به ا

تعايل، فرض و كاّن اهللا تبار«د: یفرما یجا که م نشود؛ آ یثابت مج  خود آن حضرت
گمان، خداوند  یب«و ابن ماجه)؛  یی(نسا »سننُت ل�م قيامهو صيام رمضان علي�م

آن را  یدار ام و شب زندهیز، قیرمضان را بر شما فرض کرده و من ن ی بلندمرتبه، روزه
 .»ام شما سّنت قرار داده یبرا

ت یمشروع یح در ابتدایبر نماز تراو یبند یو پا ز، مداومتین س ث ابوذریو در حد
نشده است؛ بلکه در  یو تنھا خواندن آن، نف یآن، ذکر نشده است؛ اّما به طور انفراد

ر یرمضان، نسبت به غ یھا در شبج  امبریآمده است که پ یگریات دیث و روایاحاد
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 یبه صورت انفرادح بوده که یخواندند که به ظاھر نمازش تراو یشتر نماز میرمضان، ب
 خوانده است. یم

ح و مداومت بر یت دادن صحابه به نماز تراویگر، اھمید یک سو؛ و از سوین از یا
ز ین نیراشد یرا سّنت خلفایح؛ زیاست بر سّنت بودن نماز تراو یلیخواندن آن، خود دل

و  یکم بسّنتیعل«د: یفرما یمج  امبریل آن که پیشود؛ به دل یسّنت مؤّکده محسوب م
افته یت یھدا یسّنت و روش من و خلفا«(ابوداود)؛  »نین الراشدییسنة الخلفاء المھد

 .»دیریگر را بر خود الزم بگ تیو ھدا
 ست.یثابت نج  امبریح، از پیست رکعت نماز تراوین است که بی، ااعتراض دوم

ت شده است که یروا د بن رومانیزیاز د گفت که در موطأ امام مالک یدر پاسخ با

؛ »عرش�ن ر�عةو اكن انلاس يقومون يف زمان عمر بن خطاب يف رمضان بثالث«د: یگو
ح یست و سه رکعت نماز تراویب ،س مردم در روزگار خالفت عمر بن خطاب«
 .»گزاردند یم

اكنوا يقومون «ت است که گفت: یروا س دیزیسائب بن از  یھقیب یسنن کبرو در 
�نوا و مأت�ـ�نوا يقومون بالو بعرش�ن ر�عةيلع عهد عمر بن خطاب يف شهر رمضان 

مردم در روزگار خالفت عمر بن «؛ »يتو�ئون يلع عصّيهم يف عهد عثمان من شدة القيام
ه در نماز یگزاردند و صدھا آ یح میست رکعت تراویدر ماه رمضان، ب س خطاب

ھا و ام، بر عصایاز شّدت ق ،س خواندند؛ و در روزگار خالفت عثمان بن عّفان یم
 .»کردند یه میش تکیخو یھا یدست چوب

از صحابه  یادیز ی مقّرر کرد که عده یزمان س ست رکعت را عمر بن خطابین بیا
(به  یت عبدالرحمن بن عبدالقاریت و رواین دو روایھمچنان که از ا -حضور داشتند 

ن کار و یک از آنان، بر ایچ یو ھ -ن امر به وضوح مشخص است ی) ا۱۳۰۱شماره 

 ی ن نظر عمل کرده و ھمهیآنان، بر ا ی نکرد؛ بلکه ھمه یاعتراض س عملکرد عمر
ل ین امر، خود دلیح را ادامه دادند؛ و ایست رکعت خواندن تراویاصحاب و تابعان، ب
 باشد. یح میست رکعت بودن تراویاجماع اصحاب بر ب

(اجماع صحابه و ل ین دلیح، فقط ھمینماز تراو یھا چه در بحث رکعتو اگر چنان
را اگر یو بسنده خواھد بود؛ ز یم، کافین) را داشته باشیفین شریتعامل مردمان َحَرم
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که  - س بود، چگونه عمر بن خطاب یثابت نمج  امبریست رکعت از پیتعداد ب
بر آن عمل کرده و آن را  -ھا و خالف سّنت بود  ن مبارز، بر ضّد بدعتیتر سرسخت

و سّنة الخلفاء  یکم بسّنتیفعل« :ج آن حضرت ی و فرموده گسترش و رواج داده است!

 .س  د از عمل عمر بن خطابیاست بر تقل یلی، خود دل»نین الراشدییالمھد
 »بکر و عمری: ابین من بعدیاقتدوا باللذ«فرمودند: ج  امبرید: پیگو س فهیحذ
 .»دیاقتدا کن س و عمر س بعد از من، به ابوبکر«)؛ ی(ترمذ

فقال: اّ� الادري ج  كّنا جلوساً عند انليبّ «د: یگر گوید یتیدر روا س فهیو حذ
ما در «)؛ ی(ترمذ »عمرو ب�راشار ايل ايبو مابقايئ في�م؟ فاقتدوا بال�ين من بعدي

ان یدر م یا دانم چه اندازه یفرمودند: نمج  م؛ آن حضرتینشسته بودج  امبریمحضر پ
اشاره  س و عمر س د؛ و به ابوبکریاقتدا کنمانم؛ پس به دو نفر بعد از من،  یشما م
 .»کردند
فاروق داشته  یمایرامون سیره پیث، و غیتب حدکخ، یگذرا به توار یاگر نگاھو 

 یھا و در ستادھا داغ جنگ ی ه در صحنهکم ینک یم،به وضوح مشاھده میباش

قھر و  ی اش و با ھمه ر برندهیششم ی دست بر قبضهِ  س حضرت عمر ،ج امبریپ یفرماندھ

قرار گرفته است ج  امبرید اطاعت پیه دارد، سرا پا در قک ینیزبیقدرت و ھول و ھراس و ت

ن دو یدر ا ج امبریخود را در زمان پ ی ارنامهکه بعدھا کم یدھ یجه به او حق میو در نت
 رده است:کجمله خالصه 

ه تا او مرا به غالف کده بودم یشکام یاز ن یریشمشج  امبریدر خدمت پ  -۱
داد نشانه  ینشانم م یا فرمود، به ھر نقطه یمنع نم یارکد و از یشک ینم
 رفتم. یم

 محافظ او بودم. برده و غالم و گاردِ ج  امبریدر خدمت پ  -۲

ج  امبریر برحق پین و وزیراز و جانش  و محرم یکاز مشاوران نزد س عمر یبراست
 .بود

گر مشاھده ید یعدبُ  در را س م، حضرت عمریندازیخ بیگر به تارید یو اگر نگاھ
 یھا ر، و نه در صحنهیزتر از شمشیه با ھوش تکر، بلین مرتبه نه با شمشیم و اینمائ یم
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 س حضرت عمر ،یو معضالت روابط اجتماع یتحوالت اخالق ی ه در صحنهکجنگ بل

م و مشاھده ینیب یمج  امبرخدایر سراسر فروغ و نبوغ و سراپا در اطاعت پکرا با ف

فار و با کاصالح اخالق مردم و نوع برخورد با  ی نهیدر زم س عمره کم ینک یم

دارد  یرا به او عرضه م ییو تقاضاھاکند  می شنھادیپج  امبریرا به پ ییھا منافقان، طرح
 یه از آسمان به صورت وحکن بلیاد) پاسخ مثبت آنھا نه در زمیا زیم ک(یه بعد از مدتک

 شوند. یان مسلمانان مشھور میدر م» س موافقات عمر«د و به یآ یفرود مج  امبریبر پ

گاه و روشنیاز اعماق ضما جهیو در نت  کرا درج  امبریپ ی ن فرمودهیا یمعنا ، ر آ

 س ت عمرسو فرا کو قدرت در ینیز بیت و تیاوت و دراکه درباره ذکم ینک یم
 د:یفرما یم

اكن يف اميت هذه  انه انو �دثون سم نامل�م من االب قيضانه قد اكن فيما م«
 و مسلم] یبخار[» منهم، فانه عمر�ن اخلطاب

و  یاننھاند و از مسائل  ه اھل الھام بودهکوجود داشتند  ین افرادیشیان پیدر اد«
به آنھا گفته شده است واگر در  ییزھایچ ییه گوکاند  ردهکبحث  یطور ،پشت پرده

 »اب استوجود داشته باشد ھمانا عمربن خط یسکچنین  ھم امت من،

ش از یرا ب س موافقات حضرت عمر یخ اسالمیر وتاریث، تفسیمعتبرحد یکتابھا
شان به یاز موافقات ا یکیز یث نین حدیقت ھمیه در حقکاند  ردهکت یست فقره روایب

و مھر توافق کند  می دییأرا ت س سخن عمرج  امبریه در آخر پکد چرا یآ یشمار م
 نھد. ید بر آن مییأوت

 س رهیابوھر ،ج امبریپ خودِ  یھا ھا و آموزه بر اساس گفته س حضرت عمرقت، یدر حق

د ینباج  امبریه در مقابل دستور پکدانست  یم یبه خوب س ه عمرکرا باز گرداند، چرا 

 اش فرمود:  دربارهج  خدا ه رسولک یان دارد آن عمرکا امیستاد. آیا

 » بود یبود، البته او عمر م یم یامبریاگر بعد از من پ«. »لو�ن بعدي نيب لاكن عمر«
 ز فرمود: یو ن

ر حق را ب ی لمهکھمانا خداوند متعال «»: قلبهو ان اهللا جعل احلق يلع لسان عمر«
  .»زبان عمر و قلبش قرار داده است
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 د: یفرما یگر مید ییو در جا
 .»ترسد یطان از تو میش یعمر! براست یا« :»اف منك يا عمر�ان الشيطان «

 فرمود:  یم س یعلو حضرت 
د ین را بعیاج  امبریاران پیما «. »نطق يلع لسان عمرتن السكينه أما كنا نبعد «

 .»ندک یصحبت م س نه و آرامش بر زبان عمرکیه سکم یشمرد ینم

 ت شده است]یروا س باب مناقب عمر ةاکث از مشی[ھر چھار حد
ند و از جانب خود در ک یگذار ونناز جانب خود قا ین فردین چنیان دارد اکا امیآ

 ند.کن ییم تعکان مردم حیم

 .س ما فعله عمرو سألُت اباحنيفة عن الرتاو�ح«د: یگو یوسف مین رو امام ابویاز ا
 و لم يرتخصه عمر من تلقاء نفسهو فقال: الرتاو�ح سّنة مؤّ�دة

ً
لم و لم ي�ن فيه مبتداع

 عن اصل دليه
ّ

ح یصالة التراو یالفالح، فصل ف ی. (مراق»عهد من رسول اهللاو يأمر به اال
نه ین زمیدر ا س ح و آنچه عمر بن خطابیدر مورد نماز تراو/فهیاز ابوحن«)؛ ۸۱ص 

ح، سّنت مؤکده است؛ و عمر بن یدر پاسخ گفت: نماز تراو یدم. ویانجام داده بود، پرس
بدعتگزار نبود؛ بلکه  س را که عمریش خود اختراع نکرد؛ زیآن را از پ س خطاب

فراگرفته ج  امبریپ یھا م و آموزهیاساس و منبع و از تعال یح را از رویست رکعت تراویب
 .»بود

 س از عمر بن خطاب ین اشتباھیم که چنیو اگر چنانچه فرض را بر آن بگذار

جان و ج  ن سّنت آن حضرتیکه بر کوچکتر ییھا سرزده باشد، در آن صورت صحابه

ار یسکوت اخت س مقابل عمل عمر بن خطاب کردند، چگونه در یش را فدا میمال خو

در ج  امبریاز پ یا فعلی یقول یثیشان، حدیشود که ا ین معلوم میقینمودند؟! پس به 
د یی. تأ-ده باشد یح به ما نرسیھر چند که با سند صح -ار داشتند ین رابطه در اختیا

اّن «د: یکه گوشود  یثابت م س ث مرفوع عبدالله بن عباسیدگاه، از حدیه و دین نظریا
در ماه ج  رسول خدا«؛ »الوترواكن يصّ� يف رمضان عرش�ن ر�عة ج  رسول اهللا
 .»گزاردند یح با وتر میست رکعت تراویرمضان، ب
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 ی ام رمضان، شمارهی(باب ق »ةیالمطالب العال«، در کتاب یحافظ ابن حجر عسقالن
ُمسند عبد بن «و  »بةیش یمصّنف ابن اب«ث را به نقل از ین حدی) ا۵۳۴ث یحد
باشد، اّما با اجماع و  یف میاعتبار سند، ضع ث، بهین حدینقل کرده است. ا »دیحم

 گردد. ید میین) تأیفین شریژه َحَرمیتعامل اّمت (به و
ث یث با حدین حدین که، ایبر ا یث، انتقاد وارد شده است مبنین حدیاّما بر ا

آن  ی دربارهل  شهیعا، یح بخاریث صحی، تعارض دارد. در حدیح بخاریصح

 یعنی؛ »ال يف غ�ه يلع احدي عرشة ر�عةو ما اكن يز�د يف رمضان«د: یگوج  حضرت

ح و سه یخواند؛ ھشت رکعت تراو یازده رکعت میر رمضان، یدر رمضان و غج  امبریپ
 رکعت وتر.
گاھ ین اعتراض، ناشیالبته ا باشد؛ چون نه موافقان و نه  یم یاز غفلت و ناآ

ست؛ یز نینج  امبریانگر عادت پیث، بیاند؛ و حد ث را مراد نگرفتهیاھر حدمخالفان، ظ

ررمضان، یدر رمضان و غج  امبریث گفته است که پین حدیدر ال  شهیچون عا
د: عالوه از دو رکعت سّنت یفرما یم یگریث دیازده رکعت خوانده است. و در حدیفقط 

گر یکدیث را معارض ین دو حدیا تواند ینمکس  ھیچ اند؛ و زده رکعت خواندهیصبح، س
ث یحدھردو  ید؛ بلکه ھمگان به صّحت و درستیرد نما یگریرا با د یکیقرار دھد و 

 دانند. یخاّص م یرا مربوط به زمانھریک  یاعتراف دارند؛ ول

ما كان «: شهیث عاین بخش از حدیاند که: ا گفته ینینظران د و علماء و صاحب

ن یچنج  امبریکند، بلکه اکثر اوقات، پ یان نمیرا بج  امبریپ ی، عمل دائم»يزيد

اوقات را  یدر برخج  زده رکعت، عمل آن حضرتیث خواندن سیاند؛ و حد کرده یم
و  یانگر عادت دائمیح، بیث صحیحدھردو  متذکر شده است. پس معلوم شد که

 یتوان گفت که گاھ یست؛ و با استناد به ھمان مرجع مینج  رسول خدا یشگیھم

ن نظر، یزده رکعت خوانده است؛ و این عادت عمل کرده و سیبرخالف اج  مبرایپ

ج  امبریپ یب، اگر گفته شود که گاھین ترتیست؛ به ھمین نیشیث پیمعارض با حد

 د.یآ یبه وجود نمل  شهیث عایبا حد یچ تعارضیست رکعت خوانده است، ھیب
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ث یث (حدیحد نین گفت که ایتوان به انتقاد معترضان چن یبه ھر حال، م

ست، بلکه در مورد نماز تھّجد یح نیتراو ی ازده رکعت) دربارهیبر  یمبنل شهیعا
ھستند و از  یکیھردو  ح و نماز تھّجد،یند: نماز تراویگو یر مقّلدان میباشد؛ اّما غ یم

 ثابت نشده است که در ماه رمضان، دو نوع نماز خوانده باشد.ج  امبریپ

ج  امبریح در روزگار پیرا نماز تراویطور کامل، اشتباه است؛ ز رمقّلدان، بهیغ ین ادعایا

شده است  یشب خوانده م یشه در ابتدایھم ،س و روزگار خالفت عمر بن خّطاب
آمده است.) و  -۱۳۰۱به شماره  - یث عبدالرحمن بن عبدالقاری(ھمچنان که در حد

 شود. یحال آن که نماز تھّجد، ھمواره در آخر شب خوانده م

مشاھده کرد که  س که عمر بن خّطاب ید: زمانیگو یم یالرحمن بن عبدالقارعبد

چه «؛ »نعمت البدعة ھذه«خوانند؛ فرمود:  یح میتراو س بن کعب یمردم به امامت اب

؛ »و اذلي تنامون عنها افضل من اليّت تقومون«. و در ادامه فرمود: »است یخوب بدعت
است  یشتر از کسانیشوند، پاداششان ب یم داریخوابند و در آخر شب ب یکه م یکسان«

�ن انلاس يقومون و ير�د آخر الليل«د: یگو یم ی. راو»خوانند یکه اول شب نماز م
را مردم در آن روزگار، در اول شب، یآخر شب بود؛ ز س مراد عمر بن خطاب«؛ »اوهل

 )ی. (بخار»گزاردند ینماز م
که اکنون  ین نمازیاز ا شود، ینماز تھّجد که در آخر شب خوانده م یعنی

ح بسنده یکه اکثر مردم به خواندن تراو یید، افضل و بھتر است؛ و از آن جایخوان یم

ن کالم، متوجه شأن و یھا را با ا آن س خواندند، عمر بن خطاب یکردند و تھّجد نم یم
شب،  یکرد که در ابتدا یادآوریعدم ترک آن  ی نماز تھّجد نمود و درباره یگاه واالیجا

ح را ید، تراوید انجام دھیتوان ین کار را نمید و اگر ایان شب، تھّجد بخوانیح و در پایتراو
جه به دست ین نتین ماجرا، اید. از ایز به دست آیلت تھّجد نید تا فضیر اندازیبه تأخ

جداگانه  یمفھوم یداراھریک  ستند، بلکهیک نماز نی یح و تھّجد، اسامید که تراویآ یم
 د.باشن یم

 یھا ح را در شبی) که نماز جماعت تراو۱۲۹۸ث شماره ی(حد س ث ابوذریو در حد
ن آمده است که در سه یکند، چن یست و ھفتم ذکر میست و پنجم و بیست و سوم، بیب

فقام بنا حتي ختوفنا « ی ، از جملهیح در آغاز شب خوانده شده است؛ و منظور ویشب، تراو
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ر خوانده یح با تأخین نبوده است که تراویست و ھفتم) ایشب ب ی(در شرح ماجرا »الفالح
 شد. یار طوالنیح، بسین است که تراویشود، بلکه منظور آن، ا

خواندند؛ در  ینماز تھّجد را با جماعت نمج  امبریگر، پید یک سو؛ و از سوین از یا

ح را با ینماز تراوج  شود که آن حضرت یمعلوم م س ث ابوذریکه از حد یصورت
چ عنوان درست یدانستن، به ھ یکیح را ین رو، تھّجد و تراویخواندند؛ از ا یجماعت م

در رمضان و ج  امبرین است که پیال  شهیث عایباشد؛ و منظور از حد ینم
ست یث بیت، حدین روایخوانده است؛ و ا یررمضان، نماز تھّجد را ھشت رکعت میغ

 شهیز از عاین یگریث دیکه احاد ییکند؛ تا جا ینم یرا نفج  رکعت خواندن آن حضرت
جتھد یج  کان رسول الله«د: یگو ید آن نقل شده است؛ به عنوان مثال: مییدر تأل 

در ماه رمضان ج  رسول خدا«ح مسلم)؛ ی(صح »رهیغ یجتھد فیرمضان ما ال  یف
ن تالش را یر آن، ایکردند که در غ یعبادت و پرستش خدا، تالش م یچنان برا

ث یندارد، پس معنا و مفھوم حد یررمضان تفاوتیو اگر رمضان با غ. »نمودند ینم
 ست؟یچ

شّد و جدّ و ايقظ اهلهو اذا دخل العرش احي الليل«د: یگو یگر مید یتیو در روا
شب را با ج  د، آن حضرتیرس یآخر رمضان فرا م ی ھرگاه دھه«(مسلم)؛  »املزئر

نمود و کمر  یتالش و کوشش مکرد و  یدار میداشت و خانواده را ب یعبادت زنده م
 .»بست یعبادت م یش را برایخو

سال برابر بودند، پس منظور از  یھا ، نماز شب ماهشهیث عایپس اگر طبق حد
 دارد؟ یچه معنا و مفھوم -آخر  ی ژه در دھهیبه و -اجتھاد و کوشش در ماه رمضان 

ند؛ البته امکان یآ یبه شمار م یا جداگانه یح و نماز تھّجد، نمازھایخالصه، نماز تراو
باشد، به عنوان مثال: اگر به وقت تھّجد،  یگرین دیاز آن دو، جانش یکی، یدارد که گاھ

 یگر نمازھایگردد؛ ھمچون د یز ادا میح خوانده شود، در ضمن آن، نماز تھّجد نیتراو
ه شود، آن ) خواندیدگرفتگینفل؛ به عنوان مثال: اگر به ھنگام چاشت، نماز کسوف (خورش

) به وقت تھّجد خوانده یگرفتگ است؛ و اگر نماز خسوف (ماه ین نماز ُضحینماز، جانش

در شرح  - س ث ابوذریب است حدین ترتیھمگردد. و به یز ادا میشود، نماز تھّجد ن
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لت نماز یکه در ضمن آن، فض -دا کرد یح تا صبح ادامه پیداستان شب آخر که نماز تراو
 آمد. ز به دستیتھّجد ن
 یات، طوالنیاند: مراد از آن روا ات مذکور، گفتهیه روایرمقّلدان، در توجیاز غ یبرخ
 ھا. اد بودن رکعتیباشد نه ز یام میبودن ق

در تمام شب، فقط ھشت رکعت خوانده ج  امبریرسد که پ ید به نظر میاّما بع

منقول است که در آن،  یثیحدل  شهی، در موطأ امام مالک از عایباشند؛ و از طرف
ر یکند؛ چون تکث یرد م یه مذکور را به طور کلّ یآمده است که توج »کثر صالته«عبارت 
 گرفته است. یح صورت میتراو ی لهیھا به وس رکعت

 س ن است که ھمچنان که از عمریدگاه جمھور شده است، ایکه بر د یگریانتقاد د
زده رکعت و یازده رکعت، سیب، یترت نیده است، به ھمیح، نقل گردیست رکعت تراویب

 ز ثابت است.ین س ک رکعت خواندن عمر بن خطابیست و یب
است که ھنوز در  یات، مربوط به زمانین رواین گفته شده است که ایدر پاسخ چن

ل یح صورت نگرفته بود؛ به دلیست رکعت بودن نماز تراین باره، اجماع صحابه بر بیا
ح یست رکعت تراویھا، تابعان، ب صحابه و بعد از آن ی ن که پس از اجماع، ھمهیا
فه، امام مالک، ین عمل بوده است؛ و امام ابوحنیز بر ھمیاند و تعامل اّمت ن خوانده یم

ن رو، استدالل از ینظر دارند؛ از ا ن باره اتفاقیو امام احمد بن حنبل، در ا یامام شافع
 باشد. یات قبل از اجماع، برخالف اصول میروا

نماز  یھا رامون تعداد رکعتیپ یدگاه جمھور اّمت اسالمیاز د یا ن بود، خالصهیا
 ح.یتراو

 )حیَصحِ ] (۹[ - ۱۳۰۳

ْعَرج وََعن
َ ْ
نَا َما: َقاَل  األ

ْ
ْدَر�

َ
  انلَّاَس  أ

َّ
َعنُونَ  وَُهمْ  إِال

ْ
َ�َفَرةَ  يَل

ْ
 َوَ�نَ : قَاَل  َرَمَضانَ  يِف  ال

َقاِرئُ 
ْ
  ال

ُ
ََقَرةِ  ُسوَرةَ  َ�ْقَرأ ةَ  ثِنيَْتْ  يِف  بَِها قَامَ  َو�َِذا َرَ�َعاٍت  َ�َمانِ  يِف  ابلْ َعةً  َعرْشَ

ْ
ى َر�

َ
نه انلَّاُس  َرأ

َ
 أ

اهُ . خفف قد وَ الك رَ  .)١(مَ

ن ید: مردمان را در ای) گویر و بزرگان تابعیاز مشاھ یکی(/) اعرج۹( -۱۳۰۳
 یکردند؛ و قار ین میم که در ماه رمضان (و در نماز وتر،) کافران را نفریافتیحالت در

 .»کتاب الصالة فی رمضان«، ۶ح  ۱/۱۱۵مالک  موطأ -١

 

                                           



 ١٦١ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

بقره را در دوازده  ی خواند و ھرگاه سوره یبقره را در ھشت رکعت م ی (امام)، سوره
ف داده و سبک یشدند که امام، قرائت را تخف یخواند، مردم متوجه م یرکعت م

 ده است.یگردان
 ].ت کرده استیث را مالک در موطأ رواین حدی[ا

در  »الناس«: مراد از »الكفرة يف رمضانهم يلعنون و ما ادركنا الناس االّ « شرح:
 است. یث، صحابه و بزرگان تابعیحد

 کردند: ین دعا میدر ماه رمضان و در قنوت نماز وتر، چن یصحابه و بزرگان تابع

 الّف ب� قلو�همو مسلماتـالو مسلم�ـالو مؤمناتـالو للمؤمن�و ا� اغفرنلا«
 كا� العن ال�فرة اذلين يصّدون عن سبيلاصلح ذات بينهم وانرصهم يلع عدوهم؛ و
انزل بهم و زلزل اقدامهمو ؛ ا� خالف ب� لكمتهمك�قاتلون اويلاءو ك��ّذبون رُُسلو

 به).یش ی(مصّنف ابن اب» مجرم�ـاذلي الترّده عن القوم ال كبأس
آنان، ُالفت  یھا ن دلیا! ما و مردان و زنان مؤمن و حقگرا را ببخش و در بیبار خدا«

ا! یببخش. بار خدا یروزیھا را بر دشمنانشان، پ جاد کن و آنیا یو محّبت و صلح و آشت
که مردمان را از راه  یش دور گردان؛ کسانیخو یھا کافران را لعنت کن و از رحمت

رسانند.  یو دوستانت را به قتل مکنند  می بیامبرانت را تکذیدارند و پ یراست تو بازم
آنان را متزلزل  یھا جاد کن و قدمیا ین کافران اختالف و چند دستگیدر ب ا!یبار خدا

که از گروه مجرمان، به  یش را بر آنان فرو بفرست؛ ھمان عذابیگردان و عذاب خو
 .»رود یخطا نم

ه، ین توجیآخر رمضان باشد؛ و با ا ی مهین قنوت، مخصوص نیو احتمال دارد که ا
ات مختلف و گوناگون، جمع کرده یث و روایان احادیشود و در م یده میاختالف، برچ

السّنة اذا انتصف رمضان ان تلعن ال�فرة يف «د: یگو س را عمر بن خطابیشود؛ ز یم
ن ین است که ھرگاه ماه رمضان نصف شد، در نماز وتر، کافران را نفریسّنت، ا«؛ »الوتر

 ح است.یث صحین حدیتر گذشت، ا شی. و چنان که پ»یکن

 يف «ن نقل کرده است: یز چنین و ابوداود
ّ

انّه لّما مجع انّلاس يلع ايُّب، لم يقنت بهم اال
جمع  س بن کعب یمردم را بر امامت اب س چون عمر بن خطاب«؛ »انلصف اثلا�

 .»آنان، قنوت خواند یدوم ماه رمضان، برا ی مهیفقط در ن س یکرد، اب
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دوم رمضان، در  ی مهینکه در  شود یم یث، حمل بر قنوت مخصوصین دو حدیو ا
 گرفتند. ین قرار میآن، کافران مورد لعن و نفر

 الله عبد َوَعن] ۱۰[ - ۱۳۰۴

ِقيَامِ  ِمنَ  َرَمَضانَ  يِف  َ�نرَْصُِف  ُكنَّا: َ�ُقوُل  أيب َسِمعت: َقاَل  ب�ر أيب بن
ْ
 فَنَْستَْعِجُل  ال

 
ْ
َعامِ  َخَدمَ ـال ُحورِ  فَوِْت  َ�َافَةَ  بِالطَّ ْخَرى َوِ� . السَّ

ُ
فْجر َ�َافَة أ

ْ
اهُ . ال وَ الك رَ  .)١(مَ

د: یگو س  )یبکر (بن محمد بن عمرو بن حزم انصار ی) عبدالله ابن اب۱۰( -۱۳۰۴

ح، (به یگفت: در ماه رمضان، پس از گزاردن نماز تراو یدم که میشن س بن کعب یاز اب
آوردن خوراک م تا در یخواست یش میم و از خدمتکاران خویگشت یمان) برمیھا خانه

را  یم آن که مبادا (به خاطر طلوع صبح صادق)، سحری، شتاب ورزند، از بیسحر یبرا
 م.یاز دست بدھ
م تا در یخواست یش مین آمده است: (از خدمتکاران خویگر چنید یتیو در روا

م آن که مبادا صبح صادق طلوع ی، شتاب ورزند،) از بیسحر یآوردن خوراک برا
 د.ینما

 ].ت کرده استیرا مالک رواث ین حدی[ا
 م.یکرد یم که عجله کنند؛ درخواست شتاب میخواست ی: م»فنستعجل«
 خدمت؛ ُمستخدم. شی؛ پادو؛ پی: خدمتکار؛ نوکر؛ کارگر خانگخادم: جمع »الخدم«

 )َضِعيف] (١١[ - ١٣٠٥
ْلَةَ  َ�ْعِ�  »اللَّيْل؟ َهِذه َما تدر�ن َهل«: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 

َ
 ِمنْ  انلِّْصِف  يل

نْ  ِ�يَها«: َ�َقاَل  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا ِ�يَها َما: قَالَْت  َشْعبَانَ 
َ
 َهِذهِ  يِف  آَدمَ  بَِ�  ِمنْ  َمْولُودٍ  لكُّ  يُْ�تََب  أ

نَةِ  نْ  َوِ�يَها السَّ
َ
نَةِ  َهِذهِ  يِف  آَدمَ  بَِ�  ِمنْ  َهالٍِك  لُكُّ  يُْ�تََب  أ ْ�َمالُُهمْ  تُْرَ�عُ  َوِ�يَها السَّ

َ
 َوِ�يَها أ

ُل  ْرَزاُ�ُهمْ  َ�ْ�ِ
َ
َحدٍ  ِمنْ  َما هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: َ�َقالَْت . »أ

َ
  يَْدُخُل  أ

ْ
  َجنَّةَ ـال

َّ
؟ هِ لّٰ ـال بِرمَْحَةِ  إِال

َ
 َ�َعاىل

  يْدخل أحد ِمنْ  َما«: َ�َقاَل 
ْ
  جنَّةـال

َّ
  اهللا برمحة إِال

َ
ُت . ثََالثًا .»َ�َعاىل

ْ
 : قُل

َ
  َوال

َ
 رَُسوَل  يَا نَْت أ

 «: َ�َقاَل  َهاَمِتهِ  ىلَعَ  يََدهُ  فَوََضعَ  ؟هِ لّٰ ـال
َ

نَا َوال
َ
  أ

َّ
نْ  إِال

َ
َدِ�َ  أ  ثََالَث  َ�ُقولَُها .»بِرمَْحَِتهِ  اهللاُ  َ�تََغمَّ

اٍت  اهُ . َمرَّ وَ يُّ  رَ قِ بَيْهَ ات يفِ  الْ وَ عْ بِري الدَّ كَ  .)٢(الْ

 .»کتاب الصالة فی رمضان«، ۷ح  ۱/۱۱۶مالک  موطأ -١
 روایت نموده است.» الدعوات الکبیر«این حدیث را بیھقی در  -٢

 

                                           



 ١٦٣ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

 -ن شب یدر ا یدان یا میآ«فرمودند: ج  امبرید: پیگول  شهی) عا۱۱( -۱۳۰۵

مگر در ج  رسول خدا یگفتم: ا ؟»افتد یاتفاق م ییزھایچه چ -شعبان  ی مهیشب ن

 ین شب، ھر نوزادیدر ا«فرمودند: ج  دھد؟ آن حضرت یرخ م ییزھاین شب، چه چیا
د، نوشته یده به جھان گشاین سال متوّلد شود و دیاز فرزندان آدم که قرار است در ا

ن سال، چشم به یاز فرزندان آدم، در ا یشود که چه کسان یمقّرر م ینعیشود؛ ( یم
از فرزندان آدم که قرار است در  ین شب، ھر فردیدر اچنین  ھم د.) ویگشا یجھان م

 گردد. یز مقرر مین سال وفات کند و چھره در نقاب خاک بکشد نیا
در طول سال  ) فرزندان آدم که قرار استی ستهیک و شاین شب، کردار (نیو در ا

 یھا ین شب، رزق و روزین در ایشود؛ و ھمچ یرفته) شوند، مقّرر میباال برده (و پذ
 ».شود یگردد،) فرو فرستاده م یھا ارزان فرزندان آدم (که قرار است در طول سال بدان

ک از فرزندان آدم، یچ یا ھی! آج رسول خدا یگفتم: اج  امبریبه پ:(دیگول  شهی(عا

چ کس جز با یھ«سه بار فرمودند: ج  شود؟ آن حضرت یوارد بھشت نم یجز با رحمت الھ

! ج رسول خدا یا شما یعرض کردم: حتّ ». شود یرحمت خداوند بلندمرتبه وارد بھشت نم

ن قاعده یز از ایمن ن«ش را بر سر مبارک خود نھادند و فرمودند: یدست خوج  آن حضرت
رحمتش بپوشاند و با من  ی مرا در جامهستم؛ مگر آن که خداوند بلندمرتبه، ین یمستثن

 ن عبارت را سه بار تکرار فرمودند.یاج  آن حضرت». کند یمھربان
 ].ت کرده استیروا» ریالدعوات الکب«در  یھقیث را بین حدی[ا

 ش.ی: سر خو»ھامته« شرح:

دين« و  یرحمتش بپوشاند و با من از َدر مھربان ی : خداوند مرا در جامه»ان يتغمّ
 ش قرار دھد.یرد و مرا مورد نوازش و لطف و کرم خویشفقت وارد شود و دستم را بگ

ک سال فرزندان آدم، یدر آن شب، مقّدرات  یعنی: ...»فيها ان يكتب كلّ مولد«
گر، در آن شب مبارک و یھا و سرآمد عمرھا و امور د یگردد و رزق و روز ین مییتع
 شود. ین مییق و تبیمون، تفریم

ار یاخت ی انسان و مسأله ی اراده یبا آزاد یگونه تضاّد و منافات چین امر ھیا البته
افراد  یھا اقتیھا و ل یستگیفرشتگان بر طبق شا ی لهیبه وس یر الھیندارد؛ چرا که تقد

 ھا است. ت و اعمال آنین یمان و تقوا و پاکیزان ایو م
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گر، یر دیا به تعبیق او است؛ یکه الکنند  می ھر کس، آن مقّدر یبرا یعنی
ار ندارد، یبا اخت ین، نه تنھا منافاتیشود؛ و ا یخود او فراھم م ی هیش از ناحیھا نهیزم

 ز است. یبر آن ن یدیبلکه تأک
 )فیَضعِ ] (۱۲[ - ۱۳۰۶

يِب  َوَ�نْ 
َ
ْشَعِريِّ  ُموىَس  أ

َ ْ
  اهللاَ  إِنَّ «: قَاَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َ�نْ  األ

َ
ِلعُ  َ�َعاىل َطَّ

َ
ْلَةِ  يِف  يل

َ
 يل

ِقهِ  جِلَِميعِ  َ�يَْغِفرُ  َشْعبَانَ  ِمنْ  انلِّْصِف 
ْ
  َخل

َّ
وْ  لُِمرْشِكٍ  إِال

َ
اهُ  .»ُمَشاِحٍن  أ وَ ه ابْن رَ اجَ  .)١(مَ

گمان  یب«فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س یاشعر ی) ابوموس۱۲( -۱۳۰۶
ش) یشعبان (با فضل و کرم و لطف و رحمت خو ی مهیخداوند بلندمرتبه در شب ن

آمرزد، به جز فرد مشرک و چند  یبندگان خود را م یشود و تمام یمتوجه بندگانش م
 ».نه توزیپرست و بدخواه و ک گانه

 ].ت کرده استیث را ابن ماجه رواین حدی[ا

 : »كمرشـفيغفر جلميع خلقه االّ ال« شرح:
 یک: شریل شده و به معناکیتش» ک -ر  -ش «ن ماده از سه حرف یا »کشر«

سوره و  ۴۴مرتبه در  ۱۶۸باشد، و مشتقات آن  یم یارکدانستن و سھم داشتن در 
ه عبادت و پرستش خدا ھمراه با کآن است » کشر«ه از قرآن آمده است. یآ ۱۴۳

شود بت،  یه پرستش مک یریند غک یرد، فرق نمیرخدا انجام گیعبادت و پرسش غ
ھا و  مانند: فرشته یجودات آسمانمو یا حتّ یوان، قبر و گور افراد صالح و یدرخت، ح

به عنوان  یه انسانکنیا ایعت باشد، و یطب یروھایاز ن ییرویا ھر مظھر و نیھا و  ستاره
ا دختر، و یاوالد پسر  یه خداوند داراکا پنداشته شود یرد و یخدا، مورد پرستش قرار گ

 ا زن و ھمسر است.ی
 د:یفرما یرا باطل نموده و م کال و انواع شرکم تمام اشیرکقرآن 

َ ٱإِنَّ ﴿ ن فِرُ َ� َ�غۡ  �َّ
َ
  .]۱۱۶[النساء:  ﴾ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ

 »آمرزد... ینم یسکدن به خود را از یورز کگمان خداوند شر یب«
 یناگوار یامدھایاست، لذا پ یخرد یو ب یجھل و اوھام و نادان ی ، زادهکچون شر

 ییامدھاین پیچن یگرید ی دهیچ عقیه ھک یبه ھمراه دارد طور یبشر ی جامعه یبرا

 .۱۳۹۰ح  ۱/۴۴۵ماجه  ابن -١

 

                                           



 ١٦٥ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

چون مخالف با عقل و منطق است، انسان را به قبول ھر گونه اوھام و  کرا ندارد. شر
 یرا به نابود یانسان ی ه جامعهک ییھا ھا و اسطوره ب و افسانهیاذکف و ایخرافات و اراج

شوند،  یشرفت آن میو پ ینع ترقند و ماینما یف میو آن را تضعکنند  می دیتھد
 دارد. یوام

به » الله«به جز ذات  یدر برابر ھر موجود یاسالم به منظور نجات انسان از ھر ذلت
 یرا برا یخدا برخاسته است و ھدف بزرگتر یو انباز قرار دادن برا یکمبارزه با شر

انسان  ه عبادت و پرستش و طاعت و خشوعکخواھد  یانسان در نظر گرفته است و م
ه کدر او راه ندارد، چرا  یر و دگرگونییاست و تغ یه دائمکباشد  یسک یتنھا برا

عبادت و پرستش و  ی ر نحوهییر، باعث تغیو متغ یفان یایاش یپرستش و عبادت برا
را در درون انسان به  یجه اضطراب و ناھماھنگیگردد و در نت یرنش مکخشوع و 

 گردد. یھا م زهیم و انگیعف تصمو ض یه باعث سرگشتگکآورد  یوجود م
ه انسان را از کن است یبه خاطر ا یپرست و چندگانه کاسالم با شر ی ن مبارزهیبنابرا

 یواال ی ر، به مرتبهیف، ناتوان و متغی، ضعیپست پرستش موجودات فان ی مرحله
شه بوده و یه ھمک یر است برساند، چون ذاتیتغیو ال یو ابد یه دائمک یپرستش ذات

 تنھا یمال و جالل باشد، و از طرفکد در اوج یر است، حتمًا بایرناپذییو تغ ھست
ه انسان در برابرش خشوع کآن را دارد  یستگیباشد، شا یمال دائمکدر اوج که  کسی

ست، انسان یمال مطلق نک یدارا یسکو خضوع نشان دھد و چون جز ذات پروردگار 
جھت مشخص، ادامه  یکرستش خود در رد و به عبادت و پیگ یتوجه خود را از او نم

ماند و اضطراب و ضعف بر قلب او  یم یم و استوار باقکدھد، و ثابت و پابرجا و مح یم
 ره نخواھد شد.یچ

مال و کن اسالم، صفات ییه به مانند آکم یابی یرا نم ینیین و آیچ دیقت ھیو در حق
ه و یه پاک یباشد، و براستسته بر خدا اطالق نموده یرا به طور شا یگانگید و یتوح

، خالصه یتاپرستیکح استوار است و یصح ی دهیمان و عقیبر ا یاسالم ی اساس جامعه
ن یاسالم است و حفظ و حراست از ا یده و جوھر و روح اصلین عقیا ی دهکیو چ

وافر نموده  یتحقق آن سع یه اسالم براکاست  ین ھدفیخالص، اول یدیتوح ی دهیعق
 خود آن را مد نظر قرار داده است. یھا یین و راھنمایستورات و قواناست و در تمام د

 ی عامل اشاعه کو شر یپرست ه بتکت ید باطِل جاھلیگر، مبارزه با عقایاز طرف د
ه یالزم است تا عل ی، و بر ھر مسلمانیاست واجب و ضرور یآنھا بوده است، امر
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از  یاسالم ی د تا جامعهیام و مبارزه نمایه خالف دستور قرآن است، قک یدیعقا
ن خاطر است یشود، و به ھم کمانده پا یباق یھا یو گمراھ یپرست و بت کشر ی شائبه

قرار  یکه شرک یان اسالم دانسته، ھمانطورکن از ارکن رید را نخستیه اسالم، توحک
خ یه در طول تارکدانسته است؛ چرا  ین گناھان نابخشودنیخدا را مھمتر یدادن برا

ھا، و اساس یبد ی خدا، سرچشمه یقائل شدن برا یکه شرکت شده است ت ثابیبشر
مردم  ی شهیه در گذشته عقل و اندک یا بوده است به گونه یانسان ی جامعه یھایبدبخت
شرفت آنان یو پ یده بود و از ھر لحاظ مانع ترقیھوده گردانیر خرافات و سخنان بیرا اس

ن وضع موجب یشان ببار آورده بود؛ و ایرا برا یزیو جنگ و خونر یشده و نزاع و دشمن
جه، ین شده بود و در نتیاز مرداِن نامدار د یا و باعث خودبرتر نمودن عده یرشد طبقات

مرّفه به حساب آنان به استثمار خود  یجاد زندگیخود و ا ییش دارایملت را در راه افزا
 درآورده بودند.

وان، یپرستش و عبادت درخت، بت، حو  یپرست و چندگانه کو اسالم ھر گونه شر
تھا، اجسام و اوثان، ھوا و یھا، انسانھا، شخص ھا، ستاره ان، فرشتهیکقبر، گور صالحان و ن

ان، پدر بودن، و یر ادیرد و برخالف ساک ید، ماه و... را نفی، خورشیپرست ھوس، مرده
 نمود. یپسر داشتن را از خدا نف

 ییار ناتوان انسانھاکاف ی دهییزا کبدون شدارد،  یه خداوند فرزندکن سخن یو ا
ردند. انسان به ک یسه میز با وجود محدود خودشان مقایه خدا را در ھمه چکاست 

 یوتاه و محدود است و براکعمرش  سویکاز به وجود فرزند دارد: از ین یل مختلفیدال
مخصوصًا گر، قدرت او محدود است، ید ینسل، تولد و فرزند الزم است. از سو ی ادامه

 یند. از سوک کمکش یارھاکه به او در کدارد  یاز به معاونین یو ناتوان یریبه ھنگام پ
در  یه انسان، مونسککند  می جابی، ایطلب انس ی هیو روح یعاطف یھا سوم، جنبه

 گردد. ین میفرزندان تأم ی لهیه آن ھم به وسکخود داشته باشد  یط زندگیمح
و  یعالم ھست ی نندهیه آفرک یامور در مورد خداوندن یاز ا یکچ یاست ھ یھیبد

اش  ندارد. به عالوه داشتن فرزند الزمه یاست، مفھوم یو ابد یز و ازلیقادر بر ھمه چ
ن، اگر در آسمانھا و یباشد. عالوه از ا یز منّزه میه خدا از آن نکجسم بودن انسان است 

چرخاندند،  یند و امور جھان را مبود یم یانی، معبودھا و خدا»الله«ر از ذات ین غیزم
ه بودن دو شاه کخورد، چرا  یبه ھم م یتید و نظام گیگرد ین تباه میقطعًا آسمانھا و زم

زند؛ لذا خداوند عزوجل  یب را به ھم می، نظم و ترتیا س در ادارهی، و دو رئیشورکدر 
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دھند  یان بدو نسبت مکه مشرکاست  ییزھایبرتر از آن چ یصاحب سلطنت جھان، بس
 آورند. یو بر زبان م

آن  یچ عقل و منطقیه ھکاست  یخدا، توھم باطل یقائل شدن برا یکن شریبنابرا
ه اسالم به شدت آن را رد نموده و جزء کاست  ییجا یتصور ب یکرد، و یپذ یرا نم

 قرار داده است. یره و نابخشودنیبکگناھان 

گناھان، ممکن  ی ھمهکه کند  می به صراحت اعالم س یاشعر یث ابوموسیحد
شود؛ مگر  یچ وجه بخشوده نمیبه ھ» شرک« یاست مورد عفو و بخشش واقع شوند، ول

 یچ گناھیگر؛ ھین که از آن دست بردارند و توبه کنند و موّحد شوند. و به عبارت دیا
، با شرک، یکیچ کردار و عمل نیطور که ھ برد؛ ھمان ین نمیمان را از بی، اییبه تنھا

 بخشد. ینجات نمانسان را 
است که افراد موّحد را به لطف و رحمت پروردگار،  یثیاحاد ی ث، از زمرهین حدیا

ر از یگناھان را غ ی امکان بخشش ھمهج  امبریث، پین حدیرا در ایسازد؛ ز یدلگرم م
 یھستند که مرتکب گناھان بزرگ یاریقت افراد بسیان کرده است؛ و در حقیشرک ب

گردند و ھمان سبب  یوس می، مأیاز رحمت و آمرزش الھ شهیھم یشوند و برا یم
د یام یند؛ ولیمایعمر، راه گناه و خطا را با ھمان شّدت بپ ی مانده یشود که در باق یم

نسبت به آنان در برابر گناه و  یا مؤّثر بازدارنده ی لهیبه آمرزش و عفو خداوند، وس
 کند. یمھم را دنبال م یتیترب ک موضوعیث، در واقع ین، حدیگردد؛ بنابرا یان میطغ

د یقاتل افسر رش - »یوحش«ھمچون  یتکاریم افراد جناینیب یکه م یھنگام

دھا و ین نویبر اساس ھم -ج  امبریبزرگوار پ یاسالم، حمزة بن عبدالمطلب، عمو
گر ید یبرا یدوارین امیکشد، ا یت خود میآورد و دست از جنا یمان میھا ا بشارت

ش از آن چه گناه یوس نشوند و بیشود که از رحمت پروردگار مأ یدا میگناھان پ
 اند، خود را آلوده نسازند. کرده

کند؛  یق مین حال مردم را به گناه تشویث، در عین حدیممکن است گفته شود که ا
 .ر از شرک، در آن داده شده است!یگناھان غ ی آمرزش ھمه ی را وعدهیز

د و شرط یبدون ق ی آمرزش، وعده ی وعدهن یست که منظور از این یشک یول
از خود نشان بدھند و  یستگیک نوع شایشود که  یرا شامل م یست؛ بلکه افرادین

ث و ین حدیکه در ا »ت و خواست خداوندیمش«م، یشتر اشاره کردیطور که پ ھمان
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را ھرگز خواست یاست؛ ز »یحکمت الھ« یث مشابه آن ذکر شده است، به معنایاحاد
، یستگیکند که بدون شا ین، حکمت او اقتضا نمیقیست؛ و به یکمت او جدا نخدا از ح

ث، به مراتب یحد یو سازندگ یتیترب ی ن، جنبهیرا مورد عفو قرار دھد؛ بنابرا یکس
 است که ممکن است از آن بشود. ییھا ش از سوء استفادهیب

را توبه و یتوبه ندارد؛ ز ی با مسأله یث فوق، ارتباطین که، حدیقابل توجه ا ی نکته
د، بلکه منظور از آن، امکان یشو یشرک را م یگناھان حت ی بازگشت از گناه، ھمه

قبل از آن که از  یعنیاند؛  افتهیق توبه نیاست که توف ینسبت به کسان یشمول عفو الھ
ش، از یو قبل از جبران اعمال بد خو یمانیا بعد از پشیمان شوند و یخود پش یھا کرده

 ا بروند.یند

ن یچنج  ث گھربار رسول خدایات قرآن و احادیآ ی از مجموعه ن که:یح ایتوض
ھا را  گناه متعّدد است که آن یل آمرزش و بخشودگیشود که ابزار و وسا یاستفاده م

 توان در پنج موضوع خالصه کرد: یم
بر م ین و تصمیشیاز گناھان پ یمانیخدا که توأم با پش یتوبه و بازگشت به سو  -۱

ک بوده یکردار ن ی لهیاعمال بد به وس ینده و جبران عملیاجتناب از گناه در آ

ِيٱوَُهَو ﴿د: یفرما یباشد. خداوند م ِ  �َّۡوَ�ةَ ٱَ�ۡقَبُل  �َّ ْ َعِن  ۦَ�ۡن ِعَبادِه َوَ�ۡعُفوا
ّ�ِ ٱ رد و گناھان یپذ یاوست که توبه را از بندگان خود م« .]۲۵[الشوری:  ﴾...اتِ  َٔ لسَّ

 .»بخشد یرا م
گردد؛ چنان که  یکه سبب آمرزش اعمال زشت م یا العاده ک فوقین یکارھا  -۲

ّ�ِ ٱيُۡذهِۡ�َ  ۡ�ََسَ�ٰتِ ٱإِنَّ ...﴿ د:یفرما یخداوند م ؛ ]١١٤[ھود:  ﴾...اتِ  َٔ لسَّ
 .»برد ین میاز گناھان را از ب یا ک، آثار پارهین یکارھا«

ه در روز کن است یاست و در اصطالح ا» معاونت« یشفاعت. در لغت به معنا  -۳
ار، کاز بندگان گنھ یاز بندگان مقّرب خداوند در حق بعض یامت برخیق

 نند.ک یگریانجیوساطت و م
 ان شده است:ید شفاعت به سه صورت بیدر قرآن مج

 .]۴۸مدثر /  ۵۴و  ۴۸[بقره / کنند  می ینف یلّ که شفاعت را به ک یاتیآ )۱
 .]۴۴د [زمر / ینما یرا منحصر به ذات خدا مه شفاعت ک یاتیآ )۲
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پروردگار داللت دارد  ی سب اجازهکبا  ین الھیه به شفاعِت مقّربک یاتیآ )۳
 .]۲۶، نجم / ۱۰۹، طه / ۲۵۵[بقره / 

امًال مستحق که کن است یّفار و مجرمکات قسمت اول در خصوص یاگر توجه شود آ
آنان نخواھد  ی درباره یشفاعت گونهچ یھ«د: یگو یه مکشان آتش است یا یعذابند و جا

با » ردکشفاعت نخواھد  یسکر از خدا یبه غ«د: یفرما یه مکات قسمت دوم یدر آ .»شد
ع یده داشتند و بتھا را شفین به آن عقکیفار و مشرکه کرا  یخواھد شفاعت یان مین بیا

 ند.کپنداشتند، رد  یمطلق م
دھد  یح میتوض یند؛ منتھک یثابت مامت یرا در روز ق یعانیات قسمت سوم، شفیآ

 یسانکه فقط کپندارند بل یفار مکه کستند ینندگان، بتھا و معبودان نک ن شفاعتیه اک
 ین درگاه الھیشان اجازه دھد و از مقربیه خداوند به اکحق شفاعت خواھند داشت 

 یه خدا به بخشوده شدن آنان راضکخواھد بود  یسانک ی ن شفاعت دربارهیباشند، و ا
 باشد:

 .]۲۸اء: ی[األنب ﴾ۡرتََ�ٰ ٱَوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ﴿
باشد.  یخداوند راضکه  کسی نند، مگر در حقک یشفاعت نم یبندگاِن مقّرب الھ

 .]۱۹۲د اھل سّنت ص یشرح عقا ی: پاورقک[ر.
و  یمعاص یق به گناه است، و نه چراغ سبز برایه شفاعت، نه تشوکد دانست یو با

 یایدن یھا در جامعه یباز یه پارتیشب یزی، و نه چیافتادگ گناھان، و نه عامل عقب
شود.  یاران نمکشدن گنھ یامت باعث جریدر روز ق ین شفاعتیامروز است. و چن

شفاعت  ی ث وارده دربارهیات و احادیرامون آیعوام مسلمانان، پ ی متأسفانه توده

اھو و ین ھیاند و ا راه انداخته ییاھویھاران کاز گنھ یبرخ یبراج  حضرت محمد
به وجود آورده است  ین پنداریث شفاعت، چنیعوام به احاد ی د تودهیشد یدلبستگ

ه آتش دوزخ کاست  یکده و نزدین جزاء و پاداش اعمال، منسوخ و باطل گردیه قوانک
ش ینرساند فراوان پ یبی، سرد و سالم شود و به آنان آسیار و عاصکبر مؤمناِن گنھ

ش از حد به شفاعت یو بکنند  می خود افراط یھا هین جاھالن در فرضیه اکد یآ یم
اّمت «ند: یگو یشوند و م ین گناھان میمتریب وخکدوارند، لذا مرتینان دارند و امیاطم

ھرگز » بان دارد.یپشتج  ه چون محمدکر است و اّمت را چه غم یدر خج  محمد

ر، غلط و کن تفیو ا کن مسلیگمان ا یست. و بیاران نکباِن گناھیپشتج  حضرت محمد
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ه با آن کاست  یسکن ینخستج  اعتبار ساقط است، و حضرت محمد ی از درجه
ه کرا  یحیث صحیچ وجه احادیزد. ما به ھیست یر، مکوه تفین شیو با اکند  می مخالفت

گاه یه آنھا را در جاکم بلیستیر آنھا نکم و منینک یشفاعت آمده است رد نم ی درباره
م تا دچار ینمائ یخاّص آنھا تجاوز نم یم و از معانینک یآنھا، اثبات م ی ژهیمخصوص و و

ه شفاعت کد ھر مسالن بداند یم. و بایاز مواضع آنھا نشوج  امبریلمات پکف یتحر
نتواند بود، و  یمشمول شفاعت و عفو الھ یارکدارد و ھر گناھ یطیحدود و شرا

 رد:یگ یشفاعت به سه شرط انجام م
 .]۳ونس / ی، ۲۵۵شفاعت بدھد. [بقره /  ی ننده، اجازهکخدا به شفاعت  الف)
خدا باشد.  یده و درست و مورد رضایشود پسند یآنچه درخواست و شفاعت م ب)
 .]۸۵، نساء / ۱۰۹اء / ی، انب۱۰۹[طه / 
، نجم / ۲۸اء / یگردد. [انب یاو شفاعت م یبراکه  کسی شود از یخدا راض ج)

۲۶[. 
اء و یه انبککنند  می ه عوام گمانک ید شفاعت را با شفاعِت نادرستین نبایرابناب

شوند و به قول معروف،  یم خدا مکح ینفوذ دارند و مانع اجرا یاء در دستگاه الھیاول
است به  یا شفاعت درجه و رتبه ی ن اجازهیه اکدانست، چرا  یکینند، ک یم یباز یپارت

شود و مسلمًا شفاعت آنھا  یل مقامشان به آنھا داده میتجل یه براک ین درگاه الھیمقرب
اند و  ز داشتهین ییمان و عمل صالح، لغزشھاین ایه در عکخواھد بود  یسانکدر حق 

ف عذاب است و ین شفاعت در خصوص آنان، ِارفاق و تخفیاج به وساطت دارند و ایاحت
ارد، پس عامل ت آن را دیه صالحکاست  یسک ین شفاعت به اذن خداوند و برایا

مان و عمل یمت خداو اکگر حیاست و د یران الھک یرحمت و لطِف ب یکیشفاعت 
 ند.ک ین لطف میا ی ستهیه او را شاکصالِح فرد 

گردد. خداوند  یم »رهیصغ«ره که موجب بخشش گناھان یز از گناھان کبیپرھ  -۴

ْ َكَبآ�َِر َما ﴿د: یفرما یبلندمرتبه م ُ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه نَُ�ّفِۡر َعنُ�ۡم إِن َ�َۡتنُِبوا
ۡدَخٗ� َكرِ�ٗما َٔ َسّ�ِ   یا رهیاگر از گناھان کب« ]۳۱[النساء:  ﴾٣١اتُِ�ۡم َونُۡدِخۡلُ�م مُّ
ش) یشما را (با فضل و رحمت خو ی رهید، گناھان صغیا شده ید که از آن نھیزیبپرھ

بر صغائر) شما را به م و به (شرط استغفار از کبائر و عدم اصرار ییزدا یاز شما م
 .»میگردان ین است) وارد می(که بھشت بر یگاه ارزشمندیجا

 



 ١٧١ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

طور که  آن را دارند؛ ھمان یستگیشود که شا یم یکه شامل افراد یعفو الھ  -۵
 د. یان گردیث مورد بحث بین حدیدر ا
ب، ین ترتیت او است و بدی، مشروط به مشیم که عفو الھیکن یم یادآوریمجددًا 

او تنھا در مورد  ی ت و ارادهیست و مشید و شرط نیو بدون ق یعمومک موضوع ی
نجا یاند؛ و از ا اثبات کرده ی، به نوعیخود را به طور عمل یستگیاست که شا یافراد

پرست، ارتباط  را مشرک و چندگانهیست؛ زیشود که چرا شرک قابل عفو ن یروشن م
شده است که برخالف تمام اساس  یده است و مرتکب کاریبر یخود را از خداوند به کلّ 

 نش است.یس آفریان و نوامیاد
چ کردار یطور که ھ برد، ھمان ین نمیمان را از بیا ییبه تنھا یچ گناھیھ« ده:یفا

 .س یاشعر یث ابوموسیام حدین بود پی؛ ا»بخشد یبا شرک، انسان را نجات نم یکین
 ی شونده بکه مرتکسنت و جماعت معتقدند  گر، اھلیث دیواحاد ثین حدیبنابرا

ه آن را کنیند، مگر اک یافر نمکمان و یا یره او را بیبکمن است و انجام ؤم ،رهیبکگناه 
و خوار  کوچکاز آن را در شرع،  یا نھیدھد، حالل بداند،  یه انجام مک یدر حال

 کوچکر و یرده است، تحقکعت مقدس اسالم بدان امر یه شرکرا  یا امر واجبیشمارد، 
 افر است.کھا مرتد و  ن صورتیا د. درینما

 اند: ردهکن استدالل یش چنیخو یأدگاه و رین دیسنت و جماعت، بر ا اھل
را  یمن گناھؤ، پس ھرگاه میق قلبیمان عبارت است از تصدیقت ایدر حق -۱

 مان است.یباشد، از اھل ا یمانش باقیانجام دھد، و قلبًا ا
ره را یبکره و یفر، گناھان صغکو  کر از شریه غکد یفرما یخود م ألخداوند   -۲

 بخشد. یه بخواھد مکھرکس  یبرا

َ ٱإِنَّ ﴿ ن فِرُ َ� َ�غۡ  �َّ
َ
ٓ  لَِمن َ�ٰلَِك  ُدونَ  َما ِفرُ َوَ�غۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ  .]۱۱۶[النساء:  ﴾ءُ �ََشا

تر از آن را  نییه پاکآمرزد و بل ینم) یسکدن به خود را (از یورز کگمان خداوند شریب«
  .»بخشد یبخواھد (و صالح بداند) م هکھرکس  از
 ی هیگر دانسته است و در آیدیکمقتول را برادر  یایم قاتل و اولیرکقرآن  -3

 د: یفرما یقصاص م
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َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ُكتَِب َعلَيۡ  �َّ ِ  رُّ �ُۡ ٱ َ�� َقتۡ لۡ ٱِ�  قَِصاُص لۡ ٱ ُ�مُ َءاَمُنوا  دُ َعبۡ لۡ ٱوَ  ّرِ �ُۡ ٱب

 ِ  ٱوَ  دِ َعبۡ لۡ ٱب
ُ
ِ  نَ�ٰ ۡ�  ٱب

ُ
�ۡ � ِخيهِ  ِمنۡ  ۥَ�ُ  ُعِ�َ  َ�َمنۡ  نَ�ٰ

َ
ۢ فَٱ ءٞ َ�ۡ  أ ِ  ّ�َِباُع  ٱب

ۡ ٓ  ُروِف َمعۡ ل َدا
َ
 ءٌ َوأ

 .]۱۷۸[البقرة:  ﴾َ�ٰنٖ �ِإِحۡ  هِ إَِ�ۡ 
) قصاص ی(قانون مساوات و دادگر ،شتگانک ی د! دربارهیا مان آوردهیه اک یسانک یا«

: آزاد در )هکنگرفت، و بل یگریرا به گناه د یسکد در آن یبر شما فرض شده است(و با
تش) از ی(از جنا یسکو زن در برابر زن است. پس اگر  ،برابر آزاد، و برده در برابر برده

شنده را کبھاء  از صاحبان خون یکیشد(و  یگذشت ،) خودینیبرادر (د ی هیناح
 یکد نیبا ننده)کعفو ید، از سویبھاء گرد ل به خونیم قصاص تبدکا حیو  د،یبخش
) مقتول یز به ولیقاتل ن ینشود، و از سو یو بدرفتار یریشود و(سختگ یرفتار

 .»نباشد) یانگار استو سھلکم و کآن رد(و در یانجام گ یکیه)با نیپرداخت(د
ش منع شده است، تنشکه کرا  یسکه عمدًا کشود  یواجب م یقصاص تنھا بر قاتل

، »دیا مان آوردهیه اک یسانک یا «ت رن، خداوند آنھا را با عبایشته است و با وجود اک
 رده است.کخطاب 
اند،  گر به جنگ پرداختهیدیکه با کدو گروه از مسلمانان  ید، برایقرآن مج  -4

 مان شده است: یقائل به ا

 ﴿ ٓ ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ �ن َطا ْ �ۡ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ  .]۹[الحجرات:  ﴾َنُهَمابَيۡ  لُِحوا

ان آنان صلح برقرار یدر م ،مؤمنان با ھم به جنگ پرداختندھر گاه دو گروه از «
 .»دیساز

باز قرآن، قائل به  ،ن دو گروهیان ایه با وجود جنگ و نبرد مکم ینک یمالحظه م
 ره است.یبکار با مسلمانان از گناھان یکه جنگ و پکمان آنان شده است، حال آنیا

 د: یفرما یو خداوند م  -۵

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنواْ تُوُ�وٓ  �َّ ِ ٱ إَِ�  ا   .]۸م: ی[التحر ﴾نَُّصوًحا َ�ةٗ تَوۡ  �َّ

 .»دینکب یا خالصانه ی د و توبهیگردمؤمنان! به درگاه خدا بر یا«
ن وجود، یره. و با ایبکا یره باشد یو مسلمًا توبه فقط در مورد گناه است، خواه صغ

 مخاطب ساخته است.» يااهيا الذين امنوا«خداوند آنھا را با عبارت 

 



 ١٧٣ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

ده است یبه ما رسج  از رسول خدا یح و فراوانیث صحیح، احادیبه طور صر  -۶

ره از امت خود، شفاعت خواھد یبکن گناھان یبکمرت یبراج  ه آن حضرتک
 رد.ک

اھل که  کسی ز تا به امروز بر خواندن نماز جنازه بر ھرینج  امبریو از زمان پ  -۷
باشد، تمام علما و مسلمانان اجماع دارند، رده کقبله باشد، اگرچه توبه ھم ن

 ست.یز نیاو جا یافر باشد، نماز و طلب استغفار براکرده، که توبه نکپس اگر آن

ه کرده است کن موضوع اشاره یث باال، به ھمیز در حدینج  و رسول خدا
 شود. یاسالم خارج نم ی ره از دائرهیبکب گناه کمرت

 وندھا.یپ ی کننده رز؛ قطعو توز؛ بدخواه؛ غرض نهی: ک»مشاحن«

ھمواره بر لزوم وحدت و ج  خدا رسول ،گر...یات دیت و رواین روایبر اساس ا
امت  یافراد مؤمن و مسلمان را در بنا ی اند و ھمه ه فرمودهید و توصکیتأ یبرادر

ن دارند به عناصر و یه در رنگ، نژاد و سرزمک یھا و اختالفات تفاوت ی واحده با ھمه
ز یبخشند و ن یام مکو استح یگر را استواریدیکه کاند  ه فرمودهیتشب یساختمان یاجزا

ه اگر کاند  ه فرمودهیتشب یر واحدیکگر، به پیدیکبه  یو مھربان یمؤمنان را در دوست
ه او را در کرند، بلیگ یگر اعضاء آرام نمیمار گردد، دید و بیاز آن به درد آ یعضو

ن اسالم به یمانند د ینیچ دیھ یند. و براستینما یم ی، ھمدردیدار و تب یخواب یب
و  یاتحاد و ھمبستگ یزیر یو اخوت فرا نخوانده و به پ یو برادر یپارچگیکوحدت و 

 یفرمان نداده و بالطبع به شدت از دشمن یپارچگیکو  یارکو ھم یرکو ھمف یاریھم
ن جھت یھم ش برحذر نداشته است. بهکشمکزه و یو عداوت و اختالف و تفرقه و ست

رة العرب یمردم جز یطان از بت پرستیگر شی: د دیفرما یث مین حدیدر اج  رمکامبرایپ
جاد تفرقه و اختالف و ید شده و فقط دل به ایرد، ناامیمعبود آنھا قرار بگ یه وکنیو از ا

ن موضوع یز ای، نیگریث دیھمواره در احادج  امبریبسته است. لذا پ یعداوت و دشمن
 و مردم ھشدار داده و بارھا فرموده: را به صحابه

 . »من شّذ ُشّذ يف انلارو اجلماعة علي�م باجلماعة فإّن يدا� مع«
 : دیفرما یز میو ن
ه مثل گوسفندان کرا  ییه تنھا آنھاکان نشسته ین آدمیمکدر  یطان مانند گرگیش«

 ». درد یند و آنان را مکاف یم یاند، به گمراھ از گله جدا شده
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 : دیفرما یز میو ن
است و از جمع و جماعت دورتر  یین تنھایطان قریه شکد ینکن یاز جماعت تخط«

 ».باشد یم

عمل  ی را سرلوحه یپارچگیکد وحدت و یھمگان با ،ج ین ارشادات نبویطبق ا
ن یالع را نصب یزند، اخّوت و دوستیبپرھ ییو خودرأ یندگکشتن قرار دھند و از پرایخو

نند و با کھا اجتناب  یتوز نهکیھا و  یقرار دھند و از دشمنش یگوش خو ی زهیو آو
او  یزند و راه را برایطان نریاب شی، آب در آسیاختالف و تفرقه و عداوت و دشمن

 ند.کفین یت و نابودکنند، تا آنھا را در پرتگاه ھالکھموار ن
 یاست و سّر ذلت و خوار یاختالف و تفرقه، ذلت و خوار یفور ی جهیه نتکچرا 

ه اساس قدرت و ک یا رد. جامعهکد جستجو یآنان با ی ھر ملت را در اختالف و تفرقه
 ین آنان برایده شود، سرزمیوبکتفرقه درھم  یھا شهیآن با ت یھا یان ھمبستگکار

خواھد بود و  یو انس یومت استعمارگران جنکگانگان و قلمرو حیشه جوالنگاه بیھم
 خواھند داشت.  نگاه یوسته آنان را در ذلت و خواریپ

 یز برایطان صفتان) نیاش (ش طان و دار و دستهیز، شیما ن ینونکو در عصر 
 استفاده» نکومت کو ح زاندایتفرقه ب«، از اصل یاسالم یشورھاکف و تسلط بر یتضع
ن اصل تجربه شده، یوسته از اید خود، پیبه اغراض و اھداف پل یابیدست یو براکنند  می

 شوند.  یز مین رند و موفقیگ یبھره م
نده کپرا ییشورھاکرا به  ین قاعده، امت اسالمیصفتان با ھم طانیطان و شی! شیآر

و  ی، اقتصادیاسی، سیدتی، عقیرکرد و استقالل فکم یف و ناتوان تقسیضع یھا و ملت
 یشاند. و مسلمانان امروزکمذلت  کان برد و آنھا را به خایآنھا را از م یت ارضیتمام

منان ین اھریشوم ا یھا ستند و در مقابل توطئهیخود با یدوباره سرپا خواھند یاگر م
ن یآفر بخش و سعادت ین تعالید صادقانه و مقتدرانه به اوامر و فرامیستند، بایبا

ش قرار دھند، تا وحدت یار خوک ی را سرلوحه یم ویند و تعالیعمل نما ،ج خدا رسول
ندھند و قادر به دفاع از خود در  از دست یطیخود را تحت ھر شرا یلمه و ھمبستگک

ه سنت کاش باشند، چرا  طان و دار ودستهیش ی مذبوحانه یھا و ترفندھا مقابل توطئه
، یداریو صبر و پا یا و خانواده یاسالم یه اتحاد و ھمبستگکن است یھم ألخداوند

ست ک، موجب شیپرور و تن یاطلبیاست و اختالف و تفرقه، دن یروزیت و پیرمز موفق
 باشد.  یم یذلت و انحطاط و عقب ماندگو 

 



 ١٧٥ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

انال کن یوسته از ھمیدانند و پ یم ین امر را به خوبیز، ایطان صفتان نیطان و شیش

 ج خدا ه رسولکن جھت است یشوند و به ھم یوارد م یشاندن امت اسالمکبه ذلت  یبرا
ما را به اتحاد و  یات متعددیدر روا یدگیچیان روشن و به دور از ھرگونه ابھام و پیبا ب

خواند و از نزاع و تفرقه  یفرا م ین الھیو حبل مت یالوثق و اعتصام به عروة یھمبستگ
است، با صراحت تمام و به طور  یت امت اسالمکان رفتن مھابت و شویه عامل از مک

ش یخو یھا خواھد تا در رفع اختالفات و تنازع ید و از مسلمانان میفرما یم یمطلق نھ
رند و یرا مدنظر بگ یپارچگیکوسته، حفظ وحدت و یند و پیو سنت مراجعه نمابه قرآن 

چه در خانواده و چه در جامعه، موجب عزت، اقتدار و  یه وحدت و ھمبستگکبدانند 
 آنان است.  یو اصل اعتقاد یآزاد

د یاز خود ناام یلکطان را به طور یتواند ش یه مکار است کن یبا ا یو امت اسالم
 زند. یبر یو یھا بر وسوسه یسردند و آب ک

 )فیَضعِ ] (۱۳[ - ۱۳۰۷

مْحَدُ  َوَرَواهُ 
َ
َعاِص  بِْن  َ�ْمِرو بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َ�نْ  أ

ْ
 «: ِرَوايَته َوِ�  ال

َّ
 َوقَاتل ُمَشاِحن اثْنَْ�ِ  إِال

 .)١(»نفس
ت کرده یروا س ز از عبدالله بن عمر و بن عاصیث را احمد نین حدی) ا۱۳( -۱۳۰۷

ن شب، دو نفر را یخداوند در ا«ن وارد شده است: یتش چنین تفاوت که در روایبا ااست؛ 
 .»رساند یرا به ناحق به قتل م یگریگر، آن که دیتوز و د نهیآمرزد: نخست بدخواه و ک ینم

 )َمْوُضوع] (۱۴[ - ۱۳۰۸

ٍّ  َوَ�نْ  ْلَةُ  اَكنَْت  إَِذا« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س يلَعِ
َ

 َ�ُقوُموا َشْعبَانَ  ِمنْ  انلِّْصِف  يل
ْلََها

َ
  اهللاَ  فَإِنَّ  يَْوَمَها وَُصوُموا يل

َ
ُل  َ�َعاىل ْمِس  ِلُغُروِب  ِ�يَها َ�ْ�ِ   الشَّ

َ
َماءِ  إِىل ْ�يَا السَّ  : َ�يَُقوُل  ادلُّ

َ
ال

َ
 أ

ْغِفرَ  ُمْستَْغِفرٍ  ِمنْ 
َ
ُ؟ فَأ   هلَ

َ
ال

َ
ْرُزقَُه؟ ُمْسرَتِْزٌق  أ

َ
  فَأ

َ
ال

َ
اَعِ�يَُه؟ ُمبْتًَ�  أ

ُ
  فَأ

َ
ال

َ
  َكَذا أ

َ
ال

َ
 يطلع َحىتَّ  َكَذا أ

فْجر
ْ
اهُ . »ال وَ ه ابْن رَ اجَ  .)٢(مَ

چون شب «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س طالب یبن اب ی) عل۱۴( -۱۳۰۸
د و یاز زنده داریش و راز و نیایرسد، پس شب آن را با عبادت و ن یشعبان فرا م ی مهین

 .۲/۱۷۶مسند احمد  -١
 .۱۳۸۸ح  ۱/۴۴۴ابن ماجه  -٢
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خداوند بلندمرتبه، به ھنگام غروب آفتاب آن شب به آسمان را ید؛ زیروز آن را روزه باش
وجود دارد که از من آمرزش بخواھد و من او  یا ا بندهیآ«د: یفرما ید و میآ یا فرود میدن

ا یبدھم؟ آ یبطلبد و من بدو روز یاست که از من رزق و روز یا ا بندهیامرزم؟ آیرا ب
دچار باشد و من  یانیغه و مشکل و زبت و چالش و دغدیاست که به بال و مص یا بنده

ازمندان ین شب، نیب، خداوند بلندمرتبه در این ترتیو به ھم ؟»ت ببخشمیاو را عاف
شان پاسخ یازھایش را از او بخواھند و او به نیخو یازھایخواند تا ن یگوناگون را فرا م

 ، تا طلوع صبح صادق ادامه دارد.یخداوند ی ن برنامهید. و ایگو
 ].ت کرده استیث را ابن ماجه رواین حدی[ا

ث، یر حدی: معنا و تفس»فاّن اهللا ي�ل فيها لغروب الشمس ايل السماء ادلنيا« شرح:
، یکران الھ یب یھا شعبان، رحمت ی مهید شب نین است که پس از غروب خورشیا

، یین فرصت طالین است که بندگان از ایث، این حدیام ایشود؛ و پ یمتوجه بندگان م
ش مشغول باشند. از یاین وقت با برکت، به عبادت و نیند و در ایحّداکثر استفاده را نما

ث آمده ین که در حدیباشد؛ اّما به خاطر ا یام آن میث، به خاطر پیت حدین رو، اھمیا
د، یآ یا فرود میشعبان، به آسمان دن ی مهید نیاست که خداوند پس از غروب خورش

قرار  ین مسائل کالمیاز مھمتر یکیل، ین قبیگر از اید یثیث و احادین حدیمفھوم ا
ن فن یشقراوالن ایداران و پ هیدان تاخت و تاز طالیاز زمان، م یگرفته است که در دوران

 بوده است.
نمانده  یخود باق ین مسأله، به شدت قبلیعلماء در ا یھا اکنون، اگرچه اختالف

و کند  می بحث یدتیاز مسائل مھم عق یکیث، در مورد یکه حد ییاز آن جا یاست، ول
ق یجھت فھم دقچنین  ھم وجود داشته است؛ و یعلم یھا ن مسأله در کتابیاز ابتدا، ا

 رسد. یبه نظر م ینجا، ضروریدر ا یفوق، آوردن بحث مختصر ی مسأله
مانند آن به  یا فعلی(فرود آمدن)  »نزول«ھا  که در آن یثیاحاد ی به ھر حال، درباره

ھا و امور حادث  بلندمرتبه، نسبت داده شده است که آن فعل، مربوط به جسم خداوند
 است، چھار 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

ن مذھب، به طور کامل باطل است و جمھور اھل سّنت یاند؛ ا ثابتز یخداوند ن
 اند. ه را رد کردهین نظریاز ابتدا تاکنون ھمواره ا

 



 ١٧٧ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

ن یخداوند را قبول ندارند؛ از ا ین دو گروه وجود صفات برای؛ امعتزله و خوارج -۲
ن یدانند. ا 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

آن سکوت  تیفیمعنا 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 یکلمات، معنا
 »ُ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
ه، که از نظر لغت و محاورکنند  می لین 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 که بسا اوقات به اندازهکنند  می را مطرح
 ف نام برد.یل آنان به عنوان تحریتوان از تأو یشوند که م یم

اساس و باطل  یم، دو مذھب اول، به طور کامل، بیان کردیتر ب شیپ چنان کهھم
ل به مذھب آنان ی، قاین اسالمینظران راست ک از علماء و صاحبیچ یھستند و ھ

، ھمواره ینیشمندان دیان علماء و اندیم »لیتأو«و  »ضیتفو«اند؛ البته اختالف  نبوده
 »لیتأو«ل به یو متکلمان، قا »ضیتفو«ل به ین رو محدثان، قایوجود داشته است؛ از ا

 اند. بوده
اند که ھر کجا  ب قابل جمع دانستهین ترتیه را بدین دو نظریاز محدثان، ا یبرخ

ل مناسب، یل کردن بھتر است و ھر کجا که تأویر 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، برخیز اا
د، سوء تفاھم و یل نشود، ممکن است دچار تردیش تأویباشد که اگر برا یشخص

 ل استفاده نمود.یتوان از تأو 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 لهیبه وسکه  کسی ، از قدرت عقل بشر خارج است ویتعال 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 نبویو احاد یات قرآنیبه آ یاجمال یاگر نگاھ یلکبه طور 
 یاز آنھا، وجود دست و چشم و برخ یه بعضکم خورد یبر خواھ یشمار یث بیحادا

 یبرا یانکگر بر وجود مید یگر وجود مشت و انگشت و صورت و سمت راست و بعضید
ا بر یا و یگر بر وجود نزول خدا در آسمان دنید 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 آیتمام احمل 

ن امر اعتقاد دارند و با یمسلمانان بر ا ی ه ھمهکخداوند است. حال آن یاثبات جسم برا
جسم  یدارا أله خداوندکه محال است کز ثابت شده است ین ین عقلیل و براھیدال

 باشد. 
 م: یخوان یه مید نسفیچنانچه در شرح عقا

 مر�د، ليس بعرضـالواحد، القديم، اليّح، القادر، العليم، السميع، ابلص�، الشايئ، ال«
 ال مرت�بو ال متجّزيءو ال متبعضو ال معدودو ال �دودو ال مصورو ال جوهرو ال جسمو
ال و ال �ري عليه زمانو ال يتم�ن يف ماكنو ال بالكيفيةو ال يوصف باملاهيةو ال متناهو

و  یتا، ازلیکگانه و یاست  یذات ،ألخداوند « ».قدرته شئو  �رج عن علمهالو �شبه شئ
ه از عرض، جسم، جوھر، صورت کاست  ینا، با اراده و ذاتیع، بیم، سمی، زنده، قادر، علیابد

ر مخلوقات و موجودات با یه ساکب کیم، و تریه و تقسیت، مساحت، تجزیل، حد و نھاکو ش
چ یشود و به ھ یت وصف نمیفکیت و یو منزه است و ھرگز با ماھ کشوند پا یآن وصف م

رد و زمان بر یگ یھا جا نم انکاز م یانکاز جھات و م یر موجودات در جھتیعنوان بسان سا
خارج از کس  ھیچ ز ویچ چیست و ھیه و ھمسنگ او نیشب یزیشود و چ ینم یاو جار
  .»ستیو تسلط و نفوذ و قدرت او ن یمعل ی احاطه
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ت یه به ظاھر جسمک یثیات و احادیدر حل آ ین اساس علما و دانشوران اسالمیا بر
 :)١(اند ند، دو دسته شدهک یخداوند ثابت م یو حلول را برا
ان و ینیشیه مذھب سلف و پکامر به خداوند)  یض (واگذاریمذھب تفو گروه اول:

حسن، سعدبن  بن محمد، ی، 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 داریدر قرآن و سنت آمده است ا

: خدا داناتر است به  ردند و گفتندک یل خودداریم. لذا از تأوینک یو غور نم تعمق
 ردند. کبودن او را رد  یه و جسمانیه تشبک یقت آنھا، در حالیحق

 ۡسَتَوىٰ 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 ﴾ۡلَعۡرِش 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) یل (شرح و تفسیمذھب تأوگروه دوم: 

د یقاو ع یفلسف یه متأثر از آراکھا  از ملت یاریافت و بسیه قلمرو اسالم توسعه کنیا
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 تأیه عقاک 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 یبا مقام الھ یردند. به حسب آن معانکحمل  یمجاز یو آنھا را بر معان
ار که در قرآن و سنت به ک یمجاز یمعانرا یرا داشت، ز یزبان و لغت احتمال آن معان

 ۡلَعۡرِش ٱَ�َ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿ ی هیدر آ» استوا«است. لذا  یقیحق یشتر از معانیرفته، ب
 ردند. کل یال و اقتدار تأویرا به است .]۵[طه:  ﴾٥ۡسَتَوىٰ ٱ

اعتنا و  یشود و مجازًا به معنا یاطالق م یقین بر چشم حقیز گفتند: عیو ن
شود و مجازًا بر  یاطالق م یقیبر بازو و انگشتان حق» دی«رود و  یم ارکتوجه به 

ن ییگردد و مجازًا بر پا یاطالق م یبر فرود آمدن جسمان» نزول«قدرت و تسلط، و 

 .۷۳-۷۱ر.ک: شرح عقاید اھل سنت، ص -١
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شود.  یار برده مکردن به کتواضع و محبت  یز به معنایا فرشته و نیآمدن دستور 
 رد. کتواضع  یعنی» نزل فالن: « ندیگو یمثًال م

ِ يَُد ﴿سوره فتح ۱۰ ی هین اساس خلف آیبر ا يِۡديِهمۡ  ٱ�َّ
َ
را به  .]۱۰[الفتح:  ﴾فَۡوَق �

ۡ�ُينَِنا﴿سوره قمر  ۱۴ ی هیردند و آکل یاو تأو ی طرهیقدرت و س
َ
 .]۱۴[القمر:  ﴾َ�ِۡري بِأ

 .)١(ردند و...ک یرا به تحت نظر و توجه ما معن
ر دست، چشم، انگشت، سمت یه تعبکد دانست یز باین مطلب را نینجا ایالبته در ا

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 بیر و جھانگیت و علم فراگیحد و نھا یب

با یار زیبس یا  ییناکر یان عظمت و قدرت خدا از تعبیب یث براین حدیدر اج  امبریپ
 د: یفرما یو مکند  می استفاده

ان دو انگشت از انگشتان قدرت پروردگار متعال یفرزندان آدم م یھا دل ی ھمه«
 ». دینما یه بخواھد دگرگون مکاست و آنھا را ھر طور 

 یزیامل بر چک ی ه از قدرت مطلقه و سلطهیناک یھا و جمالت واژهن یو 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 یروردگار بر عالم ھستپ
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 عالمر یازمنداند و تدبیض وجود او نیف

 ارزاق به دست با قدرت اوست. 
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 جھانگیو علم فراگت یحد 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

 .۷۴شرح عقاید اھل سنت، ص -١

 

                                           



 ١٨١ )حیتراو نماز گزاردن با رمضان ماه یدار زنده شب) ۳۷( باب: (الصلوةکتاب 

ن الفاظ و با یم، پس به ناچار از ھمیار نداریعظمت و قدرت پروردگار باشد در اخت
وه و جالل کقدرت و ش ان عظمت وی، 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، زک سربسته ادا

ه ک یھا احتمال تجسم و حلول پروردگار را بدھد و براست نیاز ا یسکد ین رو نبایاز ا
مان یاال فیت و ضعیظرف 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 یفر و زندقه، الحاد و بک یھا چاله اهیھا و س راھهیب
 افتادند. ینم یوت و بدبختشقا
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 فصل اول

 ش از ظھر.ی: چاشتگاه؛ ھنگام برآمدن آفتاب؛ بلند و دراز شدن روز؛ پ»یُضح«
ک چھارم از روز گذشته تا ی ی است که در فاصله یی: نمازھا»ینماز ُضح«و مراد از 

 شود. یمروز گزارده مین
 »اشراق«شوند، به نماز  یکه در آغاز روز پس از برآمدن آفتاب خوانده م یینمازھا

مروز یشوند، به نماز ن یش از ظھر انجام میان وقت، پیکه در پا ییموسوم است؛ و نمازھا
 موسوم است. »یُضح«رد، به نماز یپذان آن دو انجام یموسوم است؛ و آنچه م

اختالف نظر  یان صاحب نظران فقھینماز چاشت، در م یت شرعیماھ ی و درباره
ز آن را مستحب ین یسّنت و برخ یاند و برخ آن را بدعت گفته یوجود دارد؛ برخ

 دانند. یم
را یباشد؛ ز یر مؤّکده میا سّنت غیبه احناف، نماز چاشت، مستحب  یطبق قول ُمفت

 نبوده است.ج  امبر خدایپ یشگینماز چاشت عادت ھم

ج  اكن رسول اهللا«ت است که گفت: یروا س ید خدرین باب از ابوسعیدر ھم
 یگاھ«)؛ ی(ترمذ »�دعها حيّت نقول: اليصلّيهاو يُصّ� الّضيح حيّت نقول: اليدعها

با خود شدند که  یم یبند خواندن نماز ضح یچنان پاج  افتاد که آن حضرت یاتفاق م
افتاد که آن  یز اتفاق مین یکنند؛ و گاھ یآن را ھرگز ترک نمج  امبریم: پیگفت یم

ج  امبریم: پیگفت یخواندند که با خود م یرا نم یوسته نماز ضحیچنان پج  حضرت
 .»ھرگز آن را نخواھد گزارد

 ت وجود دارد:ینماز چاشت، دو نوع روا ی دربارهل  شهیاز عا

  ه)یمعاذه (دختر عبدالله عدو .ج امبریپ یاثبات نماز چاشت برا ی درباره نوع اول:
 ؛»؟يصّ� صالة الضيحج  �م اكن رسول اهللا«دم: یپرسل  شهید: از عایگول 

در پاسخ گفت: ل  شهیعا ؟»گزاردند یچند رکعت نماز چاشت مج  رسول خدا«



 ١٨٥ ))ظهر از شیپ نماز» (یُضح« نماز) ۳۸( باب: (کتاب الصلوة

رکعت نماز چھار ج  امبریپ«)؛ ۱۳۱۰ث شماره ی(حد» �ز�د ماشاء اهللاو ار�ع ر�عات«
 . »افزود یھا م خواست، بر آن یگزاردند و (گاه) ھر چند رکعت که خداوند م یچاشت م

اكن رسول «د: یگول  شهیباشد. عا ینماز چاشت م ینف ی درباره یاتیروانوع دوم: 

ج  رسول خدا«به)؛ یش ی(مصّنف ابن اب »ا� السّبحهاو اليصّ� سبحة الضيحج  اهللا
 .»گزارم یمن آن را م یخواندند، ول ینماز چاشت را نم

يصّ� ج  ما رأيت رسول اهللا«د: یگو یمل  شهیح مسلم، عایدر صحچنین  ھم و
 .»نماز چاشت را ھرگز بخوانندج  دم که رسول خدایند« :»سبحة الضيح قط

در حضور ج  امبرین که پیات، ممکن است؛ و آن، این روایان ایق میاّما تطب

د: یگو س یلیل ین که عبدالرحمن بن ابیل ایاند؛ به دل نخوانده، نماز چاشت شهیعا

ى انلَّيِبَّ «
َ
نَُّه َرأ

َ
َحٌد �

َ
ِ� أ ْخرَبَ

َ
َها  ج َما أ إِ�َّ

مُّ َهانٍِئ ريَِض اهللا تعايل عنها، فَ
ُ
 أ

َّ
ىَح إِال يَُص�ِّ الضُّ

نَّ رَُسوَل 
َ
ثَْت أ ةَ  ج هِ لّٰ ـالَحدَّ َما  ،فَاْغتََسَل فََسبََّح َ�َماِ�َ َرَ�َعاٍت  ،َدَخَل بَيْتََها يَْوَم َ�تِْح َمكَّ

ْ�تُهُ 
َ
َخفَّ ِمنَْها ج َرأ

َ
ُجودَ  ،َص�َّ َصَالًة َ�طُّ أ ُكوَع َوالسُّ نَُّه اَكَن يُِتمُّ الرُّ

َ
� َ�ْ�َ.« 

نماز ج  ده باشد آن حضرتیبه من خبر نداده که دج  اران رسول خدایک از یچ یھ

 ج گفت: رسول خدال  ی؛ اّما ُاّم ھانیخوانده باشند، مگر ُام ھان )یُضح(ش از ظھر یپ
او وارد شدند و در منزلش غسل کردند و ھشت رکعت نماز  ی در روز فتح مکه به خانه

 اند. خوانده یمستحبّ 

ن یتا اج  امبریده بودم پیگفت: ھرگز ند یسخنانش م ی در ادامهل  یو ام ھان
تر از آن ھشت رکعت، گزارده  تر و کوتاه سبک یو نماز اندازه نماز را کوتاه بخوانند

رکوع و سجود آن ھشت رکعت را به تمام و ج  ن تفاوت که رسول خدایبا ا یباشند؛ ول
 دادند. یکمال انجام م

اند؛  نماز چاشت نخواندهل  شهیدر حضور عاج  امبریشود که پ ین رو، معلوم میاز ا

 اند. به وقت چاشت شدهج  امبریماز خواندن پگر صحابه، متوجه نیاز دل  شهیبلکه عا

 یدر حال نماز چاشت، نفج  امبریپ ی به خاطر عدم مشاھدهل  شهین، عایبنابرا
گران، یق دیقت و اطالع از طرینماز چاشت را اظھار داشته و به خاطر وجود نماز در حق

 ان داشته است.یاثبات آن را ب
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 ی هیاز آ »نماز چاشت«ت یمشروع یبرا، ینظران اسالم از علماء و صاحب یو برخ

ۡرنَا ﴿ َباَل ٱإِنَّا َسخَّ ِ  ۥَمَعهُ  ۡ�ِ اقِ ٱوَ  ۡلَعِ�ِّ ٱ�َُسّبِۡحَن ب َ�ۡ اند؛  استدالل کرده .]۱۸[ص:  ﴾١٨ۡ�ِ

ۡ�َ ٱوَ ﴿ ی هید از آیز گفته شده است که شاین »نینماز اواب«و به نماز چاشت؛  َ�ُۡشوَرٗةۖ  لطَّ
 ُ َّ� ٞ ابٞ  ۥٓ ُ�ّ وَّ

َ
 گرفته شده باشد. ]۱۹[ص:  ﴾١٩أ

فق] (۱[ - ۱۳۰۹  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ةَ  َ�تِْح  يَْومَ  بَيْتََها َدَخَل  ج انلَّيِبَّ  إِنَّ : قَالَْت  َهانِئ أم َعن  َرَ�َعاٍت  َ�َماِ�َ  وََص�َّ  فَاْغتََسَل  َمكَّ
رَ  فَلَمْ 

َ
َخفَّ  َ�طُّ  َصَالةً  أ

َ
نَّهُ  َ�ْ�َ  ِمنَْها أ

َ
ُكوعَ  يُِتمُّ  � ُجودَ  الرُّ ْخَرى ِرَوايَة يِف  َوقَالَْت . َوالسُّ

ُ
 وََذلَِك : أ

 .)١(ضىح

در روز فتح ج  د: رسول خدای(فاخته دختر ابوطالب) گول  ی) ُاّم ھان۱(-۱۳۰۹
 یاو وارد شدند و در منزلش غسل کردند و ھشت رکعت نماز مستحبّ  ی مکه به خانه

 گزاردند.

ن یتا اج  امبریده بودم که پیند د: ھرگزیسخنانش گو ی در ادامهل  یو ُاّم ھان
سبکتر و کوتاھتر از آن ھشت رکعت، گزارده  یاندازه نماز را کوتاه بخوانند و نماز

آن ھشت رکعت را به تمام  ی رکوع و سجده ،ج ن تفاوت که رسول خدایبا ا یباشند؛ ول
 دادند. یو کمال انجام م

 ».بودو آن، ھنگام چاشت «ن آمده است: یگر چنید یتیو در روا
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 : »یھان اّم « شرح:

آن  یو دختر عمو ،س طالب یبن اب ی، دختر ابوطالب، و خواھر عل»یُام ھان«

رفتند، و ھشت رکعت  یو ی به خانهج  بود که در روز فتح مکه، رسول خداج  حضرت
 ین رو برخیک ظھر بود؛ از ایاو گزاردند. و آن وقت، وقت چاشت و نزد ی نماز در خانه

ح  ۲/۳۳۸؛ ترمذی ۱۲۹۱ح  ۲/۶۴)؛ ابوداود ۳۳۶-۸۲ح ( ۱/۴۹۸؛ مسلم ۳۵۷ح  ۱/۴۸۴بخاری -١
کتاب قصر «، ۲۸ح  ۱/۱۵۲؛ موطأ مالک ۱۲۹۱ح  ۱/۴۰۲؛ دارمی ۴۱۵ح  ۱/۲۰۲؛ نسایی ۴۷۴

 .۶/۴۲۳؛ و مسند احمد »الصالة

 

                                           



 ١٨٧ ))ظهر از شیپ نماز» (یُضح« نماز) ۳۸( باب: (کتاب الصلوة

فتح  یبرا ین نماز ُضحیاند؛ اما ا آورده ینماز ظھر را به جاج  پنداشتند که آن حضرت
 مکه بود.

ز ینج  اش را امان داد؛ رسول خدا یشاوندان سببیدو تن از خول  یام ھان

، یا ، امان دادهیاّم ھان یا که تو یبه کسان«؛ »قد اجرنا من اجرِت يا ام ها�«فرمودند: 
 ».میا ز امان دادهیما ن

ل  یقصد داشت آن دو را به قتل برساند؛ ام ھان س طالب یبن اب یبرادرش عل

آن دو کسب  ی دربارهج  آن دو بست. و از حضرت رسول اکرم یاش را به رو دِر خانه

ز امان یامان داده، ما ن یکه ُاّم ھان یز فرمودند: به کسانینج  ف کرد؛ و آن حضرتیتکل
 .م!یا داده
 نمازگزارد. یعنیاست؛ » یصلّ « ین واژه به معنایا»: فسّبح«

 تر از آن. تر و کوتاه سبک»: اخّف منها«

 یعنیداد.  یرکوع و سجود نماز را به تمام و کمال انجام م»: السجودو يتّم الر�وع«

رکوع و سجود نماز را  یو اختصار خواندند، ول یسائر ارکان نماز را به کوتاھج  امبریپ
 به تمام و کمال انجام دادند.

ه مسلمانان، کدند یدر خواب دج  رمکامبر ای، پی: در سال ششم ھجر»فتح مکه«
وتاه کده و یخود را تراش یه سرھاک یآسوده خاطر وارد مسجد الحرام شده در حال

ھمراه ج  امبریه پکن خواب بود یااند. بعد از  اند، مراسم عمره انجام داده ردهک
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 پینج  امبریگرفتند. پ
 ردند.کرا امضاء  یا نامه گر صلحیگروه با ھمدھردو  ش آورد، ویصلح پ

 ج امبریمتحقق نشد؟ پج  رمکامبر ایه چرا خواب پکاز مسلمانان نگران بودند  یبرخ
 ».ر و متحقق شودین سال، تعبین خواب در ایست ایالزم ن«فرمودند: 

صلحنامه، در سال بعد، سه نه بازگشتند و طبق قرارداد یبه ھر حال مسلمانان به مد
وه فراوان کخاطر، اعمال عمره را باش یردند و مسلمانان با آسودگک یه را خالکروز م
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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

ن نماز عشاء تا نماز بامداد، به یب ی سالم، مسلمانان را در فاصلهعت مقّدس ایشر
ن یب ی آنان را در فاصلهچنین  ھم ب کرده است؛ ویق و ترغیگزاردن نماز تھّجد، تشو

ن نماز، ین رو، اگر ایب نموده است؛ از ایترغ »ینماز ُضح«نماز صبح تا ظھر، به خواندن 
ند و اگر پس از باال یگو یم »اشراق«پس از طلوع آفتاب گزارده شود، آن را  یلحظات

 ند.یگو »چاشت«ا ی »یُضح«آمدن آفتاب به طور کامل، خوانده شود، آن را 
ان داشته و نوشته ین بین نماز را چنیا ی ، حکمت و فلسفه;یالله دھلو یشاه ول

م یشود و بر چھار قسمت تقس یدگاه اعراب، از فجر شروع میکه از د -است: در روز 
، یچ قسمتیکه از آن چھار قسمت روز، ھکند  می ن را اقتضای، ایحکمت الھ -گردد  یم

ن رو، در قسمت اول، نماز صبح ینباشد؛ از ا یاز با خدا، خالیاز نماز و عبادت و راز و ن
چون  -فرض شد و در قسمت سوم و چھارم، ظھر و عصر فرض شدند؛ و قسمت دوم 

در آن فرض نکرد  ینماز -و امرار معاش است  یت مردم به امور زندگیزمان مشغولکه 
(نماز چاشت) مقّرر  »ینماز ضح«گذاشت و به طور نافله و مستحب،  یو آن را خال

ان شد تا یب ییھا د و مژدهیق و نویب و تشویل و برکات و ترغیآن، فضا ید و برایگرد
ن ین وقت، دو رکعت نماز بخوانند، ای، در اخود یھا تیکه با توجه به مشغول یکسان

 لت و برکت را حاصل کنند و فراچنگ آورند.یسعادت و پاداش و فض
 )حیَصحِ ] (۲[ - ۱۳۱۰

ُت : قَالَْت  مَعاَذة وََعن
ْ
ل
َ
ىَح؟ َصَالةَ  يَُص�ِّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ  َ�مْ : اَع�َِشةَ  َسأ : قَالَْت  الضُّ

ْرَ�عَ 
َ
اهُ . اهللاُ  َشاءَ  َما َوَ�ِز�دُ  َرَ�َعاٍت  أ وَ  .)١(مُسلم رَ

دم: یپرسل  شهید: از عایگول   ه)ی) معاذه (دختر عبدالله عدو۲( -۱۳۱۰

 امبریدر پاسخ گفت: پل  شهیگزاردند؟ عا یچند رکعت نماز چاشت مج  رسول خدا
خواست،  یگزاردند و (گاه) ھر چند رکعت که خداوند م یچھار رکعت نماز چاشت مج 

 افزودند. یبر آن م
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 .۶/۱۴۵)؛ و مسند احمد ۷۱۹-۷۹ح ( ۱/۴۹۷ مسلم -١
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شتر اوقات، چھار رکعت یدر بج  گردد که آن حضرت یت معلوم مین روایاز ا شرح:
خواندند؛ و خود  یز میشتر از آن نیافتاد که ب یاتفاق م یگزاردند و گاھ ینماز چاشت م

دوست  یا اندازهن نماز را به یگزارد و ا یز معموًال ھشت رکعت مینل  شهیعا

اگر پدر و مادرم، دوباره زنده «؛ »لو �رش يل ابواي ما تر�تهما«گفت:  یداشت که م یم
ن چند رکعت را رھا یھا، ا دار و مالقات آنید یا بازگردند، باز ھم برایشوند و به دن

 .»نخواھم کرد
نشده ن ییتع ینماز تھّجد، عدد خاصّ  یھا به ھر حال، ھمچنان که در تعداد رکعت

تواند از دو تا  ین نشده است و شخص مسلمان می، معیز عددیاست، در نماز چاشت ن
 دوازده رکعت نماز بخواند.

 )ٌح یَصحِ ] (۳[ - ۱۳۱۱

يِب  َوَ�نْ 
َ
َحِدُ�مْ  ِمنْ  ُسَالَ�  لُكِّ  ىلَعَ  يُْصِبحُ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َذرٍّ  أ

َ
 فلَُكُّ  َصَدقَةٌ  أ

ِْميَدةٍ  َوُ�ُّ  َصَدَقةٌ  �َْسِبيَحةٍ 
َ

ْمرٌ  َصَدقَةٌ  تَْ�ِبَ�ةٍ  َوُ�ُّ  َصَدقَةٌ  َ�ْهِليلَةٍ  َوُ�ُّ  َصَدقَةٌ  حت
َ
 َوأ

ـمَ بِ 
ْ
ـمُ  َعِن  َوَ�ْ�ٌ  َصَدقَةٌ  ْعُروِف ال

ْ
َعتَانِ  َذلَِك  ِمنْ  َوُ�ِْزئُ  َصَدقَةٌ  نَْكرِ ال

ْ
 من يَْرَكُعُهَما َر�

ىَح  اهُ  .»الضُّ وَ  .)١(مُسلم رَ

 بدن یبر ھر بند از بندھا«فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س ابوذر )۳( -۱۳۱۱
[خداوند را حمد و سپاس  یحیالزم است؛ پس ھر تسب یا از شما، صدقهھریک 

دادن] صدقه است؛ ھر  یخداوند گواھ یگانگی[به  یلیگزاردن] صدقه است؛ ھر تھل
و معروف، صدقه  یکیاد کردن] صدقه است؛ امر به نی ی[خداوند را به بزرگ یریتکب

ھا، دو رکعت نماز  نیا ی ھمه یست، صدقه است و برایاز منکر و امور ناشا یاست؛ نھ
 ».کند یت میگزارد، کفا یکه شخص به ھنگام چاشت م

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
کف دست؛ انگشتان و  یھا استخوان ی : ھمه»ةیالسالم«: جمع »یسالم« شرح:

 آن است. یبدن و مفاصل و بندھا یھا استخوان ی مراد ھمهنجا، یپاھا؛ و در ا

 .۵/۱۷۸)؛ و مسند احمد ۷۲۰-۸۴ح ( ۱/۴۹۸مسلم  -١
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ن یاست که در آن، تمام اعضا و مفاصل انسان شرکت دارند، از ا یو چون نماز، عبادت
 »یضح«سالمت ھر مفصل خود، در ھر روز، دو رکعت نماز  ی رو، اگر انسان به شکرانه

 د.ت خواھد کریآن مفاصل را کفا ی ن دو رکعت، ھمهیبگزارد، ا
را عّز و جل که طاعتش موجب قربت  ید: مّنت خدایگو -ه الرحمة یعل - یسعد

د، یاتست و چون برآیکه فرو رود، ُممّد ح یت نعمت؛ ھر نفسیاست و به شکر اندرش مز
 واجب. ی، شکری، دو نعمت موجود و در ھر نعمتیُمفّرح ذات؛ پس در ھر َنَفس

 دیاز دست و زبان که برآ
 

 

 دیشکرش به درآ ی کز عھده
 

 شیر خویبنده ھمان ِبه که ز تقص
 جج

 

 

 عذر به درگاه خدا آورد
 

 شیورنه سزاوار خداوند
 

 

 کس نتواند که به جا آورد
 

 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۳۱۲

ْرَ�مَ  بِْن  َز�ْدِ  َوَ�نْ 
َ
نَّهُ  أ

َ
ى �

َ
ىَح  ِمنَ  يَُصلُّونَ  قَْوًما َرأ نَّ  َعِلُموا لََقدْ : َ�َقاَل  الضُّ

َ
َالةَ  أ  يِف  الصَّ

اَعةِ  َهِذهِ  َ�ْ�ِ  فَْضُل  السَّ
َ
ا�ِ�َ  َصَالةُ «: قَاَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  إِنَّ  أ وَّ

َ ْ
ِفَصاُل  تَْرَمُض  ِح�َ  األ

ْ
 .»ال

اهُ  وَ لِمٌ  رَ سْ  .)١(مُ

د که نماز یرا د یگروھ یت شده است که ویروا س د بن ارقمی) از ز۴( -۱۳۱۲
ن زمان، بھتر یر ایدانند که گزاردن نماز در غ یگزاردند. گفت: ھان! قطعًا م یچاشت م

ن [رجوع کنندگان از غفلت و ینماز اّواب«فرمودند: ج  رسول خدا یاست. به راست
شود  یر گرفته شده، گرما زده میاست که بچه شتِر از ش یکنندگان از گناه]، ھنگام توبه

ه یدنبال سازد و یگر یسوزد، م ین میزم یش از گرمای[و از بس که کف پاھا
 ».گردد] یم

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 : شّدت گرما.»رمض« شرح:

 : شتر کوچک؛ بچه شتر.»لیفص«: جمع »فصال«
، به »الرمضاء«است. و  »علمیعلم «مانند  »رمضیرمض «د: یگو یم/یامام نوو

است  ی، وقتینماز ُضح یعنیاست که بر اثر تابش آفتاب، داغ شده است؛  یشن یمعنا
و به  »لیفص«جمع  »الفصال«سوزد. و  یشن م یکه ُسم بچه شترھا از شّدت گرما

 .)۷۴۸-۱۴۳ح ( ۱/۵۱۵ مسلم -١
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اند: به  ھم گفته یاست؛ و برخ »عیمط« یبه معنا »االّواب«بچه شتر است. و  یمعنا
.)۳۰/۶ یح مسلم با شرح نوویگردد. (صح یاست که به طاعت خدا برم یکس یمعنا

 





 
 

 

 

 فصل دوم

 )حیَصحِ ] (۵[ - ۱۳۱۳

يِب  وََعن
َ
رَْداءِ  أ يِب  ادلَّ

َ
  َماب  َذرٍّ  َوأ

َ
  َ�بَارَكَ  هِ لّٰ ـال َعِن « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاال

َ
 َوَ�َعاىل

نَّهُ 
َ
ْرَ�عَ  يل ار�ع آدم ابْن يَا: قَاَل  �

َ
لِ  ِمنْ  َرَ�َعاٍت  أ وَّ

َ
ِفَك : انلََّهارِ  أ

ْ
�

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

خداوند «فرمودند: ج  ند: رسول خدایگو س و ابوذر س ) ابودرداء۵( -۱۳۱۳
من، در آغاز روز، چھار  یفرزند آدم! به خاطر خوشنود یا«بلندمرتبه فرموده است: 
ھا و  یھا، ناھموار ھا و دغدغه تو را از (چالش ز تا آخر روز،یرکعت نماز بگزار، من ن

 ».کنم یت میھا) کفا بتیمات و مشکالت و مصینامال
 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا

صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل، در  یاز روھرکس  : پس»اکّفک آخره« شرح:
گزارد، خداوند ب یت و خشنودیکسب رضا یآغاز روز، چھار رکعت نماز چاشت برا

 او را حل خواھد کرد. یھا ز در تمام روز، مشکالت و چالشیخداوند ن
 یکیالزم است:  یدو رکن اساسبر مشکالت،  یروزیشرفت و پیپ یبه ھر حال، برا

ن دو رکن یث باال، به ای. در حدیگاه محکم برون هیگر، تکیو د یرومند درونیگاه نیپا
 ی لهیاست با خدا و وس یوندیاشاره شده است؛ و پرواضح است که نماز، پ یاساس

ش، یبا رفتار خو ،ج اسالم یامبر گرامین رو، پیگاه محکم. از ا هین تکیاست با ا یارتباط
د، یشو یرو م ا روبهیدن یھا از غم یخوانند که ھرگاه با غم ین امر فرا میمسلمانان را بد

را توجه به نماز و راز و ید؛ زید و دعا بکنید و نماز بخوانید و به مسجد برویریوضو بگ
با  ییارویرو یو او را براکند  می جادیدر انسان ا یا تازه یرویاز با پروردگار، نین

 بخشد. یرو میمشکالت، ن

 .۴۷۵ح  ۲/۳۴۰ترمذی  -١
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او  یمشکالت برا ی دھد که ھمه یوند میپ یزالی؛ نماز، انسان را به قدرت الیآر
رومند یشود که انسان در برابر حوادث، ن یس، سبب من احسایسھل و آسان است و ھم

 و خون سرد باشد.
ر او را ھر چه باشد، یاندازد و غ یت خدا مینھا یاد قدرت بینماز با توجه، انسان را به 

 وکند  می تیتوّکل را تقو ی هیکند؛ روح یاد میدھد؛ مھر او را در دل ز یکوچک جلوه م
ن آثار، انسان را در برابر مشکالت، یا ی رھاند؛ ھمه یم یماّد  یھا یانسان را از وابستگ

رومند در برابر مشکالت و ین ین گفت که نماز، اھرمیتوان چن یسازد و م یمقاوم م
 است. یزندگ یھا یناھموار

 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۳۱۴

اهُ  وَ رَ دَ  أَبُو وَ اوُ يُّ  دَ مِ ارِ الدَّ نْ  وَ يْمِ  عَ اينِ  مهار بْنِ  نُعَ طَفَ غَ أمحد الْ م وَ نْهُ  .)١(عَ
ت یروا یم بن ھّمار غطفانیث را از نعین حدیز این ی) و ابوداود و دارم۶( -۱۳۱۴

م بن ھّمار یو نع س و ھم از ابوذر س اند؛ و احمد بن حنبل، آن را، ھم از ابودرداء کرده

 ت نموده است.یروا س یغطفان
 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۳۱۵

�َْسانِ  يِف «: َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  بَُر�َْدة وََعن ِ
ْ

 َمْفِصًال  وَِستُّونَ  ثََالثُِمائَةٍ  اإل
نْ  َ�َعلَيْهِ 

َ
َق  أ : قَاَل  ؟هِ لّٰ ـال نيَِبَّ  يَا َذلَِك  يُِطيُق  َوَمنْ : قَالُوا »بَِصَدقَةٍ  ِمنْهُ  َمْفِصٍل  لُكِّ  َ�نْ  َ�تََصدَّ

ـمَ  يِف  انلَُّخاَعةُ «
ْ
ءُ  تَْدفِنَُها ْسِجدِ ال ْ يهِ  َواليشَّ ِر�ِق  َعِن  ُ�نَحِّ إِنْ  الطَّ

دْ  لَمْ  فَ ِ
َ

َعتَا جت
ْ
ىَح  فََر�  الضُّ

ِْزئَُك 
ُ

اهُ  .»جت وَ دَ  أَبُو رَ اوُ  .)٢(دَ

در وجود «فرمودند:  یدم که میشنج  د: از رسول خدایگو س دهی) بر۷( -۱۳۱۵
ن رو، بر انسان الزم است که در یصد و شصت مفصل (بند) وجود دارد؛ از ایانسان، س

آن  یارای یامبر خدا! چه کسیپ یک صدقه بپردازد. گفتند: ایھر بند از آن بندھا،  یازا
 ک صدقه بدھد؟یرا دارد که در مقابل ھر بند از مفاصل بدن، 

 ین کافیھا، ھم آن یدر پرداخت صدقه در ازا«در پاسخ فرمودند: ج  آن حضرت
و  یاک) دفن کنر خیکه در مسجد است، آن را (در ز یا نهیاست که بلغم و خلط س

 .۶/۴۴۰؛ و مسند احمد ۱۴۵۱ح  ۱/۴۰۱؛ دارمی ۱۲۸۹ح  ۲/۶۳ابوداود  -١
 .۵/۳۵۹؛ و مسند احمد ۵۲۴۲ح  ۵/۴۰۶ ابوداود -٢
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ت فراھم نشد، پس دو ین کارھا برای؛ و اگر انجام ایرا از راه، دور گردان یموذ یایاش
 ».کند یت میشود، تو را کفا یرکعت نماز که ھنگام چاشت گزارده م

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
 : بند؛ بند استخوان؛ محل اتصال دو استخوان در بدن.»مفصل«
ھر بند از  یتوان و قدرت پرداخت صدقه در ازا ی: چه کس»ذلکق یطیمن «
 د؟ی.. از دست و زبان که برآ.آن را دارد که یارای یبدن را دارد؟ چه کس یبندھا
 .ینینه؛ بلغم؛ آب بی: خلط س»النخاعة«

 )ٌف یَضعِ ] (۸[ - ۱۳۱۶

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
ىَح  َص�َّ  َمنْ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ ةَ  ثِنيَْتْ  الضُّ َعةً  َعرْشَ

ْ
ُ  اهللاُ  َ�َ�  َر�

َ
 هل

ا   يِف  َذَهٍب  َمنْ  قرَْصً
ْ
اهُ  .»َجنَّةِ ـال وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ ابْنُ  الرتِّ هْ  وَ اجَ الَ  مَ قَ يُّ  وَ ذِ مِ ْ ا: الرتِّ ذَ يثٌ  هَ دِ يبٌ  حَ رِ  الَ  غَ

هُ  فُ رِ نْ  إِالَّ  نَعْ ا مِ ذَ هِ  هَ جْ وَ  .)١(الْ

ھر کس به ھنگام «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۸( -۱۳۱۶
از طال  یاو در بھشت، قصر یچاشت، دوازده رکعت نماز بگزارد، خداوند بلندمرتبه، برا

 ».خواھد ساخت
 یثین، حدیگفته است: ا یاند؛ و ترمذ ت کردهیو ابن ماجه روا یث را ترمذین حدی[ا

 ].میشناس ین سند میب است که فقط آن را با ایغر
ان خواھد یا بیکه ذکر شد و  یاتیث و روایبا توجه به احاد ناگفته نماند که شرح:

، دو رکعت و حداکثر آن، دوازده رکعت »یُضح«نماز  یھا شد، حداقل تعداد رکعت
نماز تھّجد و چاشت، عدد  یھا ان شد، در تعداد رکعتیشتر بیاست. و ھمچنان که پ

دو تا دوازده رکعت  تواند از ین و مشّخص نشده است؛ و فرد نمازگزار، مییتع یخاصّ 
 نماز بخواند.

 )فیَضعِ ] (۹[ - ۱۳۱۷

  أ�س بن مَعاذ وََعن
ْ
هُ  يِف  َ�َعدَ  َمنْ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُجَهِ�ِّ ـال

َّ
 ِح�َ  ُمَصال

بِْح  َصَالةِ  ِمنْ  َ�نرَْصُِف  َعيَتِ  �َُسبِّحَ  َحىتَّ  الصُّ
ْ
ىَح  َر�   الضُّ

َ
  َ�ُقوُل  ال

َّ
ُ  ُغِفرَ  َخْ�ًا إِال

َ
 َو�ِنْ  َخَطايَاهُ  هل

رَثَ  اَكنَْت 
ْ
�

َ
َْحرِ  َزَ�دِ  ِمنْ  أ اهُ  .»ابلْ وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

 .۱۳۸۰ح  ۱/۴۳۹؛ و ابن ماجه ۴۷۳ح  ۲/۳۳۷ترمذی  -١

 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ١٩٦

ھر کس پس «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س ی) معاذ بن انس جھن۹( -۱۳۱۷
اد خدا، تالوت قرآن و یند (و به ذکر و یش بنشینماز خو یاز خواندن نماز بامداد، در جا

د طلوع کند و) دو رکعت نماز یمشغول شود) تا آن که (خورش.. .و یعلم اندوز
د، تمام گناھان یر نگویجز خ ین وقت، سخنیان ای(اشراق) بگزارد و در م» یُضح«

 ». ا باشدیکف در ی شوند؛ اگر چه به اندازه یبخشوده م ی) وی رهی(صغ
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

کند  ینم یا خانه؛ و فرقیاش؛ خواه در مسجد باشد  : نماز خانه»مصّاله یف« شرح:
 کعبه. ی ا طواف خانهیباشد و  یو دانش آموز یاندوز که مشغول ذکر، تفّکر، علم

 نماز بگزارد. یعنیاست؛  »یصلّ ی« ین واژه به معنای: ا»سّبحی یحتّ «
ان شد، مراد از نماز یز بیشتر نی: دو رکعت اشراق؛ ھمچنان که پ»یالضح یرکعت«

مروز گزارده یک چھارم از روز گذشته تا نی ی است که در فاصله یی، نمازھا»یضح«
شود، به نماز  یکه در آغاز روز، پس از برآمدن آفتاب خوانده م ییشود. نمازھا یم
شوند، به  یش از ظھر انجام میان وقت، پیکه در پا ییموسوم است؛ و نمازھا »اشراق«

موسوم  »یضح«رد، به نماز یان آن دو انجام پذیموسوم است؛ و آنچه م مروزیننماز 
 است.

 است. »اشراق«ز، مراد ھمان نماز ینجا نیو در ا

 یکه به نمازھا یث، به کسانین حدی: ا»ان اكنت مثل ز�د ابلحرو غفر هل خطاياه«
عبادات و طاعات و حسنات  ی فرض و واجب، و سّنت و نفل به طور خصوص و به ھمه

 ی رهیدھد که خداوند بلندمرتبه، گناھان صغ یبند ھستند؛ بشارت م یه طور عموم، پاب
 ن گونه افراد داده شده است.یاست که به ا ین پاداشیبخشد؛ و ا یآنان را م

کند؛ و  یت میک، تثبیگناه را در طاعات و اعمال ن ی کننده یث، اثر خنثین حدیا
را در روح و روان انسان  یو ظلمت یکیتارک نوع ی، یقت ھر گناه و عمل زشتیدر حق

ابد اثرات آنھا متراکم شده و به صورت یھا ادامه  یکین تاریکه اگر اکند  می جادیا
 یالھ ی زهیروزانه که از انگ یک و نمازھایکار ن یکند، ول یانسان را مسخ م یوحشتناک

د و یاند از آن بشوتو یبخشد که آثار گناه را م یم یلطافت یبه روح آدم سرچشمه گرفته،
 مبدل سازد. ییھا را به روشنا یرگیآن ت
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 ١٩٧ ))ظهر از شیپ نماز» (یُضح« نماز) ۳۸( باب: (کتاب الصلوة

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 یا دھد. نماز، یھا و آثار گناه را از دل و جان او شستشو م یآلودگ

را  یانسان یملکات عال یھا د و جوانهیزدا یدل م ی نهیو زنگار گناه را از آکند  می مهیب
ر یو قلب را پاک و روح را تطھ یانسان را قو  ی اند و ارادهیرو یدر اعماق جان بشر م

 کند. یم
در  یرومندینه سد ک یکند، موج یجاد میت را در وجود انسان ایاز 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

و نھال تقوا کند  می تیمان را در انسان تقوینده است که روح ایدر برابر گناھان آ یسد
 یدھد. نماز غفلت زدا است که مرتبًا به انسان در روز یل پرورش مرا در د 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 ، خشوعیو فروتنزند و تواضع  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
از به یسازد تا خود را بدون ن یھمراز مو با فرشتگان ھم صدا و کند  می ھا دعوت آسمان

 زد.یخ یند و با او به گفتگو برمیب یچ واسطه، در برابر خدا میھ
 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 چنیخضوع ادا شود، او خشوع و 
 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

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ١٩٨

 یھا نهیره، خصوصًا با فراھم بودن زمیزکردن از گناھان کبید دانست که پرھیاما با
تواند آثار گناھان  یکه مکند  می جادیرا در انسان ا یروحان یک نوع حالت تقوایھا،  آن

 ۡ�ََسَ�ٰتِ ٱنَّ إِ ﴿ ی هیث، ھمانند آین احادیقت 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 یک نوع پاداش معنویره، ین معنااست که بخشش گناھان صغیا

 ره دارد.یترک گناھان کب یبرا یا کننده قین خود اثر تشویره است، و ایکب
 

 



 
 

 

 

 فصل سوم

 )ٌف یَضعِ ] (۱۰[ - ۱۳۱۸

يِب  َوَ�نْ 
َ
ىَح  ُشْفَعةِ  ىلَعَ  َحاَ�َظ  َمنْ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ ُ  ُغِفَرْت  الضُّ

َ
 هل

َْحرِ  َزَ�دِ  مثال اَكنَت َو�ِن ذنُو�ه اهُ  .»ابلْ وَ َدُ  رَ يُّ  أَمحْ ذِ مِ ْ الرتِّ ابْنُ  وَ هْ  وَ اجَ  .)١(مَ

ھر کس بر گزاردن دو «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱۰( - ۱۳۱۸
بخشوده  ی) وی رهیو مواظبت کند، تمام گناھان (صغ یبند یپارکعت نماز چاشت، 

 ».ا باشندیکف در ی خواھند شد؛ اگر چه به اندازه
 ].ت کرده استیو ابن ماجه روا یث را احمد بن حنبل، ترمذین حدی[ا
 دو رکعت نماز چاشت. :»شفعة«
 کند. مداومت ورزد. یبند ی: مواظبت و پا»حافظ«

 )حیَصحِ ] (۱۱[ - ۱۳۱۹

�ََّها اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ
ىَح  تَُص�ِّ  اَكنَْت  � بََواَي  يِل  �رُِشَ  لَوْ «: َ�ُقوُل  ُ�مَّ  َرَ�َعاٍت  َ�َماِ�  الضُّ

َ
 َما أ

اهُ  .»تر�تَها وَ الك رَ  .)٢(مَ

، ھشت رکعت نماز به ھنگام یت است که ویروال  شهی) از عا۱۱( -۱۳۱۹
ن نماز را رھا یشوند، باز ھم، اگفت: اگر پدر و مادرم زنده  یگزارد؛ سپس م یچاشت م

 نخواھم کرد.
 ].ت کرده استیث را مالک رواین حدی[ا

شتر و یلّذت و حالوت نماز چاشت، ب یعنی: »ماترکتھا یابوا یلو نشر ل« شرح:
ن گزاردن نماز ین رو، اگر مرا در بیندتر از لّذت زنده شدن پدر و مادرم است؛ از ایخوشا

ر گردانند، من گزاردن نماز چاشت را بر زنده یمادرم، مخا زنده شدن پدر و یچاشت 

 .۲/۴۹۹؛ و مسند احمد ۱۳۸۲ح  ۱/۴۴۰؛ ابن ماجه ۴۷۶ح  ۲/۳۴۱ترمذی  -١
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 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٢٠٠

ستم نماز چاشت را در مقابل یچ عنوان، حاضر نیح خواھم داد و به ھیھا ترج شدن آن
 آن، از دست بدھم.

 ر کرد:یز ترجمه و تفسین نین عبارت را چنیتوان، ا یو م
م به منظور مالقات و ا بازگردند، باز ھیاگر پدر و مادرم، دوباره زنده شوند و به دن«

 .»ن چند رکعت نماز چاشت را ترک نخواھم کردیھا، ا ارت آنیز
 )فیَضعِ ] (۱۲[ - ۱۳۲۰

يِب  َوَ�نْ 
َ
ىَح  يَُص�ِّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  َسِعيدٍ  أ  : َ�ُقوَل  َحىتَّ  الضُّ

َ
 َوَ�َدُ�َها يََدُ�َها ال

 : َ�ُقوَل  َحىتَّ 
َ

اهُ . يُصليَها ال وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ   .)١(الرتِّ

ج  افتاد که آن حضرت یاتفاق م ید: گاھیگو س ید خدری) ابوسع۱۲( -۱۳۲۰

آن را ھرگز ج  امبریم: پیگفت یشدند که با خود م یم یبند خواندن نماز ُضح یچنان پا

 یوسته نماز ُضحیچنان پج  افتاد که آن حضرت یز اتفاق مین یکنند؛ و گاھ یترک نم

 ».ھرگز آن را نخواھند گزاردج  امبریم: پیگفت یبا خود مخواندند که  یرا نم
 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا

ت، دانسته ین روایکند. از ا یش از ظھر را ترک نمی: خواندن نماز پ»دعھایال« شرح:

خواندند  یآن را م یگزاردند؛ بلکه گاھ یرا نم یوسته نماز ُضحیپج  امبریشود که پ یم
ا ی، فرض ین نپندارند که خواندن نماز ُضحیفرمودند، تا مردم چن یترک مز ین یو گاھ

 است. ین نمازیانگر مستحب بودن چنیب ،ج امبرین رفتار پیواجب است. و ا
 )حیَصحِ ] (۱۳[ - ۱۳۲۱

ِعْجِ�ِّ  ُمَورِّقٍ  َوَ�نْ 
ْ
ُت : قَاَل  ال

ْ
ىَح؟ تَُص�ِّ : ُ�َمرَ  ِالبِْن  قُل  : قَاَل  الضُّ

َ
ُت . ال

ْ
 : قَاَل  َمُر؟َ�عُ : قُل

َ
. ال

ُت 
ْ
بُو: قُل

َ
 : قَاَل  بَْ�ٍر؟ فَأ

َ
ُت . ال

ْ
 : قَاَل  ؟ج فَانلَّيِبُّ : قُل

َ
اهُ . إَخاهل ال وَ يّ  رَ ارِ  .)٢(البُخَ

ا به یگفتم: آ س د: خطاب به عبدالله بن عمریگو س ی) ُمَوّرق عجل۱۳( -۱۳۲۱

 س خطابا عمر بن یر. گفتم: آی؟ او در پاسخ گفت: خیگزار یھنگام چاشت، نماز م

نماز چاشت  س قیا ابوبکر صّد یدم: آیر. دوباره پرسیگزارد؟ گفت: خ ینماز چاشت م

 .۳/۳۶؛ و مسند احمد ۴۷۷ح  ۲/۳۴۲ترمذی  -١
 .۱۱۷۵ح  ۳/۵۱بخاری  -٢

 

                                           



 ٢٠١ ))ظهر از شیپ نماز» (یُضح« نماز) ۳۸( باب: (کتاب الصلوة

گزاردند؟ گفت: گمان  ینماز چاشت مج  امبریا پیر. عرض کردم: آیگزارد؟ گفت: خ یم
 ز آن را گزارده باشند.یشان نیکنم که ا ینم

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا
ن ینماز چاشت، در ب یت شرعیماھ ی ان شد، دربارهیبز یشتر نیچنان که پ شرح:

سّنت و  یآن را بدعت و برخ ی، اختالف نظر وجود دارد؛ برخینظران فقھ صاحب
 اند. ز مستحب گفتهین یبرخ

ر مؤّکده یا سّنت غیاحناف، نماز چاشت، مستحب  »به یُمفت«و بر اساس قول 

 نبوده است.ج  امبر خدایپ یشگیرا نماز چاشت، عادت ھمیباشد؛ ز یم

 ج اكن رسول اهللا«ت شده است که گفت: یروا س ید خدرین باب از ابوسعیو در ھم
يح حيت نقول: اليدعها؛ شرح آن، . (ترجمه و »�دعها حيّت نقول: اليصلّيهاو يصّ� الضُّ

 .)گذشت ۱۳۲۰ث شماره یدر حد

عبدالله بن کردند و احتمال دارد که  ینماز چاشت را ترک م یگاھج  امبریو چون پ

 ین رو، بر مبنایده باشد، از ایشان را در حال گزاردن نماز چاشت ندیا س عمر
 کرده است؛ یش، گزاردن نماز چاشت را نفیخو ی مشاھده

کند:  یان مین بیرا چنج  ز عّلت نگزاردن نماز چاشت آن حضرتینل  شهیو عا

ھا عالقمند بودند،  آندوست داشتند و به  یلیرا که خ یبسا اوقات، اعمالج  رسول خدا
شان را مشاھده یا یبند ین که مبادا مسلمانان، اھتمام و پایا یکردند؛ برا یترک م

ت آن یجه، حکم فرضیند و بر آن مواظبت کنند؛ و در نتید نمایشان تقلیکنند و از ا
 نازل گردد.

 ج ن مصلحت، آن حضرتیھم یگر نوافل را برایبه ھر حال، نماز اشراق و چاشت و د
در دوران ترک اعمال، ھمواره ثواب  ین اھداف و مقاصدیچن یکردند؛ و برا یترک م

شان ین مصلحت، مخصوص ایاست. و مسّلم است که ا یدوران عدم ترک اعمال، جار
 ست.ین مقام را دارا نیگر، اید یبوده است و کس

 





 
 

 

 

 )۳۹( باب
 سایر نمازهای نفل

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 فصل اول

َفٌق ] (۱[ - ۱۳۲۲  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َوَ�نْ 
َ
َفْجرِ  َصَالةِ  ِعنْدَ  بِلَِاللٍ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
ثِْ�  بَِالُل  يَا«: ال  َحدِّ

ْرىَج 
َ
ِْسَالم يِف  عملته عمل بِأ

ْ
إِ�ِّ  اإل

  يَدي بَ� نعليك دق َسِمعت فَ
ْ
ُت  َما: قَاَل  .»َجنَّةِ ـال

ْ
 َعِمل

ْرىَج  َ�َمًال 
َ
�ِّ  ِعنِْدي أ

َ
ٍْل  ِمنْ  َساَعةٍ  ِمنْ  طُهورا أتطهر لم �

َ
  يل

َ
  َ�َهارٍ  َوال

َّ
 بَِذلَِك  َصلَّيُْت  إِال

ُهورِ  نْ  يِل  ُكِتَب  َما الطُّ
َ
َ  أ َص�ِّ

ُ
 .)١(أ

 س بالل ھنگام نماز صبح بهج  د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱( -۱۳۲۲
، با من بگو؛ یا که در اسالم انجام داده ین عملیتر دوارکنندهیبالل! از ام یا«فرمودند: 

 .!»دمیش در بھشت شنیش خویشاپیت را پیھا کفش یچون من صدا

ن یتر از ا دوارکنندهیام که در نزد من، ام انجام نداده یچ کاریعرض کرد: ھ س بالل
کردم (وضو  یحاصل نم یزگیا روز، پاکیاز شب  یا چ لحظهیباشد؛ چون من در ھ

 گزاردم. یم مقّدر شده بود، نماز مین که در حّد توان و آنچه برایگرفتم)، مگر ا ینم
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ن.یکفش در حال حرکت بر زم ی: صدا»دّف « شرح:

ت ین روایچن س از عمر - یح مسلم و ُسنن ترمذیبه نقل از صح - یثیدر حد

اللّهّم اجعل� من « یشھادت و خواندن دعا ی شده است که پس از وضو، خواندن کلمه
 دارد. یادیلت و برکت زی، فض»متطّهر�نـاجعل� من الو اتلّواب�

 یھا ا کفشیھا و  قدم یدن صدایاز شنج  که رسول خدا یث باال، خبریو در حد

ن یده بودند؛ از ایدج  که آن حضرت است یاند، مربوط به خواب در بھشت داده س بالل

 .۲/۳۳۳)؛ و مسند احمد ۲۴۵۸-۱۰۸ح ( ۴/۱۹۱۰؛مسلم ۱۱۴۹ح  ۳/۳۴ بخاری -١
                                           



 ٢٠٥  )نفل ینمازها ریسا) ۳۹( باب: (کتاب الصلوة

ات، به بھشت یدر حال ح س ن سؤال مطرح نشود که چگونه امکان دارد که باللیرو، ا
 رفته باشد؟!

ن امر یبر ا ینیقی یو گواھ یقطع یان آن، شھادتیو بج  البته خواب آن حضرت

ن یان آن، یث و روح راستین حدیام خاّص ایان است. و پیاز بھشت س است که بالل
 -ق یبر حسب توف -شه پس از ھر بار وضو یاست که انسان، عادت داشته باشد که ھم

 ا سّنت و نفل.ینماز بگزارد؛ خواه نماز فرض باشد، 
 )ٌح یَصحِ ] (۲[ - ۱۳۲۳

ُمورِ  يِف  اِالْسِتَخاَرةَ  ُ�َعلُِّمنَا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ 
ُ ْ
 َكَما األ

وَرةَ  ُ�َعلُِّمنَا ُقْرآنِ  ِمنَ  السُّ
ْ
َحُدُ�مْ  َهمَّ  إَِذا«: َ�ُقوُل  ال

َ
ْمرِ  أ

َ ْ
َكعْ  بِاأل ْ�َ

ْ
َعتَْ�ِ  فَل

ْ
 َ�ْ�ِ  ِمنْ  َر�

َفِر�َضةِ 
ْ
َُقْل  ُ�مَّ  ال ْستَِخُ�كَ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ : يلْ

َ
ِمَك  أ

ْ
ْستَْقِدرُكَ  بِِعل

َ
لَُك  بُِقْدَرتَِك  َوأ

َ
ْسأ

َ
 فَْضِلَك  ِمنْ  َوأ

َعِظيمِ 
ْ
إِنَّك ال

  َ�ْقِدرُ  فَ
َ

  َوتعلم أقدر َوال
َ

نت أعلم َوال
َ
نَّ  َ�ْعلَمُ  ُكنَْت  إِنَّ  اللَُّهمَّ  الغيوب عالم َوأ

َ
 أ

ْمرَ  َهَذا
َ ْ
ْمِري واََعقِبَةِ  َوَمَعايِش  ِديِ�  يِف  يِل  َخْ�ٌ  األ

َ
ْمِري اَعِجِل  يِف  أوقال - أ

َ
 فَاقُْدرْهُ  - َوآِجِلهِ  أ

ْ  يِل  نَّ  َ�ْعلَمُ  ُكنَْت  َو�ِنْ  ِ�يهِ  يِل  بَارِكْ  ُ�مَّ  يِل  هُ َو�رَسِّ
َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ ْ
 واََعقِبَةِ  َوَمَعايِش  ِديِ�  يِف  يِل  رَشٌّ  األ

ْمِري
َ
وْ  - أ

َ
ْمِري اَعِجِل  يِف  قَاَل  أ

َ
فْهُ  - َوآِجِلهِ  أ فِْ�  َ��ِّ  َفارْصِ   يِلَ  َواقَُدرْ  َ�نْهُ  َوارْصِ

ْ
 َخْ�َ ـال

رِْضِ�  ُ�مَّ  اَكنَ  َحيُْث 
َ
اهُ  .»َحاجته و�س�«: قَاَل . »بِهِ  أ وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

استخاره در تمام کارھا را ج  د: رسول خدایگو س  ) جابر (بن عبدالله)۲( -۱۳۲۳
فرمودند:  یدادند، و م یاد میاز قرآن را به ما  یا گونه که سوره آموختند؛ ھمان یبه ما م

 یعنیرفرض (یرا انجام دھد، دو رکعت نماز غ یاز شما خواست کار مھّم  یھرگاه کس«
 د: یدو رکعت نماز نفل) بگزارد؛ سپس بگو

 تقدر كالعظيم، فان كبفضل كاسألو كبقدرت كاستقدرو كبعلم كا�ّ اّ� استخ�«

م الغيوب؛ ا�ّ ان كنت تعلم اّن هذا االمر و ال اعلم،و تعلمو ال اقدرو
ّ

خ�� انت عال
 ك�رّسه يل ثم بارو آجله)، فاقدره يلو اعقبة امري، (او قال: اعجل امريو معايشو يف دي�
اعقبة امري (او قال: اعجل و معايشو ان كنت تعلم اّن هذا االمر رّش يل يف دي�و يل فيه؛

 .»اقدر يل اخل� حيث اكن ثم ارض� بهو ارصف� عنهو آجله)، فارصفه ع�و امري

 .۱۳۸۳ح  ۱/۴۴۰؛ و ابن ماجه ۴۸۰ح  ۲/۳۴۵؛ ترمذی ۱۱۴۹ح  ۳/۵۱بخاری  -١

 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٢٠٦

کنم و به سبب قدرتت، از تو قدرت  یر میبه سبب علمت، از تو طلب خ پروردگارا!«
و من ناتوانم و تو  ییرا که تو، توانایم؛ زیجو یانت، بھره میپا یطلبم و از فضل ب یم
 .یبیغ یار دانایدانم و تو بس یو من نم یدان یم

ا ی -ا و عاقبت کارم ین، دنیر دین کار... به خیکه ا یدان یا! اگر تو میبار خدا
من مقّدر کن و آسان  یانجامد، پس آن را برا یم -ام  ندهیر حال و آیفرمودند: به خ

به مصلت  ن کار...یکه ا یدان یکن؛ و اگر م یمن، برکت ارزان یگردان و در آن، برا
ست، پس آن را ین -ام  ندهیا فرمودند: به مصلحت حال و آی -ا و عاقبت کارم ین، دنید

ر را ھر جا که یز از آن دور گردان (مرا از آن، منصرف کن) و خیدور کن و مرا ن از من
 ».م مقّدر فرما و مرا از آن خشنود بگردانیھست، برا

 ان کند.یاز و حاجتش را بین دعا، نیو پس از ا
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

اسالم و دستورات آن در مورد گذشت و  یایاز محّسنات و مزا یکی شرح:
را حرام کرده باشد، در مقابل  یز مضّر ین است که ھرگاه چیاش با مردم، ا یریگ سھل
کند  می آن را پر یدتر از آن است، حالل نموده که جایرا که بھتر و مف یگریز دیآن، چ

 گردد. یاز آن م یازین یو موجب ب

کند: خداوند  یان مین بیسته چنیو باسته ین موضوع را به نحو شایا/میابن ق
استخاره را به  یر (َازالم) را حرام نموده است و در مقابل، نماز و دعایبا ت ییآزما بخت

ده است. اسالم به مسلمانان دستور داده یمنظور انتخاب مصلحت به مسلمانان بخش
رکس ھ ند ویرا انجام دھند، مشورت و استخاره نما یاست که ھرگاه بخواھند کار

گردد. و  یمان نمید، پشیمشورت نماکه  کسی مان نخواھد شد ویاستخاره کند، پش
ن امر از ین است که از خداوند درخواست شود که شخص را به بھتریاستخاره ا یمعنا
 د.یت نماید دارد، ھدایھا ترد که در انتخاب آن یامور
رسود را مباح در عوض، تجارت پ یخداوند ربا را حرام کرده است ولچنین  ھم و
در مسابقات  یبند ده است؛ قمار در اسالم حرام است، اّما در مقابل، شرطیگردان

 یشم برایدن لباس ابری، حالل است؛ پوشیراندازیو ت یسودمند، مانند اسب و شتردوان
ش حالل است؛ زنا و یبرا یا و پنبه ی، کتانیپشم یھا مرد، حرام و در عوض، انواع لباس

در مقابل، ازدواج حالل را به مسلمانان سفارش  یباشند، ول یرام ملواط در اسالم ح

 



 ٢٠٧  )نفل ینمازها ریسا) ۳۹( باب: (کتاب الصلوة

د، یزه و مفیپاک یھا یروز یآور حرام، ول انیناپاک، آلوده و ز یھا یکرده است؛ روز
 حالل است.

م که ینیب یم، میقرار دھ یاگر با دّقت تمام، احکام و دستورات اسالم را مورد بررس
به وجود آورده  ییانسان، تنگنا یبرا یم امر مضّر یھرگاه خداوند بلندمرتبه، با تحر

او به وجود  یبرا یشتریش بیبھتر از آن، گشا یزیباشد، در مقابل، با حالل نمودن چ
قرار  یقه و ناراحتی، مضیخواھد بشر را در گمراھ یآورده است. خداوند بلندمرتبه نم

 باشد.  یر بندگانش مش بیر و برکت و رحمت و گشایشه بر خیاو ھم ی دھد، بلکه اراده
 د:یفرما یخداوند بلندمرتبه م

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿  َ لَُ�مۡ  �َّ ِينَ ٱ ُسَنَ  َوَ�ۡهِديَُ�مۡ  ِ�ُبَّ�ِ  َعلَۡيُ�ۡمۗ  َوَ�ُتوَب  لُِ�مۡ ِمن َ�بۡ  �َّ
ُ َوٱ ُ ٱوَ  ٢٦َعلِيٌم َحِكيمٞ  �َّ ن َ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡم َوُ�رِ�ُد  �َّ

َ
ِينَ ٱيُرِ�ُد أ يَتَّبُِعوَن  �َّ

َهَ�ٰتِ ٱ ن تَِميلُواْ َمۡيً� َعِظيٗما لشَّ
َ
ُ ٱيُرِ�ُد  ٢٧أ ن ُ�َّفَِف َعنُ�ۡمۚ وَُخلَِق  �َّ

َ
�َ�ٰنُ ٱأ ِ�ۡ 

 .]۲۸-۲۶[النساء:  ﴾٢٨َضعِيٗفا
شما فرستاده است، راه  یکه برا یاحکام و دستورات ی لهیخواھد (به وس یخداوند م«
اء و صالحان) آنان که یراه (انب شما روشن سازد و شما را به یر و صالح را) برایخ
ن دستورات و احکام) از یعمل به ا ی د و (به واسطهیت نمایاند ھدا ش از شما بودهیپ

خواھد  یگناھان شما گذشت کند؛ ھمانا خداوند عالم و دستکار است. خداوند م
د تا) یقلب خود قرار دھ ینفس و پاک ی هیتزک یبرا یا لهیاز احکام او را، وس یروی(پ

نفس (احکام خدا  یاز فرمان ھوا یرویکه به پ یشما را مورد عفو قرار دھد؛ اّما کسان
د؛ خداوند یخواھند شما آشکارا از راه حق منحرف و گمراه شو یرند،) میگ یده میرا ناد

ف و ید؛ و انسان ذاتًا ضعیشما آسان و سھل نما یھا را برا یخواھد مشکالت و سخت یم
 ». ده شده استیناتوان، آفر

 )۱۱۱ص  ۲ن ج ی؛ و اعالم الموقع۱۰ن ص ی(ر.ک: روضة المحبّ 
 یاز آنان، سفر یشخص ین بود که ھرگاه برایت، رسم مردمان بر ایدر عصر جاھل

آمد، جھت  یش میازھا پیر نیھمانند معامله، ازدواج و سا یا کاریآمد  یش میپ
 »استقسام باالزالم«کرد و از  یم ینگر ندهیا ضرر آن (به زعم خود) آیده یفا ینیب شیپ

داد، آن را  یص مید و سودمند تشخیمف ینگر ندهیرا که در آ یگرفت و کار یکار م
 نمود. یشد، ترک م ی، مضّر بودنش مشخص مینگر ندهیرا که در آ یداد و کار یانجام م
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 یت، برایند که در دوران جاھلیگو یم یریبه ت »زلم«است؛  »زلم«جمع  »ازالم«
 »نعم« ی ھا، کلمه از آن یکیر بودند که بر یشد. ھفت عدد ت یاستفاده م ییماآز بخت

مانده نوشته شده  یباق یرھایگر بر تید یر) و کلماتی(خ »ال« ی ، کلمهی) و بر دومی(آر
در صدد مشّخص کردن  یشدند. ھرگاه شخص یم یالله، نگھدار تیبود که نزد خادم ب

 - یآمد و مبلغ یالله م تیش خادم بیآمد، پ یخود برما سفر یا مضّر کار ید یمف ی ندهیآ
 یکیر دادن، یر موجود در تیداد. خادم، از ھفت عدد ت یبدو م -ا صدقه یبه طور نذر 

) نوشته شده بود، در ی(آر »نعم«آمد که بر او  یرون میب یریآورد؛ اگر ت یرون میب یکی
ر) ی(خ »ال«ر یاگر برعکس، تد بودن آن کار بود؛ و ین کلمه، عالمت مفیآن صورت، ا

استقسام « یھا از صورت یکین یشوم بودن آن عمل بود. ا ی آمد، نشانه یرون میب
 باشد. یز مین یگریانواع د یبود؛ و استقسام دارا »باالزالم

روان خود ممنوع قرار داد؛ و از یپ یرا برا -با ھمه انواعش  -م، استقسام یقرآن کر
 ی شود و درباره ی، مرّدد میکار ی ست، بسا اوقات دربارهکه علم بشر ناقص ا ییآن جا

ک به نفع یداند کدام  یرود و نم یرانه به فکر فرو میانجام دادن و انجام ندادن آن، متح

 یت استقسام، نماز استخاره را برایبعد از ممنوعّ ج  اسالم یامبر گرامیباشد. پ یاو م
داشت، دو رکعت  یاز شما، کار مھّم  یھرگاه کس«ه آوردند و فرمودند: یاّمت خود ھد

ک را فقط از او یبخواھد و سرانجام ن یینماز نفل بخواند؛ سپس از خداوند، راھنما
 .»بطلبد
کّل و تنھا  یش، از دانایخو یو اظھار ناتوان ی؛ اگر انسان با اعتراف به کم علمیآر

او را کمک و د است که یبع یو کمک بخواھد، از رحمت خداوند ییقادر مطلق، راھنما
نشده  یا خداوند، اشاره ییراھنما یت و چگونگیفیث باال، به کینکند. در حد ییراھنما

خداوند  ییک خدا، ثابت شده است که راھنمایبندگان ن ی تجربه ی لهیاست؛ اّما به وس
 ی شوق و عالقه یرد و گاھیگ یصورت م یبیغ ی ک اشارهی، با یداریا بیدر خواب 

انجام کار از  ی هیا برعکس، داعیگذارد و  یاد میانسان به سمت انجام آن کار، رو به ازد
د یصورت، انسان باھردو  ل نخواھد داشت. دریرود و دل انسان به سمت آن تما ین میب

استخاره بداند. و اگر بعد از  یجه، دعایت را از جانب خداوند و در نتیفیآن حالت و ک
ل نداشت، یتما یچ سمتین نرفته بود و به ھید، ھنوز از بیو ترد یلاستخاره، حالت دو د

ل یما یکه دل به سمت یدر آن صورت به طور مکّرر، استخاره را انجام دھد و تا زمان
 نکند. ینشده است، اقدام
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ا مستحب و عدم انجام حرام و عمل ناپسند، یانجام واجب  یدانست که براد یو با
ا مستّحب و یعت مقّدس اسالم، به انجام واجب و یرا در شریست؛ زیبه استخاره ن یازین

ن دو عمل مباح یح بیترج ید شده است؛ و استخاره برایز از حرام و مکروه، تأکیبه پرھ
 ده است.یز گردینشده است، تجون ییکه زمانش تع ین زمان واجبییا تعی

 





 
 

 

 

 فصل دوم

 )َحَسٌن ] (۳[ - ۱۳۲۴

ٍّ  َوَ�نْ  ثَِ� : قَاَل  س يلَعِ بُو َحدَّ
َ
بُو وََصَدَق  بَْ�رٍ  أ

َ
 ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : َقاَل . بَْ�رٍ  أ

رُ  َ�ُقومُ  ُ�مَّ  َذْ�بًا يُْذنُِب  رَُجٍل  ِمنْ  َما«: َ�ُقوُل    اهللاَ  �َْستَْغِفرُ  ُ�مَّ  يَُص�ِّ  ُ�مَّ  َ�يَتََطهَّ
َّ

ُ  اهللا َ�َفرَ  إِال
َ

 هل
  ثمَّ 

َ
ِينَ ٱوَ ﴿: االية َهِذه قََرأ َّ�  ْ نُفَسُهۡم َذَكُروا

َ
ْ أ ۡو َظلَُمٓوا

َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ َ ٱإَِذا َ�َعلُوا ْ ٱفَ  �َّ  ۡسَتۡغَفُروا

نُو�ِِهمۡ   »]١٣٥[آل عمران:  ﴾ِ�ُ
اهُ  وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ ابْنُ  الرتِّ هْ  وَ اجَ ه ابْنَ  أَنَّ  إِالَّ  مَ اجَ ة يذكر مل مَ يَ  .)١(اآلْ

و به  -به من خبر داد و گفت  س د: ابوبکریگو س طالب یبن اب ی) عل۳( -۱۳۲۴

چ کس یھ«فرمودند:  یدم که میشنج  از رسول خدا :-راست گفت  س ابوبکر یراست
رد و نماز بگزارد و پس از یشود؛ سپس بلند شود و وضو بگ یست که مرتکب گناھین

خداوند بلندمرتبه، آمرزش بخواھد، مگر آن که خداوند بلندمرتبه، او را آن، از 

 ه را تالوت فرمودند:ین آیاج  امبری؛ آن گاه پ»بخشد یم

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ نُفَسُهۡم َذَكُروا
َ
ْ أ ۡو َظلَُمٓوا

َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ َ ٱإَِذا َ�َعلُوا ْ ٱفَ  �َّ نُو�ِِهمۡ  ۡسَتۡغَفُروا [آل  ﴾ِ�ُ

) بر یا رهیا (با انجام گناه صغی) شدند، یا رهیکه چون دچار گناه (کب یکسانو «؛ ]۱۳۵عمران: 
د و عقاب و ثواب و جاللت و عظمت یافتند (و وعد و وع یاد خدا میشتن ستم کردند، به یخو

 ».شوند یگردند) و آمرزش گناھانشان را خواستار م یمان میدارند و پش یش چشم میاو را پ
ه را ین تفاوت که ابن ماجه، آیاند؛ با ا ت کردهیو ابن ماجه روا یترمذ ث راین حدی[ا

 ].ذکر نکرده است
ھا عالوه بر دارا بودن  ن است که آنیان، ایزگاران و پارسایاز صفات پرھ یکی شرح:

و کنند  می افتند و توبه یاد خدا میع به یشوند، سر یصفات مثبت، اگر مرتکب گناھ
 ورزند. یناه نمبر گ یگاه اصرار و پافشار چیھ

 .؛ و مسند احمد۱۳۹۵ح  ۱/۴۴۶؛ ابن ماجه ۴۰۶ح  ۲/۲۵۷؛ ترمذی ۱۵۲۱ح  ۲/۱۸۰ابوداود  -١
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شود و  یاد خدا است، مرتکب گناه نمیکه به  یو پرواضح است که انسان تا زمان
خدا را فراموش کند و غفلت، تمام وجود او  یشود که به طور کلّ  یگاه مرتکب گناه م آن

د و به یپا ینم یریزگار و پارسا، دیو غفلت در افراد پرھ ین فراموشکاریرد؛ اّما ایرا فراگ
چ یکه ھکنند  می ھا احساس کنند؛ آن یافتند و گذشته را جبران م یاد خدا میبه  یزود

ست یش را از او بخواھند. و کید آمرزش گناھان خویجز خدا ندارند و تنھا با یپناھگاھ
 جز خدا که گناھان را ببخشد.

 یھا و وسوسه یانگار سھل ی جهی، نتیبه ھر حال؛ روشن است که فراموشکار
م کنند و با یشوند که خود را در برابر او تسل یگرفتار آن م یو تنھا کساناست  یطانیش

مان، کامًال مراقب ھستند که یدار و با ایمردان ب یند! ولیک نماینزد یمن، ھمکاریاھر
ن فرصت، آثار آن را با آب توبه و یھا سرزد؛ در نخست از آن یھرگاه خطا و اشتباھ

طان و لشکر یش یقلب خود را به رو یھا چهیدر ند ویاستغفار، از دل و جان خود بشو
 شوند. یقلب، وارد نم ی بسته یھا از درھا او ببندند که آن

طان را، یش یھا بر وسوسه یروزیعت مقّدس اسالم، راه غلبه و پیبه ھر حال، شر
، یطانیش یھا که وسوسه یان، ھنگامیزگاران و پارسایکه پرھکند  می انین صورت بیبد
اد عواقب شوم گناه و یانش و به یپا یب یھا اد خدا و نعمتیکند، به  یاحاطه مھا را  آن

ره و تار وسوسه، از اطراف یت ین ھنگام، ابرھایافتند؛ و در ا یم مجازات دردناک خدا
 کنند. ینند و انتخاب میب یم یرود و راه حق را به روشن یھا به کنار م قلب آن

مان و در ھر سن و سال، گھگاه، گرفتار یز اا یا در ھر مرحلهھرکس  قت،یو در حق
محّرک  یرویکه نکند  می گردد؛ و گاه در خود احساس یم یطانیش یھا وسوسه

ن یکند؛ ا یگناه دعوت م یدر درون جانش آشکار شده است و او را به سو یدیشد
 یھا طیشتر است؛ و در محیب ین جوانین در سنیقیھا، به طور  کیھا و تحر وسوسه
نه به  یامروز که خود مراکز فساد در آن فراوان و آزاد یھا طیھمچون مح -آلوده 

 یغاتیتبل یھا ھمه جا را فراگرفته و دستگاه یبند و بار یبلکه به شکل ب یقیحق یمعنا
باشد؛ و تنھا راه  یفزونتر م -ھستند  یطانیش یھا طان و وسوسهیغالبًا در خدمت ش

است و  »تقوا« ی هی، نخست فراھم ساختن سرمایطن شرائیدر چن ینجات از آلودگ
اد الطاف و یشتن و پناه بردن به خدا و یو سرانجام توجه به خو »مراقبت«سپس 
 دردناک خطاکاران است. یھا اد مجازاتیاو و  یھا نعمت
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ق و ژرف ذکر خدا در کنار زدن یث، به طور مکّرر، به اثر عمیات و احادیو در روا
مان و دانشمند و با یار باایکه افراد بس ییاره شده است. تا جاطان اشیش یھا وسوسه

ق یکردند و از طر یم یطانیش یھا شه احساس خطر در مقابل وسوسهیت، ھمیشخص
کار یدند و به جنگ و پیجنگ یدارد، با آن م یمراقبت که در علم اخالق بحث مشروح

 خاستند. یبرم
زا است که در ھمه  یماریب یھا کروبیطان، ھمانند مینفس و ش یھا اصوًال وسوسه

گردند تا در آنجا نفوذ  یناتوان م یھا ف و جسمیضع یھا هیبه دنبال بن یوجود دارند، ول
ھا را از خود  کروبین میدارند، ا یرومند و قویسالم و ن یکه جسم ییھا کنند؛ اّما آن

 کنند. یدفع م
افکند، آن  یانسان م ید باطنی، پرده بر دیطانیش یھا و پرواضح است که وسوسه

اد خدا و ی یشناسد؛ ول یک را از بد نمیچنان که راه را از چاه و دوست را از دشمن و ن
ھا را به او   تیبخشد و قدرت شناخت واقع یم ییو روشنا ییناینماز و دعا، به انسان، ب

 ھا است. اش، نجات از چنگال وسوسه جهیکه نت یدھد؛ شناخت یم
 )فیَضعِ ] (۴[ - ۱۳۲۵

ْمرٌ  َحَزَ�هُ  إَِذا ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  ُحَذْ�َفةَ  َوَ�نْ 
َ
اهُ . َص�َّ  أ وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

شان، یا یبر آن بود که ھرگاه براج  د: روش رسول خدایگو س فهی) حذ۴( -۱۳۲۵

ج  آن حضرت یعنیگزاردند؛ ( یداد؛ نماز م یم یفرسا) رو ا دشوار و طاقتیکار (مھم 
مات و مصائب یھا و نامال یھا، ناھموار ھا و دغدغه مشکالت و معضالت، چالشھماره در 

 آوردند). یم یھا، به گزاردن نماز رو یو سخت
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

 د:یفرما یخداوند بلندمرتبه م شرح:

ْ سۡ ٱوَ ﴿  ِ  َتعِيُنوا ۡ�ِ ٱب ِ� ٱوَ  لصَّ لَٰوة َها لََكبَِ�ٌة إِ�َّ َ�َ  لصَّ ِينَ ٱ ٤٥َ�ِٰشعِ�َ لۡ ٱ��َّ َ�ُظنُّوَن  �َّ
ُهۡم إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  َّ�

َ
َ�ُٰقواْ َرّ�ِِهۡم َو� �َُّهم مُّ

َ
 ]۴۶-۴۵[البقرة:  ﴾٤٦�
(و واداشتن نفس بر آنچه دوست ندارد، از جمله روزه) و نماز (که دل  ییبایو از شک«

د؛ و نماز سخت ییجو یاریدارد)  یھا به دور م یدیگناھان و پل زه و انسان را ازیرا پاک
که به  یفروتناِن (دوست دار طاعت و عبادت). آن کسان یدشوار و گران است مگر برا

 .۵/۳۸۸؛ و مسند احمد ۱۳۱۹ح  ۲/۷۸ ابوداود -١
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ن یش را (پس از دوباره زنده شدن) مالقات خواھند کرد و ایخو یدانند خدا ین میقی
او بازخواھند گشت (تا حساب و کتاب پس بدھند و پاداش و  یشان به سویکه ا

 ».افت دارند)یخود را در ی پادافره
که انسان  یرا ھنگامین موضوع ھرگز تعجب کنند؛ زید از ای، مسلمانان نبایبه راست

 یخود را برا یرویرد و نیگ یدر برابر حوادث سخت و مشکالت طاقت فرسا قرار م
دارد که از ھر جھت نامحدود و  یگاھ هیاز به تکیند، نیب یمز یھا ناچ با آن ی مقابله

تواند با  یسازد و با اّتکا بر او، م یمربوط م یین مبدأیانتھا باشد؛ و نماز، او را با چن یب
 ن مشکالت را درھم بشکند.یمطمئن و آرام، امواج سھمگ یروح

 یکیکنند:  یسفارش مه و یقت به دو اصل، توصیث، در حقیات و احادین، روایبنابرا
به نفس  یو اّتکا یاریخود ی ، مسألهیگریبه خداوند که نماز، مظھر آن است و د یاتکا

 اد شده است.یاز آن  ییبایکه به عنوان صبر و شک
ب، غم و یدن مصایاست که بنده در زمان فرارس یقین ھمان نماز حقی؛ ایآر
ت یبرد و در آن، احساس حما یاه مآن، به خداوند پن ی لهیھا، به وس یھا و گرفتار غصه

خداوند، پروردگار  یو احساس خواھد کرد که از سوکند  می یو ھمدرد یبانیو پشت
ا با نجات یدن ین رو، از گذرگاه زندگیشود؛ از ا یت مین، کمک و تقویھا و زم آسمان

مند خواھد شد و به  و رضوان خداوند بلندمرتبه، بھره یعبور خواھد کرد و از خشنود
ن است؛ مگر یھا و زم آسمان یپھنا ی آن به اندازه یافت که پھنایدست خواھد  یبھشت

ک یکه بنده به پروردگارش نزد یگاھین جایکترینفرموده است که نزدج  امبراکرمیپ
ن نھاده و در یش را بر زمیخو یشانیاست که او پ یا شود؛ در واقع ھمان لحظه یم

د یم؛ بایرید. در سجده، از دعا کمک بگیدعا کنحالت سجده است؛ لذا در آن به کثرت 
م، تا گره از یکنان بشتاب یاو زار یم و به سویخداوند البه و تضّرع کن یبه سو

 مند سازد. ا و آخرت بھرهیر دنید و ما را از خیمشکالتمان بگشا

و  یگیھمساج  از رسول خداکه  کسی م؛ ھمانیرا به خاطر دار یت آن صحابیحکا

 یزیاو را به چه چج  د رسول اکرمیشت را درخواست کرد. اگر گفتدر بھ یھمراھ

ج  آن حضرت ی هیکرد و به او چه فرمود؟ توص ییراھنما یسفارش و بر انجام چه کار
 ن بود:یا

 (مسلم) .»ب�رثة السجود كفَاَِعّ� يلع نفس«
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 ».کن یاریو مجاورت خود، با کثرت سجده  یمرا بر ھمراھ«
بزرگ و  ی د تا خواستهیفرما یم ییھا راھنما اد سجدهیازد شک او را بر کثرت و یب

 ابد.یش تحّقق یھدف واال
ن رو، به ھنگام مواجه شدن با یاست؛ از ا یخداوند یبه ھر حال، نماز رحمت واال

 یرحمت الھ یآن، متوجه شدن به سو ی، متوجه شدن به سویا ھر مشکل و حادثه
و  یشانیپر یانسان باشد، در آن صورت براار و مددکار ی، یاست؛ وھرگاه رحمت الھ

ات یدر روا یمختلف یھا ن موضوع به صورتینخواھد ماند. ا یباق ییاضطراب، جا

که قدم  -ج  بزرگوار رسول خدا ی ان شده است. در اوضاع و حاالت صحابهیب یاریبس

 ز نقل شده است.ین امر نیا -کردند  یم یرویپج  امبر اکرمیبه قدم از پ

به مسجد ج  آمد؛ آن حضرت یش میپ یکیکه طوفان و تار یھنگام«د: یگو س ابودرداء
 شدند. و ید، از مسجد خارج نمیرس یان نمیبه پا یکیکه طوفان و تار یرفتند و تا وقت یم

داد، فورًا به مسجد و به  ی) رخ مید و ماه گرفتگیا خسوف (خورشیکسوف و  یوقتچنین  ھم
 .»پرداختند یاد خدا میشدند و به  ینماز متوجه م یسو

ز ین نیشیامبران پیروش پ«که: کند  می نقلج  اسالم یامبر گرامیاز پ س بیصھ
 .»شدند یاد خدا متوجه مینماز و  ین بود که به ھنگام وقوع حادثه و مشکل، به سویھم

در سفر بود؛ بدو خبر دادند که  س ک بار عبدالله بن عباسیت است که یروا
ن آمد و دو رکعت نماز گزارد و سپس ییاز شترش پا یاست. وفرزندش وفات کرده 

ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ ﴿ ا گونه که خداوند به ما دستور داده است،  ما آن«گفت و فرمود:  ﴾إِ�َّ

ْ ٱوَ ﴿ ه را تالوت فرمود:ین آیم. و ایعمل کرد ِ  ۡسَتِعيُنوا ۡ�ِ ٱب لَٰوةِ ٱوَ  لصَّ  .]۴۵[البقرة:  ﴾...لصَّ

در سفر بود که  س نقل شده است که: عبدالله بن عباس یاز و یگریداستان د
ن شد و ییاز راه کنار رفت و از شتر پا ید. ویرس یبه و» قثم«خبر درگذشت برادرش 

ش یروقت دعا کرد. و پس از آن بر شتر خویدو رکعت نماز گزارد و در تشّھد نماز تا د

ْ ٱوَ ﴿ه را تالوت نمود: ین آیسوار شد و ا ِ  ۡسَتِعيُنوا ۡ�ِ ٱب ِ� ٱوَ  لصَّ لَٰوة ��ََّها لََكبَِ�ةٌ إِ�َّ َ�َ  لصَّ
 .]۴۵[البقرة:  ﴾٤٥ۡلَ�ِٰشعِ�َ ٱ

از ھمسران  یکیخبر درگذشت  ینقل شده است که وقت یاز و یگریداستان د

ن کار یعّلت ا ی ، دربارهیاز و ید، به سجده افتاد. شخصیرا شنج  اسالم یامبر گرامیپ
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ن دستور داده است که ھرگاه با یبه ما چنج  امبر اکرمیاظھار داشت: پ ید: ویپرس
 یا د)؛ و چه حادثهیبه نماز مشغول شو یعنید (ید، سجده کنیروبه رو شد یا حادثه

 ن وفات کرده است. (ابوداود)ین است که اّم المؤمنیبزرگتر از ا

بود،  یوکه اطراف  یک شد، به کسانینزد س که زمان وفات عباده یو ھنگام
د؛ و ھرگاه روح من از تنم جدا یه کنیکنم که بر من گر ین منع میفرمود: من شما را از ا

ت آداب، وضو کند و سپس به مسجد برود و نماز بخواند و یاز شما با رعاھریک  شد،

ْ ٱوَ ﴿ را که خداوند فرموده است:یم استغفار کند؛ زیبرا ِ  ۡسَتعِيُنوا ۡ�ِ ٱب لَٰوةِ ٱوَ  لصَّ  ﴾...لصَّ
 د.یپس از آن، مرا در قبر قرار دھ .]۴۵[البقرة: 

 یبا مشکل و چالشج  رسول خدا ی د: ھرگاه خانوادهیگو یم س عبدالله بن سالم

ه را تالوت ین آیداد تا نماز بخوانند؛ و ا یدستور مج  شدند، آنحضرت یمواجه م

ِ ﴿فرمود:  یم ۡهلََك ب
َ
ُمۡر أ

ۡ
لَٰوةِ ٱَوأ ُۡن نَۡرزُقَُكۗ وَ  َٔ َعلَۡيَهاۖ َ� �َۡ�  ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  لصَّ  ۡلَ�ٰقَِبةُ ٱلَُك رِۡزٗقاۖ �َّ

 ی هیخود را به گزاردن نماز دستور بده (چرا که نماز ما ی خانواده« .]۱۳۲[طه:  ﴾١٣٢لِلتَّۡقَوىٰ 
آن، ثابت و ماندگار  ی ز بر اقامهیت روح است) و خود نیدل و تقو یو صفا یاد خدا و پاکی

ک و ستوده) از یم. سرانجام (نیدھ یم یم، بلکه ما به تو روزیخواھ ینم یباش. ما از تو روز
 .»است یزگاریآن (اھل تقوا و) پرھ

 یویا دنیو  ینیاز شما با مشکل د یکیگر نقل شده است که ھرگاه ید یثیدر حد
 یامبر گرامیان کند؛ و بر پیب ش خدا رایمواجه شد، دو رکعت نماز بخواند و حمد و ستا

 :-شود یازش برآورده مین -ن دعا را بخواند یسالم و درود بفرستد؛ آن گاه اج  اسالم

الاهل اال اهللا احلليم الكر�م، سبحان اهللا رّب العرش العظيم، احلمدا� رّب العامل�؛ «
لّك اثم؛ ال السالمة من و الغنيمة من لّك برّ و كعزائم مغفرتو كموجبات رمحت كاسأل

 غفرته
ّ

 فرّجتهو تدع يل ذنباً ِاال
ّ

 قضيتها يا ارحم و ال هّماً اال
ّ

ال حاجة � لک رضاً اال
 .»الرامح�

نماز  ی لهیش را از خداوند بلندمرتبه، به وسیخو یازھاید نیپس انسان مسلمان، با
دند، به ش یرو م روبه یا ا حادثهیان، ھرگاه با مشکل ینیشیرا گذشتگان و پیبخواھد؛ ز

 شدند. ینماز متوجه م یسو
 )حیَصحِ ] (۵[ - ۱۳۲۶
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ْصَبحَ : قَاَل  بَُر�َْدةَ  َوَ�نْ 
َ
  فََداَع  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  أ

ً
  َسبَْقتَِ�  بِمَ «: َ�َقاَل  بَِالال

َ
  ِإىل

ْ
 َما َجنَّةِ ـال

ُت 
ْ
  َدَخل

ْ
  َ�طُّ  َجنَّةَ ـال

َّ
َماِ�  َخْشَخَشتََك  َسِمْعُت  إِال

َ
ذَّنُْت  َما هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: قَاَل  .»أ

َ
  َ�طُّ  أ

َّ
 إِال

َعتَْ�ِ  َصلَّيُْت 
ْ
َصابَِ�  َوَما َر�

َ
  َ�طُّ  َحَدٌث  أ

َّ
ُت  إِال

ْ
أ يُْت  ِعنَْدهُ  تَوَضَّ

َ
نَّ  َوَرأ

َ
َّ  هِ لّٰ ـلِ  أ َعتَْ�ِ  يلَعَ

ْ
. َر�

اهُ . »بِِهَما« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َقاَل  وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

صبح کردند (و پس از نماز ج  ) رسول خداید: (روزیگو س دهی) بر۵( -۱۳۲۶

ش من به یشاپی، پیبه سبب چه کار«را فراخواندند و بدو فرمودند:  س بامداد) بالل
 یِخش ِخش پاھا یام، صدا ؛ چون من ھر بار که به بھشت وارد شدهیا افتهیبھشت راه 

 !»ام دهیش در بھشت شنیش خویشاپیتو را پ

ام مگر  قصد گفتن اذان را نکردهگاه  ھیچ  خدا! ی فرستاده یعرض کرد: ا س بالل
ام، مگر آن که در  وضو نشده یام؛ و ھرگز ب ش از اذان) دو رکعت نماز گزاردهیآن که (پ

کسب  یام و باورم بر آن بوده که برا ، دوباره وضو گرفتهییوضو یب ی ھمان لحظه
 ام است. خدا، دو رکعت نماز بر ذّمه یخشنود

 ین دو رکعت نماز بود که صدایپس به سبب ھم«فرمودند: ج  ارسول خد
 ».ام دهیش در بھشت شنیش خویشاپیت را پیھا کفش
 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا

 : صبح کرد. شب را به صبح رساند.»اصبح« شرح:

ش من به بھشت راه یشاپی، پی: به خاطر انجام چه کار»بم سبقت� ايل اجلّنة«
 ؟یا افتهی

ِخش  ینگ؛ تلق و تولوق؛ ِخش ِخش؛ صداینگ جری: جرخشخشة: »خشخشتک«
 ھا. ِخش کفش

 ام. گزارده یاذان و نماز، دو رکعت نماز مستحبّ  ی در فاصله یعنی: »ما اذنُت «
 )َمْوُضوع] (۶[ - ۱۳۲۷

يِب  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدُ  َوَ�نْ 
َ
ْوَ�  أ

َ
ُ  اَكنَْت  َمنْ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ

َ
  َحاَجةٌ  هل

َ
وْ  هِ لّٰ ـال إِىل

َ
 أ

 
َ

أ آدم ب� من أحد إِىل وُُضوءَ  فليحسن فَليَتَوَضَّ
ْ
َُصلِّ  ُ�مَّ  ال َعتَْ�ِ  يلْ

ْ
ُنْثِ  ُ�مَّ  َر�   هِ لّٰ ـال ىلَعَ  يلْ

َ
 َ�َعاىل

 .۵/۳۶۰؛ و مسند احمد ۳۶۸۹ح  ۵/۶۲۰ رمذیت -١
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َُصلِّ  َُقْل  ُ�مَّ  ج انلَّيِبِّ  ىلَعَ  َويلْ  : يلْ
َ

َ  ال
َ

  إهِل
َّ

  اهللاُ  إِال
ْ
َكِر�مُ  َحِليمُ ـال

ْ
َعْرِش  رَبِّ  هِ لّٰ ـال ُسبَْحانَ  ال

ْ
 ال

َعِظيمِ 
ْ
  ال

ْ
َعالَِم�َ  رَبِّ  هِ لّٰ ـلِ  َحْمدُ ـَوال

ْ
لَُك  ال

َ
ْسأ

َ
َغِنيَمةَ  َمْغِفَرتَِك  وََعَزائِمَ  رمَْحَِتَك  ُموِجبَاِت  أ

ْ
 ِمنْ  َوال

َالَمةَ  بِرٍّ  لُكِّ    إِثْمٍ  لُكِّ  ِمنْ  َوالسَّ
َ

  َذْ�بًا يِل  تََدعْ  ال
َّ

  َ�َفْرتَهُ  إِال
َ

ا َوال   َهمًّ
َّ

  فَرَّْجتَهُ  إِال
َ

 ِ�َ  َحاَجةً  َوال
  رىًِض  لََك 

َّ
رَْحمَ  يَا قََضيْتََها إِال

َ
امِحِ�َ  أ اهُ . »الرَّ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ ابْنُ  الرتِّ هْ  وَ اجَ الَ  مَ قَ يُّ  وَ ذِ مِ ْ ا: الرتِّ ذَ  هَ

يث دِ يب حَ رِ  .)١(غَ

ھر کس «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س یاوف ی) عبدالله بن اب۶( -۱۳۲۷
ت کامل ید به نحو َاحسن (و با رعایاز بندگانش داشته باشد، با یکیا به یبه خدا  یازین

گاه دو رکعت نماز بگزارد و پس  رد؛ آنیھا) وضو بگ ھا و مستحب ض و حدود و سّنتیفرا

سالم و درود ج  امبر خدایاز وصف و شکوه خداوند بپردازد و بر پ یان پرتویاز آن، به ب
 ن دعا را بخواند:یازش،) ایبرآورده شدن ن یگاه (برا بفرستد؛ آن

ُ  اَكنَْت  َمنْ «
َ

  َحاَجةٌ  هل
َ

ِ  إِىل وْ  ا�َّ
َ
  أ

َ
أ آدم ب� من أحد إِىل وُُضوءَ  فليحسن فَليَتَوَضَّ

ْ
 ُ�مَّ  ال

َُصلِّ  َعتَْ�ِ  يلْ
ْ
نُْثِ  ُ�مَّ  َر�

ْ
ِ  ىلَعَ  يل   ا�َّ

َ
َُصلِّ  َ�َعاىل َُقْل  ُ�مَّ  ج انلَّيِبِّ  ىلَعَ  َويلْ  : يلْ

َ
َ  ال

َ
  إهِل

َّ
ُ  إِال َِليمُ  ا�َّ

ْ
 احل

َكِر�مُ 
ْ
ِ  ُسبَْحانَ  ال َعْرِش  رَبِّ  ا�َّ

ْ
َعِظيمِ  ال

ْ
َْمدُ  ال

ْ
ِ  َواحل َعالَِم�َ  رَبِّ  ِ�َّ

ْ
لَُك  ال

َ
ْسأ

َ
 رمَْحَِتَك  ُموِجبَاِت  أ

َغِنيَمةَ  َمْغِفَرتَِك  وََعَزائِمَ 
ْ
َالَمةَ  بِرٍّ  لُكِّ  ِمنْ  َوال   إِثْمٍ  لُكِّ  ِمنْ  َوالسَّ

َ
  َذْ�بًا يِل  تََدعْ  ال

َّ
  َ�َفْرتَهُ  إِال

َ
 َوال

ا   َهمًّ
َّ

  فَرَّْجتَهُ  إِال
َ

  رىًِض  لََك  ِ�َ  َحاَجةً  َوال
َّ

رَْحمَ  يَا قََضيْتََها إِال
َ
امِحِ�َ  أ  »الرَّ

ھا و  یست که بردبار و بزرگوار است؛ از تمام ناتوانیجز الله ن یچ معبود برحّق یھ«
م که پروردگار عرش بزرگ است؛ و تمام حمد یدان یرا پاک و منّزه م یھا، ذات یستیناشا

 ان است.یاست که پروردگار جھان ییھا، از آن خدا و سپاس
 ییو رھا یز خوبیاز ھر چ یا! موجبات رحمتت، اسباب مغفرتت و برخورداریبار خدا
 خواھم. یرا از تو م یاز ھر گناھ

مرا سامان بده و تمام  یھا یشانیمام پرامرز و تیا! تمام گناھانم را بیبار خدا
 ».ن مھربانانیمھربانتر یا ، برآورده ساز؛یمرا که تو از آن خشنود باش یھا یازمندین

 یثین، حدیگفته است: ا یاند؛ و ترمذ  ت کردهیو ابن ماجه روا یث را ترمذین حدی[ا
 ].ب استیغر

 .۱۳۸۴ح  ۱/۴۴۱؛ و ابن ماجه ۴۷۹ح  ۲/۳۴۴ترمذی  -١

 

                                           



 ٢١٩  )نفل ینمازها ریسا) ۳۹( باب: (کتاب الصلوة

سقف بوده باشد  یاست که دارا یزیچ یدر لغت به معن عرش: »رّب العرش« شرح:

ۡو كَ ﴿شود، مانند:  یز عرش گفته مین سقف به خود یو گاھ
َ
ِيٱأ ٰ قَۡرَ�ةٖ َوِ�َ  �َّ َمرَّ َ�َ

ٰ ُعُروِشَها گذشت در  یا هیاز کنار قرکه  کسی مانند«...  ]۲۵۹[البقرة:  ﴾...َخاوَِ�ٌة َ�َ
ھا در  برسقفوار یخته و دیش فرو ریھا ران شده بود که سقفیکه آن چنان و یحال

 .»ده بودیغلط
ز آمده است. ین» ن و پادشاھانیبلند، ھمانند تخت سالط یھا تخت« یبه معن یگاھ

يُُّ�مۡ ﴿د: یگو یم که میخوان یم مانیچنان که در داستان سل
َ
�  

ۡ
 ﴾ِشَهابَِعرۡ  تِيِ� يَأ

 ».من حاضر کند یس را برایتواند تخت بلق یک از شما میکدام « .]۳۸[النمل: 
زنند، عرش  یاز درختان م یبرپا نگھداشتن بعض یکه برا ییھا به داربستز یو ن

ٰٖت ﴿م: یخوان یشود؛ ھمانطور که در قرآن م یگفته م  َج�َّ
َ
�َشأ

َ
عۡ  أ  وََ�ۡ�َ  ُروَ�ٰٖت مَّ

از درختان داربست دار و بدون  ییھا است که باغ یاو کس« .]۱۴۱[األنعام:  ﴾ُروَ�ٰٖت َمعۡ 
 ».دیداربست آفر

شود:  یرود و گفته م یبه کار م» َعرش« ی که در مورد خداوند، واژه یھنگام یول
قت تخت حکومت یاست که در حق یجھان ھست ی ؛ منظور از آن مجموعه»عرش خدا«

 شود. یپروردگار محسوب م

از و مشکل انسان یاگر ن یعنی: »من اكنت هل ايل اهللا حاجة او ايل احٍد من ب� آدم«
 ین که گره کار او به دست انسانیا ایشد؛  یداوند مربوط مم به خیبدون واسطه و مستق

ن پل یشود، در ھر صورت نماز حاجت، بھتر ین ھم به خداوند مربوط میگر بود که اید
 ھا است. یازمندیرفع ن ین انسان و خدا برایب یارتباط

و شواھد و ج  تعامل اّمت محمد یف است، ولیث باال، ضعیناگفته نماند که حد
اند. ھمچنان که  د نمودهییاند و آن را تأ دهیث، بدو قّوت بخشیاز احاد یگریقرائن د

 د:یگو س فیعثمان بن حن

فقال يا رسول اهللا! ادع اهللا ان ي�شف يل عن برصي. ج  اّن اع� ايت رسول اهللا«
. قال يا رسول اهللا! انّه قد شّق يلّع ذهاب برصي. قال: انطلق فتوّضأ ثم صّل كقال: او ادع

نيّب الرمحة؛ يا �مد! اّ� اتوّجه ايل  كبنبيّ  كاتوّجه ايلو كا� اّ� اسأل«ر�عت� ثم قل: 
قد كشف اهللا و ؛»شّفع� يف نفيسو ان ي�شف يل عن برصي؛ ا� شّفعه يفّ  كرّ� ب

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٢٢٠

و  یو آلبان ی، ذھبی، نوویثمی، ھیھقی؛ حاکم. و بی(مسند احمد؛ ترمذ »عن برصه
 اند). دانستهح یگران، آن را صحید

خدا! از خداوند بخواه که  ی فرستاده یآمد و گفت: اج  امبرینا به نزد پیناب یمرد«

 یت دعا کنم؟ مرد گفت: ایا من برایفرمود: آج  امبریام را به من برگرداند. پ یینایب

ر و یبرو و وضو بگ«فرمود: ج  امبری، مرا دچار مشّقت کرده است. پیینایرسول خدا! ناب
ام با  خواھم و به درگاه تو رو آورده یا! از تو مینماز بخوان؛ سپس بگو: بار خدادو رکعت 

ام که با  ! من رو به پروردگارم آوردهج محمد یا امبر رحمت؛یامبرت، پیتوسل به پ
ع یز شفیع من قرار ده و مرا نیام را برگرداند. خداوندا! او را شف یینایتو ب ی واسطه

 ».اش را به او برگرداند یینایز بی؛ خداوند ن»شیخو

(ابوداود)؛  »اذا حز�ه امر صّ� ج  اكن انليبّ «ت است که گفت: یروا س فهیو از حذ
فرسا)  ا دشوار و طاقتیشان کار (مھم یا یبر آن بود که ھرگاه براج  روش رسول خدا«

ھماره در مشکالت و معضالت و ج  آن حضرت یعنی. »گزاردند یداد، نماز م یم یرو
 آوردند. یم یھا، به گزاردن نماز رو دغدغه ھا و چالش

با سند  یثیر، حدیکب یدر مسند امام احمد بن حنبل و معجم طبرانچنین  ھم و

ث ی(حد س یاوف یث عبدالله بن ابیت شده است که حدیروا س حسن از ابودرداء
 کند. ید میی) را تأ۱۳۲۷شماره 

ازھا است؛ بندگان یرفع ن ین روش براین که: نماز حاجت، بھتریکوتاه سخن، ا
ن نماز را تجربه یبارھا ا -برخوردارند  یقین حقیقیمان و یکه از ا -ن خدا یراست
 اند. افتهی یخداوند یھا بزرگ از خزانه یا اند و آن را خزانه کرده
گر، گزاردن نماز حاجت، اطاعت امر و دستور خداوند ید یک سو؛ و از سوین از یا

 :دیفرما یاست؛ آنجا که م

ْ ٱوَ ﴿ ِ  ۡسَتعِيُنوا ۡ�ِ ٱب لَٰوةِ ٱوَ  لصَّ  .]۴۵[البقرة:  ﴾...لصَّ
(و واداشتن نفس بر آنچه دوست ندارد، از جمله روزه) و نماز (که دل  ییبایو از شک«

 ».دییجو یاریدارد)  یھا به دور م یدیزه و انسان را از گناھان و پلیرا پاک
 د:یفرما یز میو ن

 



 ٢٢١  )نفل ینمازها ریسا) ۳۹( باب: (کتاب الصلوة

 ﴿ 
ۡ
هۡ  ُمرۡ َوأ

َ
لَٰوةِ بِٱ لََك أ ۖ َعلَيۡ  َطِ�ۡ ۡص ٱوَ  لصَّ ۖ قٗ رِزۡ  لَُك  َٔ �َۡ�  َ�  َها ۡ  ا  َ�ٰقَِبةُ لۡ َوٱ زُُقَكۗ نَرۡ  نُ �َّ

 .]۱۳۲[طه:  ﴾١٣٢َوىٰ لِلتَّقۡ 
و  یاد خدا و پاکی ی هیخود را به گزاردن نماز دستور بده؛ (چرا که نماز، ما ی خانواده« 

آن، ثابت و ماندگار باش. ما از تو  ی ز بر اقامهیت روح است) و خود نیدل و تقو یصفا
ک و ستوده) از آن (اھل یم سرانجام (نیدھ یم یم، بلکه ما به تو روزیخواھ ینم یروز

 ».است یزگاریتقوا و) پرھ
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 فصل اول

 )فیَضعِ ] (۱[ - ۱۳۲۸

نَّ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن 
َ
َعبَّاِس : قَاَل  ج انلَّيِبَّ  أ

ْ
ـمُ  َ�بْدِ  بِْن  لِل

ْ
ِلِب ال اهُ  يَا َ�بَّاُس  يَا«: طَّ   َ�مَّ

َ
ال

َ
 أ

ْعِطيَك؟
ُ
  أ

َ
ال

َ
ْمنَُحَك؟ أ

َ
ال أ

َ
  أحبوك؟ أ

َ
ال

َ
ْ�َعُل  أ

َ
نَْت  إَِذا ِخَصالٍ  َعرْشَ  بَِك  أ

َ
َت  أ

ْ
 َ�َفرَ  َذلَِك  َ�َعل

ُ  َذْ�بََك  لََك  اهللاُ 
َ

هل وَّ
َ
هُ  وََحِديثَهُ  قَِديَمهُ  َوآِخَرهُ  أ

َ
هُ  َوَ�ِبَ�هُ  َصِغَ�هُ  َوَ�ْمَدهُ  َخَطأ نْ : وََعَالنِيَتَهُ  رِسَّ

َ
 أ

 َ ْرَ�عَ  تَُص�ِّ
َ
  َرَ�َعاٍت  أ

ُ
َعةٍ  لُكِّ  يِف  َ�ْقَرأ

ْ
ِكتَاِب  فَاحِتَةَ  َر�

ْ
ِقَراَءةِ  ِمنَ  فَرَْغَت  فَإَِذا. وَُسوَرةً  ال

ْ
وَّ  يِف  ال

َ
 لِ أ

َعةٍ 
ْ
نَْت  َر�

َ
َت  قَائِمٌ  َوأ

ْ
  هِ لّٰ ـال ُسبَْحانَ  قُل

ْ
  هِ لّٰ ـلِ  َحْمدُ ـَوال

َ
َ  َوال

َ
  إهِل

َّ
ُ  اهللاُ  إِال رَبُ  َوا�َّ

ْ
�

َ
ةَ  مَخَْس  أ  َعرْشَ

ةً  نَْت  َ�تَُقولَُها تَْرَكعُ  ُ�مَّ  َمرَّ
َ
ا َراِكعٌ  َوأ َسَك  تَْرَ�عُ  ُ�مَّ  َعرْشً

ْ
ُكوِع  ِمنَ  َرأ ا َ�تَُقولَُها الرُّ  ُ�مَّ  َعرْشً

نَْت  َ�تَُقولَُها َساِجًدا َ�ْهوِي
َ
ا َساِجدٌ  َوأ َسَك  تَْرَ�عُ  ُ�مَّ  َعرْشً

ْ
ُجودِ  ِمنَ  َرأ ا َ�تَُقولَُها السُّ  ُ�مَّ  َعرْشً

ا َ�تَُقولَُها �َْسُجدُ  َسَك  تَْرَ�عُ  ُ�مَّ  َعرْشً
ْ
ا َ�تَُقولَُها َرأ َعةٍ  لُكِّ  يِف  وََسبُْعونَ  مَخٌْس  فََذلَِك  َعرْشً

ْ
 َر�

ْرَ�عِ  يِف  َذلَِك  َ�ْفَعُل 
َ
ن اْستََطْعت إِنِ  َرَ�َعاٍت  أ

َ
إِنْ  فَاْ�َعْل  يَْوم لك يِف  تصليها أ

 لُكِّ  فيَِف  َ�ْفَعْل  لَمْ  فَ
ةً  مُجَُعةٍ  إِنْ  َمرَّ

ةً  َشْهرٍ  لُكِّ  فيَِف  َ�ْفَعْل  لَمْ  فَ ةً  َسنَةٍ  لُكِّ  فيَِف  َ�ْفَعْل  لَمْ  فَِإنْ  َمرَّ إِنْ  َمرَّ
 فَيِف  َ�ْفَعْل  لَمْ  فَ

ةً  ُ�ْمِركَ  اهُ . »َمرَّ وَ دَ  أَبُو رَ اوُ ابْنُ  دَ هْ  وَ اجَ يُّ  مَ قِ بَيْهَ الْ ات يفِ  وَ وَ عْ بِري الدَّ كَ  .)١(الْ

به (پدرم) عباس بن ج  امبر خداید: پیگو س ) عبدالله بن عباس۱( -۱۳۲۸

 شکشیبه تو پ ییبھا گران ی ا تحفهیعمو! آ یا عباس! یا«فرمودند:  س عبدالمطلب
) تو را با خبر یا (از پاداش و کار سترگیبه تو نبخشم؟ آ یارزشمند ی هیا ھدینکنم؟ آ

ن طور یگردد؛ ا یده شدن ده گناه میاموزم که باعث بخشیرا ن یا به تو کارینگردانم؟ آ
د، یم و جدی، خداوند بلندمرتبه، گناھان اول و آخر، قدیکه ھرگاه آن را به انجام برسان

 د؟یبخشا یدانسته، کوچک و بزرگ و نھان و آشکار تو را منادانسته و 
ب است که:) چھار ین ترتیآن، بد یادا ی ح است که نحوهیو آن عمل، (نماز تسب

؛ و یگر بخوانید یا فاتحه ھمراه با سوره ی و در ھر رکعت، سوره یرکعت نماز بگزار

 .۱۳۸۶ح  ۱/۴۴۲؛ و ابن ماجه ۱۲۹۷ح  ۲/۶۷ ابوداود -١
                                           



 ٢٢٥  )حیتسب نماز) ۴۰( باب( کتاب الصلوة:

 سبحان اهللا«بگو:  ستاده پانزده باری، به حالت ایچون از قرائت رکعت اول فارغ شد

 .»اهللا اكربو ال اله االّ اهللاو احلمدهللاو
ن کلمات را ده بار تکرار کن؛ سپس سر از رکوع یگاه به رکوع برو و در رکوع، ھم آن

گاه سجده کن و در  اِم مّتصل پس از رکوع، ده بار ھمان کلمات را بگو؛ آنیبردار و در ق
س سر از سجده بردار و در جلسه، ده بار ز ده بار آن کلمات را تکرار کن؛ سپیسجده ن

گاه دوباره به سجده برو و در سجده، ده بار آن کلمات را تکرار  ھمان کلمات را بگو. آن
ام، ده بار آن را بگو که در مجموع، در ھر رکعت، یش از قیکن؛ سپس سر از سجده بردار و پ

 ن سان عمل کن.یرکعت، بدھرچھار  شود. و در ین کلمات تکرار می، اھفتاد و پنج بار
، پس آن را بخوان؛ و ین نماز را ھر روز بخوانیآن بود که ا یارایاگر تو را  !عمو) ی(ا

ک بار بخوان؛ ی، در ھر ماه، یک بار بخوان؛ و اگر نتوانستی، در ھر جمعه، یاگر نتوانست
اقل، در ت مقدور نبود، پس حدیز براین نیک بار و اگر ای، در ھر سال، یو اگر نتوانست
 ».ک بار آن را بخوانیتمام عمرت، 

 ].اند ت کردهیروا» ریالدعوات الکب«در  یھقیابن ماجه و ب ،ث را ابوداودین حدی[ا
 )فیَضعِ ] (۲[ - ۱۳۲۹

يّ  ورو ذِ مِ ْ ن الرتِّ افع أيب عَ  .)١(نَحوه رَ

ت یروا س ث را (در معنا) از ابورافعین حدیز به سان این ی) و ترمذ۲( -۱۳۲۹
 است.کرده 

است که  یریچنان تأث یح، داراینماز تسب یعنی. یژگی: ده و»عشر خصاٍل « شرح:
 -ث یمتن خود حد یبر مبنا -گردد؛ و آن ده گناه  یده شدن ده گناه میباعث بخش
 عبارتند از:

 گناھان اّول شخص (اّوله).
 گناھان آخر شخص (اخره).

 مه).ی(قد یو یمیگناھان قد
 ده).ید او (جدیگناھان جد

 صادر شده است (خطأه). یخطا از و یکه از رو یگناھان

 .۴۸۲ح  ۲/۳۵۰ترمذی  -١

 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٢٢٦

 عمد و دانسته مرتکب آن شده است (عمده). یگناھان که از رو
 ره).ی(صغ یره و کوچک ویگناھان صغ
 ره).یره و بزرگ او (کبیگناھان کب

 که در نھان انجام داده است (سّره). یگناھان
 ته).یھا شده است (عالن که آشکارا مرتکب آن یگناھان

ن یتوان چن یک، میشدن گناھان با طاعات و اعمال ن یبه ھر حال؛ در مورد خنث
و  یکیک نوع تاری، یثابت شده است که ھر گناه و عمل زشت یگفت که از نظر روان

 کند...  یجاد میرا در روح و روان انسان ا یظلمت

ن یتر یاساسن و یتر ک دستور از مھمی یانگشت رو ،ج امبراکرمیث، پین احادیدر ا
اسالم است، گذارده است و  ی هیمان و پایکه در واقع روح ا یم اسالمیدستورات و تعال

 گانه است. پنج یدادن به نمازھا تیو اھم یبندیآن: پا
عبادات و  ی گانه خصوصًا و به ھمه پنج یکه به نمازھا یث به کسانین احادیا

گناھان  ألدھد که خداوند  یبندند، بشارت میطاعات و حسنات به طور عموم، پا
 گونه افراد داده شده است. نیاست که به ا ین پاداشیبخشد و ا یآنان را م ی رهیصغ

کنند، و  یت میک تثبیگناه را در طاعات و اعمال ن ی کننده یث اثر خنثین احادیا
را در روح و روان انسان  یو ظلمت یکیک نوع تاری، یقت ھر گناه و عمل زشتیدر حق

ابد اثرات آنھا متراکم شده و به صورت یھا ادامه  یکین تاریکه اگر اکند  می جادیا
 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 یت و روحانیاز معنو یط خود انجام شود، انسان را در عالمیھرگاه نماز با شرا !یآر
ھا و آثار گناه  یسازد که آلودگ یاو را با خدا چنان محکم م یمانیا یوندھایبرد که پ یفرو م

گناه  و زنگارکند  می مهیشان را در برابر گناه بیدھد. نماز، ا یرا از دل و جان او شستشو م
اند و یرو یرا در اعماق جان بشر م یانسان یملکات عال یھا د و جوانهیزدا یدل م ی نهیرا از آ
 کند. یر میو قلب را پاک و روح را تطھ یانسان را قو  ی اراده

در  یرومندیه سد نک یکند، موج یجاد میت را در وجود انسان ایاز معنو ینماز موج
شستشو از گناھان و  ی لهیشود، نماز وس یب مت پروردگار محسویبرابر گناه ومعص

کند. نماز  یو انسان را دعوت به توبه و اصالح گذشته م .است یمغفرت و آمرزش الھ

 



 ٢٢٧  )حیتسب نماز) ۴۰( باب( کتاب الصلوة:

و نھال تقوا کند  می تیمان را در انسان تقوینده است که روح ایدر برابر گناھان آ یسد
 یبه انسان در روز دھد. نماز غفلت زدا است که مرتباً  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. یبه ارمغان م را 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 یو با فرشتگان ھم صدا و ھمراز مکند  می ھا دعوت آسمان

 زد.یخ یند و با او به گفتگو برمیب ی، در برابر خدا مچ واسطهیھ
 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 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  یکه مکند  می جادیرا در انسان ا یروحان یک نوع حالت تقوایھا،  آن

 ۡ�ََسَ�ِٰت ٱإِنَّ ﴿ ی هیآث، ھمانند ین احادیقت 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 یک نوع پاداش معنویره، ین معنااست که بخشش گناھان صغیا

 ره دارد.یترک گناھان کب یبرا یا ق کنندهین خود اثر تشویره است، و ایکب
ف یاند، ضع ت شدهیروا »حینماز تسب« ی که درباره یثیاحاد ی : ھمه»حینماز تسب«

ت ی، مشروع»حینماز تسب«ات یف بودن روایبا توجه به ضع / یعالمه ابن جوزاست. 
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 »االعمال المکّفرة«در کتاب  / حافظ ابن حجرآن را انکار کرده است؛ البته 
به لحاظ صّحت و  یعنیقرار دارد؛  »حسن« ی ح، در رتبهیث نماز تسبیسد: حدینو یم

 رد.یگ یدوم قرار م ی ثبوت در رتبه
باشد؛ و  یم »رهیحسن لغ«ح، به خاطر تعّدد طرق، یث نماز تسبیبه ھر حال، حد

ا ین، بدعت گفتن ید شده است؛ بنابراییتعامل اّمت، تأ ی لهیث به وسیعالوه بر آن، حد
 ست.یح نیلت آن، صحیخالف سّنت گفتن و رّد فض

ان یراو ی لهیح، به وسین نماز تسبیم و تلقیث، تعلیحد یھا قت، در کتابیو در حق

ز از ین یت شده است؛ امام ترمذیرواج  از آن حضرت -ان صحابه یاز م -متعدد 

ح را یبا سند خود، نماز تسب -ج  رسول خدا ی آزاد شده ی بردهخادم و  - س ابورافع

ث را عبدالله بن ین حدیا ،س سد: عالوه بر ابورافعینو ینقل کرده است و پس از آن م

 اند. ت کردهیز رواین س و فضل بن عباس س عبدالله بن عمرو ،س عباس
ضمن رد بر ابن  »الخصال المکّفرة«ز در کتاب خود ین یحافظ ابن حجر عسقالن

 ل بحث کرده است.یھا، به تفص ت سند آنیثیح و حیات نماز تسبیروا ی ، دربارهیجوز
ن یث، معروف است؛ از ایاحاد ی ز دربارهین یابن جوز یھا و تشّددھا یریگ (و سخت

ا یھا را موضوع  اند، او آن ح دانستهیگر محدثان ثابت و صحیرا که د یاریث بسیرو، احاد
حافظ ابن  یکرده است؛ ول یمعرف موضوعز یح را نیث نماز تسبیداده و حدف قرار یضع

را رد  یابن جوز یل، ادعایبا تفص »الخصال المکّفرة«در کتاب خود:  یحجر عسقالن
 کرده است.)

ح، حداقل در یث نماز تسبین است که حدیابن حجر، چن یو حاصل بحث و بررس
 رد.یگ یدوم قرار م ی ت و ثبوت، در رتبهبه لحاظ صّح  یعنیقرار دارد؛  »حسن« ی رتبه

از تابعان و تبع  ین به آن، از برخیق و تلقیح و تشویو عالوه بر آن، خواندن نماز تسب

اشاره کرد. و /توان به عبدالله بن مبارک یز ثابت است؛ که از آن جمله، میتابعان ن
ق و ی، و تشو»حینماز تسب«ث یھا، حد دگاه آنین که از دیاست بر ا یل روشنین، دلیا

شتر صالحان و ی، مورد عمل بیثابت و در ادوار بعدج  ب به آن، از رسول خدایترغ
 کان اّمت بوده است.ین
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 سبحان اهللا«، ھفتاد و پنج مرتبه، »حینماز تسب«ن که در ھر رکعت یگر، اید ی نکته

حات در چھار رکعت، به یشود و تعداد تسب یخوانده م »اهللا اكربو ال اله اال اهللاو احلمدهللاو
 .رسد یم صدیس

پانزده  ،س ت عبدالله بن عباسیت شده است؛ طبق روایق روایث، از دو طرین حدیا

، ده یشود و پس از آن، در ھر حرکت یل گفته مید و تھلیح و تحمیام، تسبیدر ق مرتبه
 ی دوم، جلسه ی شود. و پس از سجده یل خوانده مید و تھلیح و تحمیبار، تسب
 شود. یل خوانده مید و تھلیح و تحمیز ده بار تسبیاست که در آن ن یاستراحت

وجود ندارد؛ بلکه در  یاستراحت ی جلسه / ت عبدالله بن مبارکیاّما طبق روا
شود. پانزده بار قبل از قرائت  یل خوانده ید و تھلیح و تحمیست و پنج بار، تسبیام، بیق

اگر  -باشد؛ و احناف  یز میجا -بدون کراھت  -روش ھردو  و ده بار پس از قرائت. و
، آن را بدون »حینماز تسب«در  یدانند، ول یاستراحت را مستحب نم ی جلسه -چه 

 دانند. یز میکراھت، جا
ا یا شب، قبل از عشاء یاز روز  یح، به وقت خاصّ یناگفته نماند که خواندن نماز تسب

اگر در شب بعد از نماز وتر خوانده شود، بھتر و افضل  ید نشده است؛ ولیبعد از آن، مق
 ان نوافِل شب باشد.یخواھد بود، تا پا

ث یف حدیا تضعیح یت نماز تسبیانکار مشروع یبرا ین، مجالیبه ھر حال، بعد از ا
ح را یبه طور قطع، نماز تسبکه  کسی نخواھد ماند؛ و اّما آن یباق - یبه طور کلّ  -آن 
اند، برخورد نکرده است؛  ح دانستهیکه آن را صح ید به کسانیشا ف دانسته است،یضع
 یح را نفین که تصحیح کند نه ایواجب است که علم خود را تصح ین رو، بر ویاز ا

 .و اهللا اعلم بالصوابد. ینما
 )حیَصحِ ] (۳[ - ۱۳۳۰

يِب  َوَ�نْ 
َ
َل  إِنَّ «: َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ وَّ

َ
َعبْدُ  بِهِ  ُ�َاَسُب  َما أ

ْ
 يَْومَ  ال

ِقيَاَمةِ 
ْ
إِن صَالته عمله ِمنْ  ال

فْلح فقد صلحت فَ
َ
إِنِ  وََخرِسَ  َخاَب  َ�َقدْ  فََسَدْت  َو�ِنْ  وأ�ح أ

 فَ
ءٌ  فَِر�َضِتهِ  ِمنْ  اْ�تََقَص    َ�بَارَكَ  الرَّبُّ  قَاَل  يَشْ

َ
ُل  َ�َطوٍُّع؟ ِمنْ  ِلَعبِْدي َهْل  نظُروا: َوَ�َعاىل  َ�يَُكمَّ
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َفِر�َضةِ  ِمنَ  اْ�تََقَص  َما بَِها
ْ
اَكةُ  ُ�مَّ «: ِرَوايَةٍ  َوِ� . »َذلَِك  ىلَعَ  َ�َمِلهِ  َسائِرُ  يَُ�ونُ  ُ�مَّ  ال  ِمثَْل  الزَّ

ْ�َمال تُؤَْخذ ثمَّ  َذلِك
َ ْ
اهُ  .»َذلِك حسب األ وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

ن ینخست«فرمودند:  یمدم که یشنج  د: از رسول خدایگو س رهی) ابوھر۳( -۱۳۳۰
شود و مورد بازخواست  یمسلمان، از آن محاسبه م ی امت، بندهیکه در روز ق یزیچ

ح باشد، رستگار شده و نجات یرد، نماز است؛ اگر چنانچه نمازش صحیگ یقرار م
شود. و اگر در فرائض  یانکار و خسارتمند میابد و اگر نمازش خراب و ناقص باشد، زی یم
ام نماز  ا بندهید آینیبب«د: یفرما یوجود داشته باشد، خداوند بلندمرتبه م ی، نقصیو

ز یر اعمالش نیسپس سا». فرضش کامل شود ینمازھا یھا ینفل دارد تا با آن، کاست
 ».ردیگ یب، مورد محاسبه قرار مین ترتیبه ھم
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

ن یرسد که نخست ین به نظر مین عبارت، چنی: از ا...»انّ اول ما حياسب« شرح:
ث مرفوع یاست که از حد ین در حالینماز است؛ و ا ی امت، دربارهیپرسش در روز ق

ل ما «ت کرده است: ین الفاظ روایآن را با ا یکه امام بخار - س عبدالله بن مسعود اوّ

ختن یامت، از ریرسد که محاسبه در روز ق ین به نظر میچن - »يقيض بني الناس الدماء
 گردد. یخون ناحق، آغاز م

ن دو یان ای، جھت رفع تعارض موجود در مینظران اسالم از علماء و صاحب یبرخ
ن قضاوت و ینماز است؛ و اول ی امت، دربارهین پرسش در روز قیاند: اول ت، گفتهیروا

 باشد. یخون ناحق و قتل م ی امت، دربارهیدر روز ق یداور
حقوق «رامون ین پرسش پین گفته شود: اولیبھتر آن است که چناّما قول راجح و 

در مورد  »حقوق بندگان«رامون ین پرسش پینماز است؛ و نخست ی ، درباره»خدا
 باشد. یم »ختن خون ناحقیر«

از  س اند؛ آنجا که عبدالله بن مسعود ث، جمع شدهیحدھردو  ،ییاز نسا یتیو در روا

 :که فرمودکند  می تیرواج  امبریپ

ح  ۱/۴۵۸؛ ابن ماجه ۴۹۵ح  ۱/۲۳۲؛ نسایی ۴۱۳ح  ۲/۲۶۹؛ ترمذی ۸۶۴ح  ۱/۵۴۰ابوداود  -١
 .۲/۲۹۰؛ و مسند احمد ۱۴۲۵
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؛ کتاب یی(نسا »اول ما يقيض ب� انلاس يف ادلماءو اّول ما �اسب به العبد الصالة«
 المحاربة؛ باب تعّظم الدم)

ان مردم، یدر م ین قضاوت و داورینماز و اول ی بنده درباره ی ن محاسبهیاول«
 .»خون ناحق است ی درباره

 :...»فان انتقص من فر�ضته يشء، قال الرّب «
ند: در یگو یث فوق، می، با استدالل به حدینظران اسالم از علماء و صاحب یبرخ

ابوبکر  یقاضشود.  ینوافل، جبران م ی لهیض، به وسیفرا یز، کمبود و کاستیروز رستاخ
، ینیشمندان دیگر علماء و اندیدگاه است. اّما دیه و دین نظریاز قائالن بد ،یبن عرب

ض بود؛ ی، در تعداد فراین باورند که: اگر کمبود و کاستیگران بر ایو د یھقیمانند امام ب
 یتواند جا یچند نماز فرض ترک شده بود) در آن صورت، ھزاران نماز نفل، نم یعنی(

د؛ و اگر کمبود و یو کمبود آن را جبران نما یرد و کاستیآن فرِض ترک شده را بگ
توان آن را  یافل موجود داشت، در آن صورت با نو یفرض یت نمازھایفیدر ک یکاست

 جبران نمود.
ه و ین نظرید اییاست. در تأ یفیک یانگر کمبود و کاستیث باال، فقط بین رو، حدیاز ا

به » فرض الصالة«، باب ۲۹۱ص  ۱(ج  »مجمع الزوائد«مرفوع در  یثیدگاه، حدید

 د:یوجود دارد که گو س ت عبدالله بن قرطیر) و به روایکب یطبران ی حواله

 .»صالة لم يتّمها، ز�د عليها من ُسبحتهمن صّ� «
به  یق داده است که اگر نماز فرضین تطبیث را چنیحدھردو  یثمیعالمه ھ

عمد  یاگر از رو ینوافل جبران کرد؛ ول ی لهیتوان آن را به وس یترک گردد، م یفراموش
انگر ضابطه و قانون ی، بیثمیدگاه عالمه ھین دیا یست. ولیترک شد، قابل جبران ن

، تابع قانون و ضابطه یکه پرواضح است که رحمت و لطف خداوند یاست، در حال
 یو کّم  یفیست که کمبود کید نین رو، از رحمت و لطف خداوند، بعیست؛ از این

د قانون و ضابطه یا، بایفرض را با نوافل جبران کند؛ اّما در عمل کردن در دن ینمازھا
 را مد نظر قرار داد.

 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۳۳۱

اهُ  وَ رَ د وَ ن أَمحْ  .)١(رجل عَ

 .۵/۷۲مسند احمد  -١
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اران ی(از صحابه و  یث را از مردین حدیز ھمی) و احمد بن حنبل ن۴( -۱۳۳۱

 ت کرده است.ی) رواج رسول خدا
ھا،  نفل و سودمند بودن آن یگاه نمازھایت و جایان اھمیب یقت، برایدر حق شرح:

گانه بر ھر زن و  پنج ید دانست که نمازھایبا یاست؛ ول یث باال، کافیک حدین یھم
ز ین یدکمؤ ی نافله یھا نمازھا در کنار آن یفرض و واجب است؛ ول یمرد مسلمان

 یآنھا را برا یاند و مواظبت بر ادا بر آنھا مواظبت داشتهج  امبریه پکھستند 
ر، الزم است یل زیاند، و شخص مسلمان، بنا به دال ع و مقّرر فرمودهیز تشریمسلمانان ن
 نافله، اھتمام ورزد. ینمازھا یادانسبت به 

ش و ارزش انسان در درگاه خداوند متعال ی، موجب تقّرب و افزانافله یالف) نمازھا
خود را در  یمال ی ه اعتبار و پشتوانهککند  می تالش یه ھر انسانکگردد. ھمانطور  یم

 ی ش پشتوانهیااد اعتبار و افزید توّجه و اھتمام خود را در جھت ازدیند، باکشتر یب کبان
را ید؛ زیز مبذول نمایشگاه خداوند متعال نیدان است، در پیو جاو یه باقکحسنات خود 

 د:یفرما یه خداوند متعال مکن موارد است، چنانیانسان در ھم یقیه منفعت حقک

َ�  ٨٨َ�ُنونَ  َوَ�  َمالٞ  يَنَفعُ  َ�  مَ يَوۡ ﴿ 
َ
َ ٱإِ�َّ َمۡن � -۸۸[الشعراء:  ﴾٨٩بَِقۡلٖب َسلِي�ٖ  �َّ

۸۹[. 
خدا  یبه سو کپا یدلکه  کسی دھد مگر یسود نم یچ مال و فرزندیه ھک یروز«
 .»اوردیب

 ه:کت شده است یروا یث قدسیدر حد

َّ بانلَواِفِل و ما َ�َقرََّب َ�بْدي ايلَّ بِِمثِْل اَداِء ما اْ�رَتَْضتُه عليه« ما يَزاُل َ�بْدي يتقرَُّب ِايلَ
ي �َْسَمُع به َحيّت اُِحّبُه فاذا

َّ
ي ُ�برِْصُ بهو اَْحبَبْتُُه ُكنُْت َسْمَعُه اذل

َّ
َ�دُه اليت َ�بِْطُش و َ�رَصه اذل

 »بها...
تر  ستهیاز آنچه بر بنده ام واجب نموده ام شا یزیچ چیدر جھت تقّرب به من، ھ«

را  ه اوکنید تا ایجو ینوافل به من تقّرب م ی لهیوسته به وسیمن، پ ی ست. اّما، بندهین
شنود، و  یه بدان مکشوم  یه او را دوست داشتم، من گوش او مکنیدوست بدارم، و ھم

 ..».وکند  می ارکه بدان کشوم  یند، و دست او میب یه بدان مکشوم  یچشم او م
 است. یت از بخاریروا

 



 ٢٣٣  )حیتسب نماز) ۴۰( باب( کتاب الصلوة:

ردن به محّبت رسول کپشت  یھا نوع ن سّنتیگر، اعراض از ایاز طرف د ب)
 د:یفرما یمتعال م ه خداوندکخداست؛ چنان

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  َلُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿  سۡ  �َّ
ُ
 .]۲۱[األحزاب:  ﴾َحَسَنةٞ  َوةٌ أ

 »و استیکن یتدا به رسول خدا سرمشقشما در اق یقطعًا برا«
از سّنت او و  یرویامبر خدا باشد، خود را ملزم به پیس خواھان محّبت پکھر 

د کنافله را مقّرر و مؤ یمواظبت بر نمازھاج  امبریه پکداند، از آنجا  یروش او م یایاح
ھا اقدام  آن سّنت یایو اح یرویه نسبت به پکتر است  ستهیما شا یاند؛ برا داشته

 م.ینسپار یعبادات خود به محو و فراموش ی م، و آنھا را در مجموعهیینما
دارد در ه احتمال کآن یاست برا یھا جبران ن سّنتیا یه اداکنیگر اید ی مسئله ج)

 داده باشد. یواجبات نقص و قصور رو
ان و آداب کواجب را از لحاظ ار ینمازھا یه تمامکنیه بتواند قائل باشد به اکست کی

ه نمازگزار حواسش پرت کان دارد کامل انجام داده است. چه بسا امکو خشوع بطور 
ان کا اریباشد، و  ت ماندهکحر یا اندامش بیا قلبش از خشوع باز مانده باشد، یشده باشد، 

 .امل انجام نداده باشد...کنماز را بطور 
رد، یگ یقرار م ییه انسان نسبت به آن مورد بازجوک یزین چیامت، نخستیدر روز ق

مال کقرار خواھد گرفت، اگر آن را تمام و  ینماز است. در آنجا نماز انسان مورد بررس
ن نوافل و یا ی لهیبوده باشد، به وس یبیانجام داده باشد، چه بھتر و اگر در آن نقص و ع

و  یات جبرانیعمل ینافله، نوع ینمازھا ین، ادایمستحّبات جبران خواھد شد. بنابرا
 واجب رخ داده است. یه در نمازھاکاست  یراتیو رفع و رجوع تقص یض نقصانیتعو

 )فیَضعِ ] (۵[ - ۱۳۳۲

يِب  َوَ�نْ 
َ
َماَمةَ  أ

ُ
ِذنَ  َما« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ

َ
ءٍ  يِف  لََعبْدٍ  اهللاُ  أ فَْضَل  يَشْ

َ
 ِمنَ  أ

َعتَْ�ِ 
ْ
ك رِبَّ  َو�ِنَّ  يَُصلِّيِهَما الرَّ

ْ
َُذرُّ  ال ِس  ىلَعَ  يلَ

ْ
َعبْدِ  َرأ

ْ
ِعبَادُ  َ�َقرََّب  َوَما َصَالتِهِ  يِف  َدامَ  َما ال

ْ
  ال

َ
 إِىل

ُقْرآنَ  َ�ْعِ�  »ِمنْهُ  َخَرجَ  َما بِِمثِْل  هِ لّٰ ـال
ْ
اهُ . ال وَ د رَ يّ  أَمحْ ذِ مِ ْ الرتِّ  .)١(وَ

چ یخداوند بلندمرتبه به ھ«فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س ) ابوامامه۵( -۱۳۳۲
کند که بھتر و برتر از گزاردن دو  یش، آن قدر توجه نمیخو ی (از عبادات) بنده یعمل

 .۵/۲۶۸؛ و مسند احمد ۲۹۱۱ح  ۵/۱۷۶ ترمذی -١
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ش باشد، بر سر یمسلمان در نماز خو ی که بنده یگمان تا زمان یرکعت نماز باشد؛ و ب
به  یزیچ چیر است؛ و ھرگز بندگان در ھی) سرازی(و رحمت و پاداش الھ یکی، نیو

 یکیبه خدا تقّرب و نزد -قرآن  یعنی -مثل آنچه که از جانب خدا فرود آمده است 
 ».حاصل نخواھد کرد

 ].اند ت کردهیروا یث را احمدبن حنبل و ترمذین حدی[ا
است؛ توجه نکرده است؛ و در  : گوش فرا نداده است؛ گوش نسپرده»ما اذن« شرح:

 یبا لطف و کرم و رحمت و احسان و رضا و خشنود«شود:  ین ترجمه مینجا چنیا
 .»خود، بدان توجه نکرده است

 .ی: ثواب و پاداش الھ»البّر «
ده شود؛ پخش و پراکنده گردد؛ افشانده یزان شود؛ پاشیر شود؛ ری: سراز»ذّر یل«
 شود.

 ر کرد.یتوان ترجمه و تفس یث را به چند صورت مین بخش از حدی: ا»ما خرج منه«

: آنچه از جانب خداوند از احکام و »من احكامهو ما ظهر من اهللا من رشائعه« -۱
 ن او فرود آمده است.یفرام

 -: آنچه از کتاب آشکارش »محفوظـهو اللوح الو مبنيـما خرج من كتابه ال« -۲
 فرود آمده است. -لوح محفوظ  یعنی

فرود آمده  ی: آنچه از علم و دانش کامل خداوند»لكاملما خرج من علمه ا« -۳
 است.

 گردد. یبه خدا برم »منه«ر ین سه صورت، ضمیدر ا 

شود از  ی: آنچه از زبان بنده خارج م»ما خرج من العبد بظهوره عيل لسانه« -۴
 ات قرآن.یتالوت آ

 گردد. یبه بنده برم »منه«ر ین صورت، ضمیدر ا 
اد، یان (و به احتمال زیاز راو یر برخیث، تفسیحد ن بخش ازی: ا»القران یعنی«
 ست.ین یابونصر) است؛ و از قول خود صحاب ی هیاز ناح یریتفس

 



 
 

 

 

 

 )۴۱( باب
 نماز مسافر

 
 
 
 



 
 

 

 

 فصل اول

فق] (۱[ - ۱۳۳۳  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

�ٍَس  َ�نْ 
َ
نَّ : أ

َ
ْهرَ  َص�َّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ ـمَ بِ  الظُّ

ْ
ْرَ�ًعا ِدينَةِ ال

َ
َعرْص  وََص�َّ  أ

ْ
 احلليفة بِِذي ال

َعتَْ�ِ 
ْ
 .)١(َر�

نه، چھار ینماز ظھر را در مدج  د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۱( -۱۳۳۳
چون به  یعنیفه دو رکعت خواندند؛ (یذوالحل رکعت گزاردند و نماز عصر را در

 سفر کردند، نماز عصر را کوتاه گزاردند). »فهیذوالحل«
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ز ین »یار علیَاب«، و »فةیذوالحل«، »مسجد شجرة«ن مکان، ی: به ا»فهیذوالحل« شرح:
 ی نهیار مھم خارج از مدیاز مساجد بس یکی، »فهیذوالحل«ا ی »مسجد شجرة«ند. یگو یم

برخوردار  ییت به سزایھا و مساجِد احرام از اھم قاتیاز م یکیمنوره بوده و به عنوان 
 ن است:یفوق چن یھا آن به نام ی هیاست. وجه تسم

به نام  یدر آنجا، کنار درختج  امبرین خوانند که پی؛ از آن رو، آن را چنشجرة الف)
 ).۴۴۱، کتاب الصالة، ح یفرود آمد و ِاحرام بست. (بخار »َسمرة«

ن مسجد ِاحرام یتشّرف به حج، در ا یان برای؛ به سبب آن که حاجِاحرام ب) 
 بندند. یم

ج  امبر خدایش که پیقر ی لهیان دو قبیاست م ینام آب »فهیُحل«؛ فةیذوالحل ج) 
 ند.یفرود آ ن محلیدر ا یبستن ِاحرام، کنار درخت یدوست داشتند برا

 یبرا س طالب یبن اب یافت که علین نام شھرت ی؛ از آن جھت به ایار علیَاب د) 
 ن منطقه کندند.یدر ا یفراوان یھا ھا، چاه نخلستان یاریآب

ح  ۲/۴۳۱؛ ترمذی ۱۲۰۲ح  ۲/۸)؛ ابوداود ۶۹۰-۱۱ح ( ۱/۴۸۰؛ مسلم ۱۰۸۹ح  ۲/۵۶۹ بخاری -١
 .۱۵۰۷ح  ۱/۴۲۴؛ و دارمی ۴۶۹ح  ۱/۲۳۵؛ نسایی ۵۴۶

                                           



 ٢٣٧  )مسافر نماز) ۴۱( باب: (کتاب الصلوة

 چاه است. یعنی »بئر«ز اسم جمع ین »اریَاب«و  

 اند: ن مکان ُمحرم شدهیسه بار در اج  امبر خدایپ
 ).یقمر یھجر ه (سال ششمیبیھنگام صلح حد -۱
 ).یقمر یعمره ناشده (سال ھفتم ھجر -۲
 ).یقمر یحّجة الوداع (سال دھم ھجر -۳
رامون یکرد و در پ یمسجد را بازساز یق بنا . ھ ۹۶۱ن االستدار، در سال ین الدیز

 ، ھمچنان پابرجا بود.یعثمان ی ان دورهیبزرگ ساخت که تا پا یواریآن، د
ز یمتر) و از شرق به غرب ن ۶۵/۲۵ذراع ( ۵۲ن مسجد، از جنوب تا شمال یطول ا

 یبازساز ییبایار زیبس ی ز به گونهین مقدار بوده است. در دوران فھدبن عبدالعزیبه ھم
 شد.

 ینمازگزار در آن جا ۵۰۰۰ده که یمتر مربع رس ۸۸۰۰۰اکنون مساحت آن به 
 رند.یگ یم

َفٌق ] (۲[ - ۱۳۳۴  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

  وَْهٍب  بِْن  َحاِرثَةَ  َوَ�نْ 
ْ
ْنُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  بِنَا َص�َّ : قَاَل  ُخَزايِعِّ ـال

َ
رَثُ  َو�

ْ
�

َ
 َ�طُّ  ُكنَّا َما أ

َعتَْ�ِ  بمنا وآمنه
ْ
 .)١(َر�

نماز » ٰی من«ن یدر سرزمج  امبرید: پیگو س ی) حارثة بن وھب خزاع۲( -۱۳۳۴
ت ما به یرا در دو رکعت به امامت با ما گزاردند. و حال آن که تعداد جمع یچھار رکعت

ن یتر ه در امنین قضیم؛ و ایرا نداشت یتین جمعیاد بود که تا آن روز چنیز یا اندازه
 روزھا، رخ داده بود.

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 »: ٰی من« شرح:

 د:یفرما یخداوند م

 ﴿ ْ وا تِمُّ
َ
ُ�ۡم َ�َما  ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡ�َجَّ ٱَوأ ۡحِ�ۡ

ُ
ِۚ فَإِۡن أ َوَ� َ�ۡلُِقواْ  لَۡهۡدِي� ٱِمَن  ۡسَتۡيَ�َ ٱِ�َّ

ٰ َ�ۡبلَُغ   .]۱۹۶[البقرة:  ﴾ۥَ�ِلَّهُ  لَۡهۡديُ ٱرُُءوَسُ�ۡم َح�َّ

 .)۶۹۶-۲۰ح ( ۱/۴۸۳؛ و مسلم ۱۰۸۳ح  ۲/۵۶۳بخاری  -١
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حجه، از مشعر الحرام به سمت  ید پس از طلوع آفتاب، صبح روز دھم ذیان بایحاج
 ز در منا وقوف داشته باشند ویازدھم و دوازدھم را نی یھا نند و شبکت کمنا حر

 اعمال مخصوص آن را انجام دھند.
 ین منا از آخر وادیسرزم ی ا آرزوست. محدودهی هیُامن ی شهیدر لغت از ر منا

ر تا جمره ن یرد، در اکن ھبوط یبه زم حضرت آدم یند وقتیعقبه است. گو ی ُمَحسَّ
به ن ین سرزمین رو، ای؟ از ایدار ییا آرزویدند: آین جا پرسیان فرود آمد؛ از او در اکم

منا از ِمّنت است؛  ی شهیه رکد یآ یاز بزرگان در منا برم یبرخ یمنا معروف شد. از دعا

اللَُّهمَّ «اد داد.یان اعمال حج را به آنان کن میرا خداوند بر مردم مّنت گذاشت و در ایز
َمنَاِسِك...و َهِذهِ ِم�ِّ 

ْ
ا َمنَنَْت بَِها َعلَيْنَا ِمَن ال  »ِ�َ ِممَّ

ه البته از کشمال شرق مسجد الحرام است  یلومترکی ۷ه و مزدلفه در کان میمنا م
ز ین طرف تونل نیلومتر با مسجد الحرام فاصله دارد و در اکی ۴ق تونل منا، فقط یطر

 ه به منا رفت.یزیتوان از عز یاده میه پکه است یزیمنطقه عز
ع یھد وقان منا شایاند. سرزم ردهکر کمتر ذ ۳۵۰۰ش از ین را بین سرزمیطول ا

شده  یمحسوب م یو بازرگان یز مھم تجارکاز مرا یکیش از اسالم یبوده و پ یمھم

نجا ینه در ایبه مدج  امبریدعوت پ یدوم برا ی اول و عقبه ی عقبه یھا مانیاست. پ
 بسته شد.
فتح  یو استقرار سپاه اسالم برا یج و سازماندھین بسین سرزمیگر ایع مھم دیاز وقا

ف علل یان مسجد َخ که در مکپس از فتح مج  امبریبود. پ یھشتم ھجره در سال کم
 ح ساختند. یه را تشرکو فتح م یروزیپ

 َجَمرات سه گانه
ن بار یس نخستیند ابلیجمرات است. گو ی، رم)١(»قیام تشریا«ن اعمال یتر از مھم

او را  ییھا زهیاند و آن حضرت با سنگرینما میخود را بر ابراھ یُعقب ی در محّل جمره

 میبر ابراھ یاول ی جمره یو بار سوم در جا یوسط ی گر در محل جمرهیراند بار د
رد. کھا دور  انکزه از آن میطان را با پرتاب سنگریمورد، شھرسه  ظاھر شد و او در

ھم، دوازدھم و سیزدھم ذی حجه که حاجیان در منا باید حضور داشته باشند را ایام روزھای یازد -١
 اند. تشریق گفته
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 یز به معنایخت؛ جمره و اجمار نیگر یھا به سرعت م زهین سنگریس ھنگام پرتاب ایابل
ان یمتر و م ۲۵۰ یعقبه و وسط ی جمره ی ست. فاصلهختن ایردن و گرکشتاب 

را رد  یعقب ی حجه، جمره ید در روز دھم ذیان بایمتر است. حاج ۲۰۰ یو اول یوسط
جمره سنگ بزنند. ھرسه  ز بریازدھم و دوازدھم نی یعنینند و سپس در دو روز بعد؛ ک

را شاھد بوده است؛ در  ی، تلفاتیجمرات سه گانه در گذشته به علت ازدحام و شلوغ
نند. لذا بر ک یز َرمیپل ن یان بتوانند از باالیھا ساخته شد تا حاج بر آن یق. پل ۱۳۸۳

 ی ه به صورت استوانهکش. جمرات سه گانه  ۱۳۸۳ارتفاع جمرات افزودند. در سال 
متر  ۴متر و ارتفاع  ۱۰ل بزرگ به طول یوار مستطیل دکبود، به ش یچھار ضلع کوچک

سنگ زدن  یتر بتوانند بر آن سنگ بزنند و مجبور نباشند برا ان راحتیتا حاجدرآمد 
ھا بر جمرات، عمدتًا در  یل شوند. و افزودگک، گرفتار مشکوچک ی استوانه یکبه 

د بوده یجد ی وارهین دیبًا در وسط ایجمرات، تقر یاصل یھا صورت گرفت و جا نارهک
 است.

 .مساجد موجود در منا
 .فیمسجد َخ 

وه واقع کان دو یه مک ینیف است. به زمیت در منا، َخ یمساجد بزرگ و با اھم از
امبر؛ از جمله حضرت یھفتاد پ یتیند. به روایف گویمرتفع باشد، خ نیا از زمیشده و 

 در آن جا مدفون ھستند. آدم

گزاردند. نماز  یافتند و نماز می ین مسجد حضور میبه ھنگام حج در اج  امبریپ
شده  یادیز یھا لت فراوان دارد و در آن خصوص سفارشین مسجد فضیاگزاردن در 

ت الله آمده و ھمه در یارت بیز یامبر برایھفتاد و پنج پ«د: یاست؛ از جمله مجاھد گو
، از یاند؛ پس اگر توان خواندن نماز در مسجد منا دار ف) نماز گزاردهیمسجد منا (َخ 

 .»نکآن غفلت ن

 یقرار دادند و محرابج  بزرگ در محّل نماز رسول الله ی، گنبدیدر دوران عثمان

ان مورد نظر را مسجد کباشد. مج  امبریمه و نمازگاه پیساختند تا عالمت خ
ن گنبد و محراب ی، ایو توسعه دوران سعود یگفتند. در بازساز یم )١(»ُثوَمهیعَ «

   برداشته شد.

 .عیثومه به معنای کندر و اسپنج است -١
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در  یراتیب شد، تعمیل تخریس ی لهیه مسجد به وسکق. پس از آن  ۲۵۶در سال 
 آن انجام گرفت.

ه مجموع مساحت آن، کمتر بود  ۵۵متر و عرض آن  ۱۲۰ن دوران یطول مسجد تا ا
ن مساجد یبزرگتر ی ف را در زمرهین مساحت، مسجد خیمتر مربع شد. ا ۶۳۸۰ش از یب

ز در آن زمان بزرگتر بود. در آن ھنگام یاز مسجد الحرام ن یه حتکره قرار داد یشبه جز
رات یز تعمیدر قرون بعد ن )١(داشت یو خروج یست در ورودیستون و ب ۱۸۶حدود 

 یافت. تا دوران عثمانیش یدر آن انجام گرفت و مساحت آن افزا یا و گسترده یاساس

در  یسقف و شبستان بوده ول یمسجد دارا یوارھایاز د یو برخج  امبریتنھا نمازگاه پ
ل مسجد یمکق. طرح توسعه و ت ۱۴۰۷ل آن مسقف شد. در سا ی ر ھمهیدوران اخ

 یکه نزدکد یھزار متر مربع رس ۲۵ یعنیآغاز و مساحت آن به حدود چھار برابر قبل؛ 
ار از یه بسکآن،  ی دھد. امروزه چھار مناره یم یھزار نمازگزار را در خود جا ۳۰به 
به مسجد  ییبایز ی ر جمرات سه گانه جلوهیوه، در مسکنار کگر فاصله دارند، در یدیک

 اند. دهیبخش
 .َعةیمسجد الب

م یعظ ی ادآور آن خاطرهیدوم ساخته شد تا  ی عت عقبهیب ین مسجد در جایا
 ۵۰۰اد شده حدود یعه نام نھادند. مسجد ین مناسبت، آن را مسجد البیباشد؛ به ھم

ه، در جھت کم یه به سوکاست  یسکعقبه، در سمت راست  ی تر از جمره نییمتر پا
واقع شده از داخل  کوچک یا ه در دّرهکرود. البته به سبب آن  یت مجنوب جمرا

 ید. بنایوه را باال رفت تا بتوان آن را دکاز  کید اندیست و بایت نیابان قابل رؤیخ
ز آن ین یق. ساخته شد و مستنصر عباس ۲۴۴در  ین آن، به دست منصور عباسینخست
 رد.کر یرا تعم

متر داشت و  ۱۰۰۰، حدود کوچک یگذشته مساحت ی ه در دھهکاد شده، یمسجد 
افت و یو توسعه  یر بازسازیاخ یھا ل شده بود، در سالیتبد یمتأسفانه به زباله دان

 د.یمترمربع رس ۳۷۵مساحت آن به 
 »:مسافت کوتاه کردن نماز«

؛ رفعت پاشا سیر تعمیر و توسعه مسجد خیف را ۴۲۸و  ۴۲۷، صص ۱فاسی المکی، ھمان، ج  -١
 .)۳۲۵و  ۳۲۴، صص ۱دقیقًا ذکر کرده است. (ھمان، ج 
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دا یزان از مسافت، قصر و کوتاه نمودن نماز تحّقق پین که با چه میدر مورد ا

، موجب قصر است. (و ھر مسافت سه مرحلهد: یگو یم / فهیابوحن کند؟ امام یم
 ک روز است).یمرحله، برابر با مسافت 

را موجب قصر  شانزده فرسخو امام احمد بن حنبل، مقدار  یو امام مالک، امام شافع
است.  لیم ۴۸، برابر با شانزده فرسخک به ھم ھستند و یقول، نزدھردو  اند. البته گفته

قصر، فقط خود  یست و براین نیمع یسفر، مسافت خاصّ  یدگاه اھل ظاھر، برایو از د
 است. یمسافرت، کاف

شان یاند. و استدالل ا ن کردهیقصر، مع یرا برا لیسه ماز اھل ظاھر، مقدار  یو برخ

اذا خرج مس�ة ج  اكن رسول اهللا«باشد که گفت:  یم س ث انس بن مالکیغالبًا از حد
قصر ی ی(سنن ابوداود؛ باب مت »شعبة) يصّ� ر�عت� كثالثة فراسخ (شثالثة اميال او 

ا سه فرسخ (شعبه دچار شک شده یل یسه م ی به فاصلهج  امبریھرگاه پ«المسافر)؛ 
 .»گزاردند یچھار رکعت، دو رکعت م یشدند، به جا ینه خارج میاست) از مد

 یدر سفرھاج  امبریست که پین نیث، ایند: مفھوم حدیگو یجمھور در پاسخ م
 یمسافت یخواندند؛ بلکه اصل سفر دارا ی، نماز را قصر و کوتاه ملیسه ممسافت  یدارا

ا سه فرسخ از شھر، نماز را به یل یسه م ی به فاصلهج  امبریل بوده و پیش از سه میب
ح باشد، یح و صریکه صح یث مرفوعین موضوع، حدیکردند. در ا یصورت قصر آغاز م

 گردد. ید مییدگاه جمھور با آثار صحابه تأیالبته دوجود ندارد؛ 
-۱۴۲صص  ۱(ج  »یل قدوریدر مسا یریس«، در کتاب یعالمه محمد عاشق الھ

 د: یگو »هیھدا«کتاب  ی سندهید: نوی) گو۱۴۳
ه کاست  یند، سفرک یر مییآن تغ ی لهیام و مسائل به وسکه احک یمراد از سفر

ا یاده رفتن یه ھمان پک -ر متوسط یروز را با س تا مسافِت راه سهکند  می تیانسان ن
 د.یمایبپ -مودن شتر است یراه پ

رد. و در یگ یاندازه م» مرحله و منزل« ین مسافت را بر مبنایا / فهیو امام ابوحن
مسافِت راه سفر به  یریح است؛ و اندازه گی، درست و صحیرین اندازه گیقت ایحق

 باشد. یمعتبر نم» فرسخ«
ام و مسائل به که احک یسفر«ن آمده است: مراد از عبارت یچن» ةیفاکال«در کتاب 

دن نماز (قصر)؛ خوردن یوتاه گردانکھمانند:  یامک؛ اح»ندک یر مییآن تغ ی لهیوس
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ت نماز جمعه؛ ساقط شدن یروزه؛ مدت مسح موزه تا سه روز؛ ساقط شدن فرض
د قربان؛ و یردن در عک ید قربان؛ ساقط شدن قربانید فطر و عیع یت نمازھایفرض
 باشد. یرون شدن زِن آزاد بدون محرم، میم بیتحر

دگاه امام ی، د»هیھدا« ی سندهیه نوکن ید: ای) گو۱/۵۲۷( ین شامیابن عابد
ح قرار داده، احتراز یصح» مسافت به مرحله و منزل یریاندازه گ« ی فه را دربارهیابوحن

 یریاندازه گ» فرسخ«سفر را به ه مسافِت کاست  یخیعلماء و مشا ی از قول عامه
 نند.ک یم

ن یینند، در تعک یم یریاندازه گ» فرسخ«ه مسافت سفر را با ک ییو علماء و فقھا
و  ۱۸ یو برخ ۲۱آن را به  یاند: برخ ردهکگر اختالف یفرسخ با ھمد ی زان و اندازهیم

است. و در  انهیرا حّد میفرسخ است؛ ز ۱۸فتوا به  یاند؛ ول فرسخ گفته ۱۵گر ید یبرخ
فرسخ است؛  ۱۵خوارزم، ھمان  یعلما یه فتواکن آمده است یچن». یالمجتب«کتاب 

ن مسافت را با یاگر ا«د: یگو یه مک» الدّر « ی سندهینو ی ن گفتهیل ایو سپس در ذ
د: ظاھر یگو ی، م»ندکز نماز را قصر یمود، در آن صورت نیدر دو روز پ یشتریسرعت ب

 ید. ولیبدان جا رس یمترکش در مدت یرامت خوکه اگر به کامر چنان است 
 -ه عّلت قصر نماز است ک -و مشقت  ی، به جھت عدم وجود سخت»الفتح« ی سندهینو

 پندارد. ید مین جا بعیقصر را در ا
اده یرا نداشت تا با پ یین توانایاز مردمان ا یسکد: در ادوار گذشته، ھر ینگارنده گو

ن گونه یمردم از ا یز تمامین زمان نیشتر به سفر بپردازد؛ و در ا ی لهیا به وسی یرو
گذشته به  یھا در زمان یسکه اگر کنجاست یاز ھستند؛ حال سؤال این یسفرھا ب

ن، مسافت را به سرعت یما و ماشیھواپ ی لهیما به وس ینونکاسب، و در زمان  ی لهیوس
مودن شتر، یا با راه پیاده ین صورت مسافت راه سه روز به صورت پیند، در اک یط

به  یه علماء و صاحب نظران فقھکاست  ین در حالیچگونه محاسبه خواھد شد؟ و ا
به  -مثًال  -مسافِت سه روز را در دو روز  یسکه اگر کاند  ز پرداختهین موضوع نیان ایب

ه ابن ھمام در ک یوتاه بخواند؛ و طورکش را ین صورت نماز خویمود، در ایسرعت پ
رد، به یرا در نزد خودش اندازه گ یزیچکه  کسی گفته است: ھر» ریفتح القد« کتاب

ه در ک یا ، مسافت سه روز است. و به گونهیو یریه ھمان اندازه گکرسد  ین باور میا
 یریاندازه گ یفه مبنایه امام ابوحنکشود  ین دانسته میآمده است، چن» هیھدا«کتاب 

ن مسافت، از یراِن این صورت اندازه گیداند. در ا یم» منزل و مرحله«مسافِت سفر را 
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 ی لهیه ھر منزل و مرحله به وسک یژه وقتیشوند، به و یخارج نم یشرع ی اندازه
 شده است. یریحسب سفر ھر روز، اندازه گ یر عادیاروان با سک

ل و ین دارند تا مسافت سفرشان به میاز مبرم به ایما، مسافران ن ینونکدر زمان 
مسافت سفر به فرسخ فتوا  ی ن، اندازهیشود؛ و اگر به سان متأخر یریدازه گفرسخ ان

 مردم خواھد بود. یتر برا ن فتوا بھتر و آسانیداده شود، ا
 -ز است یانه نیمتوسط و م ی هیه نظرک -فرسخ را  ۱۸مسافت سفر،  یو اگر ما برا

 ۵۴مسافت سفر  -اند  ردهک یق و بررسیه تحقکچنان -ن صورت یم، در اینکانتخاب 
ج در زمان یلومتر راکیل را با یل است؛ و اگر میرا ھر فرسخ سه میشود؛ ز یل میم

مسافت سفر  یشود؛ و اگر برا یلومتر مکی ۹۸ش از یم، مسافت سفر بیخودمان بسنج
لومتر کی ۸۲ش از یل و بیم ۴۵ن صورت مسافت سفر، یم، در اینکفرسخ را انتخاب  ۱۵

 شود. یم
فرسخ معادل با  ۱۶دانند؛  یفرسخ م ۱۶ه مسافت سفر را ک یسانکقول  یو بر مبنا

اگر صاحب «ه: کلومتر است. و الله اعلم بالصواب. و آنچه ابن ھمام گفته است کی ۸۸
مودن یمصداق پ ین صورت ویمود، در ایپ کیرامت، مسافِت راه سه روز را در وقت اندک

را ید است؛ زین امر بعیگردد؛ و ا یردن نماز بر او الزم مکوتاه کده و یمسافت سفر گرد
ه اگر کد دانست ی؛ و با»باشد یم ین مسئله منتفیه عّلت قصر است در اکوجود مشقت 

ن مشقت در یگر چه ا -پنداشته شود  یمشقت و سخت ی لهیخود سفر، سبب و وس
ن فتوا یه فقھاء چنکنند، بلک ین صورت به مشقت نگاه نمیدر ا -ا نه یسفر حاصل شود 

اسب، مسافِت راه سه روزه را با سرعت در دو روز  ی لهیبه وس یسکه اگر کاند  داده
ن مسافت را در سه روز یه اکاست  یسکم کم آن، ھمانند حکن صورت حیمود، در ایپ
ه مسافت سفر را کرامت کم صاحب کن باشد، پس حیموده است. و ھر گاه مسئله چنیپ

ن مسافت را با یه ھمکاست  یشخص م ھمانکموده است، ھمانند حیپ کیدر وقت اند
 موده است.یما پین و ھواپیماش ی لهیمتر به وسکشتر و وقت یسرعت ب

 یازین یآمد، و ینانش به پرواز در میما با سرنشیو اگر در زمان ابن ھمام، ھواپ
مودن مسافِت سه روز در ینون پکرا ھم ایرامت مثال بزند؛ زکنداشت تا به صاحب 

 و فاجر، فراھم است. یکھر شخص ن یبران، کن وقت ممیمترک
 )حیَصحِ ] (۳[ - ۱۳۳۵
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ميَّة بن يع� وََعن
ُ
  بن لعمر قلت: قَاَل  أ

ْ
  اهللاُ  قَاَل  إِ�ََّما: خطابـال

َ
واْ ِمَن ﴿ َ�َعاىل ن َ�ۡقُ�ُ

َ
أ

لَٰوةِ ٱ ن َ�ۡفتَِنُ�ُم  لصَّ
َ
ِينَ ٱإِۡن ِخۡفُتۡم أ َّ�  ْ  .]١٠١[النساء:  ﴾َ�َفُرٓوا

ِمنَ  َ�َقدْ 
َ
ا َعِجبُْت : ُ�َمرُ  قَاَل . انلَّاُس  أ ُت  ِمنْهُ  َعِجبَْت  ِممَّ

ْ
ل
َ
: َ�َقاَل  .ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  فََسأ

َق  َصَدقَةٌ « اهُ  »صدقته فَاْ�بَلُوا َعلَيُْ�مْ  بَِها اهللاُ  تََصدَّ وَ  .)١(مُسلم رَ

گفتم: خداوند  س د: خطاب به عمر بن خطابیگو س ةیبن ام یعلی) ۳( -۱۳۳۵
 د:یفرما یبلندمرتبه م

 ﴿ ۡ�  ٱ ِ�  ُتمۡ �َذا َ�َ
َ
ن ُجَناحٌ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َس فَلَيۡ  ِض �ۡ�

َ
ْ َ�قۡ  أ وا لَٰوةِ ٱ ِمنَ  ُ�ُ  إِنۡ  لصَّ

ن ُتمۡ ِخفۡ 
َ
ِينَ ٱ تَِنُ�مُ َ�فۡ  أ ْۚ َ�َفُروٓ  �َّ ْ لَُ�مۡ  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ إِنَّ  ا بِينٗ  �َعُدوّٗ  َ�نُوا  ﴾١٠١امُّ
 .]۱۰۱[النساء: 

را دو  ید (و چھار رکعتید و) نماز را کوتاه خواندیمسافرت پرداختن به یھرگاه در زم«(
به شما برسانند و  یید که کافران بالیدیست اگر ترسیبر شما ن ید) گناھیرکعت نمود

 ».گرفتارتان گردانند یا به فتنه

 یه، قصر و کوتاه خواندن نماز به وقتین آیدم که با توجه به ایپرس س (و از عمر
) ھم اکنون مردم در یاختصاص دارد که مسلمانان از کافران در امان نباشند؛ ول

 ت ھستند!یامن

ز ی، من نیزده شد و شگفت یگفت: از آنچه تو تعّجب کرد س عمر بن خطاب

ج  دم. آن حضرتیپرسج  ن باره از رسول خداین رو، در ایزده شدم؛ از ا شگفت
کرده است؛  یبلندمرتبه آن را به شما ارزاناست که خداوند  یا ن، صدقهیا«فرمودند: 
 ».دیریاش را بپذ ز صدقهیپس شما ن

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 مت؟یا عزیکوتاه خواندن نماز (قصر)، رخصت است  شرح:

، صورت ی، اجماع اّمت اسالم»قصر و کوتاه نمودن نماز در سفر«ت یبر مشروع
ا یواجب است  ،»قصر و کوتاه نمودن نماز در سفر«ا ین باره که آیگرفته است؛ اّما در ا

 مت؟ اختالف نظر وجود دارد.یا عزیا رخصت است و یز و یجا

 ۱/۳۳۹؛ ابن ماجه ۳۰۳۴ح  ۵/۲۲۷؛ ترمذی ۱۱۹۹ح  ۷-۲)؛ ابوداود ۶۸۶-۴ح ( ۱/۴۷۸مسلم  -١
 .۱/۲۵؛ و مسند احمد ۱۵۰۵ح  ۱/۴۲۳؛ دارمی ۱۰۶۵ح 
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ن باورند که قصر و کوتاه نمودن نماز در سفر، ینظران احناف، بر ا علماء و صاحب
از امام مالک و امام احمد بن  یتیست. روایح نیواجب است و کامل خواندن نماز صح

ن است که قصر، بھتر و یھا، بر ا ت دوم آنیدگاه است. و رواین دیز مطابق با ایحنبل ن
 افضل است.

باشد و کامل خواندن نماز در سفر، نه  ی، قصر، فقط رخصت میدگاه امام شافعیاز د
 ز است.یز، بلکه افضل و بھتر نیتنھا جا

 عبارتند از: یل امام شافعیو دال

ۡ�ُتۡم ِ� ﴿ است:ه ین آی، ایل امام شافعین دلیاول -۱ �ِض ٱ�َذا َ�َ
َ
فَلَۡيَس  ۡ�

ْ ِمَن  وا ن َ�ۡقُ�ُ
َ
لَٰوةِ ٱَعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ د: یگو یم یامام شافع .]١٠١[النساء:  ﴾لصَّ

ن امر داللت دارد که قصر نماز در سفر، ی، بر ا»کم جناحیس علیل« ی جمله
 دارد نه بر وجوب.ن الفاظ، بر مباح بودن قصر داللت یندارد؛ و ا یاشکال

ز یوجوب ن یبرا ی، گاھ»جناح ینف«ل گفته شده است که ین دلیدر پاسخ ا

وِ  ۡ�َۡيَت ٱَ�َمۡن َحجَّ ﴿م آمده است: یشود؛ چنان که در قرآن کر یاستعمال م
َ
َفَ�  ۡ�َتَمرَ ٱأ

وََّف بِِهَما ن َ�طَّ
َ
اتفاق  ، بهیسعاست که  ین در حالیو ا ]۱۵۸[البقرة:  ﴾ُجَناَح َعلَۡيهِ أ
 باشد. یعلماء واجب م

ندارد و  یربط »قصر نماز در سفر«ه، به ین آیقت این که، در حقیگر، ایجواب د
ت. یت است نه در کمیفیقصر در ک ،»قصر«باشد؛ و منظور از  یم »نماز خوف«مربوط به 

ن َ�ۡفتَِنُ�ُم ﴿ه آمده است: یآ ی ن که در ادامهیل ایبه دل
َ
ِينَ ٱإِۡن ِخۡفُتۡم أ َّ�  ْ  ﴾َ�َفُرٓوا

)، ینظران اسالم قصر در سفر (به اتفاق علماء و صاحب یکه برا یدر حال ]۱۰۱[النساء: 

 یقیحق یبر معنا »ليس عليكم جناح«ن صورت، عبارت یست. و در ایحالت خوف شرط ن
و  ریحافظ ابن جران مفّسران، یرساند. و از م یاباحت را م یشود که معنا یخود حمل م
ز، ین یشمندان تابعیان علماء و اندیاند. و از م ار کردهیر را اختین تفسیا ،ریحافظ ابن کث

ث یحد ی لهیاند. البته به وس  ح دادهیر را ترجین تفسیگر، ھمید یا و عّده / مجاھد

ث، ین حدیرا از ایشود؛ ز یر انتقاد وارد مین تفسی) بر ا۱۳۳۵(ح  س هیبن ام یعلی

اند نه نماز  قصر در سفر قرار داده ی ه را دربارهیآج  امبریرسد که پ ین به نظر میچن
 خوف.
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ه ین آیقصر در سفر، مربوط به قبل از نزول ا ی در پاسخ گفته شده است که اجازه

ن شبھه به یا س ه نازل گشت، در ذھن عمر بن خطابین آیکه ا یباشد. و زمان یم
ه است و اکنون ه منسوخ شدین آیا ی لهید حکم قصر در سفر، به وسیوجود آمد که شا

رفت و ج  امبرین نزد پیباشد. بنابرا یقصر و کوتاه نمودن نماز، مختص حالت خوف م

؛ »صدقة تصّدق اهللا بها علي�م فاقبلوا صدقته«فرمودند: ج  امبریا شد. پیمسأله را جو
ز یکرده است؛ پس شما ن یاست که خداوند بلندمرتبه آن را به شما ارزان یا صدقهن، یا«

 .»دیریرا بپذاش  صدقه
ه را ین آیاست از جانب پروردگار؛ و ا یشگیھم یا هین رو، قصر در سفر، ھدیاز ا

نماز خوف  ی درباره ی ست، بلکهیقصر در سفر ن ی ه، دربارهیرا آیمنسوخ نکرده است؛ ز
 باشد. یم

ت کرده یآن را روا ییسنن نسااست که ل  شهیث عایگر شوافع، حدیل دیدل -۲

من املدينة ايل مكة حيّت اذا قدمت مكة ج  مع رسول اهللانّها اعتمرت «است: 
صمُت. قال: و افطرَت و اتممُت و اّ�، قرصَت و قالت: يا رسول اهللا! بايب انت

به قصد ج  امبریھمراه با پل  شهیعا«؛ »ما اعب يلعّ و احسنت يا اع�شة!

ل  شهین که به مکه آمد. عایمکه رھسپار شدند؛ تا ا ینه به سویعمره از مد
ت باد! من نمازم را کوتاه خواندم و شما یرسول خدا! پدر و مادرم فدا یفت: اگ

فرمودند: خوب ج  د و من روزه گرفتم؟ آن حضرتیکامل؛ شما روزه نگرفت
 .»راد نگرفتندیشه! و بر من ایعا یا یکرد یکار

ز بلکه یرسد که کامل کردن نماز در سفر، نه تنھا جا ین به نظر میث چنین حدیاز ا
 باشد. یبھتر م

عالء «ث به نام ین حدیان ایاز راو یکیل، گفته شده است که ین دلیدر جواب به ا
ن رو، یاست. از ا مضطربز یث نیباشد. و عالوه بر آن، حد یه میمتکّلم ف »ریبن زھ

ح مسلم، یو صح یح بخاریگفته است و به نقل از صح منکرث را یحد یلعیحافظ ز

 حجة واحدةج  حّج انليبّ «ن عبارت نقل کرده است: یرا بد س ث انس بن مالکیحد
 اليت مع حّجتهو

ّ
شود  ین رو، مشخص می. از ا»اعتمر ار�ع عمر لكّنهّن يف ذي القعدة اال

 اند. نداشته یا ھرگز در ماه رمضان، عمرهج  امبریکه پ
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را فتح مکه در یباشد؛ ز ین واقعه، مربوط به فتح مکه میند: ایگو یاز شوافع م یبرخ

در سفر مکه ل  شهیست و عایح نیز صحیه نین توجیرمضان صورت گرفت. اّما ا

ل  نبیو زل  سلمه ن، اّم یان اّمھات المؤمنینبود، بلکه از مج  امبریھمراه پ

 بودند.ج  امبریھمراه پ

صادق ج  آن حضرت یھا ک از مسافرتیچ یث معلول است و بر ھین، حدیبنابرا
ح یث، صحیم که حدیست. و اگر فرض را بر آن بگذارید و استدالل از آن درست نیآ ینم

بوده است، باز ھم در ج  امبریھمراه پل  شهیم که در فتح مکه، عاییاست و بگو

ش از پانزده روز در مکه اقامت ین سفر، بیدر اج  امبریتوان گفت که پ یجواب م

که  نیبه گمان ال  شهیت اقامت نکرده بودند. و امکان دارد که عایداشتند و ن

ل کرده و روزه گرفته باشد یگذارند، نمازھا را تکم یرا در مکه م یادیمّدت زج  امبریپ

 ن خاطر عمل او را ستوده باشد.یز به ھمینج  ریامیو پ

 یباشد که سنن دارقطن یمل  شهیاز عا یگریث دیل شوافع، حدین دلیسوم -۳

اكن ج  اّن انليبّ «د: یث گوین حدیدر ال  شهیت کرده است. عایآن را روا

در سفر، ھم نماز را کوتاه ج  رسول خدا«؛ »�صومو �فطرو �تمّ و يقرص يف السفر
گرفتند و ھم روزه  یدر سفر، ھم روزه نمچنین  ھم خواندند؛ و یو ھم کامل م

 .»گرفتند یم
) ۴۴(ح  »القبلة للصائم«در باب  »امیکتاب الص«ث را در ین حدیا یامام دارقطن

 ح گفته است.یت کرده و سند آن را صحیروا
ن باشد که یث چنیل، گفته شده است که امکان دارد مفھوم حدین دلیدر جواب ا

 یخوانده و در سفرھا یل، نمازھا را کامل میکمتر از سه م یدر سفرھاج  امبریپ
 ، نمازھا را قصر کرده باشد.یطوالن

ل  شهین که، در سفر حج که عایال  شهیث عایحدھردو  گر بهید یجواب

 شهیچرا عا«؛ »؟ما بال عايشه تتمّ «د: یاز عروة پرس یخواند، شخص یرا کامل منمازھا 

ل عثامن«در پاسخ گفت:  یو ؟»خواند می ش را کاملیخو ینمازھال  لت ما تأوّ  »تأوّ

 .»ل کردیتأو س به سان عثمان بن عفانل  شهیعا«)؛ ی(بخار
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مکرمه نماز را کامل  ی ل کردن، در مکهیبه تأو س ھمچنان که عثمان یعنی

خواند؛ و اگر  یل میل کردن، نمازھا را تکمین باره با تأویز در اینل  شهیخواند، عا یم

ھرگز  س داشت، عروة یوجود م یث مرفوعین باره حدیدر ال  شهیچنانچه نزد عا

از آن استدالل ل  شهیرا که عا یثی؛ بلکه حد»تأّولت ما تأّول عثمان«گفت:  ینم

ل  شهید که نزد عایآ ین بر میچن س رینمود. و از سخن عروة بن زب یکرد، ذکر م یم
 ین عمل، اجتھاد خود ویوجود نداشته است؛ و ا یث مرفوعیچ حدین باره، ھیدر ا

ا ینسبت داده شده است، ل  شهیکه به عا یثیحدھردو  ن رو،یبوده است. از ا
 دارند. یگریا مفھوم دیستند و یح نیصح

 ی باشد که در مکه یم س عمل عثمان بن عفان ل شوافع،ین دلیچھارم -۴
ن گفته شده است که عثمان یخواند. در پاسخ آن، چن یمکرمه، نماز را کامل م

در ھرکس  مکرمه خانه داشت و طبق اجتھاد خود که ی در مکه س بن عّفان
 یخواند. برخ ید نمازھا را کامل بخواند، نماز را کامل میمنزل داشت، با یشھر

، ٰی در ِمن یچھاررکعت یدر نمازھا س عّلت عدم قصر عثمان بن عفاناند:  گفته
نسبت به مسائل  یکاف ییکه آشنا یو کسان یین بوده است که مردم روستایا

 داشتند؛ و اگر عثمان بن عّفان یا ام حج، حضور گستردهینداشتند، در ا ینید
رکعت است، ن که اصل نماز دو یھا به گمان ا کرد، آن ینمازھا را قصر م ،س

م و یجھت تعل س ن عّلت، عثمان بن عّفانیشدند؛ به ھم یدچار سوء تفاھم م
 ت اقامت کرد و نمازھا را کامل خواند.یآموزش آنان، ن

 ل احناف، عبارتند از:یو دال

اتّمت و الصالة اول ما فرضت ر�عتان؛ فاقّرت صالة السفر«د: یگول  شهیعا -۱
ز افزوده شده ین عبارت نیت مسلم، ایو مسلم) و در روا ی(بخار »صالة احلرض

 .»صالة الحضر ید فیو ز«است: 
ف نبوده است، یشود که دو رکعت نماز سفر، جھت تخف یث، معلوم مین حدیاز ا

 مت است نه رخصت.ین است؛ و قصر، عزیضه چنیبلکه اصل فر

 



 ٢٤٩  )مسافر نماز) ۴۱( باب: (کتاب الصلوة

 انلحر ر�عتانو الفطر ر�عتانو صالة اجلمعة ر�عتان«د: یگو س عمر بن خطاب -۲
بر اساس «)؛ یی(نسا »ج ر�عتان تمام غ� قرص يلع لسان انليبّ السفر و

د قربان و سفر، دو رکعت ید فطر، عینماز جمعه، ع ،ج رسول خدا ی فرموده
 .»است و بس

 ج جّل فرض الصالة عل لسان نبيّ�مو اّن اهللا عزّ «د: یگو س عبدالله بن عباس -۳
خداوند بلندمرتبه، بر  یبه راست«)؛ یی(نسا »� السفر ر�عتانو يف احلرض ار�عاً 

امبرتان، نماز را در حضر، چھار رکعت و در سفر، دو رکعت فرض قرار یزبان پ
 .»داده است

فرمودند: ج  ) که در آن، رسول خدا۱۳۳۵(به شماره  س ةیبن ام یعلیث یحد -۴

است که  یا ن، صدقهیا«؛ »صدقة تصّدق اهللا بها علي�م فاقبلوا صدقته«
اش را  ز صدقهیکرده است؛ پس شما ن یخداوند بلندمرتبه، آن را به شما ارزان

 .»دیریبپذ

عن الصالة يف السفر؛ فقال: ر�عت�،  س سألُت ابن عمر«د: یگو س موّرق -۵
ح یر؛ و رجال آن صحیدر معجم الکب ی(طبران »ر�عت�. من خالف السّنة �فر

گفت: دو رکعت دو  یدم. ویسفر پرس نماز در ی درباره س از ابن عمر«است)؛ 
 ین عملکردش به کفر و ناسپاسیبا سّنت مخالفت ورزد، اھرکس  رکعت است.
 .»دیخواھد انجام

کند. و  ید مییدگاه احناف را تأیجمھور صحابه و تابعان، د ی هیدگاه و نظرید -۶
ن بزرگواران، یشتر از آثار ایکسب اطالعات ب یتوانند برا یخوانندگان محترم، م

 ند.یمراجعه فرما »صالة المسافر«، باب االثار یشرح معانبه 
َفٌق ] (۴[ - ۱۳۳۶  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
ـمَ  من ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  َخرَْجنَا: قَاَل  أ

ْ
  ِدينَةِ ال

َ
ةَ  ِإىل َعتَْ�ِ  يَُص�ِّ  فاََكنَ  َمكَّ

ْ
 َر�

َعتَْ�ِ 
ْ
  رََجْعنَا َحىتَّ  َر�

َ
ـمَ  إِىل

ْ
ُ  ِ�يَل  ِدينَةِ ال

َ
َ�ْمتُمْ : هل

َ
ة أ َ�ْمنَا«: قَاَل  َشيْئا بَِمكَّ

َ
 .)١(»عرشا بَها أ

 ۲/۴۳۱؛ ترمذی ۱۲۲۳ح  ۲/۲۶)؛ ابوداود ۶۹۳-۱۵ح ( ۱/۴۸۰؛ مسلم ۱۰۸۴۱ح  ۲/۵۶۱ بخاری -١
 .۱۴۵۲ح  ۳/۱۲۱؛ و نسایی ۵۴۸ح 
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 ی مکه یمنّوره به سو ی نهیاز مدج  امبرید: ھمراه با پیگو س ) انس۴( -۱۳۳۶

نه) یرون رفتن از مدی(از ھنگام بج  م؛ آن حضرتیرون رفتیحّج) ب یادا یمکّرمه (برا
) را دو رکعت دو رکعت یچھار رکعت یم، نمازھا (یبازگشتنه یکه به مد یتا زمان

چند روز در مّکه ج  امبریده شد: ھمراه با پیپرس س گزاردند. از انس بن مالک یم
 م. یدر پاسخ گفت: ده روز در آنجا اقامت نمود ید؟ ویاقامت نمود

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 :»خواندن نماز در سفرمّدت قصر و کوتاه « شرح:

م یروز، انسان مق ک شبانهیت اقامت ید: با نیگو/یعة الرأیربمّدت قصر،  ی درباره
 شود. یم

ت اقامت ی، در نو امام احمد بن حنبل/، امام مالکیدگاه امام شافعیو از د

ت دوازده ین باور است که نیبر ا/یست. امام اوزاعیز نیشتر از چھار روز، قصر جایب

است که  س از اثر عبدالله بن عمر یکند. و استدالل و یاقامت، قصر را باطل مروز 

(مصّنف عبدالرزاق، باب الرجل  »اذا امجعت ان تقيم اثنتي عرشة ليالً فاتم الصالة«گفت: 
، ی، دوازده شب بمانییکه در جا یت کردیھرگاه ن«)؛ ۴۳۴۲وقت الصالة، ح  یخرج فی

 .»بخوانش را به طور کامل یپس نماز خو

ث یاز حد یروز است؛ و استدالل و ۱۹: حداقل اقامت دگاه امام اسحاقیو از د

آن را به طور  یت کرده است و ترمذیآن را روا س است که عبدالله بن عباس یمرفوع

انّه اقام يف بعض اسفاره �سع عرشة «ن است: یت چنین روایق ذکر نموده است؛ ایتعل
ش، نوزده روز اقامت نمود و یاز سفرھا یدر برخ س اسعبدالله بن عب«؛ »يصّ� ر�عت�

 .»گزارد یم یرا دو رکعت یچھار رکعت ینمازھا

د: تا یگو یم یشتر است؛ ویمّدت سفر، از ھمه ب ی ، دربارهیدگاه حسن بصریو د
د. و امکان دارد که یتواند قصر نما یش بازنگشته است، میکه مسافر به وطن خو یزمان

اذا ج  اكن رسول اهللا«باشد که گفت:  س ث عبدالله بن عباسی، از حدیاستدالل و
 ر�ت� حيّت يرجع ايلهم

ّ
االثار، باب صالة  ی(شرح معان »خرج من اهله لم يصّل اال

 



 ٢٥١  )مسافر نماز) ۴۱( باب: (کتاب الصلوة

شد، فقط دو رکعت  یرون میش بیخو ی ھرگاه از خانهج  رسول خدا«المسافر)؛ 
 .»گشت یاش بازم خانه و خانواده یگزارد تا آن که به سو یم

که مسافر به وطن  ین باور است که تا زمانی(ح)، بر این رو، امام حسن بصریا از
 یطوالن یھا د؛ اگر چه در طول سفر، اقامتیتواند قصر نما یش بازنگشته است، میخو

 ز داشته باشد.ین

روز، قصر کند؛ و با  ۱۵ت اقامت کمتر از ی، مسافر با نفهیدگاه امام ابوحنیو از د
 یث مرفوعینه، حدین زمیش از آن، نماز را کامل بخواند. در ایا بیروز  ۱۵ت اقامت ین

 کنند. یح باشد، وجود ندارد؛ و احناف، از آثار صحابه استدالل میح و صریکه صح

ن سند نقل کرده یرا با ا س اثر عبدالله بن عمر  / یبانیامام محمد بن حسن ش

عن عبداهللا بن عمر قال: اذا كنت اخربنا ابوحنيفة، حدثنا مويس بن مسلم عن جماهد «است: 

ان كنت التدري، فاقرص و مسافراً فوطنت نفسک عيل اقامة مخسة عرش يوماً فامتم الصالة؛

د: یگو س عبدالله بن عمر... «؛ »)السفر یالصالة ف«(موطأ امام محمد، باب  »الصالة
ش را یو، پس نماز خیت اقامت پانزده روز را نمودی، نییو در جا یھرگاه مسافر بود

گاھیکامل بخوان؛ و اگر چنانچه نسبت به ا ت ین یعنی( ینداشت ین مّدت، شناخت و آ
 .»ش را کوتاه بخوانی) پس نماز خویکمتر از آن را نمود

استدالل  س بید بن مسیو امام احمد بن حنبل، از اثر سع یامام مالک، امام شافع

ت یز رواین ی؛ و طحاوی(ترمذ »اربعاً اذا اقام اربعاً صيلّ «د: یگو یجا که م کنند؛ آن یم

ت یھرگاه ن«ت کرده است.)؛ یروا س و عبدالله بن عباس س فوق را از عبدالله بن عمر
 .»، پس چھار رکعت نماز بگزاریاقامت چھار روز را نمود

ت شده است؛ آنجا که یز روایطبق نظر احناف ن س بید بن مسیاز سع یالبته اثر

ت اقامت پانزده روز را یھرگاه ن«؛ »عرش يوماً فاتم الصالةاذا اقمت مخسة «د: یگو یم

من قال اّن املسافر «در آثار السنن، باب  یموی. ن»، پس نماز را کامل بخوانینمود
ت یروا یبانیث را محمد بن حسن شین حدید: ایگو »يص� مقيماً بنية اقامة مخسة يوماً 

 ح است.یکرده است و اسناد آن صح

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٢٥٢

روز،  ۱۹ن که یبر ا یمنقول است مبن س از عبدالله بن عباس یگریت دیو روا
ت کرده یث را به طور تعلق رواین حدی، ایشود (امام ترمذ یحداقل اقامت محسوب م

 است).
ت اقامت یاست که ن یکس ی ث مزبور، دربارهین گفت که حدیتوان چن یالبته م

روز اقامت با قصر نماز  ۱۵ش از یکه بر ب یثیاحاد ی ن صورت، ھمهینکرده باشد؛ در ا
 شوند. ین روش حمل میداللت دارند، بر ھم

 )حیَصحِ ] (۵[ - ۱۳۳۷

قَامَ  َسَفًرا ج انلَّيِبُّ  َسافَرَ : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
َ
َعتَْ�ِ  يَُص�ِّ  يَْوًما َعرَشَ  �ِْسَعةَ  فَأ

ْ
َعتَْ�ِ  َر�

ْ
 َر�

ةَ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَنَا ِ�يَما نَُص�ِّ  َ�نَْحنُ : َ�بَّاٍس  اْ�نُ  قَاَل  َعتَْ�ِ  َعرَشَ  �ِْسَعةَ  َمكَّ
ْ
َعتَْ�ِ  َر�

ْ
َ�ْمنَا فَإَِذا َر�

َ
 أ

رَثَ 
ْ
�

َ
ْر�عا صلينَا َذلِك ِمنْ  أ

َ
اهُ . أ وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

رفتند و در آنجا به  یبه مسافرتج  امبرید: پیگو س ) عبدالله بن عّباس۵( -۱۳۳۷
) را دو رکعت دو رکعت یچھا ررکعت یمّدت نوزده روز اقامت نمودند و نمازھا (

 گزاردند. یم

ن یماب ی ھرگاه در فاصله )ج امبر اکرمیت از پیز (به تبعید: ما نیگو س ابن عباس
 یم، نمازھا (ینمود یم و) نوزده روز اقامت میپرداخت ینه و مّکه، (به مسافرت میمد

شتر از نوزده روز اقامت یم؛ و چون بیگزارد ی) را دو رکعت دو رکعت میچھار رکعت
 م.یخواند یم، چھار رکعت را به طور کامل مینمود یم

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا
فق] (۶[ - ۱۳۳۸  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ةَ  َطِر�ِق  يِف  ُ�َمرَ  اْ�نَ  َصِحبُْت : قَاَل  اَعِصمٍ  بِْن  َحْفِص  َوَ�نْ  َا فََص�َّ  َمكَّ
َ

ْهرَ  نل َعتَْ�ِ  الظُّ
ْ
 َر�

ى وََجلََس  رَْحلَهُ  َجاءَ  ُ�مَّ 
َ
ِء؟ يَْصنَعُ  َما: َ�َقاَل  ِ�يَاًما نَاًسا فََرأ

َ
ُت  َهُؤال

ْ
 لَوْ : قَاَل . �َُسبُِّحونَ : قُل

ْ�َمْمُت  ُمَسبًِّحا ُكنُْت 
َ
  فاََكنَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َصِحبُْت . َصَاليِت  أ

َ
َفرِ  يِف  يَِز�دُ  ال َعَتْ�ِ  ىلَعَ  السَّ

ْ
 َر�

بَا
َ
 .)٢(َكَذلِك َوُ�ثَْمان وَعمر ب�ر َوأ

 .۱۰۸۰ح  ۲/۵۶۱بخاری  -١
ح  ۱/۳۴۰؛ و ابن ماجه ۱۴۵۸ح  ۳/۱۲۳؛ نسایی ۱۲۲۳ح  ۲/۲۰؛ ابوداود ۱۱۰۱ح  ۲/۵۷۷بخاری  -٢

۱۰۷۱. 

 

                                           



 ٢٥٣  )مسافر نماز) ۴۱( باب: (کتاب الصلوة

 س د: در راه مّکه، ھمراه عبدالله بن عمریگو س ) حفص بن عاصم۶( -۱۳۳۸
گاه به اقامتگاه  ما دو رکعت، برگزار نمود و امامت داد؛ آن یبودم؛ او نماز ظھر را برا

اند.  ستادهیاز مردمان را مشاھده کرد که ا یش آمد و نشست؛ پس از آن، گروھیخو

 س گزارند. عبدالله بن عمر یکنند؟ گفتم: نماز نفل م ین افراد چه کار مید: ایپرس

 ج نمودم. من در سفر، ھمراه رسول خدا یگفت: اگر بنا بود نفل بخوانم، فرضم را کامل م
 گزاردند. یشتر از دو رکعت (فرض) نمیشان در سفر، بیام و ا بوده

شتر از یز بیام و آنان ن ز بودهین س و عثمان س عمر ،س ھمراه با ابوبکرچنین  ھم و
 اند. دو رکعت (فرض) نخوانده

 ].ت کرده استیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 ن آمده است:یت در مسلم چنین روایا شرح:

الظهر يف طر�ق مّكة؛ قال: فصّ� نلا  س عن حفص بن اعصم قال: صحبُت ابن عمر«
جلسنا معه؛ فحانت منه اتلفاتة و جلسو اقبلنا معه حيّت جاء رحلهو ر�عت�، ثم اقبل

�و حيث صّ�؛ فرأي ناساً قياماً؛ فقال: ما يصنع هؤالء؟ قلُت: �ُسّبحون. قال: لو كنُت 
يف السفر فلم يزد يلع ج  ُمسّبحاً التممُت صاليت، يا ابن ايخ اّ� صحبُت رسول اهللا

صحبُت و صحبُت اباب�ر فلم يزد يلع ر�عت� حيّت قبضه اهللاو قبضه اهللا ر�عت� حيّت 
عمر فلم يزد يلع ر�عت� حيّت قبضه اهللا؛ ثّم صحبُت عثمان فلم يزد يلع ر�عت� حيّت 

 )۶۸۹مسلم، ح ( »لقد اكن ل�م يف رسول اهللا اسوة حسنة«قد قال اهللا: و قبضه اهللا

بودم. او نماز ظھر را  س ھمراه ابن عمرد: در راه مکه، یگو یم س حفص بن عاصم«
ن که به اقامتگاه خود آمد و یم تا ایشان برگشتیگاه ما و ا دو رکعت، برگزار نمود. آن

افتاد که نماز خوانده بود.  ییم. ناگھان، نگاھش به جایز ھمراه او نشستینشست. ما ن
نند؟ گفتم: نماز ک یکار م د: آنان چهیاند. پرس ستادهید که ایرا د یدر آنجا افراد

ام! من  برادرزاده یا نمودم. یخوانند. گفت: اگر بنا بود نفل بخوانم، فرضم را کامل م یم

شتر از یکه وفات نمود، ب یتا زمانج  ام. آن حضرت بودهج  در سفر، ھمراه رسول خدا

شان ھم تا ھنگام وفات، یام. ا بوده س ھمراه ابوبکرچنین  ھم دو رکعت(فرض) نخواند.

ز تا ھنگام وفات، یشان نیام. ا کرده یز ھمراھیرا ن س ر از دو رکعت نخواند. عمرشتیب
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شتر از دو یتا ھنگام وفات، ب یام، و ھم بوده س شتر از دو رکعت نخواند. با عثمانیب

 یشما الگو یبراج  شخص رسول خدا«د: یفرما یرکعت نخواند. و خداوند بلندمرتبه م
 ». است یخوب

 ن لفظ آمده است:یو مسلم، با ا یو در بخار

فلم أره �ُسّبح ج  فقال: صحبُت انليبّ  س عن حفص بن اعصم قال: حّدثنا ابن عمر«
حفص بن «؛ »لََقْد اكن ل�م يف رسول اهللا اُسوة َحسنة«قال اهللا جّل ذكره: و يف السفر؛

گاه  چیھبودم، ج  امبریکه با پ ید: در تمام مّدتیگو س د: عبدالله بن عمریگو س عاصم
اخالق و «د: یفرما یدم که نماز رواتب را در سفر بخواند و خداوند بلندمرتبه ھم میند

خواندن نماز  یعنی؛ (»باشد ین نمونه و سرمشق میشما بھتر یبراج  رفتار رسول خدا
 ».ست)یرواتب در سفر، مستحب ن

اجماع ره در سفر، طبق ین و غیخواندن عموم نوافل مانند ِاشراق، چاشت، اّواب
ز ین »رواتب«مؤکده که به  یھا سّنت ی ز است و دربارهی، جاینظران فقھ صاحب

 نظر وجود دارد. مشھوراند، اختالف

و /یقائل به ترک آن ھستند. امام شافع س از جمله عبدالله بن عمر یبرخ
 ھستند. »رواتب«، قائل به خواندن و مستحب بودن ینیان دیشوایجمھور علماء و پ
ند: اگر امکان خواندن رواتب در سفر وجود یگو ینظران احناف م بعلماء و صاح

ھا را ترک کرد، بر او  آن یست؛ و اگر کسیلت و اجر نیاز فض یھا خال داشت، خواندن آن
ن یمؤّکده، از ب یھا د موجود در سّنتیرا در سفر، تأکیست؛ زین یمالمت و سرزنش

شوند؛ البته  یخود خارج م یدیمؤکده، در سفر از حالت تأک یھا رود و سّنت یم
 »سّنت مؤکده«ھا  ز به آنین قانون، مستثنا ھستند و در سفر نیصبح از ا یھا سّنت

 گردد. یاطالق م

د: رسول یگو س رهیست. ابوھریصبح در سفر، مناسب ن یھا ن، ترک سّنتیبنابرا

ود)؛ (ابودا »ان طردت�م اخليلو التدعوهما«صبح فرمودند:  یھا در مورد سّنتج  خدا
 .»ان را لگدمال کنندید، اگر چه اسبان، شمایدو رکعت سّنت صبح را ترک نکن«

خواند؛ چنان که  یصبح را م یھا ز ثابت است که در سفر، سّنتینج  امبریو از پ

 ی؛ باب من تطّوع فی(بخار »ر�عيت الفجرج  ور�ع انليبّ «کند:  یت میروا یامام بخار
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(در سفر) دو رکعت سّنت صبح را ج  امبریپ«ر دبر الصلوات و قبلھا)؛ یغ یالسفر ف
 .»گزارد

که کند  می تیروا س از ابوقتاده یطوالن یثیح خود، در حدیو امام مسلم در صح

ف کرده و گفته است: یو صحابه را تعرج  و قضا شدن نماز آن حضرتج  امبریسفر پ

ر�عت� ثم صّ� الغداة فصنع كما اكن يصنع ج  ثم اّذن بالل بالصالة فصّ� رسول اهللا«
گاه  آن«؛ »)ل قضائھایقضاء الصالة الفائتة و استحباب تعج«ح مسلم؛ باب ی(صح »لّك يوم

گاه نماز  دو رکعت نماز (سّنت) گزارد؛ آنج  اعالم وقت نماز کرد و رسول خدا س بالل
 .»داد یرا انجام داد که ھر روز انجامش م ین سان، کاریفرض بامداد را خواند؛ و بد

مغرب  یھا صبح، سّنت یھا ، در کنار سّنتینظران اسالم از علماء و صاحب یو برخ
 اند. دانسته »مؤکده«ز در سفر، یرا ن

رد؛ و یگ یات سرچشمه میاست که اختالف موجود: از اختالف روا یادآوریالزم به 

 یتیگر تعارض دارند؛ به عنوان مثال در روایکدی با س ده از ابن عمریات و اخبار رسیروا
 د:یگو یم

عثمان و عمرو اباب�رو فاكن اليز�د يف السفر يلع ر�عت�ج  صحبُت رسول اهللا«
شتر از دو یشان در سفر، بیکردم و ا یھمراھج  امبریبا پ«)؛ یو ترمذ ی(بخار »كذلک

نمودم  یز ھمراھین س و عثمان س عمر ،س با ابوبکرچنین  ھم خواندند؛ و یرکعت نم
 .»گزاردند یشتر از دو رکعت نمیز در سفر، بیشان نیو ا

�عدها و الظهر يف السفر ر�عت�ج  صلّيُت مع انليبّ «د: یگو یگر مید یتیو در روا
در سفر، دو رکعت نماز فرض ظھر خواندم و ج  امبریھمراه با پ«)؛ ی(ترمذ »ر�عت�

 .»ز دو رکعت (سّنت) گزاردمیپس از آن ن

و «کند:  یت مین روایمغرب، چن ی را دربارهج  عمل آن حضرتچنین  ھم و
�عدها و � وتر انلهارو ال سفرو السفر سواء الينقض يف حرضو مغرب يف احلرضـال

 ).ی(ترمذ »ر�عت�

بعد از فرض نماز مغرب، دو رکعت ج  گردد که آن حضرت یت معلوم مین روایاز ا
 گزاردند. یز در حضر و سفر میسّنت را ن
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خود  س گردد که ابن عمر ی) معلوم م۱۳۳۸ت حفص بن عاصم (ح یو از روا

که کند  می ز نقلین س و عثمان س عمر ،س ابوبکر ،ج امبریھا را نگزارد و از پ سّنت
 گزاردند. یھا را در سفر نم ز سّنتیھا ن آن

 است که س ث براء بن عازبیحد ،س عبدالله بن عمر یھا تیو عالوه از روا

ثمانية عرش سفراً فما رأيته ترک الر�عت� اذا زاغت ج  صحبُت رسول اهللا«د: یگو یم
دم یبودم و ھرگز ندج  امبریجده سفر ھمراه پیدر ھ«)؛ ی(ترمذ »الشمس قبل الظهر

 .»د، دو رکعت قبل از ظھر را ترک کرده باشندیپس از زوال خورشج  که آن حضرت

ما اخربنا احد انّه رأي «است که گفت:  یمرو یلیل یاز ابن اب یح بخاریو در صح
يوم فتح مكة اغتسل يف بيتها ج  صّ� الّضيح غ� اّم ها�. ذكرت اّن انليبّ ج  انليبّ 

 .»فصّ� ثما� ر�عات

 یمستحب یدر سفر به مکه، نمازھاج  شود که آن حضرت یث معلوم مین حدیو از ا
 گزاردند. یز میچاشت را ن

دگاه احناف و جمھور یاگر د یگر تعارض دارند؛ ولیکدیات با یروا ی و به ظاھر، ھمه
 ین نماز را به جایمع یھا توان نفل و سّنت ین که در سفر، میبر ا یم، (مبنیریرا بپذ

ھا  خواندن آن یستند، ولین» مؤّکده«ھا،  گر سّنتیآورد؛ اّما عالوه از سّنت صبح، د
قرار  یرض بر مفھوم خود به خوبمتعا یھا تیروا ی لت است) ھمهیاجر و فض یدارا

 رند.یگ یم
 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۳۳۹

ْهرِ  بَ� َ�َْمعُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن  َعرْص  الظُّ
ْ
 َظْهرِ  ىلَعَ  اَكنَ  إَِذا َوال

عَشاء املْغرب بَ� َو�مع َسْ�ٍ 
ْ
اهُ . َوال وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

ظھر و  یدر سفر، نمازھاج  د: رسول خدایگو س عباس ) عبدالله بن۷( -۱۳۳۹
 گزاردند.  یکردند و با ھم م یمغرب و عشاء را جمع مچنین  ھم عصر و

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

 ۲/۴۳۸؛ ترمذی ۱۲۰۶ح  ۲/۱۰)؛ ابوداود ۷۰۶-۵۲ح ( ۱/۴۹۰؛ مسلم ۱۱۰۷ح  ۲/۵۷۹بخاری  -١
کتاب قصر «، ۲ح  ۱/۱۴۳؛ و موطأ مالک ۱۵۱۵ح  ۱/۴۲۶؛ دارمی ۵۸۷ح  ۱/۸۵؛ نسایی ۵۵۳ح 

 ».الصالة
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 :»ن نمازھایجمع ب« شرح:
و مھم معطوف  یاساس ی ن مبحث از کتاب، توجه خوانندگان را به دو نکتهیدر ا

 کنم: یم
داران  هی، طالینظران فقھ ان شد، علماء و صاحبیز بیشتر نیچنان که پ  -۱

ت، علم و دانش، اخالص و صداقت و اعتقاد و عمل، و یت و درایروا ی عرصه
ن، احکام یار در دیمجاھد، با تالش فراوان و تفّقه بس یور و فقھایمجتھدان غ

ه و حقوق راث بزرگ فقی، استخراج و میپاک نبو ی عت را از سرچشمهیشر
 یبشر ی شرفت تمّدن، به جامعهیات سازمان و پیرا ھماھنگ با مقتض یاسالم

استوار  یان چنان تمدن و فرھنگی، عرضه نمودند و به جھانیو اسالم یو انسان
 یپا یکه ثقافت یاریداشتند که تا جھان برپا است، در ھر د یارزان یو متعال

اض یف ی وند خورده و از سرچشمهیعت، پیآن درخت پربار شر ی رد، از دوحهیگ
 راب گشته است.یآن س

مجاھد، بر اساس  یور و علمایز، فقھاء و مجتھدان غین »ن نمازھایجمع ب«در باب 
ق و تفّحص یث و تحقیاحاد یمطالعه و بررس یھا و بر مبنا ده بدانیات و اخبار رسیروا
ق و ی، حقایورات شرع، احکام و دستین نبوی، اوامر و فرامیالھ یھا م و آموزهیتعال

، آن ھم با صداقت و اخالص و و صحابهج  امبریو طرز عمل پ یقرآن یم واالیمفاھ
 اند. ار نمودهیرا انتخاب و اخت یاعتقاد و عمل، قول

ن که یل است که منبع و مصدر دین دلیمذاھب، به ا ی به ھر حال؛ اختالف ائمه
است و الجرم مردم  ینیاز نصوص دع نموده، عبارت یبندگان 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 فقینصوص، عامل اختالف م خود لغِت  یگاھ

رء« ی واژه
ُ
نُفِسِهنَّ ثََ�َٰثَة قُُروٓءٖ  لُۡمَطلََّ�ُٰت ٱوَ ﴿ ی هیدر آ» ق

َ
�َّۡصَن بِأ  ]۲۲۸[البقرة:  ﴾َ�َ�َ

و  یقیحق یالفاظ، احتمال معنا یه بعضکن است یاسباب اختالف فقھاء ا یوگاھ
به  یآن ھستند و بعض یقیحق یبه معنا کمتمس یرا در بردارد، لذا بعض یمجاز
 آن. یمجاز یمعنا
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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 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 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
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

 استداللدانند و بدان  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 یو بعضکنند  می

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
اما در کند  می ع صحبتیدر 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 بیاصول فقه به تفصه در علم کھا  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
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 ییرانبھاضرورت، رحمت، وسعت و ثروت گ 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 یمت 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

 .»واھد شدجاد خیان امت، فتنه ای، در میفتوا 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 یخداوند متعال نسبت به اآراء از لطف و موھبت 
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 یایدر از آنھا ازھریک  هکن است یانگر ایدام از آنھا، بکھر
 اند.  برگرفته یا اخالص جرعه

توان در  ینظر دارند که بدون عذر، نم ، اتفاقینیان دیشوایائمه و پ ی ھمه  -۲

و امام احمد بن حنبل /ی، امام شافعان دو نماز، جمع نمود؛ و امام مالکیم
 با ھم خواند.کجا و یتوان دو نماز را  ین باورند که در حالت عذر، میبر ا
ه سفر و باران را کیح عذر، اختالف نظر وجود دارد؛ شوافع و مالیح و توضیدر تشر

 گردد. یز از َاعذار محسوب مین یماریب /دانند و نزد امام احمد بن حنبل  یعذر م
ه امام ک یدر سفر تمام مدت آن را عذر قرار داده اند، در حال / یامام شافع سپس

ه مسافر در حال کرواست  یان دو نماز فقط زمانیجمع نمودن مند: یفرما یم / کمال
ست و یز نید در آنجا جمع جایروز ھم توقف نما یک یبرا یر باشد و اگر در محلیس

ه اگر بنا به کنخواھد بود، بل یافکز یر نیشان مطلق حالت سیگر از اید یتیطبق روا
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توان  نمی ن رواست و گرنهین الصلوتیر باشد آن گاه جمع بیاز به سرعت در سین یعلت
 رد.کم استفاده کن حیاز ا

ر یجمع تأخ یدانند، البته برا یز میرا جاھردو  ریم و تأخین بزرگواران جمع تقدیا
ان یم قبل از به پایدن وقت نماز اّول، و در جمع تقدیه قبل از به اتمام رسکشرط شده 

 ست.ینمودن دو نماز روا ن جا ادایکن صورت یر ایند، در غکت جمع یدن نماز اّول نیرس
ان دو نماز فقط در عرفات و یم یقیجمع حق /فه یامام ابوحن کبر اساس مسل

افته شدن عذر و یست؛ یروا ن یگرید یچ جایمزدلفه مشروع بوده و عالوه از آن در ھ
 یجمع صورالبته احناف  )١(م ندارد،کن حیر اییدر تغ یچ گونه اعتباریعدم آن ھم ھ

امًال در که نماز ظھر را کن صورت یدانند؛ بد یز میرا جا یجمع فعلگر یر دیا به تعبی
در وقت  ین صورت ھر نمازیاورد در ایان وقت آن و نماز عصر را در اّول وقتش بجا بیپا

ن گفته ین الصلوتیدو نماز به آن جمع ب یجا بودن صوریکبنا به  یخودش ادا شده ول
 شده است.

ه ککنند  می استدالل ب و ابن عباس س انسات حضرت یائمه سه گانه از روا

ان ظھر و عصر و یم کتبو ی در غزوهج  رمکن آمده است: حضرت رسول ایدر آنھا چن
ن مفھوم در تمام صحاح وجود دارد و از یبا ھم یاتیو روا )٢(ردندکمغرب و عشاء جمع 

ز یم نیره جواز جمع تقدیو غ )٣(»داود یسنن أب«در  س ت حضرت معاذ بن جبلیروا
 گردد. یمعلوم م
 ل اند:یل احناف به شرح ذیدال
 د دارد.کیبر مراقبت اوقات نماز تأ یمتعدد ید در جاھایقرآن مج  -۱

لَٰوةَ ٱإِنَّ ...﴿الف)  ۡوقُوٗتا لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�نَۡت َ�َ  لصَّ  .]۱۰۳[النساء:  ﴾كَِ�ٰٗبا مَّ

ِينَ ٱ ٤فََوۡ�ٞل ّلِۡلُمَصّلِ�َ ﴿ب)   .]۵-۴[الماعون:  ﴾٥ُهۡم َعن َصَ�تِِهۡم َساُهونَ  �َّ

 .)۴۶۴ص  ۲و ھو قول الحسن و النخعی. (فتح الباری: ج  -١

مجع  ج ان رسول اهللا« -ا ب  -خوانیم: عن ابن عباس  که در روایت صحیح مسلم می چنان -٢

لوة يف سفرة سافرها يف غزوة تبوك فجمع بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء (صحیح ». بني الصّ
 المسافرین و قصرھا، باب جواز الجمع بین الصلوتین فی السفر)، کتاب صلوة ۲۴۶ص  ۱مسلم: ج 

 ، باب الجمع بین الصلوتین.۱۷۱ص  ۱سنن أبی داود: ج  -٣
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لََ�ٰتِ ٱَ�ٰفُِظواْ َ�َ ﴿ ج) لَٰوةِ ٱوَ  لصَّ  .]۲۳۸[البقرة:  ﴾لۡوُۡسَطيٰ ٱ لصَّ
ن شده و مراقبت از آن ییه اوقات نماز تعکد یآ ین برمیات فوق به وضوح چنیاز آ

ات ین آیاخبار آحاد با اه کشود. پرواضح است  یواجب، و تخّلف از وقت، باعث عذاب م
ه اخبار آحاد قابل ک یژه ھنگامیستند به ویسه نیالداللة قابل مقا یالثبوت و قطع یقطع
 ه باشند.یتوج

قال: ما رأيت «است:  یمرو س از حضرت ابن مسعود )١(»یح بخاریصح«در   -۲
 صلوت� مجع ب� الج  انّليبّ 

ّ
صّ� و العشاءو مغربـصّ� صلوة لغ� ميقاتها اال

 ».معتاد)ـالفجر قبل ميقاتها (ال
 س ه آن حضرتکاند  ردهکن نقل یرا چن س ت حضرت ابوقتادهیاصحاب سنن روا  -۳

ليس يف انّلوم تفر�ط انّما اتلفر�ط يف ايلقظة بأن يؤخر الّصلوة «ارشاد فرمودند: 
 .)٢(»إيل وقت أخري

توان در آن  نمی ه با اخبار آحادکد اوقات نماز به صورت تواتر ثابت شده یتحد  -۴
 رد.کجاد یر اییتغ

در ج  رمکه از حضرت رسول اک یاتیتوان گفت: در تمام روا یل مین دالیدر پرتو ا
جسته اند،  کت شده است و ائمه ثالثه به آن تمسیروا» نین الصلوتیجمع ب« ینه یزم

 مراد است. یجمع صوره کمدنظر نبوده بل یقیجمع حق
 گردد: ید مییل تأیل ذین مطلب با دالیا

قال: «است:  یمرو ب از حضرت عبدالله بن عمر )٣(»یح بخاریصح«در   -۱

 مغرب حيت �مع بينهاـاذا أعجله الس� يف الّسفر يؤّخر صلوة الج  رأيت انّليبّ 

، کتاب المناسک، باب متی یصّلی الفجر بجمع (ای مزدلفة)، صحیح ۲۲۸ص  ۱صحیح بخاری: ج  -١
یوم النحر بالمزدلفة  ، کتاب الحج، باب استحباب زیادة التغلیس بصلوة الصبح۴۱۷ص  ۱مسلم ج 

 و المبالغة فیه بعد تحقیق طلوع الفجر.
 ، باب الجمع بین الصلوتین کیف ھو.۱۲۲ص  ۱شرح معانی اآلثار: ج  -٢
، ابواب تقصیر الصلوة، باب ھل یوّذن أو یقیم اذا جمع بین المغرب و ۱۴۹ص  ۱صحیح بخاری: ج  -٣

 العشاء.
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�ن عبدا� بن عمر يفعله اذا أعجله الس�، يقيم و �� العشاء. قال سالم:و
 ».قلّما يلبث حيت يقيم العشاء...مغرب فيصلّيهما ثالثاً ثّم �سلّم ثّم ـال

افتن نماز یان یه حضرت ابن عمر پس از پاکت به صراحت آمده است ین روایدر ا
ن یرد. اک ید و سپس نماز عشاء را آغاز میشک یانتظار م یوتاھکمغرب مدت زمان 

شان منتظر بودند تا از یه اکتواند داشته باشد  نمی نیر از ایغ یھیچ توجیانتظار ھ
 ابند.ینان یامًال اطمکوقت عشاء دخول 

ت ین روایتوان از ا یم یه بر جمع صورکاند  ردهکخود اعتراف  /حافظ ابن حجر 
 استدالل نمود.

نافع عن عبدالله بن «ق یاز طر )١(»داود یسنن اب«ن در یح تر از ایت صحیروا  -۲

 قال: الّصلوة، قال: رِسْ رِسْ  - ب -اّن مؤّذن ابن عمر «است:  یمرو» واقد
مغرب ثم انتظر حيّت اغب الشفق ـاذا اكن قبل غيوب الشفق نزل فصّ� ال حيت

اكن اذا عجل به امر صنع مثل اذلي ج  فصّ� العشاء ثم قال: اّن رسول اهللا
 ».صنعت

آن  یه براکرده بلکوت بسنده نکور فقط به سکت مذیروا ی امام ابوداود درباره

عبداهللا بن العالء عن نافع قال: حتّي اذا كان «ر نموده است: کن الفاظ ذیھم با ا یمتابع

فق نزل فجمع بينهم  ».اـعند ذهاب الشّ
رده و بر کنقل  یبا طرق متعدد )٢(خود» سنن«ت را در ین روایز این یامام دارقطن

 وت نموده اند.کآن س

قال: صليت «است:  یمرو ب از حضرت ابن عباس )٣(»ح مسلمیصح«در   -۳

 سبعاً مجيعاً، قلت: يا ابا الشعثاء أظّنه أخر الّظهرو مجيعاً ثمانياً ج  مع انّليبّ 
 ».أنا أظن ذلكو عّجل العشاء، قال:و أّخر املغربو عّجل العرصو

 احناف مطابقت دارد. کامًال با مسلکان یت برداشت دو تن از راوین روایدر ا

 ین الصلوتین.، باب الجمع ب۱۷۱ص  ۱سنن أبی داود: ج  -١
 ، کتاب الصلوة، باب الجمع بین الصلوتین فی السفر.۳۹۳ص  ۱سنن دارقطنی: ج  -٢
، کتاب صلوة المسافرین و قصرھا، باب جواز الجمع بین الصلوتین فی ۲۴۶ص  ۱صحیح مسلم: ج  -٣

 السفر.
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 نند.ک یداللت م یح بر جمع صوریات به طور شّفاف و صرین روایھمه ا
به صورت  - ب -ه از حضرت ابن عباس ک یامام ترمذ یبعدث یحد  -۴

قال من مجع ب� الّصلوت� من غ� عذر فقد أيت «ده است: یت گردیمرفوع روا
 .)١(»باباً من أبواب الكبائر

را مدار آن بر حنش بن یرسد، ز یف به نظر میچه از لحاظ سند ضعت گرین روایا

و هو ضعيف عند أهل «فرموده اند: ن یدرباره اش چن / یه امام ترمذکس است یق
د ییامام محّمد نقل شده آن را تأ» موطأ«ه در ک یتیاما روا» غ�هو احلديث ضّعفه أمحد

بلغنا عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه انه كتب يف اآلفاق  /قال: �ّمد «ند: ک یم
واحد كب�ة من  �ربهم اّن اجلمع ب� الّصلوت� يف وقتو أن �معوا ب� الّصلوت� ينهاهم
 .)٢(»الكبائر
شوند تا آن را بر جمع  یز مجبور مین یقیموارد قائالن جمع حق یدر بعض  -۵

است:  یه از حضرت ابن عباس مروکث باب ینند. مانند حدکحمل  یصور

العشاء باملدينة من و مغربـ�� الو العرصو ب� الظهرج  قال: مجع رسول اهللا«
 ».المطرو غ� خوف

آن را  /اند، فقط امام احمد  یرفتن جمع فعلیائمه ھم مجبور به پذ رینجا سایدر ا
مردم  ی ه ھمهکد ینما ید میار بعین گفته بسیا یحمل نموده است. ول یماریبر حالت ب

از حضرت ابن عباس  ین، وقتیمار بوده باشند؛ و گذشته از ایمحله در آن وقت ب

ان «در پاسخ فقط گفت: از جمع چه بود؟ ج  دند: منظور حضرت رسول خدایپرس
ر آن کشان از ذیگرفت قطعًا ا ین عمل انجام میا یماریاگر به سبب ب» التحرج أمته

 ردند.ک نمی فروگذار

فی السفر و در باب صفة الصلوة  ۳۹۵ص  ۱این روایت را امام دارقطنی نیز در کتاب سنن خود: ج  -١
حنش «فرمایند:  الجمع بین الصلوتین من غیر عذر و صفة الصلوة فی السفینة، روایت نموده و می

 ».ھذا ابوعلی الرحبی متروک
گوید: أخبرنا بذلک الثقات عن العالء بن الحارث عن مکحول. (موطأ امام  می /امام محمد  -٢

 .)۱۲۹، ۱۳۰محّمد، باب الجمع بین الصلوتین فی السفر و المطر، ص 
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ت ین روایه در اککند  می اعتراف )١(»یفتح البار«در  /ن رو حافظ ابن حجر یاز ا
ن یجز ا یث باب راھیه حدیتوج یقت برایبھتر است. در حق یمراد گرفتن جمع صور

گر ھم ید یھا تیمراد گرفته شود، روا یت جمع صورین روایوجود ندارد، پس ھرگاه در ا
 حمل خواھند شد. یر بر جمع صوریناگز

س، با کد. برعیآ ید میق پدیات تطبیروا ی ان ھمهی، در میرفتن جمع صوریبا پذ -۶
 س ت حضرت عبدالله بن مسعودیث باب و روایحد یقیدر نظر گرفتن جمع حق

امًال رھا خواھند ک» ...صلوًة لغ� ميقاتهاج  ما صّ� رسول اهللا«ن؛ یحیصح در
ات یروا ی ان ھمهیه با آن، مکح دارد یترج یه ایشد و به طور مسلم توج

 ق محقق گردد.یتطب
ق و جالب را در رابطه یار دقیه بسیتوج )٢(»فتح الملھم«در  / یعّالمه عثمان -۷

ه جمع ک یثیان فرموده اند: در احادیبن گونه یا یبا مراد گرفتن جمع صور
ن ظھر و یجا نمودن بیکن مورد بحث قرار گرفته در آنجا عالوه از ین الصلوتیب

گر ثابت نشده و ید یدام از نمازھاکچ یان مغرب و عشاء جمع ھیعصر و م
ن نمازھا یز فقط به جمع ھمیست، ائمه ثالثه نیھم به جواز آن قائل ن یسک

دام کچ یا عشاء و فجر نزد ھیا عصر و مغرب یفجر و ظھر ن یمعتقدند، و جمع ب
اثبات آن وجود ندارد. پس اگر  ینه یھم در زم یتیست و روایز نیشان جا

ه کشود  نمی افتهین تفاوت یا یبرا یل معقولیچ دلیباشد ھ یقیھدف جمع حق
 .ان عصر و مغرب روا نباشد!یگردد اما م یز تلقین نماز ظھر و عصر جایجمع ب

ان فجر و یرا مین تفاوت معقول خواھد بود زیا یالبته با در نظر گرفتن جمع صور
 یلین دو، وقت ُمھمل طویان ایه در مکست ین نکمم ین سبب جمع صوریظھر بد

 .ان عصر و مغرب، روا نباشد!یوجود دارد و در م
 ان فجر ویرا مین تفاوت معقول خواھد بود زیا یالبته با در نظر گرفتن جمع صور

 یلین دو، وقت مھمل طویان ایه در مکست ین نکمم ین سبب جمع صوریظھر بد
ر یان پذکن رو امیاز ا یان عصر و مغرب، و عشاء و فجر جمع صوریوجود دارد و در م

و استحسن ھذا القول القرطبی و امام الحرمین و جزم ابن الماجشون و الطحاوی و قواه ابن سید  -١
 .العصر)» الجامع الصحیح«خیر الظھر و ، باب تأ۱۹ص  ۲الّناس. (فتح الباری ج 

 ، باب جواز الجمع بین الصالتین للمسافر ط مکتبه دارالعلوم کراچی.۵۷۹ص  ۴فتح الملھم ج  -٢

 

                                           



 ٢٦٥  )مسافر نماز) ۴۱( باب: (کتاب الصلوة

ه حضرت رسول کشود  یروه اند. پس معلوم مکر عصر و عشاء میه اوقات اخکست ین

ان ید جمع در می، وگرنه بایقیردند نه بر جمع حقک یعمل م یبه جمع صورج  رمکا
 بود. ینمازھا روا م ی ھمه
 م پرداخت:یخواھ یثالثه بر جمع صور ی به طرح اعتراضات ائمه کنیا

به گونه  س حضرت انس یھا تیاز روا یبرخ )١(»ح مسلمیصح«در  اعتراض اول:
از  یکیان ندارد، به طور مثال الفاظ کام یه در آنھا مراد گرفتن جمع صورکھستند  یا

إذا عجل عليه السفر يؤخر الّظهر ج  عن ا�س عن انليب«ن آمده است: یات چنین روایا
�� العشاء ح� و مغرب حيّت �مع بينهاـ�ؤّخر الو وقت العرص فيجمع بينهما إيل أّول

 ».يغيب الشفق

يؤخر الظهر «ل گذشته در ید گفت: با توّجه به دالین مستدل جمھور، بایدر پاسخ ا

ل  ن یز بدین» حني يغيب الشفق«ست و یا داخل نیت در مغیغا» وقت العرصايل اوّ
ه با ین توجیردند. اک یشدن غروب شفق ادا م یکه نماز مغرب را ھنگام نزدکمعناست 

ت یگردد، در آن روا ید مییز تأین )٢(»داود یسنن اب«در  ب ت حضرت ابن عمریروا
با شتاب  )٣(هیھمسرش حضرت صف یماریشان به علت بیا یه بارکم یخوان ین میچن
ر در ین تأخیر بجا آوردند، از ایردند و سرانجام نماز مغرب را با تأخک یم یر را طیمس

فسار حيّت اغب الشفق ف�ل فجمع «ر شده است: ین تعبیچن» داود یسنن أب«ت یروا
 ».بينهما

 ل منقول است:یرات ذیر با تعبین تأخیز ایگر نید یھا تیو در روا

، کتاب صلوة المسافرین و قصرھا، باب جواز الجمع بین الصلوتین فی ۲۴۵ص  ۱صحیح مسلم: ج  -١
 السفر.

 السفر، باب الجمع بین الصلوتین.سنن أبواب صلوة  ۱۷۷ص  ۱سنن ابی داود: ج  -٢
خرب بشدة مرضها وقرب موهتا، يدل عليه ما رواه النسائی، قال: سألنا سامل بن عبداهللا عن الصلوة فی السفر أ -٣

لوات فی السفر؟ فقال: ال اال بجمع ثم انتبه فقال: كانت عنده  فقلنا أكان عبداهللا جيمع بني شیء من الصّ

ل يوم من االخرة فركب وانا معه...صفية فارسلتْ إليه انی فی  نيا واوّ  آخر يوم من الدّ
 ، باب الجمع بین الصلوتین، ط سھارنپور)۲۳۵ص  ۲(بذل المجھود: ج  
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 .)١(حتّي كان بعد غروب الشفق الف)

 .)٢(حتّي إذا كان بعد ما غاب الشفق ب)

 .)٣(حتّي إذا كاد يغيب الشفق ج)

 .)٤(حتّي إذا كان أن يغيب الشفق د)

 .)٥(بعد أن يغيب الشفق ) ھ

حتّي إذا كاد يغيب «ه کست ین نیجز ا یات، راھیان روایق میتطب ینجا برایدر ا

ان، ین اختالف راویه شوند. و ایات بر آن حمل و توجیروار یرد و سایاصل قرار گ» الشفق
بودند  یکار به ھم نزدیه چون اوقات بسکن صورت یم بدینک یتلق یت بالمعنیرا روا

گر با ید یو راو» كاد يغيب الشفق«با  یگریو د» غاب الشفق«با  یکیور را کان مذیجر

ه حضرت ابن کح گذشته یصر اتیرده اند. با توّجه به رواکر یتعب» قبل غيبوبة الشفق«

رسد و  یق راجح به نظر میه و تطبین توجیااند  عمل نموده یبر جمع صور ب عمر
 ند:ک ید مییز آن را تأیل نیات ذیالفاظ روا

 آمده است.» قلّام يلبث حتي يقيم العشاء« )٦(»یح بخاریصح«در  الف)

اذا كان قبل غيوب حتي «شود:  یر مشاھده مین تعبیا )٧(»داود یسنن اب«در   ب)

 ».الشفق نزل فصيلّ املغرب ثم انتظر حتّي غاب الشفق فصيلّ العشاء

 .۴۰۳۷، رقم ۷۱۴ص  ۵جامع االصول: ج  -١
 .۸، باب الجمع بین الصلوتین فی السفر، رقم ۳۹۱ص  ۱سنن دارقطنی: ج  -٢
 .۱۷بین الصلوتین فی السفر، رقم ، باب الجمع ۳۹۳ص  ۱ھمن مرجع ج  -٣
 .۲۱، باب الجمع بین الصلوتین فی السفر، رقم ۳۹۴ص  ۱ھمان مرجع ج  -٤

، کتاب صلوة المسافرین و قصرھا، باب جواز الجمع بین الصلوتین فی ۲۴۵ ج ۱صحیح مسلم ج  -٥
 السفر.

جمع بین المغرب و  ، ابواب تقصیر الصلوة، باب ھل یؤذن أو یقیم اذا۱۴۹ص  ۱صحیح بخاری: ج  -٦
 العشاء.

 ، باب الجمع بین الصلوتین.۱۷۱ص  ۱سنن أبی داود: ج  -٧

 

                                           



 ٢٦٧  )مسافر نماز) ۴۱( باب: (کتاب الصلوة

نزل «آمده است: » حتّي اذا كاد يغيب الشفق«ت یه بعد از رواک یالفاظچنین  ھم ج)

حتي اذا كان آخر «ر یا تعبی» مغرب ثم انتظر حتّي اذا غاب الشفق صيلّ العشاءـفصيلّ ال

ه مذبور را یتوج )١(»قد تواري الشفق فصيلّ بناو ب ثم اقام العشاءالشفق نزل فصيلّ املغر
 دھد. ید قرار مکیمورد تأ
ب یغین یح«ه مراد از کرد که ین توجیتوان چن یز میرا ن س ت حضرت انسیروا
بوبت شفق در یه غکشده بود و چون  یکه وقت غروب شفق نزدکآن است  »الشفق

توان  نمی ست،ین نکدو نماز مم یمحدود، ادارد و در آن وقت یگ یلحظه انجام م یک
 ور را مراد گرفت.کالفاظ مذ یقیحق یمعنا

ه در کست چرا یدرست ن ین بر جمع صورین الصلوتیاطالق جمع ب اعتراض دّوم:
ن را ین الّصلوتیات جمع بیگردد، پس روا یدر وقت خودش ادا م ین صورت ھر نمازیا

 خواھد بود. یدیل بعیردن تأوکبر آن حمل 
از  ین بر جمع صورین الصلوتیه اطالق جمع بکتوان گفت  یال مکن اشیدر جواب ا

 ل شان به حضرت حمنة بنت جحشیه اکثابت است؛ چنانج  حضرت‹ گفتار خود آ
 تعّج� العرص ثم تغتسل� حيّت تطهر�نو فان قو�ِت يلع أن توّخري الّظهر«فرمودند: 

 تعّجل� العشاء ثم تغتسل�و مغربـثم تؤخر�ن الالعرص مجيعاً و تصلّ� الظهرو
 .)٢(»جتمع� ب� الّصلوت�و

در  ین به منظور سھولت در نظر گرفته شده ولین الّصلوتیجمع ب اعتراض سوم:
را یاست ز یلکدشوار و مش یه امرکشود بل نمی مشاھده یگونه سھولت چیھ یجمع صور

 د.یآ یافراد برنم ی ھمه یق اوقات از عھده ین دقییتع
وجود  یسھولت و راحت یلیھم خ ید گفت: در جمع صوریراد باین ایدر پاسخ ا

اده و سوار شدن و وضو گرفتن دشوار است و با یمسافر ھر بار پ یه براکدارد؛ چرا 
 ل برطرف خواھد شد.کن مشیا یجمع صور

، تحت باب الجمع بین ۳۹۳ص  ۱، در سنن دارقطنی: ج ۴۰۳۷رقم  ۷۱۶ص  ۵جامع االصول: ج  -١
 الصلوتین نیز روایتی تقریبًا با ھمین الفاظ مروی است.

 المستحاضة انھا تجمع بین الصلوتین بغسل واحد.، ابواب الطھارة باب فی ۳۳ص  ۱جامع ترمذی ج  -٢
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ات جمع یحمل نمود اّما روا یتوان بر جمع صور یر را میجمع تأخ اعتراض چھارم:
 ق داد.یتوان با آن تطب نمی م رایتقد

ج  رمکم به حضرت رسول ایه نسبت دادن جمع تقدکور آن است کمذ ی پاسخ شبھه
ن یه امام ابوداود آن را چنکآمده است  س از حضرت معاذ بن جبل یتیفقط در روا

قبل أن تز�غ الشمس أّخر  اكن يف غزوة تبوك اذا ارحتلج  اّن انّليبّ «ند: ک یت میروا
 اذا ارحتل بعد ز�غ الّشمس صّ� الّظهرو الّظهر حيت �معها ايل العرص فيصلّيهما مجيعاً 

مغرب حيت يصلّيهما مع ـمغرب اّخر الـ�ن اذا ارحتل قبل الو العرص مجيعاً ثّم سارو
 .)١(»مغربـاذا ارحتل بعد املغرب عّجل العشاء فصالها مع الو العشاء
ند: یفرما یر آن مکپس از ذ /ف است، خود امام ابوداود یامًال ضعکث یحد نیاما ا

 قتيبة وحده«
ّ

  .»� إشارة إيل ضعف هذا احلديثو لم يرو هذا احلديث إال

» باب ما جاء يف اجلمع ب� الصلوت�«ل ابواب السفر، مجددًا یدر ذ / یامام ترمذ

و «د: یفرما یت حضرت معاذ میج روایل آن باب، پس از تخریرا عنوان نموده و در ذ

د به قتيبة النعرف أحداً رواه عن الليث غريه  ».حديث معاذ حديث حسن غريب تفرّ

علوم «ف قرار داده و در یت را ضعین روایز ایه در تساھل شھرت دارد نکم کامام حا

ان بعض الضعفاء أدخله عيل «ند: ک ین نقل میرا چن / یقول امام بخار» احلديث

 ».قتيبة
نند، از جمع ک یت را نقل مین روایه اکث، یر حّفاظ حدیدام از ساکچ ین طور ھیھم

 افتیاز آنان  یکیچ یت ھیو نماز عصر در روااند  اوردهیان نیبه م یم سخنیتقد
است:  ین گونه مرویا )٢(»داود یسنن أب«در  س ت حضرت انسیه رواکشود، چنان نمی

ر الظّهر إيل وقت العرص ثم نزل اذا ارحتل قبل أن ج  قال: كان رسول اهللا« مس أخّ تزيغ الشّ

 ».ج فجمع بينهام فان زاغت الشمس قبل أن يرحتل صيلّ الظهر ثم ركب

 ، کتاب الصلوة، باب الجمع بین الصلوتین.۱۷۲ص  ۱سنن أبی داود: ج  -١
 ، باب الجمع بین الصلوتین.۱۷۲ص  ۱سنن أبی داود: ج  -٢

 

                                           



 ٢٦٩  )مسافر نماز) ۴۱( باب: (کتاب الصلوة

نماز ظھر مورد بحث قرار گرفته و از  ید فقط ادایت پس از زوال خورشین روایدر ا
در گفتار  /ن رو امام ابوداود یست از ھمیمطرح ن یچ گونه بحثینماز عصر ھ

 .)١(»ليس يف تقديم الوقت حديث قائم«ند: یفرما یمشھورش م

اربعني «و » یلیمعجم اسماع«به نقل از  )٢(»یفتح البار«البته حافظ ابن حجر در 

ل�ن روي اسحق «سد: ینو یرا نقل نموده است و م یتیم رواید جمع تقدییدر تأ» حاكم

 اكن يف سفر فزالت الشمس صّ� الّظهر بن راهو�ه هذا احلديث عن شبابة فقال: اكن إذا
 »یلیأخرجه االسماع ».العرص مجيعاً ثم ارحتلو

ن یه در نقل ایه اسحاق بن راھوکاند  ردهکاعتراض  یلیت خود اسماعین روایبر ا
ت نموده یه روایه آن را از اسحاق بن راھوک یابیت از شبابه ُمتفّرد بوده و جعفر فریروا

 شود. یافته میت دو تفّرد ین روایاز ُمتفّرد است، پس در ین

 ليس ذلك بقادح فانهما امامان حافظان«ند: یفرما یال مکن اشیحافظ در پاسخ ا
ن جھت قانع یاز ا یپاسخ عالمه عسقالن ی؛ ول»قد وقع نظ�ه يف األر�ع� للحا�مو
 آن را معلول قرار داده اند. / یلیه خود اسماعکست یننده نک

انش به ظاھر ثقه باشند اّما در آن، علت یه راوکشود  یگفته م یتیمعلول، به روا
ح یتشر یص آن ھستند و گاھیه محدثان ماھر، قادر به تشخکوجود دارد  یقادحه ا

ن یرفع ا یمعلول قرار گرفت برا یثیست. پس ھرگاه حدیر نیان پذکآن با الفاظ ام
ه در کن حال یبا ا /م کنخواھد بود و امام حا یافکان یق راویعارضه، فقط توث

ه آن را در کرده است بلکر نکذ» کمستدر«ت را در ین روایتساھل شھرت دارد، ا
جمع  ی م دربارهییه بگوکخواھد بود  یامًال بجا و منطقکند. لذا ک ینقل م» نیاربع«

 / ینیق عّالمه عیشود تحق یه میوجود ندارد. توص یحیت صحیچ روایم ھیتقد
 .)٤(ردین بحث مورد مطالعه قرار گین ارامویپ )٣(»یعمدة القار«در 

َفٌق ] (۸[ - ۱۳۴۰  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

 ، باب الصلوة السفر ط دارالفکر.۴۳۳ص  ۳مرقاة المفاتیح ج  -١
 ارتحل بعدما زاغت الشمس صلی الظھر ثم رکب.، باب إذا ۴۷۹ص  ۲فتح الباری ج  -٢
 ، باب عدم جواز الجمع بین الصالتین جمعًا حقیقیًا.۹۷ص  ۲اعالء السنن ج  -٣
 .۵۷۶-۵۶۷صص  ۱، ج »درس ترمذی«به نقل از  -٤
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َفرِ  يِف  يَُص�ِّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن  َهْت  َحيُْث  َراِحلَِتهِ  ىلَعَ  السَّ  بِهِ  تَوَجَّ
  اللَّيِْل  َصَالةَ  إِيَماءً  يُوِمئُ 

َّ
َفَرائَِض  إِال

ْ
 .)١( َراِحلَته ىلع َوُ�وتِرُ  ال

به ھنگام سفر، نماز شب را ج  د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۸( -۱۳۴۰
 یگزاردند و ارکان آن را به صورت اشاره به جا یکه بر شترشان سوار بودند، م یدر حال

رقبله؛ و تنھا یا رو به غینداشت که شترشان رو به قبله باشد  یآوردند؛ و فرق یم
شترشان  یخواندند؛ و نماز وترشان را ھم بر رو یفرض را به حالت سواره نم ینمازھا

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

و امام احمد بن حنبل با  ی: امام مالک، امام شافع»راحلته یوتر علیو « شرح:
امام  یدانند؛ ول یز و روا میجا یث فوق، خواندن نماز وتر را بر سواریاستدالل به حد

ست؛ بلکه جھت خواندن یز نیجا ین باور است که خواندن وتر بر سواریفه بر ایابوحن
توان آن را بر  ین رو، نمیرا نماز وتر، واجب است؛ از ایاست؛ ز یاده شدن ضروریآن، پ
 گزارد. یسوار

آن  یعالمه طحاواست که  س گر از عبدالله بن عمرید یثیفه، حدیل امام ابوحنیدل

ت یروا »؟الوتر، هل يصّ� يف السفر يلع الراحلة ام ال«باب  »االثار یمعان شرح«را در 

 انّه اكن يصّ� يلع راحلته ،س عن ابن عمر«کند:  ین نقل میکرده است؛ آنجا که چن
 .»كاكن يفعل كذلج  �زعم اّن رسول اهللاو �وتر يلع االرضو

ش یکه نوبت وتر پ یخواند و زمان یم ینماز تھّجد را بر سوار س عبدالله بن عمر
ن عمل ی، ایخواند؛ و و ین، نماز وتر را میزم یشد و بر رو یاده میپ یآمد، از سوار یم

 داد. ینسبت مج  امبریرا به پ

تعارض وجود دارد؛ و اگر  س ت عبدالله بن عمرین دو روایو پرواضح است که در ا
ث باب یم که در حدیین بگویم که چنیم، ناچاریق دھیگر تطبیکدیھا را با  م آنیبخواھ

ث به ینماز تھّجد است؛ چون وتر گفتن تھّجد، در احاد »وتر«)؛ منظور از ۱۳۴۰(ح 

ز ین س ث ابن عمرین مورد، بحث شد. و در حدیشتر در ایکثرت آمده است (چنان که پ

 .۱۲۲۴ح  ۲/۲۱)؛ و ابوداود ۷۰۰-۳۹ح ( ۱/۴۸۷؛ مسلم ۱۰۰۰ح  ۲/۴۸۹بخاری  -١

 

                                           



 ٢٧١  )مسافر نماز) ۴۱( باب: (کتاب الصلوة

 الفرائضيو�ء ايماءاً صالة الليل «د: یگو یبه نماز تھّجد اشاره رفته است؛ آنجا که م
ّ

 اال
 ).»�وتر يلع راحلتهو

باشد.  یز می، جاینینظران د ، به اتفاق علماء و صاحبیو خواندن نماز تھّجد بر سوار

استفاده  »اذا تعارضا تساقطا« ی نان حاصل نشود، از قاعدهیق، اطمین تطبیو اگر بر ا
ھنگام وجود گر، بھتر آن است که به یر دیشود؛ به تعب یاس مراجعه میشود و به ق یم

دگاه یز دیاس نیح داده شود؛ و قیترج »اوفق بالقياس«ث، جانب ین احادیتعارض ب
 کند. ید مییاحناف را تأ

الوتر هل يصّ� يف السفر يلع الراحلة ام «باب  »االثار یشرح معان«در  یامام طحاو
ه، ، خواندن وتر به حالت نشستینظران فقھ به اتفاق علماء و صاحب«سد: ینو یم »؟ال

 .»ستیز نیستادن، جایبا وجود قدرت بر ا
ز باشد؛ چون در ید ناجایز باین یوتر بر سوار یت از آن دارد که اداین سخن، حکایا
ز یشود، بلکه استقبال قبله و نشستن به روش سّنت ن یام فوت می، نه تنھا قیسوار

 گردد. یفوت م
مذھب  ی د کنندهییات تأیل احناف و روایدال ی توانند جھت مطالعه یخوانندگان م

ند.یمراجعه نما »من كره الوتر عيل الراحلة«باب  »مصنّف ابن ايب شيبه«احناف، به 

 





 
 

 

 

 فصل دّوم

 )ٌف یَضعِ ] (۹[ - ۱۳۴۱

َالةَ  قرََصَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َعَل  قَدْ  َذلَِك  اَكنَ : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ  َ�مَّ  الصَّ
َ
اهُ . َوأ وَ  يفِ  رَ

نة رشح  .)١(السّ

اند: ھم  ھر دو عمل را انجام دادهج  د: رسول خدایگول  شهی) عا۹( -۱۳۴۱
اند و ھم به صورت کامل  نماز را به صورت کوتاه و شکسته (دو رکعت دو رکعت) گزارده

 اند. آورده یجا(چھار رکعت چھار رکعت) به 
 ].ت کرده استیروا» شرح السنة«ث را در ین حدیا ی[بغو

 )فیَضعِ ] (۱۰[ - ۱۳۴۲

َفتْحَ  َمَعهُ  وََشِهْدُت  ج انلَّيِبِّ  َمعَ  َغَزوُْت : قَاَل  ُحَصْ�ٍ  بِْن  ِعْمَرانَ  َوَ�نْ 
ْ
قَامَ  ال

َ
ةَ  فَأ  بَِمكَّ

ةَ  َ�َماِ�َ  ْلَةً  َعرْشَ
َ

  يل
َ

  يَُص�ِّ  ال
َّ

َعتَْ�ِ  إِال
ْ
ْهَل  يَا«: َ�ُقوُل  َر�

َ
ََ�ِ  أ ْرَ�ًعا َصلُّوا ابلْ

َ
إِنَّا أ

اهُ  .»َسْفرٌ  فَ وَ  أَبُو رَ

دَ  اوُ  .)٢(دَ

کار یبه جنگ و پج  د: ھمراه با رسول خدایگو س نی) عمران بن حص۱۰( -۱۳۴۲

جده یھج  شان بودم؛ آن حضرتیز با ایبا کافران و بدخواھان رفتم و در فتح مّکه ن
چھار رکعت چھار رکعت) فقط دو رکعت  یمکه اقامت نمودند و نمازھا را (به جاشب در 

تان را چھار رکعت یمردم شھر مکه! نمازھا یا«فرمودند:  یگزاردند و م یدو رکعت م
 ».میرا ما مسافرید؛ زیبگزار
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

، یچھار رکعت یدر نمازھا شود که ھرگاه مسافر یث، دانسته مین حدیاز ا شرح:
ش را کوتاه بخواند ینماز خو ین صورت ویم را به عھده گرفت، در ایامامت اشخاص مق

 ».لة للصائمباب القب«، ۴۳ح  ۲/۱۸۹دارقطنی  -١
 .۴/۴۳۰؛ و مسند احمد ۱۲۲۹ح  ۲/۲۳ ابوداود -٢

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٢٧٤

گر یاند، پس از سالم امام مسافر، دو رکعت د که بدو اقتدا کرده یمیو اشخاص مق
 ان برسانند.یبه پا ییش را به تنھایخو

 یھا یسالم دادن، به مقتدده است که پس از یامام مسافر، مستحب و پسند یو برا
ن ین است که ای. و بھتر ا»را من مسافر ھستمید؛ زیش را تمام کنینماز خو«د: یم بگویمق

 د.یش از شروع کردن در نماز و ھم پس از فارغ شدن از آن، دوبار بگویجمله را ھم پ
مبارزه کار و کارزار نمودم؛ با بدخواھان به نبرد و یدم؛ با دشمنان پی: جنگ»غزوُت «

 پرداختم.
 گزارد. یچھار رکعت، دو رکعت م ی: به جا»نیرکعت«
 مکرمه است. ی مردم شھر؛ مراد شھر مکه ی: ا»ا اھل البلدی«
 د.ی: نمازتان را کامل بخوان»صّلوا اربعاً «
 مسافران. ی؛ به معنا»سافر«: جمع »َسَفر«

 )فیَضعِ ] (۱۱[ - ۱۳۴۳

ْهرَ  ج انلَّيِبِّ  َمعَ  َصلَّيُْت : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن  َفرِ  يِف  الظُّ َعتَْ�ِ  السَّ
ْ
َعتَْ�ِ  َوَ�ْعَدَها َر�

ْ
 َوِ�  َر�

  يِف  ج انلَّيِبِّ  َمعَ  َصلَّيُْت : قَاَل  ِرَوايَةٍ 
ْ
َفرِ  َحرَضِ ـال   يِف  َمَعهُ  فََصلَّيُْت  َوالسَّ

ْ
ْهرَ  َحرَضِ ـال ْرَ�ًعا الظُّ

َ
 أ

َعتَْ�ِ  َوَ�ْعَدَها
ْ
َفرِ  يِف  َمَعهُ  وََصلَّيُْت  َر� ْهرَ  السَّ َعتَْ�ِ  الظُّ

ْ
َعتَْ�ِ  َوَ�ْعَدَها َر�

ْ
َعرْصَ  َر�

ْ
َعتَْ�ِ  َوال

ْ
 َولَمْ  َر�

ـمَ وَ  َشيْئًا َ�ْعَدَها يَُصلِّ 
ْ
  يِف  ْغرُِب ال

ْ
َفرِ  َحرَضِ ـال   َرَ�َعاٍت  ثََالُث  َسَواءٌ  َوالسَّ

َ
 َحرَضٍ  يِف  َ�نُْقُص  َوال

 
َ

َعتَْ�ِ  ْعَدَهاَو�َ  انلََّهارِ  ِوتْرُ  َوِ�َ  َسَفرٍ  َوال
ْ
اهُ . َر� وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

در سفر، نماز ظھر را (به ج  امبرید: ھمراه با پیگو س ) عبدالله بن عمر۱۱( -۱۳۴۳
 م.یم و پس از آن، دو رکعت (سّنت) خواندیچھار رکعت) دو رکعت گزارد یجا

 د:یگو س گر آمده است که عبدالله بن عمرید یتیو در روا

شان در یب که با این ترتیام؛ بد رسفر نماز گزاردهیدر سفر و غج  امبریھمراه با پ
ام. و  ام و پس از آن، دو رکعت (سّنت) خوانده ر سفر، نماز ظھر را چھار رکعت گزاردهیغ

ام و پس از آن،  چھار رکعت) دو رکعت گزارده یشان نماز ظھر را (به جایز با ایدر سفر ن
ام؛ و  چھار رکعت) دو رکعت گزارده یز (به جایام. و عصر را ن دو رکعت (سّنت) خوانده

 نخواندند. یزی(در سفر) پس از نماز عصر، چج  بود که آن حضرت ین در حالیا

 .۵۵۲ح  ۲/۴۳۷ترمذی  -١

 

                                           



 ٢٧٥  )مسافر نماز) ۴۱( باب: (کتاب الصلوة

سه گزاردند و از  یکسان میر سفر، ینماز مغرب را در سفر و غج  و رسول خدا
افزودند؛ بلکه در سفر و َحَضر،  یرا بر آن م یزیکردند و نه چ یرا کم م یزیرکعت، نه چ
د که پس از آن، دو رکعت یآ یگزاردند؛ و نماز مغرب، وتر روز به شمار م یسه رکعت م

 (سّنت) وجود دارد.
 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا

 )حیَصحِ ] (۱۲[ - ۱۳۴۴

ْمُس  َزاَغِت  إَِذا: َ�بُوكَ  َغْزَوةِ  يِف  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  َجبٍَل  بِْن  ُمَعاذِ  َوَ�نْ  نْ  َ�بَْل  الشَّ
َ
 أ

َل  ِ
َ

ْهرِ  َ�ْ�َ  مَجَعَ  يَْرحت َعرْصِ  الظُّ
ْ
ََل  َو�ِنِ  َوال نْ  َ�بَْل  اْرحتَ

َ
ْمُس  تَِز�غَ  أ رَ  الشَّ خَّ

َ
ْهرَ  أ َل  َحىتَّ  الظُّ ِ�ْ�َ 

َعرْصِ 
ْ
ـمَ  َوِ�  لِل

ْ
ْمُس  اَغبَِت  إَِذا َذلَِك  ِمثَْل  ْغرِِب ال نْ  َ�بَْل  الشَّ

َ
َل  أ ِ

َ
ـمَ  َ�ْ�َ  مَجَعَ  يَْرحت

ْ
 ْغرِِب ال

ِعَشاءِ 
ْ
ََل  َو�ِنِ  َوال نْ  َ�بَْل  اْرحتَ

َ
ْمُس  تَِغيَب  أ رَ  الشَّ خَّ

َ
ـمَ  أ

ْ
َل  َحىتَّ  ْغرَِب ال ِعَشاءِ  َ�ْ�ِ

ْ
 َ�َْمعُ  ُ�مَّ  لِل

اهُ . بَيْنَُهَما وَ د أَبُو رَ اوُ يّ  دَ ذِ مِ ْ الرتِّ  .)١(وَ

که  یتبوک وقت ی در غزوهج  امبرید: پیگو س ) معاذبن جبل۱۲( -۱۳۴۴
ظھر و عصر را (در وقت  یکرد، نمازھا یشان، زوال میش از حرکت کردن اید پیخورش
ش از زوال یم)؛ و ھرگاه پیگزاردند (جمع تقد یھا را م کردند و آن یکجا جمع میظھر) 
افکندند و در وقت عصر، آن را با نماز  یر میکردند، ظھر را به تأخ ید، حرکت میخورش
ن رفتار یز چنیر)؛ و در مورد نماز مغرب نینمودند (جمع تأخ یکجا جمع میعصر، 

مغرب و  یکردند، نمازھا ید، حرکت میھرگاه پس از غروب خورش یعنینمودند؛  یم
گزاردند (جمع  یھا را با ھم م نمودند و آن یکجا جمع میعشاء را (در وقت مغرب) 

ر ینمودند، نماز مغرب را به تأخ یش از غروب آفتاب حرکت میکه پ یم)؛ و ھنگامیقدت
گاه در وقت عشاء، آن دو را با ھم جمع  انداختند تا آن را با عشاء بخوانند؛ آن یم

د، حرکت یش از زوال خورشیکه پ یتبوک، وقت ی در غزوهج  امبریپ یعنیکردند. ( یم
کردند و  یانداختند و به ھنگام عصر، با نماز عصر جمع م یر میکردند، ظھر را به تأخ یم

خواندند و  یظھر و عصر را با ھم م یکردند، نمازھا یھرگاه پس از زوال آفتاب حرکت م
کردند، نماز مغرب را به  یش از مغرب سفر مینمودند. و اگر پ یپس از آن، حرکت م

 .۵/۲۴۱؛ و مسند احمد ۵۸۶ح  ۱/۲۸۴؛ نسایی ۵۵۳ح  ۲/۴۳۸؛ ترمذی ۱۲۲۰ح  ۲/۱۸ابوداود  -١

 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٢٧٦

بعد از غروب آفتاب حرکت  اگر یانداختند تا آن را با عشاء بخوانند؛ ول یر میتأخ
 .)خواندند یختند و با مغرب ماندا یکردند، نماز عشاء را به جلو م یم

 ].اند ت کردهیروا یث را ابوداود و ترمذین حدی[ا
 :»تبوک ی غزوه« شرح:
ار گرم، یه ھوا بسکوست یبه وقوع پ یدر رجب سال نھم ھجرت، زمان کتبو ی غزوه

و  یطوالن ین سفر، با مسافتیدار بودند. مسلمانان در ا هیده، و درختان سایھا رس وهیم
ل ین دلیشدند؛ به ھم یرو م رومند روبهیُمستعد و ن یاه و دشمنانیآب و گ یب یابانیب

دام که به چه منظور و کت، به مسلمانان اطالع داد کقبل از حرج  رمکحضرت رسول ا
 ند.ینما یه از ھر نظر آمادگکن یند، تا اک یت مکسو حر

تعّلل  یادیز یھا بود. منافقان به بھانه یسالکو خش یزمان، زمان تنگدست
د و مسافت یشد یرومند و زورآور، و فرار از گرمایدند و از ترس دشمنان نیورز

 د در حق، خارج شدن ھمراه رسول خدایو ترد کبه جھاد و ش یتوجھ یو ب یطوالن
 را ناپسند نمودند و سر باز زدند.ج 

رعب و وحشت به دولت مجاور و ترساندن  ین غزوه، ھمانا القایا ی زهیسبب و انگ
 یرویو ن یدعوت اسالم ین، تھاجم آورده و برایز اسالم و مسلمکآن بود، تا مبادا به مر

ن بود ین غزوه ھمیھدف ا ید. آریجاد خطر نمایشرفت است، ایه در حال پکآن  ینوپا
ه کستند ین ییگوارا ی حساب و لقمه یه مسلمانان، مال بکھا متوجه شوند  یه رومک

بودند،  یف میرا اگر مسلمانان ضعیخود قرار دھند، ز ی ھا بتوانند آنھا را طعمه یروم
ت کحر» روم«رومند یبزرگ و ابرقدرت و ن یامپراطور یھرگز با ارتش خود به سو

 شدند. یآن نم یردند، و متھّورانه و جسورانه، داخل مرزھاک ینم

» کتبو«نه را به قصد یھزار تن از مجاھدان اسالم، مد یفاق سبه اتج  آن حضرت

به حضور آن » وحنة بن رؤبةی«دند، یرس کبه تبوج  رسول خدا یگفتند. وقت کتر

و » جرباء« یه پرداخت. اھالید و با رسول خدا مصالحه نمود و جزیرسج  حضرت

 نامه مرقوم فرمود. آنھا امان یبراج  دند، حضرتیز به حضور رسین» أذرح«

رده و از ک ینینش ھا عقبیه رومکد یخبر رسج  رمکبه حضرت رسول ا کدر تبو

مناسب ندانست ج  اند. آن حضرت م تھاجم و تجاوز به مسلمانان منصرف شدهیتصم

 



 ٢٧٧  )مسافر نماز) ۴۱( باب: (کتاب الصلوة

رعب و وحشت) تحقق  یرا ھدف (القاید زیب نمایشورشان آنھا را تعقکه در داخل ک
 افته بود.ی

نه یاقامت فرمود، دوباره به مد کش از ده شب در تبویه بکنیبعد از اج  امبریپ
 بازگشت.

مغرب  ید از وسط آسمان به سوید زوال کرد؛ خورشی: خورش»زاغت الشمس«
 منحرف شد.

 : سفر کرد؛ مسافرت نمود؛ به سفر رفت؛ کوچ کرد.»ارتحل«
 )حسن] (۱۳[ - ۱۳۴۵

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
َرادَ  َساَفرَ  إَِذا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  أ

َ
نْ  َوأ

َ
ِقبْلَةَ  اْستَْقبََل  َ�َتَطوَّعَ  أ

ْ
 بِنَاقَِتهِ  ال

 َ اهُ . ر�به وَجهه َحيُْث  َص�َّ  ُ�مَّ  فََكربَّ وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

رفتند و  یبه مسافرت مج  د: ھرگاه رسول خدایگو س ) انس بن مالک۱۳( -۱۳۴۵
گفتند؛  یر مینمودند و تکب یش را رو به قبله میخواستند نماز نفل بگزارند، شتر خو یم

 حرکت یشان به چه جھتیکرد که شتر ا ینم یگزاردند؛ و فرق یش را میگاه نماز خو آن
 ا پشت به آن).ی(رو به قبله کند  می

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
خواندن نماز ند: یگو یث باال می، با توجه به حدینظران فقھ علماء و صاحب شرح:

به  یازیز است؛ و در آن صورت، نینفل در حال سوار بر مرکب، به طور مطلق جا
 است. یرکوع و سجده، فقط اشاره کاف یست و برایاستقبال قبله و رکوع و سجده ھم ن

ن یاحناف) آمده است: اگر ز یمھم فقھ یھا از کتاب یکی( »الدر المختار«در کتاب 
ن حکم، شامل یز است؛ و ای، باز ھم نماز نفل بر آن جا، آلوده به نجاست بودیسوار
ن رو، خواندن نماز نفل در اتوبوس، یشود. از ا یز میچرخدار ن یھا ھا و مرکب یسوار

ز است؛ البته یه، بدون استقبال قبله و با اشاره کردن جایر وسائط نقلیقطار و سا
 است که عبارتند از: ییھا تبصره ین مسأله، جدا است و داراینماز فرض، از ا ی مسأله
وجود داشت،  یستادن، رکوع، سجده و استقبال قبله در سواریاگر امکان ا  -۱

 ندارد. یخواندن فرض اشکال

باب صفة صالة التطّوع فی السفر و استقبال «، ۳ح  ۱/۳۹۶؛ دارقطنی ۱۲۲۴ح  ۲/۲۱ابوداود  -١
 .»الصالة علی الداّبةالقبلة عند 
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ان وقت نماز، یر نبود و قبل از پایپذ ، امکانیام، رکوع و سجده در سواریاگر ق  -۲
 احتمال توقف وجود نداشت، به ھر صورت ممکن نماز خوانده شود.

وقت  یشخص در ابتدا یبود، ول یاز وقت نماز باق یھر صورت، اگر زمان کافدر 
ح ینشد و نمازش را نشسته خواند، در آن صورت طبق ترج ینماز، منتظر توقف سوار

ن یز است؛ اگر چه بھتر ای) نمازش جا۴۷۱ص  ۱(در کتاب رد المحتار ج  یعالمه شام
ش یش پیستاده برایدن نماز در حالت اکه امکان خوان یا تا زمانیبود که تا آخر وقت 

 کرد. ید، صبر میآ یم
 )حیَصحِ ] (۱۴[ - ۱۳۴۶

ْوَ  َراِحلَِتهِ  ىلَعَ  يَُص�ِّ  وَُهوَ  فَِجئُْت  َحاَجةٍ  يِف  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َعثَِ� : قَاَل  َجابِرٍ  َوَ�نْ 
َ

� 
ـمَ 

ْ
قِ ال ُجودَ  َوَ�َْعُل  رْشِ خفض السُّ

َ
ُكوع من أ اهُ . الرُّ وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

 یمرا به جھت انجام کارج  د: رسول خدایگو س ) جابر بن عبدالله۱۴( -۱۳۴۶

 یش رو به سویبر شتر خوج  دم که آن حضرتیل داشتند؛ و چون برگشتم، دیگس
خود  ی اشاره یعنیدادند؛ ( یتر از رکوع انجام م نییگزارند و سجده را پا یمشرق نماز م

 دادند). یرکوع قرار م یش برایخو ی ارهتر از اش نییسجده، پا یرا برا
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

 .۳/۳۳۲؛ و مسند احمد ۳۵۱ح  ۲/۱۸۲؛ ترمذی ۱۲۲۸ح  ۲/۲۲ ابوداود -١

 

                                           



 
 

 

 

 فصل سوم

فق] (۱۵[ - ۱۳۴۷  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

َعتَْ�ِ  بم� ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َص�َّ : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن 
ْ
بُو َر�

َ
يِب  َ�ْعدَ  َوُ�َمرُ  َ�ْعَدهُ  بَْ�رٍ  َوأ

َ
 أ

ْرَ�ًعا َ�ْعدُ  َص�َّ  ُ�ثَْمانَ  إِنَّ  ُ�مَّ  ِخَالفَِتهِ  ِمنْ  َصَدًرا َوُ�ثَْمانُ  بَْ�رٍ 
َ
 َص�َّ  إَِذا ُ�َمرَ  اْ�نُ  فاََكنَ  أ

َِمامِ  َمعَ 
ْ

ْرَ�ًعا َص�َّ  اإل
َ
َعتَْ�ِ  ص� وَحده صالَها َو�َِذا أ

ْ
 .)١(َر�

را) در  یچھار رکعت (نمازج  د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۱۵( -۱۳۴۷

(در روزگار خالفت  س امبریز پس از پین س ، دو رکعت گزاردند؛ و ابوبکرٰی ن منیسرزم

را در  ی(در زمان خالفتش، نماز چھار رکعت س ز پس از ابوبکرین س ش) و عمریخو

ش، دو رکعت یخالفت خو یھم در ابتدا س ) دو رکعت گزاردند؛ و عثمانٰی ن منیسرزم

کرد و  یقصر (و شکسته) نم ٰی را در من ینماز چھار رکعت س عدًا عثمانب یگزارد، ول یم

در مکه ازدواج کرده بود و خود  س را عثمانیگزارد؛ (ز یم یھا را کامل و چھار رکعت آن
 دانست). یم میرا مق

گزارد، آن را  یم) نماز میز ھرگاه پشت سر امام (مقین س ن رو، عبدالله بن عمریاز ا
کرد و آن را  یخواند، قصر م یآن را م ییگزارد؛ و ھرگاه به تنھا یم یرکعتکامل و چھار 

 گزارد. یدو رکعت م
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ن آمده است:یچن یث در بخارین حدیا شرح:

مع و عمرو ايب ب�رو بمً� ر�عت�،ج  قال: صلّيُت مع انليبّ  س عن عبدا� بن عمر«
د: در یگو یم س عبدالله بن عمر«)؛ ۱۰۸۲، ح ی(بخار »من امارته ثم اتّمها عثمان صدراً 

؛ و دارمی ۱۴۵۱ح  ۳/۱۲۱)؛ نسایی ۶۹۴-۱۶ح ( ۱/۴۸۲؛ مسلم ۱۰۸۲ح  ۲/۵۶۳بخاری  -١
 .۱۵۰۶ح  ۱/۴۲۳
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دو رکعت  ،س خالفت عثمان یو ابتدا س عمر س ابوبکر ،ج ، نماز را با رسول خداٰی ِمن
 س را عثمانیچھار رکعت) خواند؛ (ز یعنینماز را کامل ( س خواندم؛ اّما بعدًا عثمان

 .»دانست) یم میمقدر مکه ازدواج کرده بود و خود را 
 ن وارد شده است:یگر چنید یتیو در روا

بمً� ار�ع ر�عات، اسرتجع، ثّم  س لّما قيل هل: صّ� بنا عثمان س عن ابن مسعود«
بمً�  س صلّيُت مع ايب ب�ر الصديقو بمً� ر�عت�،ج  قال: صلّيُت مع رسول اهللا

فليَت حّظي من ار�ع ر�عات بمً� ر�عت�،  س صلّيُت مع عمر بن اخلطابو ر�عت�،
 )۱۰۸۴ح  ی(بخار »ر�عتان متقّبلتان

ما چھار رکعت،  یبرا ٰی در من س گفتند: عثمان س که به عبدالله بن مسعود یھنگام«
ه راجعون گفت و فرمود: من با رسول ی(متأّسف شد و) اّنا لله و اّنا ال یامامت نموده است؛ و

در  س دو رکعت خواندم و با عمر ٰی در من س ابوبکردو رکعت خواندم؛ با  ٰی در منج  خدا
ن چھار رکعت، ھمان دو رکعت، مورد قبول یا یکاش! به جا یا دو رکعت خواندم. ٰی من

 .»خداوند، واقع گردند
 ن آمده است:یح مسلم چنیث، در صحین حدیو ا

عثمان و عمرو ابو��رو بمً� صالة املسافرج  قال: صّ� انليبّ  س عن ابن عمر«
يصّ�  س �ن ابن عمرو ثما� سن�؛ او قال: سّت سن�. قال: حفص (يع� ابن اعصم):

بم� ر�عت� ثم يأيت فراشه؛ فقلُت: اي عّم! لو صلّيَت بعدها ر�عت�؟ قال: لو فعلُت 
 ).۶۹۴(مسلم، ح  »التممُت الصالة

 ،ٰی ن منیدر سرزم س و عمر س ابوبکر ،ج د: رسول خدایگو س عبدالله بن عمر«
ا شش سال یز ھشت ین س خواندند. عثمان بن عّفان ینمازھا را مانند نماز مسافر م

 .ن کردیچن

دو رکعت  ٰی ن منیز در سرزمین س د: عبدالله بن عمریگو س حفص بن عاصم
ھا دو رکعت  گفتم: عمو جان! اگر بعد از آن یرفت. من م یخواند و به رختخواب م یم
انجام دھم، نمازم را  ین کاری: اگر بخواھم چن، خوب بود. او گفتیخواند یگر مید

 .»نمودم یکامل م
َفٌق ] (۱۶[ - ۱۳۴۸  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

 



 ٢٨١  )مسافر نماز) ۴۱( باب: (کتاب الصلوة

َالةُ  فُرَِضِت : قَالَْت  اَع�َِشةَ  َوَ�نْ  َعتَْ�ِ  الصَّ
ْ
ْرَ�ًعا َ�ُفرَِضْت  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َهاَجرَ  ُ�مَّ  َر�

َ
 أ

َفرِ  َصَالةُ  َوتُِرَ�ْت  َفِر�َضةِ  ىلَعَ  السَّ
ْ
  ال

َ
و�

ُ ْ
ُت : الزُّْهِريُّ  قَاَل . األ

ْ
 تتّم؟ اَع�َِشة بَال َما: ِلُعْرَوةَ  ُقل

ول َكَما تأولت: قَاَل 
َ
 .)١(ُ�ثَْمان تَأ

ر سفر، یواجب، چه در سفر و چه در غ ید: نماز(ھایگول  شهی) عا۱۶( -۱۳۴۸

منّوره  ی نهیبه مدج  امبر اکرمیگاه پ فرض شده بود؛ آن یابتدا) به صورت دو رکعت
افت و) چھار یش یر سفر، افزایفرض در غ ینمازھا یھا ھجرت کردند و (تعداد رکعت

 ماند. ینخست خود باق یدر سفر، به حالت دو رکعت ید؛ ولیرکعت فرض گرد

نماز را کامل و ل  شهیگفتم: چرا عا س رید: خطاب به عروة بن زبیگو/یزھر

 س ز به سان عثمان بن عّفانینل  شهیخواند؟ او در پاسخ گفت: عا یم یچھار رکعت
ست؛ از یکه قصر نماز، واجب نکنند  می ل و برداشت نموده است؛ (چون آن دو فکریتأو

 یز به صورت قصر و دو رکعتین یو گاھ یآن را کامل و چھار رکعت ین رو، گاھیا
 گزارند). یم

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 ن عبارات آمده است:یو مسلم، با ا یت در بخارین روایا شرح:

السفر؛ و فرض اهللا الصالة حني فرضها، ركعتني ركعتني يف احلرض«د: یگول  شهیعا

ت صالة السفر  و مسلم). ی(بخار »زيد يف صالة احلرضو فاُقرّ
به صورت دو -ر سفر یچه در سفر و چه در غ -واجب را  یخداوند در ابتدا، نمازھا«
افتند یش یر سفر افزایواجب در غ ینمازھا یھا فرض نمود؛ سپس تعداد رکعت یرکعت

 .»ماند یباق یدر سفر به حالت دو رکعت یول
ث و یل شوافع بر رخصت بودن قصر (کوتاه نمودن نماز در سفر) حدیاز دال یکی

ت کرده یآن را روا یت شده است که سنن دارقطنیروال  شهیاست که از عا یتیروا

ج  امبریپ«؛ »�صومو �فطرو �تمّ و اكن يقرص يف السفرج  اّن انليبّ «د: یگو یم یاست؛ و
گرفت و  یروزه نم یخواند؛ و گاھ یکامل م یش را کوتاه و گاھینماز خو یدر سفر، گاھ

 .»گرفت یز روزه مین یگاھ

ح  ۱/۴۲۴؛ دارمی ۱۱۹۸ح  ۲/۵)؛ ابوداود ۶۸۵-۱ح ( ۱/۴۷۸؛ مسلم ۳۵۰ح  ۱/۴۶۴بخاری  -١
 .»کتاب قصر الصالة«، ۸ح  ۱/۱۴۶وطأ مالک ؛ م۱۵۰۹
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ث، گفته شده ین حدیح گفته است. در جواب ایث را صحین حدی، ایامام دارقطن

کمتر از  یدر سفرھاج  امبر اکبرین باشد که پیث چنیدارد مفھوم حداست که امکان 
، نمازھا را قصر کرده یطوالن یخوانده است و در سفرھا یل، نمازھا را کامل میسه م

ن که در سفر حج یبر ا یداده شده است مبنل  شهیث عایگر به حدید یاست. جواب

د: یپرس س ریاز عروة بن زب یخواند، شخص ینمازھا را به طور کامل مل  شهیکه عا

عروة در پاسخ گفت:  ؟»خواند ینماز را کامل مل  شهیچرا عا«؛ »؟ما بال اع�شة تتمّ «

ل و یبه سان عثمان بن عّفان، تأول  شهیعا«)؛ ی(بخار »تأّولت ما تأّول عثمان«
 .»برداشت کرد

مکرمه نماز را کامل  ی ل کردن، در مکهیبا تأو س ھمچنان که عثمان یعنی

خواند؛ و اگر  یل میل کردن، نمازھا را تکمین باره با تأویز در اینل  شهیخواند، عا یم

ھرگز  س ریداشت، عروة بن زب یوجود م یث مرفوعین باره حدیدر ال  شهینزد عا

از آن استدالل ل  شهیرا که عا یثی؛ بلکه حد»تأّولت ما تأول عثمان«گفت:  ینم
 کرد. یکرد، ذکر م یم

چ ین باره ھیدر ال  شهید که نزد عایآ ین برمیچن س ریبن زب و از کالم عروة
ن، یبوده است؛ بنابرا ین عمل، اجتھاد خود ویوجود نداشته است؛ و ا یث مرفوعیحد

 یگریا مفھوم دیست و یح نیا صحینسبت داده شده است، ل  شهیکه به عا یثیحد
 دارد.

 س بر رخصت بودن قصر، عمل عثمان بن عّفان یل شوافع، مبنیگر از دالید یکیو 
ن عمل یخوانده است؛ در پاسخ ا یمکرمه نماز را به طور کامل م ی باشد که در مکه یم

مکرمه، خانه داشته است و طبق  ی در مکه یعثمان بن عّفان، گفته شده است که و
اند، نماز را د نمازھا را کامل بخویمنزل داشته باشد، با یدر شھرھرکس  اجتھاد خود که

 خوانده است. یکامل م

قصر و کوتاه خواندن نماز را در سفر واجب  س اند که عثمان بن عّفان گفته یو برخ
ز به صورت ین یو گاھ یآن را کامل و چھار رکعت ین رو، گاھیدانسته است؛ از ا ینم

 گزارد. یم یقصر و دو رکعت

 



 ٢٨٣  )مسافر نماز) ۴۱( باب: (کتاب الصلوة

اند که عّلت عدم قصر عثمان بن  گفته ینظران اسالم از علماء و صاحب یو برخ

 یین بوده است که مردم روستای، اٰی ن ِمنیدر سرزم یچھار رکعت یدر نمازھا س عّفان
ام حّج حضور ینداشتند، در ا ینینسبت به مسائل د یکاف ییکه آشنا یو کسان

 ھا به کرد، آن ینمازھا را قصر م س داشتند و اگر چنانچه عثمان بن عّفان یا گسترده
ن عّلت، یشدند؛ به ھم ین که اصل نماز دو رکعت است، دچار سوء تفاھم میگمان ا

ت اقامت کرد و نمازھا را کامل خواند. والله یم آنان، نیبه جھت تعل س عثمان بن عّفان
 اعلم بالصواب.

 )حیَصحِ ] (۱۷[ - ۱۳۴۹

َالةَ  اهللاُ  فََرَض : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن    يِف  ج نَِبيُِّ�مْ  لَِسانِ  ىلَعَ  الصَّ
ْ
ْرَ�ًعا َحرَضِ ـال

َ
 َوِ�  أ

َفرِ  َعتَْ�ِ  السَّ
ْ
  َوِ�  َر�

ْ
َعة َخوْفـال

ْ
اهُ . َر� وَ  .)١(مُسلم رَ

د: خداوند بلندمرتبه نماز را به زبان یگو س عبدالله بن عباس )۱۷( -۱۳۴۹

ر سفر، چھار رکعت و در سفر، دو رکعت و در حالت خوف (ترس و یدر غج  امبرتانیپ
 ده است.یک رکعت فرض گردانیھراس)، 

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
ن ی، به ظاھر اینظران اسالم از علماء و صاحب ی: برخ»الخوف رکعة یو ف« شرح:

جمھور دانشوران ک رکعت است؛ اّما یاند: نماز خوف  اند و گفته ث عمل نمودهیحد
گر را تنھا بگزارد؛ ھمچنان یک رکعت دیک رکعت را با امام بخواند و یند: یگو یم ینید

الخوف  یث (و فیحد ین معنایح شده است؛ و ھمیح بدان تصریکه در احادث صح
 باشد. یرکعة) م

 )جدا فیَضعِ ] (۱۸[ - ۱۳۵۰

  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن  َ�بَّاس ابْن وََعن
َ

َفرِ  َصَالةَ  ج هِ لّٰ ـال ُسوُل رَ  َسنَّ : قَاال َعتَْ�ِ  السَّ
ْ
 وَُهَما َر�

ِوتْرُ  قرَْصٍ  َ�ْ�ُ  َ�َمامٌ 
ْ
َفرِ  يِف  َوال اهُ . سنة السَّ وَ ه ابْن رَ اجَ  .)٢(مَ

ج  ند: رسول خدایگو س و عبدالله بن عمر س ) عبدالله بن عباس۱۸( -۱۳۵۰
ن دو رکعت، تمام (چھار رکعت فرض) به شمار یاند و ا نماز سفر را دو رکعت مقّرر نموده

 .)۶۸۷-۶ح ( ۱/۴۷۹مسلم  -١
 .۱۱۹۴ح  ۱/۳۷۷ابن ماجه  -٢
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باشد (و در اجر و پاداش، کامل و تمام است)؛ و  ید و کمتر از اصل فرض نمیآ یم

 باشد. یمشروع مج  ز با سّنت رسول خدایگزاردن وتر در سفر ن
 ].ت کرده استیث را ابن ماجه رواین حدی[ا

ج  سفر، با سّنت رسول خدا خواندن وتر در یعنی: »و الوتر يف السفر سّنة« شرح:
 با وجوب وتر ندارد. ین عبارت، منافاتیباشد؛ و ا یمشروع م

 )فیَضعِ ] (۱۹[ - ۱۳۵۱

نَّ  بَلََغهُ  َمالك وََعن
َ
َالة يِف  َ�ْقرُصُ  اَكنَ  َ�بَّاٍس  اْ�نَ  أ ة بَ� ي�ون َما مثل يِف  الصَّ  َمكَّ

ةَ  َ�ْ�َ  ي�ون َما مثل َوِ�  والطائف ةَ  َ�ْ�َ  َما ِمثْلِ  َوَ�  وَُعْسَفانَ  َمكَّ ةَ  َمكَّ : َمالٌِك  قَاَل  وَُجدَّ
ْرَ�َعةُ  وََذلَِك 

َ
ـمُ  يِف  َرَواهُ . بُُردٍ  أ

ْ
أال  .)١(َوطَّ

ده است که عبدالله بن یت است که بدو خبر رسیروا/) از مالک۱۹( -۱۳۵۱

و  ی مکها یو  ُعسفانو  مکها یو  طائفو  مکه ی که به فاصله ییرھایدر مس س عباس
 گزارد. یچھار رکعت، دو رکعت م یکرد و به جا یش را قصر میبود، نمازھا ُجّدة

 بود. »ُبرد«چھار  ی رھا، به اندازهین مسید: ایگو/مالک
 ].ت کرده استیروا» موطأ«ث را مالک در ین حدی[ا

 : مّکه شرح:
 رمه:کم ی هکم ییایت جغرافیموقع

ن شھر از یاند. ا تھامه دانسته ه، در غرب نجد واقع است و آن را جزوکشھر مقدس م
من و از مغرب به جّده محدود یاض، از جنوب به ینه، از مشرق به نجد و ریشمال به مد

 رد.یگ یم دوم قرار میدرجه است و در اقل ۲۳درجه و عرض آن  ۷۸شود. طول آن  یم
متر است و فاصله اش تا جّده، با بزرگراه  ۲۷۰ا یآن از سطح در یبیارتفاع تقر

بزرگراه ھجرت با  ی لهیافته و به وسیاھش کلومتر کی ۶۰ه احداث شده، به ک یدیجد
ن یوه محصور شده و از اکان دو رشته یه مکلومتر فاصله دارد. شھر مکی ۴۲۵ز ینه نیمد

 اند از: وه عبارتکن دو رشته یشود. ا یده نمیآن از دور د یرو، بنا
 ابد.ی یسمت غرب ادامه مه به که واقع است ک؛ در شمال ما فلحیوه فلق ک -۱

 ».کتاب قصر الصالة فی السفر«، ۱۵ح  ۱/۱۴۸موطأ مالک  -١
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از جمله  )١(یّد ک، ُلْعُلع، یھند یھا وهکه کاست  یوھک؛ رشته ُقعانیُقعَ  -۲
 ه در آن قرار دارند.کھستند  یارتفاعات

دارد. سمت شمال را َمْعالة  یریب و سرازیشھر، از سمت شمال به جنوب، حالت ش
 ند.یو سمت جنوب را َمْسَفله گو

ه کبوده  یانیاروانکمحل توقف و اقامت  حیالد مسیسال قبل از م ۲۵۰۰ه کشھر م
 یشیار ممتاز و سوق الجیت بسین رو، موقعیمن و شام رفت و آمد داشتند و از ایدر راه 

مھم منشعب  ی سه نقطه یبه سو ین شھر، سه راه اصلیده است. از ایبه آن بخش
سرخ  یایو درن یمن، فلسطین سه نقطه، یافزوده است. ا یت آن میه بر اھمکشده  یم

 ۶۰۰ش از ین آن بکت سایتار و جمعکھ ۴۸۰۰ش از یه بکم ینونکھستند. مساحت 
 ھزار نفر است.

ه اطراف ک ییھا وهکرا یش آزارنده است؛ زیو سوزان و گرما که خشکم یآب و ھوا
س کد را منعیھا نور خورش رده و صخرهکرا سد  یشمال یبادھا یآن واقع شده، جلو

ور یر، مرداد و شھریت یھا ند. در ماهک یھوا را دو چندان م یدماسازد و حرارت و  یم
را یماه است؛ ز یو در د یدر آن غالبًا مقطع یاد است. بارندگیحرارت آن فوق العاده ز

ه شھر را یدر چند ثان یلیواقع است. و به گاه بارش باران، چنان س یدر منطقه مدار
ل از سمت شمال ین سیماند. ا یم یار آن باقد روزھا آثیھا و شا ه تا ساعتکرد یگ یفرا م

فرا  یمتر و اند یکز اندرون مسجد الحرام را تا ین یشود و گاھ یر میبه جنوب سراز
معالة  ی را در منطقه یل، سدیحاصل از س یھا یرانیاز و یریجلوگ یرد. برایگ یم

 اند. ساخته
 ّرمهکم ی هکم یھا نام

 ھا عبارتند از: از آن یبرخاند؛  ه گفتهکم یبرا یفراوان یاسام
ب -۲الَعروض  -۱ ُاّم  -۷ُامِّ ُرحم  -۶َاْلَمعاْد  -۵نة یَاْلبَ  -۴ُمْخَرَج ِصْدٍق  -۳ل یالسَّ
 -۱۴البلد الحرام  -۱۳ن یالبلد االم -۱۲َالَبلدة  -۱۰ یُامُّ الُقر -۹ُاّم ُصبح  -۸ُزْحْم 

تاج  ة  -۱۹فادان  -۱۸ یتعال بلد الله -۱۷ یحرم الله تعال -۱۶الّناشر  -۱۵الرَّ الباسَّ
ة. -۲۰  الناسَّ

ھا به داخل  و سپاه اسالم در سال ھشتم ھجری، ھنگام فتح مکه از میان این کوه ج خدا پیامبر -١
 شھر وارد شدند.
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ن شھر، یسه نام از ا ی هیاست و ما به وجه تسم یلی، دالین اسامیاز اھریک  یبرا
 م:ینک یم آمده، اشاره میرکه در قرآن ک

 ه:کبَ  -۱

َة ُمَباَرٗ� وَُهٗدى ﴿  ِي بَِبكَّ َل َ�ۡيٖت ُوِضَع لِلنَّاِس لَ�َّ وَّ
َ
[آل عمران:  ﴾٩٦ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ إِنَّ أ

۹۶[)١(. 
شده و از » با«ل به یآن تبد» میم«ه کاند  دانسته» هکم«را ھمان » هکب« یگروھ

اند؛  آن دو قائل شده یبرا کیگر، تفاوت اندید یمعنا ھستند، گروھ یکلحاظ مفھوم، به 
به  .)٢( اند دانسته» هکم«و نام شھر را » هکب«عبه را کا یه مسجد الحرام کن صورت یبه ا

 شھر باشد. یھا از نام یکید یه باکباال، ب ی هیرسد با توجه به آ ینظر م
غرور  یعنیمشتق شده؛ » کب«ه، از کاند؛ از جمله: ب ن معنا آوردهیه چندکب یبرا

 ییه در جاکند. بکش یا گردن آنان را میوبد و ک یّبران را در ھم مکشان و متکگردن 
 آمده است. ازدحام یز به معناین

 هکم -۲

ِيوَُهَو ﴿  ۡن  ٱ�َّ
َ
َة ِمۢن َ�ۡعِد أ يِۡديَُ�ۡم َ�ۡنُهم بَِبۡطِن َمكَّ

َ
يِۡدَ�ُهۡم َعنُ�ۡم َو�

َ
َكفَّ �

ۡظَفَرُ�ۡم َعلَۡيِهمۡ 
َ
 .]۲۴[الفتح:  ﴾...أ

آب مشتق  یمک یبه معنا» کمَ «ه، از کاند؛ از جمله: م ز چند معنا گفتهیه نکم یبرا
ه در ک -آب را  ی ن قطرهیآنان از آخر ی ا استفادهین شھر یمردم به ا ی شده و عالقه

 »ُت الِعظمککتم«ز آن را از ین یدھد. بعض ینشان م -اب است یمکار ین بسین سرزمیا
ن است؛ ھمان گونه یه وسط زمکم ییشود، گو یه به مغز استخوان گفته مکاند  دانسته

ه: کن یاند و آن ا گفته یگرید یه معناکم یبرا .)٣(ان آن استیه مغز استخوان، در مک
ھرکس  ندیاستن است و گوکشدن و  کھال یگرفته شده و به معنا» کَم ی کم«از 

ای است که در بکه قرار  ای که برای مردم ساخته شد، خانه ھمانا نخستین خانه«؛ ۹۶عمران: آل  -١
 »داشته و مبارک و ھدایتی برای جھانیان است.

؛ ابن ابی شیبه، المصنف فی ۷۷؛ فاسی المکی، ھمان، ص ۱۱۱، ص ۷زبیدی، تاج العروس، ج  -٢
 .۳۵۷، ص ۴االحادیث و اآلثار، ج 

 .۷۷؛ فاسی المکی، ھمان، ص »مکک«ی  ماده ۴۹۱، ص ۱۰، ج ابن منظور، ھمان -٣
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ا اگر ینخواھد داشت  یسرنوشت یت سوء داشته باشد، جز نابودینسبت به آن قصد و ن
 شود. یاسته مکن خانه رود، از گناھانش یارت ایبه ز یسک

ان نام یونانیاند.  ز آوردهیچون بسط، گسترش و ازدحام ن یگرید یه، معانکم یبرا
ره، به یشبه جز ینان جنوبکسا ی ن واژه از لھجهید ایاند. شا ردهکثبت » ُرباکمَ «ه را کم

اند،  تقّدس بوده یه داراکومت سبأ را، کرا پادشاھان حیمقّدس و محترم باشد؛ ز یمعنا
ْب کمُ  ب میرَّ  خواندند. یا ُمَقرَّ

 یالُقرُامُّ  -۳

مَّ ...﴿
ُ
 .)١(]۹۲[األنعام:  ﴾...َوَمۡن َحۡولََها ۡلُقَرىٰ ٱَوِ�ُنِذَر أ

ن، آب تمام ینش زمیه گفته شده ھنگام آفرکاند  خوانده» یُامُّ الُقر«ن رو یه را از اکم
از  کاند کاند کین خشیبود و ا کعبه، خشکان کسطح آن را فراگرفت و تنھا م

، به یو قرآن یافت. در اصطالح لغویگسترش  ینونکعبه برآمد تا به مقدار کرامون یپ

�َض وَ ﴿م آمده است: یرکه در قرآن کند یگو» َدحواْالَرض«ن مسأله یا
َ
َ�ۡعَد َ�ٰلَِك  ٱۡ�

 ٓ ن نام اشاره یز به ایاند و قرآن ن ھا خوانده نیه را مادر زمکم .)٢(]۳۰[النازعات:  ﴾٣٠َدَحٮَٰها
 دارد.
 نیاألمبلد  -۴

ۡ�ُتونِ ٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿  ِم�ِ ٱ ۡ�ََ�ِ ٱَوَ�َٰذا  ٢َوُطورِ ِسينِ�َ  ١لزَّ
َ
 .]۳-۱ن: ی[الت ﴾٣ۡ�

ه که است کم یھا گر از نامید یکیو  ین و حرم امن الھیسرزم ین، به معنایبلد ام
 رده است.کان یت و حرمتش را بیاد نموده و امنیخداوند در قرآن از آن 

شرق مکه که محصول  یفرسنگ ۱۲در  یاست در حجاز جنوب ی: شھر»طائف«
ن شھر (امروزه) به عّلت یز مورد مثل است. ایز آن نیآن، انگور گوارا است و مو ی عمده

 یشتر ُامراید. بیآ یھا به شمار م یسعود یالقییتخت یخنک در تابستان، پا یآب و ھوا
م،  ۱۹۹۸ن شھر در سال یت ایکاخ ھستند. جمع ین خاندان در شھر طائف، دارایا

 نفر بوده است. ۲۰۴۸۵۰
نه که به مّکه یاست در راه مکه و مد ین؛ مکانین و سکون سی: به ضم ع»ُعسفان«

 باشد. یم  کینزد

 ».تا انذار و بیم دھی اّم القری و کسانی را که پیرامون آن ھستند«، ۹۲انعام:  -١
  .»آنگاه زمین را از زیر گسترانید.«، ۳۰نازعات:  -٢
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 م مشھور است.ین عوام، به کسر جیم؛ و در بی: به ضم ج»ُجّدة«
در  یتیکه به قلب عربستان معروف است، با جمع ین شھر بندریامروزه، جّده، ا

و  یاحمر واقع شده است و از نظر تجار یاینفر در ساحل در ۳۰۰/۰۴۶/۲حدود 
 یمھم نظام یھا گاهیاز پا یدارد. تعداد یادیت زیعربستان، اھم یبرا یبازرگان

خداست. در  ی زائران خانه ین شھر، محل ورود اصلین بندر قرار دارد. ایعربستان در ا
ن یشود و از مدرنتر یقلمداد م یو بازرگانآزاد  یحال حاضر، جده به عنوان بندر

عمران و  یبرا یفراوان یگذار هیرود. آل سعود، سرما یعربستان به شمار م یشھرھا
 یھا ز، که از فرودگاهیملک عبدالعز یالملل نین شھر نموده است. فرودگاه بیا یآباد

 ن شھر واقع شده است.یبزرگ جھان است، در ا
باشد،  یم لیسه مبرابر با  فرسخاست و ھر  فرسخ ۱۶: چھار برد. برابر با »اربعة برد«

 است. م متریندر حدود  ذراعاست؛ و ھر  چھار ھزار ذراعز برابر با ین لیمو 
 )فیَضعِ ] (۲۰[ - ۱۳۵۲

رَباء وََعن
ْ
ْ�تُهُ  َ�َما َسَفًرا َعرَشَ  َ�َماِ�يَةَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َصِحبُْت : قَاَل  ال

َ
َعتَْ�ِ  تََركَ  َرأ

ْ
 إَِذا َر�

ْمُس  َزاَغِت  ْهرِ  َ�بَْل  الشَّ اهُ . الظُّ وَ دَ  أَبُو رَ اوُ يُّ  دَ ذِ مِ ْ الرتِّ الَ  وَ قَ ا: وَ ذَ يثٌ  هَ دِ يبٌ  حَ رِ  .)١(غَ

 جده سفر ھمراه و ھمرکاب رسول خداید: در ھیگو س ) براء بن عازب۲۰( -۱۳۵۲
ش از نماز ید و پیخورش پس از زوالج  دم که آن حضرتین سفرھا ندیبودم و در اج 

 فرض ظھر، دو رکعت نماز را ترک کرده باشند.
 یثین، حدیگفته است: ا یاند؛ و ترمذ ت کردهیروا یث را ابوداود و ترمذین حدی[ا

 ].ب استیغر
 »ة الوضویتح«ن دو رکعت، نماز ی: احتمال دارد که ا»نیته ترک رکعتیفما رأ« شرح:
را یش از فرض ظھر باشد؛ زیکه دو رکعت سّنت پز وجود دارد ین احتمال نیباشد؛ و ا

ث چھار یاحاد یثابت ھستند؛ ولج  امبریاز پھردو  چھار رکعت و دو رکعت قبل از ظھر،
ث، ین حدید ایروش درست ھستند؛ و شاھردو  شترند ویث دو رکعت بیرکعت، از احاد

 گزاردند. یم آن را در سفرج  امبریش از ظھر باشد که پیانگر ھمان دو رکعت سّنت پیب

 .۵۵۰ح  ۲/۴۳۵؛ و ترمذی ۱۲۲۲ح ۲/۱۹ابوداود  -١

 

                                           



 ٢٨٩  )مسافر نماز) ۴۱( باب: (کتاب الصلوة

ره در سفر طبق ین و غیبه ھر حال، خواندن عموم نوافل مانند ِاشراق، چاشت، اّواب
ز ین »رواتب«مؤکده که به  یھا سّنت ی ز است و دربارهی، جاینظران فقھ اجماع صاحب

 نظر وجود دارد. مشھوراند، اختالف

و /یشافعقائل به ترک آن ھستند. امام  س از جمله عبدالله بن عمر یبرخ
 ھستند.» رواتب«، قائل به خواندن و مستحب بودن ینیان دیشوایجمھور علماء و پ

ند: اگر امکان خواندن رواتب در سفر وجود یگو ینظران احناف م علماء و صاحب
ھا را ترک کرد، بر او  آن یست؛ و اگر کسیلت و اجر نیاز فض یھا خال داشت، خواندن آن

ن یمؤّکده، از ب یھا د موجود در سّنتیر سفر، تأکرا دیست؛ زین یمالمت و سرزنش
شوند؛ البته  یخود خارج م یدیمؤکده، در سفر از حالت تأک یھا رود و سّنت یم

 »سّنت مؤکده«ھا  ز به آنین قانون، مستثنا ھستند و در سفر نیصبح از ا یھا سّنت
 گردد. یاطالق م

د: رسول یگو س رهیابوھرست. یصبح در سفر، مناسب ن یھا ن، ترک سّنتیبنابرا

(ابوداود)؛  »ان طردتكم اخليلو التدعومها«صبح فرمودند:  یھا در مورد سّنتج  خدا
 .»ان را لگدمال کنندید، اگر چه اسبان، شمایدو رکعت سّنت صبح را ترک نکن«

خواند؛ چنان که  یصبح را م یھا ز ثابت است که در سفر، سّنتینج  امبریو از پ

 ی؛ باب من تطّوع فی(بخار» الفجر یرکعتج  یورکع النب«کند:  یم تیروا یامام بخار

(در سفر) دو رکعت سّنت صبح را ج  امبریپ«ر دبر الصلوات و قبلھا)؛ یغ یالسفر ف
 ».گزارد

که کند  می تیروا س از ابوقتاده یطوالن یثیح خود، در حدیو امام مسلم در صح

ف کرده و گفته است: یصحابه را تعرو ج  و قضا شدن نماز آن حضرتج  امبریسفر پ

ر�عت� ثم صّ� الغداة فصنع كما اكن يصنع ج  ثم اّذن بالل بالصالة فصّ� رسول اهللا«
؛ »)استحباب تعجيل قضائهاو قضاء الصالة الفائتة«ح مسلم؛ باب ی(صح »لّك يوم

 دو رکعت نماز (سّنت) گزارد؛ج  اعالم وقت نماز کرد و رسول خدا س گاه بالل آن«
را انجام داد که ھر روز انجامش  ین سان، کاریگاه نماز فرض بامداد را خواند؛ و بد آن

 .»داد یم
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مغرب  یھا صبح، سّنت یھا ، در کنار سّنتینظران اسالم از علماء و صاحب یو برخ
 اند. دانسته »مؤکده«ز در سفر، یرا ن

رد؛ و یگ یسرچشمه مات یاست که اختالف موجود: از اختالف روا یادآوریالزم به 

 یتیگر تعارض دارند؛ به عنوان مثال در روایکدیبا  س ده از ابن عمریات و اخبار رسیروا
 د:یگو یم

عثمان و عمرو اباب�رو فاكن اليز�د يف السفر يلع ر�عت�ج  صحبُت رسول اهللا«
شتر از دو یشان در سفر، بیکردم و ا یھمراھج  امبریبا پ«؛ )یو ترمذ ی(بخار »ككذل

نمودم  یز ھمراھین س و عثمان س عمر ،س با ابوبکرچنین  ھم خواندند؛ و یرکعت نم
 .»گزاردند یشتر از دو رکعت نمیز در سفر، بیشان نیو ا

�عدها و الظهر يف السفر ر�عت�ج  صلّيُت مع انليبّ «د: یگو یگر مید یتیو در روا
فرض ظھر خواندم و  در سفر، دو رکعت نمازج  امبریھمراه با پ«)؛ ی(ترمذ »ر�عت�

 .»ز دو رکعت (سّنت) گزاردمیپس از آن ن

و «کند:  یت مین روایمغرب، چن ی را دربارهج  عمل آن حضرتچنین  ھم و
�عدها و � وتر انلهارو ال سفرو السفر سواء الينقض يف حرضو مغرب يف احلرضـال

 ).ی(ترمذ »ر�عت�

فرض نماز مغرب، دو رکعت بعد از ج  گردد که آن حضرت یت معلوم مین روایاز ا
 گزاردند. یز در حضر و سفر میسّنت را ن

خود  س گردد که ابن عمر ی) معلوم م۱۳۳۸ت حفص بن عاصم (ح یو از روا

که کند  می ز نقلین س و عثمان س عمر ،س ابوبکر ،ج امبریھا را نگزارد و از پ سّنت
 گزاردند. یھا را در سفر نم ز سّنتیھا ن آن

است که  س ث براء بن عازبیحد ،س عبدالله بن عمر یھا تیو عالوه از روا

ثمانية عرش سفراً فما رأيته ترک الر�عت� اذا زاغت ج  صحبُت رسول اهللا«د: یگو یم
دم که یبودم و ھرگز ندج  امبریجده سفر ھمراه پیدر ھ«)؛ ی(ترمذ »الشمس قبل الظهر

 .»ترک کرده باشندد، دو رکعت قبل از ظھر را یپس از زوال خورشج  آن حضرت

 



 ٢٩١  )مسافر نماز) ۴۱( باب: (کتاب الصلوة

ما اخربنا احد انّه رأي «است که گفت:  یمرو یلیل یاز ابن اب یح بخاریو در صح
يوم فتح مكة اغتسل يف بيتها ج  صّ� الّضيح غ� اّم ها�. ذكرت اّن انليبّ ج  انليبّ 

 .»فصّ� ثما� ر�عات

 یحبمست یدر سفر به مکه، نمازھاج  شود که آن حضرت یث معلوم مین حدیو از ا
 گزاردند. یز میچاشت را ن

دگاه احناف و جمھور یاگر د یگر تعارض دارند؛ ولیکدیات با یروا ی و به ظاھر، ھمه
 ین نماز را به جایمع یھا توان نفل و سّنت ین که در سفر، میبر ا یم، (مبنیریرا بپذ

ھا  خواندن آن یستند، ولین» مؤّکده«ھا،  گر سّنتیآورد؛ اّما عالوه از سّنت صبح، د
قرار  یمتعارض بر مفھوم خود به خوب یھا تیروا ی لت است) ھمهیاجر و فض یدارا

 رند.یگ یم
 )فیَضعِ ] (۲۱[ - ۱۳۵۳

ُل  هِ لّٰ ـال ُ�بَيْدَ  اْ�نَهُ  يََرى اَكنَ  ُ�َمرَ  ْ�نَ  هِ لّٰ ـال َ�بْدَ  إِنَّ : قَاَل  نَافِعٍ  َوَ�نْ  َفرِ  يِف  يَتَنَفَّ  فََال  السَّ
اهُ . َعلَيْهِ  ُ�نِْكرُ  وَ الِكٌ  رَ  .)١(مَ

را در وقت  س داللهیفرزندش عب ،س د: عبدالله بن عمریگو س ) نافع۲۱( -۱۳۵۳
 گرفت. یراد نمیا ید و بر وید ینفل م یسفر، در حال گزاردن نمازھا

 ].ت کرده استیث را مالک رواین حدی[ا

 .»کتاب قصر الصالة«، ۲۴ح  ۱/۱۵۰مالک  موطأ -١
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 فصل اول

َفٌق ] (۱[ - ۱۳۵۴  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

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

َ
ِخُرونَ  �

ْ
ابُِقونَ  اآل ِقيَاَمةِ  يَْومَ  السَّ

ْ
 َ�يْدَ  ال

�َُّهمْ 
َ
وتُوا �

ُ
ُكتَّاَب  أ

ْ
وتِينَاهُ  َ�بِْلنَا ِمنْ  ال

ُ
ي يومهم َهَذا ثمَّ  بعدهمْ  من َوأ ِ

َّ
 َ�ْعِ�  َعلَيِْهم فرض اذل

  يَْوم
ْ
ُ  اهللاُ  َ�َهَدانَا ِ�يهِ  فَاْختَلَُفوا ُجُمَعةَ ـال

َ
َا َوانلَّاُس  هل

َ
َُهودُ  َ�بَعٌ  ِ�يهِ  نل

ْ
 َ�ْعدَ  َوانلََّصارَى َغًدا ايل

 »َغد
يفِ  ةٍ  وَ ايَ وَ لِمٍ  رِ الَ  ملُِسْ نُ «: قَ ونَ  نَحْ رُ خِ لُونَ  اآلْ َوَّ مَ  األْ وْ ةِ  يَ يَامَ قِ نُ  الْ نَحْ لُ  وَ نْ  أَوَّ لُ  مَ خُ دْ نَّةَ ـالْ  يَ  جَ

ذكر .»أَهنم بيد ره إِىلَ  نَحوه وَ  .)١(آخِ

ن اّمت یا، آخریما در دن«فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱( -۱۳۵۴
ھا جلوتر  اّمت ی م بود و از ھمهیھا خواھ  ر اّمتیش سایشاپیز، پیدر رستاخ یم، ولیھست

افت یاند و آن را در شده یش از ما صاحب کتاب آسمانین که آنان پیم؛ جز ایباش یم
ن روز، (روز جمعه که به یم؛ پس ایا شان، صاحب کتاب شدهیاند و ما پس از ا  نموده

ھا فرض شد (تا شعائرشان را  است که بر آن یم،) ھمان روزیا لت آن مشّرف شدهیفض
گاه خداوند  نظر شدند. آن آنان، در مورد آن، دچار اختالف یدر آن انجام دھند؛) ول
مردم (اھل کتاب)  ی هیفرمود و بق ییروز جمعه) راھنما یعنیبلندمرتبه ما را بدان (

شنبه) و  یعنیآن، فردا ( یان به جایھودین طور که یپشت سر ما قرار دارند؛ ا
 ».عبادت خود انتخاب نمودند یکشنبه) را برای یعنیان، پس فردا (یحیمس

ن یگر از مسلم چنید یتیااند. و در رو ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 :]آمده است

؛ و مسند احمد ۱۳۶۷ح  ۳/۸۵)؛ نسایی ۸۵۵-۱۹ح ( ۲/۵۸۵؛ مسلم ۸۷۶ح  ۲/۳۵۴ بخاری -١
۲/۳۴۱. 

                                           



 ٢٩٥  )جمعه نماز) ۴۲( باب: (کتاب الصلوة

�ن اّول من يدخل اجلنة بيد انّهم اوتوا الكتاب و �ن االخرون االّولون يوم القيامة،«
ما اختلفوا فيه من احلق، فهذا يومهم ـمن بعدهم، فاختلفوا. فهدانا اهللا ل اُتيناهو من قبلنا

�عد غٍد و غداً لليهودو اذلي اختلفوا فيه؛ هدانا اهللا هل. قال: يوم اجلمعة فايلوم نلا
 .»للنصاري

ھا  ر اّمتیش سایشاپیامت، پیدر ق یم، ولین اّمت ھستین و واپسیا، آخریما در دن«
اند. سپس  شده یھا قبل از ما صاحب کتاب آسمان که آن یم بود؛ با وجودیخواھ

) فرض نمود (تا یھود و نصاریاھل کتاب ( یخداوند بلندمرتبه، روز جمعه را برا
نظر شدند.  آنان در مورد آن، دچار اختالف یشعائرشان را در آن، انجام دھند؛) ول

مردم (اھل کتاب) پشت ر یفرمود و سا ییگاه خداوند ما را بدان (روز جمعه) راھنما آن
 ».ان استیحیکشنبه روز عبادت مسیان و یھودیسر ما قرار دارند؛ شنبه روز عبادت 

 )حیَصحِ ] (۲[ - ۱۳۵۵

  ُحَذْ�َفةَ  َوَ�نْ  ُهَر�َْرة أيب َعن لُمسلم ِرَوايَة َوِ� 
َ

 آِخرِ  يِف  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاال
 
ْ
ْنُ «: َحِديِث ـال

َ
ِخُرونَ  �

ْ
ْهِل  ِمنْ  اآل

َ
ْ�يَا أ لُونَ  ادلُّ وَّ

َ ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َواأل

ْ
 قبل لَُهم املْْقيِض  ال

 
ْ
 .)١(»َخَالئقـال

ن یچن س فهیو حذ س رهیگر از مسلم به نقل از ابوھرید یتی) و در روا۲( -۱۳۵۵
 اند: آمده است که آن دو گفته

در  یولم، ین اّمت ھستیا، آخریما در دن«ث فرمودند: یان حدیدر پاج  رسول خدا
ھا (به خاطر  آن یگران، برایش از دیم بود که پیھا خواھ ر اّمتیش سایشاپیز، پیرستاخ

 ».گردد یصله میورود به بھشت) ف
 گران در ورود به بھشت.یرندگان بر دیگ شگامان؛ سبقتی: پ»السابقون« شرح:

فرق  »ریغ«ر با یدر موارد ز »َد یبَ «. »ریغ« ی: اسم الزم االضافة است به معنا»َد یبَ «
 دارد:
 و اسم و خبر آن. »َاّن « ی شود به جمله یَد ھمواره مضاف میبَ  -۱
 رود. یمنقطع به کار م یفقط در استثنا -۲
 شود. یصفت واقع نم -۳

 .)۸۵۶-۲۲ح ( ۲/۵۸۶مسلم  -١
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ن قول، یشود و ھم یتلفظ م »میم«: طبق قول مشھور، جمعه، به ضم »جمعه«
 »میم«به سکون  یتیز بدان قائلند. و در روایباشد که جمھور ن یتر م عیتر و شا حیفص

از علماء و  یباشد. و برخ یم »میم«ز به سکون یآمده است و قرائت امام اعمش ن
د: جمعه را به کسر یگو یم زجاجاند.  خوانده »میم«، آن را به فتح ینظران اسالم صاحب

 اند. ز تلفظ کردهین »میم«
 چھار تلفظ وجود دارد: »جمعه« ی ن که، در کلمهیکوتاه سخن ا

 .»الُجُمعة«؛ میبه ضم م -۱
شود؛  یم »المجموع«آن،  ین صورت، معنای. در ا»الُجْمعة«م؛ یبه سکون م -۲

 .»وم الفوج المجموعی« یعنی
وم ی« یعنیاست؛  »الجامع«آن  ین صورت، معنای. در ا»الُجَمعة«م؛ یبه فتح م -۳

 .»الوقت الجامع
 .»الُجِمعة«م؛ یبه کسر م -۴

 عتر، ھمان تلفظ اّول است.یحتر و شایو فص
و معّرب  یانیاسم سر »عروبة«بود؛  »روز عروبة«ت، اسم روز جمعه، یروزگار جاھل در

ر ییتغ »جمعه«است. و بعدھا اسم آن را به روز  »رحمت«، »عروبة« یاست؛ و معنا
 دادند.

 یاست و عّلت نامگذار یاسالم یاند: جمعه، اسم شمندان گفتهیاز علماء و اند یبرخ
 نماز است. یمردم براآن به جمعه، به خاطر جمع شدن 

ن یآن به جمعه، به خاطر آن است که در ا یگذار ند که عّلت نامیگو یز مین یبرخ
 شد. یآور نش آدم کامل و جمعیروز، آفر

ن روز، مردم را جمع کرد و یدر ا »یکعب بن لو«که  ییاند: از آنجا گر گفتهید یو برخ
(روز اجتماع مردم) مشھور و  »جمعه«ن روز به یحت نمود، ایآنان موعظه و نص یبرا

 د.یمعروف گرد
با از یز یا را جلوهینماز جمعه است؛ ز ییض مھّم اسالم، برپایاز فرا یکیبه ھر حال، 

گاه ین پاین و کارآمدتریاّمت اسالم است. نماز جمعه، مھمتر یو شکوه ھمبستگ یبزرگ
و  یغیو تبل یادعادگاه بزرگ عبیآن، م یھا گاهیاست. پا یویو دن ینید یرسان اطالع
 و شکست دشمنان و بدخواھان اسالم است. یخوار ی ز عرصهیو ن یجھاد

 



 ٢٩٧  )جمعه نماز) ۴۲( باب: (کتاب الصلوة

آنان است. از  یدوست اسالم ی مان و نشانهیا یحضور انبوه مردم در نماز جمعه، تجلّ 
دھد؛  یرخ م یاجتماع یانسان در متن زندگ ینگاه فرھنگ اسالم، رشد و تکامل معنو

د فطر و جشن یھا (و جشن سع روزانه و جمعه و جشن ین، اجتماع نمازھایبنابرا
گاھیقربان)، سودمندتر و  ینید یازھایبه ن ییو پاسخگو ینیبخش د ین مراسم آ

شه ی، مردم به تبادل فکر و اندیگروھ ین فضایگر مسائل است. در ایو د یاجتماع
 د.کن یانشان رشد میدر م یاجتماع ی هیو روح یاری ، ھمیفکر پردازند؛ و ھم یم

آن،  ین قرار داده است و به فرخندگین دین اسالم را بھتریخداوند بلندمرتبه، د
د کردن یھا، ع ن نعمتیاز ا یکیداشته است؛  یبه مسلمانان ارزان یاریبس یھا نعمت

انّ يوم اجلمعة سيّد «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س یابولبانه بدرروز جمعه است. 

ام روز «)؛ ۲۶۰به ح یش ی؛ مصّنف ابن اب۳۶۰؛ مسند احمد ح ۶۰(ابن ماجه ح  »االيّ
 .»ن روزھا نزد خداوند بلندمرتبه استیجمعه، بھتر

را که روز جمعه، حج یر روزھا دارد؛ زیبر سا یا ژهیو ین رو، روز جمعه، برتریاز ا
زش یآمق آن در یعت اسالم، توفیشر ییو نمود محتوا یژگین ویشان است. مھمتریدرو

و فرھنگ روز  یو اجتماع یاسیبا مسائل س یو اخالق یانسان یھا ن و ارزشیمعارف د
مردم  ی هین است که دانشمندان پاک دل و آشنا به روحینماز جمعه، ا ی است. فلسفه
در  ینیاسالم و شرح معارف د یفرھنگ رفتار یھا جلوه یل روز و بررسیبا طرح مسا

جاد، و به فساد یا یو خودباور یتیو شخص یل فکرو حس استقال یمردم، نشاط معنو
گاھ یاجتماع یھا ھا و آفت بیو آس یل اخالقیرذا ن یت بخشند؛ تا ایو مصون یآ

گاھانه و رعا یبند یھا، سبب پا یرسان و اطالع یروشنگر تقوا و  یشگیت ھمیعبادت آ
ن وجه، یبھترن به ید یادا یاسالم؛ و برا یاسالم ی ارجمند و مقتدرانه یتداوم زندگ

 در خدمت اسالم و مسلمانان باشند.
 ن نماز جمعه در اسالم:ینخست

فراھم  ی د؛ اّما به واسطهیت، نماز جمعه در مّکه (شب اسراء) واجب گردیبنابر چند روا
ن نماز جمعه در یاّول یتید؛ بلکه بنابر روایمکرمه، برگزار نگرد ی ط آن در مکهینشدن شرا

در مکه بود؛ دستور انجام دادن آن را ج  امبریکه پ یصورت: ھنگام نینه انجام شد؛ به ایمد

ع ینق«که به آن  ین نماز جمعه را در دھی، اولیز بنابر قولیداد و او ن س »اسعد بن زرارة«به 
 نه است، برگزار نمود.یمد یفرسخ میگفتند و در ن یم »الخضمات
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ج  امبریش از آن که پینه، پیآمده است که مسلمانان مد یات اسالمیاز روا یدر برخ
ک روز ھفته (روز شنبه) یھود در یگر صحبت کردند و گفتند: یکدیھجرت کند، با 

اجتماع دارند؛ چه خوب است که ما  یکشنبه) برای( یز روزیو نصارا نکنند  می اجتماع
م و ییاد خدا گویم و ذکر و یم و در آن روز جمع شویخود قرار دھ یرا برا یھم روز
ده ینام »وم العروبةی«ھا روز قبل از شنبه را که در آن زمان،  م. آنیآور یرا به جاشکر او 

نه) یاز بزرگان مد یکی( س »اسعد بن زرارة«دند و به سراغ ین ھدف برگزیا یشد، برا یم
ھا اندرز داد و آن روز،  آورد و به آن یھا به جا رفتند؛ او نماز را به صورت جماعت با آن

 را روز اجتماع مسلمانان بود.یده شد؛ زینام »روز جمعه«
از ھمان  یرا ذبح کردند و ناھار و شام ھمگ یدستور داد گوسفند س »اسعد بن زرارة«

ن ین نخستیار اندک بود. و ایک گوسفند بود؛ چرا که تعداد مسلمانان در آن روز، بسی
 ل شد.یبود که در اسالم تشک یا جمعه

بود که  یل دادند، ھنگامیبا اصحابش تشک ج که رسول خدا یا ن جمعهیاما نخست
االول ھنگام  عینه شد و آن روز، روز دوشنبه، دوازدھم ربینه ھجرت کرد؛ وارد مدیبه مد

ان نھادند؛ سپس یماندند و مسجد قبا را بن »قباء«چھار روز در ج  ظھر بود. آن حضرت
ار کم ینه بسیمدان قباء و یم ی منوره حرکت کرد (فاصله ی نهیمد یروز جمعه به سو

نه است) و به ھنگام نماز جمعه به یداخل مد یھا از محله یکیاست و امروز قباء 
ن ین اولید و مراسم نماز جمعه را در آنجا برپا داشت؛ و ایرس »سالم یبن« ی محله

ن نماز جمعه یھم در ا یا آورد، خطبه یدر اسالم به جاج  بود که رسول خدا یا جمعه

 نه بود.یدر مدج  آن حضرت ی بهن خطیخواند که اول
اذان  یکه پدرم ھر وقت صداکند  می از محدثان، از عبدالرحمن بن کعب نقل یکی

ن یل ایکه دل یفرستاد. ھنگام یرحمت م س »اسعد بن زرارة«د بر یشن یجمعه را م
بود که نماز جمعه  ین کسیا شدم؛ گفت: به خاطر آن است که او نخستیمطلب را جو

د؟ گفت: فقط چھل نفر. (روح یآورد؛ گفتم: آن روز چند نفر بود یرا با ما به جا
 )۸۸ص  ۲۸، ج یالمعان

 نماز جمعه: ی، جھت برگزارییگردھما ی فلسفه
ل ین دلیبرخوردار است؛ بھتر یت خاصّ یان روزھا، روز جمعه از اھمیدر اسالم، در م

جمعه و  ی ات سورهیآ -ز یقبل از ھر چ - یبزرگ اسالم ی ضهین فریت ایبر اھم
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مان، دستور یمسلمانان و اھل ا ی است که به ھمهج  شمار رسول خدا یث بیاحاد
آن بشتابند و ھرگونه کسب و کار و  یدن اذان جمعه، به سویدھد که به محض شن یم

 ند.یمزاحم را ترک گو ی برنامه
ن یبزرگتر یھفته و دارا یسرور روزھا که جمعه، ین نباشد، در حالیو چرا چن

د یمرتبه در نزد خداوند بلندمرتبه است؛ جمعه، روز کمک به محرومان و فقرا و ع
 مسلمانان است. یھفتگ

زشت را محو  یک را چند برابر و کارھاین یدر روز جمعه، خداوند بلندمرتبه، کارھا
ھا  بتیشود و بالھا و مص یشود و دعاھا اجابت م یکند؛ به درجات مؤمنان افزوده م یم

 شود. یمؤمنان، برآورده م یازھایدور و ن
سر و صورت خود را  یدر روز جمعه به نظافت پردازد و ناخن و موکه  کسی یبرا

کنند  می نماز جمعه برود، فرشتگان او را بدرقه ی.. و به سو.کوتاه کند و مسواک زند و
 ند.ینما یاو استغفار و شفاعت م یو برا

نماز جمعه بود؛  ینه، اقامه و برگزاریپس از ھجرت به مدج  امبریاقدام پن یاول

که با  یشروع شده است؛ نماز »يا اهيا الذين امنوا« ی که دعوت به آن، با جمله ینماز

که  یاند؛ نماز ب شدهیآن ترغ یمردم به اقامه و برگزار »فاسعوا ايل ذكر اهللا« ی جمله
ات، ھم وزن حج برشمرده یکه در روا یه دارد؛ نمازفرمان ترک داد و ستد را به ھمرا

که سبک شمردن و  یشود؛ نماز یکه در آن، دعا، مستجاب م یشده است. نماز
د مردم یکه در آن، امام جمعه با ینفاق شمرده شده است؛ نماز ی استخفاف آن، نشانه

گاه م یرا به تقوا سفارش کند؛ نماز  ید؛ نمازشدن یکه در آن، مردم از مسائل جھان آ
 خواند. یتوان آن را فرد ید به جماعت برگزار شود و نمیکه با

است و اثر  یک عبادت بزرگ دستجمعیز، یبه ھر حال، نماز جمعه، قبل از ھر چ
گناه و زدودن  یھا یف روح و جان و شستن دل از آلودگیکه تلط -عبادات را  یعموم

ش خود، دو یشاپیدر پ ،ن کهیا در بردارد؛ به خصوص -باشد  یت از قلب میزنگار معص
 است. یزگاریخطبه دارد که مشتمل بر انواع مواعظ و اندرزھا و امر به تقوا و پرھ

است که بعد از  یبزرگ ھفتگ ی ک کنگرهی، یاسیو س یو اما از نظر اجتماع
ل، جمعه، ین دلیباشد؛ و به ھم یم یاسالم ی ن کنگرهیحج، بزرگتر ی ساالنه ی کنگره

 ستند.ید که قادر به شرکت در مراسم حج نیآ یه شمار مب یحّج کسان
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 دھد: یت میاھم سه اجتماع بزرگقت، اسالم، به یدر حق
 شود. یاجتماعات روزانه که در نماز جماعت حاصل م

 که در مراسم نماز جمعه است. یاجتماع ھفتگ
 رد؛ نقش نمازیگ یک بار انجام میخدا ھر سال  ی و اجتماع حج که در کنار خانه

ب در یخط یھا از برنامه یکین که یار مھم است؛ به خصوص ایان بسین میجمعه در ا
ن یاست؛ و به ا یو اقتصاد یو اجتماع یاسیل مھم سینماز جمعه، ذکر مسا ی خطبه

 ر شود:یتواند منشأ برکات ز ین اجتماع بزرگ و پرشکوه، میب، ایترت
گاھ -۱ مھم  یدادھایوو ر یمعارف اسالم ی نهیدن به مردم در زمیبخش یآ

 .یاسیو س یاجتماع
 یا ان صفوف مسلمانان به گونهیشتر در میو انسجام ھر چه ب یجاد ھمبستگیا -۲

 ھا را بلرزاند. که دشمنان و بدخواھان را به وحشت افکند و پشت آن
 مردم مسلمانان. ی توده یبرا یو نشاط معنو ینید ی هید روحیتجد -۳
 .یحّل مشکالت عموم یبرا یجلب ھمکار -۴

ط، که یجامع الشرا ی ک نماز جمعهیشه دشمنان اسالم، از یل، ھمین دلیھمبه 
 اند. م داشتهیت شود، بیقًا در آن رعایدق یاسالم یدستورھا

در  یاسیرومند سیک اھرم نیشه به عنوان یل، نماز جمعه ھمین دلیز به ھمیو ن
امبر یعدل و دادگر، ھمچون حکومت پ یھا ھا بوده است؛ منتھا حکومت دست حکومت

ھا را به نفع  یبردار ن بھرهی، از آن بھترینیگر بزرگان دین و دیراشد یو خلفاج  اکرم
 یکردند و برا یجور، از آن سوء استفاده م یھا کردند؛ و در مقابل، حکومت یاسالم م

 نمودند. یم یبردار قدرت خود، از آن بھره یھا هیم پایتحک
غات ی، تبلیروز فته تمام به صورت شبانهک ھیافتد که دشمنان اسالم،  یگاه اتفاق م

بخش آن،  اتینماز جمعه و مراسم پرشکوه و ح ی ک خطبهیبا  یولکنند  می مسموم
در عروق،  یا گردد و خون تازه یده میدر کالبدھا دم یا شود و روح تازه یم یھمه خنث

 د.یآ یبه حرکت درم
ک بار در مسجد و ی یا ھفتهط را، یک محیبه ھر حال، اسالم، تمام مسلمانان ساکِن 

خواند،  یبه نام جمعه فرام یا ضهیفر یش، جھت ادایبزرگتِر محِل سکونت خو یا مصّال ی
 یبخشد برا یبزرگ ارزان یک روستایا یک شھر و ین فرصت را به تمام ساکنان یتا ا

ن و در مکان مشّخص، گرد ی، در روز معینید ی ضهیفر ین که بتوانند در ضمن ادایا
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و فصل  ح، صدھا مشکل از مشکالت خود را حلیصح یزیر ع شوند و با برنامهھم جم
ندگان و سخنرانان، یدن سخنان گویواعظان و شن ی ند و با گوش دادن به موعظهینما
و  یاجتماع یھا دهیدادھا و پدیو رو یو اخالق ینیل دیاز موضوعات و مسا یاریبس

ھفته که در  یدادھایله، بر تمام روین وسیرند و بدیرا بشنوند و فراگ یاسیو س یعلم
رخ  یا در سطح جھانیا در کشور و یش و یمحِل سکونت خو یسطح شھر و روستا

گاھ داده  ابند.ی یاند، اطالع و آ
رفع  یخود، برا ییتوانند در حّد امکان و توانا یگر، مید یک سو، و از سوین از یا

اتخاذ  یدیمؤّثر و مف یھا حل مات و راهیش، تصمیخو ی جامعه یھا ییمشکالت و نارسا
اجرا درآورند؛  ی شتر به مرحلهیگر، ھر چه بیھمد یک مساعیند و با اتحاد و تشرینما

ست و یارتباط ن یھا ب آن یانسان با نقش اجتماع یرا پرستش و عبادت افراد در زندگیز
موفق خواھد شد که عبادتش  ین ارتباطیچن یدر برقرار یشخص عبادتگزار، تنا ھنگام

ن ی، بیا ستهیسته و بایباشد و به نحو شا یا سازنده یروی، منشأ نیدر روابط اجتماع
 جاد کند.یا یصفوف مسلمانان، ھماھنگ

رسد که شعائر  یخود م یبه ھدف اعال یعبادت، ھنگام یاجتماع یھا جنبه
 یھا گاهید و در پایرون آیب یو فرد یت در الک تحّجر و انجماد شخصیپرستش و عبود

 ی شتر صفوف فشردهیر گردد و ھر چه بیناپذ خلل ی، رمز اّتحاد و ھمبستگیاجتماع
، ییایو دن ینیره شدن بر دشمنان دیو چ یاّمت اسالم را جھت غلبه بر مشکالت زندگ

 کند. یرھبر یگانگیوحدت و  یبه سو
د یاست که نماز جمعه و جماعات؛ مورد تأک ییایو دن ینید دین فوایبه خاطر چن

ج  ست؛ چنان که رسول خدایح نیھا بدون عذر موّجه صح قرار گرفته است و ترک آن
 د: یفرما یم

، ابوداود، ابن ماجه و یترمذ( »ثالث مُجع تهاوناً بها، طبع اهللا يلع قلبه كمن تر«
ند، خداوند بر قلب او ترک ک یانگار سھل یھر کس، سه نماز جمعه را از رو«)؛ یینسا

 .»زند یمھر م

 نماز جماعت فرموده است: یلت و برتریفض ی دربارهج  باز رسول خدا
، ابن ماجه و یترمذ( »ن درجةیصالة الجماعة تفضل صالة الفّذ بسبع و عشر«

ست و ھفت برابر پاداش نماز یک نماز به صورت جماعت خواندن، بی«)؛ یینسا
 .»را دارد و از آن بھتر است یانفراد
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ن و حفاظت و مراقبت ینش ل جمعه و جماعات در مناطق مسلمانین رو، تشکیاز ا
عت اسالم و حراست بقا و ین مقّدس و شرین دیا یمسلمانان از آن، در حفظ و نگھدار

و اصحاب بزرگوارش ج  که از رسول خدا یقه و روشیاستمرار آداب و رسوم آن بر طر
 کند؛ و یفا می، ایجاد وحدت و ھمبستگیرا در ا یار مؤثریه است، نقش بسماند یبه جا

 ییگو ھودهیف محّرفان و دور ماندنش از بیمصون ماندن آن از تحرچنین  ھم
 باشد. یآن م ییآسا ر معجزهیانگر تأثیان، خودنمایگو ھودهیب

نماز جمعه و جماعات را ترک  -ناخواسته  یخدا -ن، اگر مسلمانان یبنابرا
پرداختند و در  یه میش به عبادت و ادعیخو یھا در خانه یکردند و به صورت انفراد یم

دادند،  یآن را به طور پراکنده و دور از ھم انجام م ینینش و عزلت یریگو حالت گوشه
شد و  یو نابود م نسخ یت و آداب و رسوم خاّصش، به طور کلّ یفین کیگمان نماز با ا یب

در  -ست که مسلمانان ین یدیداد؛ و ترد یخود را از دست م ی هیاصالت و حالت اول
) به یفیو ک ی(از لحاظ کّم  یاریبس یر و دگرگونییدر آن، تنّوع و تغ - ین حالتیچن

و آداب و رسوم  یزندگ یھا دهیاز مظاھر و پد یاریآوردند؛ ھمچنان که در بس یوجود م
شتر یکه ب یا جاد شده است؛ به گونهیا یو اجتماع یاختالف فاحش طبقات، یطیمح

دا یدر موارد ذکر شده، با ھم تضاد و تخالف کامل پ - ییو روستا یاعم از شھر -مردم 
 .زانند!یگر، متنّفر و گرید یاز برخ یاند و بعض کرده

ار یبس ی لهیست که جمعه و جماعات، عامل بزرگ و وسین یدین وصف، تردیپس با ا
جاد وحدت و تشّکل مسلمانان در عبادت و در احکام و دستورات یاست در ا یمھّم 

است که نماز  یبزرگ ی و حکمت و فلسفه ین فضل و برتری؛ و به خاطر چنینید
 ، ثواب و پاداش دارد.یجماعت، چند برابر نماز انفراد

 )ٌح یَصحِ ] (۳[ - ۱۳۵۶

يِب  َوَ�نْ 
َ
ْمُس  َعلَيْهِ  َطلََعْت  يَْومٍ  َخْ�ُ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ  يَْومُ  الشَّ

 
ْ
ْدِخَل  َوِ�يهِ  آَدمُ  ُخِلَق  ِ�يهِ  ُجُمَعةِ ـال

ُ
  أ

ْ
  ِمنَْها أخرج َوِ�يه َجنَّةَ ـال

َ
اَعة تقوم َوال   السَّ

َ
 يَْوم يِف  ال

 
ْ
اهُ  .»ُجُمَعةـال وَ  .)١(مُسلم رَ

 .۴۸۸ح  ۲/۳۵۹)؛ و ترمذی ۸۵۴-۱۸ح ( ۲/۵۸۵ مسلم -١

 

                                           



 ٣٠٣  )جمعه نماز) ۴۲( باب: (کتاب الصلوة

که  ین روزیبھتر«فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۳( -۱۳۵۶

ده شده و در آن یآفر 7ده است، روز جمعه است؛ در آن روز، آدمید بر آن دمیخورش
ز برپا یامت نیروز، وارد بھشت شده و در آن روز، از بھشت اخراج شده است؛ و ق

 ».گردد مگر در روز جمعه ینم
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

به شمار  یلتیاز بھشت، فض به ظاھر، اخراج آدم: »ه اخرج منھایو ف« شرح:
سته و یکو و شایر و نیخ ی، از آِن کارھا و عملکردھایلت و برتریرا فضید؛ زیآ ینم

خ و یعتاب و سرزنش و توب یاز بھشت، بر مبنا که اخراج آدم یسته است، در حالیبا
 .مذّمت بوده است!

، »و فيه اخرج منها«باعبارت ج  امبر اکرمیتوان گفت که پ ین شبه میدر پاسخ بد
اند؛  وستهیکه در آن روز به وقوع پ یمھّم  یدادھایھا و رو داشته است به اتفاق یا اشاره

مھم و بزرگ آن روز،  یدادھایھا و رو اتفاق ی از بھشت، از زمره ن، اخراج آدمیقیو به 

ن، یبه زم اند: آمدن آدم گفته ینظران اسالم از علماء و صاحب ید. برخیآ یبه شمار م
به وجود آمده  ی، از نسل ویامبر و نبیبوده است؛ چون ھزاران پ یکیر و نیسبب خ

 بوده است. یکیر و نی، سراسر خیبشر ی جامعه یھا برا است که آمدن آن
ا روز جمعه افضل و برتر است یآ: ن کهیشود؛ و آن ا یگر مطرح مید ینجا، سؤالیدر ا

 ؟ا روز عرفهی
ھا،  از آن ینظر دارند. گروھ گر اختالفی، با ھمدینین باره، علماء و دانشوران دیدر ا

ح یدگاه صحین دیاند؛ و ھم حجه) را افضل و برتر قرار داده یروز عرفه (نھم ذ
 باشد. یھا م یھا و حنف یشافع

دانند؛ و امام احمد بن حنبل و ابن  یگر، روز جمعه را برتر و افضل مید یو گروھ
 اند. ه بودهین نظری، قائل به ایمالک یعرب

َفٌق ] (۴[ - ۱۳۵۷  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َوَ�نْ 
َ
  يِف  إِنَّ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
  لََساَعةً  ُجُمَعةِ ـال

َ
 َ�بْدٌ  يَُوافُِقَها ال

ُل  ُمْسِلمٌ 
َ
  َخْ�ًا ِ�يَها اهللاَ  �َْسأ

َّ
 ِرَوايَةِ  َوِ�  .»َخِفيَفةٌ  َساَعةٌ  َوِ�َ «: ُمسلم َوَزاد. »إِيَّاه أعَطاهُ  إِال
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  يِف  إِنَّ «: قَاَل  لَُهَما
ْ
  لََساَعةً  ُجُمَعةِ ـال

َ
ل يَُص�ِّ  قَائِم ُمْسِلمٌ  يَُوافُِقَها ال

َ
  �را الهل �ْسأ

َّ
 أعَطاهُ  إِال

 .)١(»إِيَّاه

گمان در روز جمعه،  یب«فرموند: ج  د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۴( -۱۳۵۷
ستد و) از خداوند ی، در آن لحظه (به نماز بایمسلمان ی وجود دارد که ھر بنده یا لحظه

ت یرا بخواھد؛ قطعًا خداوند بلندمرتبه، آن خواسته را بدو عنا یریبلندمرتبه، خ
 ».کند یم

ز افزوده ین عبارت را نیاند؛ و مسلم ا ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 ».کوتاه است یا جابت دعا، لحظها ی و آن لحظه«است:] 

 :]فرمودندج  ن آمده است که رسول خدایو مسلم چن یگر از بخارید یتی[و در روا
ستاده به نماز آن ی، ایمسلمان ی وجود دارد که ھر بنده یا در روز جمعه، لحظه«

ت یرا بخواھد، قطعًا خداوند، آن خواسته را بدو عنا یزیلحظه را بگذراند و از خداوند چ
 ».کند یم

 ن آمده است:یو مسلم چن یت بخاری: در روا»و � ساعة خفيفة« شرح:

هو قائم و فيه ساعة اليوافقها عبد مسلم«ذكر يوم اجلمعة فقال: ج  اّن رسول اهللا«
 اعطاه ايّاه

ّ
 .»اشاره بيده يُقلّلهاو ؛»يصّ�، �سأل اهللا تعايل شيئاً اال

در روز  یک زمان و ساعتیروز جمعه بحث کرد و فرمود:  ی دربارهج  امبر اکرمیپ«
ستاده یدر آن ساعت، در حالت نماز خواندن ا یمسلمان ی جمعه وجود دارد که ھر بنده

 امبرید. پینما یاش را استجابت م را که از خدا بخواھد، خداوند خواسته یزیباشد، ھر چ
تاه و کم است (و با عبادت ن ساعت، کویبا دستش اشاره کرد که مّدت زمان اج  اکرم
 .)»دیرس یم و بزرگین به سعادت بس عظتوا ین مّدت کوتاه، میدر ا

 )حیَصحِ ] (۵[ - ۱۳۵۸

يِب  َوَ�نْ 
َ
يِب  بِْن  بُْرَدةَ  أ

َ
يِب  َسِمْعُت : َقاَل  ُموىَس  أ

َ
 يِف  َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : َ�ُقوُل  أ

نِ 
ْ
  َساَعةِ  َشأ

ْ
نْ  َ�ْ�َ  َما ِ�َ «: ُجُمَعةِ ـال

َ
َِمامُ  َ�ِْلَس  أ

ْ
  اإل

َ
ن إِىل

َ
َالة تقىض أ اهُ  .»الصَّ وَ  .)١(مُسلم رَ

ح  ۳/۱۱۵؛ نسایی ۲۹۰۱ح  ۲/۳۶۲)؛ ترمذی ۸۵۲-۱۵ح ( ۲/۵۸۴؛ مسلم ۹۳۵ح  ۲/۴۵۱ بخاری -١
کتاب «، ۵ح  ۱/۱۰۸؛ موطأ مالک ۱۵۶۹ح  ۱/۴۴۳؛ دارمی ۱۱۳۷ح  ۱/۳۶۰؛ ابن ماجه ۱۴۳۱
 .۵/۴۵۱؛ و مسند احمد »الجمعة

 

                                           



 ٣٠٥  )جمعه نماز) ۴۲( باب: (کتاب الصلوة

 )س یاشعر ید: از پدرم (ابوموسیگو س یموس ی) ابوبردة بن اب۵( -۱۳۵۸
اجابت دعا در روز جمعه  ی در خصوص لحظهج  گفت: از رسول خدا یدم که میشن
خطبه گفتن بر  یاست که امام (برا ین ھنگامیب ی آن، فاصله«فرمودند:  یدم که میشن

 ».ابدیان یکه نماز پا یند تا زمانینش یفراز منبر) م
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 ت شده است:ین روایت به طور کامل در مسلم چنین روایا شرح:

أسمعَت اباک  :س قال: قال عبدا� بن عمر س عن ايب بردة بن ايب مويس االشعري«
يف شأن ساعة اجلمعة؟ قال: قلُت: نعم؛ سمعتُه يقول: سمعُت ج  �ّدث عن رسول اهللا

 .(مسلم) »� ما ب� ان �لس االمام ايل ان تُقيض الصالة«يقول: ج  رسول اهللا

ت شده است که گفت: عبدالله بن یروا س یاشعر یپسر ابوموس س از ابوبردة«
از روز جمعه از رسول  یا که در خصوص لحظه یا دهیا از پدرت شنیگفت: آ س عمر
 ؟نقل کند یثیحدج  خدا

 ی آن، فاصله«فرمود:  یمج  دم رسول خدایگفت: شن یام که م دهی؛ شنیگفتم: آر
 .»ابدیان یکه نماز پا یند تا زمانینش یخطبه گفتن) م یاست که امام (برا ین ھنگامیب

 اجابت دعا در روز جمعه: ی لحظه
نظران  ن علماء و صاحبیاجابت دعا در روز جمعه، در ب ی ن لحظهییتع ی درباره

ن زمان، مخصوص عصر و ین باورند که ایبر ا ینظر وجود دارد؛ گروھ ، اختالفیاسالم

 بوده است.ج  امبر اکرمیروزگار پ
ن زمان و ساعت، تا روز ین اعتقادند که ای، بر اینیجمھور علماء و دانشمندان د

ن یین و عدم تعییتع ی ست؛ اما دربارهیاز زمان ن یا رد و منحصر به برھهامت ادامه دایق
نقل شده است. از  چھل و پنج قولن مورد، یکه در ا یینظر دارند؛ تا جا آن، اختالف

، مشھورتر و دو قولز، یھا ن ان آنیمشھورند که از م ،قولازده ین اقوال، یان ایم
 باشند: یتر م دهیپسند

، و امام احمد بن حنبل/فهید؛ امام ابوحنیبعد از نماز عصر تا غروب خورش  -۱
 ه ھستند.ین نظریقائل به ا

 .۱۰۴۸ح  ۱/۵۶۳؛ و ابوداود ۸۵۳ح  ۲/۵۸۴مسلم  -١
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ن یان نماز؛ شوافع، ایرود تا پا یراد خطبه بر فراز منبر میا یکه امام برا یزمان  -۲
 اند. ار کردهیقول را اخت

 ث است:ین احادیل قول اول، ایدل

 یترج یالتمسوا الساعة الت«فرمودند: ج  خداد: رسول یگو س انس بن مالک الف)
اجابت دعا در روز  ی لحظه«)؛ ی(ترمذ »بوبة الشمسیغ یوم الجمعة بعد العصر الی یف

 .»دیجمعه را بعد از عصر تا غروب آفتاب، جستجو کن

من «؛ »العلم تلک الساعة یانّ «گفت:  س د: عبدالله بن سالمیگو س رهیابوھر ب)

گاھم ی نسبت به لحظه خطاب بدو گفت:  س رهی. ابوھر»اجابت دعا در روز جمعه، آ

آخر ساعة  یھ«گفت:  س . عبدالله بن سالم»مرا از آن باخبر گردان«؛ »بھا یحّدثن«
ن یاجابت دعا، در آخر ی لحظه«)؛ یی(نسا »ب الشمسیوم الجمعة قبل ان تغیمن 

 .»ساعات روز جمعه، قبل از غروب آفتاب است
 ات است:یث و رواین احادی، ال قول دومیو دل

 )۱۳۵۸ث شماره ی(حد س یاشعر یث ابوموسیحد الف)

اّن يف اجلمعة ساعة ال�سأل «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س عمرو بن عوف ب)
 اتاه اهللا ايّاه. قالوا: يا رسول اهللا! ايّة ساعة �؟ قال: ح� تقام 

ّ
اهللا العبد فيها شيئاً اال

وجود دارد که ھر  یگمان در روز جمعه، ساعت یب«)؛ ی(ترمذ »الصالة ايل انرصاف منها
از خداوند بخواھد، قطعًا خداوند آن خواسته را  یزیدر آن لحظه، چ یمسلمان ی بنده

 یاجابت دعا، در چه زمان ی خدا! لحظه ی فرستاده یکند. گفتند: ا یت میبدو عنا
 .»ابدیان یگاه که پا گردد تا آن یکه نماز بر پا م یاست؟ فرمودند: از ھنگام

ھا را با  تین دو نوع روایاند که ا کرده ی، سعینیاز علماء و صاحب نظران د یبرخ
اند؛ از  ت بودهیک روایح یشتر علماء و دانشوران، قائل به ترجیق بدھند؛ اّما بیھم تطب

 اند. ار کردهیھا، قول دوم را اخت یھا، قول اول و شافع ین رو احناف و حنبلیا
در ھر صورت، بھتر است که وقت عصر تا مغرب روز جمعه، به ذکر و دعا، اختصاص 

ا شد، یدعا مھ یبرا یآغاز خطبه تا بعد از نماز، اگر فرصت ی از لحظهچنین  ھم ابد؛ وی
 د.ید از آن غفلت ورزینبا

 است؟ یاجابت دعا، در روز جمعه، مخف ی چرا لحظه

 



 ٣٠٧  )جمعه نماز) ۴۲( باب: (کتاب الصلوة

 ی بودن لحظه ین باورند که مخفیبر ا ،ینظران اسالم از علماء و صاحب یاریبس
روز  یھا ھا و ساعت لحظه ی ن است که مردم به ھمهیا یاجابت دعا در روز جمعه، برا

خود را در  یت و خشنودیگونه که خداوند بلندمرتبه، رضا ت دھند؛ ھمانیجمعه اھم
آورند و غضبش را  یطاعات رو ی ان انواع طاعات پنھان کرده است تا مردم به ھمهیم

ان مردم یزند؛ و دوستانش را در میپنھان کرده است تا از ھمه بپرھ یان معاصیدر م
ان دعاھا پنھان کرده است یکرده است تا ھمه را احترام کنند؛ و اجابت را در م یمخف

ساخته است، تا  یان اسمائش مخفیآورند؛ و اسم اعظم را در م یدعاھا رو ی تا به ھمه
 نموده است تا در ھمه حال، آماده باشند. یگ دارند و وقت مرگ را مخفھمه را بزر

به ھر حال؛ ساعت اجابت دعا در روز جمعه، به طور مصلحت؛ مبھم گذاشته شده 
که  یطور است؛ ھمچنان که شب قدر بنابر مصلحت، مبھم گذاشته شده است؛ و ھمان

 یھفتم، بر مبناست و یبه خصوص شب ب -فرد ده روز آخر رمضان،  یھا در شب
نسبت به ساعت چنین  ھم احتمال شب قدر وجود دارد، -ث یاز احاد یبرخ ی اشاره

ث، یاجابت روز جمعه در وقت خطبه و نماز و بعد از عصر تا غروب آفتاب، در احاد
ژه، به ذکر و دعا و راز و ین دو وقت، به طور ویشده است تا بندگان خدا در ا ییھا اشاره

 د.از مشغول باشنین

 





 
 

 

 

 فصل دوم

 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۳۵۹

يِب  َ�نْ 
َ
  َخرَْجُت : قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ورِ  إِىل ْحبَارِ  َكْعَب  فَلَِقيُت  الطُّ

َ ْ
ثَِ�  َمَعهُ  فََجلَْسُت  األ  فََحدَّ

ْ�تُهُ  اتلَّْوَراةِ  َعِن  ْ�تُهُ  ِ�يَما َفاَكنَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َ�نْ  وََحدَّ نْ  َحدَّ
َ
ُت  أ

ْ
 :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قُل

ْمُس  َعلَيْهِ  َطلََعْت  يَْومٍ  َخْ�ُ «   يَْومُ  الشَّ
ْ
ْهِبَط  َوِ�يهِ  آَدمُ  ُخِلَق  ِ�يهِ  ُجُمَعةِ ـال

ُ
 َعلَيْهِ  ِ�يَب  َوَ�يْهِ  أ

اَعةُ  َ�ُقومُ  َوِ�يهِ  َماَت  َوِ�يهِ    َدابَّة من َوَما السَّ
َّ

  يَْومَ  مسيخة َوِ�  إِال
ْ
 تُْصِبحُ  ِح�ِ  ِمنْ  ُجُمَعةِ ـال

ْمُس  َ�ْطلُعَ  َحىتَّ  اَعةِ  ِمنَ  َشَفًقا الشَّ   السَّ
َّ

  إِال
ْ
�َْس  ِجنَّ ـال ِ

ْ
  َساَعةٌ  وفيَها َواإل

َ
 َ�بْدٌ  يَُصاِدُ�َها ال

ل يَُص�ِّ  وَُهوَ  ُمْسِلمٌ 
َ
  َشيْئا اهللا �ْسأ

َّ
: فَقلت. يَْومٌ  َسَنةٍ  لُكِّ  يِف  َذلَِك : َكْعٌب  قَاَل . إِيَّاَها أعَطاهُ  إِال

  قَاَل  مُجَُعة لك يِف  بل
َ
بُو قَاَل  .ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َصَدَق : َ�َقاَل . اتلَّْوَراةَ  َكْعٌب  َ�َقَرأ

َ
 لَِقيُت : ُهَر�َْرةَ  أ

ْ�تُهُ  َسَالمٍ  ْ�نَ  هِ لّٰ ـال َ�بْدَ  ْ�تُهُ  َوَما َكْعب َمعَ  بَِمْجِليِس  فََحدَّ   يَْومِ  يِف  َحدَّ
ْ
ُت  ُجُمَعةِ ـال

ْ
ُ  َ�ُقل

َ
: هل

ُت . َكْعٌب  َكَذَب : َسَالمٍ  ْ�نُ  هِ لّٰ ـال َ�بْدُ  قَاَل  يَْوٌم؟ َسنَةٍ  لُكِّ  َذلِك: َكْعب قَاَل 
ْ
ُ  َ�ُقل

َ
  ُ�مَّ  هل

َ
 قََرأ

 قَاَل  ُ�مَّ  َكْعٌب  َصَدَق : َسَالمٍ  ْ�نُ  هِ لّٰ ـال َ�بْدُ  َ�َقاَل . مُجَُعةٍ  لُكِّ  يِف  ِ�َ  بَْل : َ�َقاَل . اتلَّْوَراةَ  َكْعٌب 
يَّةَ  َعِلْمُت  قَدْ : َسَالمٍ  ْ�نُ  هِ لّٰ ـال َ�بْدُ 

َ
بُو قَاَل . ِ�َ  َساَعةٍ  �

َ
ُ  فَقلت ُهَر�َْرة أ

َ
ْخربِ� : هل

َ
 َ�َقاَل . بَها َفأ

  يَْومِ  يِف  َساَعةٍ  آِخرُ  ِ�َ : َسَالمٍ  ْ�نُ  هِ لّٰ ـال َ�بْدُ 
ْ
بُو قَاَل . ُجُمَعةِ ـال

َ
ُت : ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
 َوَ�يَْف : َ�ُقل

  يَْومِ  يِف  َساَعةٍ  آِخرَ  تَُ�ونُ 
ْ
 « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل  َوقَدْ  ُجُمَعةِ ـال

َ
 وَُهوَ  ُمْسِلمٌ  َ�بْدٌ  يَُصاِدُ�َها ال

اَعة َوتلك يَُص�ِّ    السَّ
َ

لَمْ : َسَالمٍ  ْ�نُ  هِ لّٰ ـال َ�بْدُ  َ�َقاَل  »ِ�يَها؟ يَُص�ِّ  ال
َ
 :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�ُقْل  أ

َالةَ  يَنْتَِظرُ  َ�ِْلًسا َجلََس  َمنْ « ؟ َحىتَّ  َصَالةٍ  يِف  َ�ُهوَ  الصَّ َ بُو قَاَل  »يَُص�ِّ
َ
. بَ� : فَقلت: ُهَر�َْرةَ  أ

بُو َمالٌِك  َرَواهُ . َذاك َ�ُهوَ : قَاَل 
َ
ِمِذيُّ  َداوُدَ  َوأ ْ مْحد َوَرَوى َوالنََّسايِئُّ  َوالرتِّ

َ
  أ

َ
 صدق: قَْوهل ِإىل

 .)١(َكْعب

 ۱/۱۰۸؛ و موطأ مالک ۱۴۳۰ح  ۳/۱۱۳؛ نسایی ۴۹۱ح  ۲/۳۶۲؛ ترمذی ۱۰۴۶ح  ۱/۶۳۴ابوداود  -١
 .»کتاب الجمعة«، ۱۶ح 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٣١٠

را  احبار کعبکوه طور رفتم و (در آنجا)  ید: به سویگو س رهی) ابوھر۶( -۱۳۵۹
ج  ث رسول خدایز از احادیم گفت و من نیمالقات کردم. با او نشستم و از تورات برا

ث ین حدیاو، ا یبرا )ج ث رسول خدایمن (از احاد یھا یاز گفتن یکیاو گفتم؛ و  یبرا
 فرمودند:ج  آن حضرت بود کهج  رسول خدا

در  ده است، روز جمعه است؛ حضرت آدمید بر آن دمیکه خورش ین روزیبھتر«
رفته یاش پذ ده شده و در آن روز، از بھشت فرود آمده و در آن روز،توبهیآن روز، آفر

 یا چ جنبندهیشود. و ھ یامت برپا میشده و در آن روز، وفات کرده و در آن روز، ق
امت، ید از ترس قیدر روز جمعه، از طلوع صبح صادق تا طلوع خورشست مگر آن که ین

ھا (که از آن غافلند). و در روز جمعه،  ان و انسانیمنتظر وقوع آن است، مگر جنّ 
ستاده به نماز آن لحظه را بگذراند و از ی، ایمسلمان ی وجود دارد که ھر بنده یا لحظه

 .»کند یت میرا بدو عنا بخواھد، قطعًا خداوند آن خواسته یزیخداوند چ
سال است؟  یک روز از روزھایاجابت دعا، در  ی کعب احبار گفت: آن لحظه

 یھا اجابت دعا، در ھر جمعه از جمعه ی در پاسخ گفت: بلکه آن لحظه س رهیابوھر
 سال وجود دارد.

 س رهیاند. ابوھر راست فرمودهج  گاه کعب، تورات را خواند و گفت: رسول خدا آن

 یرا مالقات کردم و او را از ماجرا س ن ماجرا) عبدالله بن سالمیس از اگفت: (پ
ش با کعب احبار و آنچه با او در مورد روز جمعه مذاکره کرده بودم؛ باخبر ینشستن خو

ک یاجابت دعا، در  ی ز بدو گفتم که کعب گفته است: آن لحظهین را نیدم و ایگردان
 سال است؟ یروز از روزھا

 س گاه به عبدالله بن سالم گفت: کعب، اشتباه کرده است. آن س سالمعبدالله بن 
اجابت دعا، در ھر  ی گفتم: سپس کعب احبار، تورات را خواند و گفت: بلکه لحظه

گفت: کعب، راست گفته  س سال وجود دارد. عبدالله بن سالم یھا جمعه از جمعه
 است. 

اجابت دعا در روز  ی حظهل یدان یا میگفت: آ س پس از آن، عبدالله بن سالم

د: بدو گفتم: مرا از آن باخبر گردان و از گفتن یگو س رهیجمعه، چه وقت است؟ ابوھر

ن ساعات روز یاجابت دعا، در واپس ی گفت: لحظه س غ نورز. عبدالله بن سالمیآن، در

 



 ٣١١  )جمعه نماز) ۴۲( باب: (کتاب الصلوة

اجابت دعا،  ی د: بدو گفتم: چطور امکان دارد که لحظهیگو س رهیجمعه است. ابوھر

ھر «اند:  فرمودهج  روز جمعه باشد؟ و حال آن که رسول خدا ی ن لحظهیسدر واپ
 ؟»ستاده به نماز، آن را لحظه بگذراند...یکه ا یمسلمان ی بنده

ھر کس در «اند:  نفرمودهج  ا رسول خدایدر پاسخ گفت: آ س عبدالله بن سالم
که نمازش را بخواند،  یند و انتظار نماز را بکشد، پس تا زمانیبه خاطر نماز بنش یمحلّ 

 ؟»شود و در نماز است یش حساب میبراثواب و پاداش نماز 

اند.  ان فرمودهیث را بین حدیاج  ؛ رسول خداید: بدو گفتم: آریگو س رهیابوھر

 ی ن رو، لحظهیگفت: پس مراد از نماز، ھمان انتظار است؛ (ا ز ا س عبدالله بن سالم
 باشد). یمعه من ساعت روز جیز در واپسیاجابت دعا ن

ز یاند؛ و احمد بن حنبل ن ت کردهیروا ییو نسا یث را مالک، ابوداود، ترمذین حدی[ا
 ].ت نموده استیروا» صدق کعب«آن را تا عبارت 

مطلق  ینجا، اسم جنس به معنیدر ا »طور«ن که منظور از ی: در ا»الطور« شرح:
، اشاره به »طور«اند که  گفته یر وجود دارد: برخی؟ دو تفسینیا کوه معیاست و  »کوه«

 یکه بعض یبوده است؛ در حال یبر موس یاست که محل وح یھمان کوه معروف
 آن است. یلغو ینجا، به ھمان معنایدر ا »طور«اند که  گر، احتمال دادهید

 د.ینما یتر م حیتر و صح ر اول، درستیاّما تفس
 امت.ی: منتظر وقوع ق»خةیمص«

 ر کرد:یتوان ترجمه و تفس یرا به دو گونه من عبارت ی: ا»كفهو ذل«
 گزاردن نماز است. یپس مراد از نماز، ھمان انتظار برا -۱
 ن ساعت روز جمعه است.یاجابت دعا، در آخر ی لحظه -۲

 )ٌح یَصحِ ] (۷[ - ۱۳۶۰

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
َِمُسوا« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ اَعةَ  اتلْ   َوَ�ْوم يِف  تُْرىَج  الَّيِت  السَّ

ْ
 َ�ْعدَ  ُجُمَعةِ ـال

َعرْصِ 
ْ
  ال

َ
ْمِس  َ�يُْبوَ�ةِ  إِىل اهُ  .»الشَّ وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

 .۴۸۹ح  ۲/۳۶۰ ترمذی -١

 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٣١٢

د یرا که ام یا لحظه«فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۷( -۱۳۶۰
 ».دیرود، پس از عصر تا غروب آفتاب جستجو کن یاجابت دعا در روز جمعه در آن م

 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا
 )حیَصحِ ] (۸[ - ۱۳۶۱

وِْس  َوَ�نْ 
َ
وٍْس  بِْن  أ

َ
فَْضِل  ِمنْ  إِنَّ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س أ

َ
يَّاِمُ�مْ  أ

َ
 يَْومُ  �

 
ْ
َّ  فأ�رثا انلَّْفَخةُ  َوِ�يهِ  قُِبَض  َوِ�يهِ  آَدمُ  ُخِلَق  ِ�يهِ  ُجُمَعةِ ـال َالةِ  ِمنَ  يلَعَ إِنَّ  ِ�يهِ  الصَّ

 َصَالتَُ�مْ  فَ
َرْمَت؟ َوقَدْ  َعلَيْك َصَالتنَا تعرض َوَ�يف اهللا رَُسول يَا: َ�َقالُوا »يلَعّ  َمْعُروَضةٌ 

َ
: َ�ُقولُونَ : قَاَل  أ

مَ  اهللاَ  إِنَّ «: قَاَل  بَِليَت  رِْض  ىلَعَ  َحرَّ
َ ْ
ْجَسادَ  األ

َ
نِْبيَاءِ  أ

َ ْ
اهُ  .»األ وَ دَ  أَبُو رَ اوُ ائِيُّ  دَ النَّسَ ابْنُ  وَ هْ  وَ اجَ  مَ

يُّ  مِ ارِ الدَّ يُّ  وَ قِ بَيْهَ الْ ات يفِ  وَ وَ عْ بِري الدَّ كَ  .)١(الْ

ن یگمان از بھتر یب«فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س ) اوس بن اوس۸( -۱۳۶۱

ده شده و در آن روز، وفات کرده یآفر 7تان، روز جمعه است که در آن روز، آدمیروزھا
 یبر تمام یو نابود یھوشیروز، ب شود و در آن یده میامت دمیاست و در آن روز، صور ق

د؛ یار درود و رحمت بر من بفرستین رو، در آن روز، بسیشود؛ از ا یم یمخلوقات طار
 ».گردد یرا درود فرستادنتان بر من عرضه میز

رسد و  یخدا! (پس از وفات شما،) درود ما چگونه به شما م ی فرستاده یگفتند: ا

گمان  یب«فرمودند: ج  است؟ آن حضرت ده شدهیحال آن که بدن شما از ھم پاش
ن حرام نموده است (و پس از مرگ، یامبران را بر زمیپ یھا خداوند بلندمرتبه، بدن
ھا به  در آن یرییگونه تغ چین، ھیماند و زم یم یح و سالم باقیجسد آنان در قبر، صح

 ».شوند) یده نمیآورد و از ھم پاش یوجود نم
» ریالدعوات الکب«در  یھقیو ب یابن ماجه، دارم ،ییث را ابوداود، نساین حدی[ا

 ].اند ت کردهیروا
 ا صور دّوم.یا صور اول است و ی: مراد »النفخة« شرح:

 یشمس ی امل انسانھا و منظومهکنش، و رشد و تیم آفریم دستگاه عظیعظ ی رهیکپ
و... بعد از انجام دادن آنچه به آنھا سپرده شده است و بعد  یرات آسمانکارات و یو س

ح  ۱/۴۴۵؛ دارمی ۱۳۷۴ح  ۳/۹۱؛ ابن ماجه ۱۳۷۴ح  ۳/۹۱؛ نسایی ۱۰۴۷ح  ۱/۶۳۵ابوداود  -١
 .۴/۸؛ و مسند احمد ۱۵۷۲
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در » صور«نوع انسان، ناگاه بر اثر به صدا درآمدن  یشدن دوران اول از زندگ یاز سپر
ن یدر زم یزیانگ رتیر و تحوالت حینظ یب ی رود و زلزله یفرو م یبیرعب و ھراس عج

د و ستارگان به وجود یو ماه و خورش ھا در آسمانچنین  ھم ھا، و وهکاھا و در یو در در
جاد یھا ا ژه در انسانیجانداران و بو ی ر را در ھمهینظ یم و ھراس بید و ترس و بیآ یم
ردن که سوت خاموش یآور آن صور (شب رعب یصدا کید و مدت زمان اندینما یم
ز نابود یش را نیھا فرآورده ی ار انداخته و ھمهکنش را از یم آفریھا) دستگاه عظ ارخانهک
د در یابد و خورشی یان میگزارانش پا نوع انسان و خدمت یاول زندگ ی د و دورهینما یم

گردند و فرو  یره و تار میزد، و ستارگان تیر یشود و نظام جھان در ھم م یده میچیھم پ
شوند، و  ین سو و آن سو رانده میشوند و به ا ینده مکخود بر یھا از جا وهکافتند، و  یم

ن یآتش یھا ن طوفانیدرون زم یھا و گازھا گردند و گدازه یسراسر برافروخته م اھایدر
ھا و  ھا و تپه وهکشود و  یافته مکآورند، و آسمان ش ید میپد کیھولنا یو انفجارھا

 یھا گردد و اتم یخته میاھا به ھم آمیشود و آب در یاھا برداشته میارتفاعات سواحل در
نش، آزاد و منفجر کجرقه و وا یکدروژن بر اثر یئژن و یسکآب: ا یدو عنصر اساس

ھا در ھم  وهکد و چنان یآ یھا سخت به لرزش و جنبش درم وهکن و یگردند و زم یم
گردد، و  یل میگ روان تبدیر یھا نده و تپهکپرا یھا ھا به توده وهکه کشود  یده میوبک

شود، و ماه  یالن میران و ویمه و آشفته و حیھا از شدت ھول و ھراس سراس چشم
گردد و انسان در آن روز  یم ید و ماه گردآوریگردد، و خورش یم یینور و روشنا یب

 افت؟ین ھول و ھراس نجات یتوان از ا یجاست؟ و چگونه مکز یخواھد گفت: راه گر
» نفخ صور«شود که دو بار  یات قرآن استفاده میآ ی به ھر حال؛ از مجموعه

رد و یگ یه وحشت ھمه را فرا مکز یرستاخ ی و آستانها یان دنیبار در پایکشود:  یم
رند. و بار دوم به ھنگام بعث و نشور و یم یو مکنند  می یدن آن قالب تھیبا شن یھمگ

 ینینو یگردند و زندگ یات باز میمردگان به ح ی ه با نفخ صور ھمهکامت است یام قیق
 نند.ک یرا آغاز م

ا نفخ صور اول است ین ینخست ی حهیان ص(ھم »راجفة«ز به صور اول یو در قرآن ن
شود، و به صور دوم  یا است) گفته میدن ینابود ی جھان و زلزله یپور فنایه شک
د یجد یز و بازگشت به زندگیات و رستاخیح ی ه نفخهکدوم  ی حهی(ھمان ص »رادفة«

 شود. یاست) گفته م
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 یمیعظ ی حهیصان جھان، یه در پاکشود  یات قرآن استفاده میآ ی و از مجموعه
ز با یاست و در آغاز رستاخ» مرگ ی حهیص«ن یراند و ایم ین را میھا و زم اھل آسمان

ات و یاد حیفر«ن یزند و ایخ یشوند و به پا م یھمه زنده م یمیاد عظیحه و فریص
 است.» یزندگ

در  یریاول، و چه تأث ی حهیدر ص یقًا چگونه است؟ و چه اثریاد دقین دو فریاما ا
 ست.یآن باخبر ن یت و چگونگیفکیداند و از  ینم یسکدوم است؟ جز خدا  ی حهیص

اول چنان  ی ابد؛ اما نفخهی یتحقق م ینفخه به صورت ناگھانھردو  به ھر حال،
ار و مخاصمه و جدال بر سر کسب و کاز مردم مشغول  یادیه گروه زکرانه است یغافلگ

ات یه در رواکشود. چنان  یم ن واقعینخست ی حهیه صکاند  د و فروشیاموال و خر
ه دو نفر در کرانه است یآنچنان غافلگ یآسمان ی حهین صیه اکآمده است  یاسالم

نند و یه آن را برچکش از آنیاند، پ اند و مشغول معامله را گشوده یا ه پارچهک یحال
غذا از ظرف  ی ه در آن لحظه، لقمهکھستند  یسانکابد، و ی یان میند، جھان پایچیبپ

رسد و جھان  یفرا م یآسمان ی حهیه به دھان آنھا برسد، صکش از آنیبرداشته، اما پ
ان را یاند تا چھار پا حوض یمال ر و ِگلیه مشغول تعمکھستند  یسانکابد، و ی یان میپا
 شود. یامت بر پا میراب شوند، قیان سیه چھارپاکش از آنینند، پکراب یس

ان یشود که در پا یاستفاده م ی، به خوبیث نبویو احاد ات قرآنی: از آ»الصعقة«
 ی اول، ھمه ی دھد: در حادثه یرخ م یناگھان ی ز، دو حادثهیجھان و آغاز رستاخ

رد، یگ یصورت م یا دوم که با فاصله ی رند؛ و در حادثهیم یموجودات زنده، فورًا م
 انتظار حسابند. زند و دریخ یشوند و به پا م یھا ناگھان زنده م انسان ی ھمه

 ییر کنایر کرده است که تعبیتعب »نفخ صور«ن دو حادثه، به عنوان یم، از ایقرآن کر
به  »صور«دن و یدم یبه معنا »نفخ«را یو ھمزمان؛ ز یاست از حوادث ناگھان ییبایز

 یا برایا لشکر و یحرک قافله  یاست که معموًال برا »یان تھیشاخ م«ا ی »پوریش« یمعنا
پور توقف، ین دو، با ھم متفاوت است؛ شیآورند؛ البته آھنگ ا یھا به صدا درم توّقف آن
 پور حرکت، اعالم شروع حرکت قافله بود.یکرد و ش یکجا متوقف میقافله را 

دھد که خداوند بزرگ با  یانگر سھولت امر است و نشان میب -در ضمن  -ر ین تعبیا
راند یم ین را میپور است، اھل آسمان و زمیشک یدن در یدم یک فرمان که به سادگی

 کند. یاست، ھمه را زنده م »و حرکت لیپور رحیش«ه به یک فرمان که آن ھم شبیو با 
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محدود خودمان وضع شده است  ی روزمره یزندگ یکه برا -قت، الفاظ ما یدر حق
ان یا پایعت یق مربوط به جھان ماوراء طبیعاجزتر و ناتوانتر از آن است که بتواند حقا -
 ید از الفاظ معمولیل، باین دلیان کند؛ به ھمیگر را به دّقت بین جھان و آغاز جھان دیا

 ھا با توجه به قرائن موجود. استفاده شود؛ منت یتر عتر و گستردهیوس یمعان
رات یگر، تعبیان جھان و آغاز جھان دیپا ی م، از حادثهیدر قرآن کر ن که:یح ایتوض
به  »نفخ صور«(متجاوز از ده مورد) سخن از  یات متعددیآمده است؛ در آ یمختلف

؛ ۲۰؛ ق/۶۸؛ زمر/۵۱س/ی؛ ۱۰۱؛ مؤمنون/۹۹ل: کھف/یان آمده است. از قبیم
 .۱۸؛ نبأ/۸۷؛ نمل/۱۰۲؛ طه/۷۳؛ انعام/۱۳الحاقة/
 ایپور یدن در شیدم یز به معنایشده است که آن ن »نقر در ناقور«ر به یک مورد، تعبیدر 

 .]۹-۸[المدثر:  ﴾٩فََ�ٰلَِك يَۡوَم�ِٖذ يَوٌۡم َعِس�ٌ  ٨�َّاقُورِ ٱفَإِذَا نُقَِر ِ� ﴿ ه آن است؛یشب
شده است؛  »دیشد ی کوبنده« یبه معنا »قارعة«ر به یموارد، تعب یو در بعض

 )۳و  ۱،۲(قارعه/
 »میعظ یصدا« یز به معنایر شده است که آن نیتعب »حةیص«گر، به ید یو در بعض
 س.ی ی سوره ۵۳و  ۴۹ ی هیاست؛ مانند آ

، یبزرگ ی حهیان جھان، صیشود که در پا ین برداشت میات، چنین آیاز مجموع ا
 است. »مرگ ی حهیص«ن یراند و ایم ین را میاھل آسمان و زم

زند؛ یخ یشوند و به پا م ی، ھمه زنده میمیاد عظیحه و فریز، با صیو در آغاز رستاخ
 است. »یو زندگ اتیاد حیفر«ن، یو ا

اول و چه  ی حهیدر ص یقًا چگونه است؟ و چه اثریاد، دقین دو فرین که ایاّما ا
نظران  شتر صاحبین رو، بیداند؛ از ا ینم یدوم است؟ جز خدا کس ی حهیدر ص یریتأث

ات یاند که کنا ر کردهیتفس »پوریدن در شیدم« یرا به ھمان معنا» نفخ صور«، یاسالم
 ز است.یان جھان و آغاز رستاخیپا یچگونگ ی درباره یفیلط

ن یبا ا -رد؟ یگ یل، تمام جھان را فرا میصور اسراف ین که، چگونه امواج صوتیاّما ا
ه یست و چھل متر در ثانیدارد و از دو ی، حرکت کندیم که امواج صوتیدان یکه م

ر است و به عتیون بار از آن سریلیک میش از یکه حرکت نور ب یکند، در حال یتجاوز نم
ن موضوع، ھمانند ید گفت که ما نسبت به ایبا -رسد  یه میلومتر در ثانیصد ھزار کیس

چنان که  -ات آن یم و جزئیدار یامت، تنھا علم اجمالیاز مسائل مربوط به ق یاریبس
 ست.یبر ما روشن ن -م یان کردیشتر بیپ

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٣١٦

ز نشان از آن یآمده است ن »صور«ر یدر تفس یکه در منابع اسالم یاتیدّقت در روا
ست؛ و روشن ین یو عاّد  یپور معمولیک شی »صور«، یدارد که برخالف پندار بعض

است  یادیست؛ بلکه فریما ن یمعمول یل امواج صوتیم از قبیاد عظین فریسازد که ا یم
آسمان و  ی عتر از امواج نور که پھنهیفوق العاده سر یبرتر و باالتر؛ آن ھم با امواج

ن است و بار ین طور که بار اول، مرگ آفریکند؛ ا یم یکوتاه ط ی را در فاصله نیزم
 بخش. اتیگر و ح گر، زندهید

ن باشد، اگر در گذشته یآفر ن مرگین چنین مسأله که چگونه ممکن است صدا، ایا
م که یا دهیار شنیندارد؛ چرا که بس یما تعّجب یز بود، امروز برایانگ شگفت یبعض یبرا

سازد؛ و  یران میھا را و خانه یو حتّ  یھا را متالش ھا را کر، بدن انفجار، گوشموج 
ار یکند؛ و بس یدوردست، پرتاب م یھا خود برداشته و به فاصله یرا از جا ییھا انسان

، چنان یوار صوتیما و به اصطالح، شکستن دیک ھواپیع یده شده است که حرکت سرید
ھا را در  عمارت یھا شهیآورد که ش یه وجود مب یرانگریوحشتناک و امواج و یصدا

 کند. یر می، خرد و خمیعیشعاع وس
جاد شده یھا ا انسان ی لهیکه به وس - یکوچک امواج صوت یھا که نمونه ییدر جا

و آن  یبزرگ الھ ی حهیدھد؛ پس آن ص یاز خودشان نشان م ین اثراتین چنیا -است 
 ھد آورد؟!به بار خوا ی، چه آثاریانفجار بزرگ جھان

مقابل آن،  ی ھم در نقطه یست که امواجیتعّجب ن یل، جاین دلیبه ھم
ست، یما ممکن ن یاگر باشد؛ ھر چند تصور آن، امروز برایدارکننده و احیدھنده و ب تکان

ھوش را  یب یھا ا به ھوش آوردن انسانیاد و یدار کردن افراد خواب رفته را با فریب یول
م که ما با علم و دانش یکن یم؛ و باز تکرار میا دهیدد، الاقل یشد یھا با شوک

 م.ینیب ین امور را از دور میاز ا یمحدودمان، تنھا شبح
 د.یار درود و رحمت بفرستی: بر من، بس»من الصالة یفاکثروا عل«

 یو تمام فرشتگان یدگار عالم ھستیآن قدر واالست که آفرج  امبریگاه پیمقام و جا
ھا گزارده شده است، بر او درود  آن ی فرمان حق بر عھده ن جھان بهیر ایکه تدب

، یام جھان ھستین پید با ایز باین است، مسلمانان نیفرستند؛ پس حال که چن یم
م و ین، تعالیند و در برابر اوامر فرامیھماھنگ شوند و بر او درود بفرستند و سالم گو

م و منقاد باشند؛ یبناک او، تسلتا یھا ھا و سفارش هیھا، احکام و دستورات و توص آموزه

امبر ی، پینش است و اگر به لطف الھیک گوھر گرانقدر عالم آفریج  را آن حضرتیز
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در دسترش مسلمانان قرار گرفته، مباد ارزانش شمارند و مبادا ارج و مقام او ج  اکرم
ھا، فراموش کنند؛ چرا که  آسمان ی شگاه پروردگار و در نزد فرشتگان ھمهیرا در پ

ک جھان در وجودش خالصه یاست که  یست، بلکه کسین یک انسان عادیج  امبریپ
 شده است.
 )دراسته تتّم  لم] (۹[ - ۱۳۶۲

يِب  َوَ�نْ 
َ
َْومُ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ ـمَ  ايلْ

ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومُ  وُْعودُ ال

ْ
َْومُ  ال  َوايلْ

ـمَ 
ْ
اِهدُ  َعَرفَةَ  يَْومُ  ْشُهودُ ال   يَْومُ  َوالشَّ

ْ
ْمُس  َطلََعِت  َوَما ُجُمَعةِ ـال   الشَّ

َ
فَْضَل  يَْومٍ  ىلَعَ  َغَرَ�ْت  َوال

َ
 أ

  َساَعةٌ  ِ�يهِ  ِمنْهُ 
َ

  خِبَْ�ٍ  اهللاَ  يَْدُعو ُمْؤِمنٌ  َ�بْدٌ  يَُوافُِقَها ال
َّ

ُ  اهللاُ  اْستََجاَب  إِال
َ

  هل
َ

 ِمنْ  �َْستَِعيذُ  َوال
ءٍ    يَشْ

َّ
اَعَذهُ  إِال

َ
مْحَدُ  َرَواهُ  .»ِمنْهُ  أ

َ
ِمِذيُّ  أ ْ   َغِر�ٌب  َحِديٌث  َهَذا: َوقَاَل  َوالرتِّ

َ
  ُ�ْعَرُف  ال

َّ
 ِمنْ  إِال

 .)١(يضعف وَُهوَ  ُ�بَيَْدةَ  بِْن  ُموىَس  َحِديِث 

 »وم الموعودی«مراد از «فرمودند: ج  د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۹( -۱۳۶۲
 »وم المشھودی«امت است؛ و منظور از یآمده) روز ق ۲ ی هیآ» البروج« ی (که در سوره

آمده،) روز  ۳ ی هی(که در آ »الشاھد«آمده است) روز عرفه و مراد از  ۳ ی هی(که در آ
 جمعه است.
ن روز، یبھتر از جمعه، طلوع و غروب نکرده است؛ و در ا ید، بر روزیو خورش

را بخواھد، قطعًا  یزیاز خداوند چ ییمؤمن و حقگرا ی وجود دارد که ھر بنده یا لحظه
که بدو پناه برد،  یزیو از ھر چکند  می او را اجابت ی خداوند بلندمرتبه، خواسته

 ».خداوند او را از آن پناه خواھد داد
ن، یگفته است: ا یاند و ترمذ ت کردهیروا یث را احمد بن حنبل و ترمذین حدی[ا

 یز فردیشود؛ و او ن ید، شناخته نمیبن عب یت موسیب است و جز به روایغر یثیحد
 ].ف برشمرده شده استیضع

، آن را یامبران و فرستادگان الھیکه تمام پ ی: ھمان روز»وم الموعودیال« شرح:
عاد و یکه م یاند. ھمان روز م، از آن خبر دادهیقرآن کر ی هیاند و صدھا آ وعده داده

حساب ھمگان د یاست که با ین است و روزین و آخریاول یھا انسان ی گاه ھمه وعده
 ه شود.یتصف

 .۳/۴۳۰؛ و مسند احمد ۳۳۳۹ح  ۵/۴۰۶ ترمذی -١

 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٣١٨

 :»شاھد و مشھود«
ذکر  یار فراوانیبس یرھایست؟ تفسیچ »مشھود«و  »شاھد«ن که منظور از یدر ا

 ھا عبارتند از:  ن آنیباشد؛ و مھمتر یر میتفس یشده است که بالغ بر س

َها ﴿د: یگو یاست؛ چنان که قرآن مج  امبر اکرمی، شخص پ»شاھد« -۱ ُّ�
َ
�  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

� َونَِذيٗر� ٗ رَۡسۡلَ�َٰك َ�ِٰهٗدا َوُمبَّ�ِ
َ
آ أ امبر! ما تو را شاھد یپ یا«؛ ]۴۵[األحزاب:  ﴾٤٥إِ�َّ

 .»میدھنده فرستاد میدھنده و ب و بشارت

َ�ٰلَِك �يَٗة لَِّمۡن ﴿د: یفرما یامت است؛ چنان که خداوند می، ھمان روز ق»مشھود«و 
ِ� ٱَخاَف َعَذاَب  ُ َ�ٰلَِك يَ  �ِخَرة ُۡموٞع �َّ ۡشُهودٞ  �َّاُس ٱۡومٞ �َّ روز «؛ ]۱۰۳[ھود:  ﴾َوَ�ٰلَِك يَۡوٞم مَّ

است که کامًال آشکار و  یشوند و روز یمردم در آن جمع م ی است که ھمه یامت، روزیق
 .»مشھود است

 ۲۴ ی هیکر او؛ چنان که در آیپ یگواھان عمل انسانند؛ مانند اعضا »شاھد« -۲

رُۡجلُُهم بَِما ﴿م: یخوان ینور م ی سوره
َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
لِۡسنَُتُهۡم َو�

َ
يَۡوَم �َۡشَهُد َعلَۡيِهۡم �

ْ َ�ۡعَملُونَ   یشان به اعمالیھا و پاھا ھا و دست که زبان یروز«؛ ]۲۴[النور:  ﴾٢٤َ�نُوا
 .»دھند یم یاند، گواھ که انجام داده

 ھا ھستند. ھا و اعمال آن انسان »مشھود«و  
است که شاھد اجتماع مسلمانان در مراسم  روز جمعه یبه معنا »شاھد«  -۳

 ار مھم نماز آن روز است.یبس
ت الله الحرام، شاھد و ناظر آن روزند. یروز عرفه است که زائران ب» مشھود«و  

 نقل شده است.ج  امبر اکرمیر از پین تفسیت باال، ایدر روا
 باشد. ی) مروز عرفه (روز ماقبل آن »مشھود«د قربان؛ و یروز ع »شاھد« -۴
گر است؛ ید یھا ، امت»مشھود«است و  ی، اّمت اسالم»شاھد«منظور از   -۵

ْ ُشَهَدآَء َ�َ ﴿د: یفرما یگونه که خداوند م ھمان َُكونُوا [البقرة:  ﴾...�َّاِس ٱّ�ِ

 .»دیھا باش گر اّمتین است که شما گواه بر دیھدف ا«؛ ]۱۴۳
د: یفرما یامبران است؛ خداوند میر پیسا ،»مشھود«امبر اسالم و یپ ،»شاھد«  -۶

ُؤَ�ٓءِ َشِهيٗدا﴿ ٰٓ�َ ٰ در آن روز، ما تو را به عنوان گواه « ]۴۱[النساء:  ﴾وَِجۡئَنا بَِك َ�َ
 .»میآور یگر، میامبران دیبر پ

 



 ٣١٩  )جمعه نماز) ۴۲( باب: (کتاب الصلوة

وجود ندارد و ممکن است  یگونه تضاّد  چیرھا، ھین تفسیان تمام ایقت، میو در حق
عظمت قرآن  یھا ن از نشانهیجمع باشند؛ و ا »مشھود«و  »شاھد« ی در مفھوم گسترده

دھد؛  یم یرا در خود جا یادیز یرھایچنان گسترده دارد که تفس یمیاست که مفاھ
را که بر آن  یزیھر چ »مشھود«شود و  یھرگونه گواه را شامل م »شاھد«چرا که 

و شاھٍد و اند ( شدهات قرآن، به صورت نکره ذکر یدر آھردو  ن کهیدھند؛ و ا یم یگواھ

 یباال به خوب یرھاین شاھد و مشھود است که در تمام تفسی) اشاره به عظمت امشھوٍد 
 باشد. یمنعکس م

 





 
 

 

 

 فصل سوم

 )حسن] (۱۰[ - ۱۳۶۳

يِب  َ�نْ 
َ
ـمُ  َ�بْدِ  بِْن  بُلَابَةَ  أ

ْ
  يَْومَ  إِنَّ « :ج انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  نِْذرِ ال

ْ
يَّامِ  َسيِّدُ  ُجُمَعةِ ـال

َ ْ
 األ

ْ�َظُمَها
َ
ْ�َظمُ  وَُهوَ  هِ لّٰ ـال ِعنْدَ  َوأ

َ
ْضىَح  يَْومِ  ِمنْ  هِ لّٰ ـال ِعنْدَ  أ

َ ْ
ِفْطرِ  َوَ�ْومِ  األ

ْ
: ِخَاللٍ  مَخُْس  ِ�يهِ  ال

ْهبََط  آَدمَ  ِ�يهِ  اهللاُ  َخلََق 
َ
  آَدمُ  ِ�يهِ  اهللاُ  َوأ

َ
رِْض  إِىل

َ ْ
  َساَعةٌ  َوِ�يهِ  آَدمَ  اهللاُ  تََو�َّ  َوِ�يهِ  األ

َ
ُل  ال

َ
 �َْسأ

َعبْدُ 
ْ
  َشيًْئا ِ�يَها ال

َّ
ْ�َطاهُ  إِال

َ
  لَمْ  َما أ

ْ
ل

َ
اَعةُ  َ�ُقومُ  َوِ�يهِ  َحَراًما �َْسأ   ُمَقرٍَّب  َملٍَك  ِمنْ  َما السَّ

َ
 َوال

  َسَماءٍ 
َ

رٍْض  َوال
َ
  أ

َ
  ِرَ�اٍح  َوال

َ
  ِجبَالٍ  َوال

َ
  حَبْرٍ  َوال

َّ
  يَْومِ  ِمنْ  ُمْشِفٌق  ُهوَ  إِال

ْ
اهُ . »ُجُمَعةِ ـال وَ  ابْن رَ

ه اجَ  .)١(مَ

گمان،  یب«فرمودند:  ج امبر خداید: پیگو س ) ابولبابة بن عبدالمنذر۱۰( -۱۳۶۳
شگاه خداوند بلندمرتبه به یھا در پ ن آنین روزھا و بزرگتریبرتر ی روز جمعه، از زمره

ن ید فطر است؛ و در ایعد قربان و یع ید که به نزد خدا، بزرگتر از روزھایآ یشمار م
ر روزھا وجود ندارد): در آن روز، یوجود دارد (که در سا یژگیروز، پنج خصلت و و

ن آورد و یین پایرا به زم 7د و در آن روز، خداوند، آدمیرا آفر 7خداوند بلندمرتبه، آدم
را از  یزی، چیا وجود دارد که ھر بنده یا راند و در آن روز، لحظه یدر آن روز، او را م

کند؛ البته  یت میخداوند در آن وقت بخواھد، قطعًا خداوند آن خواسته را بدو عنا
 را از خداوند درخواست نکند. ییز حرام و ناروایمشروط بر آن که چ

ن، یشود؛ و تمام فرشتگاِن مقّرب خدا، آسمان، زم یامت برپا میو در روز جمعه، ق
دانند که  یرا میمناک ھستند؛ (زیاسان و باھا، از روز جمعه، ھریھا و در بادھا، کوه

 ».امت در روز جمعه، برپا خواھد شد)یق
 ].ت کرده استیث را ابن ماجه رواین حدی[ا

 )حسن] (۱۱[ - ۱۳۶۴

 .۱۰۸۴ح  ۳۴۵؛ ۱/۳۴۴ماجه  ابن -١
                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٣٢٢

مْحَدُ  َوَرَوى
َ
نَّ : ُ�بَاَدةَ  بِْن  َسْعدِ  َ�نْ  أ

َ
نَْصارِ  ِمنَ  رَُجًال  أ

َ ْ
ىَت  األ

َ
نَا: َ�َقاَل  ج انلَّيِبَّ  أ ْخرِبْ

َ
 َ�نْ  أ

  يَْومِ 
ْ
  ِمنَ  ِ�يهِ  َماَذا ُجُمَعةِ ـال

ْ
؟ـال  .)١(احلَِديث وَساق »خالل مَخُْس  ِ�يهِ «: قَاَل  َخْ�ِ

گفته  یت کرده که ویروا س ) و احمد بن حنبل از سعد بن عباده۱۱( -۱۳۶۴

د که ییم بگویآمد و گفت: از روز جمعه برا ج از انصار، به نزد رسول خدا یاست: مرد

در روز جمعه، «فرمودند:  ج وسته است؟ آن حضرتیدر آن به وقوع پ یریچه امور خ

 ،س ر روزھا وجود ندارد)؛ و سعد بن عبادهیوجود دارد (که در سا یژگیپنج خصلت و و
 ان نموده است.ین) تا آخر بیشیث پیث را (به سان حدین حدیا ی هیبق

 )فیَضعِ ] (۱۲[ - ۱۳۶۵

يِب  َوَ�نْ 
َ
يِّ  :ج لِلنَّيِبِّ  ِ�يَل : قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ءٍ  ِأل َ  يَشْ   يَْومَ  ُس�ِّ

ْ
نَّ «: قَاَل  ُجُمَعِة؟ـال

َ
 ِ�يَها ِأل

ِ�يَك  ِطينَةُ  ُطِبَعْت 
َ
ْعَقةُ  َوِ�يَها آَدمَ  أ َْعَثةُ  الصَّ َْطَشةُ  َوِ�يَها َوابلْ  ِمنَْها َسااَعٍت  ثََالِث  آِخرِ  َوِ�  ابلْ

ُ  اْستُِجيَب  ِ�يَها اهللا َداَع  َمنْ  َساَعةٌ 
َ

اهُ  .»هل وَ د رَ  .)٢(أَمحْ

ده شد: به چه عّلت، روز یپرس ج امبر خداید: از پیگو س رهی) ابوھر۱۲( -۱۳۶۵

را در آن روز، یز«فرمودند:  ج شده است؟ آن حضرت ینامگذار »جمعه«نه به یآد

راندن یم یده شد و در آن روز، صور اول برایآفر 7و سرشت پدرت، حضرت آدم یخو
امت رخ خواھد داد؛ یسخت ق یھا ختن آنان و مجازاتیبرانگ یمخلوقات و صور دوم برا

از خداوند  یزیدر آن، چھرکس  وجود دارد که یا و در سه ساعت آخر آن، لحظه
 ».رفته خواھد شدیش پذیبخواھد، قطعًا دعا

 ].ت کرده استیث را احمد بن حنبل رواین حدی[ا
 امت.یسخت ق یھا : مجازات»البطشة«

 )ٌح یَصحِ ] (۱۳[ - ۱۳۶۶

يِب  َوَ�نْ 
َ
رَْداءِ  أ رِثُوا« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ادلَّ

ْ
�

َ
َالةَ  أ َّ  الصَّ   يَْومَ  يلَعَ

ْ
إِنَّهُ  ُجُمَعةِ ـال

 فَ
ـمَ  �َْشَهُدهُ  َمْشُهودٌ 

ْ
َّ  يَُص�ِّ  لن أحدا َو�ِنَّ  َالئَِ�ةُ ال   يلَعَ

َّ
َّ  ُعرَِضْت  إِال   َحىتَّ  َصَالتُهُ  يلَعَ

َ
 َ�ْفُرغ

 .۵/۲۸۴احمد  مسند -١
 .۲/۳۱۱احمد  مسند -٢

 

                                           



 ٣٢٣  )جمعه نماز) ۴۲( باب: (کتاب الصلوة

ُت : قَاَل  »ِمنَْها
ْ
ـمَ  َوَ�ْعدَ : قُل

ْ
مَ  اهللاَ  إِنَّ «: قَاَل  وِْت؟ال رِْض  ىلَعَ  َحرَّ

َ ْ
نْ  األ

َ
ُ�َل  أ

ْ
ْجَسادَ  تَأ

َ
نِْبيَاءِ  أ

َ ْ
 األ

 .)١(َماَجه اْبُن  َرَواهُ  .»يُْرَزُق  يَحٌّ  هِ لّٰ ـال َ�نَيِبُّ 

در روز جمعه، بر من «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) ابودرداء۱۳( -۱۳۶۶
داده شده) است  ی(گواھ »مشھود«را که روز جمعه، ید؛ زیرحمت بفرستاد درود و یز

بر من درود کس  ھیچ گمان، یشوند؛ و ب یدر آن، حاضر م یکه فرشتگان الھ
شود تا آن که از درود  یفرستند مگر آن که درود فرستادنش بر من عرضه م ینم

 ».فرستادن فارغ شود

ز، درود بر شما یا پس از مرگتان نیآگفتم:  ج امبرید: خطاب به پیگو س ابودرداء

ن حرام یگمان، خداوند بلندمرتبه، بر زم یب«فرمودند:  ج گردد؟ آن حضرت یعرضه م
 یامبر خدا زنده است و بدو روزین رو، پیامبران را بخورد؛ از ایکرده است که جسد پ

 ».شود یداده م
 ].ت کرده استیث را ابن ماجه رواین حدی[ا

رضت عيلّ « شرح: ث، ضمن دستور به کثرت درود فرستادن، ین حدی: در ا»صالتهعُ

ب داده شده است یترت یا فرمودند که از جانب خداوند بلندمرتبه، برنامه ج آن حضرت
ا یب بعد از رحلت من از دنین ترتیتا درود اّمت به من برسد و بر من عرضه گردد؛ و ا

وارد شده است که فرشتگان، درود ات، یث و روایاز احاد یخواھد ماند. در برخ یز باقین

 رسانند. یم ج را به آن حضرت

آن  ین شبھه به وجود آمد که وقتیھا ا در قلوب آن ،ج امبریاران پیاز  یبرخ

 شان رفت و آمدیات است، فرشتگان به نزد اید حین جھان، در قیدر ا ج حضرت
بعد از  یول -است ن امر، کامًال موّجه یو ا -رسانند  یشان میو درود را بدکنند  می

شود و بر حسب قانون و نظام  یبه خاک سپرده م ج امبریچون جسد َاطھر پ -وفات 

رود، پس چگونه درود بر  ین میدر اثر تماس با خاک از ب ج بدن رسول خدا - یعیطب

 شود؟! یعرضه م ج آن حضرت

 .۱۶۳۷ح  ۱/۵۲۴ابن ماجه  -١

 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٣٢٤

 ن شبھه فرمودند: به فرمان خداوند بلندمرتبه، اجسادیدر پاسخ بد ج آن حضرت
ر یھا تأث ن بر آنیمانند و زم یم یح باقیھا، در قبرھا سالم و صح امبران بعد از وفات آنیپ

، یخاصّ  یداروھا ی لهیا به وسیطور که در دن ھمان یعنیگذارد؛  یخود را نم یعیطب
ن طور خداوند یح و سالم نگه داشت، ھمیتوان جسد مرده را صح یبعد از مرگ، م

 یامبران را بعد از وفات، در قبر برایپ یھا خاّص خود، بدن بلندمرتبه با قدرت و دستور
ت یعنا یا ژهیخاّص و و یات و زندگیھا ح دارد و در آنجا به آن یشه سالم نگه میھم

 ن آن جھان خواھد بود.یشود که مطابق با قوان یم
ف، ھمچنان بر حال خود یدن و عرضه نمودن درود شریرسان ی ن رو، برنامهیاز ا

 د بود.خواھ یباق
 ک اشتباه:یح یتصح

ان نماز یژه پس از پایان نماز جماعت (به ویاز مساجد، مردم پس از پا یدر برخ
ل یبلند با الفاظ ذ یو با صدا یجمع شوند و به صورت دسته یجمعه) ھمه با ھم بلند م

 كيا رسول اهللا؛ سالم علي كصّ� اهللا علي«فرستند:  یدرود و سالم م ج امبر اکرمیبر پ
 .»يا رسول اهللا

در آن مجلس حضور و  ج ده دارند که رسول خداین عقیھا، چن از آن یاریو بس

گر اعمال  در ھمه جا و ھمه حال، حاضر و نظاره ج ن که آن حضرتیا ایف دارند؛ یتشر
 باشند. یھا م ما انسان

دھند.  یشنوند و پاسخ م یدرود ما را م ج امبر اکرمیند: پیگو ین دسته از مردم، میا
در بدنام  یند و سعینما یکنند، مّتھم م یرا که در مراسم آنان شرکت نم ینان، کسانیو ا

م. یھا در مساجد ھست یریھا و درگ جه، شاھد انواع اختالفیھا دارند که در نت کردن آن
 و ضاللت است. ین عمل، بدعت و ناروا و گمراھیا

دن یو اھتمام ورز یجمع تهد دانست که اجتماع بعد از نماز، جھت درود دسیبا

نظران  ثابت است و نه از صحابه و تابعان؛ و از علماء و صاحب ج بدان، نه از رسول خدا
ن عمل بوده یشود که قائل به جواز ا یدا نمیپ یز کسیان مجتھد نیشوایَسَلف و ائمه و پ

تابعان و بود، قطعًا صحابه،  یم ج امبریمورد پسند خداوند و پ ین عملیباشد؛ و اگر چن
 ین عملیک نمونه از چنیکه  یکردند؛ در حال یمجتھد، با اھتمام به آن عمل م ی ائمه

ن یانگر این امر، خود نشانگر و بیشود؛ و ا یدا نمیآنان پ یخ و سرگذشت زندگیدر تار
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ز یدرود و اھتمام به آن را بدعت و ناجا یاست که آن بزرگواران، اجتماع برا
 اند. دانسته یم

س یامرنا ھذا ما ل یمن احدث ف«ند: یفرما یم ین اموریچن ی درباره ج اکرمامبر یپ
ن یرا در د یزید آورد و چیپد ین ما بدعتیین و آیکه در کار د یکس«(مسلم)؛  »منه فھو رّد 

 .»شود یرفته نمیاز او پذ یزین چیست، کارش مردود است و چنیجاد کند که جزو آن نیما ا

)؛ ین نووی(مسلم و اربع »عمًال ليس عليه امرنا فهو ردّ من عمل «د: یفرما یز میو ن
ست، کارش مردود یانجام داد که جزو آن ن ین ما، عملیین و آیکه در کار د یکس«

 .»است

 ج تعّبدھا اصحاب رسول اللهیکّل عبادة لم «د: یگو س مانیفة بن یو حذ
؛ ۲۱۳-۲۱۴ص  ۱(جواھر الفقه ج  »ق من کان قبلکمیفالتعبدوھا... و خذوا بطر

که صحابه آن را انجام  یچنان عبادت«)؛ ۳۱۱ص  ۲ج  یاالعتصام، امام شاطب
د؛ بلکه روش سلف خود (صحابه) را یاوریز آن را عبادت به شمار نیدادند، شما ن ینم

 .»دییار نمایاخت
؛ اگر از »الله یا نبی«و  »ا رسول اللهی«استفاده کردن الفاظ خطاب در درود، مانند: 

ھمانند خداوند بلندمرتبه در ھر  ج امبر اکرمیده سرچشمه گرفته باشد که پین عقیا
جا و ھر مکان، حاضر و ناظر است و در ھر زمان و مکان وجود دارد و تمام صداھا را 

ت یک شرک آشکار است و ُالوھین عمل، یر نظر دارد، ایھا را ز شنود و تمام حرکت یم

ن تصّور و یھم یسیان در مورد عیحیگونه که مس است؛ ھمان ج برامیدن به پیبخش
 پندار را داشتند.

ده ین عقیا ین عمل (خطاب کردن رسول خدا و بلند شدن) بر مبنایو اگر ا

ا به صورت معجزه ی، گوین امریدر مجلس حضور دارند، چن ج باشد که رسول خدا
ث، یث دارد که در قرآن و حدیا حدیل از قرآن یاز به دلیر است؛ اّما نیپذ امکان

ن عمل، وارد شده یبرخالف ا یثیکه احاد ییذکر نشده است؛ تا جا یزین چیچن

 من صّ� يلّع عند قربي، سمعُته«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهیاست؛ ابوھر

ھا)؛  و فضل ج یالنب یح، باب الصالة علی(مشکاة المصاب »من صّ� يلّع نائياً ابلغتهو
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که از دوردست بر  یکسو شنوم ینزد روضه بر من درود بفرستد، من آن را مکس ھر«
 .»رسانند یمن درود بفرستد، فرشتگان آن را به من م

االرض  ین فیاحیاّن لله مالئکة س«گفته است:  س عبدالله بن مسعودچنین  ھم و
ث یشتر در حدیث، پین حدیا ی )؛ ترجمهیو دارم یی(نسا »السالم یبّلغون من امتی

 گذشت. ۹۲۴ ی شماره

 ،ج امبریبه پ یا یساختگ ی ن معجزهیل، نسبت دادن چنیبه ھر حال؛ بدون دل
 ج امبر اکرمیث پی، مصداق حدین افرادید و چنیآ یبه شمار م یدروغ و افتراء بزرگ

و  ی(بخار »من كذب يلّع متعمداً فليتبّوأ مقعده من انلار«رند که فرمود: یگ یقرار م
خود را در دوزخ  ید جایرا به من نسبت دھد، با یکه به عمد دروغ یکس«مسلم)؛ 

 .»آماده سازد

 ج امبریا حضور پی ج امبریبدون اعتقاد به حاضر و ناظر بودن پ یحال، اگر شخص
ن یرا از ایشود؛ ز یورزد، خطارکار محسوب م ین عملیبه صورت معجزه، مبادرت به چن

فاسد به  ی دهیانسان و نفوذ عق یگمراھشود و امکان  یشرک استشمام م یعمل، بو
 ز کرد.ید پرھیز باین ین عملین، از چنیقلب وجود دارد؛ بنابرا

ارباب و  یبرا »یربّ « ی به کار بردن کلمه ج امبر اکرمین عّلت است که پیبه ھم

يلقل: و اليقل احد�م: رّ�؛«غالم را ممنوع قرار دادند و فرمودند:  یبرا »یعبد«
 (مسلم). »فتايتو يلقل: فتايو اميت؛و ال يقل احد�م: عبديو موالي؛و سّيدي

اند، ممنوع  ین که موھم شرک و چند گانه پرستیر، به خاطر این تعابیا ی ھمه
ھم نشأت  یفاسد ی دهیاگر چه از عق -ن؛ به کار بردن کلمات خطاب یشدند؛ بنابرا

شرک و افتراء را دارد، ممنوع است؛ البته  ین که بویباز ھم به خاطر ا -نگرفته باشد 
ث، یات و احادیف و َاطھر، از روایشر ی درود خواندن با کلمات خطاب در مقابل روضه

ث یشان، از احادیو پاسخ گفتن ا ج امبریدن پیرا در آنجا شنیثابت و مستحب است؛ ز
 ثابت شده است.

 یعل یسمعته و من صلّ  یعند قبر یعل یمن صلّ «ند: یفرما یم یثیدر حد ج امبریپ
 شتر گذشت).یاش پ (ترجمه »نائبًا ابلغته
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 رّد اهللا يلّع رويح حيّت ارّد عليه السالم« د: یفرما یز میو ن
ّ

 »ما من احد �سلّم يلّع اال

 گذشت). »فضلهاو الصالة عيل النبيّ «شتر در باب یاش پ (ترجمه
را یغلط و اشتباه است؛ ز زیدرود ن یستادن براین که، الزم دانستن ایگر اید ی نکته

ده یستاده، نشسته و خوابیم در حالت ایکه ذکر کردن، تالوت قرآن کر یھمان طور
 یستادن برای، ایح و درست است و اگر شخصیصح یز در ھر حالتیز است، درود نیجا

محسوب کند، به خاطر واجب قرار دادن  یادب یدرود را واجب بداند و خالف آن را ب

در  ج امبریکه خود پ یشود؛ آن ھم در حال ی، خطاکار محسوب مرواجبیک امر غی
ن، درود خواندن را در ینماز، درود را به ھنگام نشستن، سّنت قرار داده است؛ بنابرا

 یھا م و آموزهیآن، مخالف تعال یام برایگفتن و الزم دانستن ق یادب یحالت نشسته، ب

د در یم، فقط بایم: قرآن کرییه بگون است کیباشد. مثال آن، ا یم ج گھربار آن حضرت
د؛ و اگر یآ یبه شمار م یادب یستاده تالوت شود و تالوت آن در حالت نشسته؛ بیحالت ا

ده، نشأت گرفته ین عقیاز ا ج امبریالد پیا جشن میستادن در مجلس درود و سالم یا

باز ھم است،  ج امبریستادن جھت احترام پیآورند و ا یف میتشر ج امبریباشد که پ

 ست.یاز نصوص ثابت ن ین مجالسیبه چن ج امبریپ ییف فرمایرا تشریاشتباه است؛ ز

 ج امبریپ ییف فرمایم که امکان تشریرین امر محال را ممکن فرض بگیاکنون اگر ا

و  یدر زندگ ج امبر خدایرا پیستادن وجود ندارد؛ زیا یبرا یوجود دارد، باز ھم لزوم

 س به خاطر احترام او بلند شود. انس بن مالک یکسش دوست نداشته که یات خویح

ا ـمـم يقوموا لـكانوا اذا رأوه لو ج م يكن شخصٌ احبّ اليهم من رسول اهللاـل«د: یگو

محبوب صحابه  ج امبر اکرمیچ کس مانند پیھ«)؛ ی(ترمذ »كيعلمون من كراهيته لذل
د، در مقابل او بلند یآ یم شانیدند که به سوید یاو را م ین وجود، باز ھم وقتینبود؛ با ا

 ».شود ین عمل، ناراحت میاز ا ج امبریدانستند که پ یشدند؛ چون م ینم
را یباشد؛ ز یست و بدعت و ناروا میح نیز صحیبلند در مساجد ن یدرود با صدا

ض و واجبات، یمسجد، عبادتگاه مشترک ھمه مسلمانان است و نمازگزاران، عالوه از فرا
گر مسلمانان یح و ذکر دیخود، در عبادت، تالوت، تسب یعمل شخص اجازه ندارند که با

ھا باشد؛ فقھاء و  ن عبادتیتر ن و پسندهیجاد کنند؛ ھر چند که درود، از بھتریخلل ا
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جاد یبلند در مسجد را به خاطر ا ی، تالوت قرآن و ذکر با صداینظران اسالم صاحب
 است.گر نمازگزاران، ممنوع قرار داده ید یمزاحمت برا
 یبلند در مسجد ممنوع است؛ درود با صدا یکه تالوت و ذکر با صدا یپس زمان

ن نقل شده یچن س عبدالله بن مسعود ی ممنوع خواھد بود؛ درباره یق َاولیبلند به طر

قال هلم: ما و جهراً  ج �صلّون يلع انليبّ و مسجد يهلّلونـانّه اخرج مجاعة من ال«است: 
 مبتدع�

ّ
 یو فتاوا ۲/۳۵۰ه ی؛ به نقل از شام۱۲۷(المنھاج الواضح ص  »ارا�م اال

ال اله «رون کرد که فقط یرا از مسجد ب یگروھ س عبدالله بن مسعود«)؛ ۳/۳۷۵ة یبزاز
 .»دیخواندند و آنان را بدعتگرا نام یبلند م یو درود را با صدا» اال الله

ند؛ اھل بدعت، کن یش عمل مین عصر، برعکس َسَلف خویاز مردم ا یاکنون برخ
رون یآواز نباشند، از مسجد ب ، با آنان ھم صدا و ھمیرا که در درود جھر یکسان

بلند، درود  یرا که با صدا یکسان ،س که عبدالله بن مسعود یکنند، در حال یم
 د.یھست یگفت: از نظر من، شما بدعت یکرد و م یرون میگفتند، از مسجد ب یم

داند و  یامبران را خدا میو نوع خوراک پ یزندگ ی: چگونگ»فنيّب اهللا يّح يرزق«
 بس.

 )حسن] (۱۴[ - ۱۳۶۷

  يَْومَ  َ�ُموُت  ُمْسِلمٍ  ِمنْ  َما« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�ْمٍرو بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ 
ْ
 ُجُمَعةِ ـال

وْ 
َ
ْلَةَ  أ

َ
  يل

ْ
  ُجُمَعةِ ـال

َّ
َقرْبِ  فِتْنَةَ  اهللاُ  َوقَاهُ  إِال

ْ
اهُ  .»ال وَ َدُ  رَ يُّ  أَمحْ ذِ مِ ْ الرتِّ الَ  وَ قَ ا: وَ ذَ يثٌ  هَ دِ يبٌ  حَ رِ  غَ

يْسَ  لَ نَاده وَ ل إِسْ تَّصِ  .)١(بِمُ

چ مسلمان و یھ«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمرو۱۴( -۱۳۶۷
رد، مگر آن که خداوند بلندمرتبه، او را از یا شب جمعه بمیست که در روز ین ییحقگرا

 ».دارد یعذاب قبر، مصون مفتنه و 
ن، یگفته است: ا یاند؛ و ترمذ ت کردهیروا یث را احمد بن حنبل و ترمذین حدی[ا

 ].ستیب است و اسناد آن مّتصل نیغر یثیحد
 )حیَصحِ ] (۱۵[ - ۱۳۶۸

نَّهُ  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
َ
�  

َ
َْومَ [: قََرأ ُت  ايلْ

ْ
َمل

ْ
�

َ
 ]دينُ�مْ  ل�م أ

 .۲/۱۶۹؛ و مسند احمد ۱۰۷۴ح  ۳/۳۸۶ترمذی  -١
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يَةَ 
ْ

يَةُ  َهِذهِ  نََزلَْت  لَوْ : َ�َقاَل  َ�ُهوِديٌّ  وَِعنَْدهُ  اآل
ْ

َْذنَاَها َعلَيْنَا اآل ختَّ
َ

: َ�بَّاٍس  اْ�نُ  َ�َقاَل  ِ�يًدا ال
إِ�ََّها

اهُ . َعَرفَةَ  َوَ�ْومِ  مُجَُعةٍ  َوَ�ْوم يِف  عيدين يَْوم يِف  نزلت فَ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ الَ  الرتِّ قَ ا وَ ذَ يثٌ  هَ دِ نٌ  حَ سَ  حَ

يبٌ  رِ  .)١(غَ

ه را تالوت کرد: ین آیا یت است که ویروا س از عبدالله بن عباس) ۱۵( -۱۳۶۸

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ...﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
 ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱأ

دن به یتان کامل کردمو (با عّزت بخشین شما را برایامروز (احکام) د« ]۳المائدة: [ ﴾...دِيٗنا
ن ییل نمودم و اسالم را به عنوان آیتان) نعمت خود را بر شما تکمیو استوار داشتن گامھا شما

 .»دمیشما برگز یخداپسند برا

ز وجود داشت؛ آن ین یھودیک ی س بود که به نزد عبدالله بن عباس ین در حالیا
جشن و ن آن روز را روز یقیشد، به  یه بر ما فرو فرستاده مین آیگفت: اگر ا یھودیفرد 

فرو  یه در روزین آیا یگفت: به راست س م؛ عبدالله بن عباسیداد ید قرار میع
، در روز یگرید در آن گرد آمده بود: نخست در روز جمعه و دیفرستاده شد که دو ع

ز در روز جمعه، نازل یه نین آیعرفه در روز جمعه واقع شده بود و ا یعنیعرفه؛ (
 د).یگرد

 ].ب استیحسن و غر یثین، حدیت کرده و گفته است: ایروا یث را ترمذین حدی[ا
 )فیَضعِ ] (۱۶[ - ۱۳۶۹

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
َا بَارِكْ  اللَُّهمَّ «: قَاَل  رََجٌب  َدَخَل  إَِذا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  أ

َ
 رََجٍب  يِف  نل

ْلَةُ «: َ�ُقوُل  َوَ�نَ : قَاَل  »َرَمَضانَ  َوَ�لِّْغنَا وََشْعبَانَ 
َ

  يل
ْ
ْلَةٌ  ُجُمَعةِ ـال

َ
َغرُّ  يل

َ
  َوَ�ْومُ  أ

ْ
 يَْومٌ  ُجُمَعةِ ـال

زَْهرُ 
َ
اهُ  .»أ وَ يُّ  رَ قِ بَيْهَ اتِ  يفِ  الْ وَ عَ بِريِ  الدَّ كَ  .)٢(الْ

بر آن بود که چون ماه رجب فرا  ج د: عادت رسول خدایگو س ) انس۱۶( -۱۳۶۹

ا! یبار خدا«؛ »�لّغنا رمضانو شعبانو اّ� بارک نلا يف رجب«فرمودند:  ید، میرس یم
کن و ما را به ماه رمضان  یر ارزانیرجب و شعبان، برکت و خ یھا ما در ماه یبرا

 .»برسان

 .۳۰۴۴ح  ۵/۲۳۳؛ و ترمذی ۴۶۰۶ح  ۸/۲۷۰بخاری  -١
 .۳۸۱۵ح  ۳/۳۷۵» شعب االیمان«در  بیھقی -٢
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 یشب جمعه، شب«فرمودند:  یوسته میپ ج امبرید: پیدر ادامه گو س انس بن مالک
 ».و درخشان است ینوران یبزگ و باشکوه و روزش، روز

 ].ت کرده استیروا» ریالدعوات الکب«در  یھقیث را بین حدی[ا
د از یبا؛ سفیک مرد؛ زیف؛ نیآمده است: شر ین معانین واژه در لغت به ای: ا»َاغّر «
 یا اسبید؛ یسف یشانیف قوم؛ بزرگ و باشکوه؛ اسب پیز؛ مرد نکوکار؛ سرور و شریھر چ

 دارد. یدی، سفیشانیکه بر پ
و درخشان که رنگش روشن  یزیو درخشان؛ ھر چ ید و پاک؛ نورانی: سف»از ھر«
 باشد.

ر در روز و یو برکت و خ یو شکوه و عظمت و سترگ یه از بزرگیباال، کنا ی دو کلمه
 شب جمعه است.

 



 
 

 

 

 )۴۳( باب
 واجب بودن نماز جمعه

 
 
 
 



 
 

 

 

 فصل اول

 )حیَصحِ ] (۱[ - ۱۳۷۰

يِب  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن 
َ
ُهَما ُهَر�َْرةَ  َوأ َّ�

َ
�  

َ
ْعَوادِ  ىلَعَ  َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعنَا: قَاال

َ
: ِمنرَْبِهِ  أ

قَْوامٌ  يِلَنْتَِهَ�َّ «
َ
  وَْدِعِهمُ  َ�نْ  أ

ْ
وْ  ُجُمَعاِت ـال

َ
َْخِتَمنَّ  أ َُكوُ�نَّ  ُ�مَّ  قُلُو�ِِهمْ  ىلَعَ  اهللاُ  يلَ  ِمنَ  يلَ

َغافِِل�َ 
ْ
اهُ  .»ال وَ  .)١(مُسلم رَ

دم که یشن ج ند: از رسول خدایگو س رهیو ابوھر س ) عبدالله بن عمر۱( -۱۳۷۰
ن که یا ایند یآ یھا باز م ا از ترک جمعهی ییھا گروه«فرمودند:  یش میبر فراز منبر خو

غافالن  ی گاه از زمره شان مھر (غفلت) خواھد زد و آنیھا خداوند بلندمرتبه، بر دل
 .»خواھند شد

 ].ت کرده استیرا مسلم رواث ین حدی[ا
منبر خود که از  یھا ه زده بر پلهیا تکیمنبر خود؛  یھا : بر پّله»اعواد منبره یعل«

 چوب ساخته شده بود.

ح  ۱/۴۴۴؛ دارمی ۷۹۴ح  ۱/۲۶۰ابن ماجه  ۱۳۷۰ح  ۳/۸۸)؛ نسایی ۸۶۵-۴ح ( ۲/۵۹۱ مسلم -١
 .۲/۸۴؛ و مسند احمد ۱۵۷۰

                                           



 
 

 

 

 فصل دوم

 )حیَصحِ ] (۲[ - ۱۳۷۱

يِب  َ�نْ 
َ
  أ

ْ
َمْ�ِيِّ  َجْعدِ ـال  بَِها َ�َهاُونًا مُجَعٍ  ثََالَث  تََركَ  َمنْ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  الضُّ

ِبهِ  ىلَعَ  اهللاُ  َطبَعَ 
ْ
اهُ  .»قَل وَ دَ  أَبُو رَ اوُ يُّ  دَ ذِ مِ ْ الرتِّ ائِيُّ  وَ النَّسَ ابْنُ  وَ هْ  وَ اجَ  .)١(والدارمي مَ

ھر کس که سه «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ی) ابوالجعد َضْمر۲( -۱۳۷۱
و ِاھمال ترک کند، خداوند بر قلبش مھر  یتوجھ یُمسامحه و غفلت و ب یجمعه را از رو

 ».زند ی(غفلت) م
 ].اند ت کردهیروا ی، ابن ماجه و دارمیی، نسایث را ابوداود، ترمذین حدی[ا

 )حیَصحِ ] (۳[ - ۱۳۷۲

اهُ  وَ رَ الك وَ ن مَ ان عَ وَ فْ  .)٢(سليم بن صَ

 ت کرده است.یروا س میث را مالک از صفوان بن ُسلین حدی) ا۳( -۱۳۷۲
 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۳۷۳

اهُ  وَ رَ د وَ ن أَمحْ ة أيب عَ تَادَ  .)٣(قَ

 ت نموده است.یروا س ز آن را از ابوقتادهی) و احمد بن حنبل ن۴( -۱۳۷۳
بند و  یو ب یو خوشگذران یاشیو ع یتوجھ یاز افراد چنان در غفلت و ب یبرخ شرح:

که  ین گونه که چشمیاند؛ بد داده ص را از دستیاند که حّس تشخ فرورفته یبار
دند و یشن یکه سخنان حق را با آن م یدند و گوشید یات خدا را میزگاران با آن، آیپرھ
ن ین افراد از کار افتاده است؛ ایکردند، در ا یآن درک م ی لهیق را به وسیکه حقا یقلب

ح  ۲/۳۵۷؛ ابن ماجه ۱۳۶۹ح  ۳/۸۸؛ نسایی ۵۰۰ح  ۲/۳۷۳؛ ترمذی ۱۰۵۲ح  ۱/۶۳۸ابوداود  -١
 .۳/۴۲۴؛ و مسند احمد ۱۵۷۱ح  ۱/۴۴۴؛ دارمی ۱۱۲۵

 .»عةکتاب الجم«، ۲۰ح  ۱/۱۱۱موطأ مالک  -٢
 .۳/۳۳۲مسند احمد  -٣
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ندارند؛  »ییشنوا«و  »دید«و  »درک«قدرت  یطور که عقل و چشم و گوش دارند، ول
 یا از خواھشاتشان، پرده یرویچرا که اعمال و کردار زشتشان و لجاجت و عنادشان و پ

 ن ابزار شناخت شده است.یدر برابر ا
ھر چند گمراه  -ت است یده باشد، قابل ھداین مرحله نرسی، انسان تا به ایبه راست

گر یدست داد، د ص را بر اثر اعمال زشت خود ازیکه حّس تشخ یاّما به ھنگام -باشد 
م یاست که عذاب عظ یعیست؛ چرا که ابزار شناخت ندارد و طبیاو ن یبرا یراه نجات

 در انتظار او باشد.
ث، ین حدین است که اگر طبق ایشود؛ ا ینجا مطرح میکه در ا ین سؤالینخست

شان پرده افکنده است، یھا ن گروه مھر نھاده و بر چشمیا یھا ھا و گوش خداوند بر دل
بمانند؟  یباق یاز احکام و دستورات شرع یو دور یھا مجبورند که در گمراھ آنپس 
 ست؟یل بر جبر نیص، دلیا سلب قدرت تشخیست؟ و آین جبر نیا این صورت، آیدر ا

ن که: اصرار و یاند؛ و آن ا داده یث نبویم و احادین سؤال را خود قرآن کریپاسخ ا
، احکام و دستورات ینبو یھا م و آموزهی، تعالیالھن یھا در برابر اوامر و فرام لجاجت آن

شود که  ی، سبب میو سرکش یو ادامه به نافرمان یقرآن یم واالیق و مفاھیو حقا یشرع
 دیفرما یافتد. خداوند بلندمرتبه میھا ب ص آنیبر حّس تشخ یا پرده

ُ ٱبَۡل َطَبَع ...﴿  ]۱۵۵[النساء:  ﴾...َعلَۡيَها بُِ�ۡفرِهِمۡ  �َّ
 .»شان نھاده استیکفرشان، مھر بر دلھا ی خداوند به واسطه«

 دیفرما یز میو ن

ُ ٱَكَ�ٰلَِك َ�ۡطَبُع ...﴿ ٖ َجبَّارٖ  �َّ ِ قَۡلِب ُمَتَكّ�ِ
ّ�ُ ٰ  .]۳۵[غافر:  ﴾َ�َ

 .»نھد بر قلب ھر متکبر ستمگر ین گونه خداوند مھر میا«
 د:یفرما یمچنین  ھم و 

فََرَءيۡ ﴿ 
َ
َذَ ٱ َمنِ  َت أ َضلَُّه  ۥإَِ�َٰههُ  �َّ

َ
ُ ٱَهَوٮُٰه َوأ ٰ ِعلۡ  �َّ ٰ  وََخَتمَ  �ٖ َ�َ  ۦبِهِ َوقَلۡ  ۦعِهِ َسمۡ  َ�َ

 ِ ٰ بََ�ِه  .]۲۳ة: ی[الجاث ﴾ِغَ�َٰوةٗ  ۦوََجَعَل َ�َ
ن رو، یخود قرار داده است؟ از ا ینفس را خدا یرا که ھوا یکس یا مشاھده کردیآ«

 .»قلبش نھاده و پرده بر چشمش افکنده استگمراه شده و خدا مھر بر گوش و 
 د:یفرما یز میو ن

 



 ٣٣٥ )جمعه نماز بودن واجب) ۴۳( باب: (کتاب الصلوة

  َولََقدۡ ﴿ 
ۡ
 َولَُهمۡ  بَِها َقُهونَ َ�فۡ  �َّ  قُلُوبٞ  لَُهمۡ  �ِس� ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  ِ�ََهنَّمَ  نَاَذَر�

 ۡ�
َ
ونَ ُ�بۡ  �َّ  ُ�ٞ أ ِ  َمُعونَ �َسۡ  �َّ  َءاَذانٞ  َولَُهمۡ  بَِها ِ�ُ ٓۚ ب ْوَ�ٰٓ  َها

ُ
 َكٱ �َِك أ

َ
ۚ  ُهمۡ  بَۡل  َ�ٰمِ نۡ ۡ� َضلُّ

َ
 أ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
 .]۱۷۹[األعراف:  ﴾١٧٩َ�ٰفِلُونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ
م که سرانجام یا ده و (در جھان) پراکنده کردهیان را آفریان و آدمیاز جنّ  یاریما بس«

دارند که  ییھا ن بدان خاطر است که) آنان دلیآنان دوزخ و اقامت در آن است. (ا
ھا  دارند که بدان ییھا فھمند و چشم یات رھنمون به کماالت را) نمیھا (آ بدان

ھا  دارند که بدان ییھا نند و گوشیب یرا) نم یکتاپرستیو  یخداشناس یھا (نشانه
د ین اعضاء چنان که باینان (چون از ایشنوند. ا  یساز را) نم یزندگ ی(مواعظ و اندرزھا

ھمسان چھار )دھند یص نمیھم تشخ ند و منافع و مضاّر خود را ازیجو یسود نم
 یگذارند؛ ول یان از سنن فطرت پا فراتر نمیترند (چرا که چھارپا انند و بلکه سرگشتهیپا
ا و آخرت خود) یخبر (از صالح دن ینان واقعًا بیند). ایپو یط مینان راه افراط و تفریا

 .»ھستند
در  یشناخت در آدمص و از کار افتادن ابزار یم که سلب حّس تشخیکن یمالحظه م

از  یرویشمرده شده است که عبارتند از: کفر، تکّبر، ستم، پ یات، معلول عللین آیا
ن حالت، یدر برابر حق؛ و در واقع، ا یسرکش و لجاجت و سرسخت یھا ھوس
 گر.یز دیالعمل و بازتاب اعمال و کردار خود انسان است نه چ عکس

ادامه  ینسان به کار خالف و غلطاست که اگر ا یعیک امر طبین یقت، ایدر حق
 »حالت«ک یاول،  ی ن طور که در مرحلهیرد؛ ایگ یج با آن، ُانس و ُالفت میدھد؛ به تدر

گردد و  یم »ملکه«ک یل به یشود؛ سپس تبد یم »عادت«ک یبعد،  ی است و در مرحله
او  یرسد که بازگشت برا یم ییشود؛ و گاه کارش به جا یجزو تار و پود و جود انسان م

گاھانه ایممکن ن ن راه را انتخاب کرده است، مسئول تمام عواقب یست؛ اّما چون خودآ
گاھانه با وسکه  کسی د؛ درست ھمانندیآن که جبر الزم آ یباشد، ب یآن م ، چشم یا لهیآ

 ند و نشنود.یرا نب یزیتا چکند  می و گوش خود را کور و کر
اده شده است، به خاطر آن است که ن موارد به خدا نسبت دیم که اینیب یو اگر م

 ن گونه اعمال نھاده است.یت را در این خاصیخداوند ا
که  کسی یعنینش به طور کامل مشھود است؛ ین آفریز در قوانین مطلب نیعکس ا

سازد و  یتر م یص او را قویشه کند، خداوند حّس تشخیرا پ یو راست یو تقوا و درست یپاک
 د:یفرما یکند؛ چنان که خداوند م یم یرا بدو ارزان یخاصّ  ینیب د و روشنیدرک و د
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َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  إِن ا َ ٱ َ�تَُّقوا  .]۲۹[األنفال:  ﴾...اقَا�ٗ فُرۡ  لَُّ�مۡ  َعلَ�ۡ  �َّ

ص حق از باطل را به شما یتشخ ی لهید، خداوند وسیشه سازیمؤمنان! اگر تقوا پ یا«
 .»کند یم یارزان

ھستند که عمل  یم؛ افرادیا ز آزمودهیخود ن ی روزمّره یرا در زندگ قتین حقیا
و در آغاز، خودشان معترفند که صد در صد خالفکار و کنند  می را شروع یخالف

اندک اندک که با آن انس  یل، از کار خود ناراحتند؛ ولین دلیگنھکارند و به ھم
رسد  یم ییکارشان به جا یباالتر، گاھرود و در مراحل  ین میاز ب ین ناراحتیگرفتند، ا

 ینید ی فهیا وظیو  یانسان ی فهیستند بلکه خوشحالند و آن را وظیکه نه تنھا ناراحت ن
 شمارند. یخود م

ه یتوج یم که برایخوان یم -تکار روزگار یآن ابر جنا - »وسفیحّجاج بن «در حاالت 
ھا مسّلط  د بر آنیمن بان مردم، گنھکارند که یا«گفت:  یش میات ھولناک خویجنا

ن ھمه قتل و ی، ایو یی. گو»ھا ستم کنم؛ چرا که مستحق آن ھستند باشم و به آن
 پنداشت. یخود م یخدا برا یاز سو یتیت را مأموریو جنا یزیر خون

ران یا یمرز یاز شھرھا یکیزخان مغول، در یان چنگیاز سپاھ یکیند: یگو یز میو ن
د که خداوند عذاب را بر گنھکاران نازل یستیکرد و گفت: مگر شما معتقد ن یسخنران

 د.یگونه مقاومت نکن چیم، پس ھیھست یکند؛ ما ھمان عذاب الھ یم
 »:قلبه یطبع الله عل«

ص و درک یان سلب حّس تشخیب یبرا ج امبریث گھربار پیات قرآن و احادیدر آ
 شده است. »نیر«و  »طبع«، »ختم«ر به یاز افراد، تعب یواقع

ن بوده است یان مردم، رسم بر ایاز آنجا گرفته شده است که در م »ختم« یمعنا
 یھا ا نامهیدادند و  یقرار م یمخصوص یھا ا ظرفیھا  سهیرا در ک ییایکه اش یھنگام

د و دست به آن نزند، یسر آن را نگشا یآن که کس یگذاردند، برا یرا در پاکت م یمھم
ز معمول است که ینھادند؛ امروز ن یکردند و بر گره آن مھر م یگره م بستند و یآن را م

آن، قطعه  یبسته و رو یسمان مخصوصین منظور با ریامالک را به ھم یاسناد رسم
اد یکم و ز یزیزنند، تا اگر از صفحات آن چ یسرب، مھر م یدھند و رو یقرار م یسرب

 کنند، معلوم شود.
زر را به  یھا سهیھا، ک حکومت یشود که رؤسا یده مید یخ، شواھد فراوانیو در تار

آن بوده  ین برایفرستادند؛ ا یافراد مورد نظر م یساختند و برا یش مختوم میمھر خو
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را تصّرف در آن بدون یدر آن نشود تا به دست طرف برسد؛ ز یگونه تصّرف چیکه ھ
ا الک و مھر ر یپست یھا سهیز معمول است که کیشکستن مھر، ممکن نبود. امروز ن

 کنند. یم
 ی ر دربارهین تعبیرود؛ البته ا یبه کار م »ختم« ی ن معنا، کلمهیا یدر لغت عرب برا

ر یت، نفوذناپذیار، در برابر عوامل ھدایاست که بر اثر گناھان بس یمان لجوجیا یافراد ب
 اند و لجاجت و عناد در برابر مردان حق در دل آنان، چنان رسوخ کرده است که شده

در  یچ گونه تصّرفیگر ھیسر به مھر ھستند که د ی سهیدرست ھمانند ھمان بسته و ک
 ھا الک و مھر شده است. توان کرد؛ و به اصطالح، قلب آن یآن نم
ک یبه ھردو  زین »خاتم«و  »طابع«ن معنا آمده است و یز در لغت به ھمین »طبع«

زنگار  یبه معنا »نیر« ی واژه کنند. اما یکه با آن مھر م یزیچ یعنیباشند؛  یمعنا م
ز یر در قرآن نین تعبیند؛ اینش یمت میاء گرانقیاست که بر اش یفیکث ی هیا الیا غبار ی

ر شده به کار رفته یاد، قلبشان نفوذناپذیو گناه ز یره سریکه بر اثر خ یکسان یبرا
 م:یخوان  یم ۱۴ ی هی، آ»نیمطفف« ی است. در سوره

 ﴿ ۖ ٰ  َرانَ  بَلۡۜ  َ�َّ ا قُلُو�ِِهم َ�َ ْ  مَّ  ]١٤ن: ی[المطفف ﴾١٤يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا
 ».ھا افکنده است ه بر قلب آنیھا زنگار و ال ست؛ اعمال زشت آنین نیچن«

از او سر  یگناھ -ناکرده  یخدا -و مھم آن است که انسان مراقب باشد که اگر 
د، مبادا به صورت رنگ یبشوک، آن را با آب توبه و عمل صالح ینزد ی زند، در فاصله یم

 د و بر آن مھر نھد.یقلب درآ یبرا یثابت
 ی ک نقطهین که در قلب او یست مگر این یمؤمن ی چ بندهیم که ھیخوان یم یثیدر حد

 ی ان آن منطقهیاز او سر زند، در م یکه گناھ یاست؛ ھنگام یا د و درخشندهیع سفیوس
گردد و اگر به  یبرطرف م یاھیکند، آن سشود؛ اگر توبه  یدا میپ یاھیس ی د، نقطهیسف

که  یرا بپوشاند؛ و ھنگام یدیشود تا تمام سف یافزوده م یاھیگناھان ادامه دھد بر س
 گردد. یر و سعادت بازنمی، ھرگز به خین دلیگر صاحب چنیپوشانده شد، د یدیسف

 »:طبع اهللا عيل قلبه«

 :یث نبویات قرآن و احادیدر آ» قلب«مقصود از 
ق به قلب نسبت داده یسؤال کند که چرا در قرآن و سّنت، درک حقا یکسد یشا

 یاست برا یا ست؛ بلکه تلمبهیم قلب، مرکز ادراکات نیدان یکه م یشده است؛ در حال
 گردش خون در بدن؟!
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 د گفت که:یدر پاسخ با
 آمده است؛ از جمله: یگوناگون یدر قرآن، به معان »قلب«

َ�ٰلَِك َ�ِۡ�َرٰى ﴿ م:یخوان یم» ق« ی ه در سورهچنان ک عقل و درک؛ یبه معنا -۱
آنان که  یاست برا یادآورین مطالب، تذّکر و یدر ا« ]۳۷[ق:  ﴾...قَۡلٌب  ۥلَِمن َ�َن َ�ُ 

 .»عقل و درک داشته باشند یروین

�ۡذ َزاَغِت ﴿آمده است:  »احزاب« ی ؛ چنان که در سورهروح و جان یبه معنا  -۲
بَۡ�ٰرُ ٱ

َ
ھا از  که چشم یھنگام« ]۱۰[األحزاب:  ﴾ۡ�ََناِجرَ ٱ ۡلُقلُوُب ٱَوَ�لََغِت  ۡ�

 .»ده بودیھا به لب رس وحشت فرومانده و جان

ۡلِ� ...﴿آمده است: » انفال« ی ؛ چنان که در سورهمرکز عواطف یبه معنا  -۳
ُ
َس�

ِينَ ٱِ� قُلُوِب  در دل کافران ترس  یبه زود« ]۱۲[األنفال:  ﴾...لرُّۡعَب ٱَ�َفُرواْ  �َّ
 .»کنم یجاد میا

ِ ٱفَبَِما رَۡ�َٖة ّمَِن ﴿ د:یفرما یگر مید ییو در جا  ا  �َّ ِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ
ْ َ�  ۡلَقۡلبِ ٱَغلِيَظ  وا ، از اطرافت یاگر سنگدل بود« .]۱۵۹[آل عمران:  ﴾ِمۡن َحۡولَِك  نَفضُّ

 .»شدند یپراکنده م
 ن که:یح ایتوض

 خورد: یرومند به چشم میانسان، دو مرکز ندر وجود 
که  ین رو، ھنگامیاست؛ از ا »مغز و دستگاه اعصاب«مرکز ادراکات که ھمان  -۱

ش آن را مورد یم با مغز خویکن ید، احساس میآ یش میما پ یبرا یمطلب فکر
له و یم؛ اگر چه مغز و سلسله اعصاب، در واقع وسیدھ یل قرار میه و تحلیتجز
 روح. یھستند برا یابزار

نه یکه در بخش چپ س یمرکز عواطف که عبارت است از ھمان قلب صنوبر  -۲
گذارد؛ از  ین مرکز اثر میھم یاول، رو ی در مرحله یقرار دارد و مسائل عاطف

رو  روبه یبتیکه با مص یشود؛ و ما ھنگام ین جرقه از قلب شروع مین رو، اولیا
م؛ و ھمچنان یکن یاحساس م یصنوبرن قلب یھم یم، فشار آن را رویشو یم

ن مرکز یم، فرح و انبساط را در ھمیخور یبرم یزیکه به مطلب سرورانگ یوقت
 م.یکن یاحساس م
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است،  یروان و روح آدم یھمگ ،»عواطف«و  »ادراکات« یدرست است که مرکز اصل
العمل  ن طور که عکسیھا، متفاوت است؛ ا آن یجسم یھا العمل تظاھرات و عکس یول

العمل مسائل  عکس یشود، ول ین بار در دستگاه مغز آشکار میدرک و فھم، نخست
و غم در قلب انسان ظاھر  یل: محبت، عداوت، ترس، آرامش، شادیاز قب یعاطف

ھا را در قلب خود  اثر آن ین امور، به روشنیجاد ایکه به ھنگام ا یگردد؛ به طور یم
 م.یکن یاحساس م

ن عضو یبه قلب (ھم یث، مسائل عاطفیو حد ن که، اگر در قرآنیجه اینت
ل آن یا مغز) نسبت داده شده، دلیعقل  یبه قلب (به معنا یمخصوص) مسائل عقل

 به گزاف نرفته است. یھمان است که گفته شد و سخن
ات و یدر ح یعضو مخصوص، نقش مھّم  یھا گذشته، قلب به معنا نیا ی از ھمه

ن یھمراه است. بنابرا یتوقف آن با نابود ک لحظهیکه  یانسان دارد؛ به طور یبقا
به آن نسبت داده شود. [ر.ک:  یو عاطف یفکر یھا تیدارد که فعل یچه مانع

 ]۸۸-۸۲صص  ۱ر نمونه ج یتفس
 )فیَضعِ ] (۵[ - ۱۳۷۴

  تََركَ  َمنْ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُجنُْدٍب  بِْن  َسُمَرةَ  وََعن
ْ
 ُعْذرٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  ُجُمَعةَ ـال

ْق  يَتََصدَّ
ْ
إِنْ  بِِديَنارٍ  فَل

دْ  لَمْ  فَ اهُ  .»ِدينَارٍ  فَِبِنْصِف  َ�ِ وَ د رَ أَبُو أَمحْ د وَ اوُ ابْن دَ ه وَ اجَ  .)١(مَ

بدون عذر، ھرکس  فرمودند: ج د: رسول خدایگو س ) سمرة بن جندب۵( -۱۳۷۴
توان پرداخت ھرکس  نار در راه خدا صدقه بدھد؛ ویک دید ینماز جمعه را ترک کند، با

 ».نار َدھش کندیم دینار را نداشت؛ پس نیک دی
 ].اند ت کردهیث را احمد بن حنبل، ابوداود و ابن ماجه رواین حدی[ا

ث، مستحب ین حدیا یست؛ بلکه بر مبنایوجوب ن ین امر برای: ا»تصّدقیفل« شرح:
 -توان و در صورت عدم  -نار یک دیعذر ترک نموده،  یجمعه را از روھرکس  است که

 نار، در راه خدا بپردازد.یم دین
م رواج یمسکوک طال که در قد )Denarius( »وسیدنار« ینیالت ی : از کلمه»نارید«

در سال  ینار عربین دیتر یمیگرم بوده است؛ و قد یلیم ۲۵گرم و  ۴داشته و به وزن 
 افته است.یدر زمان عبدالملک بن مروان رواج  یالدیم ۶۹۵

؛ و مسند احمد ۱۱۲۸ح  ۱/۳۵۸؛ ابن ماجه ۱۳۷۲ح  ۳/۸۹؛ نسایی ۱۰۵۳ح  ۱/۶۳۸ابوداود  -١
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 )فیَضعِ ] (۶[ - ۱۳۷۵

 « :ج انلَّيِبِّ  َعِن  َ�ْمٍرو بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ 
ْ
اهُ  .»انلَِّداءَ  َسِمعَ  َمنْ  ىلَعَ  ُجُمَعةُ ـال وَ  أَبُو رَ

د اوُ  .)١(دَ

ھر کس که اذان «فرمودند:  ج امبر خداید: پیگو س ) عبدالله بن عمرو۶( -۱۳۷۵
خداوند بلندمرتبه را یواجب است؛ (ز یشنود، گزاردن نماز جمعه بر و یجمعه را م

 د:یفرما یم

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَٰوةِ  نُودِيَ  إَِذا ا ْ َعوۡ سۡ ٱفَ  ُمَعةِ �ُۡ ٱ مِ يَوۡ  ِمن لِلصَّ ِ ٱ رِ إَِ�ٰ ذِكۡ  ا َّ� 
 .]۹[الجمعة:  ﴾٩لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلُِ�مۡ  عَۚ يۡ ۡ�َ ٱَوَذُرواْ 

ذکر و  ینماز جمعه اذان گفته شد، به سو ینه برایکه روز آد یمؤمنان! ھنگام یا«
که بدان دستور داده  یزین چید. اید و داد و ستد را رھا سازیعبادت خدا بشتاب

 .»د)ید و متوّجه باشیشما بھتر و سودمندتر است اگر بدان ید، برایشو یم
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

 )جدا فیَضعِ ] (۷[ - ۱۳۷۶

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

ْ
  اللَّيُْل  آَواهُ  َمنْ  ىلَعَ  ُجُمَعةُ ـال

َ
ْهِلهِ  إِىل

َ
اهُ  .»أ وَ  رَ

يُّ  ذِ مِ ْ الَ  الرتِّ قَ ا: وَ ذَ يث هَ دِ نَاده حَ عِيف إِسْ  .)٢(ضَ

 ینماز جمعه بر کس«فرمودند:  ج امبر خداید: پیگو س رهی) ابوھر۷( -۱۳۷۶
ش یخو ی واجب است که (بتواند پس از گزاردن نماز جمعه، رھسپار خانه و کاشانه

 ».ش برسدیخو ی شود و) به خانه و خانواده
 ].ف استیث، ضعین حدیت کرده و گفته است: اسناد ایروا یث را ترمذین حدی[ا

ن باورند که نماز یث، بر این حدیا ی، بر مبنایروان ویفه و پیامام ابوحن شرح:
که در آنجا نماز جمعه برپا  یان وطن او و مکانیواجب است که م یجمعه بر کس

دن شب، یش از فرارسیباشد که بتواند پس از گزاردن نماز جمعه تا پ یگردد، مسافت یم
از توابع شھر و  یو ی ش بازگردد؛ البته مشروط بر آن که خانهیخو ی به خانه و کاشانه

 گردد. یباشد که در آنجا نماز جمعه برپا م یبزرگ یروستا

 ».باب الجمعة علی من سمع النداء«، ۲ح  ۲/۶؛ دارقطنی ۱۰۵۶ح  ۱/۶۴۰ابوداود  -١
 .۵۰۲ح  ۲/۳۷۶ ترمذی -٢
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 )فیَضعِ ] (۸[ - ۱۳۷۷

 « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ِشَهاٍب  بِْن  َطاِرقِ  َوَ�نْ 
ْ
 ُمْسِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َواِجٌب  َحقٌّ  ُجُمَعةُ ـال

  مَجَاَعةٍ  يِف 
َّ

ْرَ�َعةٍ  ىلَعَ  إِال
َ
وِ  َمْملُوكٍ  َ�بْدٍ : أ

َ
ةٍ  أ

َ
وْ  اْمَرأ

َ
وْ  َصيِبٍّ  أ

َ
اهُ . »َمِر�ٍض  أ وَ دَ  أَبُو رَ اوُ يفِ  دَ حِ  وَ ْ  رشَ

نَّةِ  ظِ  السُّ ـمَ  بِلَفْ ابِيحِ الْ نْ  صَ لٍ  عَ جُ نْ  رَ ائِل بني مِ  .)١(وَ

گزاردن نماز «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) طارق بن شھاب۸( -۱۳۷۷
واجب است؛ مگر بر چھار  ییجمعه ھمراه با جماعت، بر ھر فرد مسلمان و حقگرا

 ».ماریاش باشد؛ زن؛ کودک و ب ت ارباب و خواجهیکه در مالک یا گروه: برده
ت یث به رواین حدیا» شرح السنة«ت کرده است؛ و در یث را ابوداود رواین حدی[ا
 ].ت شده استیروا» حیالمصاب«به لفظ کتاب » وائل یبن« ی لهیاز قب یمرد

، یو اجماع اّمت اسالم یم و سّنت پاک نبویقرآن کرل ینماز جمعه به دل شرح:
 د:یفرما یواجب است. خداوند بلندمرتبه م

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَٰوةِ  نُودِيَ  إَِذا ا ْ َعوۡ سۡ ٱفَ  ُمَعةِ �ُۡ ٱ مِ يَوۡ  ِمن لِلصَّ ِ ٱ رِ إَِ�ٰ ذِكۡ  ا َّ� 

 .]۹[الجمعة:  ﴾٩لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلُِ�مۡ  عَۚ يۡ ۡ�َ ٱَوَذُرواْ 
ذکر و  ینماز جمعه اذان گفته شد، به سو ینه برایکه روز آد یمؤمنان! ھنگام یا«

که بدان دستور داده  یزین (چید. اید و داد و ستد را رھا سازیعبادت خدا بشتاب
 .»دید و متوّجه باشیشما بھتر و سودمندتر است اگر بدان ید) برایشو یم

 ند:یفرما یم یثیدر حد ج اسالم یگرام امبریو پ

لقد هممُت ان آمر رجًال فيصّ� بانلاس ثّم اُحّرق يلع رجال يتخلّفون عن اجلمعة «
مردم امامت کند؛  ین کنم تا براییرا تع یم داشتم که مردیتصم«(مسلم)؛  »بيوتهم

 .»اند، بسوزانم را که از نماز جمعه تخّلف کرده یکسان ی سپس خود بروم و خانه
 ند:یفرما یگر مید یتیو در روا

» يلنتهّ� اقوام عن ودعهم اجلمعة اويلختمّن اهللا يلع قلو�هم ثم يلكونّن من الغافل�«
کنند، اگر از آن عمل دست نکشند و به  یکه نماز جمعه را ترک م یکسان«(مسلم)؛ 

ابد؛ ی یت به دلشان راه نمیو ھداکند  می بشان را مھرنماز جمعه نروند، خداوند قل
گاھان خواھند شد ی سپس از زمره  .»غافالن و ناآ

 .»باب من تجب علیه الجمعة« ۲، ح ۲/۳؛ دارقطنی ۱۰۶۷ح  ۲/۶۴۴ ابوداود -١
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 ند:یفرما یمچنین  ھم و

 یرفتن به نماز جمعه، بر ھر مسلمان« )؛یی(نسا »رواح اجلمعة واجب يلع لّك �تلم«
 .»که بالغ شده باشد، واجب است

 ن وارد شده است:یگر چنید یثیو در حد

ع ت كمن تر« ھر کس سه « )؛ی(ابوداود و ترمذ »ها، طبع اهللا عيل قلبهـهاوناً بـثالث مجُ
 .»زند یمھر (غفلت) م یترک کند، خداوند بر قلب و یانگار سھل ینماز جمعه را از رو

ت کرده ی، حکان بودن نماز جمعهیفرض عرا بر  ی، اجماع امت اسالمابن منذر
 گفته است: به اجماع اّمت، نماز جمعه فرض است. یعرب ابناست؛ و 

 ط نماز جمعه:یشرا
 ز است:یط وجوب نماز جمعه، ھفت چیشرا
 ست.یرا نماز، عبادت و تقّرب به خداست و کافر، اھل آن نیمسلمان بودن؛ ز -۱
 .یت و آزادگیحّر  -۲
 بلوغ. -۳
 داشتن عقل. -۴
 ذکورت و مرد بودن. -۵
 تندرست بودن. -۶

 اند: فرموده ج امبریچون پ

 يلع ار�عة: عبد ملو«
ّ

 »مر�ضو صيٍب و امرأةو كاجلمعة واجبة يلع لّك مسلم اال
 ی واجب است جز بر چھار نفر: برده ینماز جمعه بر ھر فرد مسلمان«(ابوداود)؛ 

 .»ماریمملوک، زن، کودک و ب
مار یباشد؛ و بر ب یست چون او مکّلف نمیوانه به آن جھت واجب نینماز جمعه بر د

از ظالمان که  کسی برھنه است و لباس و پوشش عورت ندارد؛ وکه  کسی شود یاس میق
اسھال دارد و قادر به نگه داشتن خود  یماریبکه  کسی ترسد و یروان آنان میو پ

گرفتن آن باشد،  یا بویداشته باشد و نگران منفجر شدن  یا جنازه یست؛ و اگر کسین
ن و یتدف ید برایباشد و با یمز است و عذرش مقبول یدفن آن، ترک جمعه جا یبرا

 ز آن بکوشد.یتجھ
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ست؛ چون از یر مسافر بودن که بر مسافر، نماز جمعه واجب نیم بودن و غیمق  -۷

نقل شده است که در مسافرت، نماز جمعه خوانده باشد؛ و  ج امبر اکرمیپ
 ت شده است:یز رواین نیعالوه از آن، چن

.»ستیبر مسافر، نماز جمعه واجب ن«)؛ یھقی(ب »المجعة يلع مسافر« 

 





 
 

 

 

 فصل سوم

 )حیَصحِ ] (۹[ - ۱۳۷۸

نَّ  َمْسُعودٍ  ابِْن  َعِن 
َ
  َعِن  َ�تََخلَُّفونَ  ِلَقْومٍ  قَاَل  ج انلَّيِبَّ  أ

ْ
نْ  َهَمْمُت  لََقدْ «: ُجُمَعةِ ـال

َ
 آُمرَ  أ

ْحِرَق  ُ�مَّ  بِانلَّاِس  يَُص�ِّ  رَُجًال 
ُ
  َعِن  َ�تََخلَُّفونَ  رَِجالٍ  ىلَعَ  أ

ْ
اهُ  .»ُ�يُوتهم ُجُمَعةِ ـال وَ  .)١(مُسلم رَ

که نماز  یرامون گروھیپ ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن مسعود۹( -۱۳۷۸
قصد کردم که  یدند، فرمودند: به راستیورز یکردند و از آن تخّلف م یجمعه را ترک م

را  یمردان یھا مردم نماز بگزارد؛ سپس خود بروم و خانه یرا مأمور کنم تا برا یشخص
 ».ند، بر سرشان آتش بزنمیآ یکه به جمعه نم

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 )فیَضعِ ] (۱۰[ - ۱۳۷۹

نَّ  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
َ
  تََركَ  َمنْ «: قَاَل  ج انلَّيِبَّ  أ

ْ
وَرةٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  ُجُمَعةُ ـال  يِف  ُمنَافًِقا ُكِتَب  رَضُ

  ِكتَاٍب 
َ

  ُ�ْمىَح  ال
َ

ُل  َوال يفِ  .»ُ�بَدَّ ايَاتِ  بَعْضِ  وَ وَ ا الرِّ ثً اهُ . ثَالَ وَ افِعِي رَ  .)٢(الشَّ

ھر کس نماز «فرمودند:  ج امبر خداید: پیگو س ) عبدالله بن عباس۱۰( -۱۳۷۹
 یر و دگرگونییف و تغیکه قابل محو و تحر یجمعه را بدون عذر ترک کند، در کتاب

 ».شود یست، منافق نوشته مین
 ن عبارت آمده است:یات، با ایاز روا یو در برخ

 .»ھر کس سه نماز جمعه را بدون عذر ترک کند...«؛ »اجلمعة ثالثا... كمن تر«
 ].ت کرده استیروا یث را شافعین حدی[ا

 :»کتب منافقاً « شرح:

 .)۶۵۲-۲۵۴ح ( ۱/۴۵۲مسلم  -١
 .۷۰مسند امام شافعی ص  -٢
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ن مردم از خدا یفر، و منافقان دورترکن نوع یاز نظر اسالم، نفاق بدتر نفاق و منافق:
چ یرسد با ھ یم یو انسان یمنافقان به جوامع اسالم ی هیه از ناحک یرا خطراتیھستند، ز

دا یمان پیه در پناه اظھار اک یتیست. آنھا با استفاده از مصونیسه نیقابل مقا یخطر
ور شده و از پشت به آنھا خنجر  دفاع حمله یبه افراد بنند، ناجوانمردانه و آزادانه ک یم
دوست  ی افهیه در قک کن دشمنان ناجوانمرد و خطرنایزنند. مسلمًا حال چن یم

رده و وضع خود را که با صراحت اعالن عداوت ک یشوند، از حال دشمنان یار مکآش
 اند، به مراتب بدتر است. مشخص ساخته

ا قول و یه شخص ظاھر و باطن، کنیعبارت است از ا ییبه ھر حال نفاق و دورو
دش نفاق و اختالف یه شخص در عقاکنیا یکینباشد، و آن بر دو نوع است:  یکیعملش 

ن نوع نفاق است. دوم: نفاق و یتر کن و خطرنایدترین نوع شدیوجود داشته باشد، و ا
تر است و  نییل پااز نظر گناه از نوع او یکین یه اکاختالف در اقوال و اعمال است 

 ند.ک یانسان را از اسالم خارج نم
فر، کداشتن  یمان و مخفیا یظاھرساز یعنیده، ینفاق در عق ی م دربارهیرکقرآن 

ن یزم یه در روکنیرده است، و خداوند منافقان را وصف نموده است به اکاد بحث یز
ن و یآورند و بدتر یبتھا به بار میو شرارتھا و مصکنند  می جادیا یفساد و تباھ

ه آنھا برحسب کن علت یملتھا و جماعات، به ا یھستند برا ین عنصریتر کخطرنا
 ییدشمنانشان راھنما یه ملتھا را بر نقطه ضعفھاککنند  می ظاھر چنان وانمود

 باشد. یخودشان م یاول منافع شخص ی نند، اما در باطن، خواست آنان در وھلهک یم
ل: یشود از قب یده میوھکمه و نیب شدن به اخالق ذمک، موجب مرتیینفاق و دورو

 یینھا آفتھایا ی و... ھمه یو خوار یانت، دروغ، پستی، غدر و خیر، چاپلوسکا، میر
 ی، و موجودکمترو یریکآورند و آن را به صورت پ یورش میر مّلت یکه بر پکھستند 
 ش نباشد.یقادر به انجام رسالت خو یه در زندگکآورند  یت درمیخاص یخوار و ب
 ییآنھا شناسا ی لهیه به وسکافراد منافق  ی ارانهکایر یھا و عالمتھا دهیاز پد یا پاره

 عبارتند از: - یث نبویات قرآن و احادیدر پرتو آ -شوند  یم
دھند. و در واقع نماز  یرد، نماز را انجام مکر یو با حالت دِ  یلیم یو ب یبا سست

 قت است.یارانه و بدون حقکایشان ریا
 نند.ک یاد میمتر کخدا را 

 باشند. یمان متردد میفر و اکن یدر ب
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 نند.ک یم یخوب نھ یارھاکخوانند و از  یزشت فرا م یارھاکگر را به یھمد
 دارند. یر دست نگه میاز بخشش در راه خدا و خ

 اند. ردهکخدا را فراموش 
قت یدھند و حق یب میدارند خدا را فر ش،ینفاق خو ی لهیه به وسکبرند  یگمان م

 دارند. یخود را از او پنھان م
م و کاد است و عملشان یبزرگ دارند و گفتارشان ز یار و ادعاھایبس یاھویھ

 باشد. یناھماھنگ م
مطابق مذاق آنان حرف  یتیرند و با ھر جمعیگ یط را میرنگ آن مح یطیدر ھر مح

نّا«زنند، و با مؤمنان  یم  »معكم انّا«ند، و با مخالفان یگو یم» امَ
و مرموز با  یسّر  یل انجمنھاکیو به تشکنند  می حساب خود را از مردم جدا

 پردازند. یحساب شده م یھا نقشه
انت در یو خ ینکمان شی، و پیب و دروغ، و تمّلق و چاپلوسیرنگ، و فریخدعه و ن

 ن شده است.یتار و پودشان عج
اند  اند، نه جزء مؤمنان ر مشخصیو فاقد برنامه و مسھدف،  یآنھا افراد سرگردان و ب

ن یتند و اکزان فاقد جھت حریه آنھا ھمچون جسم معّلق و آوکافران، بلکو نه در صف 
 برد. یدھد و به ھر سمت بوزد با خود م یت مکه آنھا را به ھر سو حرکبادھا ھستند 

افقان است، ه صفت بارز منکت و تضاّد برون و درون یشخص یخالصه، دوگانگ
ه به کآنھا دارد  یو اجتماع یدر عمل و گفتار و پندار و رفتار فرد یگوناگون یھا دهیپد

 توان آن را شناخت. یم یخوب
حساب  یارھاید براساس معیوجود دارد، با یا و چون نفاق و منافق در ھر جامعه

 یا خطریان و یشوند، تا نتوانند ز ییدھد، شناسا یآنھا بدست م یه قرآن براک یا شده
 ی سورهچنین  ھم و یشمار قرآن یات بینند. و در آکجاد یا یاسالم ی جامعه یبرا
ه الزم است کر شده است کآنھا ذ یبرا یمختلف یھا ، نشانهیث نبویو احاد» منافقون«

ن یل قرار دھند، تا از شر ایه و تحلیو تجز یمسلمانان آنھا را مورد مطالعه و بررس
 ابند.ی ییرھا کو خطرنادشمنان ناجوانمرد 

 یریه موضعگکست ین یدیمنافقان، و ترد ی ن است نظر قرآن و اسالم دربارهیا
 یمضّر  یھا روبیکم ی را آنان به منزلهیباشد، ز یار سخت میاسالم در برابر آنان بس

 سازند. یمختلف و متعدد مبتال م یھایماریه آن را با بکر مّلت یکھستند در پ
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ن است یدر سطح جامعه، ا یینفاق و دورو ییجو راه عالج و چارهگانه یو در واقع، 
گردند و با آنان از ھر  یو منزو کتر یاسالم ی ه افراد منافق و دو چھره در جامعهک

از اجابت و  یلّ کز شود و به طور یو اعتماد پرھ یدوست ی نوع داد و ستد، و رابطه
له اصالح ین وسیه بدکنیتا اد، یبه عمل آ یوسته خودداریآنان پ ی رش خواستهیپذ

م یجه به راه راست و مستقینند، و در نتکد نظر یردار خود تجدکشوند و در رفتار و 
 برگردند.

  .نفاق اصغر -۲ برکنفاق ا -۱ :نفاق بر دو نوع است
 ده است. ینفاق در عق ،برکنفاق ا

  .اعمال و رفتار است ی نهینفاق در زم ،نفاق اصغر 
ند. کمان یاعمال و رفتار، اظھار ا یبا زبان و بعض یسکه: کده آن است ینفاق در عق

 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

ِ  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿  ِ ٱَمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا ب َّ�  ِ  ٨ِمنِ�َ َوَما ُهم بُِمؤۡ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱَو�
َ ٱيَُ�ِٰدُعوَن  ِينَ ٱوَ  �َّ نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُرونَ  �َّ

َ
ٓ 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 یباور ندارند و جزو مؤمنان بشمار نمه ک یدر صورت
 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

﴿ ٓ ۡ  َءكَ إَِذا َجا ِۗ  لََرُسوُل  إِنََّك  َهدُ قَالُواْ �َشۡ  ُمَ�ٰفُِقونَ ٱل ُ وَ  ٱ�َّ ُ وَ  ۥلَرَُسوُ�ُ  إِنََّك  لَمُ َ�عۡ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ۡ  إِنَّ  َهدُ �َشۡ   .]۱[المنافقون:  ﴾١لََ�ِٰذبُونَ  ُمَ�ٰفِقِ�َ ٱل

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 کرا خود دروغگو ھستند(چ ی ه منافقان در گفتهکدھد  یم یخدا گواھ یول

 ».مان ندارند)یسخنان خود ا
 د: یفرما یداده و م ینساء به آنان ھشدارسخت ی از سوره ۱۴۵ ی هین درآیھمچن
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ۡ ٱإِنَّ ﴿  رۡ ٱِ�  ُمَ�ٰفِِق�َ ل  ٱ كِ �َّ
َ
[النساء:  ﴾١٤٥نَِصً�ا َولَن َ�َِد لَُهمۡ  �َّارِ ٱِمَن  َفلِ سۡ ۡ�

۱۴۵[. 
 یبرا یاوریان آن ھستند و ھرگز کن میتر نییگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پایب«

 .»ادشان رسد و آنان را برھاند)یفر تا به( افتی یآنان نخواھ
 ی داشتن دو چھرهاند، به خاطر  ده منافقیه در عقکن گروه منافق یقت ایو درحق

امًال مشخص کرا موضع آنھا یز ،اند نین دشمنان اسالم و مسلمیتر کمختلف، خطرنا
صفوف  یال ه در البهکبل ،نندکتا مردم مسلمان، آنھا را بشناسند و از خود طرد  ،ستین

 حساس نفوذ یھا در پست یگاھ ین و خداجو و حتین و راستیو متد کمردم پا
 زنند.  ین ضربه میسلمو به اسالم و مکنند  می

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

ات یث، 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

 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 دو ه ھرگونهکدارد  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
 ه در اعتقاد. ن ،اند ه منافقانیدر 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

ن نکته اشاره رفته است که ھر کس، مّتصف به یث باال، بدیبه ھر حال، در حد
ه کار منافقان است و یترک نماز جمعه باشد، در عمل، منافق است و کارش شب یژگیو

 شود. یصادر نم یقیمؤمن حق است که از یا رهین کردارش، گناه کبیقت، ایدر حق
 )فیَضعِ ] (۱۱[ - ۱۳۸۰
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نَّ  َجابِرٍ  َوَ�نْ 
َ
ِ  يُْؤِمنُ  اَكنَ  َمنْ «: قَاَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ َْومِ  بِا�َّ ِخرِ  َوايلْ

ْ
  َ�َعلَيْهِ  اآل

ْ
 ُجُمَعةُ ـال

  يَْومَ 
ْ
  ُجُمَعةِ ـال

َّ
و َمِر�ض ِإال

َ
وْ  ُمَسافر أ

َ
وْ  َصيِبٌّ  أ

َ
وْ  بِلَْهوٍ  اْستَْغَ�  َ�َمِن  َمْملُوكٌ  أ

َ
 اْستَْغَ�  جِتَاَرةٍ  أ

ُ  َ�نْهُ  اهللاُ  اهُ  .»محيد َغِ�ٌّ  َوا�َّ وَ  .)١(الدراقطني رَ

ھر کس به خدا «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) جابر بن عبدالله۱۱( -۱۳۸۰
واجب است؛  ین باور داشته باشد، گزاردن نماز جمعه در روز جمعه بر ویو روز بازپس

ن چھار گروه، نماز جمعه واجب یا برده؛ (که بر ایا کودک و یا مسافر یمار یر بمگر ب
 ست).ین

از از (عبادت) خدا بداند (و نماز جمعه را ین یو تجارت، خود را ب یبا سرگرمھرکس  و
 ی ستهیاز (از عبادت) و شاین یاز است؛ و خدا بین یز از (عبادت) او بینگزارد) خداوند ن

 ».ھمه حال استش در یسپاس و ستا
 ].ت کرده استیروا یث را دارقطنین حدی[ا

ث، اشاره به ین بخش از حدی: ا»الله عنه یبلھو او تجارة استغن یفمن استغن« شرح:
 ه دارد: ین آیا

وۡ ﴿ 
َ
ْ �َذا َرأ وۡ  تَِ�َٰرةً  ا

َ
وٓ ٱ ًوالَهۡ  أ ْ نَفضُّ ٓ  َوتََرُ�وكَ  َهاإَِ�ۡ  ا ۚ �ِمٗ قَا ِ ٱ ِعندَ  َما ُقۡل  ا  ّمِنَ  َخۡ�ٞ  �َّ

ِ� ٱَوِمَن  وِ للَّهۡ ٱ ُ ٱوَ  ّ�َِ�َٰرة ٰزِ�ِ�َ ٱ َخۡ�ُ  �َّ  .]۱۱[الجمعة:  ﴾١١ل�َّ
دند یرا د یا یا سرگرمیکه تجارت و  یھا) ھنگام از جمعه یکیاز اصحاب، در  یبرخ«(
ستاده (بر منبر، در حال خطبه) رھا کردند! بگو: یرامون تو پراکنده شدند و تو را ایاز پ

است و خدا  یو بازرگان یش خدا (از فضل و ثواب) است، بھتر از سرگرمیآنچه در پ
 .»رسان است ین روزیبھتر

 .»باب من تجب علیه الجمعة«، ۱ح  ۲/۳دارقطنی  -١

 

                                           



 
 

 

 

 )۴۴( باب
مراعات نظافت و پاکیزگی در روز 

 جمعه و زود رفتن به نماز جمعه
 
 
 



 
 

 

 

 فصل اول

 د:ینما یچند نکته الزم من مبحث، ذکر یدر ا
و  یریشگی، پیتندرست ی اسالم درباره یرین است که موضعگیت ایواقع -۱

رسد. نظافت در  نمی آن یبه پا یان الھیاز اد یکچ یر است و ھینظ بی جسم، یسالمت
 باشد. یعت اسالم میاز واجبات شر یکی یاسالم به عنوان عبادت و تقرب و حت

شوند و  ینظافت، آغاز م یعنی» طھارت«با عنوان  عت اسالمیشر یتابھاک الف)
 یفقه اسالم یریادگیه زن و مرد مسلمان در کاست  ین موضوعیمبحث طھارت، نخست

د بھشت است، طھارت و یلکه نماز که ھمانطور کن بدان معناست یپردازند و ا یبدان م
ح یصح یمسلمانچ ین نماز ھیباشد. بنابرا ینماز م یعنید عبادت روزانه، یلکھم  کیپا
گرداند.  کبر (غسل) پاکه خود را از َحَدث اصغر (وضو) و از حدث اکنیست مگر این

ھا، عرق و یه در معرض انواع آلودگک ییگردد و اندامھا یرار مکن بار تیوضو در روز چند
 رند، شسته خواھند شد.یگ یقرار م کگرد و خا

ھا است. عالوه ینماز از آلودگ یگر نماز، نظافت لباس، بدن و جایط دیاز جمله شرا
دارد. خداوند متعال  ین قرآن و سنت به نظافت و افراد اھل نظافت توجه خاصیبر ا

 د:یفرما یم

َ ٱإِنَّ ...﴿ ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱَوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ  .]۲۲۲[البقرة:  ﴾رِ�نَ ُمَتَطهِّ ل
 »دارد یزگان را دوست مکیاران و پاکخداوند توبه «...

 د:یستا ینگونه مین مسجد قبا را اینکو سا

ن ُ�ِبُّونَ  رَِجالٞ  �ِيهِ ﴿
َ
ْۚ  أ ُروا ُ َوٱ َ�َتَطهَّ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ  ]۱۰۸[التوبة:  ﴾لُۡمطَّ

ه کرا  یسانکسازند و خدا  که دوست دارند خود را پاکاند  یو در آن مردان«... 
 .»دارد یدوست ماند  کیخواھان پا

 د:یفرما یم ج امبر خدایپ

ُهوُر َشْطُر اِإليْمانِ «  .»مان استیا ی مهین یزگکیپا«. »اَلطُّ



 ٣٥٣ ...) و جمعه روز در یزگیپاک و نظافت مراعات) ۴۴( باب: (کتاب الصلوة

ت شده یھم روا یرده است و از طبرانکت یح، و مسلم آن را روایث صحین حدیا
 ه:کاست 

 اِإليمانِ «
َ

مان یبه ا یزگکیپا« ».االيماُن َمَع صاِحِبه يف اجلَنَّةو انَلَّظافَُة تَْدُعو إِيل
 .»صاحبش را به بھشت خواھد بردمان یشود و ا یرھنمون م

ه زبانزد خاص و کج گشته یان مسلمانان رایم یمانه اکیاندرز ح یکن جھت یاز ا
ه ندارد و آن عبارت یر اسالم شبیدر غ یمانه اکین سخن حیباشد و چن یعام م

يمانِ « ِ
ْ

 باشد. یمان است. میاز ا یزی، تم»انَلَّظافَُة ِمَن اإل
 ه:کت شده یث روایاحاد یدر بعض

ُفوا فَاِنَّ اإلِسالَم نَظيٌف «  ».است یزگکیاسالم بر پا یه مبناکد یزه باشکیپا« ».َ�نَظَّ

َممِ «
ُ
ُفوا حيّت تَُ�ونُوا َكآلّشاَمِة بََ� األ گر یان امتان دید تا در میزه باشکیپا«. »َ�نَظَّ

 .»دیچون ستاره بدرخش

 دارد از جمله: یو نظافت انسان توجه خاص یزیبه تم ج امبریپ
 د:یفرما یو مکند  می ه امت را بدان دعوتکام جمعه یژه در ایانجام غسل، به و -۱

واجب  یغسل جمه، بر ھر شخص بالغ«. )١(»َغسُل اجلُُمَعِة واِجٌب يلَع لِكّ ُ�ْتَِلمٍ «
 ».است

ياٍم يُوٌم يَغِسُل فيه رأَسه«
َ
ّ َسبَعِة أ

 .)٢(»َجَسَدهُ و َحٌق يلَع لِكّ ُمْسِلٍم يف لُكِ
شستن سر و اندامش  یرارا ب یھر ھفت روز، روز ی د در فاصلهیبا یھر مسلمان«

 .»اختصاص دھد

زدن،  کمسلمان را به مسوا ج یدھان و دندان: رسول گرام یزیتوجه به تم -۲
 د نموده و فرموده است.کیار تأیبس

واُك ِمطَهَرٌة لِلَفمِ «  .)٣(»َمرضاٌة لِل�َرِب و الِسّ
 »ت پروردگار است.یدھان و رضا کیردن موجب پاک کمسوا«

 مالک، احمد، ابوداود، نسایی، ابن ماجه این حدیث را از ابوسعید خدری روایت کرده اند. -١
 ابوھریره.متفق علیه از  -٢
احمد از ابوبکر و شافعی در مسند خود و باز احمد، نسائی، ابن حبان، حاکم و بیھقی از عایشه این  -٣

و باز ابن ماجه از ابی امامة الباھلی آن را روایت نموده و بخاری با اند  حدیث را روایت کرده
 ی تأکید آن را بیان داشته است. صیغه
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ربغل و زھار، یز یبدن زائد است مانند موھا ین بردن آنچه بر رویتوجه به از ب -۳
 ...ناخن و

ُ َشْعٌر فَليُكِرْمهُ «
َ

 .)١(»َمن اكَن هل
 »د به نظافت و مراعات آن بپردازد.یموست با یس داراکھر «

 د:یفرما یم ج امبریخانه. پات و جلو یتوجه به نظافت منزل و ح -۴

ُفوا « يَِّب، نظيٌف ُ�ِبُّ انلَّظافََة، َ�نَظِّ ِانَّ اَهللا مَجيٌل ُ�ِبُّ اجلَماَل، طِيٌّب ُ�ِبُّ الطَّ
فِنَيَتُ�م

َ
 .)٢(»ال �َشبَّهوا بِايلَُهودِ و أ

خوش را دوست  یرا دوست دارد، خوشبو است و بو ییبایباست و زیخداوند ز«
د یزه دارکیش را پایخو یھا را دوست دارد، پس جلو خانه یزگکیو پا زه استکیدارد، پا
 ».دیھودان نباشیو مانند 

راه و معبر مسلمانان را  یسکعت اسالم، ھر یراه: شر یزیتوجه به نظافت و تم -۵
د قرار داده یگردان گرداند، مورد تھدیند و مردم را از آن متنفر و روکثافات کآلوده به 

 است.
از افراد نادان  یه بعضک یاعمال و رفتار یاسالم، مسلمانان را از بعضعت یشر ب)

دارد و آن رفتارھا عالوه بر  یدھند به شدت برحذر م یج آن انجام میبدون توجه به نتا
باشند،  یانسان متمدن و آراسته م یک یھایژگیم و به دور از ویه مورد تنفر ذوق سلکآن

ن یا ی گردد. از جمله یم یا در جامعه تلقھیت خطرھا و زشتیبه عنوان منبع سرا
ه، یحاجت در سا ی.. ادرار در حمام... قضا.د است،کژه آب رایاعمال، ادرار در آب و بو

ن سه مورد را به یز این ج امبریباشد. پ یآب م یھا ا در سرچشمه یر عبور و یا در مسی
سر زند، که  کسی از ھر ین اعمالیرا چنینام برده است؛ ز» الَمالِعُن الَثالث«عنوان 

 رد.یگ یه و افراد صالح قرار مکن خدا، مالئیمورد نفر
و کند  می بیوشش ترغکو  کت، تحریار، فعالکعت اسالم، مسلمانان را به یشر ج)

را به ورزش و  یامت اسالمچنین  ھم دارد. یون برحذر، مکو س ی، تنبلیآنان را از سست
 گر، دعوتید یر ورزشھایو سا ی، اسب سواریراندازیشنا، ت ی لهیپرورش اندام به وس

نگونه ید این بایه والدکن است ین ایاز جمله حقوق فرزندان بر والد یو حتکند  می

 کرده است.ابوداود از ابوھریره روایت  -١
 مسلم از حدیث ابن مسعود این حدیث را روایت کرده است. -٢
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ق مسلمانان در یب و تشوین اسالم به خاطر ترغیاد بدھند. عالوه بر ایورزشھا را به آنھا 
امبر در یه شخص پک ییع نموده است، جایرا تشر یراندازیمورد ورزش، مسابقه و ت

آن حضرت چنین  ھم زه عطا فرمود.یت نمود و به برنده، جاکشر یاسب سوار ی مسابقه
 آن قانون وضع نموده است. یع و برایو امثال آن را تشر یدانیمسابقه دو م

دارد و در  یو صحت بدن توجه خاص یتندرست ی ن، اسالم به مسألهیعالوه بر ا د)
ه باشد، حرام نموده و به ک یمواد مخّدر را تحت ھر نام و عنوانرات و کن راستا ُمسیھم

قرار  یفرکیآن، مجازات و  ی نندهکاستعمال  یباشد و برا یشدت مانع استعمال آنھا م
ت داشته باشد، مستوجب کدر آن شر یتحت ھر عنوان یسکه ھر ک ییداده است تا جا

صنف مورد لعن  ۱۰ا ینفر و  ۱۰ ه در رابطه با شراب،ک یجرم و گناه خواھد بود به طور
 ن قرار گرفته اند.یو نفر
ه به ک یسانکه نسبت به کن است یاز جمله موارد توجه اسالم به صحت بدن ا ) ھ

گردانند به شدت مخالفت نموده  یا خّست، حالل خدا را بر خود حرام مین و یل تدیدل
 و فرموده است:

ِ ٱ زِ�َنةَ  َحرَّمَ  َمنۡ  قُۡل ﴿  خۡ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ
َ
ّيَِ�ٰتِ ٱوَ  ۦلِعَِبادِهِ  َرجَ أ [األعراف:  ﴾...قِ لّرِزۡ ٱِمَن  لطَّ

۳۲[. 
 یھایز روزید آورده و نیبندگانش پد یه خداوند براکرا  ییورھایامبر! زیپ یبگو ا«
 ؟»ده است...یحرام گردان یسکزه را چه کیپا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ٓ َحلَّ  َءاَمُنواْ َ� ُ�َّرُِمواْ َطّيَِ�ِٰت َما

َ
ُ ٱ أ ْ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ�  لَُ�مۡ  �َّ [المائدة:  ﴾ا

۸۷[. 
شما  ی استفاده یه خدا براکرا  یزه اکیپا یزھاید! چیمان آورده ایه اک یسانک یا«

 »د...ید و از حد مگذریرده، حرام مشمارکحالل 
ان یطعام و شراب را به خاطر خوف در ز و در مقابل آن، شارع مقدس، اسراف در

 نموده و فرموده است: ینھ یجسمان

﴿... ْ ْ ۡ�َ َوٱ َوُ�ُوا ْۚ فُوٓ َوَ� �ُۡ�ِ  ُ�وا ۡ ٱَ� ُ�ِبُّ  ۥإِنَّهُ  ا  .]۳۱[األعراف:  ﴾�ِ�َ ُمۡ�ِ ل
 اران را دوستکرافه او (خداوند) اسکد ینکن یاده رویز ید ولیاشامید و بیو بخور«... 
 .»دارد نمی
 است. یانه روین اعتدال و میز، دیه در ھمه چکو البته 
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ش از حد بر آن، یف بیلکعت اسالم، ستم بر بدن و وارد آوردن تیگر شرید یاز سو و)
اگر چه به منظور عبادت خداوند متعال ھم  یاد و گرسنگیز یداریار و بکق یاز طر

اران او یاز  یکید یه شنک یھنگام یامبرگرامیه پک ییده است تا جایباشد را حرام گردان
ه تمام عمرش روزه دار باشد کخواست  یگریند و دک یشه شب زنده داریخواست ھم

ند و تن به ازدواج یگز یخواست از زنان دور ید و سومیرا افطار ننما یچ روزیو ھ

 به آنان اعتراض نمود و خطاب به آنان فرمود: ج امبریندھد پ

خشاُ�مو أنَا اَْعلمُ�م بِاهللاِ «
َ
ُ َولِكّ� اَقُومُ  أ نامُ و هلَ

َ
ُصومُ و أ

َ
فِطرُ و أ

ُ
ُج النِّساَء و أ تََزوَّ

َ
أ

 .»َ�َمْن رَِغَب َعن ُسنَّيت فَلَيَْس ِمّ� 
ام و یشب را به ق یترم و من گاھ کمن از شما نسبت به خداوند داناتر و ترسنا«

را  یبعضرم و یگ یروزھا روزه م یخوابم و بعض یبرم و گاه م یبه سر م یشب زنده دار
من رفتار  ی وهیاز سنت و ش یسکنم وھر ک یم و با زنان ازدواج مینما یافطار م

 .»ستیروگردان شود، جزو امت من ن

گران به خاطر یبر عثمان بن مظعون و عبدالله بن عمرو د ج امبریه پکھمانگونه 
خانواده و ه بدن، کنمود  یادآوریِافراط و غلّو آنان در تعّبد، اعتراض نمود و به آنان 

 دارد. یفه ایجامعه بر آنان حق و وظ
ه ھرگاه در کن است یاز جمله توجھات اسالم، در رابطه با حقوق جسم و بدن ا ز)

ه سبب کنیت و آزار جسم گردد، مانند ایمتھا موجب اذیواجبات و عمل به عز یادا
ر اندازد یأخش را به تیماریب یا شفایند. ک یاو را طوالن یماریا بیشخص گردد،  یماریب

ن ھنگام شارع مقدس یش از حد گردد، در ایب یمشقت و سخت یا منجر به نوعیو 
 یمم رویو به ت کن صورت (مثًال) وضو را تریو در ااند  ع فرمودهیرا تشر» رخصت«
ا پھلو انجام یستاده با حالت نشسته و یحالت ا ینماز را به جا ی م. و اقامهیآور یم
ر یم و سایشو ی(روزه نگرفتن) در رمضان برخوردار مم و از حق افطار یدھ یم

ه در نظر کرد تا آنجا یگ یبدون بدل انجام م یبا بدل و بعض یبعض یگرید یفھایتخف
 باشد. یان مقدم میه: صحت َابدان بر صحت َادکده یعموم مسلمانان مقرر گرد

عم از ا کیتوجه دارد، به مسائل پزش یه به صحت و تندرستکاسالم ھمانگونه  ح)
 یریشگیز توجه دارد اگر چه اھتمام اسالم به مسائل پین یو درمان یبھداشت

درھم  یکه کامًال روشن است کما  یباشد و برا یشتر از درمان می) بی(بھداشت
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ه کت شده یروا ج امبر خدایاز پ یثیخروار دارو بھتر است؛ احاد یکاز  یریشگیپ
به  یاز عالمان اسالم یند و بعضینما یمف یھا توصیماریب یبعض یداروھا را برا یبعض

بدانھا  یباشد توجه خاص یپروردگار م ین و وحیاز د یه تمام آنھا جزئکن یگمان ا
ات یتجرب یاز آنھا از دستاوردھا یه بعضکن است یقت ایحق یمبذول داشته اند، ول

از آن داروھا  یو بعضاند  ان بودهکباشند و متناسب با زمان و م یط و ثمرات آن میمح
ط خاص خود مانند یبا آب و ھوا و شرا یری، از جمله گرمسینیط معیمتناسب با مح

مردم در ھر  ی ھمه یتوان آن داروھا را برا نمی باشد و یاعراب م یابانیط بیمح
بدان اشاره  /م یه پژوھشگر اسالم ابن قکرد. ھمانگونه کز یه باشند تجوک یطیمح

 د.ینما یم
از نظر  یاز مردم حت یاریدر اسالم از نظر بس کیاز پزش یمھمبه عالوه قسمت 

سپرده شده است و  یتوجه دارند، به فراموش یا طب اسالمیو  یه به طب نبوک یسانک

 ج امبریپ ی فهیو وظ ینید ی فهیه مربوط به وظکاست  یھاتیآن جنبه ارشادات و توج
شه یرا در روان و اند یباطل د فاسد و خرافاتیف شده، عقایو تحر یان َو َثنیاست. اد

به  یابیشدند و مردم را از دست یح و واقعیه مانع رشد طب صحکمردم رواج دادند 
ن گونه اوھام و ید، ایامبر اسالم مبعوث گردیه پک یح بازداشتند. ھنگامیصح ی معالجه

ح اغالط و اشتباھات پرداخت و اصول و قواعد یخرافات را طرد و رد نمود و به تصح
 یسالم، برا یطبابت علم یربنایقت به عنوان زیه در حقکرا وضع نمود  یدانیجاو
ر یتوان به موارد ز ی، میه از جمله اصول و قواعد طب محمدکد، یآ یت به شمار میبشر

 رد:کاشاره 
ن بار یه مردم نخستک یاعتراف به ارزش جسم و حق آن بر صاحبش؛ به طور  -۱

 ه:کدند یشن ینید یدر فضا

 .»دارد یبدنت بر تو حق. «»بِلََدنَِك َعلَيَك َحّقاً ِانَّ «
ه ھرگاه بدن گرسنه شود صاحبش کن است یحقوق بدن بر صاحبش ا ی از جمله

ثافات کد به آن غذا بدھد و ھرگاه خسته شود، به آن آرامش دھد و ھرگاه آلوده به یبا
ن یچن ید. اداینمامار گردد، آن را مداوا یز گرداند و ھرگاه بیو تم کگردد، آن را پا

سپرده شود و به  یه به باد فراموشکست یز نیباشد و از نظر اسالم جا یواجب م یحق
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ا ی یارکم ک، اگر چه حقوق خداوند ھم باشد، در آن ِاھمال و یگریحساب حقوق د
 بشود. یتوجھ بی و یسست

ن آن را مخالف مداوا و یافراد متد یه بعضکمان به َقَدر؛ یا یحل مسأله   -۲
 رد و تن به قضا داد.کد صبر یپندارند و معتقدند در برابر بالھا با یمعالجه م

 ه:ککنند  می تیاز ابن خزامه روا یامام احمد، ابن ماجه و ترمذ

ِ�يها« يَْت ُرً� �َْسرَتْ
َ
ُت يا رَُسوَل اِهللا أرأ

ْ
تُقاًة َ�تَِّقيْها َ�َهْل تَُردُّ ِمْن و َدواًء َ�تَداوي بِهاو قُل

 ؛»اِهللا َشيْئاً؟ قال ِ�َ ِمْن قََدِر اهللاِ قََدِر 
ه) و یم (رقیبر یار مکطلب شفا به  یه ما براک ییا دعاھایامبر خدا! آیپ یگفتم: ا«
ه خود را از دشمن ک یه ایم و سپر و وقاینک یه خود را بدان معالجه مک ییدارو

فرمود: آنھا  ج امبرینند؟ پک یاز قدر خداوند متعال را رد م یزیم، چیدار یمحفوظ م
ر نموده و مسببات را یخداوند متعال اسباب و مسّببات را تقد یعنیھم قدر خدا ھستند 

 .»به اسباب خود ربط داده است
امبر خدا ین نزد پیه نشیباد یاز عربھا یه دسته اکن در مسند وارد شده یھمچن

 ج امبریم؟ پینکم خود را با دارو مداوا یتوان یا میرسول خدا! آ یآمدند و گفتند: ا
 ییآن شفا یه براکنیرا قرار نداده مگر ا یچ دردیرا خداوند متعال ھی، زیفرمود: بل

ان شد یه بکه ھمان طور کباشد  یجواب قاطع م یکن ی) وضع نموده است؛ و ایی(دارو
ر نموده است و دفع قدر با قدر از جمله یخود خداوند متعال اسباب و مسببات را تقد

را  یرا با قدر غذا، و قدر تشنگ یه قدر گرسنگکان مخلوقات است یدر م یالھ یسنتھا
نھا قدر خداوند یا ی م و ھمهینک یدن آب، و قدر درد را با قدر دارو، دفع میبا قدر نوش

دام از کپرداخت و به ھر  یخود م یشخصًا به مداوا ج را حضرتیباشند، ز یمتعال م
شدند، دستور معالجه و مداوا  یمبتال م ییماریا بیه به درد و کا اصحابش یت و یاھل ب

عب کبن  یرا نزد اب کیپزش ج امبریه پکت شده یث جابر روایح از حدیداد. در صح یم
 د.یفرستاد تا او را مداوا نما

ه به شام برود. قبل از ورود به آنجا اطالع کرد که عمر بن خطاب قصد ک یھنگام
ارانش به یع شده است. راجع به بازگشت با یطاعون شا یماریه در آنجا بکرد کحاصل 

افت تا خود و ھمسفرانش را از مظاّن یبه برگشتن استقرار  یلکمشورت نشست. نظر 
م؟ عمر گفت: ینک ین! ما از قدر خدا فرار میرالمؤمنیده گفت: امیخطر دور دارد. ابوعب
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دَ « یگفت، بل ین را میر تو ایده دوست داشتم، غیاباعب نْ قَ رُّ مِ رِ اهللاِنَفِ دَ ما از » «رِ اهللاِ ايل قَ
سبز و خّرم و  یکیباشند  یا اگر دو وادی؛ آ»مینک یقدر خدا فرار م یقدر خدا به سو

ا قدر یم، آیسرسبز و خّرم بچران یوان خود را در وادیاه، اگر ما حیگ بی و کخش یگرید
 م؟یا خدا را انجام نداده

ر دور یواگ یھایماریخود را از به کبه مسلمانان دستور داده  ج امبر خدایپ  -۳
 یریشگیر طاعون و امثال آن پینظ یریفراگ یھایماریدارند و از خود در برابر ب

را  یریشگیپ ی رهین مورد، دایچنان در ا ج حضرت یه حتک ییند تا جاینما
 د:یفرما یه مک یرد. به طوریگ یان را ھم در بر میه چھارپاکوسعت داده 

مار و َگر با شتر سالم یھنگام آب دادن، شتر ب«. )١(»ُمَمرٌِّض يلع ُمِصحٍّ اليُورَِدنَّ «
 ».مخلوط نگردد

 ج امبر خدایعت خدمت پیب یه براکف (یه در وفد ثقکت شده یح مسلم روایدر صح

د: ما با یه به او بگوکاو فرستاد  یرا به سو یسک ج امبریبود پ یمرد جذام یکآمدند) 

 د: یفرما یم ج امبریه پکت شده یاز ابن ماجه رواچنین  ھم .م و برگرددیردکعت یاو ب

 »دینکاد نگاه نیز یبه اشخاص جذام«. »التُديُموا انلََّظَر ايل الَمجُذوِم�«

 ه:کت شده است یروا ج امبرین از پیھمچن

مجذوم ھنگام سخن گفتن با «. »َ�ينَُه قََدُر ِرْمٍح اَوِرَ�َْ�ِ و َ�يْنََك و لَكَِّم الَمْجُذومَ «
 ».زه باشدیا دو نیزه و ین یک ی شان به اندازهیان شما و ایم ی فاصله

 د:یفرما یاست) م یعموم یماریاز ب یکیه کطاعون ( ی درباره ج امبریپ

رُِجوا ِمنْها و اذا َوَ�َع بِارٍض و إِذا َسِمْعتُْم به بِاَرٍض فَالتَْدُخلوا َعلَيه«
ُ

ْ�تُْم بِها فَال خت
َ
أ

رده است، کدا یوع پیش ینیطاعون در سرزم یماریه بکد یدیھرگاه شن«. »فِراراً ِمنه
ه طاعون آنجا را گرفت به خاطر کد یبود ینید و اگر در سرزمین نشویوارد آن سرزم

 ».دین خارج نشویفرار از آن سرزم
در اسالم  یریواگ» یالَعْدو«ث یحد یز دارد، ولکطاعون تمر یث بر مسأله ین حدیا

ن است: یآن چن یمعن یرده است، ولکت یآن را روا یبخار ح است ویست، صحین

 بخاری به روایت از ابوھریره. -١
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ت بدان یه جاھلکستند ھمانگونه یر نیو واگ یعت خود ُمسرِ یھا در ذات و طبیماریب
ر خداوند متعال و یردن آن برحسب تقدکت یر بودن و سرایه واگکمعتقد بود، بل

 باشد. یم یُسَنن ھست یبرمبنا
ش یمشاھده، تجربه، آزما یه بر مبناک یبتد و به طبایرا ارج بنھ کیروان پزش  -۴

آنچه از جانب بت پرستان و َاعراب  ید ولیدار یو اسباب و مسببات است گرام
ه به علل و اسباب کج گشته یع و رایتاب شاکاھل  یگران حتیو د یجاھل
و  ینند و اسباب خفک نمی یتوجھ یو به سنن موجود در ھست یظاھر

رمفھوم و یتوب غکم یل افسونھا و دعاھایاز قب یمجھول و نامرئ یروھاین
باطل و اند  ج نمودهیغ و ترویه ساحران و دّجاالن آن را تبلکرا  ییھا شعوذه

 د.یپندار یخراف
گفت: ھرگاه  یه مککند  می تینب زن (عبدالله بن مسعود) روایامام احمد از ز

 یزد مبادا ناگھان یم ید، سرفه ایرس یآمد و به در منزل م یرون به منزل میعبدالله از ب
عبدالله  ید: روزیگو یمچنین  ھم ند.کبرخورد  یندیز ناخوشایبر ما وارد شود و به چ

داد،  یم افسون انجام میه براکنزد من بود  یرزنیزد. در آن موقع پ یآمد و سرفه ا
در  ینار من نشست؛ رشته اکنمودم و عبدالله وارد شد و  یر تخت مخفیشان را زیا

م انجام شده یه براکاست  یست؟ گفتم افسونین رشته چید. گفت: ایگردن من د
خدا  یه براکندارد  یازیعبدالله ن ی رد و گفت: خانوادهکد و پاره یشکاست. فورًا آن را 

 فرمود: یه مکده ام یامبر خدا شنیقرار دھند. از پ یکیشر

 کردن شرکذ بستن، افسون و طلسم یتعو«. )١(»اتَلولََة رِشكٌ و اتلَّمائِمَ و ِانَّ الرُّ�«
 ».است

م در اثر ی؛ من ھر وقت چشمھاییگو ینگونه مید: گفتم: چرا ایگو یزن عبدالله م
انجام » هیرق«م افسون یرفتم و برا یم یھودیرد نزد فالن ک یچشم بد، مرا ناراحت م

او  ه ھرگاه ازکطان است یار شکن یشدم. ابن مسعود به زنش گفت: ا یداد و خوب م یم
رد و اگر با آن مخالفت ک یم کشما را تر یپرداخت یو به افسون م یردک یم یرویپ
ن افسون، یا ید. اگر به جایرده تا به درد آک یانگشتش را به چشمانت فرو م یردک یم

 و حاکم گفته که این روایت، حدیث صحیحی است.اند  احمد و ابویعلی با سند جید آن را رویت کرده -١
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بود؛ آن وقت  یبھتر م یلیو خ یافکشما  یرد براک یه رسول خدا مک یردک یم یارک
 یخواند ین دعا را میا

ذِهِب «
َ
 ِشفاُءَك شفاًء اليُغاِدُر  أ

ّ
أَس رَبَّ انلاِس ِإشِف اَنَت الّشايِف ال ِشفاَء ِاال

َ
ابل

ه شفا دھنده تنھا کن ببر و شفا ده یرا از ب یپروردگار انسانھا! ناراحت یا«. ١»ُسْقماً 
 یبعد از آن باق یچ ناراحتیه ھکده  ییست شفایتو ن یجز شفا ییچ شفای؛ ھییتو

 .»نماند
م به کید: نزد عبدالله بن حیگو یه مکت شده یبن حمزه روا یسیع ن ازیچن ھم

 به خودت یزین به او گفت: چرا چیاز حاضر یکیه داشت رفتم. ک ییماریخاطر ب
را به خود ببندم؛ در  یزی..) عبدالله گفت: چ.ایو  یا خرمھره ای ی(طلسم یبند نمی

 د:یفرما یم ج امبر خدایه پک یحال

ْهِ  َمن َعلََّق َشيْئاً «
َ

 إِيل
َ وند به خود بندد خدا یزیدفع بال چ یه براک یسک«. )٢(»ُولِكّ
 .»ندک یاو را به حال خود رھا م

 د:یفرما یم ج امبریه پکت شده یاز عقبة بن عامر روا

�َرَشَك«
َ
قائل شده  یکخدا شر یه طلسم ببندد براک یسک«. )٣(»َمن َعلََّق تميمًة َ�َقد أ

 ».است
 ه:کان شده است ینگونه بیا یگریت دیدر روا

» ُ
َ

َ�مَّ اُهللا هل
َ
ُ و َمن َعلََّق و َمْن َعلََّق تَميَمًة فَال أ

َ
َع اُهللا هل  .)٤(»َدَعًة فَال وَدَّ

به خود بندد تا از چشم بد محفوظ بماند، خدا محفوظش  یه خرمھره اک یسک«
َع، گوش ماھ .»ندکارش را آسان نکخود بندد خدا  به یطلسمکه  کسی ندارد و ا ی ی(ودَّ

 .زند)یآو یمحافظت به گردن م یه براکاز صدف است  ینوع

ع وضع نموده تا راه را یرا به عنوان قانون و تشر یلک ی اصل و قاعده یک ج امبریپ
 د:یفرما یه مکستند، ببندد. آنجا یب نیه در واقع طبکان طبابت یبر مدع

 به روایت ابن ماجه، ابوداود و حاکم. )١
 ترمذی. -٢
 سمی که به گردن آویزان کنند برای دفع بال و چشم زخم.تمیمه، خرمھره یا طل -٣
 به روایت ابوداود، نسائی، ابن ماجه و حاکم. -٤

 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٣٦٢

گاھ یسکھر «. )١(»َ�ُهَو ضاِمنٌ لَم يُعَرْف ِمنُْه ِطبٌّ و َمن َ�َطبََّب « به  یبدون علم و آ
 ».بپردازد، ضامن است یسکطبابت 

ا به جھت حفظ و ی یحصول امر یه براکذ و آنچه یه (دعا، تعویرق ی در مورد مسأله
خداوند است  یبه سو ین امر دعا و زاریه اکد گفت یز بایار برند) نکخود به  ینگھدار

ان خود به سه مورد منحصر کداروھا را بر حسب زمان و م ج امبریست. پیو دارو ن
 د:یفرما یرده است و مک

�ُة َعَسلٍ « فاُء يف ثَالٍث رَشَ از  یکیدردھا در  یشفا«. )٢(»َ�يٌَّة بِنارٍ و رَشَطُة ُ�َْجمٍ و الشَّ
داغ  -۳نشتر زدن و حجامت انجام دادن  -۲خوردن عسل  -۱ن سه مورد است: یا
 »درد.ردن و سوزاندن محل ک

ا دارو به یذ و امثال آن را به عنوان شفا و یه و تعویرق ج امبریه پکشود  یده مید
 اورده است.یشمار ن
 ی ماران نسبت به شفا و معالجهیب یان و ھم براکپزش ید، ھم برایفتح باب ام  -۵

بر آن  یأس قطعیوسته و ی، پیطوالن یماریه آن بکنی؛ اعم از ایماریھرگونه ب
 یر. بخاریا خیند، یگو یر میعالج ناپذ یماریه امروزه بدان بکمفرما باشد کح

 د:یفرما یم ج امبر خدایه پککند  می تیره روایاز ابوھر

ُ ِشفاءً «
َ

نَزَل هل
َ
 أ

ّ
نَزَل اُهللا داًء ِاال

َ
ه کنیرده مگر اکرا نازل ن یچ دردیخداوند ھ«. »ما أ

 ».آن را ھم نازل فرموده است یدارو

 د:یفرما یم ج امبریه پککنند  می تیروامسلم و احمد از جابر 

صاَب ادَلواُء بَِريَء بِإذِن اِهللا تعايل«
َ
است  ییرا دارو یھر درد«. »ِللُكِّ داٍء َدَواٌء اذا أ

 ».ابدی ید آن درد به اذن خدا شفا میھرگاه دارو به درد اصابت نما

 د:یفرما یم ج امبریه پککند  می تیاحمد روا

ُ شفاًء َعِلَمُه ِمن َعِلَمهُ ِانَّ اَهللا لَم «
َ

نَْزَل هل
َ
 أ

ّ
خداوند «. »َجِهلَُه ِمن َجِهلَهو يَِ�ل داًء ِاال

ه آن را بداند بداند و کآن فرستاده ھر  یبرا یه داروئکن یاورده جز اید نیرا پد یدرد
 ».ه آن را نداند، نداندکھر 

 به روایت بخاری از حدیث ابن عباس. -١
 متفق علیه. -٢
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مار یب یمعالجه براه مداوا و کن است یات دال بر اینگونه رواید: ایگو یم یانکشو
ان آن درد را العالج بدانند و در مقابل آن عاجز کندارد؛ اگر چه پزش یالکچ گونه اشیھ

 و ناتوان باشند.
 د:یفرما یه مکرسول خدا  ی د: فرمودهیگو یم در زادالمعاد میابن ق

 .»دارد ییدارو یھر درد. «»ِللُكَّ داٍء دواءٌ «
ق یه آنان را تشوک کپزش یر و ھم برامایب یاست ھم برا ییرویت و نیخود تقو

مار یه ھرگاه بکشف آن باشند؛ چرا کآن درد و  یه به دنبال داروکنید به اینما یم
بر او  یدیشود، حرارت ناام یدوار میدارد، قلب او ام ییه درد او داروکند کاحساس 

زه یت نفس، حرارت غرید و در تقویگشا یم یرا بر و یدواریسرد خواھد شد و باب ام
موجودات  یعیو طب ی، روانیارواح جوھر یرویشود و آن سبب ن یخته میبرانگ

گردد  یم یه حامل آنھاست قوک ییرویابند، نیت ین روحھا تقویه اک یگردد. لذا وقت یم
ن ین خواھد برد، به ھمیغالب و آن را از ب یماریبر ب یروح یرویجه آن نیو در نت

شف آن دارو بر او کدارد، طلب و  ییدارو یمارین بیه اکز بداند ین کب اگر پزشیترت
چ یدلھاست و خداوند ھ یھایماریھمانند ب یجسمان یھایماریھموار خواھد بود. ب

آن قرار  یه ضد آن را به عنوان شفا و دارو براکنیقلب قرار نداده جز ا یرا برا یماریب
گاه شد و آن را به  ی مار به آن نسخهیداده است. اگر ب ست و با درد قلبش ار بکشفا، آ

 .)١(دید به اذن خداوند متعال بھبود خواھد گردیمصادف گرد
 د:یفرما یه مک یی؛ تا جایروان یتوجه خاص اسالم به صحت و تندرست  -۶

ـِجْسِم ِا�سانٌ «
ْ
نَْت بِانلَّفِس البَال

َ
 ».انسان بودن تو با روان است نه با جسم«. »فَأ
ر متقابل با ھم دارند و قوت و یتأث یو جسمان یروان ی ه دو جنبهکست ین کیو ش

گذارد و  یر میتأث یگریدام بر دکضعف، صحت و سقم و اعتدال و انحراف ھر 
گذشتگان گفته  .)٢(ن امر را به اثبات رسانده اندیا یان جسمانکو پزش یمتخصصان روان

ه کد: بلیگو یپا را فراتر گذاشته و م» برنارد شو«اند: عقل سالم در بدن سالم است و 
 جسم سالم در عقل سالم است.

 .۶۹ص  ۳زادالمعاد: ج  -١
 ».اقرأ«از سلسله کتابھای » شفاء النفس«ر.ک به:  -٢
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ه مشغول ک یند مثًال وقتینما یبدن، اشاره م یو روان یروح یرویبه ن ج امبر خدایپ
گرفتند و  یسنگ را به دوش م یکی یکیدام از اصحاب کبودند و ھر  یساختن مسجد م

 فرمود: ج امبرین ھنگام پیآوردند در ا یعمار دو تا دو تا سنگ م یآوردند، ول یم

 ».عمار را فراگرفته است یمان سراپایا«. »أِنَّ َعماراً ُمِ�َء ايماناً ِمن قَْرنِِه ايل قََدِمهِ «

ه اصحاب را از روزه کند. آنجا ینما ین مضمون اشاره میبه ا ج گر باز حضرتیبار د
 یینما یمنع م یگفتند: ما را از روزه گرفتن متوال ینمود و آنان م یمنع م یگرفتن متوال

 فرمود: ج ؟ حضرتیدھ یو خود آن را انجام م

�ِيُت ُ�ْطِعُم� َرِ�ّ «
َ
از شما مانند من  یکدام ک«. )١(»�ُْسِقي�و و �يُُّ�ْم ِمثْ� ِاّ� أ

مان است) چه یا یمعنو یروی(منظور ن». دھد یاست، پروردگارم به من آب و غذا م
شان تحمل دارند آنان ھم یامبر است تا آنچه را ایھمچون پ یمعنو یرویدر ن یسک

 ند؟یتحمل نما
مان، قلب او را پر یه اکن انسانھاست یتریاز قو یو روان یانسان مؤمن از لحاظ روح

حقد، حسد،  یھایو روان او را از آلودگکند  می د و محبتینان، رضا، امیاز آرامش، اطم
ھا را یکینحسد «گرداند. اگر گفته شده  یم کپا یقلب ی شندهک یمارینه و بکیبغض، 

خورد  یشتر از آن را می، در واقع حسد ب»خورد یزم را میه آتش ھکخورد ھمانگونه  یم
 و گفته اند:یکخورد. چه ن یصحت و اعصاب انسان را م یعنی

 بِصاِحِبه َ�َقتَلَه«
َ
ُ بََدأ عَد هلَ

َ
ِِّ َدرُّ احلََسِد ما أ وست از یکعدالت حسد چه ن«. »ِ�

 »شدک یرامو او کند  می صاحبش شروع
 و باز گفته اند:

د ما تَأُ�لُهُ  ِاصرِب يلَع َكيِد احلَُسوِد فَاِنَّ َصرَبَك قاتِلُه« ِ
َ

بر «. »انّلاُر تَأُ�ُل نَفَسها ِاْن لَم جت
ه آن را کابد یرا ن یزیشد، آتش اگر چک یه صبر تو او را مکد حسود صبر داشته باش کی

 ».زند یبسوزاند، خودش را آتش م
 ه:کت شده است یرواث ھم یدر حد

 .به روایت بخاری -١
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َمِم ِمْن َ�بِْلُ�ْم: احلََسدُ «
ُ
ُْ�ْم داُء األ

َ
اِلَقةُ و ابَلْغضاُء،و َدبَّ ِايل

ْ
. »ابَلْغضاُء ِ�َ احل

 یرا دشمنیاست، ز یرده است و آن حسد و دشمنکقبل در شما نفوذ  یامتھا یماریب«
 ».است یشنده اکو بغض، درد 

ھم  یدرد جسمان یکاست عالوه بر آن  یو روان یدرد اجتماع یکحسد  کبدون ش
 د.یآ یبه شمار م

شده است و  یزیر یآنھا اسالم پ یه بر مبناکاست  یدانینھا اصول و قواعد جاویا

د و اگر آن قواعد و اصول مراعات یورز یت آنھا اھتمام میم و تثبکیبه تح ج پپامبر خدا
ابند ی یو تندرست پرورش م رومندانیاز ن ییند، نسلھایایبه اجرا درب یشود و در زندگ

 گردد. یروز میامت بدانھا پ یاین و دنیه دک
قرار  یو کشف و مورد موشکاف یق و بررسیرا مورد تحق یسّنت پاک نبوھرکس  -۲

ابد که در ھر مورد و در ھر ی یح و حسن را میث صحیاز احاد یادیدھد، شمار ز
ق و ی، تشویو تندرست یو سالمت ت نظافت و بھداشتی، مردمان را به رعایسطح

ا نظافت یا نظافت منزل، و ید، خواه در ارتباط با نظافت خود انسان باشد ینما یب میترغ
 راه و معابر.

به غسل روز جمعه دستور داده است تا  یث نبویدر رابطه با نظافت انسان، حد

ر یبا لفظ واجب تعب )س ید خدریث ابوسعیث (ھمچون حدیاحاد یکه در بعض ییجا
 است.شده 

ک صفت یقائل است و آن را  یت خاصیش اھمیو آرا ییبایز یقت، اسالم برایدر حق
ل دارد و یتما ییبایداند. انسان بر حسب فطرت، به جانب ز یم ییو منش خدا

 اند. بشر شمرده ی هیال عالیرا، از ام ییبایروانشناسان حب ز
رامش ارج نھاده است و آ ییبایاست، به ز یک مکتب فکرینکه یل ایز به دلیاسالم ن

، نظافت، یزی، تمیبا سازینکه اسالم نسبت به زیاست با ا یتأسف و شگفت یجا یو بس
را از خود  یفرھنگ یکمال ب ید فراوان دارد اما جوامع اسالمیو بھداشت تأک ییخوشبو
 دھند. ینشان م

 یشود که امت اسالم یم میترس ی، ھنگامیمتمدن اسالم ی ک جامعهی یمایس
، احکام و دستورات یق و ژرف نبویدق یھا م و آموزهی، تعالین تابناک الھیاوامر و فرام

را در تمام ابعاد و  یقرآن یم واالیق و مفاھی، و حقاین شرعیآفر بخش و سعادت یتعال
د خدا و یش قرار دھند و تأکیگوش خو ی زهین و آویالع ، نصبیمختلف زندگ یایزوا
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ت بھداشت و نظافت به کار ی، و رعای، طھارت و پاکیزیتم ،ییبایرا بر حفظ ز ج رسول
 بندند.

 یو روزھا د فطرید قربان و عیل: عیاد مختلف از قبیاع یکه برا یاسالم در حال
مختلف از  یھا مکان ورود به یه و روز عرفه و برایمختلف مانند: روز قربان، روز ترو

 یغسل را مستحب کرد و برا و... ج امبراکرمیمطھر پ ی ل: مسجدالحرام، روضهیقب
ن حال در یو در ع ض و نفاس، غسل را واجب نموده استیل: جنابت، حیاز قب یحاالت

ش به نام جمعه قرار داده است تا مؤمنان یاستحمام و آرا یک روز را برایطول ھفته 
جمعه حاضر شوند و در روز  یـ عباد یاسی، در اجتماع سییبایدر آن روز با نظافت و ز

گیند، غسل نمایارایجمعه خود را ب را شانه زنند، و  ین کنند، مویند، خود را عطرآ
ن ینماز جمعه آماده کنند. و در ا یخود را بپوشند و خود را برا یھا ن لباسیزتریتم

امام جمعه گوش فرا دھند و  ی گام بردارند و به خطبه ینیروز، باوقار و سنگ
عبادت و پرستش  یام کنند و پروردگار را به خوبیش خداوندپاک، قیایبه ن یجمع دسته

 ند.ینما
ن یشرفته است و اگر ایو پ یار مترقیو پربار اسالم، بس یکه فرھنگ غن یبراست

ن یرتریتوانست دلپذ یم یاسالم ی گرفت، جامعه یھا مورد عمل قرار م آداب و سنت

خود انتخاب  یرفتار یرا به عنوان الگو ج رماک امبریجوامع باشد، و اگر مسلمانان، پ
شرفته یو پ یز و جذاب و مترقیانگ توانست دل یچقدر م یکردند، جوامع اسالم یم

 .باشد

دست و یر و تھیمردم فق یھا وآداب را برا ن سنتیا ج اکرم امبرینکه پیجالب ا

 ب و...یصھ ،مستمند چون بالل ین، و اصحابیمثل مھاجر یا مفلس و درمانده
ت بھداشت و ید مانع از رعاینبا یدستیکه فقر و تھکند  می اند که مشخص ع کردهیتشر

 ره باشد.یش و استفاده از عطر و غیآرا

داد،  یف قرار میک ردید عطر و نان را در یست، خریز یکه در فقر مج  امبریخود پ
 م.یاسالم نمائ ی انهیبه فرھنگ مترق ییاعتنا یب ی د بھانهین فقر را نبایبنابرا

 یشیاز ما پ یگانگان در عمل به فرھنگ اسالمیتأسف است که ب یجا یبس
ھر کدام از  یاند که عطر زن و مرد را جدا کرده و برا ش رفتهیپ ییاند و تا جا گرفته
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ن فرھنگ یان ایکه خود بان یاند و امت اسالم ساخته یزنان و مردان عطر مخصوص
 کنند. ین مین تمدن تحسیا یاند آنان را برا بوده یمترق

است که عطر را به زنانه و مردانه  ین کسیاول ج امبراکرمیپ م کهیجالب است بدان
از موارد  یارینجا (ھمانند بسیاست که در ا ین امت اسالمیم کرده است، اما ایتقس

 ار فرنگ دوخته است.یگر) چشم به دید
را به  یزندگ یھا آداب و روش نیم که بھتریگوئ ین میپروردگارا! تو را سپاس و آفر

مان را  ی. ما را قدردان آنان گردان و زندگیبه ما آموخت و صحابه ج امبریپ ی لهیوس
و فکرمان را به علوم آنان، آرامش و کاممان را به آب  ،ش دهیبه روش و منش آنان آرا

 ج فکن، تا تالش حضرت محمدیشان را به جانمان ب محبت ی راب و شرارهیاتشان سیح
 م.یامبر خاتم را سپاس داریپ

انتخاب  ھا، اسالم مانند تمام موارد، حد اعتدال را نتیدر مورد استفاده از انواع ز -۳
ھر چند به  -ھا و تجّمالت  نتیپندارند استفاده از ز یکه م یکرده است؛ نه مانند بعض
که  یاست و نه مانند تجمل پرستان ییمخالف زھد و پارسا -صورت معتدل بوده باشد 

ن یدن به ایرس یبرا یشوند و تن به ھر گونه عمل نادرست ینت و تجمل میغرق در ز
 دھند. یھدف نامقدس م

مات و یم که تعلینیب یم، میریاگر ساختمان روح و جسم انسان را در نظر بگ
ن و ساختمان روح انسا یھا یژگینه، درست ھماھنگ با وین زمیاسالم در ا یھا آموزه

 جسم اوست.
 یاز چھار بعد روح انسان یکی، ییبایروان شناسان، حّس ز یبه گواھ ن که:یح ایتوض

 یروان آدم ی، ابعاد اصلیو حّس مذھب ییو حّس دانا یکیحّس ن ی مهیاست که به ضم
ق یف و دقیع ظری، صنای، شعریادب یھا ییبایدھند و معتقدند که تمام ز یل میرا تشک

ن، چگونه ممکن است، ین حس است؛ با وجود ای، ھمه مولود ایواقع یمعناو ھنر به 
ل را در روح انسان خفه کند و عواقب سوء عدم اشباع ین حّس اصیح، ایک قانون صحی

 رد.یده بگیح آن را نادیصح
با و متناسب یز یھا عت، لباسیطب یھا ییباین رو در اسالم، استفاده کردن از زیاز ا

واع عطرھا و امثال آن، نه تنھا مجاز شمرده شده است بلکه به آن و به کار بردن ان
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در  ج امبر اکرمینه از پین زمیدر ا یادیات زیز شده است و روایه و سفارش نیتوص
 کتب معتبر نقل شده است.

که به نماز  یم: ھنگامیخوان یبزرگان م یخ زندگیبه عنوان نمونه، در تار
ھا  که از آن یدند و زمانیپوش یش را میخو یھا ن لباسیخاستند، بھتر یبرم

اّن اهللا مجيل «گفتند:  ید؟ در پاسخ میپوش ین لباس خود را میدند: چرا بھتریپرس یم
خداوند «؛ »هو يقول: خذوا ز�نت�م عند لك مسجدو �ّب اجلمال؛ فنتجّمل لر�نا

از با یراز و ن یبا براین جھت، ما لباس زیرا دوست دارد و به ھم ییبایباست و زیز
نت خود را به ھنگام رفتن به یم و ھم او دستور داده است که زیپوش یپروردگارمان م

 .»دیریمسجد برگ

 / ، با امام مالکییایان ریاز زاھدان و پارسا یکیگر، وارد شده است که ید یتیدر روا
بر تن داشت، به امام گفت: تو  ییبایکه امام مالک، لباس نسبتًا ز یرو شد در حال روبه

ار ساده یلباس بس ج امبریو پ یامبر و صحابه ھستیرو پیو پ ینید یشوایامام مالک و پ
تر  تیکم اھّم  یا بھتر نبود که لباسیبر تن تو است؟ آ ین لباس جالبید؛ چرا چنیپوش یم

 ؟یدیپوش ین میاز ا

الطيبات من و من حّرم ز�نة اهللا اليت اخرج لعباده«بر تو!  یگفت: وا/امام مالک
ده و یبندگانش آفر یرا که خداوند برا ییھا نتیحرام کرده است ز یچه کس«؛ »الرزق

 ؟»زه رایپاک یھا یروز
ن که خداوند یر به ایا تعبیرا دوست دارد؛ و  ییبایباست و زیر که خداوند زین تعبیا

قت است که اگر استفاده از ھرگونه ین حقیاشاره به ا یده است، ھمگیھا را آفر ییبایز
ھا در  ییباینش زید؛ و در واقع، آفریآفر یھا را نم نینوع بود، خداوند ھرگز ا، ممییبایز

 ھا، آن را دوست دارد. ییباین است که خالق زیل بر ای، خود دلیجھان ھست
ند و با یپو ین گونه موارد، مردم راه افراط را مینجاست که غالبًا در ایمھم ا یول
م، بالفاصله یل قرآن کرین دلیآورند و به ھم یم یمختلف، رو به تجمل پرست یھا بھانه

و تجاوز از حّد، مسلمانان را بر حذر  یرو ادهی، از اسراف و زین حکم اسالمیپس از ذکر ا
اسراف اشاره شده و از آن  ی هید، به قضیست مورد در قرآن مجیش از بیدارد و در ب یم

 ده است.ینکوھش گرد
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است که نه  یورد، روش موزون و معتدلن میبه ھر حال، روش قرآن و اسالم در ا
روح انسان را در ھم کوبد و نه بر اعمال اسراف  یباپسندیالت زیجمود دارد که تما

که افراد  یژه در جوامعیگذارد؛ به و یپرستان و شکمخواران، صّحه م کاران و تجمل
 نوا وجود داشته باشد.یمحروم و ب

که شامل تمام  یشگیک قانون ھمیبه عنوان  -فرزندان آدم  ی خداوند به ھمه -۴
 دھد که یدستور م -شود  یاعصار و قرون م

ْ  َءاَدمَ  َ�َٰبِ�ٓ ﴿  .]۳۱[األعراف:  ﴾ِجدٖ َمسۡ  ُ�ِّ  ِعندَ  زِ�نََتُ�مۡ  ُخُذوا
که عورت شما را  ی، خود را (با لباس ماّد یزادگان! در ھر نمازگاه و عبادتگاھیآدم یا«

 .»دییارایکه تقوا نام دارد) ب یبپوشاند و با لباس معنو
دن یداشته باشد که شامل پوش »یجسمان یھا نتیز«تواند اشاره به  یھم م »نتیز«
شود  یز و شانه زدن موھا و به کار بردن عطر و مانند آن میمرّتب و پاک و تم یھا لباس

ت و ین یو پاک یو ملکات اخالق یات انسانصف یعنی؛ »یمعنو یھا نتیز«و ھم شامل 
 اخالص.

ا شانه ی، تنھا اشاره به لباس خوب یات اسالمیاز روا یم که در برخینیب یو اگر م
د و نماز جمعه به یم تنھا سخن از مراسم نماز عینیب یا اگر میکردن موھا شده است و 

روشن است و  یھا مصداقان یست، بلکه ھدف، بیل بر انحصار نیان آمده است، دلیم
 رد.یگ یرا دربرم یو باطن یظاھر یھا نتیز ی ن حکم، ھمهیا

در ضمن،  ین حکم، مربوط به تمام فرزندان آدم در ھر زمان است، ولیاگر چه ا
ت که به ھنگام آمدن به یاز اعراب در زمان جاھل یاست از عمل زشت جمع ینکوھش

شدند؛ و ھم  یان و برھنه میل، عرخدا، به طور کام ی مسجدالحرام و طواف خانه
ف و یکث یھا ا رفتن به مساجد، لباسیھا که به ھنگام نماز و  است به آن یاندرز

و در مراسم عبادت خدا به کنند  می مخصوص منزل را در تن یھا ا لباسیمندرس و 
خبران  یاز ب یان جمعیز در میند که متأسفانه ھم اکنون نینما یئت، شرکت میھمان ھ

اسالم و بر  یھا م و آموزهیکه طبق تعال یان، معمول و متداول است؛ در حالمسلم
 یھا ن لباسیم که بھترینه وارد شده است، دستور دارین زمیکه در ا یاتیروا یمبنا
 م.یش را به ھنگام شرکت در مساجد بپوشیخو
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اّمت  یاسیو س ین مراسم عبادیتر است که پرشکوه ید و روزیجمعه، روز ع -۵
و  ی، مستلزم پاکیض و معنوین اجتماع پرفیشود؛ حضور در ا یدر آن برگزار م یاسالم

 است. یآراستگ
انسان را نه تنھا منع نکرده  یباسازیو ز ییبایش به زیاسالم، گرا ی عت سازندهیشر

ظاھر و  یشناخت اسالم و آراستگ یعنیھا،  ین آراستگیاست، بلکه مسلمانان را به بھتر
و  یفرھنگ یکه در اسالم منع شده است، ابتذال و ب یزیت و چباطن فرمان داده اس

ھر  ی ستهینما است؛ شا بدفرم و بدن یھا و فتنه و فساد و مدل لباس یبند و بار یب
گران و حضور در مسجد، خود را پاک و یو آمد با د مسلمان است که در برخورد و رفت

 با و آراسته گرداند.یز

و  یوی، دنیبود که در اوج وارستگ ج حضرت محمد ،ین انسان درگاه الھیتر مقّرب
کرد.  یافت و مردم را مالقات می یدر مسجد حضور م یو آراستگ یپاک یاعال ی نمونه

سر را شانه و سر و وضع  یرون رفتن از منزل را داشت، مویھرگاه قصد ب ج آن حضرت

 ج حضرت د؛ آنین کار را پرسی، عّلت اشهیکه عا یکرد. ھنگام یخود را مرتب م
دار برادرش ید یبرا یمسلمان یشه! خداوند بلندمرتبه، دوست دارد وقتیعا یا«فرمود: 

 .»دیارایمالقات او ب یرود، خود را برا یم
و  یت پاکی، در رعایپاک نبو ی رهیس یق و عمقیدق ی د با مطالعهین رو، بایاز ا
ست و زبان یند نیخوشاده و نامرّتب، یژول یمایافه و سیرا قیم؛ زیخود بکوش یآراستگ

 شود. یت انسان میدار شدن شخص حهیو جر یطعن مردم را گشوده و سبب خوار
نده، یان امروز و دانشمندان آیکه دانشجوکند  می دانشمندان، اقتضا یتگریشأن ھدا

ث، مؤّدب به یخود بکوشند و از ھر ح یرفتار یشتر در نظافت و تعالیھر چه بھتر و ب
محترمانه  یو متواضعانه و نزاکت یعقالن یمردم، رفتار ی با ھمهشوند و  یآداب اسالم

دن یلباس پوش ی داشته باشند. به متانت و تواضع پرشکوه و مقبول بودن رفتار و نحوه
 ابند. یده حضور یپسند ییمایان مردم با سیخود توجه داشته و در م

 :توجه داشته باشد» ییبایز«د به چند نوع یک انسان مسلمان بای

مرّتب بدن و ناخن گرفتن و اصالح کردن و شانه  یشست و شو ظاھر؛ ییبایز الف)
ده که از راه یز و اتو کشیدن لباس ساده و تمیزدن موھا و به کار بردن عطر و پوش
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آن، نماد  یعمل یرویاسالم و پ یه شده باشد، ھمراه با شناخت فرھنگ رفتاریحالل تھ
 باست.یظاھر پاک و ز

گران را تحت یو دکند  می نانیشتر احساس اطمیظاھر، ب یو آراستگ یانسان، با پاک
 دھد. یر قرار میتأث

م یو آفات و موانع راه مستق یل اخالقیشناخت منکرات و رذا باطن؛ ییبایز ب)
 یانسان یھا ل و ارزشیو صفات و خصا یل معنویھا و شناخت فضا ز از آنیاسالم و پرھ

باست. اگر ظاھر و یو باطن ز یاخالق یاز تعال یو متخّلق شدن به آنھا، نماد یو اخالق
و  یافت انوار الھیدر یقلب، برا ی چهیابد و دری یباطن پاک شود، روح انسان جال م

 شود. یباز م ینیت دیحت و ھداینص
 یھا ش، به دست آوردن دانشیشناخت اسالم و عمل به مقتضا ؛یعلم یآراستگ ج)

 یاز تعال یجامعه و جھان، نماد یجار یھا با معرفت یزم زمان و ھمراھد و الیمف
 ھر مسلمان متمّدن است. یالزم برا یماین سیتر دهیو پسند یو عقالن یفرھنگ
بدن،  یظاھر ییبایو ز یپاک ؛یعلم یظاھر و باطن و آراستگ ییبایتوأمان بودن ز د)

وند ین ظاھر و باطن، پیدارد. ب یگریز، اثر دیباطن ن یدارد و پاک یرگذاریک اثر و تأثی
گر یھمد ی ل کنندهیظاھر و باطن با ھم انجام شود، تا تکم ید که پاکیبرقرار است. با
ھر  ی ، الزمهیعلم یظاھر و باطن و آراستگ ییبایو توأمان بودن، ز یباشند. ھماھنگ
 یزندگت را در یاست و موجبات اعتماد به نفس و موّفق یفکر و متعھد مسلمان روشن

شود؛  یپروردگار محبوب را سبب م یو از ھمه مھمتر، رضا و خشنودکند  می فراھم
ھا و  اسالم، طلبه یفرھنگ رفتار یو عمل یعلم یرویھا و پ ین آراستگیا یھماھنگ

و  یت علمید؛ و صالحینما یدانشجوھا را مؤدب، پاکدل و دانشمند کارآمد زمان م
با دانش و فکر  یظاھر یبایپاک و ز یمایافه و سیدھد. اگر ق یھا را رشد م آن یتیثیح

 به ھمراه نخواھد داشت. یستگیتوأم نباشد، شا یدرست و اخالق اسالم
 ن آمده است:یدر دعاھا، چن

با باشم، اّما یمنظر و ز ان مردم، خوشین که در میبرم از ا یا! به تو پناه میبار خدا«
 .»باطنم زشت و گناھکار باشد

 )حیَصحِ ] (۱[ - ۱۳۸۱

َمانَ  َ�نْ 
ْ
 « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َسل

َ
  يَْومَ  رَُجٌل  َ�ْغتَِسُل  ال

ْ
رُ  ُجُمَعةِ ـال  َما َوَ�تََطهَّ

ِهنُ  ُطْهرٍ  ِمنْ  اْستََطاعَ  وْ  ُدْهِنهِ  ِمنْ  َوَ�دَّ
َ
ُق  فََال  َ�ُْرجُ  ُ�مَّ  بَيِْتهِ  ِطيِب  ِمنْ  َ�َمسُّ  أ  اثْنَْ�ِ  َ�ْ�َ  ُ�َفرِّ
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ُ  ُكِتَب  َما يَُص�ِّ  ُ�مَّ 
َ

َِمامُ  تََ�لَّمَ  إَِذا ُ�نِْصُت  ُ�مَّ  هل
ْ

  اإل
َّ

ُ  ُغِفرَ  إِال
َ

  َوَ�� بَيْنَهُ  َما هل
ْ
 ُجُمَعةـال

ْخَرى
ُ ْ
اهُ  .»األ وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

ھر کس روز «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س  )ی) سلمان (فارس۱( -۱۳۸۱
حاصل کند و روغن به خود  یزگی، پاکییتواناد و در حّد یجمعه غسل کند و تن بشو

ن دو ید و (در مسجد) بیایرون بیا از عطر خانه به خود بزند؛ سپس از خانه بیبمالد و 
ش مقّدر شده یمردم عبور نکند)؛ سپس آنچه برا یھا شانه یاندازد (و از روینفر فاصله ن

راد نمود،) با یخطبه انفل و سّنت) بگزارد و چون امام سخن گفت (و  یاست (از نمازھا
ن آن (جمعه) و یامام گوش فرادھد، قطعًا آنچه ب ی ت سکوت، به خطبهیدّقت و رعا

 ».شود یگر از گناھان مرتکب شده است، بخشوده مید ی جمعه
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

 )ٌح یَصحِ ] (۲[ - ۱۳۸۲

يِب  َوَ�نْ 
َ
ىَت  ُ�مَّ  اْغتََسَل  َمِن «: قَاَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َ�نْ  .س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
  أ

ْ
 َما فََص�َّ  ُجُمَعةَ ـال

رَ  ُ  قُدِّ
َ

نَْصَت  ُ�مَّ  هل
َ
  َحىتَّ  أ

َ
َ  ُ�مَّ  ُخْطبَِتهِ  ِمنْ  َ�ْفُرغ ُ  ُغِفرَ  َمَعهُ  يَُص�ِّ

َ
  َوَ�ْ�َ  بَيْنَهُ  َما هل

ْ
 ُجُمَعةِ ـال

ْخَرى
ُ ْ
يَّام ثََالثَةِ  َوفَْضُل  األ

َ
اهُ  .»� وَ  .)٢(مُسلم رَ

ھر کس غسل کند و تن «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۲( -۱۳۸۲
ان یش مقّدر شده است، نماز بگزارد و تا پاید و آنچه برایاید؛ سپس به نماز جمعه بیبشو

گاه با  او گوش فرا دھد؛ آن ی امام، سکوت کند و با دّقت و توّجه، به خطبه ی خطبه
ن جمعه و سه روز ین تا ایشیپ ی نش از جمعهامام، نماز جمعه را بخواند، تمام گناھا

در مجموع، گناھان ده روز او بخشوده خواھند شد؛  یعنیشوند؛ ( یگر، بخشوده مید
گر آمده است. و اگر ید یتینشده باشد؛ چنان که در روا یا رهیالبته اگر مرتکب گناه کب

 ».از به توبه دارد)یره، نیشده باشد، گناه کب یا رهیمرتکب گناه کب
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 )ٌح یَصحِ ] (۳[ - ۱۳۸۳

 .۱۵۴۱ح  ۱/۴۳۵؛ و دارمی ۱۴۰۳ح  ۳/۱۰۴نسایی ؛ ۸۸۳بخاری ح  -١
 .)۸۵۷-۲۶ح ( ۲/۵۸۷مسلم  -٢
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يِب  َوَ�نْ 
َ
  َمنْ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
أ ْحَسنَ  تَوَضَّ

َ
وُُضوءَ  فَأ

ْ
ىَت  ُ�مَّ  ال

َ
 أ

 
ْ
نَْصَت  فَاْسَتَمعَ  ُجُمَعةَ ـال

َ
ُ  ُغِفرَ  َوأ

َ
  َوَ�ْ�َ  بَيْنَهُ  َما هل

ْ
يَّامٍ  ثََالثَةِ  َوِزَ�اَدةُ  ُجُمَعةِ ـال

َ
 َمسَّ  َوَمنْ  �

 
ْ
اهُ  .»لََغا فقد َحىَص ـال وَ  .)١(مُسلم رَ

رد و یوضو بگ یاگر کس« فرمودند: ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۳( -۱۳۸۳
گاه به نماز جمعه  ل رساند؛ آنیتکم ی هیت آداب و ُسنن) به پایش را (با رعایخو یوضو

ن آن (جمعه) تا یو خاموش شود، ھر آنچه را که ب د و به خطبه گوش فرا دھدیآ
 یشود. و اگر کس یده میگر) و سه روز افزون بر آن، مرتکب شود، بخشی(د ی جمعه
 یدن خطبه دچار غفلت شود،) مرتکب کارین کار از شنیھا را کنار زند (و با ا زهیسنگر

 ».لغو شده است
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

غسل روز جمعه،  ی لهیال شود که کدام نوع از گناھان، به وسد سؤیشا شرح:
.. .و ییدن لباس خوب، استفاده از مواد خوشبوی، پوشیزگیاھتمام به طھارت و پاک

 ره و بزرگ؟یا کبیره و کوچک یشوند؟ گناھان صغ یبخشوده م
ده شدن ین باورند که مراد از بخشی، بر اینظران اسالم شتر علماء و صاحبیب

 ی عهیباشد که انسان به ذر یره و کوچک میموارد باال، گناھان صغ ی لهیبه وس گناھان
ره، بدون توبه بخشوده یشود؛ چرا که گناھان کب یش مرتکب میاعضا و جوارح خو

ن گونه اعمال و کردار، ذکر محو و یکه ھمراه با انجام دادن ا ییشوند؛ و ھر جا ینم
ره است نه گناھان یاد از آن، فقط گناھان صغان آمده است، مرینابود شدن گناھان به م

 کند. یره و کوچک را معاف میسته فقط گناھان صغیک و شایرا که اعمال نیره؛ زیکب
 د:یفرما یخداوند بلندمرتبه م

 .]۳۱[النساء:  ﴾اتُِ�مۡ  َٔ إِن َ�َۡتنُِبواْ َكَبآ�َِر َما ُ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه نَُ�ّفِۡر َعنُ�ۡم َسّ�ِ ﴿ 
دھد که خداوند  یکنند، بشارت م یز میره پرھیکه از گناھان کب یکسانه به ین آیا

ن گونه افراد یاست که به ا ین پاداشیبخشد. و ا یآنان را م ی رهیبلندمرتبه، گناھان صغ
 د:یفرما یداده شده است و م

 .)۸۵۷-۲۷ح ( ۲/۵۸۸ مسلم -١
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د، گناھان کوچک شما را یز کنید پرھیشو یم یکه از آن نھ یاگر از گناھان بزرگ«
 .»میساز یوارد م یگاه خوبیشما را در جام و یپوشان یم

 د:یفرما یم ج شود؛ رسول خدا ید مییدگاه تأین دیز ایات نیاز روا یو از بعض

؛ »ما بينهّن ما لم يغش الكبائرـاجلمعة ايل اجلمعة م�ّفرات لو الصلوات اخلمس«

معاف ن آنان را ی) ما بی رهیگر، گناھان (صغید ی پنج گانه و جمعه تا جمعه ینمازھا«
 .»ز کندیره پرھیکه از گناھان کب یکند؛ البته به شرط یم

ت یک تثبیگناه را در طاعات و اعمال ن ی کننده یث، اثر خنثین احادیبه ھر حال، ا
را در روح و  یو ظلمت یکیک نوع تاری، یقت ھر گناه و عمل زشتیکنند، و در حق یم

ابد اثرات آنھا متراکم شده و به یھا ادامه  یکین تاریکه اگر اکند  می جادیروان انسان ا
روزانه که از  یک و نمازھایکار ن یکند، ول یانسان را مسخ م یصورت وحشتناک

تواند  یبخشد که آثار گناه را م یم یلطافت یبه روح آدم سرچشمه گرفته، یالھ ی زهیانگ
 مبدل سازد. ییھا را به روشنا یرگید و آن تیاز آن بشو

ت و یاز معنو یط خود انجام شود، انسان را در عالمیاز با شراھرگاه نم !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 نهیو زنگار گناه را از آکند  می مهیب
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

ستشو از گناھان و ش 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

و نھال تقوا کند  می 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 یتبه اخطار مپنج مر
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 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 یو با فرشتگان ھم صدا و ھمراز مکند  می ھا دعوت آسمان
 زد.یخ یند و با او به گفتگو برمیب یچ واسطه، در برابر خدا میھ

 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 مانعیره، ارتکاب گناھان صغیند: با ترک گناھان کبیگو ید و مینما یم

طاعات  گر عبادات ویگانه 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  یکه مکند  می جادیرا 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�َ  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 یک نوع پاداش معنویره، ین معنااست که بخشش گناھان صغیا

 ره دارد.یترک گناھان کب یبرا یا ق کنندهین خود اثر تشویره است، و ایکب
َفٌق ] (۴[ - ۱۳۸۴  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َوَ�نْ 
َ
  يَْومُ  اَكنَ  إَِذا« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
 َوَ�َفِت  ُجُمَعةِ ـال

ـمَ 
ْ
ـمَ  بَاِب  ىلَعَ  َالئَِ�ةُ ال

ْ
َل  يَْ�تُبُونَ  ْسِجدِ ال وَّ

َ ْ
َل  األ وَّ

َ ْ
ـمُ  َوَمثَُل  فَاأل

ْ
رِ ال ي َكَمثَِل  َهجِّ ِ

َّ
 ُ�ْهِدي اذل

ي ُ�مَّ  بََدنَةً  ِ
َّ

َِمامُ  َخَرجَ  فَإَِذا َ�يَْضةً  ُ�مَّ  َدَجاَجةً  ُ�مَّ  َكبًْشا ُ�مَّ  َ�َقَرةً  ُ�ْهِدي اَكذل
ْ

 ُصُحَفُهمْ  َطَوْوا اإل
 .)١(»اذّلكر و�ستمعون

ح  ۲/۳۷۲؛ ترمذی ۳۵۱ح  ۱/۲۴۹)؛ ابوداود ۸۵۰-۲۴ح ( ۲/۵۸۷؛ مسلم ۹۲۹ح  ۲/۴۰۷بخاری  -١
کتاب «، ۱ح  ۱/۱۰۱؛ موطأ مالک ۱۰۹۲ح  ۱/۳۴۷؛ ابن ماجه ۱۳۸۵ح  ۳/۹۷؛ نسایی ۴۹۹

 .۲/۲۵۹و مسند احمد  ؛»الجمعة
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که روز جمعه  یھنگام«فرمودند:  ج خدا د: رسولیگو س رهی) ابوھر۴( -۱۳۸۴
را  یشوند و نام کسان یمسجد مستقر م ی از) فرشتگان بر دروازه یرسد، (تعداد یفرا م

 یکیھا را  نام یعنیسند؛ (ینو یم یگریپس از د یکیند، یآ یکه در اول وقت به مسجد م
زود به که  کسی ند؛) و مثالینما یب آمدن به مسجد ثبت میبه ترت یگریپس از د
، مانند یکند؛ و شخص بعد یم یقربان یاست که شتر ید، مانند مثال کسیآ یمسجد م

 ید، مانند کسیآ یبعد از او به مسجد مکه  کسی د؛ وینما یم یقربان یاست که گاو یکس
کند  می یرا قربان یاست که مرغ ی، مانند کسید و فرد بعدینما یقربان یاست که قوچ

د؛ و یرا در راه خدا، صدقه و َدھش نما یمرغ است که تخم یو شخص آخر، مانند کس
چند و یپ یشان را در ھم مید (و به خطبه پردازد،) فرشتگان، دفترھایرون آیچون امام ب

د، در یرا که پس از آن به مسجد آ یگر نام کسیدھند (و د یبه خطبه، گوش فرا م
 ».کنند) یخود، ثبت نم یھا فهیصح

 ].اند ت کردهیمسلم رواو  یث را بخارین حدی[ا
 ت شده است:ین روایو مسلم چن یث در بخارین حدیا شرح:

قال: من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة؛ ثم  ج اّن رسول اهللا س هر�رة عن ايب«
من و من راح يف الساعة اثلانية فاكنّما قّرب بقرةً و راح يف الساعة االو� فاكنّما قّرب بدنة

من راح يف الساعة الرابعة فاكنّما قّرب و فاكنّما قّرب كبشاً اقرنراح يف الساعة اثلاثلة 
من راح يف الساعة اخلامسة فاكنّما قرب بيضة؛ فاذا خرج االمام حرضت و دجاجة

 .و مسلم) ی(بخار» املالئ�ة �ستمعون اذلكر
در روز  یاگر کس«فرمود:  ج ت شده است که رسول خدایروا س رهیاز ابوھر«

گاه در وقت اول به مسجد برود،  ھمچون غسل جنابت انجام دھد، آن یجمعه غسل
در وقت دوم به مسجد برود، چنان است  یاگر کس یصدقه داده است. ول یشتر ییگو

در وقت سوم به مسجد برود، چنان است  یصدقه داده است. اگر کس یگاو ییکه گو
ز) به مسجد برود، در وقت چھارم (رو یرا صدقه داده است. اگر کس یقوچ ییکه گو

در وقت پنجم (روز) به  یرا صدقه داده است. اگر کس یمرغ ییچنان است که گو
د (و یرون آیصدقه داده است. چون امام ب یمرغ تخم ییمسجد برود، چنان است که گو
 یگر نام کسیابند (و دی یدن ذکر (خطبه)حضور میشن یبه خطبه پردازد) فرشتگان برا

 .»کنند) یخود، ثبت نم یھا فهید، در صحیرا که پس از آن به مسجد آ

 



 ٣٧٧ ...) و جمعه روز در یزگیپاک و نظافت مراعات) ۴۴( باب: (کتاب الصلوة

ل« ل فاالوّ  یکیب بر حسب واردشدنشان به مسجد، ی: درجات مردم را به ترت»االوّ
 سند.ینو یم یگریپس از د

 که از ھمه زودتر به مسجد برود. ید؛ فردیایزود به مسجد بکه  کسی :»المھّجر«
را ینجا مراد شتر است؛ زیا نحر شوند؛ و در ایّکه، ذبح که در م ی: شتر و گاو»بدنة«

 پس از آن، گاو ذکر شده است.
 نماز جمعه. ی : خطبه»الذکر«

َفٌق ] (۵[ - ۱۳۸۵  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َوَ�نْ 
َ
َت  إَِذا« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
  يَْومَ  لَِصاِحِبَك  قُل

ْ
 أنصت ُجُمَعةِ ـال

َِمام
ْ

 .)١(»لغوت فقد �ْطب َواإل

(در مورد وجوب سکوت و حرمت  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۵( -۱۳۸۵
راد یاگر روز جمعه که امام در حال ا«جمعه) فرمودند:  ی سخن گفتن به ھنگام خطبه
: ساکت باش؛ ییدر مجاورت نشسته است) بگوکه  کسی خطبه است، به دوستت (و

 ».شود) یات، کم م (و از ثواب جمعه یا گفته یا ھودهیسخن ب
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

و امام احمد بن حنبل،  یفه، امام مالک، امام شافعیدگاه امام ابوحنیاز د شرح:
بر جواز آن  یر امام شافعیست؛ البته قول اخیز نین خطبه، جایصحبت کردن در ح

ن خطبه یدر ح ج امبر اکرمیاست که صحبت کردن پ یثی، احادیل ویداللت دارد. دل
 ھا آمده است. در آن

تواند (در صورت  یدگاه احناف، شنوندگان، حق صحبت ندارند؛ البته امام میاز د
 صحبت کند. ینیل دیاز) از مساین

امام احمد بن حنبل، قائل به  یتیو در روا یفه، امام مالک، امام اوزاعیامام ابوحن
 ن خطبه ھستند.یسالم و عطسه در حت جواب یممنوع

ن است ی، ایل ویگران، قائل به جواز سالم و عطسه ھستند. دلیوسف و دیامام ابو
باشد و ترک کردن  یسّنت مؤّکده م -حداقل  -که جواب سالم واجب و جواب عطسه 

 ست.یھا روا ن نیا

ح  ۲/۳۸۷؛ ترمذی ۱۱۱۲ح  ۱/۶۶۵)؛ ابوداود ۸۵۱-۱۱ح ( ۲/۵۸۳؛ مسلم ۹۳۴ح  ۲/۴۱۴بخاری  -١
 .۲/۲۷۲؛ و مسند احمد »کتاب الجمعة«، ۶ح  ۱/۱۰۳؛ موطأ مالک ۱۴۰۲ح  ۳/۱۰۴؛ نسایی ۵۱۲
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که است  س رهیت ابوھری، از رواینظران اسالم استدالل جمھور علماء و صاحب

 »االمام �طب: انصت؛ فقد لغاو من قال يوم اجلمعة«فرمود:  ج امبر اکرمیگفت: پ
د: یراد خطبه توسط امام، (به دوستش) بگوین ایھر کس در روز جمعه و در ح«)؛ ی(ترمذ

 .»گفته است یا ھودهیسخن ب یساکت باش؛ به راست
 یاست؛ ولواجب  -طبق مفاد امر به معروف  -عالوه از آن، دستور به سکوت 

ن حکم یز، مشمول ھمیقرار داده است؛ پس جواب سالم و عطسه ن »لغو«ث، آن را یحد
 ھستند.

 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۳۸۶

 « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َجابِرٍ  َوَ�نْ 
َ

َحُدُ�مْ  يُِقيَمنَّ  ال
َ
َخاهُ  أ

َ
  يَْومَ  أ

ْ
 ُ�َاِلُف  ُ�مَّ  ُجُمَعةِ ـال

 
َ

اهُ . »افسحوا: َ�ُقول َولَِ�ن ِ�يهِ  َ�يَْقُعدَ  َمْقَعِدهِ  إِىل وَ  .)١(مُسلم رَ

ک از یچ ید ھینبا«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) جابر بن عبدالله۶( -۱۳۸۶
او  یش حرکت دھد تا خود در جایش را از جای) خوینیشما در روز جمعه، برادر (د

د (جمع و جور یباز کن یجا«د: ین بگویاند،) چن  که نشسته ید (به کسانیند؛ بلکه باینش
 ».د)یباز کن یگران، جاید ید و براینیبنش

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
دا شود؛ یگران پید ید تا جا براینید؛ جمع و جور بنشیباز کن ی: جا»افسحوا« شرح:

 د.یگران جا باز کنید ید و براینیجمع و جور بنش
امور  ی و پرواضح است که ھمهانگر آداب حضور در مجالس است؛ یث، بین حدیا
استوار  یل اسالمیبر اساس راه و رسم و فرھنگ اص یستیانسان مسلمان، با یزندگ

 -انسان  یامور و شئون بزرگ و کوچک زندگ ی اسالم، ھمه یرا رھنمودھایباشد؛ ز
ن خاطر، الزم است که به یرد. به ھمیگ یرا در برم -آداب حضور در مجالس  یحت

 ر مراعات بشود:یمجالس، آداب زھنگام حضور در 
به ھنگام وارد شدن به مجلس، ابتداء سالم نموده و بعد از آن، ھر کجا که  -۱

 یخود بلند نکند تا جا یرا از جاکس  ھیچ ند ویوجود داشت، بنش یخال یجا
 یامبر گرامیرا پیند؛ زیدو نفر، وسط آنان ننش ی رد؛ و بدون اجازهیاو را بگ

 .)۲۱۷۸-۳۰ح ( ۴/۱۷۱۵ مسلم -١

 

                                           



 ٣٧٩ ...) و جمعه روز در یزگیپاک و نظافت مراعات) ۴۴( باب: (کتاب الصلوة

 »ندیان دو نفر بنشیبدون اجازه، م یست که کسیروا ن«د: یفرما یم ج اسالم
 ).ی(ابوداود و ترمذ

رون برود، به ھنگام برگشتن، حق یب یانجام کار یخود برا یاز جا یھرگاه کس -۲

د: یفرما یم ج اسالم یامبر گرامیرا پیند؛ زیخود بنش یقبل یدارد که در جا
که نشسته است برخاست و سپس بازگشت،  یاز شما از مجلس یکیھرگاه «

 (مسلم). »ندیخود بنش یقبل یت با اوست که در جایاولو
را یست؛ زیمجلس نشستن، خوب ن ی ر ضرورت کمبود جا، در وسط حلقهیدر غ -۳

نشستن در وسط مجلس را  ج رسول خدا«که: کند  می نقل س فهیحذ
 .»ده استیپسند ینم

 مراعات کند:ر را یدر ھنگام نشستن، آداب ز -۴
 با وقار و آرام باشد.

 انگشتان دو دست خود را با ھم گره نزند.
 نکند. یش و انگشتر خود بازیسر و ر یبا مو

 د.یش را پاک ننمایھا دندان
 نکند. ینیانگشت خود را داخل ب

 را پا ک نگرداند. ینیاد آب دھان و بیز
 د.ینما یریخود، جلوگ ی االمکان از عطسه و دھان دره یحتّ 

 کمتر حرکت کند و خود را جابجا کند.
 د.یشمندانه سخن بگویده و اندیآرام و سنج

 د.ینگو یزیبه جز کالم راست و روا چ
 د.یش از حد و فرصت خود سخن نگویب

 د.یز نماینامشروع پرھ یاز مزاح و شوخ
 د نکند.یف و تمجیشان خود تعریاز اھل و خو

 د.یف ننمایصنعت، تعراز ھنر و کار خود مانند: شعر و نوشته و 
 گوش فرا دھد. یگران، به خوبیبه سخنان د

 د.یگران را قطع ننمایسخن د
 شود. یکالم او م یشانیرا سبب پریاز سخنگو نخواھد که سخن خود را تکرار کند؛ ز
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است: اول آن که، با رفتار  دو موضوعن آداب، یھدف انسان مسلمان، از مراعات ا

 ج اسالم یامبر گرامیرا پیآزار دوستان خود نشود؛ ز و ینادرست خود، باعث ناراحت
گر از دست و زبان او در امان یاست که مسلمانان د ین، کسیمسلمان راست«د: یفرما یم

 .»باشند
د و یان را جلب نمایشتر محّبت دوستان و آشناین رفتار خود، بیبا ا ن که:یدوم ا

جاد یامبر او، از ایخداوند بلندمرتبه و پرا یاورد؛ زیرا به وجود ب یشتریو الفت ب یبرادر
 شوند. یان مسلمانان، خشنود میمحّبت و الفت م

 یدر معبر عموم یگریا ھر موضوع دیکار و تجارت و  یو چنانچه الزم بود برا  -۵
 د:یر را مراعات نمایند، الزم است آداب زیبنش

به مال و مقام ز یآم کند و از نگاه حسادت یاز نگاه ناروا به نامحرمان خودددار
 د.یز نمایگران، پرھید

کند و راه را بر  یگفتار و کردار خود، خوددار ی لهیت رھگذران به وسیاز آزار و اذ
 د.یگران نبندد و سّد معبر ننمایعبور و کار د

را یبھتر بدھد؛ ز یو روش ید، پاسخ سالمش را به درستیگو یکس به او سالم مھر
 د:یفرما یخداوند بلندمرتبه م

ْ  �َذا ُحّيِيُتم بَِتِحيَّةٖ ﴿ حۡ  فََحيُّوا
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ بِأ وۡ  َها

َ
ٓ  أ  .]۸۶[النساء:  ﴾ُردُّوَها

دادند (اعم از سالم کردن و دعا نمودن و احترام گذاردن) به  یھرگاه شما را درود«
 .»دییا (دست کم) ھمانند آن، آن را پاسخ گویباتر و بھتر از آن یز ی گونه

ناروا را  ی د، عاقالنه و دلسوزانه، تذّکر بدھد و انجام دھندهیرا د ییھرگاه ناروا
 حت و ارشاد کند.ینص

انجام  یبرا ید، به او کمک کند؛ و اگر کسیرا د یچه آدم مستمند و محتاج چنان
 دھد. یاریمحتاج او بود، او را  یکار

کند؛ و اگر  ییگشاده او را راھنما یرا از او سؤال کرد، با رو ی، آدرسیبیاگر آدم غر
 د. یننما یبا او کوتاھ یگرفت، از ھمکار یرا م یسراغ کس یگرید

که مرتکب شده است، از  یاحتمال یھنگام برخاستن از مجالس، به خاطر خطاھا هب

فرمود:  یخاست، م یبرم یھرگاه از مجلس ج را رسول خداید؛ زیخداوند طلب آمرزش بنما

 انت استغفرکكحبمدو ا�ّ كُسبْحان«
ّ

).ی(ترمذ »كاتوب ايلو ، اشهد ان ال اهل اال

 



 
 

 

 

 فصل دوم

 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۳۸۷

يِب  َ�نْ 
َ
يِب  َسِعيدٍ  أ

َ
  ُهَر�َْرةَ  َوأ

َ
  يَْومَ  اْغتََسَل  من« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاال

ْ
 َولَِبَس  ُجُمَعةِ ـال

ْحَسِن  ِمنْ 
َ
ىَت  ُ�مَّ  ِعنَْدهُ  اَكنَ  إِنْ  ِطيٍب  ِمنْ  َوَمسَّ  ِ�يَابِهِ  أ

َ
  أ

ْ
ْ�نَاَق  َ�تََخطَّ  فَلَمْ  ُجُمَعةَ ـال

َ
 انلَّاِس  أ

ُ  اهللاُ  َكتََب  َما َص�َّ  ُ�مَّ 
َ

نَْصَت  ُ�مَّ  هل
َ
  َحىتَّ  إَِمام خرج إِذا أ

َ
اَرةً  اَكنَْت  َصَالتِهِ  ِمنْ  َ�ْفُرغ  لَِما َكفَّ

اهُ  .»َ�بْلََها الَّيِت  مُجَُعِتهِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنََها وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

اند:  فرموده ج ند: رسول خدایگو س رهیو ابوھر س ید خدریابوسع )۷( -۱۳۸۷
چنانچه عطر و مواد ش را به تن کند و ین لباس خویھر کس روز جمعه، غسل و بھتر«

رون شود ینماز جمعه ب یار داشت، از آن استفاده کند؛ سپس به سویدر اخت ییخوشبو
گاه آنچه خدا  آنان عبور نکند)؛ آن یھا شانه یمردم را لگدمال نکند (از رو یھا و گردن

 یکه امامش (برا ینفل و سّنت) بخواند؛ و از ھنگام یاو مقّدر کرده (از نمازھا یبرا
را  یگردد؛ سکوت و خاموش یکه از نمازش فارغ م یرون شده تا زمانیخطبه) ب رادیا

ش از آن یپ ی ن جمعه و جمعهین ایگناھان ب ی ، کّفارهین نمازیار کند، چنیاخت
 ».خواھد بود

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
 )حیَصحِ ] (۸[ - ۱۳۸۸

وِْس  َوَ�نْ 
َ
وٍْس  بِْن  أ

َ
َل  َمنْ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ   يَْومَ  َغسَّ

ْ
 َواْغتََسَل  ُجُمَعةِ ـال

رَ  َِمامِ  ِمنَ  وََدنَا يَْرَكْب  َولَمْ  َوَمىَش  َواْ�تََكرَ  َوَ��َّ
ْ

غُ  َولَمْ  َواْستََمعَ  اإل
ْ
ُ  اَكنَ  يَل

َ
 ُخْطَوةٍ  بُِ�لِّ  هل

ْجرُ : َسنَةٍ  َ�َمُل 
َ
اهُ . »َوِ�يَاِمَها ِصيَاِمَها أ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ أَبُو الرتِّ دَ  وَ اوُ ائِيُّ  دَ النَّسَ ابْنُ  وَ هْ  وَ اجَ  .)٢(مَ

 .۳/۸۱؛ و مسند احمد ۳۴۳ح  ۱/۲۴۴ابوداود  -١
ح  ۱/۳۴۶؛ ابن ماجه ۱۳۸۴ح  ۳/۹۷؛ نسایی ۴۹۶ح  ۲/۳۶۷؛ ترمذی ۳۴۵ح  ۱/۲۴۶ابوداود  -٢

 .۴/۱۰۴؛ و مسند احمد ۱۰۸۷
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ھر کس در روز «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) اوس بن اوس۸( -۱۳۸۸
با ھمسرش جماع و  یعنیز غسل کند؛ (یجمعه (ھمسرش را) غسل دھد و خود ن

زود به  یلیز غسل کنند) و خینھردو  زش کند و بر ھر دو، غسل واجب گردد ویآم
مسجد) رھسپار گردد و (بر مرکب) سوار نشود و  یاده (به سویپ یمسجد برود و با پا

جمعه) گوش فرا  ی ک شود و (به خطبهی(به ھنگام وارد شدن به مسجد) به امام نزد
 یکه به سو یھر گام ینکند، در آن صورت در ازا ییسرا اوهیو  ییگو ھودهیدھد و ب

 ».شود یم یبدو ارزان یدار زنده سال روزه و شب کیمسجد برداشته است، پاداش 
 ].اند ت کردهیو ابن ماجه روا یی، ابوداود، نسایث را ترمذین حدی[ا

 یرھایث را تفسین بخش از حدی، ایثینظران حد صاحب»: غّسل و اغتسل« شرح:
 اند؛ از جمله: کرده یگوناگون

ل«  -۱  کند. : غسل»اغتسل«د؛ و یش را بشویلباس خوکه  کسی :»من غسّ

ل«  -۲ ر بدنش ی: سا»اغتسل«د؛ و یبشو یش را با خطمیسر خوکه  کسی :»من غسّ
گر علماء نقل شده است؛ ین قول از مکحول و دیزه گرداند. ایز و پاکیز تمیرا ن

 و من غسل رأسه يوم اجلمعة«ن آمده است: یت ابوداود چنیرا در روایز

ر بدنش را یساین چن ھم د ویکه سرش را در روز جمعه بشو یکس«؛ »اغتسلو
 .»زه گرداندیز و پاکیز تمین

ل«  -۳ با او جماع  یعنیدر روز جمعه، ھمسرش را غسل دھد؛ که  کسی :»من غسّ
: و خود »اغتسل«کند و بر او غسل را واجب گرداند؛ و  یزش جنسیکند و آم

 ز غسل کند.ین
، ینظران اسالم از علماء و صاحب یزود به مسجد برود. برخ یلی: خ»بّکر و ابتکر«

ش از رفتن به مسجد، صدقه یپ یعنیاند؛  ر کردهیرا به دادن صدقه تفس »بّکر«عبارت 

باكروا بالصدقة فاّن ابلالء «ح وارد شده است که: یث صحیرا در حدیبدھد؛ ز
بت از آن، تجاوز نخواھد یرا بال و مصید؛ زیدر دھش کردن، شتاب ورز«؛ »اليتخّطاها

 .»کرد
از آداب روز جمعه اشاره دارند که  یات باال، به برخیث و روایبه ھر حال، احاد

 م نمود:ین ترسیھا را چن آن یکلّ  یتوان دورنما یم

 



 ٣٨٣ ...) و جمعه روز در یزگیپاک و نظافت مراعات) ۴۴( باب: (کتاب الصلوة

ابند؛ مستحب است که غسل ی یکه در نماز جمعه حضور م یکسان یتمام یبرا  -۱

�تطهر ما استطاع و اليغتسل رجٌل يوم اجلمعة«فرمودند:  ج کنند. رسول خدا
�ّدهن من دهنه او يمّس من طيب بيته؛ ثّم �رج فاليفّرق ب� اثن� و من الطهر

 غفر هل ما بينه
ّ

�� اجلمعة و ثم يصّ� ما كتب هل؛ ثّم يُنصت اذا ت�لّم االمام اال
 ).ی(بخار »االخري

اش  خوش خانه یکس در روز جمعه غسل و در حّد توان نظافت و از روغن و بوھر«
او  یاندازد و آنچه برایفاصله ن یچ دو نفرین ھیاستفاده کند؛ سپس به مسجد برود و ب

امام شروع به خطبه کرد، ساکت شود، گناھان  یمقّدر شده نماز بخواند؛ سپس وقت
 .»شود یبخشوده م یبعد ی ن جمعه تا جمعهی) او از ای رهی(صغ

را یخوش مستحب است؛ ز یبوزه و استعمال عطر و یدن لباس پاکیپوش  -۲

روز جمعه غسل  یالزم است ھر مسلمان«فرمودند:  ج یاسالم یامبر گرامیپ
 .»دیخوش استعمال نما یش را بپوشد و بوین لباس خویکند و بھتر

دن وقت نماز، به طرف محل نماز جمعه راه یش از فرارسیمستحب است پ  -۳
 فتد.یب

شتر پس از وارد شدن به محل یا بیخواندن نماز مستحب، حداقل چھار رکعت   -۴
 نماز جمعه.

 ج امبرید: پیگو س فرستادن. اوس بن اوس ج امبریار بر پیصلوات و سالم بس  -۵

فيه و فيه قُبضو اّن من افضل ايام�م يوم اجلمعة؛ فيه ُخلق آدم«فرمودند: 
فيه الصعقة فاكرثوا يلّع من الصالة فيه؛ فاّن صالت�م معروضة يلّع؛ و انلفخة
قد أرمَت؟ فقال: ان اهللا و �يف تُعرض عليک صالتناو يا رسول اهللا!قالوا: 

(ابوداود، ابن ماجه و  »عزوجل حّرم يلع االرض ان تأ�ل اجساد االنبياء

 شما، روز جمعه است که در آن آدم ین روزھایاز بھتر یبه راست«)؛ یینسا
زنده  یگریرند و دیم یم یکیخلق شده و در آن فوت کرده و دو صور (که با 

ار صلوات بر من یشود؛ پس در روز جمعه، بس یده میشوند) در آن دم یم
رسول خدا! چگونه  یشود. گفتند: ا ید که صلوات شما بر من عرضه میبفرست
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ده است؟ فرمود: یکه جسد تو پوس یشود در حال یصلوات ما بر تو عرضه م
 .»ن ببرد)یامبران را بخورد (از بین حرام کرده که اجساد پیخداوند بر زم

 ج امبرید: پیگو س ید خدریا روز جمعه؛ ابوسعیکھف در شب  ی خواندن سوره  -۶

من قرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة أضاء هل من انلور ما ب� «فرمودند: 
که در روز جمعه  یکس«)؛ یھقی(ابن ماجه، مستدرک حاکم و ب »اجلمعت�

ش روشن یبرا ین دو جمعه نوریب ی کھف را بخواند، در فاصله ی سوره
 .»شود یم

ژه یشوند؛ به و یم یکه باعث دلمشغول ییز از کالم و گفتگو و کارھایپرھ  -۷
 نماز جمعه آغاز شود. ی که خطابه یھنگام

 ان صف نمازگزاران کراھت دارد.یجاد مزاحمت و رد شدن از میا  -۸
ز یان آن ناروا و ناجاید و فروش تا پایپس از اذان نماز جمعه، معامله و خر  -۹

َها ﴿د: یفرما یرا خداوند بلند مرتبه میباشد؛ ز یم ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إَِذا نُودَِي  �َّ َءاَمُنٓوا

لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ْ ٱفَ  ۡ�ُُمَعةِ ٱلِلصَّ ِ ٱإَِ�ٰ ذِۡكرِ  ۡسَعۡوا  .]٩[الجمعة:  ﴾ۡ�َۡيعَ ٱَوَذُرواْ  �َّ
د و داد و ستد یذکر خدا بشتاب یھرگاه بانگ نماز روز جمعه سر داده شد، به سو«  -۱۰

 .»دییرا رھا نما
وجود  یرا در آن روز ساعاتیرد؛ زیفراوان در روز جمعه انجام گ یذکر و دعا  -۱۱

 دھد. یدعا کننده را پاسخ م یدارد که خداوند دعا
 )حیَصحِ ] (۹[ - ۱۳۸۹

َحِدُ�مْ  ىلَعَ  َما« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َسَالمٍ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ 
َ
نْ  وََجدَ  إِنْ  أ

َ
 أ

  يِلَْومِ  ثَْوَ�ْ�ِ  َ�تَِّخذَ 
ْ
اهُ  .»َمْهنَِتهِ  ثَْوَ�ْ  ِسَوى ُجُمَعةِ ـال وَ ه ابْنُ  رَ اجَ  .)١(مَ

ک از یچ یبر ھ«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن سالم۹( -۱۳۸۹
از دو ن را داشته باشد که عالوه یا ییست که اگر چنانچه تواناین یشما، َحَرج و گناھ

د (و در یه نمایروز جمعه تھ یمخصوص برا ی کند، دو جامه یکه در آن کار م یا جامه
 ».ژه استفاده کند)یو ی کار روزانه، از آن دو جامه یھا روز جمعه، عالوه بر لباس

 ].ت کرده استیث را ابن ماجه رواین حدی[ا

 .۱۰۹۵ح  ۱/۳۴۸؛ و ابن ماجه ۱۰۷۸ح  ۱/۶۵۰ ابوداود -١
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 )فیَضعِ ] (۱۰[ - ۱۳۹۰

اهُ  وَ رَ الك وَ ن مَ  .)١(سعيد بن حييى عَ

 ت نموده است.یروا س دیبن سع ییحیث را از ین حدیز ای) و مالک ن۱۰( -۱۳۹۰
ا رفتن به مساجد، یھا که به ھنگام نماز و  است به آن یث باال، اندرزیدو حد شرح:

و در کنند  می مخصوص منزل را در تن یھا  ا لباسیف و مندرس و یکث یھا لباس
ز در یند؛ که متأسفانه ھم اکنون نینما یئت، شرکت میمراسم عبادت خدا، به ھمان ھ

ث یکه طبق احاد یخبران مسلمان، معمول و متداول است؛ در حال یاز ب یان جمعیم
 یھا ن لباسیم بھترینه وارد شده است، دستور دارین زمیکه در ا یاتیگر روایباال و د

در  ن رو،یم. از ایخود را به ھنگام شرکت در مساجد و نماز جمعه و جماعات بپوش
با و متناسب، به کار بردن یز یھا عت، لباسیطب یھا ییبایاسالم، استفاده کردن از ز

ه و سفارش یانواع عطرھا و امثال آن، نه تنھا مجاز شمرده شده است بلکه به آن، توص
ر به یا تعبیرا دوست دارد و  ییبایباست و زیر که خداوند زین تعبیز شده است. و این
قت دارند که اگر ین حقیاشاره به ا یده است، ھمگیھا را آفر ییباین که خداوند، زیا

نش ید؛ و آفریآفر یھا را نم نی، ممنوع بود، خداوند ھرگز اییبایاستفاده از ھرگونه ز
ھا آن را دوست  ییباین است که خالق زیل بر ای، خود دلیھا در جھان ھست ییبایز

 دارد.
 )حیَصحِ ] (۱۱[ - ۱۳۹۱

وا« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُجنُْدٍب  بِْن  َسُمَرةَ  وََعن رَ  اْحرُضُ
ْ
ك َِمامِ  ِمنَ  َواْدنُوا اذلِّ

ْ
إِنَّ  اإل

 فَ
  الرَُّجَل 

َ
رَ  َحىتَّ  يَتَبَاَعدُ  يََزاُل  ال   يِف  يُؤَخَّ

ْ
اهُ  .»َدخلَها َو�ِن جنَّةـال وَ د أَبُو رَ اوُ  .)٢(دَ

دن) ی(شن یبرا«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) سمرة بن جندب۱۱( -۱۳۹۱
د و در یزود به مسجد برو یعنید؛ (یک شوید و به امام نزدیجمعه، حاضر شو ی خطبه

وسته (بدون عذر از یرا فرد (مسلمان) پید؛) زیریک به امام قرار بگیاول و نزد یھا صف
ا در به یرد تا آن که در (ورود به) بھشت (یگ ی) فاصله میکیر و نیل و موارد خیفضا

 ».ز بشودیشود؛ اگر چه وارد بھشت ن یجات آن،) به عقب انداخته مدست آوردن در
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

 .»کتاب الجمعة«، ۱۷ح  ۱/۱۱۰مالک  موطأ -١
 .۱۱۰۸ح  ۱/۶۶۳ ابوداود -٢
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است که از  یانگر افرادیث، بین بخش از حدی: ا»اليزال يتباعد حيّت يؤّخر يف اجلّنة«
استماع خطبه و زود آمدن به مسجد و نشستن در صفوف اول نماز، خود را به عقب 

 ورزند. ینم یتیاندازند و بدان توجه و اھم یم
 )فیَضعِ ] (۱۲[ - ۱۳۹۲

�ٍَس  بِْن  ُمَعاذِ  بِْن  َسْهِل  َوَ�نْ 
َ
  أ

ْ
�ِيهِ  َ�نْ  ُجَهِ�ِّ ـال

َ
ى َمنْ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ َطَّ  ختَ

  يَْومَ  انلَّاِس  ِرقَاَب 
ْ
َذَ  ُجُمَعةِ ـال ا اختَّ   ِجرْسً

َ
ِمِذيُّ  َرَواهُ  .»َجَهنَّمَ  إِىل ْ  َحِديٌث  َهَذا: َوقَاَل  الرتِّ

 .)١(َغِر�ٌب 

که گفت: کند  می تیاز پدرش روا س ی) سھل بن ُمعاذ بن انس ُجھن۱۲( -۱۳۹۲

مردم را لگدمال کند (و از  یھا ھر کس در روز جمعه، گردن«فرمودند:  ج رسول خدا
و در آن افکنده د یز) به دوزخ خواھد رسیآنان، عبور کند؛ در روز رستاخ یھا شانه یرو
 ». شود یم

 ].ب استیغر یثین، حدیت کرده و گفته است: ایروا یث را ترمذین حدی[ا

ذ جرساً « شرح:  ت شده است:یبه دو گونه روا »اّتخذ« ی : واژه»اختّ
ن یبا ا یعنیز است؛ یتر نیت، قوین روای؛ و ھمیمعلوم فعل ماضبه صورت   -۱

 را در آن، خواھد افکند.کارش، خود را به جھّنم خواھد رساند و خود 
آن فرد  یعنیز است؛ یت، ظاھرتر نین روای؛ و ھمیبه صورت مجھول فعل ماض  -۲

ا، مردم را یھمچنان که او در دن یعنیشود؛  یدوزخ، پل قرار داده م یبه سو
ز یآنان عبور کرده بود، در روز رستاخ یھا شانه یش گرفته و از رویگذرگاه خو

 خ قرار خواھد گرفت.دوز یز گذرگاه مردم به سوین
لگدمال کردن گردن «، بر مکروه بودن ینیان دیشوایبه ھر حال، جمھور ائمه و پ

نظر دارند.  دن به قسمت جلو مسجد) اتفاقی(باال رفتن از دوش مردم، جھت رس »مردم
ح یاند که قول اّول، ترج گفته یھیمکروه تنزگر، ید یو برخ یمیمکروه تحررا آن  یبرخ

دن به قسمت جلو یتواند جھت رس یشنماز، در صورت ضرورت، میامام و پدارد. البته 
 مردم عبور کند. یھا شانه یمسجد و محراب، از رو

 .۳/۴۳۷؛ و مسند احمد ۵۱۳ح  ۲/۳۸۸ترمذی  -١

 

                                           



 ٣٨٧ ...) و جمعه روز در یزگیپاک و نظافت مراعات) ۴۴( باب: (کتاب الصلوة

 یات، برایث و روایکه در احاد ییاّما از آنجا -باشد  یف میاگر چه ضع -ث باال یحد
دن به قسمت جلو ی(باال رفتن از دوش مردم، جھت رس »لگدمال کردن گردن مردم«

ث تا ین حدیب ذکر شده است، ایز و اجتناب از آن، ترغیپرھ یمسجد) ھشدار و برا
 رد.یگ یقّوت م یحدود

 )حسن] (۱۳[ - ۱۳۹۳

�ٍَس  بِْن  ُمَعاذِ  َوَ�نْ 
َ
نَّ : أ

َ
  َعِن  َ�َ�  ج انلَّيِبَّ  أ

ْ
  يَْومَ  ُحبَْوةِ ـال

ْ
َِمامُ  ُجُمَعةِ ـال

ْ
اهُ . َ�ُْطُب  َواإل وَ  رَ

يُّ  ذِ مِ ْ أَبُو الرتِّ دَ  وَ اوُ  .)١(دَ

در روز  یکردند که کس ینھ ج د: رسول خدایگو س ) معاذ بن انس۱۳( -۱۳۹۳
 ند.یبنش »ِاحتباء«کند، به صورت  یراد میکه امام خطبه ا یجمعه و در حال

 ].اند ت کردهیو ابوداود روا یث را ترمذین حدی[ا
نه یساق خود را با دست به سھردو  ن وی: نشستن بر سر»الحبوة« شرح:

 ا با دستار به پشت بستن. یدن؛ یچسبان
ز ی، جاینظران فقھ ر از خطبه، به اتفاق صاحبیغ یعموم یھا در حالت »ِاحتباء«

باشد؛ البته مشروط بر آن که احتمال ظاھر شدن عورت نباشد و عالوه از آن، تکّبر و  یم
 ز در کار نباشد.ین ینیخودبزرگ ب

ن وضع نشستن به ھنگام خطبه، ینمودن ا اریگردد که اخت یث باال، معلوم میاز حد
 کراھت دارد.

ح ابوداود و یات صحیث و روایشود که از احاد ین سؤال مطرح مینجا ایدر ا یول

انس بن  ،س از صحابه (مانند عبدالله بن عمر یادیگران ثابت شده است که تعداد زید

، یم نخعیابراھ ب،ید بن مسیاز تابعان (مانند: سع یشمار ی..) و تعداد ب.و س مالک
..) .ح، صعصعة بن صاحان ویم بن سالمة، شریل بن محمد، نعیمکحول، اسماع

د صحابه و تابعان ین سخن که شایدانستند؛ و ا ین خطبه مکروه نمیرا در ح »ِاحتباء«
گاھ یثین حدیاز وجود چن  رسد. یت به نظر مینداشتند، دور از واقع یآ

 ین باورند که عّلت نھی، بر اینظران اسالم از علماء و صاحب ین خاطر، برخیبه ھم
اند: عّلت کراھت آن، احتمال خواب  گفته یباشد؛ و برخ یم یھیکراھت تنز، »ِاحتباء«از 

 .۳/۴۳۹؛ و مسند احمد ۵۱۸ح  ۲/۳۹۰؛ ترمذی ۱۱۱۰ح  ۱/۶۶۴ ابوداود -١

 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٣٨٨

، وجود نداشته یباشد و ھرگاه احتمال خواب رفتگ یرفتن و خطر باطل شدن وضو م
 ز است.یجا »ِاحتباء«باشد، در آن صورت، 

 یق داده است؛ ویث و عملکرد صحابه تطبیان حدیگر مید یبه روش یعالمه طحاو
است که انسان، بعد از شروع خطبه، به صورت  یدر صورت» ِاحتباء«از  یگفته است: نھ

شامل  یکرده بود، نھ» ِاحتباء«قبل از شروع خطبه،  یند؛ و اگر شخصیبنش» ِاحتباء«
 شود. یحال او نم

در روز جمعه از آنان مشاھده شده است، » باءِاحت«آن دسته از صحابه که عمل 
شامل حال آنان  یکرده بودند که نھ» ِاحتباء«اند که قبل از شروع خطبه،  بوده یکسان

 شده است. ینم
 )حیَصحِ ] (۱۴[ - ۱۳۹۴

َحُدُ�مْ  َ�َعَس  إَِذا« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
َ
  يَْومَ  أ

ْ
  ُجُمَعةِ ـال

ْ
ل يَتََحوَّ

ْ
 فَل

اهُ  .»َذلَِك  َ�ِْلِسهِ  ِمنْ  وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

از  یکیھرگاه «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۱۴( -۱۳۹۴
 ».ر دھدییش را تغینشستن خو ید جایشد، با یآلود و ُچرت شما در روز جمعه، خواب

 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا
 غلبه کرد. ین شد؛ خواب بر ویشد؛ سنگ یآلود شد؛ چرت خواب :»نعس« شرح:

اند تا  دستور داده ج امبر اکرمیان شد که پیشتر بی: پ»تحول من مجلسه ذلکیفل«
اند و از فھم قرآن و  شده یکه خواب بر آنان غلبه کرده است و خواب آلود و چرت یکسان

 یتیا خود را به تحّرک و فعالیاند، بخوابند و استراحت کنند و  ذکر خدا عاجز مانده
 ، مشغول عبادت و ذکر خدا شوند.یآور، مشغول کنند تا بعدًا با نشاط و سرحال نشاط

 د:یگو س انس بن مالک

؟ قالوا: هذا حبل »ما هذا احلبل«فاذا حبلٌ ممدود بني الساريتني؛ فقال:  ج دخل النبي«

. فقال النبيّ  لُّوه، ليُصلّ احدكم نشاطه، فاذا فرت فليقعد« :ج لزينب، فاذا فرتتْ تعلّقتْ » الحُ
 و مسلم) ی(بخار
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 ٣٨٩ ...) و جمعه روز در یزگیپاک و نظافت مراعات) ۴۴( باب: (کتاب الصلوة

ن) بسته یتیبه دو ستون (به نام سار ید که طنابیداخل مسجد شد، د ج امبریپ«
ن یکه در آنجا بودند جواب دادند که ا یست؟ اصحابیسمان چین رید: ایشده است؛ پرس

شود  یکه خسته و کسل م یاست؛ وقت )ج امبرینب بنت جحش (ھمسر پیمربوط به ز
د و طناب ین کار را نکنیفرمود: ا ج اسالم یامبر گرامیفتد). پی(تا نکند  می هیبه آن تک
که با نشاط و سرحال است، نماز بخواند و اگر  ید وقتیاز شما باھریک  د؛یرا باز کن

 .»ن برودیاش از ب یند و استراحت کند تا کسالت و خستگید بنشید، بایخسته گرد

 فرمودند: ج د: رسول خدایگو یمل  شهیعاو 

 هو يصّ� فل�قد حيّت يذهب عنه انلوم؛ فاّن احد�م اذا صّ� و اذا نعس احد�م«
 و مسلم). ی(بخار »هو ناعٌس اليدري لعلّه �ستغفر فيسّب نفسهو

ھنگام خواندن نماز، خسته شد و خواب بر او غلبه کرد،  از شما به یکیھر وقت «
ن برود؛ چون اگر شما یخواندن نماز بخوابد، تا حالت خواب و کسالتش از بد بعد از یبا

د ید؛ شاییگو ید که چه میستید، متوجه نینماز بخوان یخواب یدر حالت چرت زدن و ب
 .»دین کنیطلب مغفرت، خودتان را نفر یجا به

 

 





 
 

 

 

 فصل سوم

فق] (۱۵[ - ۱۳۹۵  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

نْ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َ� : َ�ُقوُل  ُ�َمرَ  اْ�نَ  َسِمْعُت : قَاَل  نَافِعٍ  َ�نْ 
َ
 ِمنْ  الرَُّجَل  الرَُّجُل  يُِقيمَ  أ

  يِف : نِلَافِعٍ  ِ�يَل . ِ�يهِ  َوَ�ِْلَس  َمْقَعِدهِ 
ْ
  يِف : قَاَل  ُجُمَعةِ ـال

ْ
 .)١(وََغ�َها ُجُمَعةـال

گفت: رسول  یدم که میشن س د: از عبدالله بن عمریگو س ) نافع۱۵( -۱۳۹۵

ش یش بلند کند و خود به جایرا از جا یگری، دین که مردیفرمودند از ا ینھ ج خدا
 ند.یبنش

در پاسخ گفت:  یروز جمعه است؟ و ین حکم، برایا ایده شد: آیپرسس  از نافع
 ر جمعه است.یروز جمعه و غ یبرا

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 ز آمده است:یت نین روایث باال، با ایحد شرح:

 �لس فيه آخرو قال: اليقيم الرجُل الرجَل من �لسه ج عن انليب س عن ابن عمر«
 .)۶۲۷ح  ی(بخار» توّسعواو ل�ن تفّسحواو

ش یگر را از جای، شخص دیچ کسیفرمودند: ھ ج امبر خداید: پیگو س ابن عمر«
د و جمع یگران جا باز کنید یبرا یند؛ ولیاو بنش یا خود در جایو  یگریبلند نکند تا د

 .»گران باز شودید ید تا جا براینیو جور بنش
 )حسن] (۱۶[ - ۱۳۹۶

  َ�رُْضُ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�ْمٍرو بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ 
ْ
 فَرَُجٌل : َ�َفرٍ  ثََالثَةُ  ُجُمَعةَ ـال

َها هُ  َفَذلَِك  بِلَْغوٍ  َحرَضَ َها َورَُجٌل . ِمنَْها َحظُّ ْ�َطاهُ  َشاءَ  إِنْ  اهللاَ  َداَع  رَُجٌل  َ�ُهوَ  بُِداَعءٍ  َحرَضَ
َ
 َو�ِنْ  أ

َحًدا يُؤْذِ  َولَمْ  ُمْسِلمٍ  َرَ�بَةَ  َ�تََخطَّ  َولَمْ  وَُسُكوٍت  بِإِنَْصاٍت  َحرَضه َورجل. َمنعه َشاءَ 
َ
 َفِ�َ  أ

؛ ترمذی ۴۸۲۸ح  ۵/۱۶۵)؛ ابوداود ۲۱۷۷-۲۷ح ( ۴/۱۷۱۴؛ مسلم ۶۲۷۰ح  ۱۱/۶۲بخاری  -١
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 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٣٩٢

اَرةٌ    َكفَّ
َ

  إِىل
ْ
يَّامٍ  ثََالثَةِ  َوِزَ�اَدةِ  اتَِليهَ  الَّيِت  ُجُمَعةِ ـال

َ
نَّ  وََذلَِك  �

َ
  َجاءَ  َمنْ [: َ�ُقوُل  اهللاَ  بِأ

ْ
 َحَسنَةِ ـبِال

ْمثَالَِها َعرْشُ  فَلَهُ 
َ
 .»]أ

اهُ  وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

 فرمودند: ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمرو۱۶( -۱۳۹۶
است که در نماز  یمردشوند: نخست،  یدر نماز جمعه، سه دسته از مردم حاضر م«

پرداخته است؛  ییاوه سرایو  ییگو ھودهیجمعه شرکت کرده و (به ھنگام خطبه) به ب
باشد (و از  یاش م ییسرا اوهیو  ییھوده گویاز نماز جمعه، ھمان ب ین فردیچن ی بھره

 پاداش و ثواب جمعه، محروم است).
خطبه) به دعا و است که در نماز جمعه شرکت کرده و (به ھنگام  یگر، مردید

، ین فردیش پرداخته (و به تمام و کمال به خطبه گوش فرا نداده است)؛ چنیاین
ده است؛ اگر یش را از او طلبیخو یھا اد خوانده و خواستهیخداوند بلندمرتبه را به فر

و اگر صالح بداند، آن خواسته را بدو کند  می او را اجابت یھا خدا بخواھد، خواسته
 کند. یت نمیعنا

 یاست که در نماز جمعه شرکت کرده و (به ھنگام خطبه) خاموش ی، مردیو سّوم
و سکوت را مراعات نموده (و با دّقت و توّجه، به خطبه گوش فرا داده) و گردن 

ت یرا مورد آزار و اذ یاش عبور نکرده) و کس شانه یرا لگدمال نکرده (و از رو یمسلمان
ن ین ای) است که بیا رهیگناھان (صغ ی کّفاره ،ین فردیقرار نداده است؛ پس نماز چن

ن، بدان خاطر است که یگر و سه روز افزون بر آن، مرتکب شود؛ و اید ی جمعه تا جمعه

ِ ﴿د: یفرما یخداوند بلندمرتبه م ۡمَثالَِها ۥفَلَهُ  ۡ�ََسَنةِ ٱَمن َجآَء ب
َ
 .]۱۶۰[األنعام:  ﴾...َعۡ�ُ أ

جود و کرم خداوند  یایانجام دھد (پاداش مضاعف، دست کم از در یکیھر کس کار ن«
 .»معّظم) ده برابر دارد

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
ه، آمده است که پاداش ین آی: در ا»من جاء بالحسنة فله عشر امثالھا« شرح:

ات قرآن، تنھا به عنوان یگر از آید یکه در بعض ی، ده برابر است، در حال»یکین«
بقره؛ آنجا  ی سوره ۲۴۵ ی هین برابر) اکتفا شده است؛ مانند آی(چند »رةیاضعافًا کث«

 د:یفرما یکه خداوند م

 .۱۱۱۳ح  ۱/۶۶۵ ابوداود -١

 

                                           



 ٣٩٣ ...) و جمعه روز در یزگیپاک و نظافت مراعات) ۴۴( باب: (کتاب الصلوة

ن َذا ﴿  ِيٱمَّ َ ٱ رُِض ُ�قۡ  �َّ ۡض  ۥٓ َ�ُ  ۥَ�ُيَ�ٰعَِفهُ  اَحَسنٗ  ًضاقَرۡ  �َّ
َ
ۚ  اَعا�ٗ أ ُ َوٱ َكثَِ�ٗة َّ� 

 .]۲۴۵[البقرة:  ﴾٢٤٥َجُعونَ تُرۡ  هِ �َ�ۡ  ُط ۜصُ َوَ�بۡ  بُِض َ�قۡ 
ن برابر کند؟ و خداوند یاو چند یدھد تا آن را برا ییکویست که به خدا قرض نیک«

 .»دیشو یاو بازگردانده م یسازد و به سو یبندگان را) محدود و گسترده م ی(روز
 بلکه ھفتصد برابراز اعمال، مانند انفاق را به  یا ات، پاداش پارهیگر از آید یدر بعض

   د:یفرما یرساند؛ آنجا که خداوند م یشتر میب

َثُل ﴿  ِينَ ٱمَّ مۡ  �َّ
َ
ِ ٱِ� َسبِيِل  َ�ٰلَُهمۡ يُنفُِقوَن أ َّ� �

َ
 ِ�  َسَنابَِل  عَ َسبۡ  َبَتۡت َكَمَثِل َحبٍَّة أ

ُ َوٱ َحبَّةٖ�  ّمِاْئَةُ  ُبلَةٖ ُس� ُ�ِّ  َّ�  ٓ ۚ يَُ�ٰعُِف لَِمن �ََشا ُ َوٱ ُء [البقرة:  ﴾٢٦١َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  �َّ
۲۶۱[.  

است که  یا کنند؛ ھمانند دانه یخود را در راه خدا صرف م ییکه دارا یَمَثل کسان«
ھر که بخواھد آن را  یھفت خوشه برآرد و در ھر خوشه صد دانه باشد و خداوند برا

گاهیر (و از ھمه چیگرداند و خدا (قدرت و نعمتش) فراگ ین برابر میچند  ».است ز) آ
م یذکر شده است؛ آنجا که قرآن کر حساب یاجر و پاداش بات، یگر از آید یدر بعض

 د:یفرما یم

ونَ ٱ يَُو�َّ  إِ�ََّما﴿ ُ�ِٰ جۡ  ل�َّ
َ
 .]۱۰[الزمر:  ﴾ِحَساٖب  م بَِغۡ�ِ َرهُ أ

ان، اجر و پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده یباین، به شکیقیبه «
 ».شود یم

قت حداقل یبا ھم ندارند؛ در حق یچ گونه اختالفیات، ھین آیکه اپرواضح است 
ت یطور به نسبت اھم نیشود، ده برابر است و ھم یکوکاران داده میکه به ن یپاداش

که در راه آن انجام شده است،  ییھا ھا و تالش اخالص آن و کوشش ی عمل و درجه
شکند و جز خدا، حّد آن را  یرا در ھم م یکه ھر حّد و مرز ییشود تا به جا یشتر میب

 داند. ینم
ت دارد، یالعاده در اسالم اھم ، که فوق»انفاق و بخشش در راه خدا«به عنوان مثال، 

اضعاف «ک که ده برابر است، فراتر رفته و به یپاداشش از حّد معمول پاداش عمل ن
استقامت و «ده است؛ و در مورد یشتر رسیو ب »ھفتصد برابر«ا ین برابر) ی(چند »رةیکث
ده و یچ عقیھا است و ھ یھا و خوشبخت ھا و سعادت تیتمام موفق ی شهیکه ر »یمردیپا

 حساب ذکر شده است. یبدون آن پا بر جا نخواھد بود، پاداش ب یکیعمل ن
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 یبعض یش از ده برابر برایب ییھا ات، پاداشیشود که اگر در روا ینجا روشن میاز ا
 باال ندارد. ی هیبا آ یگونه منافات چیز ھیک ذکر شده نیاز اعمال ن

 ـم:یخـوان یم »قصص« ی سوره ۸۴ ی هیاگر در آچنین  ھم و

 ﴿ ٓ  .]۸۴[القصص:  ﴾...َهاّمِنۡ  َخۡ�ٞ  ۥفَلَهُ  َسَنةِ �َۡ بِٱ ءَ َمن َجا
 .»ن خواھد داشتیبھتر از ا یانجام دھد، پاداش یکیکه کار ن یکس«

 :ی هیبا آ یمخالفت

 ﴿ ِ ۡمَثالَِها ۥفَلَهُ  ۡ�ََسَنةِ ٱَمن َجآَء ب
َ
 .]۱۶۰[األنعام:  ﴾...َعۡ�ُ أ

دارد  یا ع و گستردهیوس یرا بھتر بودن، معنایندارد تا احتمال نسخ در آن برود؛ ز
 که با ده برابر، به طور کامل سازگار است.

 )فیَضعِ ] (۱۷[ - ۱۳۹۷

  يَْومَ  تََ�لَّمَ  َمنْ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
ْ
َِمامُ  ُجُمَعةِ ـال

ْ
 َ�ُْطُب  َواإل

  َكَمثَِل  َ�ُهوَ 
ْ
ْسَفاًرا َ�ِْمُل  ِحَمارِ ـال

َ
ي أ ِ

َّ
ُ  َ�ُقوُل  َواذل

َ
نِْصْت  هل

َ
ُ  لَيَْس  أ

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

ھر کس به «فرمودند:  ج : رسول خدادیگو س ) عبدالله بن عباس۱۷( -۱۳۹۷
ماند که  یم ید، به درازگوشیکند، سخن گو یراد میجمعه را ا ی که امام، خطبه یھنگام
 ین فردیبه چنھرکس  ھا خبر ندارد)؛ و آن یاز محتوا یدارد (ول یرا برم ییھا کتاب

او (پاداش کامل آن) نماز جمعه، وجود  ین؛ برایگز ید: ساکت باش و خاموشیبگو
 ».ندارد
 ].ت کرده استیث را احمد بن حنبل رواین حدی[ا

 :»فهو كمثل احلامر حيمل اسفاراً « شرح:
 یدارد، ول یل و فراچنگ آوردن ثواب و پاداش، مشکالت فراوانیبدون شک، تحص

ز است؛ ی، ناچین مشکالت ھر اندازه باشد، در برابر برکات حاصل از پاداش الھیا
خواھد بود که زحمت عبادات و طاعات را بر خود ھموار کند،  یانسان، روز یچارگیب

ک بار ی ینیاست که سنگ یید او نشود؛ درست به سان چھارپایاز برکاتش، عا یزیاّما چ
 رد.یآن بھره گ یآن که از محتوا یکند، ب یکتاب را به پشت خود احساس م

 )حیَصحِ ] (۱۸[ - ۱۳۹۸

 .۱/۲۳۰احمد  مسند -١
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بَّاقِ  بِْن  ُ�بَيْدِ  َوَ�نْ    ِمنَ  مُجَُعةٍ  يِف  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُمرَْسًال  السَّ
ْ
 َمْعرَشَ  يَا«: ُجَمعِ ـال

ـمُ 
ْ
هُ  فََال  ِطيٌب  ِعنَْدهُ  اَكنَ  َوَمنْ  فَاْغتَِسلُوا ِ�يًدا اهللاُ  َجَعلَهُ  يَْومٌ  َهَذا إِنَّ  ْسِلِم�َ ال نْ  يرَُضُّ

َ
 أ

َواكِ  وََعلَيُْ�مْ  ِمنْهُ  َ�َمسَّ  اهُ  .»بِالسِّ وَ الِكٌ  رَ اهُ  مَ وَ رَ ه ابْنُ  وَ اجَ نهُ  مَ  .)١(عَ
گفت:  یت شده است که ویروا -به طور ُمرسل  -د بن سّباق ی) از عب۱۸( -۱۳۹۸

 جمعه، خطاب به مسلمانان فرمودند: یاز نمازھا یکیدر  ج رسول خدا
د و ین روز (جمعه) را روز عیگمان خداوند بلندمرتبه، ا یگروه مسلمانان! ب یا«

عطر و ھرکس  د ویید و تن بشوین روز غسل کنین رو، در ایاده است؛ از اجشن قرار د
ندارد که از آن استفاده کند و خود  یدر پ یانیش زیار دارد، برایدر اخت ییمواد خوشبو

 یھا د و دھان و دندانیدر آن روز مسواک بزن یستید؛ و بایو معّطر نما را بدان خوشبو
 ».دیزه گردانیز و پاکیش را تمیخو

 ].ت کرده استیث را مالک رواین حدی[ا
 )دراسته تتّم  لم] (۱۹[ - ۱۳۹۹

وَ  هُ ن وَ بَّاس ابْن عَ ال عَ تَّصِ  .)٢(مُ

 س ز از عبدالله بن عباسیدالله و او نیث را از عبین حدی) و ابن ماجه ا۱۹( -۱۳۹۹
 ت کرده است.یبه صورت مّتصل روا

 مردم. ی مردم؛ عامهت؛ انبوه؛ جامعه؛ گروه؛ گروه ی: جمع»معشر« شرح:
 یو شاد یباشد از خوش یادبودیکه در آن  ی: جشن؛ روز جشن؛ ھر روز»داً یع«

 از مردم. یگروھ یبرا
 )َحَسٌن ] (۲۰[ - ۱۴۰۰

رَبَاءِ  وََعِن 
ْ
ا« :ج اهللاِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ال ـمُ  ىلَعَ  َحقًّ

ْ
نْ  ْسِلِم�َ ال

َ
  يَْومَ  َ�ْغتَِسلُوا أ

ْ
 ُجُمَعةِ ـال

ََمسَّ  َحُدُهمْ  َويلْ
َ
ْهِلهِ  ِطيِب  ِمنْ  أ

َ
إِنْ  أ

دْ  لَمْ  فَ ـمَ فَ  َ�ِ
ْ
ُ  اءُ ال

َ
اهُ  .»ِطيٌب  هل وَ َدُ  رَ يُّ  أَمحْ ذِ مِ ْ الرتِّ الَ  وَ قَ : وَ

ا ذَ يثٌ  هَ دِ نٌ  حَ سَ  .)٣(حَ

 .»کتاب الطھارة«؛ ۱۱۳ح  ۱/۶۵؛ موطأ مالک ۱۰۹۸ح  ۱/۳۴۹ابن ماجه  -١
 .۱۰۹۷ح  ۱/۳۴۹ابن ماجه  -٢
 .۴/۲۸۲؛ و مسند احمد ۵۲۸ح  ۲/۴۰۷ ترمذی -٣
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بر مسلمانان واجب «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) براء بن عازب۲۰( -۱۴۰۰
 ییآنان، از عطر و مواد خوشبو ازھریک  دیاست که در روز جمعه غسل کنند؛ و با

در دسترس نداشت،  ییخودش، استفاده کند؛ و اگر چنانچه عطر و مواد خوشبو ی خانه
 ».دیآ یبه شمار م یو ییپس آب، مواد خوشبو

ن، یگفته است: ا یاند؛ و ترمذ ت کردهیروا یث را احمد بن حنبل و ترمذین حدی[ا
 ].حسن است. یثیحد

 شرح:
 :»ان يغتسلوا يوم اجلمعة حقاً يلع املسلم�«

نظران  ، امام احمد بن حنبل و جمھور علماء و صاحبیفه، امام شافعیامام ابوحن
ست؛ اھل ظاھر ین باورند که غسل روز جمعه سّنت است و واجب نی، بر ایفقھ

ز نسبت داده شده یه به امام مالک نین نظریند: غسل جمعه، واجب است؛ ایگو یم
 است.

ث عبدالله بن یکه در حد »غتسلیفل«قائالن به وجوب غسل روز جمعه، از عبارت 

من «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو یاند؛ آنجا که م آمده است، استدالل کرده س عمر
ھا امر را  . آن»د غسل کندید، بایآ یھر کس به جمعه م«)؛ ی(ترمذ »ايت اجلمعة فليغتسل

 دانند. یوجوب م یث، براین حدیدر ا

 ج که گفت: رسول خداکنند  می استدالل ید خدریث ابوسعیاز حدچنین  ھم و

 و مسلم).  ی(بخار »غسل يوم اجلمعة واجب يلع لّك �تلم«فرمودند: 
ات یث و روایوجوب و عدم وجوب غسل روز جمعه، احاد ی ن که: دربارهیح ایتوض
 م:یکن یھا اشاره م از آن ینجا به برخیده است که در ایبه ما رس یگوناگون

اذا جاء احد�م اجلمعة «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س عبدالله بن عمر  -۱
د ید، بایآ یاز شما به نماز جمعه مھریک  یوقت«و مسلم)؛  ی(بخار »فليغتسل

 .»د)یزه و خوشبو و معّطر نمایشتن را پاک و پاکید (و خویقبًال غسل نما

غسل يوم اجلمعة واجب «فرمودند:  ج خداد: رسول یگو س ید خدریابوسع  -۲
غسل روز جمعه بر ھر مکّلف و عاقل و «و مسلم)؛  ی(بخار »يلع لّك �تلم

 .»واجب است یبالغ
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حّق يلع لّك مسلم ان يغتسل يف «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهیابوھر  -۳
بر ھر «و مسلم)؛  ی(بخار »جسدهو لّك سبعة ايّام يوماً؛ يغسل فيه رأسه

 یرا برا یھر ھفت روز، روز ی است که در فاصله یالزم و ضرور یمانمسل
کبار غسل کند و سر و یشستن سر و اندامش، اختصاص دھد و در ھر ھفته، 

 .»دیش را بشویتن خو

 من توّضأ يوم اجلمعة فبها«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س سمرة بن جندب  -۴
)؛ یو دارم یی، نسایترمذ (احمد، ابوداود،» من اغتسل فالغسل افضلو نعمتو
باشد و  یم یرد، وضو کافینماز جمعه) وضو بگ یھر کس روز جمعه (برا«

 ».غسل کند، غسل بھتر و برتر استھرکس  خوب است؛ و

تَرى وا فقالوا: يا ابن عبَّاٍس إِنَّ ناساً مْن أهِل الِعراِق جاؤُ عن عكرمة، قال: «  -۵
َ
! أ

ْل سِ غتَ َل، ومْن لم يَ سَ َهُر وخٌ� ملِن اغتَ ؛ ولكنه أطْ ؟ قال: المعِة واِجباً الُغسَل يوَم اجلُ 
خْ فليَس عليه بواجٍب. وسَ 

ُ
يَن ودِ هُ ِل: اكَن انلَّاُس َ�ْ يَف بَْدُء الُغسْ م كَ رِبُ�ُ أ

وَف، وَ لبَسُ يَ  قِف، جِ سْ م، و�َن مَ هِ ورِ عَملوَن ىلع ُظهُ �َ وَن الصُّ ُدهم َضِيّقاً ُمقارَِب السَّ
، وعَ  ج َج رسول اهللارَ خَ �ٌش، فَ رِ إِنما هَو عَ  وِف، ِرَق انلّ يف يوٍم حاٍرّ اُس يف ذلك الصُّ

ا وََجَد رسوُل اهللاْت مِ حىت ثارَ  تلَك  ج نُهْم ِر�اٌح آذى بذلَك بعُضهم بعضاً. فلمَّ
�احَ  َمُ �يُّها انلاُس «، قال: الِرّ

ْ
َل م أفَض ُد�ُ سَّ أحَ ! إِذا اكَن هذا ايلوُم؛ فاغتسلوا، ويل

باخلَِ�، ولِبسوا غَ�  اهللاُ قال ابُن عباٍس: ثمَّ جاء ». نه وِطيِبهُد مْن ُدهما َ�ِ 
وِف، وُ�فُّ  َع مَ وا العَ الصُّ ِ عْ َب �َ هَ ذَ و م،ِجُدهُ سْ َمَل، ووُِسّ

َّ
م عُضهُ ي بَ ي اكَن يُؤْذِ ُض اذل

 .)١(رواه ابوداود ».عضاً مَن الَعَرقِ بَ 

از مردمان  ید: گروھی) گولعباس  عکرمه (غالم آزاد شده و شاگرد ابن 
! به نظر شما غسل روز جمعه عباس ابن یعباس آمدند و گفتند: ا عراق به نزد ابن

 ؟ ریا خینماز جمعه) واجب است  ی(برا
در که  کسی یکن برایست) لیر (واجب نیدر پاسخ گفت: خ بعباس  ابن 

 یکیر و نیو خ یزگید، طھارت و پاکیشتن را خوب بشویروز جمعه غسل کند و خو

 .۳۵۳ح  ۱/۲۵۱ابوداود  -١
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او  ی متوجه یغسل نکند، گناھ ین روزیز ھرکس در چنیوجود دارد و ن یاریبس
 ست. یشود، چرا که بر او واجب ن ینم

ان خواھم کرد که چگونه یتان بیب برایگفت: عنقر)بعباس  (سپس ابن 
اسالم)  ین قرار است که در ابتدایع شد (واقعه از ایمردم تشر یغسل روز جمعه برا

ار یبس یپشم یھا کردند و لباس یکش بودند و خود، کار ممردم خدمه و کارگر و زحمت
نمودند، از  یش بار و وسائل، حمل میکردند و بر پشت خو یم و کلفت به تن میضخ

 .)آمدند یغبارآلود به نماز جمعه م رو با لباس و سر و صورت عرق کرده و نیا
 یو از سقف ار کوچک و تنگ بود،یز در آن روزگار بسی) نیو مسجد آنھا (مسجد نبو

بود که از  یا مهیم) مسجد بسان خین و کوتاه برخوردار بود (و بھتر بگویار پائیبس
  .)ت برخوردار بودیاد و انبوه جمعیز یدرخت درست کنند (که از گرما یھا شاخه

ف آورد که یاز خانه به مسجد تشر یدر حال ج امبراکرمیار گرم، پیبس یا در جمعه
ن به تن کرده بودند و از شدت گرما، عرق از بدنشان بر یم پشمیضخ یھا مردمان لباس

غبارآلود و عرق  ی افهیئت و قین ھیا ی جهیشده بود (در نت یھا جار آن لباس یرو
ت یموجبات اذ ید که در اثر آن، برخیچیدر مسجد پ یبد و نامطبوع یبو )آنھا ی کرده

 گر را فراھم آوردند.ید یو آزار برخ

! ھرگاه روز مردم یا بد را احساس کرد، فرمود: ھان یو بو آن تعفن ج امبریچون پ
ن ین و برترید و از بھتریاز شما الزم است که غسل کنھریک  رسد، بر یجمعه فرا م

 د.ید استفاده نمائیکه دار ییمواد معطر و خوشبو
فضل و کرم  یفرسا) وقت د: پس از آن (روزگار سخت و طاقتیگو بعباس  ابن

ت یر (فتوحات و غنائم) را بدانھا عناید و خداوند خیمسلمانان گردشامل حال  خداوند
گر ید یم پشمیضخ یھا از آنھا دور شد و لباس یینوایو ب یدستیکرد و فقر و فاقه و تھ

ان رفت و مسجد یز از میروزمره ن یده نشد و محنت و مشقت مردم در کارھایپوش
بد و نامطبوع که قبًال  یبوجه آن است که آن یافت، نتیز توسعه ی) نی(مسجدالنب

شد)  یت و آزار مسلمانان میکرد (و باعث اذ یپاک مسجد را آلوده و متعفن م یفضا
 نماند. یباق

اسالم  ین است که غسل روز جمعه در ابتدایا بعباس  (به ھر حال مقصود ابن 
 نماند، حکم یکه آن حالت باق یل مذکور، بر مسلمانان الزم بود، اما وقتیو به دال

 



 ٣٩٩ ...) و جمعه روز در یزگیپاک و نظافت مراعات) ۴۴( باب: (کتاب الصلوة

ز، بالخصوص در یما ن یرو در عصر کنون نیدا کرد. از ایف پیز تخفیوجوب غسل ن
ئت و یکنند تا با سر و صورت عرق کرده و با ھ یروستاھا و دھات، مسلمانان سع

ند، یارایند، بلکه تالش کنند تا در روز جمعه خود را بیایغبارآلوده، به جمعه ن ی افهیق
گ خود را  یھا ن لباسیزتریرا شانه زنند و تم یمون کنند، یغسل کنند، خود را عطرآ

جمعه حاضر  یـ عباد یاسیتر در اجتماع س ھر چه تمام ییبایبپوشند و با نظافت و ز
امام  ی را فراھم آورند به خطبه یت و آزار مسلمانانینکه موجبات اذیشوند و بدون ا

عبادت و  یبش خدا بپردازند و پروردگار را به خویش و ستایایگوش کنند و به ن
 ند.) یپرستش نما

  ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا 

و ابن  س رهیابوھر ،س ید خدریث ابوسعیا بر اساس حدید که: آید پرسیحال با

فبھا و [ س ث سمرة بن جندبیا بر اساس حدیغسل روز جمعه واجب است و  ،سعمر

 باشد؟ یسّنت مؤکده م س ث عبدالله بن عباسی] و حدنعمت
 :دیگو یدر شرح مسلم م یامام نوو

گر اختالف یرامون حکم غسل روز جمعه با ھمدیپ ینظران اسالم علما و صاحب«

ت یوجوب غسل را روا از صحابه یان سلف از برخیشوایاز علما و پ ینظر دارند، گروھ

 به وجوب غسل جمعه س ید خدریث ابوسعیاند، و اھل ظاھر ھم با توجه به حد کرده
فه، مالک و یباشند، اما جمھور علماء از سلف و خلف (از جمله امام ابوحن یمعتقد م

ح یات صحیث و روایبا توجه به احاد ینظران اسالم شتر علما و صاحبی) و بیشافع
 .)١(»باشد یست، بلکه سنت مؤکده میجب نوا گر، معتقدند که غسل روز جمعهید

چرک و عرق و امثال آن در ل: یاز اسباب نظافت از قب یقت، ھرگاه سببیو در حق
که با  یت و آزار کسانیمؤکد خواھد بود تا باعث اذ انسان یبدن باشد، دستور غسل برا

 او اختالط و معاشرت دارند نشود.
که بعدًا خواھد آمد) وارد شده است که  بعباس  ت ابنیات (از جمله روایدر روا

روزمره مشغول بودند و  یرھاو کا یمنوره در طول ھفته به آبکش ی نهیمسلمانان در مد
 یکه بو یدر حال شدند ینماز جمعه حاضر م ید در مسجد برایرس یچون جمعه فرا م

 .۱۲۴ ۶شرح مسلم ج  -١
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دستور  ج امبریرو پ نیشد، ازا یت و آزار مردم میر بغل و بدن آنھا موجب اذیبد ز
 جھت، غسل جمعه سنت مؤکده قرار گرفت. نیداد تا غسل جمعه کنند و از ا یم

 د: یگو یم بشه یو حضرت عا
نه با لباس و یجمعه پشت سر ھم از منازل خود و دھات اطراف مد یمردم روزھا«

شد،  یم یآمدند و عرق از بدنشان جار یسر و صورت عرق کرده و غبارآلود به جمعه م

کاش شما  :فرمود ج امبریکه در منزل من بود، آمد، پ ج امبریاز آنان به نزد پ یکی
 ]ی[بخار .»دیکرد ید و غسل مینمود یز میا تمخود ر ین روزیچن یبرا

آمده است،  س دیث ابوسعیکه در حد یشتر علما، مراد از وجوبیدگاه بیرو از د نیاز ا
ت یو رعا یزیتم ید برایست، بلکه مقصود از آن، ھمان تأکین یوجوب اصطالح

 باشد. یبھداشت و نظافت م

 



 
 

 

 

 )۴۵( باب
 نماز جمعه خطبه و

 
 
 
 



 
 

 

 

 فصل اول

 )حیَصحِ ] (۱[ - ۱۴۰۱

�ٍَس  َ�نْ 
َ
نَّ : أ

َ
  يَُص�ِّ  اَكنَ  ج انلَّيِبَّ  أ

ْ
ْمُس  تَِميُل  ِح�َ  ُجُمَعةَ ـال اهُ . الشَّ وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

نماز جمعه را پس از زوال  ج د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۱( -۱۴۰۱
 گزاردند. یآفتاب م

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا
ن است یث باال ای، منظور حدینظران اسالم دگاه جمھور علماء و صاحبیاز د شرح:

ن، وقت جمعه و یگزاردند؛ بنابر ا ید، فورًا جمعه را میبعد از زوال خورش ج امبریکه پ
 است. یکیظھر، 

از اھل ظاھر، گزاردن جمعه، قبل از زوال  یدگاه امام احمد بن حنبل و برخیاز د
 »یضحوة الکبر«ن باورند که وقت جمعه، از ین دسته از علماء بر ایز است؛ ایآفتاب جا

د: یگو یاست که م س ث معروف سھل بن سعدیل آنان، حدیشود. دل ی(چاشت) آغاز م

 ).یو بخار ی(ترمذ »ال نقيل اال بعد اجلمعةو ج ما كّنا نتغّدي يف عهد رسول اهللا«
شود که  یگفته م ییبه غذا یاست که در زبان عرب »غداء« ی استدالل آنان، از کلمه

ن دسته از علماء، یبعد از طلوع آفتاب تا قبل از زوال آفتاب صرف شود. طبق نظر ا

(صبحانه)  »غداء«پس از تمام شدن نماز جمعه،  ج اران رسول خدایصحابه و 
 از جمعه قبل از زوال آفتاب تمام شده باشد.د، نمیآ یخوردند که الزم م یم

، گفته شده است که اگر چه در اصطالح، یشمندان اسالمین گروه از اندیدر جواب ا
ظھر را بعد  یغذا یاگر شخص یده است؛ ولیقبل از زوال اطالق گرد یبه غذا »غداء«

ندارد.  یاشکالچ یگفت و از نظر عرف، ھ »غداء«توان  یز میاز زوال صرف کند، به آن ن

 .۳/۱۵۰؛ و مسند احمد ۱۰۸۴ح  ۱/۶۵۴؛ ابوداود ۹۰۴ح  ۲/۳۸۶ بخاری -١
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وا ايل الغداء املبارک«فرمودند:  »یسحر« ی امبر است که دربارهیث پیر آن، حدینظ  »هلمّ
 ).یی(نسا

را بعد از طلوع آفتاب استنباط کند.  یتواند جواز سحر ینم یث، کسین حدیاز ا

ش قرار یل خویرا دلل  شهیث عایدر پاسخ به امام احمد بن حنبل، حد یامام بخار

و اكنوا اذا راحوا ايل اجلمعة، راحوا يف «د: یگو یمل  شهیآنجا که عا داده است؛
 ).ی(بخار »هيئتهم
استفاده شده است؛ و  »رواح« ی رفتن به نماز جمعه از کلمه یث، براین حدیدر ا

امام احمد بن  یل عمده و قویاز دال یکیند. یگو یرفتن بعد از ظھر و عصر را م »رواح«

 است که گفت: س یدان سلمیسث عبدالله بن یحنبل، حد

خطبته قبل نصف انلهار، ثم و �نت صالتهو شهدُت يوم اجلمعة مع ايب ب�ر«
خطبته ايل ان اقول: انتصف انلهار؛ ثم شهدتها مع و �نت صالتهو شهدتها مع عمر

ال و خطبته ايل ان اقول: زال انلهار. فما رأيُت احداً اعب ذلکو عثمان فاكنت صالته
 بة).یش یو مصّنف ابن اب ی(سنن دارقطن »ان�ره

ک لحظه یبه  »نصف النھار«ت گفته شده است که اگر چه ین روایدر پاسخ به ا
 ی، به مّدت زمان»توّسع« یاز رو یار اندک است، ولیگردد و مّدت آن بس یاطالق م

 ند؛ ویگو یم »نصف النھار«ز یکه بعد از زوال را ن یگردد؛ حتّ  یز اطالق مین یطوالن

ب اوقات نماز آن بزرگواران بوده یان ترتیت، بین روایدر ا س دانیھدف عبدالله بن س

ننده گمان یخواند که ب یبعد از زوال، فورًا نماز جمعه را م س قیرا ابوبکر صّد یاست؛ ز

 یپس از زوال، با اندک س نشده است. عمر فاروق »نصف النھار«کرد که ھنوز  یم
 »النھار نصف«کرد که اکنون  یننده گمان میخواند که ب یدرنگ، نماز جمعه را م

نصف « ی خواند که شبھه یر نماز جمعه را میبا تأخ س متحقق شده است. عثمان
ز موجود است؛ آنجا که ین ییث، در سنن نساین حدیر ایگر وجود نداشت. نظید »النھار

 د:یگو یم س انس بن مالک

ان اكنت و منه حيّت يصّ� الظهر. فقال رجٌل: اذا نزل م�ًال لم يرحتل ج اكن انليبّ «
ل الظھر یت، باب تعجی، کتاب المواقیی(نسا »ان اكن بنصف انلهارو بنصف انلهار؟ قال:
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رفتند تا آن که  یآمدند، از آنجا نم یفرود م یھرگاه در مکان ج رسول خدا« السفر)؛ یف
گفت:  س ھار بود؟ انسگفت: اگر چه در وقت نصف الن یگزاردند. مرد ینماز ظھر را م

ست که ین نیل به ایقاکس  ھیچ . پرواضح است که»النھار بود اگر چه در وقت نصف
ا قبل از آن، نماز ظھر را خوانده باشند؛ بلکه منظور آن، یالنھار  به ھنگام نصف ج امبریپ
ع نماز ظھر را برپا یسر یپس از زوال آفتاب، به قدر ج امبر اکرمین است که پیا
ا یالنھار شده است  ا ھنوز نصفیافتادند که آ ید میدر شک و ترد یداشتند که برخ یم
 گونه است. نیز بدین س دانیث عبدالله بن سیحد ین رو، معنایر؟ از ایخ

َفٌق ] (۲[ - ۱۴۰۲  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

  نُِقيُل  ُكنَّا َما: قَاَل  َسْعدٍ  بِْن  َسْهِل  َوَ�نْ 
َ

ى َوال   َ�تََغدَّ
َّ

  َ�ْعدَ  إِال
ْ
 .)١(ُجُمَعةـال

م و یکرد یش از ظھر، استراحت نمید: ما پیگو س ) سھل بن سعد۲( -۱۴۰۲
 م.یخواند ین که نماز جمعه را میم، تا ایخورد یصبحانه را نم

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 دن به وقت ظھر است.یخواب یبه معنا لولةیق: از »لینق« شرح:

ش از ظھر، استراحت یپ یعنیصبحانه است؛  یبه معنا »غداة«: از »ینتغّد «
 م.یخورد یم و صبحانه را ھم نمیکرد ینم

گردد که وقت نماز ظھر، ھمان وقت نماز  یث باال، معلوم میبه ھر حال، از دو حد
 ظھر است.
 )حیَصحِ ] (۳[ - ۱۴۰۳

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
رَبْدُ  اْشتَدَّ  إَِذا ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  أ

ْ
رَ  ال َالةِ  بَ�َّ   اْشتَدَّ  َو�َِذا بِالصَّ

ْ
بَْردَ  َحرُّ ـال

َ
 أ

َالةِ    َ�ْعِ� . بِالصَّ
ْ
اهُ . ُجُمَعةَ ـال وَ يّ  رَ ارِ  .)٢(البُخَ

شد،  یدر زمستان که ھوا سخت سرد م ج د: رسول خدایگو س ) انس۳( -۱۴۰۳
شد، آن را تا وقت  یگزاردند و در تابستان که ھوا سخت گرم م ینماز جمعه را زود م

 ۲/۴۱۳؛ ترمذی ۱۰۸۶ح  ۱/۶۵۴)؛ ابوداود ۸۵۹-۳۰ح ( ۲/۵۸۸؛ مسلم ۹۳۹ح  ۲/۴۲۷بخاری  -١
 .۵/۳۳۶؛ و مسند احمد ۱۰۹۹ح  ۱/۳۵۰؛ ابن ماجه ۵۲۵ح 

 .۹۰۶ح  ۲/۳۸۸بخاری  -٢
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شدت گرما از حرارت جھّنم «: فرمودند یانداختند (و م یر میخنک شدن ھوا به تأخ
 ).»است
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

اذا اشتّد احلّر فابردوا «ند: یفرما یز میدر مورد نماز ظھر ن ج رسول خدا شرح:
روز، (نماز) ظھر را تا وقت  مهیھنگام شدت گرما در ن«و مسلم)؛  ی(بخار »بالصالة

 .»د (تا از شدت گرما کاسته شود)یاندازیر بیخنک شدن ھوا به تأخ

اذا اشتّد «که گفت: کند  می تیروا س ید خدریگر از ابوسعید یتیدر روا یو بخار
اشتكت انلار ايل رّ�ها فقالت: رّب! و احلّر فابردوا بالظهر فاّن شّدة احلّر من فيح جهّنم؛

نفس يف الصيف؛ اشّد ما جتدون من و بعضاً فاذن هلا بنفس�: نفس يف الشتاء الك بعيض
روز، نماز ظھر را تا وقت  مهیھنگام شدت گرما در ن«؛ »اشّد ما جتدون من الزمهر�رو احلرّ 

د (تا از شّدت گرما کاسته شود؛) چون شّدت گرما یر اندازیخنک شدن ھوا به تأخ
شگاه پروردگارش یاست. آتش سوزان دوزخ در پ دوزخ ی برگرفته از شراره و زبانه

گر را خورد و ید ی م، پارهیاز اجزا یا ت کرد و گله بگشاد و گفت: پروردگارا! پارهیشکا
 یگریدر تابستان و د یکیز بدو اجازه داد تا دو َنَفس، ینابود کرد! خداوند بلندمرتبه، ن

د، برگرفته از یکن یرا که در تابستان احساس م یین گرمایشتریدر زمستان بکشد. پس ب
را که در زمستان  یین سرمایدتریده و شدیاست که دوزخ در تابستان کش یھمان نفس
 .»ده استیاست که در زمستان کش ید، برگرفته از ھمان نفسیکن یاحساس م

فاشّد ما جتدون من احلّر فمن «ن آمده است: یچن یگر از بخارید یتیو در روا
ن گرما را که در وقت یشتریب«؛ »اشّد ما جتدون من الربد فمن زمهر�رهاو هاسموم

د، برگرفته از شعله و لھب خالص و زبانه و یکن یام تابستان احساس میروز ا مهین
مه روز موسم زمستان یرا که در وقت ن یین سرمایدتریسوزان آتش است و شد ی شراره

 .»دوزخ است یسرماد، برگرفته از شّدت و سوز یینما یاحساس م
م، خداوند بلندمرتبه مسّببات را به یکن یم یکه ما زندگ یقت، در جھانیو در حق

ز یھا ن ھا و علت ن سببیھا وابسته نموده است و خود ھم ھا را به علت اسباب و معلول
اند که از  دهیچیو پ یا باطنیاند که در خور فھم و درک انسان ھستند و  یا ظاھری

، از یامبران الھیو کتاب و پ یوح ی رون است و به واسطهیدرک و فھم انسان ب ی حوزه
 شوند.  یق آنھا باخبر میحقا
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ن یز از ایشدت گرما از حرارت دوزخ است) ن» (فإنَّ شدة احلِرّ من فيح جهنَّم«ث: یحد
ف یعاجز و ضع یھا احساس و ادراک و فھم ما انسان ی باشد که از حوزه یل میقب

، یالھ یھا م و آموزهین و تعالیاء ھستند که در پرتو اوامر و فرامیو فقط انب خارج است
ث، در عالم ین حدیقت طبق ایسازند. و در حق یو ما را مطلع مکنند  می ھا اشاره بدان

ن عالم، طبق یشدت گرما با آتش دوزخ است، ھمانگونه که در ا ی ب، رابطهیباطن و غ
ن آفتاب است، و یزر ی تابستان گرفته از حرارت و اشعه یظاھر یفھم و درک ما، گرما

ک معلول چند علت آورد، و در واقع کانون ی یتوان برا ید از ذھن دور داشت که مینبا
است و  أل ین خدای، بھشت بریا ش و بھرهی، و ھر آسایو لذت یھر راحت ی و سرچشمه

، یو نابسامان یآرام، و چالش و دغدغه و نایبت و بدبختیمنبع و کانون ھرگونه مص
 یبت و چالشیا ھرگونه مصیو  یش و لذتیھرگونه آسا ن عالمیرو در ا نیدوزخ است. از ا

است و  یبیو غ ینامحدود ھمان عالم باطن یھا از خزانه یا که وجود دارد، تنھا شّمه
 دارد. یا با آن کانون و منبع نسبت و رابطه

  ھوا با وزش یو خنک یدارد، و سردرو چون شدت گرما به دوزخ نسبت  نیو از ا

خواھد تا ھنگام  یاز مسلمانان م ج امبریرابطه دارد. پ یرحمت و کرم الھ یھا مینس
اندازند تا از یر بیشدن ھوا به تأخ روز، نماز ظھر را تا وقت خنک  مهیشدت گرما در ن

 شدت گرما کاسته شود.
 یت و چگونگیفیت و کیو ماھ کن ما از ُکنهیث آمده است، و لین بود آنچه در حدیا 

م و مربوط به عالم یدان ینم یزید دوزخ چیشد یدم و بازدم و حرارت و سوز و سرما
 ب است.یغ

کن بدان یل میدان یل آن نمیھا و تفاص وهیت آن و شیه و ماھیکه از کن یزی! چیآر
ق و یدقام و یریپذ یبدان خبر داده، م یآمده و وح یم و آنچه در وحیمان دارین و ایقی

ه ندانسته و کم یم و دوست ندارینمائ یل آن را به خدا واگذار میو تفاص قیحقا
 م.یبگوئ یزیب از آن چیرجمًابالغ

 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۴۰۴

 



 ٤٠٧  )جمعه نماز و خطبه) ۴۵( باب: (کتاب الصلوة

ائِِب  وََعِن    يَْومَ  انلَِّداءُ  اَكنَ : قَاَل  يَِز�دَ  بِْن  السَّ
ْ
ُ  ُجُمَعةِ ـال

ُ
هل وَّ

َ
َِمامُ  َجلََس  إَِذا أ

ْ
ِمنرَْبِ  ىلَعَ  اإل

ْ
 ال

يِب  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ 
َ
ا َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  َوأ  اثلَّاِلَث  انلَِّداءَ  َزادَ  انلَّاُس  َوَ�رُثَ  ُ�ثَْمانُ  اَكنَ  فَلَمَّ

ْوَراء ىلَعَ  اهُ . الزَّ وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

و  س قیابوبکر صّد  ،ج د: در روزگار رسول خدایگو س دیزی) سائب بن ۴( -۱۴۰۴

شد؛ آن ھم  یاذان جمعه، ھمان اذان اول بود که جلو منبر گفته م ،س فاروقعمر 
رفت. اّما در روزگار خالفت عثمان بن  یراد خطبه، بر فراز منبر میا یکه امام برا یوقت

 اضافه نمود. »زوراء«اد شد، اذان سّوم را بر فراز یت زیجمع یوقت ،س عّفان
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

منوره بود که مؤذنان، بر فراز آن  ی نهیدر بازار مد ی: منزل»زوراء« شرح:
 گفتند. یستادند و اذان میا یم

ا اذان قبل از اذان خطبه ی(اذان سوم) ھمان اذان اّول،  »نداء ثالث«و مراد از 

 ی وجود نداشته است، ھمه ج امبر خداین اذان در روزگار پین باره که ایباشد. در ا یم
آن را آغاز  ین که چه کسیا ی نظر دارند؛ اّما درباره ، اتفاقینظران اسالم علماء و صاحب

 نظر وجود دارد. کرده است؟ اختالف
آن  س سد: عمر بن خطابینو یبر میر جویبه نقل از تفس یحافظ ابن حجر عسقالن

اجلمعة خارجاً امر مؤذنَ� ان يؤّذنا للناس  س عن معاذ اّن عمر«: لیرا آغاز کرد. به دل
ايب و ج امر ان يؤذن ب� يديه كما اكن يف عهد انليبّ و من املسجد حيت �سمع انلاس

؛ ۳۲۷و  ۳۲۸صص  ۲ج  یفتح البار( »ب�ر؛ ثم قال عمر: �ن ابتدعناه لكرثة املسلم�
؛ )۲۱۱ص  ۶وم الجمعة، ج ی، باب االذان ی؛ و عمدة القار»وم الجمعةیاالذان «باب 

گاھ یعمر بن دو مؤذن فرمان داد تا خارج از مسجد براد: یگو س معاذ« مردم  یآ
فرمان داد تا چنین  ھم ند تا مردم آن را بشنوند؛ وینسبت به نماز جمعه، اذان بگو

د. یاذان بگو - س و ابوبکر ج امبر خدایبسان روزگار پ -او  یدر جلو رو یمؤذن
دم، آن را قرار ت مریاد شدن جمعیگفت: به خاطر ز س گاه عمر به خطاب آن

 .»میداد

 .۳/۴۵۰؛ و مسند احمد ۵۱۶ح  ۲/۳۹۲؛ ترمذی ۱۰۸۷ح  ۱/۶۵۵؛ ابوداود۹۱۲ح  ۲/۳۹۳بخاری  -١
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 ت را منقطع قرار داده است.ین روایالبته خود حافظ ابن حجر، ا
نسبت  ادیوسف و زیحّجاج بن ، آغاز آن را به ینظران اسالم از علماء و صاحب یبرخ

جاد کرد، یاذان اول را در مکه اکه  کسی نیگفته است که نخست ین رو، فاکھانیاند؛ از ا داده
وم ی، باب االذان یبود. (فتح البار ادیزقرار داد،  بصرهکه آن را در  ین فردیبود و اول حجاج

 ).۲۱۱ص  ۶ج » وم الجمعةیاالذان «، باب ی؛ و عمدة القار۳۲۷ص  ۲الجمعة، ج 
 س عثمان بن عّفانتوسط قتند که آغاز اذان اول، ین حقیانگر ایات، بیشتر روایاّما ب

ن اذان، یز معلوم گشت که آغاز ایباال، نث یصورت گرفته است؛ ھمچنان که از حد

 س ن عمل عثمان بن عّفانیگرفته است. البته ا صورت س عثمان بن عّفانتوسط 
اجماع و  ی لهیراشد بوده است که به وس ی فهیرا اجتھاد خلیشود؛ ز یبدعت گفته نم

) ۶۲ص  ۱(ج  »االعتصام«در  یعالمه شاطبد شده است. ییسکوت صحابه، تأ
 سد:ینو یم

در  یآن نص ی ست؛ ھر چند دربارهیراشد، بدعت ن یاز اعمال خلفا یچ عملیھ«

و  یروینسبت به پ ج امبر اکرمیطور که پ قرآن و سّنت وجود نداشته باشد؛ و ھمان
ز واجب قرار داده یراشد را ن یاز خلفا یرویش دستور داده است، پیاّتباع از سّنت خو

 »است.

 بوجهه علينا أقبل ثم ذات يوم، ج بنا رسول اهللاصّ� «د: یگو س ةیعرباض بن سار
 رسول يا :رجل فقال .القلوب منها ووجلت ،العيون منها ذرفت ،بليغة موعظة فوعظنا

 و�ن ،والطاعة والسمع ،اهللا بتقوى أوصي�م :قال ،فأوصنا مودع موعظة هذه كأن !اهللا
 �سنيت فعلي�م ؛كث�اً  اختالفاً  �ىبعدي فس من�م يعش من فإنه ،حبشياً  عبدا اكن

 و�دثات و�يا�م ،بانلواجذ عليها وعضوا بها تمسكوا ،املهدي� الراشدين اخللفاء وسنة
 وابن والرتمذي داود وأبو أمحد رواه .»ضاللة بدعة و� ،بدعة �دثة لك فإن ؛األمور

 .)١(الصالة يذكرا مل أهنام إال ماجه

نماز،  ی نماز خواند و پس از اقامهبا ما  ج امبر خدایپ ید: روزیگو س ةیعرباض بن سار
ھا  ھا ازآن به ھراس و دھشت افتادند و چشم کرد که دل یا ما شد و ما را موعظه ی متوجه
 ه درآمدند. یبه گر

  .۹۵دارمی ح  ،۴۲ابن ماجه ح  ،۲۶۷۶ترمذی ح  ،۴۶۰۷ابوداود ح  ،۴/۱۲۶احمد  مسند -١
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 یا هیاست، پس ما را توص یخداحافظ ی ن موعظهیا یی! گوج خدا رسول یم: ایگفت
 د. یکن

کنم  یه میبردن توص دن و فرمانیگاه فرمود: شما را به تقوا و ترس از خدا و شن آن
 براند. ییبر شما امارت و فرمانروا یحبش یا ھر چند که برده

ناظر اختالفات  یبزود دراز بکند و زنده بماند، یه عمرکس کد، از شما ھریترد یب
به راه و روش من و  ین وقتین در چنیان مسلمانان) خواھد گشت. بنابرای(در م یادیز

ت یمردان ھدا )، آن بزرگین (ابوبکر، عمر، عثمان وعلیراشد یسبک و منش خلفا
جاد ید و از اید و حفظ کنیرید. و با چنگ و دندان آنرا بگیگر، تمسک جوئ تیافته و ھدای

 د.ین به شّدت بر حذر باشیدا در دیامور نوساخته و نوپ
 ی، ضاللت و گمراھین، بدعت و ھر بدعتیدر د یا جاد ھر امر نوساختهیچون ا

  .)گردد یم یبه آتش دوزخ منتھ یاللت(و ھر ضاست. 
ث ین حدیز ایو ابن ماجه ن یاند. و ترمذ ت کردهیث را احمد و ابوداود رواین حدی[ا

  ].اند ت کردهیروا» صيلّ بِنا رسول اهللا ذات يوم«را بدون 

 یو سّنت خلفا ج امبریقت است که وجود سّنت پین حقیا یایث گوین حدیا

، تنھا عامل صالح و یاّمت محّمد یبرا ،ج خدا بزرگوار رسول ی و صحابه نیراشد
مختلف  یھا در عرصه ی، عرفانی، اخالقیمانیا یشرفت و تکامل و تعالیو پ یرشد و ترق

 است. یزندگ

ھا، امتش را به متابعت از  در زمان بروزاختالفات و مجادله ج امبریث، پین حدیدر ا
د و یپر از تأک یا کرده است و با لھجه هین توصیراشد یش و سّنت خلفایسّنت خو

ن برطرف یراشد یرا نسبت به سّنت خلفا یر منفیو تفس هیاصرار، و ھرگونه توج
 سازد. یم

 مان ماست:یمانشان مالک سنجش ایھا بودند که ا قت ھمانیچرا که درحق

ْ  فَإِنۡ ﴿  ٓ بِِمثۡ  َءاَمُنوا ْ هۡ ٱَ�َقِد  ۦبِهِ  َءاَمنُتم ِل َما  ]۱۳۷[البقرة:  ﴾...َتَدوا
ه شما ک ییزھاید، و بدان چیا مان آوردهیه شما اکاورند، ھمچنان یمان بیاگر آنان ا«
) رھنمود ییگمان(به راه درست خدایمان داشته باشند، بیز ایشان نید، ایمان داریا

 »اند.. گشته
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 یما در حل مشکالت فرھنگ یز برایشان نیھا و رھنمودھا ھا، وکرده پس گفته
د ی، قابل استناد و استدالل و تقلیو عباد یاسیوس یواقتصاد یو نظام یواجتماع

 باشد. یم

ندگان قرار داد یآ یآنھا را در حّد الگو و مقتدا برا ج خدا ه رسولکھا بودند  و ھمان
شدن در  آنھا را تنھا راه نجات ممکن از غرق ش و سنتیاز سّنت خو یرو و دنباله
بار،  ده و نکبتی، و افکار و اعمال پوسیفالکت و بدبخت، یذاللت و گمراھ یھا گرداب

 نمود.  یمعرف
 یھا برا ن راهیتر ن و مطمئنین و بھتریتر از مھم یکیاز آنھا،  یرویچرا که پ

 ینبو یھا م آموزهیو تعال ین الھی، اوامر و فرامیمات اسالمیتعل ی نهیبه گنج یابیدست
 یوی، دنیو معنو ی، مادیو اجتماع یات فردی، اعم از حیمختلف زندگ یھا در عرصه

 باشد. ی.. م.و یو خانوادگ ی، عبادیو اقتصاد ی، فرھنگیو نظام یاسی، سیو اخرو

ن اسالم به ین مبیمانشان تار و پود دی، و علم و اگر صحابهین ودیراشد یو خلفا
 ست، چرا کهین بدون توجه به سّنت و علم آنھا، ممکن نید، چرا که تصور دیآ یشمار م

برآن راه قرار داشت وآنھا  ج خدا اند که قدم رسول گذاشته یآنھا قدم بر شاھراھ
معارف  ی نهیتوان به کمک آنھا، به گنج یھستند که م ییھا ن واسطهین و بھتریتر یعال

باز  یر انحرافیرا از مس یر اصلیافت و مسیدست  یو شرع یو نبو یو علوم قرآن
 شناخت.

م. ینمائ یاکتفا م ین سخن از حسن بصریبذکر ھم کالم، ی از اطاله یریجلوگ یبرا

، یان امت محمدیدر م ج اران محمدی«د: یفرما یم ج خدا اران رسولیرامون یپ یو
ن تکلف و یمترکدانش ون علم و یتر ق و ژرفین قلب و عمیتر ن و صافیتر پاک یدارا

 .»تصّنع بودند
 امبریپ ینیو ھمنش یمصاحبت و ھمراھ یخدا برا یبودند که از سو یآنھا مردمان

ش را با یخو یمسلمانان! اخالق و خلق و خو یا پس .نش شده بودندیانتخاب و گز ج
! آنھا کعبه سوگند ید. به خدایھمانند ساز ھا و سنن آنھا یژگیاخالق و صفات و و

 .)١(بودند یو نبو یم والھیبرشاھراه راست و صراط مستق

 .۱۲۹ص  ۱فتح الملھم ج  -١

 

                                           



 ٤١١  )جمعه نماز و خطبه) ۴۵( باب: (کتاب الصلوة

 )حیَصحِ ] (۵[ - ۱۴۰۵

ُقْرآن يْقَرأ بَيْنَُهَما َ�ِْلُس  ُخْطبَتَانِ  ج لِلنَّيِبِّ  اَكنَْت : قَاَل  َسُمَرةَ  بِْن  َجابِرِ  َوَ�نْ 
ْ
 َو�ذكر ال

اهُ . قصدا وخطبته قصدا صَالته فاََكنَت انلَّاس وَ  .)١(مُسلم رَ

راد یدر نماز جمعه، دو خطبه ا ج د: رسول خدایگو س ) جابر بن سمرة۵( -۱۴۰۵
 نشستند. یم یخطبه، اندکھردو  انیو مفرمودند  یم

کردند و مردم را پند و  یاز قرآن را تالوت م یاتیجمعه، آ ی در خطبه ج آن حضرت

و  یار طوالنیانه (نه بسیم ،ج آن حضرت ی ، نماز و خطبهیدادند و به طور کلّ  یاندرز م
 ار کوتاه) بود.ینه بس
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

خطبه ھردو  فه،یدگاه امام ابوحنی: از د»اـخطبتان جيلس بينهم ج للنبيّ كانت « شرح:
خطبه را فرض ھردو  یکه امام شافع ییھا، سّنت است؛ و از آنجا ن آنیو نشستن ب

 داند. یز فرض میان آن دو را نیداند، نشستن م یم
فه یابوحن، امام اسحاق، ابوثور و ابن مذر، مطابق امام یدگاه امام مالک، امام اوزاعید

 است.
نظران  دگاه جمھور علماء و صاحبیز مطابق با دیاز امام احمد بن حنبل ن یتیروا

ْ ٱفَ ...﴿ ی هیده است. جمھور، از مطلق بودن آی، نقل گردیفقھ ِ ٱإَِ�ٰ ذِۡكِر  ۡسَعۡوا َّ�...﴾ 
نماز جمعه شرط قرار داده  یکه برا یا ند: خطبهیگو یو مکنند  می استدالل ]۹[الجمعة: 

 باشد. یکند که به چه لفظ ینم یگردد؛ و فرق یشده است با مطلق ذکر خدا ادا م
ندارد؛ اّما از نظرگاه  یبودن خطبه، فرق یا طوالنیفه، کوتاه یدگاه امام ابوحنیاز د
باشد که در عرف، به او خطبه  یلید چنان ذکر طویوسف و امام محمد، خطبه بایامام ابو

 ته شود.گف

 کنند. یاستدالل م ج ز از مواظبت بدون ترک آن حضرتیھا ن یو شافع

؛ ترمذی ۱۰۹۴ح  ۱/۶۵۷)؛ ابوداود ۸۶۶-۴۱ح ( ۲/۵۹۱)؛ مسلم ۸۶۲-۳۴ح ( ۲/۵۸۹مسلم  -١
و ؛ ۱۵۵۷ح  ۱/۴۴۰؛ دارمی ۱۱۰۶ح  ۱/۳۵۱؛ ابن ماجه ۱۴۱۸ح  ۳/۱۱۰؛ نسایی ۵۰۷ح  ۲/۳۸۱

 .۵/۹۳مسند احمد 
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ستادن یگونه، ا به ھر حال، خواندن دو خطبه قبل از نماز جمعه سّنت است، ھمان
 باشد. یز سّنت میراد خطبه نیب به ھنگام ایخط

 یاو را بشنوند تا محتوا یخود را چنان بلند کند که مردم صدا ید صدایب بایخط
د خاموش بود و به سخنان یراد خطبه، بایبه ھنگام ا خطبه به گوشی ھمگان برسد.

 ب نشست.یخط یرو ب گوش فرا داد و روبهیخط
گاه به اوضاع و احوال مسلمانان و یح و بیفص یب، مردیسته است خطیشا لغ و آ

اللھجة و قاطع در اظھار حق باشد؛  حی، شجاع، صریاسالم ی باخبر از مصالح جامعه
او، مردم را به  یر و نفوذ کالمش گردد و زندگیطور که اعمال و رفتارش، سبب تأث نیا
 اندازد.یاد خدا بی

د و با ین لباس را به تن کند و خود را خوشبو و معّطر نمایتر زهیسته است پاکیشا
ستد یآنان با یرو گرفت، روبه یکه بر فراز منبر جا ینه گام بردارد و ھنگامیوقار و سک

ند تا اذان تمام شود؛ و بعد از یه کند؛ نخست بر منبر بنشیا عصا تکیر یشمشو بر 
 فراغت از اذان، شروع به خطبه کند.

است؛ سپس مردم  ج امبر اکرمیخطبه، نخست حمد خداوند و درود بر پ یمحتوا
 ن امر را دریکوتاه قرآن را بخواند و ا یھا از سوره یکیه کند و یتوص یالھ یرا به تقوا

صحابه  یبرا ،ج امبر اکرمیدوم بعد از درود بر پ ی ت کند؛ و در خطبهیخطبه رعا ھردو

مردان و زنان مؤمن دعا کند و استغفار  یتمام یو برا ج امبریاران جان بر کف پیو 
 د.ینما

مسلمانان  یاین و دنیکه با د یل مھمیسته است که در ضمن خطبه، مسایو شا
 یاز مسلمانان د رداخل و خارج کشورھایارتباط دارد، مطرح کند و آنچه مورد ن

 یاسیل سیباشد، مورد بحث قرار دھد؛ و مسا یو در داخل و خارج آن منطقه م یاسالم
د؛ به مردم یھا مطرح نما تیرا با در نظر گرفتن اولو ینیو د یو اقتصاد یو اجتماع

گاھ کوتاه مدت و  یھا دشمنان با خبر سازد؛ برنامه یھا توطئه ھا را از بخشد و آن یآ
ھا  مخالفان را به آن یھا کردن نقشه یو خنث یاسالم ی حفظ جامعه یدراز مدت برا
 گوشزد کند.
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 یل اسالمیدار و اھل فکر و مطالعه در مسایار و بیار ھوشید بسیب بایخالصه، خط
شبرد اھداف اسالم و یپ یاستفاده را بران مراسم بزرگ، حداکثر یت ایباشد و از موقع
 د.یمسلمانان بنما

 :»خطبته قصداً و فاكنت صالته قصداً «
 ینماز جمعه، طوالن ی گردد که سّنت است خطبه یث، معلوم مین بخش از حدیاز ا

 حجرات ی (از سوره »طوال مفّصل« یھا از سوره یا نباشد، بلکه مختصر بوده و با سوره

 س اسریشتر از آن شد، مکروه است. عمار بن یاگر ب برابر باشد؛ و) بروج ی تا سوره

قرص خطبته؛ مئّنة من فقهه و اّن طول صالة الرجل«فرمودند:  ج امبر خداید: پیگو
بودن نماز  یطوالن«(مسلم)؛  »اّن من ابليان لسحراً و اقرصوا اخلطبةو فاطيلوا الصالة

و  یبودن او است؛ پس نماز را طوالن هیاز فق یا اش، نشانه ب و کوتاه بودن خطبهیخط
 .»زندیاز سخنان، سحرآم یکه برخ ید و به راستیخطبه را کوتاه کن

الصلوات؛ فاكنت صالته  ج كنُت اُصّ� مع انليبّ «د: یز گوین س و جابر بن سمرة
خواندم؛ در  یم ج امبر اکرمینمازھا را با پ«)؛ ی(مسلم و ترمذ »خطبته قصداً و قصداً 

 .»کردند یت میاش، حد وسط را رعا خطبهنماز و 
ت شخص یفقاھت و درا ی بودن نماز و مختصر بودن خطبه، نشانه یطوالن یعنی

 باشد. یم
 کنم: ینجا، توجه خوانندگان محترم را به چند نکته جلب میدر ا

د و یو رفع ُعسر و َحَرج و تشد یریعت مقّدس اسالم بر آسانگیشر یمبنا  -۱
وسته یز مناسب است که پیمسلمانان ن یت؛ و برااز بندگان اس یریسختگ

اصول و  یط، آن ھم بر مبنایان افراط و تفریت حّد وسط و اعتدال میرعا
 کار خود قرار دھند. ی را سرلوحه ین اسالمیمواز

به عنوان مثال، در  ن موضوع اشاره کرده است،یز به این یادیات زیخداوند در آ
 د: یفرما یطھارت ممم و یه تیان آیسوره مائده، درپا

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿   ۥَمَتهُ نِعۡ  َوِ�ُتِمَّ  يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  ِ�نَوَ�ٰ  َحَرجٖ  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ
 .]۶[المائدة:  ﴾ُكُرونَ �َشۡ  َلَعلَُّ�مۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ 

خواھد شما را پاک و نعمتش را بر  یکن میل رد،یخواھد بر شما سخت بگ ینم خدا«
 .»دیتمام گرداند، باشد که سپاس او بدار شما
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مار و یب یل رخصت افطار برایه روزه و مسائل آن از قبیان آیبقره در پا ی و در سوره
 د: یفرما یمسافر م

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿    .]۱۸۵[البقرة:  ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱَوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  يُۡ�َ لۡ ٱبُِ�ُم  �َّ
 .»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،یان آیو در پا
 د: یفرما یناتوان ھستند م که از ازدواج زنان آزاد، یکسان یزان مؤمن براینکاح کن

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿  ن ُ�َّفَِف َعنُ�مۚۡ  �َّ
َ
  .]۲۸[النساء:  ﴾٢٨اَضعِيفٗ  �َ�ٰنُ ۡ�ِ ٱ وَُخلِقَ  أ

 »ده شده استیاند انسان ناتوان آفرد یخواھد تا بارتان را سبک گرداند و م یخدا م«
 د:یفرما یم یک سلسله اوامر و نواھیان سوره حج به دنبال یز در پایو ن

  .]۷۸[الحج:  ﴾ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱَوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ�  ۡجَتبَٮُٰ�مۡ ٱُهَو ﴿ 
 .»قرار نداده است ین بر شما سختید ده و دریخود برگز یخداست که شما را برا«

 د: یفرما یز مین ج امبریپ
د ید و بشارت دھیرید و سخت نگیریآسان گ«. »�رّشوا وال تُنّفرواو �رّسوا والتعرّسوا«

 .»دیو متنفر نگردان
ان و اصالحگران یو مرب ینیو دعوتگران و مبلغان د یعلماء و دانشوران اسالم  -۲

 یاران او تأسیو  ج امبریو اندرزدادن، به پ ید در سخنرانی، بایاجتماع بشر
خواھند، مردم را در مجالس وعظ و ارشاد  یند. اگر واعظان و مرشدان ما میجو

آنھا، بھتر نفوذ کند و بتوانند آنان را جذب  یھا بنشانند و سخنانشان در دل
و ارشاد را دادن در مجالس وعظ  نشستن و گوش ینیریند، و حالوت و شینما

به آنان بچشانند و آنان را از رفتن به مجالس و محافل لھو و لعب بازدارند، و 
انات خود جلب کنند، تا مجالس وعظ را بر یب یشوق و رغبت آنان را به سو

 و روش ج امبریرت پیاز س یرویجز پ یح دھند، راھیمحافل لھو و لعب، ترج
ن پند و اندرز و موعظه و یمؤثرترن و یقت بھتریاران او ندارند. و در حقی

ط و احوال مردم را در ی، آن است که واعظ و سخنور، اوضاع و شرایسخنران
مردم،  یھا ن وقت را انتخاب کند، تا سخنانش در دلیتر رد و مناسبینظر بگ

د و سوق یجذب نما ین الھیاوامر و فرام یبھتر نفوذ کند و بتواند آنان را به سو
 دھد. 
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ب حاذق و ماھر باشد. پزشک حاذق ید بسان دکتر و طبیعظ، باسخنران و وا
و کند  می زیاو تجو یاز، دارو براین ی رد و به اندازهیگ یمار را در نظر میوسته حال بیپ

مار دلتنگ نشود و از مصرف دارو، ینکه بیرود تا ا یض راه میمر یاو پا به پا یدر مداوا
د یز بایرممکن گردد. پس واعظ نیغ شیاش دشوار و شفا زار نگردد که معالجهیب

 یھا شرفتیشناس باشد، تا به پ شناس و جامعه شناس، مخاطب شناس، مردم وقت
 دا بکند. یدست پ یو ارشاد یغیر تبلیچشمگ
ارگران، ناتوانان، کماران، یت حال بید رعایجمعه و جماعات با ی ائمه  -۳

د نماز را آنقدر ینند، و نباکدرماندگان و سالخوردگان را در نماز جماعت ب
 آنھا شود. یه باعث مشقت و زحمت براکنند ک یطوالن

و  یگرمحوریبر د یات، خودمحوریات بر معنویه چگونه مادکم ینیب یامروز م
ش به شر و یگرا یھا ره و غالب شده است، و چگونه وسوسهیبر 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 نند و چنان ضربهکشه قلع و قمع یده و فرھنگ را از ریه عقکخواھند  یشوند و م یم

ن یر چنشخص مسلمان د 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  ن و ثابتیب مردم نسبت به دیق و ترغیر باشند و به خاطر تشویآسانگ

 یھا م وآموزهیتعال، ین 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 صحابهو  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 یشرعه گردن نصوص کست ین بدان معنا نیم البته ایتر ازمندین
م، ید، از آن استخراج نمائیه امورات مردم را سھل وآسان نماک یامکم واحیّلف، مفاھکت
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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
از  یریگ شرع مقدس اسالم بر رفع عسر و حرج وسخت یرو چون مبنا نیاز ا

راد یردند، 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«از چنین  ھم 
 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،  ستادهیناتوان ا مار ویرمرد 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 یبا رد وکت کارگران حرکھمگام با ضعفا و

 خطبه، عبارتند از: یھا آداب و سّنت  -۴
وسف، یدگاه امام ابویکه از د یطھارت؛ خواندن خطبه بدون وضو، مکروه است؛ حتّ 

 باشد. یز میناجا
ن رو، نشسته خواندن خطبه، مکروه یستاده خوانده شود؛ از ایخطبه در حالت ا

 است.
د؛ و اگر به یراد نمایآنان، خطبه ا یدر رو در روامام به طرف مردم متوجه شود و 

 گر، خطبه خواند، مکروه است.ید یا جانبیطرف قبله 

 را آھسته بخواند. »اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«قبل از شروع خطبه؛ 
ن رو، اگر چه با خواندن یخطبه با آواز بلند خوانده شود تا مردم آن را بشنوند؛ از ا

 مکروه است. ین کاریچن یگردد، ول یآھسته، فرض ادا م
 ت شود:یر در آن رعایخطبه، کوتاه و مختصر باشد؛ البته موارد ز

 ، شروع شود.یبا حمد و سپاس خدا الف)
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 ف خداوند در آن وجود داشته باشد.یثنا و تعر ب)
 ن.یخواندن شھادت ج)

 .ج اسالم یامبر گرامیدرود بر پ د)
 حت.یکلمات وعظ و نص ه)
 از قرآن. یا هیتالوت آ و)
 ان دو خطبه.ینشستن م یاندک ز)
 دوم. ی خواندن حمد و ثنا و درود در خطبه ح)
 مسلمانان. ی ھمه یدعا برا ط)
فراتر  »قصار مفصل« یھا که از سوره یا خطبه به اندازهھردو  مختصر بودن )ی
 نرود.

گر ید یباشند؛ و خواندن آن به زبان ید به زبان عربیباھردو  د،یجمعه و ع ی خطبه

ثابت نشده است؛  ج اسالم یامبر گرامیاز پ یعرب ی را خالف خطبهیباشد؛ ز یبدعت م
از آنان  یاریکه بس یخواندند در حال یم یز فقط خطبه به زبان عربیکه اصحاب ن یحتّ 

 گر، تسّلط داشتند.ید یھا به زبان
آن به زبان  ی و قبل از نماز جمعه، خواندن ترجمه یعرب ی پس از خواندن خطبه

آن بعد  ی ز کرد. البته خواندن ترجمهید از آن پرھید و بایآ یز بدعت به شمار مین یمحلّ 
توان فورًا آن را ترجمه  ید، مینماز ع ی باشد؛ و بعد از خطبه یده میز و پسندیاز نماز جا

البته بھتر آن است که به ھنگام را نماز قبل از خطبه خوانده شده است؛ یکرد؛ ز
و خطبه به زبان  یعرب ی ان خطبهیم یازیترجمه، از منبر فاصله گرفته باشد تا امت

 قائل شده باشد. یمحلّ 
که با جنگ و جھاد فتح  ی، ھر شھرینظران فقھ از علماء و صاحب یدگاه برخیاز د

در  یا کمانیو ر، عصا یراد خطبه، شمشیشده باشد، مناسب است که امام به وقت ا
صلح  ی لهیکه به وس یمکرمه؛ و ھر شھر ی دست داشته باشد؛ مانند شھر مقدس مکه

 منوره. ی نهیست؛ مانند شھر مدیمستحب ن ین عملیفتح شده باشد، در آن، چن
راد خطبه، مطلقًا مکروه یا عصا را به وقت ایر یاز علماء، داشتن شمش یاما برخ

 اند. دانسته
ن باورند که سّنت است امام قبل از شروع خطبه، به مردم یھا بر ا یھا و حنبل یشافع

 ست.یسّنت ن یزین چیھا، چن یھا و مالک یدگاه حنفیاز د یسالم کند، ول
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 :دیع ینماز جمعه و نمازھا ی ان خطبهیفرق م  -۵
ک نکته با ھم یدر  -ره ید و نکاح و غیاعم از جمعه و ع -ھا  خطبه ی ھمه

د یب در حال خواندن خطبه است، ھمه بایکه خط یت که زمانن اسیمشترکند؛ و آن، ا
ح و سالم و درود در وقت یار کرده و به خطبه گوش فرادھند و ذکر و تسبیسکوت اخت
 گر تفاوت دارند:یکدیز است؛ اما در چند مورد با یخطبه ناجا

 که در نماز جمعه شرط است. ید، سّنت است، در حالیع یخطبه در نمازھا الف)
که در نماز جمعه، قبل از  ید، بعد از نماز است، در حالیع یخطبه در نمازھا ب)

د، خطبه نخواند، نمازش یع یچ عنوان در نمازھایب، به ھین رو اگر خطینماز است.از ا
اگر خطبه را قبل از چنین  ھم گردد؛ و یدرست است و به خاطر ترک سّنت گنھکار م

به  یازیگردد و ن یه خاطر ترک سّنت گنھکار مد خواند، باز ھم درست است و بینماز ع
 ست.ینماز و خطبه ن ی اعاده
 :امام جمعه یھا یژگیو -۶

 ل مطرح کرد:یتوان به شرح ذ یامام جمعه را م یھا یژگیاز و یبرخ
 .یو اطالعات یعلم ی هیالف) بن

 یداریو ب یآموز علم یاست برا ینماز جمعه، محلّ  یگاه اطالع رسانیمسجدھا و پا
ستن و شناخت دشمنان یمسلمان ز ی وهیپاک و ش یافتن راه و رسم زندگیو  یاسالم

 ی ھا، با اصول ساده د امام جمعهیھا. پس با اسالم و راه و رسم درست مبارزه با آن
و  یعلم ی هیو بن ینیق دیداشته و علم و شناخت عم یاجمال یی، آشنایشناس روان

ش ببرند تا در یزمان، پ یجار یھا معرفترا ھمگام با دانش و تمّدن روز و  یاطالعات
 یپربار علم یھا یراد سخنرانیروزانه و جمعه و با ا یو نمازھا ینارھا و محافل علمیسم

روز را  ی و معارف الزمه ینین دانش دیتر ن و درستیشتری، بیط زمانیو متناسب با شرا
 یھا و ارزش ینیدن به معارف دیه دھند و با عمق بخشیخود ارا یمنبرھا یبه پا
تر کنند  مردم سودمندتر و جّذاب یش، برایپ ی ، ھر جمعه را از جمعهیو اخالق یانسان

 شتر مردم در مسجدھا و نماز جمعه.یحضور ھر چه ب یباشد برا ینیتا تضم
گاھیامام جمعه، مسئول را به عھده  یو اجتماع یاسیرت سیو بص ینید یرسان یت آ

 یھا دهیل درست پدیافت تحلیو در ینیاخت دازمند علم و شنیدارد؛ مردم ھم ن
عت اسالم و یدر امر گسترش شر یروزیا ھستند. پیل روز دنیو مسا یو اجتماع یاسیس

 امام جمعه را خواھان است. ییو تداوم دانش افزا ییایمردم، پو یازھایبرآوردن ن
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 یرا به وجود آورده و دلسرد یکند، فقر علم یانگار ن کار سھلیاگر امام جمعه در ا
 شود. یر تحمل میز غیمردم ن یمردم را سبب شده و برا

را  یا ب مجّرب و کارآزمودهیمسجد و نماز جمعه، امام و خط یرسان گاه اطالعیپا
کند و  یساختاربند یخود را به راست یھا یران سخن یخواھد که موضوع و محتوا یم

و با قدرت حرف بزند؛  یب قرار دھد. با لحن آموزششان مورد خطا مردم را با زبان زمانه
گاھیشتریله، ھم بین وسیبد را به مردم رسانده و ھم بر اعتبار خود افزوده و  ینید ین آ

ش توجه خواھند یھا ز به حرفیشه مورد اعتماد مردم خواھد بود و مردم نیھم ھم
 کرد.

 .ب) مقبول بودن رفتار
ھا و  ھستند که امام یارزشمند یھا و مقبول بودن رفتار، نعمت یت اخالقیصالح

 ی ت ھمهیاسالم و رعا ی، فرھنگ رفتاریعمل یرویتوانند با پ یھا م بیشنمازھا و خطیپ
ش یخود را افزا یرفتار یستگیز شایھا را دارا باشند؛ و مرتب ن آن یحدود و اصول انسان

عت و عمل به یشان را متوجه شریاھ ، مردم را جذب و قلبیدھند و با صفات عمل
 ند.ین بنمایدستورات د

دوستانه  ی باشند؛ با او رابطه یش راضیخو ی شماز و امام جمعهیکه از پ یمردم
 یتیکه سبب نارضا یشنمازیابند. پی یدر مسجد حضور م یبرقرار کرده و با آسودگ

 یمعنو یکرده و ھم لطف و صفا یمردم شود، ھم نمازشان را دچار اشکال شرع
مردم را  ی جمعه یشنمازیو پ یتواند رھبر یم یمسجد را کاھش داده است؛ دانشمند

 رد که:یبه عھده بگ
 باشد. ینیت و شجاعت دیدر اوج حساس

 ھا بداند. از آن یکیخود را خدمتگزار مردم و 
حّل مشکالت و  یخود برا یدلسوز محرومان و مستضعفان باشد تا او را پناه واقع

 شان بدانند.یازھایبرآوردن ن
 از موضع بدھکار بودن با مردم، تعامل داشته باشد.

ا یاجازه ندھد که فکر محّبت دن یه کند؛ و حتّ یحتاج خود را از راه حالل تھیتمام ما
 یگیکه انسان را به فروما یگر اغراض منفیو د ییو نام جو یطلب و جاه یویو شأن دن

 کشاند، در ذھنش خطور کند. یم
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گردد؛ تمام گفتار و رفتار و عملکردش، بر  یش متجلّ یاش، در کارھا ییدانادانش و 
گاھ ی هیپا  رد.یصورت گ یعقل و آ

ش یدایل و عامل پینت فضایرا صداقت، زیدر گفتار و رفتار خود صادق باشد؛ ز
 است. ینیب خوش ی هینان و روحیاعتماد و اطم

د بر تن ھر یاست که با ییبایز و زیار تمیلباس س ی ت ادب و اخالق، به مثابهیرعا
از آن لباس برھنه  - یا لحظه یحتّ  -چ وقت یژه امام جمعه باشد و ھیمسلمان به و

 نشوند.
 به نماز جمعه. یت بخشیفیک  -۷

ژه ید امام جمعه را به چشم ارجمند و با احترام ویند نماز جمعه، مردم بایدر فرا
 یآرا بر چراغ راه اسالم و محفل بنگرند و به گفتار و عملکردش مطمئن باشند و او را

خ، امام یرا در طول تاریت مردم بدانند؛ زیو عامل ارشاد و ھدا ینید یرسان گاه اطالعیپا
اند و الگو  داشته یدر حفظ و گسترش اسالم و تحّول جوامع اسالم یھا، نقش مھم جمعه

دان و  فهین دانشمندان وظیاند. ا بوده یاسالم یھا جنبش ی و جھت دھنده
 ی ن قاعدهیتر که درست» ر السنتکمیکونوا ُدعاة للناس بغ«شناس، به مصداق  رسالت

گران مھربان به خطرھا و فراز  هین توجیکنند. ا یگسترش اسالم است، مردم را ارشاد م
اند و با  را به مردم داده ینین علم و شناخت دیشترین و بیتر اند و درست ھا واقف بیونش
ب یترغ ینیھا را به عمل به دستورات د ، آنینبو یعمل یھا م رھنمودھا و روشیتقد

ن راه از بالھا یھستند و در ا ینابود ی بخش آنان از سقوطشان در ورطه ییاند و رھا کرده
خواھند و  یو گسترش اسالم را م یالھ یرا تنھا رضا و خشنودیھراسند؛ ز یو مشکالت نم

 گر.ید یزیدانند نه چ یخدمت به اسالم و مسلمانان م ین سود را برایشتریب
ار داده شده است و در انجام ھر یت بسیت کارھا اھمیفیدر فرھنگ اسالم، به ک

که  - یت آن. در مسجدھا و در ھر محفل علمیت است نه کمیفی، توجه به کیکار
 -م است به مرد ینبو یرھنمودھا ی هیروز و ارا ی عت و معارف الزمهیف شریھدف، تعر

 انیمنسجم ب یعت را به صورتیشر ی از ابعاد گسترده یھر سخنران در سخنانش، ُبعد
گاھیشتریکه مردم ب یبه طورکند  می  -را به دست آورند  ینید ین علم و آ

ت باال خواھد بود. یفیسودمند و با ک یامامان مسجد و نماز جمعه، کار یرسان اطالع
گاھیتر ن و درستیشتریبواقف نمودن مردم به اسالم و دادن  ھا،  به آن ین علم و آ

گاھ یبخش تیفین بعد کیمھمتر  ی و ثمره یدھندگ یبه مراسم نماز است؛ ھر چه آ
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شود. تجمع ھر  یشتر میھا ب آن جلسه یبرگزار یت شرعیشتر باشد، مشروعیھا ب جلسه
 یواکاو است. با یروزانه و جمعه بر اعتماد مسلمانان متک یشتر مردم در نمازھایچه ب
 یو اجتماع یاسیو س یفرھنگ یھا دهیل پدیو تحل یدیتوح یزندگ ییل روز و چرایمسا

شتر به یابد و بی یش مینان مردم، افزایھا، اعتماد و اطم به پرسش ییو پاسخگو
نماز  یرسان ن است که اطالعیآورند؛ و برعکس! توّقع عموم مردم ا یمسجدھا ھجوم م

تر شود؛ و به اذھان  تر و جّذاب تر و جامع ش، متنوعیپ ی هجمعه، ھر ھفته باالتر از ھفت
 ییطلب مردم، کامل توجه شود؛ و ھر جمعه، رھنمودھا جو و تنّوع قتیحق طلب و حق

 یتیفیخود را با ھما ن روش و ک یمعنو ی بهیط یم شود تا بتوانند زندگیھا تقد به آن
 عت مقّرر کرده، سر و سامان دھند.یکه شر

ن علم و یتر ن و درستیشتریکه ب ینی، ھر جلسه و محفل دیرسان اطالعگاه یھر پا
ھا بر  مردم توجه نکند، آن جلسه یازھایق و نیه ندھد و به عالیرا ارا ینیشناخت د

 یھا شرفتیپ ی لهیکه به وس -شدن  یجھان ی ن دورهیشوند. در ا یباطل اداره م
 ی، به راحتینترنتیو ا یا ماھواره فراوان یھا ارتباطات و وجود شبکه یند تکنولوژیفرا

امامان جمعه و جماعات، به  ی فهیوظ -ا اثر گذاشت ید مردم دنیتوان در افکار و عقا یم
فه ید وظیروز، با یر و ھوشمند و دانایبص ینتر شده است. عالمیمراتب حّساستر و سنگ

عت اسالم را یابد و بداند چگونه و به چه نحو، شریط مختلف درینقش خود را در شراو 
 کند. ین نشسته نگھداریو شکوه اسالم در برابر دشمناِن به کم یگسترش دھد و از بزرگ

گاھانه ش ینماز جمعه از راه افزا یت بخشیفیبه ک یشگیھم ی به طور خالصه، توجه آ
سر و ته،  یو ب یسطح یھا یو سخنران یکنواختیو کاھش  یپربار علم یھا یراد سخنرانیا

 یشگیحضور ھم یزه برایمردم و انگ یتمندیش احساس رضایافزا یبرا یارابز ی به منزله
گاه  یو پند دھ ینیاصول د یرسان در مسجد و مراسم نماز جمعه خواھد بود. اطالع و آ

ن رو، یجمعه و روزانه است؛ از ا ین کار امامان جمعه و جماعات در نمازھای، مھمتریساز
گاه یت سعید نھایبا اق مردم ی، با عطش و اشتینید یو روشنگر یساز را به عمل آورند تا آ

نش یبرد و با توجه به رسالت و ب یت مراسم نماز جمعه را باال میفین کار، کیھمراه شود. ا
و  یو تکنولوژ یو علم یفرھنگ یھا شرفتیفرھنگ اسالم و پ یاسالم و به برتر یجھان

و  یختم بخار ی ساالنه یھا نماز جمعه، جلسه یت بخشیفی، کیتحّوالت پرشتاب جھان
، ینیمدارس د یسطح آموزش و باال بردن علم یژه ارتقایقرآن ماه مبارک رمضان و به و

 است. یاتیح یو موضوع یار مھم و حتمیبس یکار
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مطرح است نه وابسته  یساالر ستهیھا، شا ند انتخاب امام جمعهیدر فرا  -۸
 .یساالر

؛ »اذا وسد االمر ايل غ� اهله فانتظر الساعة«ند: یفرما یم یثیدر حد ج رسول خدا
 ». دیآن باش یر اھل آن سپرده شود، در انتظار تباھیھرگاه کار به غ«

ان اهللا اليقبض «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س و عبدالله بن عمرو بن عاص
 ينزتعه من العباد،

ً
 ؛اعملاً  يبق لم إذا حىت ،العلماء بقبض العلم يقبض ل�نو العلم انزتااع

 .)١(هیمتفق عل .»وأضلوا فضلوا ،علم بغ� فأفتوا فسئلوا ،جهاالً  وساً ؤر انلاس اختذ

علم و  ،ألفرمود: خداوند ج امبرید: پیـ گو ب عبدالله ابن عمرو بن العاص ـ
رون آورد، از یبندگان ب یھا ن صورت که آن را از قلبیو حکمت را به ا یدانش و فرزانگ

ن از یو راست یقین بردن علماء و فرزانگان حقیبلکه علم و دانش را با از ب برد، ین نمیب
 ،ماند ینم یباق ینید ی گر عالم و فرزانهی، دیقیحق ینکه با مرگ علمایبرد، تا ا ین میب

س و یخرد و خشک مغز را به عنوان رھبر و رئ یآنگاه مردم، افراد جاھل و نادان و ب
، سؤال شود، یرامون احکام و مسائل شرعیچون از آنان پنند و یبرگز یحاکم و مفت

گاھانه و از رو نا شوند و  یجه، ھم خود گمراه می، فتوا دھند. در نتیخرد یجھل و ب یآ
 آورند. یگران را فراھم میو ضاللت د یھم موجبات گمراھ

  ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
نان بر حق ی، جانشیقیختگان حقیگان و فرھ، و فرزانیعلماء و دانشمندان واقع

به  یو شقاوت و بدبخت یھا از ضاللت و گمراھ امبران در رھنمون ساختن انسانیپ
 ھستند. یابیو کام یت و سعادت و خوشبختیھدا یسو

، و ین الھیاوامر و فرام یت، و امانتداران واقعین ھدایداران راست ن، مشعلیعلماء راست
اند. آنھا ھستند  یبخش شرع یو دستورات و احکام تابناک و تعال ینبو یھا م و آموزهیتعال

رت و فراست یت باال، و بصیع، و عقل و خرد سرشار و فقاھت و درایکه با فھم و درک وس
مصون  یو فساد فکر یشتن را و ھم بندگان خدا را از خطا در رأیش، ھم خوینافذ خو

و  یطانی، اوھام، َچرت و َپرتھا و ُخزعبالت شھا، خرافات بدعت یکیدارند و ظلمت و تار یم
 کنند.  یل میھا، تبد ھا، و حکمت تیھا، حقائق، واقع سّنت ییرا به روشنا ینفسان

مسند احمد  ،۵۲ابن ماجه ح  ،۲۶۵۲ترمذی ح  ،۲۶۷۳ – ۱۳ح  ۲۰۵۸/  ۴مسلم  ،۱۰۰بخاری ح  -١
۲  /۱۶۲.  

 

                                           



 ٤٢٣  )جمعه نماز و خطبه) ۴۵( باب: (کتاب الصلوة

 ی نهیشان گنجیھا و دل یق قرآنیشان ظرف معارف و حقایھا نهیآنھا ھستند که س
به شاھراه گران را یھستندکه ھم خود و ھم د ینبو یھا ھا و سنت اسرار و رموز حکمت

 سازند. یرھنمون م ج یعت محمدیراست و درست شر
مباھات و افتخار، و باعث  ی هیک جامعه، مای یو آنھا ھستند که وجودشان برا

، ی، فرھنگیاسیس ،ی، عبادی، عرفانی، اخالقیمانیا یو تکامل و تعال یشرفت و ترقیپ
جمود، انحطاط و باشد. وکم بودنشان، باعث رکود و  یم و... ی، اقتصادینظام
 و قھقراء و ارتجاع است.  یماندگ عقب
علم و دانش و  ی داران عرصه هیرند، که به حق طالیبم ین عالمانی! اگر چنیآر

اجتھاد و عمل و  ی شگامان عرصهیفقاھت و حکمت و پ ی شقراوالن عرصهیپ
رود ا بدین دنیاز ا ین فرزانگانیغ بودند، اگر چنیدعوت و تبل ی آھنگان عرصه شیپ

ن آنھا شوند و یگزیجا یسته نداشته باشند و کسانیسته و بایشا ینیند و جانشیگو
افتاء و درس و  یبر کرس یآن را ندارند، و افراد یستگین مجالس شوند که شایصدرنش

به  یندارند و کسان یبا علم و دانش و حکمت و فرزانگ یچ نسبتینند که ھیس نشیتدر
گاه است که  اند؛ آن یفساد و تباھ ی که خود جرثومهبپردازند  ینیرتق و فتق امور د

گردد و  یم یھا، مستول ھا و دل بدعت، خرافه، اوھام و خزعبالت بر عقل یھا یکیتار
 یبندد و گمراھ یرخت بر م یقیگردند، و علم حق یو ضاللت، ظاھر م یعوامل گمراھ

شود  یدوباره تکرار م تیک جاھلیو دوران تار یکیرد و ضاللت و تاریگ یھمه جا را فرا م
 کنند. ی، سقوط میو ضاللت و جھل و نادان یو مردم دسته دسته در پرتگاه گمراھ

د علماء یم، بایابیبت بزرگ و وحشتناک نجات ین مصیم که از چنیخواھ یپس اگر م
ت دو چندان دھند و مردم یغ اھمیم و تعلم و دعوت و تبلیتعل ی و فرزانگان، به مسئله

آشنا بکنند و آنھا را از حقائق و غوامض علوم  یو شرع یو نبو ین الھیفرام را با اوامر و
 یریز الزم است تا به دنبال فراگیراب کنند و بر مردم نی، سیو معارف اسالم

رند و درک کنند یند و آنھا را با جان و دل فرا گیش برآیخو یو علم ینید یھا یازمندین
عمل بپوشانند و در ھمه حال و در ھمه جا، آنھا را  ی و به خاطر بسپارند و به آنھا جامه

غ یش قرار دھند و در انتشار و تبلیخو یزندگ ی گوش و سرلوحه ی زهین و آویالع نصب
، یجھل و نادان ین کارھا از افتادن در وادیغ نورزند. باشد که ایدر یا لهیچ وسیآن از ھ

 کند.  یری، جلوگیو ذلت و خوار ی، شقاوت و بدبختیضاللت و گمراھ
 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۴۰۶
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ارٍ  َوَ�نْ   ُخْطبَِتهِ  َوقرَِصَ  الرَُّجِل  َصَالةِ  ُطوَل  إِنَّ «: َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  َ�مَّ
ِطيلُوا فِْقِههِ  ِمنْ  َمئِنَّةٌ 

َ
َالة فَأ   واقرصوا الصَّ

ْ
َيَان من َو�ِن خْطبَةـال

ْ
اهُ  .»سحًرا ابل وَ  .)١(مُسلم رَ

فرمودند:  یدم که میشن ج د: از رسول خدایگو س اسری) عّمار بن ۶( -۱۴۰۶
ه بودن یاز فق یا اش، نشانه ب و کوتاه بودن خطبهیبودن نماز خط یگمان، طوالن یب«

 یکه برخ ید؛ و به راستیید و خطبه را کوتاه نمایکن یاوست؛ پس نماز را طوالن
 ».زندیسخنان، سحرآم

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
د نون، به یھمزه و تشد ی م و کسرهیم ی با فتحه» َمئّنة«د: یگو یم یامام نوو شرح:

 است.» عالمت و نشانه« یمعنا
 ن است:یت باال به طور کامل چنیو روا

فاوجزو أبلغ؛ فلّما نزل قلنا: يا ابا ايلقظان!  س قال: خطبنا عّمار س عن ايب وائل«
اّن طول «يقول:  ج تنّفست؛ فقال: اّ� سمعُت رسول اهللا اوجزت؛ فلو كنتو لقد ابلغت

اّن من و اقرصوا اخلطبة؛و قرص خطبته َمئّنة من فقهه؛ فاطيلو الصالةو الصالة الرجل
 ).۸۶۹(مسلم ح » ابليان سحراً 

کرد. پس  ید سخنرانیما مختصر و مف یبرا س اسرید: عّمار بن یگو س ابووائل«
ار یبس )س ت عّماریقظان! (کنیابوال یم: ایآمد، گفتن ییکه (از منبر) پا یھنگام

. یکرد یتر م یطوالن ی؛ اّما چقدر خوب بود اگر اندکینمود ید سخنرانیمختصر و مف
 یھمانا نماز طوالن«فرمود:  ج دم که رسول خدایگفت: من شن س اسریعّمار بن 

د و یکن یاست. پس نماز را طوالن یل فقه و دانش ویکوتاھش، دل یشخص و سخنران
 .»زندیھا، سحرآم یاز سخنران ید؛ ھمانا برخیینما یکوتاه سخنران

 

 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۴۰۷

 َواْشتَدَّ  َصْوتُهُ  وََعَال  َ�يْنَاهُ  امْحَرَّْت  َخَطَب  إَِذا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  َجابِرٍ  َوَ�نْ 
نَّهُ  َحىتَّ  َغَضبُهُ 

َ
اُ�مْ  َصبََّحُ�مْ «: يقولك َجيش ُمنِْذرُ  َك� نَا بُِعثُْت «: َوَ�ُقوُل  »َوَمسَّ

َ
اَعةُ  أ  َوالسَّ

بَابَةِ  إِْصبََعيْهِ  َ�ْ�َ  َوَ�ْقُرنُ  .»َكَهاَ�ْ�ِ  وُْسَطى السَّ
ْ
اهُ . َوال وَ لِمٌ  رَ سْ  .)٢(مُ

 .۴/۲۶۳؛ و مسند احمد ۱۵۵۶ح  ۱/۴۴۰)؛ دارمی ۸۶۹-۴۷ح ( ۲/۵۹۴مسلم  -١
 .۴۵ح  ۱/۱۷)؛ و ابن ماجه ۸۶۷-۴۳ح ( ۲/۵۹۲مسلم  -٢

 

                                           



 ٤٢٥  )جمعه نماز و خطبه) ۴۵( باب: (کتاب الصلوة

کردند،  یراد میخطبه ا ج که رسول خدا ید: ھنگامیگو س ) جابر۷( -۱۴۰۷
گرفت تا  یتشان شّدت میشد و خشم و عصبان یشان بلند میچشمانشان قرمز و صدا

ند: دشمن، صبح و شام به یگو یدھند و م یھشدار م یکه انگار از آمدن لشکر ییجا
 ».ورش خواھند بردیشما حمله خواھند کرد و 

خته ین دو تا برانگیامت، مانند ایمن و ق«فرمودند:  یشان م در خطبهچنین  ھم و
دادند (و به ما نشان  یرا کنار ھم قرار م» یُوسط« و» سّبابه«؛ و دو انگشت »میا شده

 دادند). یم
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 ن آمده است:یح مسلم، به طور کامل چنیت باال در صحیروا شرح:

 عال صوتهو اذا خطب امحّرت عيناه ج قال: اكن رسول اهللا س عن جابر�ن عبدا�«
 بُعثُت انا«�قول: و ؛»مّسا�مو صّبح�م«يقول: اشتّد غضبه حيّت اكنّه منذر جيش و
اّما بعد؛ فاّن خ� «�قول: و الوسطي.و �قرن ب� اصبعيه: السّبابةو ؛»الساعة كهات�و

ّ� بدعة و رّش االمور �دثاتهاو س خ� اهلدي، هدي �مدو احلديث كتاب اهللا
َديناً  كمن ترو هلهانا او� ب�ّل مؤمن من نفسه، من ترک ماًال فال«؛ ثم يقول: »ضاللة

 فايلّ 
ً
 ).۸۶۷(مسلم، ح » يلعّ و او ضيااع

نمود، چشمانش  یم یسخنران ج که رسول خدا ید: ھنگامیگو س جابربن عبدالله«
ا از یکه گو ییگرفت تا جا یشد و خشم و غضبش شّدت م یش بلند میشد، صدا یقرمز م
 .»کردصبح وشام به شما حمله خواھند «د: یگو یترساند و م یم یلشکر

خته ین دو تا برانگیامت مانند ایمن و ق«فرمود:  یاش م ین در سخنرانیھمچن
 داد. یداد (و به ما نشان م یرا کنار ھم قرار م ی؛ و دو انگشت سّبابه و وسط»میا شده
ن سخن، کتاب خداست و یاّما بعد؛ ھمانا بھتر«فرمود:  یاش) م یدر سخنرانچنین  ھم

ن) است یدر د ین امور، بدعت (نوآوریاست و بدتر ج ن رھنمود، رھنمود محمدیبھتر
نسبت به خودش،  یمن از ھر مؤمن«فرمود:  یسپس م». است یو ھر بدعت، گمراھ

رد؛ یگ یاش تعّلق م گذاشت، به خانواده یاز خود باق یمالھرکس  دارم؛ یشتریت بیاولو
 ».من است ی گذاشت، بر من و به عھده یاز خود باق یا فرزندانیو ھر کس، قرض 

م یک شدن دشمن، بیرا از نزد یکه گروھ یا دھنده میمانند ب»: شیمنذر ج«
 ورش برند.یھا  بر آن یدھد تا مبادا به صورت ناگھان یم
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اكمو صبّحكم« ور  ا شب ھنگام بر شما حملهیدشمن، صبح ھنگام  یبه زود»: مسّ
 خواھد شد.
َفٌق ] (۸[ - ۱۴۰۸  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

َميَّةَ  بِْن  َ�ْعَ�  َوَ�نْ 
ُ
  ج انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل  أ

ُ
ِمنرَْبِ  ىلَعَ  َ�ْقَرأ

ْ
ْ َ�َٰ�ٰلُِك ِ�َۡقِض ﴿: ال َونَاَدۡوا

 .)١(]٧٧[الزخرف:  ﴾َعلَۡيَنا َر�َُّك 

دم که بر فراز منبر، از یشن ج امبر اکرمید: از پیگو س ةیبن ام یعنلی) ۸( -۱۴۰۸
ه یآ ۱۳شروع کردند (و تا آخر سوره، که در مجموع » زخرف« ی سوره ۷۷ ی هیآ

ْ َ�َٰ�ٰلُِك ِ�َۡقِض َعلَۡيَنا ﴿د: یفرما یباشد ادامه دادند؛) آنجا که خداوند م یم َونَاَدۡوا
راند و نابودمان یمالک! پروردگارت ما را بم یزنند: ا یاد میآنان فر« ؛]۷۷[الزخرف:  ﴾...َر�َُّك 

 )».مین عذاب دردناک، آسوده شویم و از این، رنج نبریش از ایگرداند (تا ب
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 )حیَصحِ ] (۹[ - ۱۴۰۹

مِّ  َوَ�نْ 
ُ
َخْذُت  َما: قَالَْت  انلُّْعَمانِ  بِْن  َحاِرثَةَ  بِنِْت  ِهَشامٍ  أ

َ
 ﴾١لَۡمِجيدِ ٱ ۡلُقۡرَءانِ ٱٓقۚ وَ ﴿ أ

 ]١[ق: 
 
َّ

ِمنرَْبِ  ىلَعَ  مُجَُعةٍ  لُكَّ  َ�ْقَرُؤَها ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  لَِسانِ  َ�نْ  إِال
ْ
 َرَواهُ . انلَّاس خطب إَِذا ال

 .)٢(ُمسلم

را فقط از » ق« ی د: من سورهیگو س ) اّم ھشام دختر حارثة بن نعمان۹( -۱۴۰۹

 یبرا ج که آن حضرت یرا ھر روز جمعه، ھنگامیام؛ ز اد گرفتهی ج زبان رسول خدا
فرمودند، بر فراز منبر، آن را تالوت  یراد مینمودند و خطبه ا یم یمردم سخنران

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

 ن آمده است:یح مسلم به طور کامل چنیت در صحین روایا شرح:

 .)۸۷۱-۴۹ح ( ۲/۵۹۴؛ و مسلم ۴۸۱۹ح  ۸/۵۶۸بخاری  -١
 .۶/۴۳۶)؛ و مسند احمد ۸۷۳-۵۱ح ( ۲/۵۹۵ مسلم -٢
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 ج قالت: لقد کان تّنورنا و تّنور رسول الله س عن اّم ھشام بنت حارثة بن النعمان«
اال عن لسان » دیق و القران المج«سنة و بعض سنة؛ و ما اخذُت  ن اویواحدًا سنت

 ).۸۷۳(مسلم، ح » المنبر اذا خطب الناس یوم جمعة علیقرؤھا کل ی ج رسول الله
، تنور ما و یک سال واندیا ید: دو سال یگو س ام ھشام دختر حارثة بن نعمان«

اد ی ج رسول خدارا فقط از زبان » ق« ی بود. من سوره یکی ج تنور رسول خدا
نمود،  یم یمردم سخنران یبرا ج که آن حضرت یرا ھر روز جمعه، ھنگامیگرفتم؛ ز

 ».کرد یمنبر آن را تالوت م یباال
 )حیَصحِ ] (۱۰[ - ۱۴۱۰

نَّ : ُحَر�ٍْث  بِْن  َ�ْمِرو َوَ�نْ 
َ
ْرىَخ  قَدْ  َسوَْداءُ  ِعَماَمةٌ  وََعلَيْهِ  َخَطَب  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
 َ�ْ�َ  َطَرَ�يَْها أ

  يَْومَ  َكِتَفيْهِ 
ْ
اهُ . ُجُمَعةِ ـال وَ  .)١(مُسلم رَ

راد یدر روز جمعه خطبه ا ج د: رسول خدایگو س ثی) عمرو بن ُحر۱۰( -۱۴۱۰
طرف آن را در ھردو  اه رنگ بود کهیس یا شان، عمامهیفرمودند و حال آن که بر سر ا

 خته کرده بودند.یش، آویخو ی ان دو شانهیم
 ].ت کرده استیمسلم رواث را ین حدی[ا

 خته نموده بود.یرھا کرده بود؛ آو»: یارخ« شرح:
حت یراد خطبه پرداخت؛ پند و اندرز و موعظه و نصیان مردم به ایدر م»: خطب«

 یگروھ یبرا یحت کردن؛ خطبه خواندن؛ وعظ و سخنرانیوعظ و نص»: خطابة«نمود. 
 از مردم.

کعبه  ی خانه ی در کنار دروازه ،ج اکرمامبر یپ ی راد خطبهیشود که ا یخاطرنشان م
 بوده است.

 به دو گونه آمده است: یت، در ترمذین روایا

 ج عن جعفر بن عمرو بن حر�ث، عن ابيه قال: رأيُت يلع رأس رسول اهللا«  -۱
 یکه وکند  می تیاز پدرش روا ،س ثیجعفربن عمرو بن ُحر«؛ »عمامة سوداء

 ».دمیاه دیبه رنگ س یا عمامه ج گفت: بر سر مبارک رسول خدا

؛ و ابن ماجه ۵۳۴۶ح  ۸/۲۱۱؛ نسایی ۴۰۷۷ح  ۴/۳۴۰)؛ ابوداود ۱۳۵۹-۴۵۲ح ( ۲/۹۹۰مسلم  -١
 .۲۸۲۱ح  ۲/۹۴۲به اختصار؛ 
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عليه و خطب انلاس ج عن جعفر�ن عمرو بن حر�ث، عن ابيه، اّن انليبّ «  -۲

 یکه وکند  می از پدرش نقل ،س ثیجعفر بن عمرو بن حر«؛ »عمامة سوداء

 ی که عمامه یراد فرمودند، در حالیمردم خطبه ا یبرا ج امبر اکرمیگفت: پ
 ».اه بر سر داشتندیس

ش را بر یخو ی عمامه ی شمله ج افتاد که رسول خدا یاتفاق م یبه ھر حال، گاھ
ر چانه (تحت یز زین یکرد و گاھ یزان میھا آو ان شانهیز مین یھا و گاھ دوش یرو

د. از یپوش یر عمامه، کاله میاه رنگ و در زیس ی شتر، عمامهیداد؛ و ب یالحنک) قرار م
فرمود:  یبند بود و میر عمامه، پایدر زدن کاله یکرد. به پوش یبلند استفاده نم یھا کاله

پوشند و ما در  ین است که آنان عمامه بدون کاله مین باره، ایفرق ما و مشرکان در ا«
 (ابوداود؛ کتاب اللباس).» میدھ یر عمامه، کاله قرار میز

 )حیَصحِ ] (۱۱[ - ۱۴۱۱

َحُدُ�مْ  َجاءَ  إَِذا«: �ْطب وَُهوَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َجابِرٍ  َوَ�نْ 
َ
  يَْومَ  أ

ْ
 ُجُمَعةِ ـال

َِمامُ 
ْ

َعتَْ�ِ  فل��ع َ�ُْطُب  َواإل
ْ
اهُ  .»فيهَما ويلتجوز َر� وَ  .)١(مُسلم رَ

کردند،  یراد میکه خطبه ا یدر حال ج د: رسول خدایگو س ) جابر۱۱( -۱۴۱۱
که امام  یاز شما در روز جمعه (به مسجد جامع) آمد، در حال یکیھرگاه «فرمودند: 
 ».دیھا را مختصر و کوتاه نما د دو رکعت نماز بگزارد و آنیراد خطبه بود، بایمشغول ا

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 ن آمده است:یگر از مسلم، چنید یتیدر روا شرح:

قاعد يلع  ج رسول اهللاو انّه قال: جاء ُسلَيک الغطفا� يوم اجلمعة س عن جابر«
ار�عت ر�عت�؟ قال: ال، قال: قم  :ج ُسليک قبل ان يُصّ�؛ فقال هل انليبّ املنرب؛ فقعد 

 ).۸۷۵(مسلم، ح » فار�عهما
 که رسول خدا یآمد در حال یک غطفانید: روز جمعه، ُسلیگو س جابربن عبدالله«

ن که نماز بخواند، نشست؛ یک قبل از ایخواند). سل یبر منبر نشسته بود (و خطبه م ج

 .۳/۳۱۶)؛ و مسند احمد ۸۷۵-۵۹ح ( ۲/۵۹۷ مسلم -١

 

                                           



 ٤٢٩  )جمعه نماز و خطبه) ۴۵( باب: (کتاب الصلوة

ر. رسول یک گفت: خیسل ؟»یا ا دو رکعت نماز خواندهیآ«به او فرمود:  ج رسول خدا
 .»بلند شو و دو رکعت نماز بخوان«فرمود:  ج خدا

 یا«فرمود:  ج ح مسلم آمده است که رسول خدایگر، در صحید یتیو در روا
ھرگاه «سپس فرمود: ». ھا را مختصر کن ک! بلند شو و دو رکعت نماز بخوان و آنیسل

راد خطبه بود، دو رکعت نماز یکه امام مشغول ا یاز شما در روز جمعه آمد در حال یکی
 ».دیھا را مختصر نما بخواند و آن

ة یتح«ن باورند که خواندن یث، بر این حدیھا با توجه به ا یھا و حنبل یشافع

ندارد؛ بلکه خواندن آن،  یوارد، اشکال افراد تازه یبه ھنگام خطبه، برا» المسجد
 باشد. یز میده نیحب و پسندمست

کوفه،  ینینظران د فه، امام مالک و فقھاء و صاحبیدگاه، امام ابوحنین دیدر مقابل ا
دگاه جمھور یست.دیز نی، جایگونه نماز و سخن چین باورند که به وقت خطبه، ھیبر ا

 :ن جمھور، عبارتند ازیل و براھیدال. ن استیز ھمیصحابه و تابعان ن

ْ سۡ ٱفَ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ�َذا قُرَِئ ﴿ ی هیآ -۱ نِصُتواْ لََعلَُّ�مۡ  ۥَ�ُ  َتِمُعوا
َ
[األعراف:  ﴾٢٠٤َ�ُونَ تُرۡ  َوأ

د تا ید و خاموش باشیشود، گوش فرا دھ یکه قرآن خوانده م یھنگام« ]۲۰۴
 ».دیمشمول رحمت خدا شو

شامل ز ینماز بوده است؛ اّما خطبه را ن یه، برایم که نزول آیان کردیشتر بیپ
 دانند. یھا، آن را مخصوص خطبه م یکه شافع یشود؛ حتّ  یم

االمام �طب: و من قال يوم اجلمعة«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهیابوھر -۲
ھر کس در روز جمعه و به ھنگام خواندن خطبه «)؛ ی(ترمذ» انصت؛ فقد لغا

را  یا ھودهیسخن ب ید: ساکت باش؛ به راستیتوسط امام، (به دوستش) بگو
 ».گفته است

که امر به  یز منع فرمودند؛ در حالیث، از امر به معروف نین حدیدر ا ج امبر اکرمیپ
به » ة المسجدیتح«ن یمستحب است؛ بنابرا» ة المسجدیتح«باشد و  یمعروف، فرض م

 ممنوع است. یق َاولیطر

نقل شده است که از  س یشه ھذلیاز نب یثیدر مسند احمد بن حنبل، حد  -۳

 کند: یت مین روایچن ج امبریپ
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اّن املسلم اذا اغتسل يوم اجلمعة ثم اقبل ايل املسجد، اليؤذي احداً؛ فان لم �د «
انصت حيّت يقيض و ان وجد االمام قد خرج، جلس فاستمعو االمام خرج، صّ� ما بدا هل

 ».االمام مجعته
است که  ز و مشروعیجا یان شده است که نماز تا زمانیث، به صراحت بین حدیدر ا

ز کرد ید از خواندن نماز پرھیامام، خطبه را آغاز نکرده باشد و ھرگاه خطبه آغاز شد، با
ث ین حدیپس از نقل ا» مجمع الزوائد«در  یثمیو به خطبه گوش فرا دھد. عالمه ھ

(ر.ک: مجمع » خ احمد و ھو ثقةیح خال شیرواه احمد و رجاله رجال الصح«سد: ینو یم
امام «)؛ ۱۷۱ص  ۲ب و نحو ذلک، ج یلجمعة من الغسل و الطالزوائد، باب حقوق ا

خ احمد که او یباشد به جز ش یح میت کرده و رجال آن، صحیث را رواین حدیاحمد ا
 ».ز ثقه استین

سمعُت «نقل شده است که گفت:  س ، از عبدالله بن عمریدر معجم طبران  -۴

ال و نرب فال صالةاالمام يلع املو يقول: اذا دخل احد�م املسجد ج رسول اهللا
دخل المسجد و االمام یمن ی(مجمع الزوائد، باب ف» الكم حيت يفرغ االمام

 یکیھرگاه «فرمود:  یدم که میشن ج از رسول خدا«)؛ ۱۸۴ص  ۲خطب، ج ی
راد خطبه) بود، یا یکه امام بر فراز منبر (برا یاز شما وارد مسجد شد در حال

خطبه، نه نماز درست است و نه سخن در آن صورت تا زمان فارغ شدن امام از 
 ».گفتن

د یی، تأیمتعدد یھا نهیقر ی لهیبه وس یول -ف است یاگر چه ضع -ث، ین حدیا
 به، عمل خود عبدالله بن عمریش یث مصّنف ابن ابین که: طبق حدیشده است؛ اول ا

 عن ابن عباس«ت شده است: ین روایث بوده است. آنجا که چنین حدیمطابق با ا ،س
از ابن «؛ »الالكم يوم اجلمعة بعد خروج االمامو ابن عمر، انهما اكنا ي�رهان الصالةو

ت شده است که آن دو، نمازگزاردن و سخن گفتن در روز یروا س و ابن عمر س عباس
راد خطبه) را ناپسند یا یمنبر (برا یجمعه، پس از خارج شدن امام به سو

 ».دانستند یم

عن ابن عمر انه اكن يصّ� يوم اجلمعة؛ فاذا خرج : «ت شده است کهیرواچنین  ھم و

گزارد؛ و  یدر روز جمعه، نماز م یت است که ویروا س از ابن عمر«؛ »االمام لم يصّل 
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 ی(مصّنف ابن اب» کرد یشد، نماز را ترک م یرون میراد خطبه) بیا یچون امام(برا
 »).الکالم اذا صعد المنبر و خطب یف«بة؛ باب یش

ص  ۱ح مسلم، ج ی(در شرح صح یکه: طبق اذعان و اعتراف عالمه نوون یدّوم ا
دگاه ین)، دیصّل رکعتیخطب او خرج للخطبة فلی، فصل من دخل المسجد و االمام ۲۸۷

ن بوده است که یبر ا س طالب یبن اب یو عل س عثمان بن عّفان ،س عمر بن خطاب
گر از صحابه (مانند ابن ید یرخدانستند؛ و نظر ب یز میبعد از شروع خطبه، نماز را ناجا

ن بوده است. و یز ھمیب) نید بن مسیو تابعان (مانند سع )س و ابن عمر س عباس
د قرار گرفته شده ییبا تعامل، مورد تأ«ف، یث ضعیمسّلم، اگر چنانچه حد ی طبق قاعده

 باشد. یث قابل استدالل میدر آن صورت، آن حد» باشد

ثابت نشده است  ج امبر اکرمیھرگز از پ ،س ث جابر بن عبداللهیعالوه از حد  -۵
را دستور به خواندن نماز دھند؛ به عنوان مثال: در  ین خطبه، کسیکه در ح

، در روز جمعه ییروستا یت شده است که مردین روای، چن»استسقاء«ث یحد

 یگر براید ی آمد. ھفته ج امبر اکرمی، به نزد پیسال ت از قحطیشکا یبرا
 مرحله، رسول خداھردو  آمد. برحسب اتفاق، در یگرفتگل و آبیت از سیشکا
در حال خواندن خطبه بود؛ با وجود آن، به او دستور خواندن سّنت نداد.  ج

 ).۱۳۷ص  ۱المسجد الجامع، ج  ی؛ باب االستسقاء فیح بخاری(صح
 یھا در دوران خطبه به مسجد آمد و جھت رفتن به صف یگر، شخصید یا در واقعه

دند و خطاب بدو یاو را د ج رمکامبر ایرفت؛ پ یاول، از سر و گردن مردم باال م
 یء رقاب الناس و االمام علیعن تخط ی، باب النھیی(نسا» تیاجلس! فقد آذ«فرمودند: 

ن! به یبنش«وم الجمعة)؛ یء رقاب الناس یوم الجمعة؛ و ابوداود؛ باب تخّط یالمنبر 
 ».یدم را فراھم آوردت مریکه اسباب آزار و اذ یراست

ن شرح، نقل کرده یرا بد س ش، داستان عبدالله بن مسعودیابوداود در سنن خو

ابن  كفسمع ذل». اجلسوا«يوم اجلمعة قال:  ج عن جابر قال: ملّا استوي رسول اهللا«است: 

» تعال يا عبداهللا بن مسعود«فقال:  ج فجلس عيل باب املسجد. فراه رسول اهللا ؛س مسعود
 ).۱۵۶ص  ۱خطبته، ج  یکّلم الرجل فی(ابوداود؛ باب االمام 
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بر فراز منبر قرار  ج امبر اکرمید: چون در روز جمعه، پیگو س جابر بن عبدالله«

(در حال آمدن به مسجد بود که)  س عبدالله بن مسعود». دینیبنش«گرفت، فرمود: 

 ی درنگ بر دروازه ین رو، بید؛ از ایبر نشستن) شن یرا (مبن ج رسول خدا یصدا

 ».ایابن مسعود! جلو ب یا«د و فرمود: یاو را د ج مسجد نشست. رسول خدا

دستور خواندن نماز را  س به عبدالله بن مسعود ج امبر اکرمیز پیث نین حدیدر ا
 نداد.

در حال  س به مسجد وارد شد که عمر بن خطاب یزمان ،س عثمان بن عّفان یبار

ه و سرزنش یر آمدن و غسل نکردن تنبیاو را به خاطر د س خواندن خطبه بود. عمر
االغتسال  یما جاء ف«ح مسلم، باب یھا را نداد. (صح دستور به خواندن سّنت یکرد؛ ول

 »)وم الجمعةی
 ین امر ھستند که در زمان خطبه، نمازیل بر ایھا، دل ھا و واقعه ن داستانیا ی ھمه

 مشروع نبوده است.

) گفته شده است که ۱۴۱۱ث شماره ی(حد س بن عبداللهث جابر یدر پاسخ به حد
 یث مختلفین واقعه در احادیل این واقعه، مربوط به قبل از خطبه بوده است. تفصیا

راد یا ی، برایا در روز جمعه ج امبر اکرمین قرار بود که پیآمده است؛ و ماجرا از ا
ر و یفق یکه شخصھنوز خطبه را آغاز نکرده بود  یف برد؛ ولیخطبه به منبر تشر

لي«مستمند به نام  کھنه و مندرس وارد مسجد  یھا با لباس» بن هدبة الغطفاين كسُ

او را مشاھده کرد، مناسب دانست که او  ی رانهیظاھر فق ج امبر اکرمیکه پ یشد. زمان
 ینند و متوجه فقر و تنگدستیاصحاب او را بب ی را دستور به خواندن نماز دھد تا ھمه

 امبریادامه داشت، پ س کیکه نماز سل ین رو، تا زمانیند؛ از ایاو شوند و بدو کمک نما
 ھمچنان ساکت نشسته بود و خطبه را شروع نکرد. ج

ن امسک عن یالرکعت یصلّ یث امره ان یح ج یان النب«د: یگو یس میمحمد بن ق

االمام �طب، يصّ� و يف الرجل ييجء يوم اجلمعة«بة، باب، یش ی(مصّنف ابن اب» الخطبة

 امبریک فرمان داد تا دو رکعت نماز بگزارد، خود پیبه سل ج امبریپ یوقت«؛ »)ر�عت�
 ».دیاز خطبه خواندن دست کش ج
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ب یق و ترغیتشو س کیصحابه را به صدقه دادن بر سل ج و در آخر، رسول خدا
 به او کمک کردند. یز، مبلغ قابل توجھیکرد که آنان ن

ن ماجرا یانگر ایث، فقط بین حدیگردد که ا ین ماجرا، مشخص میا اق و سباقیاز س
 ل ذکر کرد.یتوان آن را در مقابل قواعد، به عنوان دل یخاص است و نم ی و واقعه

ح یرا امام مسلم در صح س یک غطفانیل عدم شروع خطبه به ھنگام آمدن سلیدل

 ج الجمعة و رسول اللهوم ی یک الغطفانیجاء سل«ن الفاظ ذکر کرده است: یش با ایخو

در روز  یدر حال س کیسل«)؛ ۲۸۷ص  ۱(مسلم، کتاب الجمعة، ج » المنبر یقاعد عل

 ».منبر نشسته بود یبر رو ج جمعه به مسجد آمد که رسول خدا

راد یستاده، خطبه ایشه در حالت ایھم ج است که رسول خدا ین در حالیو ا
 نوز خطبه شروع نشده بود.ن است که ھیل بر ایشان، دلیکرد و نشستن ا یم

آمده  یداشت، در ترمذ یا رانهیار فقیوضع بس س یک غطفانین امر که سلیل ایدل

ة«د: یگو س ید خدریاست؛ آنجا که ابوسع  یمرد«؛ »انّ رجالً جاء يوم اجلمعة يف هيئة بذّ
 ».رانه به مسجد آمدیفق یئتیدر روز جمعه، با ھ

خطبه را آغاز نکرد،  ،س کیتمام شدن نماز سلتا زمان  ج امبرین امر که پیل ایو دل
 خطب) ذکر شده است.ین اذا جاء الرجل و االمام یالرکعت یف«(در باب  یدر دارقطن

ست؛ یمناسب ن» ة المسجدیتح« ین واقعه براین که استدالل از ایگر، اید ی نکته

بعد از وارد  س کی، ظاھر است که سل»قم فارکع« :ج امبر اکرمیپ ی ن فرمودهیرا از ایز
ن آمده است: یح مسلم چنیت صحیکه در روا ییشدن به مسجد، نشسته بود؛ تا جا

ار�عت ر�عت�؟ قال: ال. قال: قم  :ج قبل ان يصّ�، فقال هل انليب كفقعد سلي«
 گردد. یة المسجد فوت میو پرواضح است که با نشستن، تح». فار�عهما
خطب) یمن دخل المسجد و االمام یت ابن ماجه (باب ما جاء فین در روایھمچن

ش یا پیآ«؛ »ءین قبل از تجیت رکعتیأصلّ «د یپرس یاز و ج امبر اکرمیآمده است که پ
گاه رسول  آن». ریخ«؛ »ال«در پاسخ گفت:  یو ؟»یدو رکعت نماز گزارد از آمدنت،

 ».پس دو رکعت نماز بگزار«؛ »نیفصّل رکعت«فرمود:  ج خدا
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دستور خواندن  ج امبر اکرمیشود که پ یم مشّخص یث به خوبین حدیاز ا
 .ة المسجد را!یقبل از نماز را داده است نه نماز تح یھا سّنت

باشد که استنباط  یخاّص م ی ک واقعهی س یک غطفانیدر ھر صورت، داستان سل
ة المسجد مستحب است، یراد خطبه، تحین این که در حیبر ا یاز آن، مبن یحکم عموم

ز به ین س یک غطفانیث سلیحات فوق، جواب حدیکه با توض نیست؛ ضمن ایدرست ن
 طور کامل داده شده است.

 ن شرح است:یبد س کیث سلیحد ی و خالصه

ساکت نشسته  ج امبریخواند، پ ینماز م س یک غطفانیکه سل یمدت زمان الف)
ن یوارد شده است.) و ا یبه و دارقطنیش یت مصّنف ابن ابیکه در روا بودند. (ھمچنان

 شود. یمّدت سکوت، شامل احکام و مقّررات خطبه نم
ت مسلم یباشد. ھمچنان که در روا ین ماجرا، مربوط به قبل از شروع خطبه میا ب)

 ».قاعد يلع املنرب ج رسول اهللاو جاء سليک الغطفا� يوم اجلمعة«آمده است: 

بود  س یک غطفانیسل یمتوجه کردن صحابه، به فقر و تنگدست ج امبریھدف پ ج)
 نماز بود. یآن، ھمان بلند کردن برا ین روش برایتا به او کمک کنند؛ و بھتر

توان از آن، در  یباشد که نم یم» حال العموم لھا«ل واقعات ین واقعه، از قبیا د)
 استنباط کرد. یمقابل قواعد کلّ 

ن که: یذکر شده است؛ و آن ا س یک غطفانیسل یماجرا یز برایگر نید یجواب ه)
ممنوع نشده » سخن گفتن در نماز«اتفاق افتاده است که ھنوز  یماجرا، در زمانن یا

ز نماز و سخن گفتن، ینماز قرار داشت، در آن ن ی که خطبه در درجه ییبود؛ و از آنجا
 ز بوده است.یجا

ز دارند؛ ین یگرید یل قویھا، دل یھا و حنبل ین موضوع، شافعیناگفته نماند که در ا

اذا جاء احد�م يوم «باشد که گفت:  یم س جابر بن عبدالله ثیو آن، ھمان حد
ھرگاه «)؛ ۱۴۱۱ث شماره ی(حد» يلتجوز فيهاو االمام �طب، فل��ع ر�عت�و اجلمعة

راد خطبه یکه امام مشغول ا یاز شما در روز جمعه (به مسجد جامع) آمد در حال یکی
 ».دیاه نماھا را مختصر و کوت د دو رکعت نماز بگزارد و آنیبود، با

 



 ٤٣٥  )جمعه نماز و خطبه) ۴۵( باب: (کتاب الصلوة

باشد؛  یز نمین یک غطفانیسل ی باشد و مخصوص واقعه یم» یقول«ث، ین حدیا
 است. یو کلّ  یحکم عموم یبلکه دارا

ث، ین حدیاند: ا ث، گفتهین حدی، در پاسخ بدینظران اسالم از علماء و صاحب یبرخ
و نار دچار وھم شده است یت کردن از عمرو بن دیدر روا یاز تفّرد شعبه است و و

ث یباشد و شعبه، به اشتباه آن را حد یم س کیسل ی ث، در اصل، مربوط به واقعهیحد
 قرار داده است.  یقول

ح مسلم یو صح یح بخاریث صحیاحاد یرا تمامیست؛ زین پاسخ درست نیا یول
است که خود  ین در حالیباشند؛ و ا یح میز در آن دو است) صحیت شعبه نی(که روا
، یل، نسبت دادن و ھم به ویث است و بدون دلیالحد ین فیرالمؤمنیز، امیشعبه ن

 ح است.ی، صحیدیگونه شک و ترد چیث شعبه، بدون ھین رو، حدیست؛ از ایدرست ن

 :یقرآن ی هیمعارض با آ س ث جابرین است که حدیث، ایو جواب درست حد

ْ ٱفَ  ۡلُقۡرَءانُ ٱ�َذا قُرَِئ ﴿  ْ  ۥَ�ُ  ۡسَتِمُعوا نِصُتوا
َ
  .]۲۰۴[األعراف:  ﴾...َوأ

ھا  ان آنیشتر به بیاند (که پ ھا استدالل کرده است که احناف از آن یثیگر احادیو د
 پرداخته شد).

، »خطبیاالمام «د گفت: مراد از ین بایم، چنیریکار بگ» قیتطب«حال، اگر از روش 
 میامام بخواھد و تصم یعنیاست؛ » خطبیکاد االمام ان «ا ی» خطبیرد االمام ان ی«
ار کرده شود، در آن صورت، یاخت» حیترج«راد کند؛ و اگر روش یرد که خطبه ایبگ

 ح دارند:یاز خواندن نماز به ھنگام خطبه، به چند عّلت ترج ینھ یھا تیروا
 است.» ُمحّرم«ح از آِن ی، ترج»حیُمب«و » ُمحّرم«ن یبه ھنگام تعارض ب -۱
 د شده است.یی، با قرآن، تأینھ یھا تیروا -۲
 د است.یی، مورد تأین کلّ ی، با اصول و موازینھ یھا تیروا -۳
 باشد. ید میین، مورد تأی، با تعامل و عملکرد صحابه و تابعینھ یھا تیروا -۴
ة یکند؛ چون نماز تح یرا م ینھ یھا تیز حکم به عمل بر روایاط نیاحت -۵

گنھکار  یست و به خاطر ترک آن، کسی، واجب نیچ مذھبیالمسجد در ھ
از سخن گفتن و نماز  ینھ«ث یکه ترک کردن احاد یشود؛ در حال ینم

ن رو، احناف با در نظر گرفتن یکند؛ از ا یک میانسان را به گناه نزد» گزاردن
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و به ھنگام خطبه، نماز را ممنوع کنند  می عمل یث نھیاط، بر احادیاحت
 دانند. یم
َفٌق ] (۱۲[ - ۱۴۱۲  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

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

َ
َعةً  أ

ْ
َالةِ  ِمنَ  َر�  اِإلَمام َمعَ  الصَّ

َالة أْدرك فقد  .)١(»لكَها الصَّ

ک رکعت از یھر کس «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱۲( -۱۴۱۲
 ». افته استیآن نماز را در یتمام یابد، به راستینماز را ھمراه با امام در

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
، امام احمد بن حنبل و امام محمد بن یدگاه، امام مالک، امام شافعیاز د شرح:
وست، یدر رکعت دوم نماز جمعه، بعد از رکوع به جماعت پ ی، اگر شخصیبانیحسن ش

 ل کردن نماز ظھر بر او واجب است.یدر آن صورت، تکم
ن باورند که اگر نمازگزار، قبل از سالم دادن امام یبر اوسف یفه و امام ابویامام ابوحن

 د، در آن صورت، فقط دو رکعت جمعه را بخواند.یبه جماعت ملحق گرد
 رهیث ابوھری، امام احمد و امام محمد، از مفھوم مخالف حدیامام مالک، امام شافع

ک رکعت از ی ین طور که اگر کسیکنند؛ ا ی) استدالل م۱۴۱۲ث شماره ی(حد س
، ییت نسایا اصًال به جماعت ملحق نشده است. و در روایابد، گویجماعت را نتوانست در

من «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو یبه صراحت، نماز جمعه ذکر شده است؛ آنجا که م
، باب من ادرک رکعة من صالة الجمعة، یی(نسا» ادرک من صالة الجمعة رکعة فقد ادرک

 یابد، به راستیز نماز جمعه را ھمراه با امام درک رکعت ایھر کس «)؛ ۲۱۰ص  ۱ج 
 ».افته استیآن نماز را در یتمام

است که در  س رهیث مرفوع ابوھریوسف، از حدیفه و امام ابویاستدالل امام ابوحن

أتوها و يقول: اذا اُقيمت الصالة فال تأتوها �سعون ج سمعُت رسول اهللا«آن آمده است: 
 و مسلم). ی(بخار» ما فات�م فاَتّمواو ادر�تم فصلّواتمشون؛ علي�م السكينة؛ فما 

 ۲/۴۰۲؛ ترمذی ۱۱۲۱ح  ۱/۶۶۹)؛ ابوداود ۶۰۷-۱۶۲(ح  ۱/۴۲۴؛ مسلم ۵۸۰ح  ۲/۵۷بخاری  -١
؛ موطأ ۱۲۲۰ح  ۱/۳۰۱؛ دارمی ۱۱۲۲ح  ۱/۳۵۶؛ ابن ماجه ۵۵۳ح  ۱/۲۷۴؛ نسایی ۵۲۴ح 

  .۱/۲۴۱؛ و مسند احمد »کتاب الجمعة«، ۱۱ح  ۱/۱۰۵مالک 
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که نماز برگزار شد، با عجله و با حالت  یفرمود: وقت یدم که میاز رسول خدا شن«
د. بر شما الزم است آرامش را ید و با متانت و وقار حرکت کنییایآن ن یدن به سویدو

د و بعد از سالم یاو بخوان د، آن مقدار را بایدیکه به امام رس ید؛ ھر مقدارییحفظ نما
 ». دیل کنینماز را تکم ی مانده یامام، باق

 د:یگو س و ابوقتاده

اذ سمع جلبة رجال؛ فلّما صّ� قال: ما شأن�م؟ قالوا:  ،ج بينما �ن نُصّ� مع انليبّ «
استعجلنا ايل الصالة. قال: فال تفعلوا؛ اذا اتيتم الصالة فعلي�م بالسكينة؛ فما ادر�تم 

 و مسلم). ی(بخار» ما فات�م فاَتّمواو فصلّوا

 ید؛ وقتیرا شن یمردان یپا یم؛ ناگاه صدایخواند ینماز م ج کبار با رسول خدای«
دن به نماز یرس ین سر و صدا چه بود؟ گفتند: برایکه از نماز فارغ شد، فرمود: ا

 یکه برا ید، وقتین کار را نکنیفرمود: ا ج امبر اکرمیم؛ پیکرد ی(جماعت) عجله م
که  ید؛ سپس ھر مقدار نمازیت کنید، الزم است که متانت و آرامش را رعاییآ ینماز م
 .»دیرا بعد از سالم امام، تمام کن مانده یاقد و بید، با امام بخوانیتوانست

امده یان نیر آن به میا غیاز جمعه  یاست و در آن، ذکر یث، عام و کلّ ین دو حدیا
 است.

) گفته شده است ۱۴۱۲ث شماره ی(حد س رهیث ابوھریدر جواب استدالل از حد
ل یدلدگاه احناف، حّجت و یباشد که از د ین، استدالل از مفھوم مخالف میکه ا

 باشد. ینم
ن یکند؛ چون مطلب آن، ا یعمل نمکس  ھیچ زیث نیو عالوه از آن، بر ظاھر حد

افته یا که تمام نماز را دریافت، گویک رکعت را دریاست که اگر شخص نمازگزار، فقط 
در  ییھا لین خاطر، تأویست. به ھمیمانده ن یباق یھا به خواندن رکعت یازیاست و ن

ادرک «، »فقد ادرک الصالة«ن که: مراد از عبارت یث صورت گرفته است و آن، ایحد
ک رکعت از نماز جمعه را یھرکس  یعنیاست؛ » ادرک حکم الصالة«ا ی» لة الصالةیفض

 افته است.یحکم نماز را درا یلت یفض یابد، به راستیھمراه با امام در

 





 
 

 

 

 فصل دّوم

 )فیَضعِ ] (۱۳[ - ۱۴۱۳

ِمنرَْبَ  َصِعدَ  إَِذا َ�ِْلُس  اَكنَ  ُخْطبَتَْ�ِ  َ�ُْطُب  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن 
ْ
 َحىتَّ  ال

 
َ
َراهُ  َ�ْفُرغ

ُ
ـمُ  أ

ْ
  َ�ِْلُس  ُ�مَّ  َ�يَْخُطُب  َ�ُقومُ  ُ�مَّ  ؤَذِّنَ ال

َ
اهُ . فيخطب يقوم ثمَّ  َ�تلََكَّمُ  َوال وَ  أَبُو رَ

د اوُ  .)١(دَ

(در روز جمعه) دو خطبه  ج امبر خداید: پیگو س ) عبدالله بن عمر۱۳( -۱۴۱۱۳
نشستند تا آن که مؤّذن از گفتن  ین طور که نخست بر فراز منبر میکردند؛ ا یراد میا

فرمودند؛ سپس  یراد میخاستند و خطبه ا یبرم یگاه از جا شد؛ آن یاذان فارغ م
دوم را  ی شدند و خطبه یگفتند؛ و پس از آن، بلند م ینشستند و سخن نم ی) می(اندک

 کردند. یراد میا
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

باشد  یان شد که خواندن دو خطبه قبل از نماز جمعه، مشروع میز بیشتر نیپ شرح:
راد یستاده، به ایستاده باشد و در حالت ایخطبه، اراد ید به ھنگام ایز بایب نیو خط

 خطبه بپردازد.
 یاو را بشنوند تا محتوا یخود را چنان بلند کند که مردم صدا ید صدایب بایخط

 خطبه به گوش ھمگان برسد.
ب، گوش فرا داد و ید خاموش بود و به سخنان خطیراد خطبه، بایبه ھنگام ا

 ب نشست.یخط یرو روبه
غ، دانشمند و فرزانه، عالم و یح و بلیفص یب، مردیه خطسته است کیشا

، شجاع و نترس، با خبر از مصالح یه و قاریت، فقیت و با کفاینظر، با درا صاحب
گاه به اوضاع و احوال مسلمانان، مخالف با بدعتیاسالم ی جامعه ک یھا و رسوم تار ، آ

 .۲/۳۵؛ و مسند احمد ۱۰۹۲ح  ۱/۶۵۷ ابوداود -١
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 یکار آمده باشد نه از رو یرو یساالر ستهیسته (که بر اساس شایسته و بایت، شایجاھل
که  یمخلص و وفادار، متعّھد و دلسوز باشد به طور ،ح و قاطعی) صریساالر وابسته

اد خدا یاو، مردم را به  یر و نفوذ کالمش گردد و زندگیاعمال و رفتار او سبب تأث
امام جمعه شدن را  یستگیاقت و شاین افراد، لیدگاه اسالم، این رو، از دیاندازد. از ایب

 ندارند:
خبر از مصالح  ی؛ ترسو؛ جاھل؛ بی؛ خرافاتیب؛ بدعتیفرد عوام زده؛ عوام فر

گاه به اوضاع و احوال مسلمانان؛یاسالم ی جامعه بر اساس وابسته که  کسی ؛ ناآ
ح و قاطع و مخلص و صادق یکار آمده باشد؛ آن که در گفتارش صر یرو یساالر

 ی رازهیشکه  کسی نظر؛ و صاحب یو دانشمند است و نه قار هینه فقکه  کسی نباشد؛
اختالف و چند  ی جرثومهکه  کسی او از ھم بپاشد؛ ی لهیبه وس یاسالم ی جامعه
 خدمت؛ ی فتهیقدرت است نه ش ی تشنهکه  کسی شود؛ یاسالم ی جامعه یدستگ
که  کسی ست؛ی، دلسوز و متعّھد و وفادار و مخلص نیاسالم ی نسبت به جامعهکه  کسی

منافع و مصالح خود که  کسی ف باشد؛یضع یو اجتماع ی، عرفانی، اخالقیاز لحاظ علم
 ی در ضمن خطبهکه  کسی ح دھد؛یانش را بر منافع و مصالح افراد جامعه، ترجیو اطراف

مسلمانان ارتباط دارد، مطرح نکند و  یاین و دنیکه با د ینماز جمعه، مسائل مھّم 
و در داخل و خارج آن  یاسالم یمانان در داخل و خارج کشورھااز مسلیآنچه مورد ن

 ینیو د یو اقتصاد یو اجتماع یاسیباشد، مورد بحث قرار ندھد و مسائل س یمنطقه م
گاھ تیرا با در نظر گرفتن اولو ھا را از  نبخشد و آن یھا مطرح نکند و به مردم آ

حفظ  یت و دراز مّدت، براکوتاه مّد  یھا دشمنان باخبر نسازد و برنامه یھا توطئه
 ھا گوشزد نکند. مخالفان، به آن یھا کردن نقشه یو خنث یاسالم ی جامعه
 ینیو د یل اسالمیدار و اھل فکر و مطالعه در مسایار و بیار ھوشیکه بس یکس

شبرد اھداف اسالم و یپ ین مراسم بزرگ، حداکثر استفاده را برایت اینباشد و از موقع
کتاتور و خودکامه و یظالم و د یھا بلکه خود در خدمت انسان مسلمانان را نکند،

 مسلمانان گردد. یو بدبخت یُمستبد باشد و باعث گمراھ
ش را از یخو یینھا ی قت و روح علم و دانش غافل باشد و خواستهیکه از حق یکس

به جاه و مقام، مال و منال، پست و  یابیگاه امام جمعه شدن، دستیفراچنگ آوردن جا
شه و یپ ان ظلمیبا ُامراء و فرمانروا یکی، ارتباط و نزدیاسیو س یت اجتماعیعموق

 



 ٤٤١  )جمعه نماز و خطبه) ۴۵( باب: (کتاب الصلوة

کتاتور و بزرگداشت ثروتمندان و قدرتمندان متکبر و خودکامه و مراوده با آنان و ید
 ھا به حساب آورد. استفاده از مال حرام آن

 یاریمو ھ یشگان ھمکاریپ کتاتوران و ظلمیا و خودکامگان و دیکه با اھل دن یکس
 ی ل و خواستهیآنان، موافق م یایاز دن یریگ پول و بھره یدارد و به ھدف گردآور

د یش در روز جمعه، عقایخو یغیو در جلسات تبلکند  می انیل و احکام را بیھا، مسا آن
دھد و به  یرا انتشار م یبند و بار یو ب ینید یگمراه کننده و خطرناک و ب یو باورھا

 یھا و احکام و آموزه ین تابناک نبویو اوامر و فرام یدستورات الھم و یتعال یجا
اصل و  ینظام خودساخته و ب ی، مردم را به سوین شرعیبخش و سعادت آفر یتعال

 آورد. یگران را فراھم میخود و د یدھد و موجبات گمراھ یاساس مخلوق، دعوت م
ن یاند و صدرنش شده ینن و رّبایراست ین علمایگزیجا یز، کسانیامروز ن یبه راست

ِافتاء، قضاوت، درس،  یبر ُکرس یآن را ندارند و افراد یستگیاند که شا دهیمجالس گرد
 یبا علم و دانش و حکمت و فرزانگ یچ نسبتیاند که ھ س، خطابت و امامت نشستهیتدر

فساد و  ی پردازند که خود جرثومه یم ینیبه َرتق و َفتق امور د یندارند و کسان
ھا و  بدعت، خرافه، اوھام و ُخَزعبالت بر عقل یھا یکیگاه است که تار اند؛ آن یتباھ
 یقیگردند و علم حق یو ضاللت، ظاھر م یگردد و عوامل گمراھ یم یھا مستول دل

ک یو دوران تار یکیرد و ضاللت و تاریگ یھمه جا را فرام یبندد و گمراھ یرخت برم
و ضاللت و جھل  یسته دسته در پرتگاه گمراھشود و مردم د یت، دوباره تکرار میجاھل

 کنند. یسقوط م یو نادان
ھا، نجات بدھد و شّر بدخواھان را به خود  ن چالشیرا از ا یاسالم ی خداوند، جامعه

 ھا برگرداند. آن
 )فیَضعِ ] (۱۴[ - ۱۴۱۴

ِمنرَْبِ  ىلَعَ  اْستََوى إَِذا ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  َمْسُعودٍ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َوَ�نْ 
ْ
نَاهُ  ال

ْ
 اْستَْقبَل

ِمِذيُّ  َرَواهُ . بِوُُجوِهنَا ْ   َحِديٌث  َهَذا: َوقَاَل  الرتِّ
َ

  َ�ْعِرفُهُ  ال
َّ

دِ  َحِديِث  ِمنْ  إِال َفْضِل  بِْن  ُ�َمَّ
ْ
 وَُهوَ  ال

  َذاِهُب  َضِعيٌف 
ْ
 .)١(َحِديِث ـال

 .۵۰۹ح  ۲/۳۸۳ترمذی  -١
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راد یا ی(برا ج د: ھرگاه رسول خدایگو س ) عبدالله بن مسعود۱۴( -۱۴۱۴
شان رو یمان بدیھا ان)، با صورتیگرفتند، ما (مقتد یخطبه) بر فراز منبر قرار م

 م.یگرفت یشان قرار میا یم و رو در رویکرد یم
ت محمد یث را جز به رواین حدیت کرده و گفته است: ایروا یث را ترمذین حدی[ا

 یرا به درستث ید که احادیآ یف به شمار میضع یز فردیم؛ و او نیشناس یبن فضل نم
 ].سپارد یش نمیخو ی به حافظه
شود که به ھنگام خطبه، مردم به طرف امام متوجه  یث ثابت مین حدیاز ا شرح:
 ن است.یز ھمیان نیشوایگر ائمه و پیو د یفه، امام شافعیدگاه امام ابوحنیباشند. د

را اگر ینند؛ زید رو به قبله بنشیند: به ھنگام خطبه، مردم بایگو ین میاّما متأخر
نند، در آن صورت به ھنگام راست کردن صفوف نماز، در یامام بنش یمردم، رو در رو

شود و  یجمعه فارغ م ی را پس از آن که امام از خطبهیتنگنا قرار خواھند گرفت؛ ز
کنواخت کردن صفوف، دچار یشود، مردم در راست و  ینماز جمعه گفته م ی اقامه

 گردند. یمشکل م
نماز (که  یھا د به برابر کردن صفی، باینظران فقھ دگاه صاحبیدن رو، از یاز ا

 ز و اجتناب نمود.یباشد) پرداخت و از مواجه شدن با امام پرھ یواجب م
 ث عبدالله بن مسعودیاند: در حد گفته ینیشمندان دیاز علماء و اند یا و عّده

قرار گرفتن جھت امام (جھت قبله) است نه خود منظور از استقبال، مقابل  س
د یآ یان به طرف خود امام متوجه باشند، در آن صورت الزم میرا اگر مقتدیامام؛ ز

آن را ممنوع قرار داده است؛  ج امبریکه پ ینند؛ در حالیکه به صورت حلقه بنش

» اجلمعةعن اتلحلّق قبل الصالة يوم  ج ن� رسول اهللا«ت شده است: یآنجا که روا

ن که قبل از یاز ا ج رسول خدا«)؛ (سن ابوداود، باب اتلحلّق يوم اجلمعة قبل الصالة
 ».کرده است ینند، نھینماز جمعه، به صورت حلقه بنش

 



 
 

 

 

 فصل سوم

 )حیَصحِ ] (۱۵[ - ۱۴۱۵

 قَائًِما َ�يَْخُطُب  َ�ُقومُ  ُ�مَّ  َ�ِْلُس  ُ�مَّ  قَائًِما َ�ُْطُب  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  َسُمَرةَ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ 
كَ  َ�َمنْ 

َ
نَّهُ  َ�بَّأ

َ
�رث َمَعه صليت َواهللا َ�َقدَ  َكَذَب  َ�َقدْ  َجالًِسا َ�ُْطُب  اَكنَ  �

َ
. َصَالة أليف من أ

اهُ  وَ  .)١(مُسلم رَ

ستاده یوسته به حالت ایپ ج د: رسول خدایگو س ) جابر بن سمرة۱۵( -۱۴۱۵
نشستند؛ سپس  ی) مینخست، اندک ی از خطبهگاه (پس  کردند؛ آن یراد میخطبه ا

دوم) را  ی ستاده، (خطبهیخاستند و ا یبرم یدوم) از جا ی راد خطبهیا ی(برا

راد یبه حالت نشسته خطبه ا ج به تو خبر داد که رسول خداھرکس  خواندند. پس یم

ز شتر ایب ج دروغ گفته است؛ به خدا سوگند! که من با آن حضرت یاند، به راست نموده
 ام. دو ھزار نماز گزارده

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
گاه کرد؛ به تو گزارش داد.»نّبأک« شرح:  : به تو اطالع داد؛ تو را خبر داد؛ تو را آ

ست، بلکه مطلق ین عبارت، تنھا نماز جمعه نی: دو ھزار نماز. مراد از ا»صالة یالف«

منوره  ی نهیده سال در مد ج امبر اکرمیرا پیباشد؛ ز یر آن مینماز، اعم از جمعه و غ
ن رو، ینه گزاردند؛ از ایز در اوائل آمدنشان به مدین نماز جمعه را نیبودند و نخست

 س ن که جابربن سمرةیباشد؛ و ا یدر حدود پانصد جمعه م ج امبریجمعه پ ینمازھا

مطلق نمازھا  ؛ منظور:»ام شتر از دو ھزار نماز گزاردهیب ج با آن حضرت«گفته است: 
 ر آن.یاست، اعم از جمعه و غ

 د:یفرما یم میخداوند بلندمرتبه در قرآن کر»: �طب قائماً  ج اكن انليبّ «

 .)۸۶۲-۳۵ح ( ۲/۵۸۹مسلم  -١
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وۡ ﴿ 
َ
ْ �َذا َرأ   تَِ�َٰرةً  ا

َ
وٓ ٱ ًوالَهۡ  وۡ أ ْ نَفضُّ ٓ  َوتََرُ�وكَ  َهاإَِ�ۡ  ا ۚ �ِمٗ قَا ِ ٱ ِعندَ  َما ُقۡل  ا  ّمِنَ  َخۡ�ٞ  �َّ

ِ� ٱَوِمَن  وِ للَّهۡ ٱ ُ ٱوَ  ّ�َِ�َٰرة ٰزِ�ِ�َ ٱ َخۡ�ُ  �َّ  .]۱۱[الجمعة:  ﴾١١ل�َّ
آن  یشوند و به سو ینند، پراکنده میرا بب یو لھو یا سرگرمیکه تجارت  یھنگام«
کنند. بگو: آنچه نزد خدا است، بھتر از لھو  یستاده به حال خود رھا میروند و تو را ا یم

 ». دھندگان است ین روزیو تجارت است و خداوند بھتر

نماز  ی ستاده، خطبهیا ج امبر اکرمیدھد که پ ینشان م» قائماً «ر به یه، تعبین آیدر ا

ده یز نقل گردین س که از جابربن سمرة یثیخواندند؛ چنان که در حد یجمعه را م

ھرکس  دم ویرا در حال خطبه، نشسته ند ج ھرگز رسول خدا«د: یگو یم یاست، و
 ».دیبش کنیخواند، تکذ ید نشسته خطبه میبگو

 ج امبر اکرمیا پیدند: آیپرس س ت شده است که از عبدالله بن مسعودیز روایو ن
که خداوند بلندمرتبه  یا دهیدر پاسخ گفت: مگر نشن یخواند؟ و یستاده خطبه میا

ۚ  َوتََرُ�وكَ ﴿...د: یفرما یم  ».، رھا کردندیستاده بودیکه ا یتو را در حال«؛ ﴾...قَآ�ِٗما
 )حیَصحِ ] (۱۶[ - ۱۴۱۶

نَّهُ : ُعْجَرةَ  بِْن  َكْعِب  َوَ�نْ 
َ
ـمَ  َدَخَل  �

ْ
مِّ  ْ�نُ  الرَّمْحَِن  َوَ�بْدُ  ْسِجدَ ال

ُ
  أ

ْ
 َ�ُْطُب  َحَ�مِ ـال

  اْ�ُظُروا: َ�َقاَل  قَاِعًدا
َ

  َهَذا إِىل
ْ
  اهللا قَاَل  َوقد قَاِعًدا َ�ُْطُب  َخِبيِث ـال

َ
وۡ ﴿: َ�َعاىل

َ
ْ �َذا َرأ  تَِ�َٰرةً  ا

 
َ
وٓ ٱ لَۡهًوا وۡ أ ْ نَفضُّ  ﴾قَآ�ِٗما َوتََرُ�وكَ  َهاإَِ�ۡ  ا

اهُ  وَ  .)١(مُسلم رَ

به مسجد آمد که  یدر حال یت است که: ویروا س ) از کعب بن عجرة۱۶( -۱۴۱۶
ن رو، کعب بن یکرد؛ از ا یراد میعبدالرحمن بن اّم الحکم، به حالت نشسته، خطبه ا

د که ینت را نگاه کنیث و بدطیخب ن فردیخشم و غضب) گفت: ا ی(از رو س عجرة
 د:یفرما یو حال آن که خداوند بلندمرتبه مکند  می رادینشسته، خطبه ا

وۡ ...﴿ 
َ
ْ �َذا َرأ   تَِ�َٰرةً  ا

َ
وٓ ٱ لَۡهًوا وۡ أ ْ نَفضُّ ۚ  َوتََرُ�وكَ  َهاإَِ�ۡ  ا  ﴾...قَآ�ِٗما

دند، یرا د یا یا سرگرمیکه تجارت و  یھا) ھنگام از جمعه یکیاز اصحاب، در  یبرخ«(
 !»ستاده (بر منبر، در حال خطبه) رھا کردندیرامون تو پراکنده شدند و تو را ایاز پ

 .)۸۶۴-۳۹ح ( ۲/۵۹۱ مسلم -١
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 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 نت؛ بدذات؛ مغرض؛ شرور.ی: بدط»ثیالخب« شرح:

تو را  یعنیاست؛ » قائامً  كو تركو«ه، عبارت ی: وجه استشھاد در آ»و اذا رأوا جتارة...«

 ،ج امبر اکرمیشود که پ یبر منبر، در حال خطبه، رھا کردند. پس مشخص م ستادهیا
 فرمودند. یراد میستاده ایخطبه را به حالت ا

 )حیَصحِ ] (۱۷[ - ۱۴۱۷

نَّهُ : رو�بة بن عَماَرة وََعن
َ
ى �

َ
ِمنرَْبِ  ىلَعَ  َمْرَوانَ  ْ�نَ  �رِْشَ  َرأ

ْ
 اهللاُ  َ�بَّحَ : َ�َقاَل  يََديْهِ  َرافًِعا ال

ََديِْن  َهاَ�ْ�ِ  يُْت  لََقدْ  ايلْ
َ
نْ  ىلَعَ  يَِز�دُ  َما ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َرأ

َ
َشارَ  َهَكَذا �ِيَِدهِ  َ�ُقوَل  أ

َ
ْصبُِعهِ  َوأ

ُ
 بِأ

اهُ . املسبحة وَ  .)١(مُسلم رَ

، بشر بن مروان را در یت است که ویروا س بهی) از عمارة بن رو۱۷( -۱۴۱۷
 ین رو (از رویش را بلند کرده بود؛، از ایخو یھا د که بر فراز منبر، دستید یحال

ن دو دست را زشت و نامبارک گرداند؛ یخشم و غضب) گفت: خداوند بلندمرتبه، ا

کار  -اشاره با انگشت سّبابه  -ن یدم که به جز ایرا د ج گمان خود رسول خدا یب
 را انجام ندادند. یگرید

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 د؛ نامبارک گرداند.یند نمایخداوند زشت گرداند؛ ناخوشا»: اللهقّبح « شرح:

ز یمنبر، جا یھا باال د که بلند کردن دستیخواھد بگو یم یث، راوین حدیدر ا

استسقاء،  یاند؛ البته فقط در دعا را انجام نداده ین کاریچن ج را رسول خدایست؛ زین

بلند کردند که  یمبارکشان را طور یھا دست ج ده است که رسول خدایبه ثبوت رس
 یھا در دعا ن رو، بلند کردن دستید؛ از ایشان مشاھده گردیر بغل ایز یدیسف

 باشد. یز میندارد، بلکه سّنت ن یاستسقاء (طلب باران) اشکال
باشد، اگر چه  یجمعه، مکروه م ی خطبه یھا، در دعا به ھر حال، بلند کردن دست

را به یاند؛ ز ز گفتهی(طلب باران) جا» استسقاء«ث یخاطر حد ھا آن را به یاز مالک یبرخ

» ین استسقیخطبة الجمعة ح یه فیدیرفع  ج  یاّن النب«ده است که: یثبوت رس

 .)۸۷۴-۵۳ح ( ۲/۵۹۵ مسلم -١
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ش را یجمعه به ھنگام طلب باران، دو دست خو ی در خطبه ج رسول خدا«)؛ ی(بخار
 ».باال بردند

گران بر کراھت بلند کردن ید ھا و یھا، شافع یدگاه مالکین، باز ھم دیبا وجود ا
 باشد. یجمعه م ی خطبه یھا در دعا دست

اند: عّلت بلند کردن  ث باال گفتهیدر پاسخ حد ینظران فقھ جمھور علماء و صاحب
باشد)  -طلب باران یدعا -استسقاء «ک عارضه (که ھمان یھا در آنجا، به خاطر  دست

 بوده است.
 

 )فیَضعِ ] (۱۸[ - ۱۴۱۸

ا: قَاَل  َجابِرٍ  َوَ�نْ    يَْومَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  اْستََوى لَمَّ
ْ
ِمنرَْبِ  ىلَعَ  ُجُمَعةِ ـال

ْ
 »اْجِلُسوا«: قَاَل  ال

ـمَ  بَاِب  ىلَعَ  فََجلََس  َمْسُعودٍ  اْ�نُ  َذلَِك  فََسِمعَ 
ْ
 يَا َ�َعاَل «: َ�َقاَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  فََرآهُ  ْسِجدِ ال

اهُ  »َمْسُعودٍ  ْ�نَ  هِ لّٰ ـال َ�بْدَ  وَ دَ  أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

در روز جمعه بر فراز  ج د: چون رسول خدایگو س ) جابربن عبدالله۱۸( -۱۴۱۸
ستاده بودند،) فرمودند: یکه در اطراف مسجد ا یمنبر قرار گرفتند، (خطاب به مردان

 ».دینیبنش«

ده یرون از مسجد بود و ھنوز به مسجد نرسیب س (در آن ھنگام، عبدالله بن مسعود

ن رو، ید. از ایبر نشستن، به گوشش رس یرا مبن ج بود که) فرمان رسول خدا

دند و فرمودند: یاو را د ج مسجد نشست. سپس آن حضرت ی درنگ بر دروازده یب
 ».عبدالله بن مسعود یا ایجلو ب«

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
 دارد که عبارتند از: ینھفت مع» یِاستو« ی ، واژهیدر زبان عرب»: یاستو« شرح:

 .]۴۴[ھود:  ﴾ۡ�ُودِيِّ ٱَ�َ  ۡسَتوَۡت ٱوَ ﴿ھود:  ی سوره ۴۴ ی هیقرار گرفت؛ مانند آ -۱
 ».قرار گرفت یبر کوِه ُجود نوح یکشت«

َمآءِ ٱإَِ�  ۡسَتَوىٰٓ ٱُ�مَّ ﴿فصلت:  ی سوره ۱۱ی هیقصد و اراده کرد؛ مانند آ -۲  ﴾لسَّ
 ».اراده کردنش آسمان را یسپس آفر« ]۱۱[فصلت: 

 .۱۰۹۱ح  ۱/۶۵۶ابوداود  -١
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هُ ﴿ قصص: ی سوره ۱۴ ی هیکامل شد؛ مانند آ -۳ ُشدَّ
َ
ا بَلََغ أ  ﴾ۡسَتَوىٰٓ ٱوَ  ۥَولَمَّ

د و خرد یخود رس یت قدرت و رشد جسمانیبه نھا یکه موس یوقت« .]۱۴[القصص: 
 ».دیاش کامل گرد شهیو اند

 ۡلَعۡرِش ٱَ�َ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿طه:  ی سوره ۵ ی هیالء و غلبه؛ مانند آیاست یبه معن -۴
آن را در  یعنیافت. یالء یمھربان برعرش غلبه و است یخدا« .]۵[طه:  ﴾٥ۡسَتَوىٰ ٱ

 ».ش گرفتیقدرت خو ی قبضه

حکومت را  یفالن«؛ »يل العرشعَ  النٌ وي فُ ستَ اِ «تصّرف کرد؛ مانند:  یبه معن -۵
 .»تصرف کرد؛ اگر چه بر تخت ننشسته باشد

ۡ�َ�ٰ ٱَوَما �َۡسَتوِي ﴿فاطر:  ی سوره ۱۹ ی هیآ مانند بودن؛ یمساو یمعن به -۶
َ
�ۡ 

 ».ستندین یگر مساویکدینا با یکور و ب« .]۱۹[فاطر:  ﴾١٩ۡ�َِص�ُ ٱوَ 

َوُهَو  ٦ۡسَتَوىٰ ٱفَ ﴿ نجم ی سوره ۷و  ۶ ی هیراست شدن؛ مانند آ یبه معن  -۷
 ِ فُقِ ٱب

ُ
ٰ ٱ ۡ� َ�ۡ

َ
که در جھت بلند  یستاد در حالیسپس راست ا« ]۷-۶[النجم:  ﴾٧ۡ�

 .»آسمان قرار داشت
: قرار گرفت و جا خوش یعنینخست است؛  یث، مراد ھمان معنایو در متن حد

 کرد.
الم  ی شود و فتحه یضمائر به آن افزوده م». ایب« ی: فعل امر است به معنا»تعال«

 ».نیا، تعاَلوا، تعالَ ی، تعالَ یتعاَل، تعال«ماند.  یم یآن باق

در مسجد  ج رسول خدا یانگر آن است که روزیث بین حدیا ث:ین حدیام ایپ
ستاده بودند، فرمودند: یکه در اطراف مسجد ا یکردند و به مردان یراد می، خطبه اینبو

 یرون بود و به طرف مسجد نبویب س در آن ھنگام، عبدالله بن مسعود». دینیبنش«

به  ج رسول خدا» دینیبنش«ده بود که فرمان ینرس یآمد. ھنوز به مسجد نبو یم
 درنگ ھمانجا (سر راه) نشست. ی، بید؛ ویگوشش رس

فرمودند: من به  س به عبدالله بن مسعود ج در مالقات پس از خطبه، رسول خدا
از  یکه داشت ینند و منظورم تو نبودیستاده بودند، گفتم تا بنشیکه در اطراف ا یکسان
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دن فرمان ید: بعد از شندر پاسخ عرض کر س . عبدالله بن مسعودیآمد یرون میب

 ک گام رو به جلو بردارد.یعبدالله را مجال نماند که  ،ج رسول خدا یاز سو» نیبنش«

 ج ن گھربار رسول خدایاز اوامر و فرام یرویند اّتباع و پیگو ین می، به ایبه راست
امبر یپ یھا شد، بلکه با عمل و کردار بر فرموده یکه فقط در گفتار و شعار خالصه نم

 ان ثابت کردند.یش را به جھان و جھانیاسالم، صحابه بودن خو یگرم

بود که  یرویآنان قابل احترام و اتباع و پ یچنان برا ج فرمان و دستور رسول اکرم
ن یانجام فرام یداشتند و برا یآوردن آن روا نم یدرنگ را در امتثال و به جا یا لحظه

جان و دل آماده بودند؛ اگر چه مشکالت  شان، ازیا یگرانبھا یھا و سّنت ج رسول خدا
ع و فرمانبردار یباز ھم مط یھا قرار داشته بود، ول آن یدر فرارو یفراوان یھا یو سخت

 شان بودند.یا یھا م و آموزهیتعال
در  س کرام ی ھا و سخنان صحابه تیھا، حکا داستان ی مجموعه ی، گردآوریآر

 یعیه فرصت وسکاست  یارک ج آن حضرت یم سراپا نورانیِت سّنت و تعالیمورد اھم
ھا و  ن سّنتیادیو بن یو نقش اساس ییارآکه آنان کتوان گفت  یطلبد، و فقط م یم

افته یدر ین به خوبیرا در امور د ج ن رسول خدایم و دستورات و اوامر و فرامیتعال
نھاده و از بنا  ج مات آن حضرتیسّنت و تعل ی شان را بر شالوده یبودند، و اساسًا زندگ

 نداشتند. ین اغماضیترکوچکناف جھان کت و انتشار آن در اطراف و ایان اھمیب
تنھا  ج رمکامبر ایم الشأن و سّنت پیه قرآن عظکدانسته بودند  یآنھا به خوب

الت و معضالت، مجادالت و مشاجرات کحّالل مش ییه به تنھاکھستند  یمنبع
 یھا مات و شدائد، چالشھا و دغدغهیھا، نامالینارسائھا و یمحتوا و نامفھوم، نابسامان یب

، یمذھب یھا زهیشھا و نزاعھا و جدال و ستکشمک، و یو انسان یاسالم ی جامعه
 است. یو قوم ی، گروھیا فرقه

ه کاست  ج رمکامبر ایپ کم و سّنت تابنایرکه قرآن کدانسته بودند  یآنھا به خوب
و  ی، فردیو اخرو یوی، دنیو معنو یادم یمختلف زندگ یایدر تمام ابعاد و زوا

ار یبس یارھاکو... دستورالعملھا و راھ یو اقتصاد ی، فرھنگیو نظام یاسی، سیاجتماع
ه اگر ھر مسلمان به طور خاص و تمام کارائه نموده  یا د، ارزنده و سازندهیمف

ن یآفر سعادتبخش و  م و دستورات روحین و تعالیام و فرامکمسلمانان به طور عام، اح
رند و در تمام یصداقت و اخالص و اعتقاد و عمل مد نظر بگ یقرآن و سّنت را از رو
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ش قرار دھند و مطابق رھنمودھا و یگوش خو ی زهین و آویالع نصب یمراحل زندگ
گام بردارند، بدون  یمختلف زندگ یھا بخش آن در عرصه یو تعال کتابنا یھا آموزه

برخوردار  ییشأن و منزلت واال، و عّزت و اقتدار بس باال از یان جوامع جھانیدر م کش
ان به اثبات رساندند و در یل جھانکه را به ین قضیرام اک ی شوند، چنانچه صحابه یم

از دستورات قرآن  یریگ ران و روم) را با الھامیدو ابر قدرت جھان (ا یوتاھکمدت زمان 
ر یو آنھا را تحت الشعاع و تحت تأثبه زانو درآوردند  ،ج آن حضرت ین انقالبیو فرام

 ش قرار دادند.یو اخالق خو یمانیقدرت ا
و به  .ج امبریردار و گفتار پکبود از رفتار و  یاسکه ھر فعل صحابه انعک یبراست
تخلف از راه و روش رسول  ج رمکامبر ایاران پیتوان گفت: نزد اصحاب و  یجرأت م

ه کف بود یظر ی تهکن نیمحال بود؛ و ھم ین مسئله امریتر یدر جزئ یحت ج خدا
بزرگ و حوادث روزگار به شمار  یدادھایت آنان در قبال روین عامل موفقیبزرگتر

عمل و  ی داران عرصه هیعلم و دانش، و آن طال ی شقراوالن عرصهیآن پ -رفت. آنھا  یم
ن یترکوچکدر صورت بروز  -جھاد و دعوت  ی شتاز عرصهیشگاماِن پیاخالص، و آن پ

شان در آن یرد اکشدند و از عمل یم ج امبریردار و گفتار پک، فورًا متوجه رفتار و یاتفاق
ن راستا چنان محتاطانه عمل یگرفتند و در ا یم ینه سرمشق و الگو و خط و مشیزم
نمودند،  یق صفات آن اجراء میت دقیرا با رعا ج ِن فعل رسول خدایه عکردند ک یم
ررًا آنان را کز میبرده بودند، و قرآن ن یپ ج رسالت آن حضرترا آنان به اصل عظمت یز

جز موافقت در اصل و  یزیداشت و متابعت ھم چ یوام ج به متابعت از رسول خدا
 ست.یوصف ن

بران زمان کتوانستند مست یمکن مستحیقیمان استوار و ین ایو در واقع آنان با چن
ن عامل یند و بزرگتریمتزلزل نما انشان رایرکش را لرزه بر اندام، و سپاه و لشیخو

ن حّب و اعتقاد راسخ یارزار ھمک ی ان دھندهکو ت کھولنا یھا ت آنان در صحنهیموفق
در  ج امبریه اصحاب پک یشان بود. و براستیا یگرانبھا یھا و سّنت ج رمکبه رسول ا
 ھستند.خ یتار یھا ن نمونهیاملترکن و یشان بھتریاز رفتار و گفتار ا یرویمتابعت و پ

م و ی، و تعالین سراپا نورانیما مسلمانان، اوامر و فرام ی که ھمه ید روزیبه ام
آن  کگھربار و تابنا یھا ن، و سّنتیآفر یام و دستورات تعالکبخش، و اح روح یھا آموزه

، یو نظام یاسی، سیو اخرو یوی، دنیو اجتماع یفرد یرا در زندگ ج حضرت
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م و آنھا را در یاوریاجراء درب ی خود به مرحله یو خانوادگ یو عباد یو اقتصاد یفرھنگ
ه ھمان عّزت کم، باشد یش قرار دھیگوش خو ی زهین و آویالع نصب یتمام مراحل زندگ

از  یرویبه علت پ یوتاھکه صحابه در مدت زمان کرا  یوھکو عظمت و ش یو سربلند
د یه بدون تردک؛ چرا میبدست آورده بودند، ما ھم بدست آور ج آن حضرت یھا سّنت

 ج م رسول خدایھا و تعال از سّنت یھرگاه انسان مسلمان محو اطاعت و فرمانبردار
 یامل انسانکت یرا به سو یصعود و ترق یھا گشته و پّله یگاه انوار الھ یشود، تجلّ 

قرار خواھد گرفت و  یخواھند نمود و مقّرب بارگاه الھ یط یگریپس از د یکیش، یخو
وه دست کرامت و شرافت و عزت و شکو  یمجد و عظمت و افتخار و بالندگ یھا به قله

 افت.یخواھد 
 )ٌف یَضعِ ] (۱۹[ - ۱۴۱۹

يِب  َوَ�نْ 
َ
  من أْدرك من« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
َعة ُجُمَعةـال

ْ
 فَليصل َر�

َْها
َ

ْخَرى إِيل
ُ
َعَتانِ  فَاَ�تْهُ  َوَمنْ  أ

ْ
ك يَُصلِّ  الرَّ

ْ
ْرَ�ًعا فَل

َ
و »أ

َ
اهُ  .»الّظْهر«: قَاَل  أ وَ طْنِيّ  رَ قُ ارَ  .)١(الدَّ

ک رکعت از یھر کس «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱۹( -۱۴۱۹
مه و یک رکعت، ضمیگر را بدان ید ید رکعتیافت، بای(دو رکعت) نماز جمعه را در

ھردو  کهھرکس  واجب است.) و یول کردن نماز جمعه، بر یتکم یعنید؛ (یوست نمایپ
د نماز یبا«ا فرمودند: ی». د چھار رکعت بخواندید، بایفوت گرد یرکعت نماز جمعه از و

ش را ید نماز ظھر خوید، باکه نماز جمعه را از دست داھرکس  یعنی؛ (»ظھر را بخواند
 .)بگزارد
 ].ت کرده استیروا یث را دارقطنین حدی[ا

ک ید و تنھا یر به نماز رسید یگردد که اگر کس یمث، معلوم ین حدیاز ا شرح:
ک رکعت یزد و یافت، در آن صورت پس از سالم دادن امام، برخیرکعت نماز جمعه را در

ا در ینماز جمعه را در تشّھد  یبخواند؛ و اگر کس ییش را به تنھایخو ی مانده یباق

ن یبر ا/وسفیو امام ابو/فهین صورت، امام ابوحنیافت، در ایسھو در ی سجده
سھو درک کرده باشد، پس به  ی ا در سجدهینماز جمعه را در تشّھد که  کسی باورند:

 .»باب الخطبة و الصالة« ۷ح  ۲/۱۱ دارقطنی -١

 

                                           



 ٤٥١  )جمعه نماز و خطبه) ۴۵( باب: (کتاب الصلوة

ن رو، پس از سالم دادن امام، برخاسته و دو یافته است؛ از ایق که جمعه را دریتحق
 ش را تمام گرداند.یخو ی رکعت فوت شده

دّوم را درک ن قسمِت رکعت یشترید: اگر بیگو/یبانیو امام محمد بن حسن ش
نماز  ی فوت شده یھا ن صورت، پس از سالم دادن امام، برخاسته و رکعتیکرد، در ا

ن ین قسمت رکعت دّوم را درک کرده بود، در ایجمعه را تمام گرداند؛ و اگر کمتر
د و پس از سالم یامام اقتدا نما اورد و بهیت چھار رکعت نماز ظھر را بید نیصورت با

 چھار رکعت نماز ظھر را بخواند. زد ویدادن امام، برخ
، امام احمد بن حنبل و امام حسن یدگاه امام مالک، امام شافعیبه ھر حال، از د

ل یوست، تکمیدر رکعِت دوم نماز جمعه، بعد از رکوع به جماعت پ ی، اگر شخصیبانیش
 کردن نماز ظھر بر او واجب است.

زگزار قبل از سالم دادن امام به وسف، اگر نمایفه و امام ابویدگاه امام ابوحنیاز د
د، در آن صورت، فقط دو رکعت جمعه را بخواند. امام مالک، امام یجماعت ملحق گرد

ث ی، از مفھوم مخالف حدیبانی، امام احمد بن حنبل و امام محمد بن حسن شیشافع

 كمن ادر«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو یکنند؛ آنجا که م یاستدالل م س رهیابوھر
ھر کس «)؛ ۱۴۱۲ث شماره ی(حد» الصالة لكّها كر�عة من الصالة مع االمام فقد ادر

 ».افته استیآن را در یتمام یابد، به راستیک رکعت از نماز را ھمراه با امام دری
، یکه اگر کسکنند  می ن استداللیث چنین حدین بزرگواران، از مفھوم مخالف ایا

 ا اصًال به جماعت ملحق نشده است. ید، گوابیک رکعت از جماعت را نتوانست دری
 ات است:ین روایوسف از ایفه و امام ابویاستدالل امام ابوحن

 يقول: اذا اُقيمت الصالة فال تأتوها �سعون ج سمعُت رسول اهللا«د: یگو س رهیابوھر
و  ی(بخار» مافات�م فاَتّمواو أتوها تمشون؛ علي�م السكينة؛ فما ادر�تم فصلّواو

 مسلم).

که نماز برگزار شد، با عجله و با  یوقت  فرمودند: یدم که میشن ج از رسول خدا«
د. بر شما الزم است که ید و با متانت و وقار حرکت کنییایآن ن یدن به سویحالت دو

د و بعد ید، آن مقدار را با او بخوانیدیکه به امام رس ید؛ ھر مقدارییآرامش را حفظ نما
 ».دیل کنینماز را تکم ی مانده یاز سالم امام، باق

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٤٥٢

اذ سمع َجلَبة رجال؛ فلَما صّ�  ج بينما �ن نصّ� مع انليبّ «د: یگو س و ابوقتاده
فال تفعلوا؛ اذا اتيتم الصالة «قالوا: استعجلنا ايل الصالة. قال: » ما شأن�م؟«قال: 

 م).و مسل ی(بخار» ما فات�م فاَتّمواو فعلي�م بالسكينة؛ فما ادر�تم فصلّوا

 ید؛ وقتیرا شن یمردان یپا یم؛ ناگاه صدایخواند ینماز م ج امبر اکرمیکبار با پی«
دن به نماز یرس ین سر و صدا چه بود؟ گفتند: برایکه از نماز فارغ شد، فرمود: ا

 یکه برا ید، وقتین کار را نکنیفرمودند: ا ج امبر خدایم؛ پیکرد ی(جماعت) عجله م
که  ید؛ سپس ھر مقدار نمازیت کنیمتانت و آرامش را رعا د، الزم است کهییآ ینماز م
 .»دیرا بعد از سالم امام، تمام کن مانده ید و باقید، با امام بخوانیتوانست

امده یان نیر آن به بیاز جمعه و غ یاست و در آن، ذکر یث، عام و کلّ ین دو حدیا
 است.

ن گفته شده یچن )،۱۴۱۲ث شماره ی(حد س رهیث ابوھریدر جواب استدالل از حد
ل یدگاه احناف، حّجت و دلیباشد که از د ین، استدالل از مفھوم مخالف میاست که ا

کند؛ چون مطلب آن،  یعمل نمکس  ھیچ ز،یث نیباشد.و عالوه از آن، بر ظاھر حد ینم
افته است یا که تمام نماز را دریافت، گویک رکعت را دریفقط  ین است که اگر شخصیا

ث یدر حد ییھا لین خاطر، تأویست. به ھمیمانده ن یباق یھا دن رکعتبه خوان یازیو ن
ادرک «، »فقد ادرک الصالة«ن که منظور از عبارت یصورت گرفته است و از جمله، ا

ک رکعت از نماز را ھمراه یھرکس  یعنیاست؛ » ادرک حکم الصالة«ا ی» لة الصالةیفض
 افته است.یدرا حکم نماز را یلت یفض یابد، به راستیبا امام در
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 نماز خوف

 
 
 
 



 
 

 

 

 فصل اول

 )حیَصحِ ] (۱[ - ۱۴۲۰

�ِيهِ  َ�نْ  ُ�َمرَ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  بِْن  َسالِمِ  َ�نْ 
َ
ْدٍ  قِبََل  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  َغَزوُْت : قَاَل  أ

َ
� 

َعُدوَّ  فََواَز�ْنَا
ْ
َا يَُص�ِّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َقامَ  لَُهمْ  فََصاَ�ْفنَا ال

َ
ْ�بَلَْت  َمَعهُ  َطائَِفةٌ  َ�َقاَمْت  نل

َ
 َوأ

َعُدوِّ  ىلَعَ  َطائَِفةٌ 
ْ
فُوا ُ�مَّ  َسْجَدَ�ْ�ِ  وََسَجدَ  َمَعهُ  بَِمنْ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َوَرَ�عَ  ال  َماَكنَ  انرَْصَ

ائَِفةِ  َعةً  بهم ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  فََرَ�عَ  فجاؤوا تصل لم الَّيِت  الطَّ
ْ
 نَافِعٌ  َوَرَوى َسْجَدَ�ْ�ِ  وََسَجدَ  َر�

َْوهُ 
َ

َشدُّ  ُهوَ  خوف اَكنَ  فَإِن: َوَزادَ  �
َ
  َصلَّْوا َذلَِك  ِمنْ  أ

ً
قَْداِمِهمْ  ىلَعَ  ِ�يَاًما رَِجاال

َ
وْ  أ

َ
بَانًا أ

ْ
 ُرك

ِقبْلَةِ  ُمْستَْقِبِ� 
ْ
وْ  ال

َ
 : نَاِفعٌ  قَاَل  ُمْسَتْقِبِليَها َ�ْ�َ  أ

َ
رَى ال

ُ
  َذلَِك  َذَكرَ  ُ�َمرَ  اْ�نَ  أ

َّ
 رَُسولِ  َ�نْ  إِال

اهُ  .ج هِ لّٰ ـال وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

 تیروا )س از پدرش (عبدالله بن عمر س ) سالم بن عبدالله بن عمر۱( -۱۴۲۰

م؛ یرفت» َنجد« یبه سو ج از غزوات، ھمراه با رسول خدا یکیگفت: در  یکه وکند  می

 ج م؛ آن حضرتینمود ییآرا گر، صفیکدیم و در برابر یرو شد در آنجا با دشمن روبه
گر، پشت سر ید یستاده و گروھیک گروه از ما در برابر دشمن اینماز را اقامه کردند؛ 

 به نماز اقتدا کردند. ج آن حضرت

آوردند؛  یعت) به جاک رکیک رکوع و دو سجده (ین گروه، یھمراه ا ج رسول خدا
دشمن بود، آمد و  ی که مواظب حمله ین گروه، به مصاف دشمن رفت و گروھیسپس ا

ک یک رکوع و دو سجده (یز ین گروه نیبا ا ج اقتدا نمود؛ رسول خدا ج به آن حضرت
گاه سالم گفتند؛ و پس از آن، ھر کدام از آن دو گروه،  آوردند؛ آن یرکعت) به جا
 ادا نمودند. ییش را به تنھایخو ی مانده یباق ی رکوع و دو سجدهک یبرخاستند و 

؛ و مسند احمد ۱۵۲۱ح  ۱/۴۲۸؛ دارمی ۱۵۳۹ح  ۳/۱۷۱؛ نسایی ۹۴۲ح  ۲/۴۲۹بخاری  -١
۲/۱۵۰. 

                                           



 ٤٥٥  )خوف نماز) ۴۶( باب: (کتاب الصلوة

ز ین را نیت کرده و اینه در لفظ) روا یث را (در معنین حدیر ایز نظین س نافع
 افزوده است:

ن بود، در آن صورت، مسلماناِن نمازگزار، یش از ایاگر چنانچه ترس از دشمن، ب«
خواه  -ا سواره بر مرکب، به ھر شکل ممکن یشان، یستاده بر پاھایتوانند در حالت ا یم

 ».نماز بخوانند -ا پشت به قبله یرو به قبله 

 ات را فقط از رسول خداین جزئیا س د: به نظر من، ابن عمریدر ادامه گو س نافع 
 نقل نموده است. ج

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا
 با دشمنان و بدخواھان رفتم.کار و کارزار رفتم؛ به جنگ ی: به پ»غزوُت « شرح:

 ...ی.. به سو.: به طرف»ِقبل«
 اند: م کردهیعربستان را به شش بخش، تقس ی رهیدانان عرب، شبه جز ی: جغراف»َنجد«

 ا قلزم (بحر احمر) در مغربیسرخ  یایدر
 احمر در جنوب یایدر
 ج عدن در جنوبیخل

 در عمان در شرق
 ج فارس در شرقیخل
 شمال غربترانه در یمد یایدر

به خود  ،یبا اضالع نامتساو ،لیمربع مستط یلکره، شیشبه جز ،فین توصیبا ا
رسد. امروزه  یلومتر مربع مکی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ش ازیگرفته و مجموع مساحت آن، به ب

 ،تیوک ،عمان ،نیبحر ،یعرب ی من، قطر، امارات متحدهی ،یعربستان سعود یشورھاک
 دھند. یل مکیره را تشیه جزیش ،در مجموع ،نیه، لبنان و فلسطیاردن، سور
ن بر یکاند، ل دچار اختالف شده ،رهیشبه جز» یمرز شمال«ن ییدانان در تع یجغراف

مرز  ،رود فرات ی نارهکترانه تا یمد یایممتد از ساحل در یه خطکاند  ن مطلب متفقیا
 یھا به نام جیدو خل ،سرخ یایدر یه شمالیال یدھد. در منتھ یل مکیآن را تش یبیتقر

و سپس » نایس یصحرا«ره را به یشبه جز ،در غرب» سیالسو«در شرق و » عقبه«
لومتر و کی ۲۵۰۰ا یدرجه  ۲۳ره یثر طول شبه جزکسازد. حدا یمتصل م» قایآفر«

 لومتر است.کیج فارس) ھزار یسرخ و خل یایان دریمثر عرض آن (کحدا
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 اند: ردهکم یره را به شش بخش تقسیشبه جز ،دانان عرب یجغراف
  ِتھاَمه -۱
ره به موازات یه از شمال به جنوب شبه جزک ،»سراة« یھا وهک یقسمت غرب به

سرخ را  یایتا سواحل در ،آن ی ه از دامنهکند یگو یم» تھامه«ده شده یشکسرخ  یایدر
ه حرارت و کاند  دهینام» تھامه«است. از آن رو » غور«گر آن یرد. نام دیگ یدر بر م

 ،جده .است ین پست و ساحلیه سرزمکگر آن یم است. و دکاد و باد آن یآن ز یگرما
 اند. نه را جزو تھامه دانستهیاز مد یمیه و نکم

 حجاز  -۲
ان ارتفاعات نجد و شرق تھامه، یسراة و حد فاصل م یھا وهک یبه قسمت شرق

حاِجز و  یبه معنا» َحَجز«شود. حجاز از  یم یمن منتھیه به شمال کاند  گفته» حجاز«
رده است، آن را حجاز کجاد یان تھامه و نجد فاصله و مانع ایمانع است و چون م

 ن بخش واقع است.ینه در ایاز مد یمیاند.شھر طائف و ن خوانده
 نجد -۳

عروض  ،سماوه یصحرا ،منیان یه پس از حجاز و مکاست مرتفع  یا هینجد، ناح
ن یاند. ا خوانده» نجد«، آن را تر است مرتفع یگر نواحیعراق واقع شده و چون از د

محدود است و لذا قسمت » منی«و از جنوب به » ة السماوهیباد«قسمت از شمال به 
 ه قرار دارد.ین ناحیدر ا ،تخت عربستانیاض پایدھد. ر یل مکیعربستان را تش یزکمر

 منی -۴
ره یشبه جز یه جنوب غربیال یدر منتھ یعنیمن در جنوب حجاز و نجد؛ یشور ک
من از مجاورت نجد یرود.  یره به شمار مین نقاط شبه جزیزتریخ است و از حاصلواقع 
عمان  یایو در» حضرموت«عرب ادامه دارد و از طرف مشرق با  یایج عدن و دریتا خل

 ه است.یھمسا
 عروض -۵

» عروض«ن رو، یاز ا .ن و احساء استیعمان، بحر ،مامهیعروض، شامل  ی هیناح
 رده است. کجاد یمن و عراق فاصله ای ،ان نجدیه مکاند  دهینام

 حضرموت و المھره -۶

 



 ٤٥٧  )خوف نماز) ۴۶( باب: (کتاب الصلوة

 یه صحراکا با نام حضرموت، یدر ی نارهکاست در شرق عدن و در  یعیوس ی هیناح
سپرده  کن منطقه به خایند حضرت ھود در ایدر مجاورت آن بوده است. گو» احقاف«

 اند. دانسته» حضرموت بن قحطان«آن را منتسب به  یشده است. بعض
 اد شده است. ین، کن ساینخست یعنی، »تیحاضر م«با نام  ،ن منطقه در توراتیاز ا

 .اند نار عمان و عدن دانستهکع در یوس یا ن حضرموت و المھره را منطقهیھمچن
 .)١(بوده است یا لهیز نام قبیگرفته شده و ن» دانیمھرة بن ح«المھره از 

 ادگان.یجمع راجل: پ »:رجاالً «
 جمع راکب: سواران. »:رکباناً «

فق] (۲[ - ۱۴۲۱  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

اٍت  بِْن  َصاِلِح  َ�نْ  ُروَمانَ  بِْن  يَِز�دَ  َوَ�نْ  نْ  َخوَّ  َذاِت  يَْومَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  َص�َّ  َ�مَّ
قَاِع    َصَالةَ  الرِّ

ْ
نَّ : َخوِْف ـال

َ
ْت  َطائَِفةً  أ َعُدوِّ  وَِجاهَ  َوَطائَِفةً  َمَعهُ  َصفَّ

ْ
َعةً  َمَعهُ  بِالَّيِت  فََص�َّ  ال

ْ
 ُ�مَّ  َر�

وا قَائًِما َ�بََت  َ�مُّ
َ
ْ�ُفِسِهمْ  َوأ

َ
فُوا ُ�مَّ  ِأل وا انرَْصَ َعُدوِّ  وَِجاهَ  فََصفُّ

ْ
ائَِفةُ  وََجاَءِت  ال ْخَرى الطَّ

ُ ْ
 فََص�َّ  األ

َعةَ  بِِهمُ 
ْ
ك وا َجالًِسا َ�بََت  ُ�مَّ  َصَالتِهِ  ِمنْ  بَِقيَْت  الَّيِت  الرَّ تمُّ

َ
ْ�ُفِسِهمْ  َوأ

َ
 بهم سلم ثمَّ  أل

ْخَرجَ 
َ
َُخارِيُّ  َوأ َقاِسمِ  َعِن  آَخرَ  بَِطِر�ٍق  ابلْ

ْ
اٍت  بِْن  َصاِلِح  َ�نْ  ال يِب  بِْن  َسْهِل  َ�نْ  َخوَّ

َ
 َحثَْمةَ  أ

 .)٢(ج انلَّيِبِّ  َعِن 
ذات «در جنگ که  کسی د بن رومان، از صالح بن خّوات و او ھم ازیزی) ۲( -۱۴۲۱

امبر یکه گفت: (پکند  می تینماز خوف خوانده بود، روا ج ھمراه با رسول خدا» الرقاع

 ب گزاردند:)ین ترتینماز خوف را بد ج اکرم

گر در ید ی ستادند و دستهیا ج امبر اکرمیک دسته از مسلمانان، در صف نماز با پی

آن ک رکعت نماز گزاردند؛ سپس یاول،  ی با دسته ج امبریمقابل دشمن صف بستند. پ

اول، نماز خود را تمام کردند و رفتند  ی ماندند تا دسته یام باقیدر حالت ق ،ج حضرت

رکعت دوم نماز  ج امبر اکرمیدوم آمدند. پ ی ستادند و دستهیو در برابر دشمن ا

در حال  ج دوم، خواندند؛ سپس آن حضرت ی مانده بود، با دسته یش را که باقیخو

 ۲۳ـ  ۲۱کتر اصغر قائدان صص د ،و آثار اسالمی مکه مکرمه و مدینه منوره تاریخ -١
 ۲/۴۵۵؛ ترمذی ۱۲۳۸ح  ۲/۳۰)؛ ابوداود ۸۴۲-۳۱۰ح ( ۱/۵۷۵؛ مسلم ۴۱۲۹ح  ۷/۴۲۱بخاری  -٢

 .۱۵۲۲ح  ۱/۴۲۹؛ و دارمی ۱۵۷۳ح  ۳/۱۷۱؛ نسایی ۵۶۵ح 
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ش را تمام یدوم بلند شدند و رکعت دوم خو ی ماندند و دسته ینشستن، در تشّھد باق

 شان ھم سالم گفتند.یسالم دادند و ا ج امبریگاه پ کردند؛ آن
گر از قاسم، از صالح بن خّوات، از سھل بن ید یث را با سندین حدی، ای[امام بخار

 ].ت نموده استیروا ج امبر اکرمیاز پ س حثمه یاب

ند: مراد یگو یبرخ»: ذات الرقاع صالة اخلوف ج اهللا عّمن صّ� مع رسول« شرح:

ث نماز خوف را یرا قاسم بن محمد، حدیاست؛ ز» س حثمه یسھل بن اب«ن فرد، یاز ا
قول راجح آن است  یت نموده است؛ ولیحثمه روا یاز صالح بن خّوات، از سھل بن اب

ن یس، ایابواورا یت نموده است؛ زیث را از پدرش رواین حدیکه صالح بن خّوات، ا
 »ه...یعن صالح بن خّوات عن اب«د بن رومان نقل کرده و گفته است: یزیث را از یحد

از قاسم بن محمد، از صالح بن  س ق عبدالله بن عمریز آن را از طرین یھقیو ب
ز وجود دارد که صالح بن خّوات، ین احتمال نیت نموده است؛ و ایخّوات، از پدرش روا

 ده باشد.یشن س حثمه یدرش و ھم از سھل بن ابث را ھم از پین حدیا
 یرا تمامیکند؛ ز یث وارد نمیبه سند حد یانی، زیبه ھر حال، مجھول بودن صحاب

 ند.یآ یات، عادل به شمار میصحابه در نقل روا

 »:ذات الرقاع«

رومند از سه جناح آتش افروز جنگ یاز جانب دو جناح ن ج که رسول خدا یزمان
ن جناح جنگ یش را بر سّومیو اھتمام خو یافتند، سعیَاحزاب (خندق) فراغت 

َنجد آمد و شد داشتند  یوسته در صحراھایکه پ ینان سنگدلیه نشیباد یعنی -افروزان 
 متمرکز ساختند. -زدند  یبه قتل و غارت و چپاول دست م یو ھر از گاھ

گرفتند و در برج و  ینم یجا یک شھر و آبادی ی ان، در محدودهیدون بیاز آنجا که ا
افتن بر آنان و خاموش کردن یتسّلط  یھا یھا سکونت نداشتند، دشوار باروھا و قلعه

بر یان خیھودیشتر از مشرکان مّکه و یشان، از ھر جھت، به مراتب بیآتش فتنه و فساد ا
توانست  یو حمالت ھشدار دھنده، نم یبیتأد یھا ورشیز به جز یچ چین رو، ھیبود. از ا

پس از  یکین گونه حمالت را ین بود که مسلمانان، ایآنان، کارساز باشد. ا ی درباره
 دادند. یه آنان سامان میبر عل یگرید
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ش یخو ی سلطه یقدرت و برقرار یھا هیم پایت و تحکیبه منظور تثب ج رسول خدا
در اطراف  یو آن سو ین سویکه ا ینانینش هیباد ا به منظور گرد ھم آوردنیدر منطقه، 

 ی زدند که به غزوه یبیتأد ی ک حملهینه، سرگرم غارت و چپاول بودند، دست به یمد
قاع«  مشھور شده است.» ذات الِرّ

ادآور ین غزوه را در سال چھارم ھجرت یا ی، ھمگ»یمغاز«سندگان کتب ینو

ن غزوه، بر آن داللت دارد یدر ا س رهیو ابوھر س یاشعر یاند؛ اّما حضور ابوموس شده
االول سال  عیدر ماه رب یداده است؛ و به احتمال قو یبر روین غزوه بعد از فتح خیکه ا

 وسته است.یھفتم ھجرت به وقوع پ
 امبر اکرمین است که پیاند، ا ن غزوه آوردهیرامون ایسان، پینو رهیآنچه س ی خالصه

فراھم » غطفان« ی لهیاز قب» ُمحارب یبن«و » ثعلبة یبن«ا ی» انمار یبن«دند که یشن ج
 اند. آمده

مناطق محل  یارانشان به سویا ھفتصد تن از یشتابان به اتفاق چھارصد تن 

 س ا عثمان بن عّفانی س نه، ابوذریمت فرمودند و در مدینان عزینش هیسکونت آن باد
 دند.یش گردانیرا کارگزار خو

در  یمناطق آنان قرار گرفتند و به موضع ی انهیم به راه خود ادامه دادند تا در
دند. در آنجا با ینام یم» نخل یواد«دند که آن را ینه رسیدو روز راه تا مد ی فاصله
گر را یک شدند و ھمدیگر نزدیکدیشدند. به  یارویرو» غطفان یبن«از  یجماعت

در آن اثنا با  ج اکرمامبر ین حال، پیھراسان ساختند؛ اّما به کارزار نپرداختند. در ع
 مسلمانان، نماز خوف گزاردند.

ک گروه از یبا  ج ، آمده است: نماز برپا شد و آن حضرتیح بخاریت صحیدر روا
گر، دو یرزمندگان، دو رکعت از نماز را گزاردند و سپس آن گروه، کنار رفتند و گروه د

چھار  ج بر اکرمامینماز پ یعنیگزاردند؛  ج نماز را پشت سر آن حضرت یرکعت بعد
ص  ۲؛ ج ۴۰۸ -۴۰۷صص  ۱، ج یح بخاریرکعت و نماز مسلمانان دو رکعت بود. (صح

۵۹۳.( 

 ت شده است که گفت: یروا س یاشعر یاز ابوموس یح بخاریز در صحین
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م که به یک شتر داشتیم و یم. شش نفر بودیبه راه افتاد ج ت رسول خدایدر مع
ز مجروح شد و یمن ن یما مجروح شد. پاھا یھمگ یم. پاھایشد ینوبت بر آن سوار م

ن جھت، آن غزوه یم و به ھمیبست یپارچه م یھا مان تّکهیم افتاد و ما بر پاھایھا ناخن
ح یم. (صحیبست یھا) م ھا (پارچه »ُرقعه«مان را با یرا ما پاھاینام گرفت؛ ز» ذات الرقاع«

، »غزوة ذات الرقاع« ح مسلم، بابی؛ صح۵۹۲ص  ۲ج » غزوة ذات الرقاع«، باب یبخار
 )۱۱۸ص  ۲ج 

ذات  ی اند که گفت: در غزوه نقل کرده س ن غزوه، از جابربن عبداللهیدر ارتباط با ا

 یم، آن را برایدیرس یم یدار هیم. ھرگاه به درخت سایبود ج امبر اکرمیالرقاع ھمراه پ

پراکنده زارھا  شهیفرود آمدند و مردم در ب ج م. رسول خدایگذاشت یوام ج آن حضرت

ده بودند و ین درختان آرمیاز ا یکیر یز ج دند. رسول خدایر درختان آرمیشدند و ز

بر ما عارض  ید: خواب کوتاھیگو س خته بودند. جابریرشان را به آن درخت آویشمش

د و گفت: از من یرا برکش ج ر آن حضرتیاز مشرکان آمد و شمش ید. مردیگرد

تواند تو را از دست من  یم یگفت: چه کس ر.یفرمودند: خ ج ؟ رسول خدایترس یم
 .خالص گرداند؟ فرمودند: الله!

م که یدیم؛ دیخوانند. آمد یما را فرام ج دم که رسول خداید: ناگھان دیگو س جابر

 فرمودند: ج نشسته است. رسول خدا ج ن نزد آن حضرتینش هیباد یمرد

صلتاً؛ فقال يل: من يمنعک هو يف يده و انا قائم، فاستيقظُت و اّن هذا اخرتط سييف«
د و حال آن که من یرم را برکشین فرد شمشیا« ».مّ�؟ قلت: اهللا! فها هو ذا جالس

دار شدم و یده بود، از خواب بیام کشیر را از نیکه شمش یگاه در حال خواب بودم. آن
تواند تو را از دست من خالص گرداند؟ گفتم: الله!  یم یخطاب به من گفت: چه کس

 ».نجا نشسته استیھمان فرداست که در ان یا

 نسبت به او روا نداشتند. یگونه سرزنش چیھ ج گر، آن حضرتیپس از آن د

 ج افتاد. رسول خدا یر از دست ویآمده است: شمش س ت ابوعوانهیدر روا

اند تو را از دست تو یم یچه کس«؛ »؟من يمنعک منّي«ر را برگرفتند و فرمودند: یشمش
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 ج امبر اکرمید! پیر به دست باشین انساِن شمشیگفت: شما بھتر ؟»من خالص گرداند
 فرمودند:

به جز  یکه معبود یدھ یشھادت م«؛ »؟اّ� رسول اهللاو �شهد ان ال اهل اال اهللا«
 ؟!»ھستم ست و من رسول خدایکتا نی یخدا

ه یکه بر عل یبندم که با شما نجنگم و با کسان یگفت: با شما عھد م یآن مرد اعراب

اش  لهیاو را رھا کردند. نزد قوم و قب ج امبر اکرمید: پینکنم! گو یشما بجنگند ھمراھ
ام. (ر.ک: فتح  ن مردم به نزد شما آمدهینک من از نزد بھتریبازگشت و گفت: ھم ا

 )۴۱۶ص  ۷ج  یالبار

نقل  س از ابوبشر س آمده است: مسّدد از ابوعوانه یح بخارین در صحیھمچن
 ۲ج  یح بخاریبود. (صح» غورث بن حارث«، ینام آن مرد اعرابکرده است که گفت: 

 ).۵۹۳ص 
 ین اعرابین ماجرا گفته است که نام ایان عّلت ایرامون بیپ ید: واقدیابن حجر گو

د که دو ماجرا یآ ین برمی، چنیبوده و او مسلمان شده است؛ اّما از سخن و» ُدعثور«
 ).۴۲۸ص  ۷ج  یالبار داده است. (فتح یبوده است که در دو غزوه رو

از مشرکان را به اسارت گرفتند.  ین غزوه، مسلمانان، زنیبه ھنگام بازگشت از ا

زد. یرا بر ج اران محمدیاز  یکیشوھر آن زن نذر کرد که از آن مکان بازنگردد تا خون 

ر نظر گرفتن تحّرکات یو ز یدبانید یاران را برایدو تن از  ج شبانه آمد. رسول خدا

آن  .س اسری، عّمار بن یگریو د س عّباد بن ِبشر یکین فرموده بودند: ییدشمن تع

ر را از یت یگزارد. و یستاده بود و نمازمیا یپرتاب کرد. و س عّباد یبه سو یریمرد ت
او پرتاب  یز به سویگر نیر دید، اّما نمازش را باطل نکرد. دو تیرون کشیش بیبدن خو

دار شد و گفت: سبحان یب یق ویسالم نماز را داد. رف از نماز خارج نشد تا یکرد، اّما و
از قرآن مشغول بودم و خوش  یا ؟ گفت: من به تالوت سورهیدار نساختیالله! چرا مرا ب

 ).۱۱۲ص  ۲نداشتم آن را قطع کنم! (زادالمعاد ج 
د یار مفینان سنگدل، بسینش هیآن باد یھا ن غزوه، در جھت ھراس افکندن در دلیا

ن غزوه را مورد یبعد از ا یایات سرایل و جزئیکه اگر تفاص یافتاد؛ به طورو مؤّثر 
گر ین غزوه، دیل غطفان پس از ایف و قباین طوایم که اینیب یم، میقرار دھ یبررس

م ید، تا آن که تسلیتر گرد نند و اندک اندک، مواضعشان نرمکجرأت نکردند که سربلند 
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ز در فتح مکه در کنار مسلمانان ین اعراب نیا فه ازیم که چند طاینیب یم یشدند. حتّ 
برند و پس از  یو از غنائم آن سھم مکنند  می ن شرکتیُحن ی جنگند و در غزوه یم

شوند و  یآنان اعزام م یکنندگان زکات به سو یآور فتح مکه، جمع ی بازگشت از غزوه
 دھند. یآنان زکات م

َاحزاب متشّکل شده بودند، جناح جنگ افروز که در جنگ ھرسه  ب،ین ترتیو بد
ت و صلح فراگرفت و مسلمانان، پس از آن یدرھم شکسته شدند و سراسر منطقه را امن

 یا لهیا قبیفه یاز جانب طا یا که در گوشه یھر اختالف و اشکال یتوانستند به سادگ
فتح  یبرا یساز نهین غزوه، زمین، به دنبال اید، رفع و رجوع کنند. ھمچنیایش بیپ

به نفع اسالم و  یگر اوضاع داخلیرا اکنون دیز آغاز شد؛ زیگر نیو ممالک د شھرھا
 ده بود.یمسلمانان، به طور کامل دگرگون گرد

 ؛ در مصاف.یرو ؛ روبهیدر حضور؛ رودررو »:ُوجاه«
َفٌق ] (۳[ - ۱۴۲۲  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

نَا: قَاَل  َجابِرٍ  َوَ�نْ 
ْ
ْ�بَل

َ
قَاِع  بَِذاِت  ُكنَّا إِذْ  َحىتَّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  أ تَيْنَا إَِذا ُكنَّا: قَاَل  الرِّ

َ
 أ

نَاَها َظِليلَةٍ  َشَجَرةٍ  ىلَعَ 
ْ
 رَُسولِ  وََسيُْف  املشكر�ن ِمنَ  رَُجٌل  فََجاءَ : قَاَل  ج هِ لّٰ ـال لِرَُسولِ  تََر�

َخذَ  �َِشَجَرةٍ  ُمَعلٌَّق  ج هِ لّٰ ـال
َ
َافُِ�؟ :ج هِ لّٰ ـال لِرَُسولِ  َ�َقاَل  فَاْخرَتََطهُ  ج هِ لّٰ ـال نيَِبِّ  َسيَْف  فَأ

َ
خت

َ
 أ

 «: قَاَل 
َ

؟ َ�ْمنَُعَك  َ�َمنْ : قَاَل  .»ال َدهُ : قَاَل  .»ِمنْك َ�ْمنَُعِ�  اهللاُ «: قَاَل  ِم�ِّ ْصَحاُب  َ�تََهدَّ
َ
 رَُسولِ  أ

يَْف  َ�َغَمدَ  ج هِ لّٰ ـال َالةِ  َ�نُوِدَي : قَاَل  وََعلََّقهُ  السَّ َعتَْ�ِ  بَِطائَِفةٍ  فََص�َّ  بِالصَّ
ْ
ُروا ُ�مَّ  َر� خَّ

َ
 وََص�َّ  تَأ

ائَِفةِ  ْخَرى بِالطَّ
ُ ْ
َعتَْ�ِ  األ

ْ
ْرَ�عُ  ج هِ لّٰ ـال لِرَُسولِ  فاََكنَْت : قَاَل  َر�

َ
َقْومِ  َرَ�َعاٍت  أ

ْ
َعتَانِ  َولِل

ْ
 .)١(َر�

 یدشمن رو یبه سو ج د: ھمراه رسول خدایگو س ) جابربن عبدالله۳( -۱۴۲۲
م؛ و ھرگاه به یدیرس» ذات الرقاع«م) تا آن که به یادامه دادش یم و (به راه خویآورد

 م.یگذاشت یوام ج آن حضرت یم، آن را برایدیرس یم یدار هیدرخت سا

زارھا  شهیز در بیفرود آمدند و مردم ن ج د: (رسول خدایدر ادامه گو س جابر

ده و یاز درختان آرم یکیر یز زین ج دند. رسول خدایر درختان آرمیپراکنده شدند و ز

بر ما عارض  ید: خواب کوتاھیگو س خته بودند. جابریرشان را به آن درخت آویشمش

خته بود، یبر درخت آو ج امبریر پیکه شمش یاز مشرکان آمد و در حال ید؛) مردیگرد

 .۳/۳۹۰)؛ و مسند احمد ۸۴۳-۳۱۱ح ( ۱/۵۷۶؛ مسلم ۴۱۳۶ح  ۷/۴۲۶بخاری  -١

 

                                           



 ٤٦٣  )خوف نماز) ۴۶( باب: (کتاب الصلوة

ر. گفت: یفرمودند: خ ج ؟ رسول خدایترس یا از من مید و گفت: آیام برکشیآن را از ن
 واند تو را از دست من خالص گرداند و نجات دھد؟ت یم یچه کس

د آن مشرک برخاستند؛ یبه تھد ج اران رسول خدایفرمودند: الله!  ج آن حضرت
 زان نمود.یر را در غالف قرارداد و آن را به درخت آویسپس آن مرد، شمش

اول، دو رکعت؛  ی با دسته ج گاه نماز خوف برپا شد و رسول خدا د: آنیگو س جابر
گر گزاردند؛ و در یز دو رکعت دیدّوم ن ی ھا رفتند و با دسته نماز گزاردند؛ سپس آن

گران، ید یدسته، دو رکعت، ولھردو  چھار رکعت نماز خواندند با ج امبر خدایجه، پینت
 دو رکعت خواندند.

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 د.یرون کشیاز غالف درآورد؛ از غالف ب د؛یر کشی: شمش»اخترط« شرح:

 دار. هی: درخت سا»لةیشجرة ظل«
 دش کردند.یدند؛ تھدی: به او خط و نشان کش»فتھّدده«

 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۴۲۳

  َصَالةَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َص�َّ : قَاَل  َجابر وََعن
ْ
َفهُ  فََصَفْفنَا َخوِْف ـال

ْ
ْ�ِ  َخل َعُدوُّ  َصفَّ

ْ
 َوال

ِقبْلَةِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَنَا
ْ
َ  ال نَا ج انلَّيِبُّ  فََكربَّ ْ يًعا َوَ�ربَّ يًعا َوَرَ�ْعنَا َرَ�عَ  ُ�مَّ  مَجِ  من َرأسه رفع ثمَّ  مَجِ

ُكوع يًعا ورفعنا الرُّ ََدرَ  ُ�مَّ  مَجِ ُجودِ  ا�ْ فُّ  بِالسُّ ي َوالصَّ ِ
َّ

فُّ  َوقَامَ  يَِليهِ  اذل ـمُ  الصَّ
ْ
رُ ال ْرِ  يِف  ؤَخَّ

َ
� 

َعُدوِّ 
ْ
ا ال ُجودَ  ج انلَّيِبُّ  َقىَض  فَلَمَّ فُّ  َوقَامَ  السُّ ي الصَّ ِ

َّ
ََدرَ  يَِليهِ  اذل فُّ  ا�ْ ـمُ  الصَّ

ْ
رُ ال ُجودِ  ؤَخَّ  بِالسُّ

مَ  ُ�مَّ  قَاُموا ُ�مَّ  فُّ  َ�َقدَّ ـمُ  الصَّ
ْ
رُ ال رَ  ؤَخَّ خَّ

َ
ـمُ  َوتَأ

ْ
مُ ال يًعا َوَرَ�ْعنَا ج انلَّيِبُّ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  َقدَّ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  مَجِ

َسهُ 
ْ
ُكوع من َرأ يًعا ورفعنا الرُّ ُجود ا�در ثمَّ  مَجِ فُّ  بِالسُّ ي َوالصَّ ِ

َّ
ي يَِليهِ  اذل ِ

َّ
ًرا اَكنَ  اذل  يِف  ُمؤَخَّ

َعةِ 
ْ
ك   الرَّ

َ
و�

ُ ْ
فُّ  َوقَامَ  األ ـمُ  الصَّ

ْ
رُ ال ْرِ  يِف  ؤَخَّ

َ
َعدو �

ْ
ا ال ُجودَ  ج انلَّيِبُّ  َقىَض  فَلَمَّ فُّ  السُّ  َوالصَّ

ي ِ
َّ

ََدرَ  يَِليهِ  اذل فُّ  ا�ْ ـمُ  الصَّ
ْ
رُ ال ُجودِ  ؤَخَّ يًعا وََسلَّْمنَا ج انلَّيِبُّ  َسلَّمَ  ُ�مَّ  فََسَجُدوا بِالسُّ اهُ . مَجِ وَ  رَ

لِمٌ  سْ  .)١(مُ

(با ما) نماز خوف را گزاردند؛  ج د: رسول خدای) جابربن عبدالله گو۴( -۱۴۲۳
بود  ین در حالیام و یل دادیدو صف تشک ج امبر خدایب که ما پشت سر پین ترتیبد

 .)۸۴۰-۳۰۷ح ( ۱/۵۷۴ مسلم -١

 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٤٦٤

(صف اول و دوم)  یر گفتند و ما ھمگیتکب ج امبرین ما و قبله بود؛ پیکه دشمن ب
گاه  م؛ آنیبا او به رکوع رفت یبه رکوع رفتند و ما ھمگ ج امبریم؛ سپس پیر گفتیتکب

م. سپس آن یمان را از رکوع بلند نمودیسرھا یسرشان را از رکوع بلند کردند و ما ھمگ
شان قرار داشتند، به سجده رفتند و صف دوم یکه پشت سر ا یو صف ج حضرت

رکعت اول  ی از سجده ج امبریستاد (و به سجده نرفت)؛ چون پیدشمن ا یرو روبه
شان بلند شدند، صف دوم به سجده رفتند و بلند شدند؛ یفارغ شدند و صف پشت سر ا

رکوع رفتند و ما به  ج امبریشان را عوض کردند؛ سپس پیگاه صف اول و دوم، جا آن
مان را یگاه سرشان را از رکوع بلند کردند و ما ھم سرھا م؛ آنیبا او به رکوع رفت یھمگ

م؛ سپس با صف اول که در رکعت اول در صف دوم قرار داشتند، به سجده یبلند نمود
با صف پشت سرشان از  ج امبریکه پ یستاد. وقتیدشمن ا یرو رفتند و صف دوم روبه

سالم دادند و ما  ج امبر اکرمید، صف دوم به سجده رفتند؛ سپس پسجده تمام شدن
 م.یسالم داد یھمگ

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 



 
 

 

 

 فصل دوم

 )فیَضعِ ] (۵[ - ۱۴۲۴

نَّ : َجابِرٌ  َ�نْ 
َ
ْهرِ  َصَالةَ  بِانلَّاِس  يَُص�ِّ  اَكنَ  ج انلَّيِبَّ  أ   يِف  الظُّ

ْ
 فََص�َّ  �ل بَِبطن َخوْفـال

َعَتْ�ِ  بَِطائَِفةٍ 
ْ
ْخَرى َطائَِفةٌ  َجاءَ  ُ�مَّ  َسلَّمَ  ُ�مَّ  َر�

ُ
َعتَْ�ِ  بِِهمْ  فََص�َّ  أ

ْ
اهُ . َسلَّمَ  ُ�مَّ  َر� وَ  رشح« يفِ  رَ

نة  .)١(»السّ

» بطن نخل« ی در منطقه ج رسول خداد: یگو س ) جابربن عبدالله۵( -۱۴۲۴
ک ین مّکه و طائف) نماز ظھر را در حالت خوف (ترس) گزاردند و با یدر ب ی(محل

ھا  دوم آمد و با آن ی دسته از نمازگزارن، دو رکعت گزاردند و سالم دادند؛ سپس دسته
 گر گزاردند و سالم دادند.یز دو رکعت دین

 ].ت کرده استیروا» شرح السنة«در  یث را بغوین حدی[ا

 .۱۰ح  ۲/۶۰؛ و دارقطنی ۱۵۵۱ح  ۳/۱۷۸ نسایی -١
                                           



 
 

 

 

 فصل سوم

 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۴۲۵

يِب  َ�نْ 
َ
نَّ : ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ـمُ  َ�َقاَل  وَُعْسَفانَ  َضْجنَانَ  َ�ْ�َ  نََزَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ

ْ
ُ�ونَ ال ءِ : رْشِ

َ
 لَِهُؤال

َحبُّ  ِ�َ  َصَالةٌ 
َ
ِْهمْ  أ

َ
ْ�نَائِِهمْ  آبَائِِهمْ  ِمنْ  إِيل

َ
َعرْصُ  َوِ�َ  َوأ

ْ
ُعوا ال مْجِ

َ
ْمَرُ�مْ  فَأ

َ
 َميْلَةً  َعلَيِْهمْ  َ�تَِميلُوا أ

�َل  َو�ِنَّ  َواِحَدةً  ىَت  ِجرْبِ
َ
َمَرهُ  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
نْ  فَأ

َ
ْصَحابَهُ  َ�ْقِسمَ  أ

َ
َ  َشْطَر�ِْن  أ  َطائَِفةٌ  َوَ�ُقومَ  بِِهمْ  َ�يَُص�ِّ

ْخَرى
ُ
ُخُذو َوَراَءُهمْ  أ

ْ
َأ

ْ
ْسِلَحتَُهمْ  ِحْذرَُهمْ  اَويل

َ
َعةٌ  لَُهمْ  َ�تَُكونَ  َوأ

ْ
َعتَانِ  ج هِ لّٰ ـال َولِرَُسولِ  َر�

ْ
. َر�

اهُ  وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ ائِيّ  الرتِّ النَّسَ  .)١(وَ

» َضْجنان«ن ی(با لشکر اسالم) در ب ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۶( -۱۴۲۵
گر گفتند: یکدیفرود آمدند و اطراق نمودند؛ مشرکان و بدخواھان به » ُعسفان«و 

آنان از پدران و فرزندانشان محبوبتر و  یدارند که برا یش رویپ یمسلمانان، نماز
ن رو، ی، نماز عصر است؛ از ایداشتن تر است؛ و آن نماز محبوب و دوست یداشتن دوست

د (و در یرشان کنید و غافلگیکباره بر آنان بتازید و یریا بگش ریم خویقاطعانه تصم
 .)دینماز، دمار از روزگارشان درآورن یح

شان را از ماجرا باخبر ساختند و به آن یآمد و ا ج به نزد رسول خدا 7لیاّما جبرئ

ند؛ و نماز خوف را یم نمایش را به دو دسته تقسیاران خویفرمان دادند تا  ج حضرت
اط ید احتیند و بایگر، آنان را از دشمنان بپاید ی د دستهیدارند؛ و با یآنان به پا یبرا

جه، (ھر دسته از) یش را با خود داشته باشند؛ پس در نتیخو ی خود را مراعات و اسلحه

 دو رکعت خواندند. ج امبریگزاردند و پ )ج امبریک رکعت (با پینمازگزاران، 
 ].اند ت کردهیارو ییو نسا یث را ترمذین حدی[ا

 ن آمده است:یت در مسلم چنین روایر اینظ شرح:

 .۳/۳۷۴؛ و مسند احمد ۱۵۴۹ح  ۳/۱۷۶ نسایی -١
                                           



 ٤٦٧  )خوف نماز) ۴۶( باب: (کتاب الصلوة

قوماً من ُجهينة فقاتلونا  ج قال: غزو نا مع رسول اهللا س عن جابر�ن عبدا�«
مرش�ون: لو ِملنا عليهم ميلة القتطعنا هم فاخرب ـقتاَال�ً شديداً؛ فلّما صلّينا الّظهر قال ال

قالوا: انّه ستأيتهم صالٌة � و قال: ج نلا رسول اهللا ك؛ فذكر ذلكذل ج جرب�ُل رسول اهللا
�� القبلة. و مرش�ون بينناـالو احّب ايلهم من االوالد؛ فلّما حرضت العرص، صّفنا صّف�

سجد معه الصف االول؛ فلّما و فكرّبنا، ور�ع ور�عنا؛ ثم سجد ج قال: فكرّب رسول اهللا
تقّدم الصّف اثلا� فقاموا مقام االول؛ و ولقاموا، سجد الصف اثلا�؛ ثم تأّخر الصّف اال

قام اثلا�؛ فلّما و فكرّبنا ور�ع فر�عنا؛ ثم سجد معه الصّف االول ج فكرّب رسول اهللا
قال: ابوالز��: ثم خّص  .ج سجد الصّف اثلا� ثّم جلسوا مجيعاً سلّم عليهم رسول اهللا

 ).۸۴۰(مسلم، ح » جابٌر ان قال: كما يُصّ� اُمراؤ�م هؤالء

 ی فهیاز طا یبه جنگ با گروھ ج د: ما ھمراه رسول خدایگو س جابر بن عبدالله«
م، یکه نماز ظھر را خواند یدند. ھنگامیم. آنان سرسختانه با ما جنگینه رفتیُجھ

کن  شهیم، آنان را تکه پاره و ریحمله کن یمشرکان با خود گفتند: اگر به طور ناگھان

ز ماجرا ین ج را از ماجرا باخبر ساخت. آن حضرت ج رسول خدا لیم. جبرئیکن یم
 ان نمود.یما ب یرا برا

 یش رویپ یگر گفته بودند: مسلمانان، نمازیکدیھا به  آنچنین  ھم د:یگو یم یراو
 آنان از فرزندانشان محبوبتر است. یدارند که برا

گروه  ما را به دو ج امبر اکرمید، پیکه وقت نماز عصر فرارس ین رو، ھنگامیاز ا
 م نمود.یتقس

 ج گاه رسول خدا ما قرار داشتند. آن ی است که مشرکان، سمت قبله یادآوریقابل 
ز یم؛ سجده نمود و ما نیز رکوع کردیم؛ رکوع کرد و ما نیر گفتیز تکبیرگفت و ما نیتکب

ن گروه، بلند شدند، گروه دوم سجده کردند. سپس گروه یکه ا یم. ھنگامیسجده نمود
گاه رسول  ستادند. آنیگروه اول، ا یرفتند و گروه دّوم جلو آمدند و به جااول، عقب 

گاه گروه  م؛ آنیز رکوع کردیم. رکوع کرد و ما نیر گفتیز تکبیر گفت و ما نیتکب ج خدا
که گروه دوم، سجده  یشان، سجده کردند و گروه دوم برخاستند. ھنگامیاول با ا

 ز سالم دادند).یه نیم گفت (و بقسال ج نشستند، رسول خدا ینمودند و ھمگ

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٤٦٨

ه ن جمله را افزود که: ھمان گونه کیا س د: سپس جابربن عبداللهیگو س ریابوالزب
 .»خوانند یران شما نماز مین امیا

 »:نماز خوف«
نماز «که در آن  یا ن غزوهی، نخستینظران اسالم دگاه جمھور علماء و صاحبیاز د

بود که طبق نظر جمھور، در سال چھارم » ذات الرقاع« ی خوانده شد، غزوه» خوف
ز است و منسوخ نشده است. امام ین نماز جایز ایاتفاق افتاده است و تاکنون ن یھجر

را در قرآن یبوده است؛ ز ج امبر اکرمین نماز، مختص پید: ایگو یم یتیوسف در روایابو
 آمده است:

َ�مۡ  �َذا ُكنَت �ِيِهمۡ ﴿ 
َ
لَٰوةَ ٱ لَُهمُ  َت فَأ  ]۱۰۲[النساء:  ﴾...لصَّ

 ...».یشان بپاداشتیو نماز (خوف) را برا یانشان بودیامبر! در میپ یا که تو یزمان«

ست، بلکه خطاب عام ین ج امبرین خطاب، مخصوص پیند: ایگو یجمھور در پاسخ م
ن نوع یاز ا ییھا شود و نمونه یامامان جماعت را شامل م ی ر است که ھمهیو فراگ

 از قرآن ذکر شده است؛ مانند: یمتعدد یدر جاھاخطاب 

قِِم ﴿ 
َ
لَٰوةَ ٱأ لُوِك  لصَّ ۡمِس ٱِ�ُ ۡلِ ٱإَِ�ٰ َغَسِق  لشَّ قِِم ﴿ و ]۷۸[اإلسراء:  ﴾�َّ

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َطَرَ�ِ  لصَّ

ۡلِ ٱَوُزلَٗفا ّمَِن  �ََّهارِ ٱ  .]۱۱۴[ھود:  ﴾...�َّ

ات زمان ینماز خوف را از خصوصز، ین ج اران رسول خدایو عالوه از آن، صحابه و 

، نماز خوف را به یآوردند و خودشان در مواضع مختلف یبه شمار نم ج آن حضرت
 ن صحابه ثابت است:یآوردند؛ و نماز خوف از ا یم یجا

بکل طائفة رکعة  یصلّ ی(سنن ابوداود، باب من قال  س عبدالرحمن بن سمرة -۱
 .)۱۷۷ص  ۱.. ج .سّلمیثم 

 .ن)یشیمنبع پ (ھمان س د بن عاصیسع -۲

ثبوت صالة الخوف  یل علی، باب الدلیھقیب ی(سنن کبر س طالب یبن اب یعل -۳
 .)۲۵۲ص  ۳..، ج .و

 .)۲۵۲ص  ۳، ج یھقی(ب س یاشعر یابوموس -۴

 



 ٤٦٩  )خوف نماز) ۴۶( باب: (کتاب الصلوة

ھا نماز خوف به  یز در طبرستان در جنگ با مجوسین س وقاص یسعدبن اب -۵

عبدالله  و س مانیفة بن یحذ ،س یآورد و حال آن که با او، حسن بن عل یجا

 .)۳۴۳ص  ۱ر؛ باب صالة الخوف، ج یبود. (فتح القد س بن عمرو بن عاص

ص  ۲ر، سورة البقرة ج ی، کتاب التفسیح بخاری(صح س عبدالله بن عمر -۶
۶۵۰(. 

 .)۱۰۱ص  ۱صالة الخوف ج  ی، باب ما جاء فی(ترمذ س حثمه یسھل بن اب -۷

بکل طائفة رکعة و  یصلّ ی(ابوداود، باب من قال  س عبدالله بن عباس -۸
 قضون).یال

ات یشود که نماز خوف، از خصوص یگر، معلوم میات دیات و رواین روایاز تمام ا

ت یبر مشروع ج امبر اکرمیاصحاب بعد از وفات پ ینبوده است و تمام ج امبریروزگار پ
 اند. نظر داشته نماز خوف اتفاق

دشمن، بھتر آن است که دو سد: به ھنگام خوف و ترس از ینو یامام ابن ھمام م
ک امام اصرار داشتند، یمردم بر اقتدا به  ی که ھمه یابد و در صورتیل یجماعت تشک

 نماز خوف خوانده شود.
 نماز خوف: یھا روش

 نماز خوف نقل شده است: یده به ما، سه روش برایات و اخبار رسیدر روا
در مقابل دشمن  ک رکعت بخواند و گروه دومیروش اول: امام با گروه اول، 

ان، رکعت دوم خود را بخوانند و به یکه امام به سجده رفت، مقتد یستند؛ زمانیبا
ستد تا یستاده، (در رکعت دوم خود) منتظر بایمصاف دشمن بروند. امام در حالت ا

ند؛ امام رکعت دوم خود (و رکعت اول گروه دوم) را خوانده و سالم دھد یایگروه دوم ب
 گر خودشان را بخوانند.یک رکعت دیمسبوق، ان مانند یو مقتد

ت یکه با اسناد موقوف و مرفوع روا - س حثمه یث سھل بن ابین روش از حدیا
نه ین زمیت در این روایتر حیث، صحین حدیکه ا ییده است و از آنجایاخذ گرد -شده 

، ی، کتاب المغازین روش را افضل و برتر قرار داده است. (بخاریھم یاست، امام شافع
 ).۵۹۲ص  ۲باب غزوة ذات الرقاع ج 

ن گروه پس از سجده کردن، به یک رکعت بخواند. ایروش دوم: امام با گروه اول، 
که امام  یند و به امام ملحق شوند. زمانیآ یروند و افراد گروه دوم م یطرف دشمن م
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گر خود را یک رکعت دی» مسبوق«کند، افراد به عنوان  یدو رکعت خود را تمام م
 روند.  یوانده و به محل خود مخ

خواند. (ابوداود، باب من  یش را میخو ی مانده یگردد و رکعت باق یگروه اول برم
ص  ۱، کتاب صالة الخوف، ج یی؛ و نسا۱۷۶ص  ۱بکل طائفة رکعة، ج  یصلّ یقال: 
۲۲۹(. 

ش یک رکعت ھمراه امام خوانده و بر سر پست خویروش سّوم: گروه اول، 
گاه گروه اول  گردد؛ آن یک رکعت با امام خوانده و برمید و یآ یگروه دوم مگردد.  یبرم

 خواند. یخواند و پس از آن، گروه دوم رکعت دوم خود را م یآمده و رکعت دوم را م
باشند. احناف روش سوم را افضل و بھتر قرار  یز میھر سه روش نماز خوف، جا

حمد به صورت موقوف نقل شده است. امام م» االثار«ن روش در کتاب یاند و ا داده
ن که با یت به خاطر این روای). ا۱۹۵ث یحد ی (کتاب االثار، باب صالة الخوف، شماره

 باشد. ین رو، در حکم مرفوع میاس) از ایر مدرک بالقیست (غیاس، قابل درک نیق
(باب صالة الخوف، ج » احکام القران«ن روش را در کتاب یامام ابوبکر جّصاص ھم

 ز نقل کرده است.ین س ت عبدالله بن مسعودی) به روا۳۱۶ص  ۲
ست. (ر.ک: یداند، درست ن یدگاه ابن حجر که روش سوم را ثابت نمین، دیبنابرا
 ).۳۵۹ص  ۲، ابواب صالة الخوف، ج یفتح البار

ت کرده یش روایآن را در سنن خو یکه امام ترمذ س ث عبدالله بن عمریدر حد
 ن است: یث چنیوجود دارد. عبارت کامل حدھردو  سوماست، احتمال روش دوم و 

الطائفة االخري مواجهة و صّ� صالة اخلوف باحدي الطائفت� ر�عة ج اّن انليبّ «
فصّ� بهم ر�عة اخري ثم سلّم  كجاء اوئلو كالعدّو ثم انرصفوا؛ فقاموا يف مقام اوئل

 ».قام هؤالء فقضوا ر�عتهمو عليهم فقام هؤالء فقضوا ر�عتهم
ن یک رکعت گروه دوم، چنیک رکعت نماز گروه اول و یث، پس از ذکر ین حدیدر ا

 ».قام هؤالء فقضوا ر�عتهمو فقام هؤالء فقضوا ر�عتهم«آمده است: 
شود و  یم، روش دوم ثابت میاول را گروه دوم قرار دھ» ھؤالء«اکنون، اگر مرجع 

ود؛ و صورت دوم (گروه ش یم، روش سوم ثابت میاگر مرجع آن را گروه اول قرار دھ
را به یح دارد؛ زیاول قرار دادن) نسبت به صورت اول ترج» ھؤالء«اول را مرجع 

 د شده است.ییگران تأیو د س ت عبدالله بن مسعودیروا ی لهیوس

 



 ٤٧١  )خوف نماز) ۴۶( باب: (کتاب الصلوة

و » موافق با قرآن«ن که یدر ھر صورت، روش سوم (مسلک احناف) به خاطر ا
گروه اول آمده  ی را در قرآن دربارهید؛ زح داریعمل ترج یاست، برا» بیموافق با ترت«

 است:

 .]۱۰۲[النساء:  ﴾...فَإَِذا َسَجُدواْ فَۡلَيُكونُواْ ِمن َوَرآ�ُِ�مۡ ...﴿
ن یکه پس از سجده به مصاف دشمن بروند. بنابراکند  می ه به گروه اول حکمین آیا

 ی طائفهامده است. در روش اول، یاحتمال روش اول (مسلک شوافع) در آن اصًال ن
ل کرده و سپس یرکعت اول، در ھمانجا، رکعت دوم خود را تکم ی اول، پس از سجده

 کنند. یشان را با گروه دوم عوض میجا
ن است که در روش اول، گروه اول قبل یاست، ا» بیموافق با ترت«ن که یا یو معن

روش دوم، که عمل آنان برخالف موضوع امامت است و در کنند  می از امام نماز را تمام
ب است و در روش یکه برخالف ترتکنند  می لیگروه دوم، قبل از گروه اول نماز را تکم

در آن، نه خالف موضوع امامت  یرد ولیگ یصورت م یشتریسوم، اگر چه رفت و آمد ب
 قرآن. ی هیبا ظاھر آ یو نه مخالفت یبیافتد و نه خالف ترت یاتفاق م

دھد؛  یقرار نم یرا ضرور» تیکوتاه نمودن کمقصر و «ناگفته نماند که نماز خوف، 
به  یازیک محل اقامت، در حال مبارزه بودند، نیبه عنوان مثال: اگر مسلمانان در نزد

ن یرا کامل بخوانند؛ بد یچھار رکعت ید نمازھایست و بایقصر و کوتاه نمودن نماز ن
 ب که ھر گروه، دو رکعت با امام بخوانند.یترت

 نماز خوف در مغرب:
نظر  گر اختالفینماز خوف در نماز مغرب با ھمد یدر چگونگ ینظران فقھ صاحب

 دارند:
ند: امام با گروه نخست، دو رکعت بگزارد و سپس یگو یھا م یاحناف و شوافع و مالک

ستاده یند: امام ایگو یھا، م یھا و شافع ید. اّما امام مالکیک رکعت با گروه دوم ادا نمای
د. یآ یه نخست نمازشان را خود تمام کنند و سپس گروه دوم مماند تا گرو یمنتظر م

 دھد. یدگاه شوافع، سالم نمیاّما امام از د
 و جنگ: یرینماز در حالت درگ

و شّدت  یرینماز خوف در ھنگام درگ یادا ی ، دربارهینظران فقھ علماء و صاحب
اند. احناف  اختالف کرده -رفت  یم خارج شدن وقت میآن ھم ھرگاه ب -جنگ 
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دند، ین حالت جنگیرا اگر در ایست؛ زیالزم ن ی، نمازیریند: در حال درگیگو یم
 ر کنند.ید تأخیشود و نماز را با ینمازشان فاسد م

ند: شخص مبارز و یگو یو عموم علماء م یو شافع یو اوزاع یامام مالک و ثور

ھرگاه  :س ابن عمر ی ل گفتهیبگزارد؛ به دلکه توانست، نماز  یا رزمنده، به ھر گونه
 به اشاره نماز گزارده شود. یستاده و حتیا این بود، سواره یش از ایترس ب

رکوع و  ییھرگاه توانا یعنی -ر قبله یا به غیبه قبله  یمالک در موطأ گفته است: رو
وارد  یندارد که ضربت ید: باکیگو یم یباشد. و شافع ینماز به اشاره م -سجده نداشت 

زه زد، نمازش فاسد یا نیو  ضربت وارد آورد یدر پ یبزند. اّما اگر پ یا زهیا نیکند 
 شود. یم

ث و اخبار وارد شده در ید: احادیگو یدر مورد نماز خوف م/امام احمد بن حنبل
از آن، که فرد نمازگزار  یثیح و ثابت ھستند و بر ھر حدیمورد نماز خوف، ھمه صح

خواھد  یبسنده و کاف -شاء الله  ان -ش یآن ادا کند، برا یش را بر مبناینماز خوف خو
 بود.

 



 
 

 

 

 )۴۷( باب
 د قربانید فطر و عیع ینمازها

 
 
 



 
 

 

 

 فصل اول

 »:دیع« ی واژه
بوده است که به » ِعْوٌد «گرفته شده است و در اصل خود » عودیعاد «از » دیع«

» ادیاع«ل شده است؛ و جمع آن یتبد» اءی«ماقبل، به  ی عّلت سکون واو و کسره
شد؛ اّما به خاطر عدم التباس  یجمع بسته م» اعواد«ست با یبا یباشد. طبق قانون م یم

 شود. یگفته م» ادیاع«چوب است،  یکه به معنا» عود«با جمع 
 د:یع ی هیوجه تسم

روز فطر و قربان  ین باورند که نامگذاریبر ا ینظران اسالم از علماء و صاحب یبرخ
د یاند که ع ز گفتهین یشوند. برخ ین خاطر است که در ھر سال، تکرار می، به ا»دیع«به 
ن است که در آن روز، یآن، ا ی(مشک) مشتق است، و عّلت نامگذار» عود«از 

د، به یع ی هیاند: وجه تسم ز گفتهین یشود. و برخ یروشن (دود) م یاوانفر یھا مشک
و سرور آنان  یر و برکت خداوند بر بندگانش و شادیعوائد و خ یخاطر کثرت و فراوان

ق و در یام تشریدر ا یبه خاطر اتمام مراسم حج و ذبح قربان یدر آن روز است؛ شاد
 ک ماه آموزش.یان رساندن یت در به پاید فطر به خاطر موفقیع

، یک فالین یگرفته شده است و برا» عودیعاد «د از یاّما قول راجح، آن است که ع
خدا کند «ن مضمون که یاست بر ا ییک دعاین یا ایاند. گو گذاشته» دیع«اسم آن را 

، قافله یفال کیتفاؤل و ن یز از رویرا ن» قافله«؛ ھمچنان که »ن روز مرّتب تکرار شودیا
 ند.یگو یم

 گردد. یز اطالق میخوش ن یجشن و روزھا یبرا» دیع«البته 
 د قربان:ید فطر و عیع

دھند؛  ید و جشن قرار میدر طول سال، چند روز را به عنوان ع ینیین و آیھر د
ان ید، پس از پاین دو عید قرار داده است و ایز در سال، دو روز را به عنوان عیاسالم ن

است که عبادت بزرگ روزه به  ید فطر زمانیاند. ع داده شده دو عبادت بس بزرگ قرار
ان یگردد و برعکس اد یل میاست که حج تکم یز روزین ید اضحیرسد و ع یان میپا



 ٤٧٥ )قربان دیع و فطر دیع ینمازها) ۴۷( باب: (کتاب الصلوة

د آغاز یز خود عبادت ھستند که با خواندن دو رکعت نماز، عید نین دو عیگر، اید
 گردد. یم

است که در  یخاصّ  یھا نمراسم و جش ی، دارایگر، ھر مّلت و گروھیبه عبارت د
 یو غذاھاکنند  می نو و خوب به تن یھا ش، لباسیآن روزھا، برحسب توان و ُوسع خو

کنند؛  یم یو خوش ین گوناگون، اظھار شادیخورند و به عناو یو مکنند  می هیخوب تھ
از  یچ گروه و مّلتین رو، ھیبشر است؛ از ا یو فطر یعیطب یاز تقاضاھا یکین، یو ا

 نباشند. یژه و خاصّ یو ین روزھایچن یست که داراین یجوامع بشران یم
 ید و جشن اصلید قربان) وجود دارد که عید فطر و عیز دو روز (عیدر اسالم ن

ا جشن ید و یدھند؛ و عالوه بر آن، آنچه مسلمانان به عنوان ع یل میمسلمانان را تشک
نداشته بلکه از نقطه نظر  ینیو د یت مذھبیثیدانند، در واقع اساس و ح یم یاسالم
 ھا خرافات ھستند. شتر آنی، بیاسالم

 ج شود که رسول اکرم یشروع م یمسلمانان، از زمان یاجتماع یقت، زندگیدر حق
د ید فطر و عیف آوردند و مراسم عیمنوره تشر ی نهیاز مّکه ھجرت نمودند و به مد

ان ید فطر بعد از پایکه معلوم است، ع یخ شروع شد. ھمان طوریز از ھمان تاریقربان ن
 حجه قرار داده شده است. ید قربان، در دھم ذیرمضان در اول شّوال، و ع

تر  ھا افضل و با برکت ت، از تمام ماهیت و روحانیث معنویماه مبارک رمضان، از ح
تمام ماه بر اّمت مسلمان  ی ده است و روزهین ماه، نزول قرآن آغاز گردیاست؛ در ھم

با جماعت خوانده شده و نسبت به انجام  یآن، نماز مستقل یھا ض شده و در شبفر
 ق شده است.یالعاده تشو ، به پاداش فوقیریو خ یکیھر ن

عبادت و  یو سرکوب نفس و ماه کثرت و فراوان ین ماه، ماه فداکاریخالصه؛ تمام ا
از نظر برکات رسد که  یفرا م ین ماه، روزیان ایطاعت است. پرواضح است که در پا

ن که روز یا یدارد و برا یشتریگر روزھا، استحقاق بی، نسبت به دیو معنو یروحان
 د فطر قرار دادند.یرد، آن روز را عیقرار گ یجشن و شاد

با حکم و  میاست که در آن روز، ابراھ یخیز روز مبارک و تاریحّجه ن یدھم ذ

م کرد و یتقد یقربان یرا به فرمان خدا برا لیخود، اسماع ی دستور خدا، جگرگوشه
د یش را به اثبات رسانیکامل خو یم و رضایو تسل یکارد را بر حلقش قرار داد و وفادار

را زنده نگه داشت  لیش، اسماعیو آزما یز درعوض آن فداکاریو خداوند بلندمرتبه ن
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ت، ین موفقیاز ا ینرفت و به پاس قدردایپذ یاو به عنوان قربان یرا به جا یو گوسفند

را قرار داد و آن روش اظھار » جاعلک للناس اماماً  یانّ «تاج افتخار  میبر سر ابراھ
برقرار داشت. پس اگر » یرسم عاشق«امت به عنوان یمحّبت و عشق او را به خدا، تا ق

جشن  یخیادگار تاریتوان به عنوان  یرا م ی، روزیخیبر اساس واقعه و امر مھم تار
ل است، در یخل ی اسوه ی ندهیو نما یمیاّمت مسلمان که وارث مّلت ابراھ یگرفت، برا

حّجة، روز  ین رو، دھم ذیاستحقاق آن را ندارد؛ از ا یگریحّجة، روز د یمقابل دھم ذ
 د و جشن قرار گرفت.یع

ات ین خصوصیحّجة) با توجه به ا یکم شّوال و دھم ذین دو روز (یبه ھر حال، ا
 د و جشن و سرور اّمت مسلمان قرار گرفتند. یروز ع خود،

 د:یوجوب نماز ع
ن قول یاحناف، ا ینظران فقھ د واجب است. صاحبیفه، نماز عیدگاه امام ابوحنیاز د

فه، یز از امام ابوحنیگر نید یاند. قول اند و بر آن فتوا داده قرار داده» تیظاھر روا«را 
 نقل شده است. دیبر سّنت مؤّکده بودن نماز ع یمبن

است؛ و امام  سّنت مؤّکدهد، ین باورند که نماز عیبر ا یامام مالک و امام شافع
 اند. ح دادهیدگاه را ترجین دیز ھمیوسف و امام محمد نیابو

از امام مالک  یتیاست و روا ییفرض کفاد، یدگاه امام احمد بن حنبل، نماز عیاز د
 ینظران شافع از علماء و صاحب یاست. برخدگاه امام احمد بن حنبل یز مطابق با دین
 اند. دهیدگاه را پسندین دیز این

 :د، عبارتند ازیل وجوب نماز عیدال
 د:یگو یکند، آنجا که م ید میید را تأیم، وجوب نماز عیقرآن کر -۱

 .]۲وثر: ک[ال ﴾٢رۡ ۡ�َ ٱفََصّلِ لَِرّ�َِك وَ ﴿ 
 ».بکن یپروردگار خود نماز بخوان و قربان ین است تنھا برایحال که چن« 

 باشد. ید می، نماز ع»هینماز مورد اشاره در آ«ه، مراد از یر مشھور آیطبق تفس 

د یھمواره نماز ع ج امبر اکرمیات متواتر ثابت شده است که پیث و روایاز احاد -۲

 اّن رسول«د: یگو س ید خدریرا برپا داشتند و ھرگز آن را ترک نکردند. ابوسع
، یی(نسا» �وم االضيح ايل املصّ� فيصّ� بانلاسو اكن �رج يوم الفطر ج اهللا

 ج رسول خدا«)؛ ۲۳۳ص  ۱الخطبة؛ ج  یباب استقبال االمام بالناس بوجھه ف
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مردم نماز  یرفت و برا یدگاه میع ید قربان به سوید فطر و عیدر روز ع
 ».گزارد یم

واجب بودن آن  ی طور مستمر، نشانهد از صدر اسالم تاکنون به ینماز ع ییبرپا -۳
 است.

 :ی هی، مصداق آیشمندان اسالمیاز علماء و اند یبرخ -۴

واْ ...﴿ ُ َ ٱَوِ�َُكّ�ِ ٰ َما َهَدٮُٰ�مۡ  �َّ  .]۱۸۵[البقرة:  ﴾...َ�َ
 اند. وجوب قرار داده یه را براین آیدانند و امر در ا ید میرا نماز ع

، حج ی سورهذکر شده است و در » حکم روزه«ان یبقره بعد از ب ی ه در سورهین آیا
)؛ که در مقام اول، ۳۷قرار گرفته است (حج/ یبدون و او عطف، بعد از حج و قربان

ت و وجوب نماز یرساند و در مقام دوم، مشروع ید فطر را میت و وجوب نماز عیمشروع
 گرداند. ید قربان را ثابت میع

فق] (۱[ - ۱۴۲۶  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َ�نْ 
َ
  َسِعيدٍ  أ

ْ
فطر يَْوم �رج ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  ُخْدرِيِّ ـال

ْ
ْضىَح  ال

َ ْ
  َواأل

َ
ـمُ  إىِل

ْ
 َص�َّ ال

ُل  وَّ
َ
ءٍ  فَأ   يَشْ

ُ
َالةُ  بِهِ  َ�بَْدأ  ُصُفوفِِهمْ  ىلَعَ  ُجلُوٌس  َوانلَّاُس  انلَّاِس  ُمَقابَِل  َ�يَُقومُ  َ�نرَْصُِف  ُ�مَّ  الصَّ

ُمُرُهمْ  َوُ�وِصيِهمْ  َ�يَِعُظُهمْ 
ْ
نْ  يُِر�دُ  اَكنَ  َو�ِنْ  َوَ�أ

َ
وْ  َ�َطَعهُ  َ�ْعثًا َ�ْقَطعَ  أ

َ
مر أ

ْ
ء يَأ مر �يَِشْ

َ
 ثمَّ  بِهِ  أ

 .)١(ينرَْصف

د ید فطر و عیع یدر روزھا ج د: رسول خدایگوس  ید خدری) ابوسع۱( -۱۴۲۶
دادند،  یکه انجام م ین کاریرفتند و نخست یدگاه (در خارج شھر) میقربان، به ع

که در  ینمازگزاران یگاه پس از گزاردن نماز، رو به رو د بود؛ آنیگزاردن نماز ع
ھا  حت آنیستادند و به موعظه و نصیا یش نشسته بودند، مینماز خو یھا صف

کردند و دستورات الزم  یه میر و صالح، توصیخ یپرداختند و آنان را به انجام کارھا یم
ا دستور یند، یاعزام نما ییرا به جا یند لشکرخواست یفرمودند؛ و اگر م یرا صادر م

دگاه را یگشتند و ع یگاه برم کردند. آن یرا بدھند، در ھمانجا اقدام م یگریانجام کار د
 نمودند. یترک م
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ۱/۴۰۹؛ ابن ماجه ۱۵۷۶ح  ۳/۱۸۷)؛ نسایی ۸۸۹-۹ح ( ۲/۶۰۵؛ مسلم ۹۵۶ح  ۲/۴۴۸بخاری  -١
 .۳/۳۶؛ و مسند احمد ۱۲۸۸ح 
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ن آمده یو مسلم به طور کامل چن یدر بخار س ید خدریث ابوسعیحد شرح:
 است:

االضيح ايل و �رج يوم الفطر ج قال: اكن رسول اهللا س ايب سعيد احلذريعن «
انلاس جلوس يلع و املصّ�؛ فاّول يشء يبدأ به الصالة؛ ثّم ينرصف فيقوم مقابل انلاس؛

�أمرهم؛ فان اكن ير�د ان يقطع بعثاً قطعه؛ او يأمر �يشء و �وصيهمو صفوفهم؛ فيعظهم
 .امر به ثم ينرصف
مدينة يف ـهو ام� الو حيّت خرجُت مع مروان كفلم يزل انلاس يلع ذلقال ابوسعيد: 

مصّ�، اذا منرب بناه كث� بن الصلت؛ فاذا مروان ير�د ان ـاضيًح او فطر؛ فلّما اتينا ال
يرتقيه قبل ان يصّ�. فجبذُت بثو�ه، فجبذ�؛ فارتفع فخطب قبل الصالة؛ فقلُت هل: 

اهللا خٌ� مّما ال اعلم. و ذهب ما تعلم. فقلُت: ما اعلم اهللا! فقال: ابا سعيد! قدو غّ�تم
 .»فقال: اّن انلاس لم ي�ونوا �لسون نلا بعد الصالة؛ فجعلتها قبل الصالة

دگاه ید قربان، به عید فطر و عیروز ع ج د: رسول خدایگو س ید خدریابوسع«
نماز بود. پس از اتمام نماز، مقابل  یداد، برگزار یکه انجام م ین کاریرفت و اول یم

پرداخت؛  یھا م آن ی ستادند و به موعظهیا یھا نشسته بودند، م که در صف ینمازگزاران
خواست  یفرمود؛ و اگر م یکرد و دستورات الزم را صادر م یر میه به خیآنان را توص

نجا اقدام بدھد، در ھما یگریا دستور انجام کار دید؛ یل نمایگس ییرا به جا یلشکر
 .گشت یگاه برم کرد. آن یم

کردند تا زمان  یوه عمل مین شیمردم به ھم ،ج د: پس از رسول خدایگو یم یراو
 یدگاه رفتم. در آنجا، منبرینه بود، به عیبا مروان که حاکم مد یمروان فرا رسد. روز

ربن صلت آن را ساخته بود. ناگھان متوجه شدم که مروان یوجود داشت که کث
منبر برود و خطبه بخواند. من لباسش را گرفتم و او را  یخواھد قبل از نماز، باال یم
منبر رفت و قبل از نماز،  یاو خود را از دست من رھا ساخت و باال یدم، ولین کشییپا

 .راد خطبه پرداختیبه ا

 ید.مروان گفت: ایر دادییرا تغ ج گفتم: به خدا سوگند! شما سّنت رسول خدا
شود بر آن عمل کرد. گفتم: به خدا سوگند!  ی، اکنون نمیدان ینچه را تو مد! آیابوسع

بعد از نماز،  ی خطبه یعنیدانم؛ ( یدانم، بھتر است از آنچه که نم یآنچه را که من م
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دن یشن یبھتر است از خطبه قبل از نماز). مروان گفت: چون مردم بعد از نماز، برا
 .»را قبل از نماز خواندمن جھت آن ینند، بدینش یما نم ی خطبه
نمازگزاران را در  ی ش ھمهیبزرگ که مسجد جامع، گنجا ی: در شھرھا»یمصلّ «
ن یدینماز جمعه و ع یرا برا یعیوس ید و جمعه ندارد، در خارج شھر، جایع یروزھا

 یز بر آن بود که نمازھاین ج نام دارد؛ و روش آن حضرت» یمصلّ «سازند که  یآماده م
ن یا یبود که برا یکردند؛ و آن مکان، محلّ  ینه برگزار میخارج از مد یمکاند را در یع

نه یلومتر از مدیک کیشد و در حدود  یده میدگاه نامیا و آماده شده بود و عیمنظور مھ
ده نشده بود و به صورت صحرا و یفاصله داشت و در آن روزگار، اطراف آن، حصار کش

 دان باز بود.یم
باز است نه مسجد؛  ید، فضایع یشود که محل نمازھا یم ث، معلومین حدیاز ا

که پس  یشدند و کسان یخارج م ید، به طرف مصلّ ینماز ع یادا یبرا ج امبریچون پ
 کردند. ین کار را میز ھمیشان آمدند نیاز ا

 )حیَصحِ ] (۲[ - ۱۴۲۷

ِعيَديِْن  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  َصلَّيُْت : قَاَل  َسُمَرةَ  بِْن  َجابِرِ  َوَ�نْ 
ْ
ةٍ  َ�ْ�َ  ال   َمرَّ

َ
َ�ْ�ِ  َوال  بَِغْ�ِ  َمرَّ

َذانٍ 
َ
  أ

َ
اهُ . إِقَاَمة َوال وَ  .)١(مُسلم رَ

 ج ک بار و دوبار، ھمراه رسول خدایش از ید: بیگو س ) جابر بن سمرة۲( -۱۴۲۷
 د قربان را بدون اذان و اقامه خواندم.ید فطر و عیع ینمازھا
 ].استت کرده یث را مسلم رواین حدی[ا

 د، فاقد اذان و اقامه است.ی، نماز عیاجماع اّمت اسالم یبر مبنا شرح:

و ال نعلم يف هذا «سد: ینو ی) م۲۳۵ص  ۲(ج » یالمغن«در کتاب  عالمه ابن قدامه
 انّه روي عن ابن الز�� انّه اّذنـخالفاً م

ّ
قيل اّول من اّذن و اقام؛و ّمن يعتد خبالفه؛ اال

 ».ال اقامةو ا اذانـهمـانعقاد االمجاع قبله يلع انّه ال�سّن لهذا ديلل يلع و ز�اد؛
نظران  از علماء و صاحب ید) کسینماز ع ین مسأله (عدم اذان و اقامه برایدر ا«

ر یم که اختالف نموده باشد؛ مگر آنچه که از ابن زبیمطرح جھان اسالم را سراغ ندار
م اقامه گفته است. و گفته شده د، ھم اذان و ھینماز ع یبرا یت شده است که ویروا

 .۱۱۴۸ح  ۱/۶۸۰)؛ و ابوداود ۸۸۷-۷ح ( ۲/۶۰۴مسلم  -١
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ل بر آن ین خود دلیاد بوده است. و اید اذان گفت، زینماز ع یبراکه  کسی نیکه نخست
د فطر و یع ینمازھا یده است که براین منعقد گردیش از آن، اجماع بر ایاست که پ

 ».قربان، نه اذان سّنت است و نه اقامه
ست، ید، اذان و اقامه نیدر نماز عن مسأله که یدر ا یبه ھر حال؛ اّمت اسالم

 نظر دارند. اتفاق
که عبارت از اذان و  ید، اعالم اصطالحینماز ع ی اقامه یان ذکر است که برایشا

 ینمازھا یندارد. ھمچنان که برا ینفس اعالم، مانع یاقامه باشد، ممنوع است؛ ول
) و یدگرفتگیورشح، نماز کسوف (خیشوند، مانند: تراو یکه با جماعت گزارده م ینفل

ز ید نیوجود دارد، در نماز ع یک اعالنیاذان و اقامه،  یاستسقاء (طلب باران) به جا
 توان جھت اطالع دادن به مردم، اعالم کرد. یم

َفٌق ] (۳[ - ۱۴۲۸  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

بُو ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
َ
ِعيَديِْن  يَُصلُّونَ  َوُ�َمرُ  بَْ�رٍ  َوأ

ْ
 َ�بَْل  ال

 
ْ
 .)١(ُخْطبَةِ ـال

 ،س و عمر س ابوبکر ،ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۳( -۱۴۲۸
 گزاردند. یش از خطبه مید فطر و قربان را پیع ینمازھا
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 طالب یبن اب یعل ،س عثمان بن عّفان ،س عمر فاروق ،س قیابوبکر صّد  شرح:
و جمھور /، امام احمد بن حنبلیامام شافع/امام مالک ،س فهیامام ابوحن ،س

 نظر دارند. اّمت، بر سّنت بودن خطبه بعد از نماز، اتفاق
، اگر قبل از نماز، خطبه یو مالک ینظران حنف دگاه علماء و صاحبیالبته از د

و  یشمندان شافعیدگاه علماء و اندیت درست است؛ و از دیخوانده شود، با کراھ
باشد؛  یح و خطبه کالعدم می، اگر قبل از نماز، خطبه خوانده شود، نماز صحیحنبل

 خوانده نشده است. یا ا که خطبهیگو

 ۱/۴۰۷؛ ابن ماجه ۱۵۶۴ح  ۳/۱۸۳)؛ نسایی ۸۸۸-۸ح ( ۲/۶۰۴؛ مسلم ۹۶۳ح  ۲/۴۵۳ بخاری -١
 .»کتاب العیدین« ۳ح  ۱/۱۷۸؛ موطأ مالک ۱۲۷۶ح 

 

                                           



 ٤٨١ )قربان دیع و فطر دیع ینمازها) ۴۷( باب: (کتاب الصلوة

بود که  ین کسیرسد که مروان بن حکم، نخست ین به نظر می، چنیت ترمذیاز روا
قال: یو «است: ن آمده یچن یت ترمذیقبل از نماز، خطبه خوانده است (آنجا که در روا

 »).اّن اول من خطب قبل الصالة مروان بن الحکم
گر افراد، ین عمل به دیگر، اید یثیات و احادیاست که طبق روا ین در حالیو ا

 نسبت داده شده است، از جمله:

اخرب� يوسف بن عبدا� بن «د: ید گویبن سع ییحی .س عمر بن خّطاب  -۱
(مصّنف » ...الصالة يوم الفطر، عمر بن اخلطاب سالم قال: اّول من بدأ باخلطبة قبل

ل من خطب ثم صيلّ «عبدالرزاق، باب  )؛ ۲۸۳ص  ۳، ج ۵۶۴۴ث ی، شماره حد»اوّ
خطبه را که  کسی نیوسف بن عبدالله بن سالم به من خبر داده و گفته است: اولی«

 »بود... س د فطر خواند، عمر بن خطابیقبل از نماز ع

 الركوب ايل العيدو امليش«، باب یر.ک: فتح البار( .س عثمان بن عّفان  -۲

 ).۳۷۶ص  ۲ج » الصالة قبل اخلطبةو

اول من بدأ باخلطبة قبل الصالة «د: یابن شھاب گو .س انیسف یة بن ابیمعاو  -۳
)؛ ۵۶۴۶ث یحد ی ، شماره»اول من خطب ثّم صّ� «(مصّنف عبدالرزاق، باب » معاو�ة

 ».بود س هینماز خواند، معاوخطبه را قبل از که  کسی نیاول«

اّن اّول من «گفت:  یکه وکنند  می نقل/نیری. حافظ ابن منذر از ابن سادیز  -۴
خطبه را قبل از که  کسی نیاول«)؛ ۳۷۶ص  ۲ج  ی(فتح البار» فعل ذلک ز�اد بابلرصة

 ».ن کار را در شھر بصره انجام دادیاد بود که اینماز خواند، ز
ات، جواز یگر تعارض دارند و کثرت روایکدیات با یروا نیپرواضح است که ظاھر ا
 کند. یخطبه قبل از نماز را ثابت م

ث یاز احاد یبه خاطر رفع تعارض بر بعض ینظران اسالم از علماء و صاحب یبرخ
ھا،  آن یاند و در صّحت و درست ر سؤال بردهیھا را ز اند و آن ھا گفته ن موضوع، سخنیا

 اند. جاد کردهید ایشک و ترد

که از دوردست به  یت حال کسانیرعا یبرا س اند: عثمان بن عّفان ز گفتهین یبرخ
، یکرد تا آنان به نماز برسند. (ر.ک: فتح البار یآمدند، خطبه را بر نماز مقدم م ینماز م

 ).۳۷۶ص  ۲؛ ج »الصالة قبل اخلطبةو الر�وب ايل العيدو ميشـال«باب 
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کان الناس «د: یگو یم س عبدالله بن سالم ،س عملکرد عمر بن خطاب ی و درباره
زمانه و کان اذ  یاذا کان عمرو کثر الناس ف یثنون بالخطبة حتّ یبدأون بالصالة ثم ی

» ختم الصالة یذلک عمر؛ بدأ بالخطبة حت یخطب، ذھب جفاة الناس؛ فلّما رأیذھب 
 ).۱۷۱ص  ۲ج » خطب قبل الصالةیمن رّخص ان «بة، باب یش ی(مصّنف ابن اب

راد یخواندند و پس از آن، خطبه را ا ید را میل، مردم نخست نماز عیدر اوا«
، ید و در روزگار ویفرا رس س ه روزگار خالفت عمر بن خطابکن ینمودند؛ تا ا یم

راد خطبه بلند یا یھرگاه برا س ش شد؛ عمر بن خطابیتعداد مسلمانان رو به افزا
نشستند؛ چون  یشدند و به خطبه نم یبلند م، یراجتماعینزاکت و غ یشد، مردمان ب یم

 ».ن صحنه را مشاھده کرد، خطبه را قبل از نماز خواندیا س عمر

ح و ثابت یث صحیمخالف حد ،س ن عمل به عمر بن خّطابیاّما در واقع، نسبت ا

ثابت است؛ اگر چه ابن  س م خطبه بر نماز، از عثمان بن عّفانیباشد؛ البته تقد یم

و روي عن «د قرار داده و گفته است: یمورد ترد س عمل را به عثمان نیقدامه نسبت ا
 ریو عبدالله بن زب س از عثمان«؛ »عنهما كلم يصح ذلو ابن الز�� انهما فعالهو عثمان

ت ین روایا یکردند؛ ول ید، مقّدم میت شده است که آن دو، خطبه را بر نماز عیروا س
 .»ده استیصّحت نرس ی از آن دو به درجه

ز ین س انیسف یة بن ابیاز معاو ،س م خطبه بر نماز، پس از عثمان بن عّفانیو تقد

کرد و از  ین میچن س از عثمان بن عّفان یرویبه خاطر پ س هیثابت است؛ غالبًا معاو

 یة بن ابیاستاندارد بصره بود، از معاو ،س هیاد در زمان خالفت معاویکه ز ییآن جا

نه یز که در آن روزگار، حاکم مدیو مروان بن حکم نکرده است؛  یم یرویپ س انیسف

، خطبه را بر نماز مقّدم یا بنابر مصلحت شخصی س هیاز معاو یرویبود، به جھت پ
 نمود. یم

مروان  ،س انیسف یة بن ابیمعاو ،س ن رو، مصداق قرار دادن عثمان بن عّفانیاز ا
را قبل از نماز خوند) به خطبه که  کسی نی(نخست» اّول من َخطب«اد به یبن حکم و ز

گاھ در مملکت خود،  س هیبوده است و امکان دارد که معاو یراو یاعتبار علم و آ
اّول من «بوده باشد که خطبه را بر نماز مقّدم کرده است که به او  ین کسینخست

 



 ٤٨٣ )قربان دیع و فطر دیع ینمازها) ۴۷( باب: (کتاب الصلوة

خطبه را بر نماز مقّدم نمود) گفته شده است؛ و مروان بن که  کسی نی(نخست» خطب

 یھا اند و در استان بوده س هیچون استاندار منصوب از طرف معاو زیاد نیحکم و ز
اند، به  اند که خطبه را بر نماز مقّدم داشته بوده ین افرادیش، اولیخو یتحت فرماندھ

 ده است.یاطالق گرد» اّول من خطب«ز ین خاطر به آنان نیھم
فق] (۴[ - ۱۴۲۹  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

َشِهْدَت : َ�بَّاٍس  اْ�نُ  وَُسئَِل 
َ
ِعيَد؟ ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  أ

ْ
 ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َخَرجَ  َ�َعمْ : قَاَل  ال

َذانًا يَْذُكرْ  َولَمْ  َخَطَب  ُ�مَّ  فََص�َّ 
َ
  أ

َ
ىَت  ُ�مَّ  إِقَاَمةً  َوال

َ
َرُهنَّ  فََوَ�َظُهنَّ  النَِّساءَ  أ َمَرُهنَّ  وََذكَّ

َ
 َوأ

َدقَةِ  ْ�ُتُهنَّ  بِالصَّ
َ
  ُ�ْهِو�نَ  فََرأ

َ
  يَْدَ�ْعنَ  وَُحلُوقِِهنَّ  آَذانِِهنَّ  إِىل

َ
  َو�َِالٌل  ُهوَ  اْرَ�َفعَ  ُ�مَّ  بَِاللٍ  إِىل

َ
 إىِل

 .)١(بَيته

د را ینماز ع ج ا با رسول خدایده شد. آیپرس س ) از عبدالله بن عباس۴( -۱۴۲۹

رون شدند و یدگاه) بیع ی(به سو ج ؛ رسول خدایدر پاسخ گفت: آر ی؟ ویا گزارده
 راد فرمودند.ید را گزاردند؛ سپس خطبه اینماز ع

از  یذکر )ج د رسول خداینماز ع ی ت و نحوهیفیان کی(در ب س عبدالله بن عباس
 اورد.یان نیاذان و اقامه به م

د) یزناِن (شرکت کننده در نماز ع یگاه (پس از گزاردن نماز و خطبه) به سو آن
ن صدقه، فرمان دادند؛ و خود، زنان را آنان موعظه کردند و آنان را به داد یرفتند و برا

ھا و  کردند و گوشواره یخود دراز م یھا و گلوھا ش را به گوشیخو یھا دم که دستید

 س ھمراه با بالل ج دادند؛ سپس رسول خدا یم س ش را به باللیخو یبندھا گردن
 شان شدند. رھسپار خانه

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 گونه وارد شده است: نیث، بدین حدیگر، اید یتیروادر  شرح:

عثمان، و عمرو ايب ب�رو ج قال: شهدُت الفطر مع انليبّ  س عن ابن عباس«
 .يصلّونها قبل اخلطبة، ثم �طب بعدُ 

ح  ۱/۴۰۶؛ابن ماجه ۱۱۴۶ح  ۱/۶۷۹)؛ابوداود ۸۸۴-۲ح ( ۲/۶۰۲؛ مسلم ۹۶۱ح  ۲/۵۲۳بخاری  -١
 .۳/۳۹۶؛ و مسند احمد ۱۶۰۳ح  ۱/۴۵۶؛ دارمی ۱۲۷۳
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اكّ� انظر ايله ح� ُ�لس بيده؛ ثّم اقبل �شّقهم؛ حيّت جاء النساء،  ج خرج انليبّ 
 :معه بالل. فقال

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت إَِذا َجآَءَك  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ ن �َّ �ُۡ�ِۡ�َن ب

َ
ٰٓ أ ِ ُ�َبايِۡعَنَك َ�َ ا َوَ�  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ

�َِ� بُِبۡهَ�ٰٖن َ�ۡفَ�ِ�َنهُ 
ۡ
ۡوَ�َٰدُهنَّ َوَ� يَأ

َ
يِۡديِهنَّ  ۥ�َۡ�ِۡ�َن َوَ� يَۡز�َِ� َوَ� َ�ۡقُتۡلَن أ

َ
� َ�ۡ�َ

رُۡجلِهِ 
َ
ۚ لَُهنَّ  ٱۡسَتۡغِفرۡ َوَ� َ�ۡعِصيَنَك ِ� َمۡعُروٖف َ�َبايِۡعُهنَّ وَ  نَّ َوأ َ َ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ُفورٞ  ٱ�َّ

  .]۱۲[الممتحنة:  ﴾١٢رَِّحيمٞ 

فقالت امرأة منهّن، لم ُ�به غ�ها؛ نعم! قال: » أأننّت يلع ذلک؟«ثم قال ح� فرغ منها: 
اخلواتيم و اّ�. فيلق� الَفتَخَ و لُ�نَّ فداءاً ايبفبسط بالل ثو�ه ثم قال: هلّم! » فتصّدقن«

 ).ی(بخار» يف ثوب بالل
 و ھم در زمان ابوبکر ج امبر خداید فطر را ھم با پید: نماز عیگو س ابن عباس«

 ی د را قبل از خطبهیشان نماز عیا ی ام و ھمه با آنان خوانده س و عثمان س عمر ،س
 .خواندند یآن م

که در  -دگاه ید در عیخواندن نماز ع یبرا ج امبر اکرمیپ د):یگو س (ابن عباس
ن اآلن در مقابل چشمانم مجّسم است،) یاش) ھم افهیرفت و (ق یم -خارج شھر بود 

داد  یکرد و دستور م یکنم که با دست به مردم اشاره م یانگار من ھم اکنون نگاھش م
اران رفت و از صفوف مردان نند. (پس از خواندن نماز و خطبه) به طرف نمازگزیتا بنش

ه را تالوت ین آیا ج امبریھم ھمراھش بود. پ س د و باللیگذشت تا به صف زنان رس
 : فرمودند

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت إَِذا َجآَءَك  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ ن �َّ �ُۡ�ِۡ�َن ب

َ
ٰٓ أ ِ ُ�َبايِۡعَنَك َ�َ ا َوَ�  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ

�َِ� بُِبۡهَ�ٰٖن َ�ۡفَ�ِ�َنهُ 
ۡ
ۡوَ�َٰدُهنَّ َوَ� يَأ

َ
يِۡديِهنَّ  ۥ�َۡ�ِۡ�َن َوَ� يَۡز�َِ� َوَ� َ�ۡقُتۡلَن أ

َ
� َ�ۡ�َ

رُۡجلِهِ 
َ
ۚ لَُهنَّ  ٱۡسَتۡغفِرۡ َوَ� َ�ۡعِصيَنَك ِ� َمۡعُروٖف َ�َبايِۡعُهنَّ وَ  نَّ َوأ َ َ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ُفورٞ  ٱ�َّ
 .]۱۲[الممتحنة:  ﴾١٢ِحيمٞ رَّ 
عت کنند و یند و بخواھند با تو بیایش تو بیکه زنان مؤمن، پ یامبر! ھنگامیپ یا«
نکنند و مرتکب زنا  یک خدا نسازند و دزدیرا شر یزین که: چیمان بندند بر ایپ

را به خود و شوھر خود نسبت  ینشوند و فرزندانشان را نکشند و به دروغ فرزند
) از تو یخوان ی(که آنان را بدان فرام یکیست و در کار نیشان نیا ی هندھند که زاد

 



 ٤٨٥ )قربان دیع و فطر دیع ینمازها) ۴۷( باب: (کتاب الصلوة

شان از خدا آمرزش بخواه؛ به یمان ببند و بر ایعت کن و پیشان بینکنند، با ا ینافرمان
 ییھا ن خانمین خدا آمرزگار و مھربان است (و مغفرت و مرحمت خود را شامل چنیقی
 ».گرداند) یم

د؟ یکن یت میعت را رعاین تعّھد و بیا ایزنان! آ یفرمودند: ا ج امبر اکرمیگاه پ آن

فرمود: پس  ج امبریر زنان، سکوت کردند. پی؛ و سایھا، گفت: آر ن زنیدر ب یتنھا زن

ن پھن کرد و گفت: پدر و مادرم یبر زم یا پارچه س گاه بالل د. آنیاحسان و صدقه کن
 یھا ھم، انگشترھا د. زنیعجله کند و یر و احسان شتاب ورزیزنان! در خ یا تانیفدا

 ». انداختند یآن پارچه م یبزرگ و کوچک خود را بر رو

ت شده است، یح مسلم) روای(در صح س ق عبدالله بن عباسیکه از طر یثیو از حد

راد خطبه یرا به ھنگام ا ج آن حضرت یشود که چون زنان، صدا یمعلوم م

راد خطبه فرمودند، به نزد یمردان ا یه براپس از آن ک ج امبرین رو پیدند، از ایشن ینم
 راد فرمودند.یمستقل ا یا ز خطبهیآنان ن یزنان رفتند و برا

َفٌق ] (۵[ - ۱۴۳۰  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

نَّ : َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
َ
ِفْطرِ  يَْومَ  َص�َّ  ج انلَّيِبَّ  أ

ْ
َعتَْ�ِ  ال

ْ
  َ�بْلَُهَما يَُصلِّ  لَمْ  َر�

َ
 .)١(َ�ْعَدُهَما َوال

د فطر، دو رکعت یدر روز ع ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عباس۵( -۱۴۳۰
 نخواندند. یگرید) گزاردند و قبل و بعد از آن دو رکعت، نماز دینماز (ع

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 ن لفظ آمده است:یح مسلم با ایت در صحین روایا شرح:

خرج يوم اضيح او فطر، فصّ� ر�عت�، لم  ج اّن رسول اهللا :س عن ابن عباس«
مرأة تُليق ـجعلت الو معه بالل، فامرهّن بالصدقة،و ال بعدها؛ ثم ايت النساءو يُصّل قبلها

 ).۸۹۰(مسلم، ح » تُليق ِسخابهاو ُخرصها
ا فطر، آمد و دو رکعت نماز ید قربان و یروز ع ج د: رسول خدایگو س ابن عباس«

 س که بالل یگاه در حال نخواند؛ آن -گر ید ینماز -ھا  خواند و قبل و بعد از آند) ی(ع

 ۲/۴۱۷؛ ترمذی ۱۱۵۹ح  ۱/۶۸۵)؛ ابوداود ۸۸۴-۱۳ح ( ۲/۶۰۶؛ مسلم ۹۶۴ح  ۲/۴۵۳ بخاری -١
 .۱/۲۸۰؛ و مسند احمد ۱۲۹۱ح  ۱/۴۱۰؛ ابن ماجه ۱۵۷۸ح  ۳/۱۹۳؛ نسایی ۵۳۷ح 
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کرد، نزد زنان رفت و آنان را به صدقه دادن، امر نمود. زنان شروع  یم یرا ھمراھ یو
 ».ش نمودندیخو یبندھا ھا و گردن به انداختن گوشواره
د و بعد از آن، یاز ع ، بر عدم وجود نماز سّنت، قبلینظران اسالم علماء و صاحب

د، اختالف وجود دارد که در روزگار صحابه ینفل روز ع ی نظر دارند. البته درباره اتفاق
 ز وجود داشته است.ین

د و بعد از آن، به طور یاز صحابه و تابعان، نماز نفل، قبل از نماز ع یدگاه برخیاز د
 ز است.یمطلق جا

، نفل خواندن امام یباشد. البته و یه میردگاه و نظین دیز معتقد به این یامام شافع
 داند. یرا مکروه م

د، ی، در روز عینظران فقھ شتر ائمه و صاحبیدگاه جمھور صحابه، تابعان و بیاز د
ن طور که علماء و یل وجود دارد؛ ایتفص ین باره اندکینماز نفل مکروه است؛ البته در ا

کوفه،  ینظران فقھ موم صاحبو ع ی، امام اوزاعیان ثورینظران احناف، سف صاحب
 باشد. یز مید، مکروه و پس از آن جایند: نماز نفل قبل از نماز عیگو یم

ز است که در یجا ید، در صورتیفه، نماز نفل پس از نماز عیدگاه امام ابوحنیاز د
 د، مکروه است.یدگاه مانند نفل قبل از نماز عیمنزل خوانده شود و خواندن نفل در ع

ند: خواندن نماز نفل بعد از نماز یگو یبصره م ینظران فقھ و صاحب یحسن بصر
 باشد. یز مید، مکروه و قبل از آن جایع

ج، نماز نفل قبل از نماز و بعد یو ابن جر یاز نظرگاه امام احمد بن حنبل، امام زھر
 مکروه است. -به طور مطلق  -از آن 

 گاه مکروه است.دین باور است که خواندن نفل در عیامام مالک بر ا
فه، امام مالک و امام احمد بن حنبل، یھا و نظرات امام ابوحن دگاهیبه ھر حال، د

 ت نماز نفل ھستند.یقائل به کراھ یھا، تا حدود از آنھریک  ک به ھم است وینزد

گر ی) و د۱۴۳۰ث شماره ی(حد س ث عبدالله بن عباسین بزرگواران، حدیل ایدل

من اكن «بة، باب یش یباشد. (ر.ک: مصّنف ابن اب ینه مین زمیات در ایث و روایاحاد
 ).۱۷۷ص  ۲؛ ج »ال بعدهو اليصّ� قبل العيد

د ییتأ یدگاه امام شافعیاز صحابه و تابعان، د یعمل برخ ی لهیو اگر چه به وس
 شود. یث موقوف عمل نمیث مرفوع، به حدیشود؛ اّما با وجود حد یم

 



 ٤٨٧ )قربان دیع و فطر دیع ینمازها) ۴۷( باب: (کتاب الصلوة

 )س ث عبدالله بن عباسیاز نفل (مانند حدت نمیات کراھیدگاه که رواین دیو ا
دگاه ین دیز بر رّد این یاتیث و روایل! و احادیاست بدون دل یدگاھیمختص امام است، د

ليس من السّنة الصالة قبل خروج االمام ايل «د: یگو یم س ید خدریوجود دارد. ابوسع
نماز «است)؛  ت کرده و رجال آن ثقهیروا» ریمعجم الکب«آن را در  ی(طبران» العيد

 ».ستید، سّنت نیع یخواندن قبل از خارج شدن امام به سو

وجود » ال بعدهاو الصالة قبلها«عام، ھمچون  یگر، الفاظ و عباراتید یتیدر روا
 کند. یرا به طور کامل رد م یدگاه امام شافعیدارد که د
َفٌق ] (۶[ - ۱۴۳۱  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

مِّ  َوَ�نْ 
ُ
ِمْرنَا: قَالَْت  ل َعِطيَّةَ  أ

ُ
نْ  أ

َ
ِْرجَ  أ

ُ
�  

ْ
ِعيَديِْن  يَْومَ  ُحيََّض ـال

ْ
  وََذَواَت  ال

ْ
 ُخُدورِ ـال

ـمُ  مَجَاَعةَ  فَيَْشَهْدنَ 
ْ
ُل  وََدْعَوَ�ُهمْ  ْسِلِم�َ ال   َوَ�ْعزَتِ

ْ
ُهنَّ  َ�نْ  ُحيَُّض ـال

َّ
ةٌ  قَالَِت  ُمَصال

َ
 يَا: اْمَرأ

بَاٌب؟ لََها لَيَْس  إِْحَدانَا هِ لّٰ ـال رَُسوَل 
ْ
ِبْسَها«: قَاَل  ِجل

ْ
بَابَِها ِمنْ  َصاِحَبتَُها تِلُل

ْ
 .)١(»ِجل

به ما (زنان) دستور  )ج رسول خدا ی هید: (از ناحیگول  هی) اّم عط۶( -۱۴۳۱
 ی که در گوشه ییبرند و دخترھا یبه سر م یرا که در دوران قاعدگ یداده شد تا زنان

د فطر و یع ینمازھا یند، برایآ یرون میاند و کمتر از خانه ب منزل، خود را پنھان کرده
 ییھا م تا در اجتماع مسلمانان و دعوت آنان، شرکت کنند؛ اّما زنیرون ببرید قربان بیع

شدند (و نماز را  یض بودند، از محل نماز نمازگزاران دور میکه در حالت ح
 یبرا یاز ما زنان، روپوش یکیخدا! اگر  ی فرستاده یھا گفت: ا از زن یکیخواندند.  ینم

د دوستانش که روپوش دارند آن یفرمودند: با ج حجاب نداشت، چه کند؟ آن حضرت
 خود بدو بدھند). یھا دوستانش، از روپوش یعنیش بپوشانند؛ (یز با روپوش خویرا ن

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
ض و عادت زنانه قرار یکه در حالت ح ییھا : زنحائضجمع »: ضیالح« شرح:

 دارند.
و کنند  می منزل، خود را پنھان ی که در گوشه یدختران جوان»: ذوات الخدور«

 شوند. یرون میکمتر از خانه ب

ح  ۲/۴۱۹؛ترمذی ۱۱۳۶ح  ۱/۶۷۵)؛ ابوداود ۸۸۳-۱۲ح ( ۲/۶۰۶؛ مسلم ۹۷۴ح  ۲/۴۶۳بخاری  -١
 .۵/۸۴؛ و مسند احمد ۱۶۰۹ح  ۱/۴۵۸؛ دارمی ۱۵۵۸ح  ۳/۱۸۰؛ نسایی ۵۳۹
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است که حجاب  یا بلند؛ روپوش؛ مراد جامه ی: رداء؛ مقنعه؛ روسر»جلباب«
 گردد که: یمراعات م یھم با لباس یت گردد. حجاب اسالمیبا آن رعا یاسالم
 عورت را بپوشاند. -۱
 بدن را نشان دھد. یھا یچسب بدن نباشد که برجستگ یا به گونه -۲
 زنان، لباس مردان و مردان، لباس زنان را نپوشند. -۳

و  ؛ج امبریدگاه در روزگار پیرفتن زنان به ع یاست برا یحیث، نّص صرین حدیا
 شود. یث باال اثبات میجواز خروج آنان و استحباب آن از حد

نظر  دگاه، ھمواره اختالفیرفتن زنان به ع ی ربارهنظران َسلف، د علماء و صاحب

گران) به طور مطلق، آن یو د س ابن عمر ،س عمر ،س (مانند ابوبکر یاند؛ برخ داشته

) یانصار ییحیو /ی، نخعقاسم ،س گر (مانند عروةید یاند و برخ ز قرار دادهیرا جا
 یممنوع بودن را فقط برا وسف)ی(مانند مالک و ابو یاند؛ و برخ ز قرار دادهیآن را ناجا

 اند. دختران و زنان جوان خاص کرده

ت نقل شده است: جواز رفتن آنان و ین باره، دو نوع روای، در افهیاز امام ابوحن
 عدم جواز.

 دگاه مستحب است.ی، رفتن زنان سالخورده به عیدگاه امام شافعیاز د
رفتن دختران و زنان ، ینیشمندان دیدگاه جمھور علماء و اندیبه ھر حال، از د

را در یگر؛ زید ینماز ین و نه برایدیع یجمعه مناسب است و نه برا یجوان نه برا
ن خطر یرون رفتن دختران و زنان جوان، فتنه و احتمال خطر وجود دارد و ایب

 رزنان و زنان مسّن و سالخورده، وجود ندارد.یپ ی درباره
دگاه امام یاه داده شده است. از ددگیرفتن به ع ی ن عّلت به آنان اجازهیبه ھم

ندارد و از نظرگاه امام  یرزنان به نماز صبح، مغرب و عشاء اشکالیفه، رفتن پیابوحن
 توانند شرکت کنند. ینمازھا م ی رزنان در ھمهیوسف و امام محمد، پیابو

ز بر عدم جواز رفتن زنان به ینظران متأخر ن علماء و صاحب یناگفته نماند که فتوا
به تکرار  یازین رو نین مورد بحث شد؛ از ایشتر به طور مفّصل در ایاست. (و پ مسجد
 م.)ینیب یآن نم

 

َفٌق ] (۷[ - ۱۴۳۲  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

بَا إِنَّ : قَالَْت  اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ
يَّامِ  يِف  َجاِرَ�تَانِ  وَِعنَْدَها َعلَيَْها َدَخَل  بَْ�رٍ  أ

َ
َفانِ  ِمً�  �  تَُد�ِّ
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َ�انِ  نَْصارُ  َ�َقاَولَِت  بَِما ُ�َغنِّيَانِ : ِرَوايَةٍ  َوِ�  َوترَْضِ
َ ْ
 بِثَْو�ِهِ  ُمتََغشٍّ  ج َوانلَّيِبُّ  ُ�َعاَث  يَْومَ  األ

بُو فَاْ�تََهَرُهَما
َ
بَا يَا َدْ�ُهَما«: َ�َقاَل  وَْجِههِ  َ�نْ  ج انلَّيِبُّ  فََكَشَف  بَْ�رٍ  أ

َ
إِ�ََّها بَْ�رٍ  أ

يَّامُ  فَ
َ
 ِ�يدٍ  �

بَا يَا: ِرَوايَةٍ  َوِ� 
َ
 .)١(»عيدنا وََهَذا عيدا قوم للك إِن بَْ�رٍ  أ

د قربان، در یع ی(پدرش)، در روزھا س د: ابوبکریگول  شهی) عا۷( -۱۴۳۲

ز (دو دختربچه) حضور داشت که یدو کنل  شهیش عایآمد که در پ یبه نزد و یحال
 خواندند). یزدند (و سرود م یَدف م

را  یخواندند و کلمات یدختر بچه، آواز م گر آمده است که آن دوید یتیدر روا
ف و مذّمت ی(روز جنگ اوس با خزرج) در تعر» ُبعاث«گفتند که انصار در روز  یم

استراحت به رختخواب رفته و دراز  یز (براین ج امبر اکرمیگفتند؛ و پ یگر میکدی

ن یدن ای(با د س ده بودند. ابوبکریش پوشیخو ی ده بودند و) خود را با جامهیکش
خ و مذّمت و نکوھش کرد (و گفت: یز را به شّدت سرزنش و توبیصحنه) آن دو کن

 !)ج امبریپ ی طان در خانهیش یصدا

ابوبکر!  یا«دند و فرمودند: یش برکشیجامه را از صورت خو ج گاه رسول خدا آن
 ».د و جشن استیع ین روزھا، روزھایرا که ایآنان را به حال خود واگذار؛ ز

 یدی، عیگمان ھر مّلت و قوم یابوبکر! ب یا«ن آمده است: یگر، چنید یتیدر روا
 ».د ماستیدارد و امروز ھم، ع

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 ی نهیکه در مد -» خزرج«و » اوس« یھا لهیسلسله نسب قب»: وم ُبعاثی« شرح:

کبار، یشود. معموًال ھر چند وقت  یمتصل م یمنیل یبه قبا -منوره سکونت داشتند 
ھا عوامل  ن ھجرتیآمد؛ ا یبه حرکت درم» ثربی« یبه سو» منی«امواج ھجرت از 

ھا، شکستن  ی، تھاجم حبش»منی« یداخل یھا یداشتند. به طور مثال: ناآرام یمتعدد
و » اوس« ی لهین قبیتوان نام برد. بنابرا یو به دنبال آن کمبود آب را م» مأرب«سّد 

 نه شده بودند.یھا، وارد مد یھودیبعد از » خزرج«

؛ و ابن ماجه ۱۵۹۷ح  ۳/۱۹۵)؛ نسایی ۸۹۲-۱۶ح ( ۱/۶۰۷؛ مسلم ۹۵۲ح  ۲/۴۴۵بخاری  -١
۱/۶۰۷. 
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معروف بود، » یعوال« ی نه که به منطقهیدر مناطق جنوب و شرق مد» اوس«ل یقبا
ن ییکه در قسمت پا یو شمال یدر مناطق وسط» خزرج«ل یسکونت داشتند. اّما قبا

» ة الوبرةحر«ن نقطه گرفته تا یکردند. در قسمت غرب از ا یم ینه قرار دارد، زندگیمد
 وجود نداشت. یگرید یآباد

، »یعد«، »مالک«م شده بود که عبارتند از: یبه چھار شاخه، تقس» خزرج«ل یقبا
 معروف است.» م الالتیت«بودند که به » نجار یبن«ھا از  نیا یھمگ». نارید«و » مازن«

قرار دارد،  ینه که ھم اکنون مسجد نبویدر قسمت وسط مد» بنو نجار«ل یقبا
 سکونت داشتند.

ھود یل مھم یھا و قبا نه و در جوار گروهیز مدیدر مناطق جنوب و حاصلخ» اوس«
تر بود و در جوار  نییپا یاز نظر آبادان» خزرج« یمسکون ی سکونت داشتند. منطقه

 کردند. یم یزندگ» نقاعیق« یعنی یھودیبزرگ  ی لهیک قبیھا، فقط  آن
ک پژوھشگر محقق ی یست؛ ولیدر دست ن» خزرج«و » وسا«از مردان  یقیآمار دق

و » اوس«ل یقبا یھا ق جنگیرا از طر» خزرج«و » اوس« یجنگ یرویتواند ن یم
د. تنھا در روز فتح مکه، ینما یابیھا شرکت داشتند، ارز که بعد از ھجرت در آن» خزرج«

 ھا، بالغ بر چھار ھزار نفر بود. تعداد رزمندگان آن
ان در مقابل یھودیبودند؛ اّما  یادینفوذ و قدرت ز ی، دارایھجرت نبوھا ھنگام  عرب

نبودند که بتوانند در مقابل دشمنان خود صف  یچنان اتحاد و انسجام یھا دارا آن
، یده و متفرق شده بودند. بعضیاز ھم پاش یھودیل یل دھند. قبایتشک یواحد

مان بسته بوند. در جنگ یپ» جخزر« ی لهیگر، با قبید یا شده و عّده» اوس«مان یپ ھم
 ھا بودند. رتر از عربیخود، سختگ یھا شیک با ھم

بود  یبه قدر» ظهیقر یبن«و » رینض یبن«و » نقاعیق یبن«ان یم یعداوت و دشمن
 یخود را ترک کردند و به حرفه و صنعت رو یھا و کشتزارھا نیزم» نقاعیق یبن«که 

 آوردند.
ن آن، جنگ یدرگرفته بود که نخست یدیشد یھا ز جنگین» خزرج«و » اوس«ن یب

 بود که پنج سال قبل از ھجرت واقع شده بود.» ُبعاث«ن آن، جنگ یو آخر» ریسم«
عوامل حسد و تفرقه » خزرج«و » اوس«ان یکردند که م یم یان ھمواره سعیھودی

ھود) غافل نگاه دارند. ی یعنیگر انداخته و از خود (یکدیھا را به جان  ند و آنیجاد نمایا
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(روباه) لقب داده » ثعالب«ھا را  یھودیل ین دلیافته و به ھمین نکته را دریھا ھم ا عرب
 بودند.

 رساند: ین مورد به اثبات میھود را در ای یھا یافروز ل، آتشیذ ی واقعه
از مجالس انصار  یکیبود، در  یھودیمسّن و  یکه مرد» سیشعث بن ق« یروز

ھا در مورد  نید که اید یروزھا انصار، اسالم را قبول کرده بودند؛ وقت شرکت کرد. آن
ده خاطر شد و نتوانست یکنند، سخت رنج یآن با ھم گفتگو م یھا یاسالم و خوب

که با انصار رابطه  یھودیک جوان ین جھت در فکر چاره افتاد و به یتحمل کند؛ بد
 یھا و جنگ» ُبعاث«از جنگ  یادید و یداشت، اشاره کرد تا در آن مجلس شرکت جو

د تا یرا که قبًال به ھمان مناسبت سروده شده بود، تکرار نما یگذشته بکند و اشعار
ن یخته گردد. ایبرانگ یت و تعّصب جاھلیھا تازه شوند و حم آن ی کھنه یھا زخم

ک بود یخته شد و نزدیھا برانگ ت و تعّصب آنیجه نماند، اگر چه حمینت یز بیتوطئه ن

ھمراه  ج خوشبختانه در آن اثنا، رسول خدا یند؛ ولیرون آیام بیرھا از نیشمش
د یبخش یھا روشن مان آنیو گھربارش، به ا یف آوردند و با سخنان آسمانیمھاجران تشر

ک بود شکار یھا فورًا متوجه شدند که نزد دار کرد. آنیھا را ب آن ینیو احساسات د
گر یدگانشان روان گشت و ھمدیل اشک از دینجا بود که سیگردند؛ ا یدیجد ی توطئه

 فتاده بود.ین یچ اتفاقیا ھیرا در آغوش گرفتند، گو
 زدند. یره و َدف میدا»: تدفقان«

 ز وارد شده است:یگر نیق دیث باال به چند طریحد

عندي جار�تان من جواري االنصار، و قالت: دخل ابو��رل  عن اع�شة«  -۱
ليستا بمغّنيت�. فقال ابو��ر: و بُعاث. قالت:تغّنيان بما تقاولت االنصاُر يوم 

 :ج يف يوم عيد. فقال رسول اهللا كذلو !ج أمز ام� الشيطان يف بيت رسول اهللا
 ».و مسلم ی(بخار» هذا عيدناو يا اباب�ر! اّن للّك قوم عيداً 

ز ی(پدرش) به منزل من آمد و در آن ھنگام، دو کن س د: ابوبکریگول  شهیعا«
گفتند که انصار در روز ُبعاث (روز  یرا م یخواندند و کلمات یبودند، آواز مکه نزد من 

 س به ابوبکرل  شهیگفتند: عا یگر میف و مذّمت ھمدیجنگ اوس با خزرج) در تعر
ا یگفت: آ س ستند. ابوبکریعادت ندارند و آواز خوان ن یز به آوازخوانین دو کنیگفت: ا
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د بود. یبلند شود؟ البته آن روز، روز ع ج برامیطان در منزل پیش یسزاوار است صدا
 ».د ماستیدارد و امروز ھم ع یدیع یابوبکر! ھر مّلت و قوم یفرمود: ا ج امبریپ

عندي جار�تان تغّنيان بغناء و ج قالت: دخل يلّع رسول اهللال  عن اع�شة«  -٢
قال: و دخل ابو��ر، فانتهر�و حّول وجههو بُعاث، فاضطجع يلع الفراش

فلّما ». دعهما«فقال:  ج فاقبل عليه رسول اهللا ج الشيطان عند انليبّ مزمارة 
 .غفل غمزتُهما فخرجتا

رق اّما قال: و ج احِلراب؛ فاّما سألُت انليبّ و و اكن يوم عيد يلعب فيه السودان بادلَّ
هو يقول: دون�م يا ب� و �شته� تنظر�ن؟ فقلُت: نعم! فاقام� وراءه، خّدي يلع خّده

 مسلم).و (خباري».  اذا َمللُت قال: حسبُکِ؟ قلُت: نعم! قال: فاذهيبارفدة! حيّت 
ز نزد من بودند، آواز یبه منزل من آمد و دو کن ج امبر اکرمید: پیگول  شهیعا«

خود  ید و رویبر رختخواب خود دراز کش ج امبریخواندند. پ یمخصوص روز بعاث را م
طان در ید و گفت: آواز شیگرد یمن عصبان وارد شد. از س د؛ ابوبکریرا از آنان برگردان

نداشته  یزھا کارین کنیکرد و گفت: به ا س رو به ابوبکر ج امبری؟! پج امبرینزد پ
ز اشاره یغافل شد، با چشم به آن دو کن س ن که ابوبکرید: ھمیگول  شهیباش. عا
 .رون رفتندیکردم و ب

خود  یھا زهیو سرن یچرم یاھان با سپرھاید بود و سید: آن روز، عیگول  شهیعا
 ج امبریا پیدرخواست کردم،  ج امبریا من از پیدانم)  یکردند (نم یم ی(در مسجد) باز
که  ی؛ در حالیمن ھم گفتم: آر ؟)یرا تماشا کن ین بازیا یخواھ ی(مخودش فرود: 

اھان یداد و به س یقرار داشت، مرا پشت سر خود جا ج امبریصورتم بر صورت پ
 ج امبر خداین که خسته شدم. پیپسران ارفده! تا ا ید ایتان ادامه دھیباز فرمود: به یم

 .»؛ فرمود: پس برویاست؟ گفتم: آر یفرمود: کاف

حبر ابهم، دخل عمُر  ج قال: بينا احلبشة يلعبون عند انليبّ  س هر�رة عن ايب«  -۳
 و مسلم). ی(بخار» فاهوي ايل احليَص فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر!

 یزه بازیبا سرن ج امبریش پیھا پ یکه حبش ید: ھنگامیگو س رهیابوھر«
کردند ناراحت  یم ین که در مسجد بازیوارد مسجد شد؛ (از ا س کردند؛ عمر یم
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 ج امبریآنان پرتاب نمود. پ ید) خم شد و چند سنگ کوچک برداشت و به سویگرد
 . »نداشته باش یعمر! به آنان کار یفرمود: ا
 :کهن یح ایتوض

االت و توّھمات قدم یرد؛ در عالم خیگ یھا را در نظر م تیاست که واقع ینیاسالم د
عت و سرنوشت انسانھا را ھمانگونه که ھست در نظر دارد؛ با آنھا بر یدارد؛ طب یبرنم

از به خوردن یکه ن ید و مانند فرشتگانینما یکه دارند برخورد م یعت انسانیاساس طب
 کند. یندارند با آنان رفتار نمح یدن و تفریو پوش

گاه مسلمانان را مکّلف ننموده که  چین اسالم، ھین خاطر است که دیبه ھم
شنوند ھمه کالم خدا باشد و  یگفتارشان ھمه ذکر خدا، سکوتشان ھم فکر خدا، آنچه م

که خداوند،  یتمام اوقات فراغتشان در مسجد باشد. اسالم به غرائز، فطرت و اخالق
داند  یشناسد و م یت مید و آنھا را به رسمینما یده است اعتراف میبر آن آفر انسان را

و کنند  می یخندند و باز یدارند؛ م  یح و مسافرت و سرگرمیاز به تفریھا ن که انسان
 باشند. یازمند میز نین مسائل نیدن دارند به ایاز به خوردن و نوشیھمان گونه که ن

دن یرا خندیخندند؛ ز یوانات نمیانسان است. ح یھا یژگیخنده و مزاح از و
که  یا ا صحنهیم، یشنو یکه م یاست که پس از فھم و شناخت گفتار یواکنش

خندان است.  یوانیاند: انسان ح ن عّلت است که گفتهیدھد. به ھم یم یم، روینیب یم
 ».خندم، پس انسانم یمن م«شود که:  ین میمصداق آن چن
 یھا شیتوان تصور کرد که گرا یاست، نم یفطر ینیدن جھت که یاسالم، از ا

را از انسان سلب کند؛ بلکه بر عکس، اسالم به » دن و انبساطیخند«را از جمله:  یفطر
خواھد که  ید و میگو یانسان را شاد و پاک گرداند، خوش آمد م یتمام آنچه زندگان

ت یشخص یکه دارا ین و بّشاش باشد. اسالم از انسانیخوشب یت انسان مسلمانیشخص
نگرد، به شدت  ینم یھا و زندگ به انسان ینینک تار بد بین است و جز با عیبسته و بدب

 متنّفر است.

ده بود که بر اساس آن فکر یرس یبه حّد ج  امبریاز اصحاب پ یبرخ یعظمت روح
ت در تمام اوقات، جزء اخالقشان یت و قاطعیکردند که الزم است عبادت و جد یم

نداشته  یو سرگرم یح و بازیا روگردان شوند؛ تفریذ دنیتمام نعمات و لذاباشد؛ از 
ا و یدن یآن باشد و زندگ یامت و معانیق یتوّجھات و افکارشان به سو ی هیباشند؛ کل

 ند.یآن را از خود دور نما یھا یسرگرم
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که از کاتبان و  یدیاس ی قدر، حضرت حنظله یعال ین صحابیالزم است به سخن ا

 یم. ویزند، گوش دھ یباشد و راجع به خود با ما حرف م یمج  امبریسندگان پینو
 د:یگو یم

حنظله! در جواب گفتم:  یا د و گفت: حالت چطور استیبه من رس س ابوبکر«

در  ی؟ گفتم: آخر وقتییگو یگفت: سبحان الله چه م س حنظله منافق است!! ابوبکر

م که یآ یدرم یاندازد، به حالت یاد ما می ھستم و جھّنم و بھشت را به ج امبریخدمت پ

خارج شدم، با  ج امبرینکه از نزد پینم؛ اما به محض ایب یآنھا را با چشم خود م ییگو
باعث  ییایشوم؛ مسائل دن یم یو سرگرم یزن و بّچه و افراد خانواده مشغول باز

ما ھم  گفت: قسم به خدا! س م. ابوبکریامت را فراموش نمایشود که اکثرًا ق یم
 م!ینطور ھستیھم

 یم: ایم و گفتیرفت ج امبریبا ھم به خدمت پ س د: من و ابوبکریگو یحنظله م

 یا است ین چه حرفیفرمود: ا ج امبری! حنظله منافق شده است! پج رسول خدا

م و ما را به آتش دوزخ و یش شما ھستیکه پ ی! ما وقتج رسول خدا یحنظله! گفتم: ا
ن است که با چشم خود آنھا را مشاھده ی، مثل ایینما یادآور میبھشت  ینعمتھا

م، زن و بّچه و مال، ما را مشغول ین که از خدمت شما خارج شدیم، اما ھمیکن یم
 م.یکن ید و اکثرًا بھشت و جھنم را فراموش مینما یم

شه یجان من در دست او است! اگر شما ھمکه  کسی سوگند به«فرمودند:  ج امبریپ
د، فرشتگان چه در یاد خدا بودید و به یماند یم ید باقیش من ھستیپ بر آن حالت که

 یحنظله! ساعت یا پرداختند؛ اما یمنزل و چه در خارج از آن، با شما به مصافحه م
 [مسلم]». ایامور دن یگر برایو ساعت د ینید یکارھا یبرا

است، که  ج اسالم یامبرگرامین موضوع ھمانا پیمسلمانان در ا یبه ھر حال، الگو
 یپرداختند ول یم یکه داشتند، به شوخ یفراوان و متنوع یھا شان با وجود ھّم و غمیا

ز به صورت ین یشخص یآوردند. در زندگ یبه زبان نم یگریز دیر از حق چیدر آن، غ
کردند و ھمان گونه که در آالم و  یارانشان نشست و برخاست میبا  یو عاد یعیطب
کردن و مزاح آنان ھم  یدن و بازینمودند، در خند یآنان مشارکت م یھا بتیمص

 جستند. یشرکت م
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ک انسان کامل است. در حال خلوت، ی یزندگ ی برجسته ی نمونه ج امبریپ یزندگ
ش َورم یکه پاھا ییداد تا جا یادامه م یداریه و بیخواند و به خشوع و گر ینماز م

داد،  یت نمیاھم یگریز دیچ چیدر مقابل خدا به ھ ج امبراکرمیقت پیکرد. در حق یم
پاک و خوب  یزھایت بود. به چیانسان ی و معاشرت با مردم، نمونه یدر زندگ یول

و مزاح داشت، اما جز حق  یکرد و تبّسم بر لب داشت و شوخ یم یعالقه داشت، شاد
 گفت. ینم یزیچ

داشت و از  یشد را دوست م یکه باعث آن م ییزھایو چ یُسرور و شاد ج امبریپ
 یھایر گرفتاریو سا ید، مانند بدھکاریگرد یکه باعث به وجود آمدن آن م یزیغم و چ

 من اهلمِّ  كا� اّ� اعوُذ ب«گفت:  یبرد و م یزار بود و از شّر آن به خدا پناه میگر بید
 ».آورمیبه تو پناه م یخداوندا! از شّر غم و دلتنگ«؛ »احلُزنو

اكن من افكه «اند:  گفته ج آن حضرتف یدر وصف و تعر ج امبریو اصحاب پ
 .»سرآمد بودند یو شوخ ییفه گویاز لحاظ لط ج رسول خدا«؛ »انلاس

م یابی یانگر آن است، میب یح بخاریدر صح اّم زرعت مشھور یگونه که روا و ھمان

ات یھا و فکاھ پرداخت و به داستان یو مزاح م یبا ھمسرانش به شوخ ج که رسول خدا
 داد. یآنان گوش م

دن یو بخش ینسبت به مزاح و شوخ ج امبریبه ھر حال، با وجود آن قلب بزرگ، پ
ک ین گونه رفتار، تنھا از یداد. ا یبه خود راه نم یقه و تنگیمردم، مضا یحق فطر

 زند. یبشر سر م ی نمونه یانسان کامل و الگو

کردند و  یم یدند، بازیخند یکردند، م ینطور بودند؛ مزاح میھم ھم ج امبریاران پی
کردند و به  یت میساختند، سھم و حقوق جسم و نفس را رعا یخود را سرگرم م

و  یدادند و روح خود را با شوخ یجواب مثبت م یفطرت و خلقت بشر ی خواسته
ر یخود در مس یداشتند تا بتوانند به حرکِت جّد  ینگه م یمؤدبانه، شاد و قو یھا یباز

 ادامه دھند. یزندگ یطوالن

 یشاد یشوند، برا یھا ھم مثل بدن خسته م روح«د: یگو یم س طالب یبن اب یعل
 ».دیمانه جستجو کنیف حکیف و ظرایآنھا، لطا
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د؛ دل ھرگاه ناراحت شد ییدل خودتان را ساعت به ساعت شاد نما«د: یگو یز میو ن
 ».گردد یکور م

از  یبه بعض من نفس خود را«د: یگو یم ج امبریاران پیگر از ید یکی س ابودرداء
 .»حق به او کمک کرده باشم یم تا در کارھاینما یھا و لھو و لعب شاد م یباز

را که موجب  ییھا و مزاح یک مسلمان، شوخیست که ین یچ اشکالین ھیبنابرا
و  یمیو مزاح به صورت دا ین شوخینکه ایاست انجام دھد، به شرط ا یُسرور و شاد

به سر نبرد و او را از انجام  یو باز یا به شوخد و تمام اوقات خود ریایدرن یشگیھم
د. به یت الزم است، باز ھزل نگویت و جّد یکه قاطع یا در مقامیواجبات باز ندارد؛ و 

، یدھ یکه به خوراک خود نمک م یا به ھمان اندازه«اند:  ن است که گفتهیخاطر ا
 .»ت را مزاح بدهیھا گفته

و مزاح  یگران را مورد شوخیو ناموس د تیاجازه ندارد، شخص یچ مسلمانیالبته ھ
د به خاطر به خنده یو مزاح است، نبا یاھل شوخکه  کسی ن،یخود قرار دھد. و ھمچن

 درآوردن مردم، به دروغ و کلمات نادرست متوّسل شود.

ام عيد« ا ايّ  س ن وارد شده است که ابوبکریث چنین حدیدر ا»: دعهام يا ابابكر فاهنّ

خوانند.  یز در نزد او آواز مید که دو کنیرفت و دل  شهیدخترش عا ی به خانه

 ؟!ج امبریپ ی در خانه یطانیش یھا د و گفت: ترانهیاد کشیبر آنان فر س ابوبکر

 د و فرمود:یرا شن س امبر سخن ابوبکریپ

ا ايام عيد« ن ینداشته باش که ا یھا کار ابوبکر! به آن یا«؛ »دعهام يا ابابكر، فاهنّ
 ».د استیام عیروزھا، ا

د، غنا و آواز خواندن را منع یام عیر ایدر غ ج امبر اکرمیست که پین بدان معنا نیو ا
است که اظھار  یاز آن موارد یکید، ین بدان معناست که روز عیکرده باشند؛ بلکه ا

ه، مستحب یپاک و نز یر لھوھایغنا و آواز خواندن و سا ی لهیو سرور به وس یشاد
 باشد. یم

 :ت شوندید رعای، چند امر الزم است که بایمباح بودن آواز خوان یبرا ن ھمه،یبا ا
نباشد  یم اسالمیلمات آن، مخالف با ادب، اخالق و تعالکد اصل آواز و یبا  -۱

 یا مردم را به شرابخواریف شراب و یف و توصینباشد در تعر ی(مثًال آواز
شود مسلمًا  یکزنان باشد و باعث تحر یف اعضایا در توصید و یدعوت نما
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 یباشد) لذا آوازخوان یز حرام میحرام است و گوش دادن به آن ن ین آوازیچن
ه کاست  یم اسالمیمخالف تعال» گار و جام استیا سیدن«د: یمثال بگو یه براک

داند و به نوشندگان، سازندگان، فروشندگان  یطان مید و از عمل شیشراب را پل
 نیرده باشد، نفرک کمکه آن یتھ در یبه نحوکه  کسی ن آن و ھریو حامل

 ست.یده نیپوش یسکاست و بر  یگار قطعیان سیه ضرر و زکھمانگونه کند  می
د، مخالف آداب یستا یا زن را میمرد  کبا بی جسور و یه صاحبان چشمھاک ییغنا
 د:یفرما یه در قرآن مکاست  یاسالم

ْ  ِمنِ�َ ُمؤۡ قُل ّلِلۡ ﴿  وا بۡ  ِمنۡ  َ�ُغضُّ
َ
 .]۳۰[النور:  ﴾...َ�ٰرِهِمۡ �

 .»شان را از نگاه حرام محفوظ دارندبگو به مردان مؤمن چشمان«

بۡ  ِمنۡ  نَ ُضۡض َ�غۡ  ِمَ�ٰتِ ُمؤۡ َوقُل ّلِلۡ ﴿ 
َ
 .]۳۱[النور:  ﴾َ�ٰرِهِنَّ �

 .»ن را از نگاه به نامحرم بازدارندو به زنان مسلمان بگو چشمانشا«

 د:یفرما یم ج امبر خدایو پ

 .»َعلَيَك اثلّاِ�يَةُ و انلَّظرَة انلَّظرَة فَاِنَّما لََك االُو�يا يلُع التُتِْبع «
ندارد)  یگناھ یعنیتوست ( یه نظر اول براکن کرار نک! نگاه به نامحرم را تیعل«

 »ذا...کو ھ گناه دارد) یعنیان توست (ینظر دوم به ز یول
و اخالق لمات آن با آداب کاوقات آواز و  یادا در غنا مھم است. بعض ی وهیش  -۲

حالل به  ی رهیه از داکگردد  یادا و اجرا م یبه نحو یرت ندارد، ولیمغا یاسالم
جاد یرشمه در گفتار و اکّسر و ناز و کابد مانند تی یر مییحرام تغ یره یدا

ه امروز زنان و مردان از کا مانند آنچه یمار و یب یدلھا یو اغوا یشھوان یکتحر
.. آواز خود را .و» هیی«و » وهی«و » اهی«اظ ه با الفکشنوند  یآواز خوانان م

ز با آداب یآن ن یاجرا ی وهید شیه نباکاست  ین بدان معنینند. و اک یشروع م
ه ک یبه صورت نامطلوب و بدور از وقار وبه حالت یعنیمخالف باشد.  یاسالم

ش خداوند ینجا فرمایب به فساد است اجرا گردد. در ایق و ترغیموجب تشو

 د:یفرما یه مکم یشو یادآور می ج امبریخطاب به زنان پمتعال را 

ي يف قَلِبِه َمَرٌض «
َّ

َضعَن بِالَقوِل َ�يَطَمَع اذل
َ

ردن صدا را کھنگام صحبت «. »فَال خت
 .»مار دالن به طمع افتندیه مبادا بکد ییرشمه نگوکد و با یارین نییچنان پا
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در عبادت  یحت یر ھر امرد یاده رویه اسالم با ِاسراف، غلّو و زکھمانگونه   -۳
د ید به حد اسراف برسد و نبایز نباین یو آواز خوان یح، بازیباشد، تفر یمخالف م

ن یه اکد؛ چرا یثر اوقات را اگر چه مباح ھم باشد در آن صرف نماکا ایو  یتمام
است و باعث  یبودن قلب و عقل از واجبات بزرگ و اھداف عال یامر دال بر خال

 یه آن حقوق چه بسا در البالکع و تباه گردد یضا یگریده حقوق کشود  یم
 یارھاکه اسراف در کست ین کیه او از آن فارغ است و شکباشد  یآن اوقات

 گردد و چه خوب گفته اند: یع شدن وقت واجبات میمباح موجب ضا

» 
ّ

يُت ِارسافاً ِاال
َ
در  یحقه کنیست مگر این یچ اسرافیھ«. »جِبانِِبه َحّق ُمَضيَّعو ما َرأ

 .»ع شده استینار آن ضاک
د یان شد بایه بک ییآواز و ترانه پس از آن حدود و مرزھا ی ن شنوندهیبنابرا  -۴

نوع  یکا ی یه آوازخوانکد یقرار دھد و ھرگاه د یو نفس خود را قاض وجدان
فتنه و  یگردد و او را به سو یاو م یجنس ی زهیغر یکآواز بخصوص باعث تحر

او مسلط  یو معنو یعقل ی او را بر جنبه یوانیح ی بهشاند و جنک یفساد م
وزد  یه باد فتنه از آن مکرا  یچه اید و دریجو ید از آن دوریسازد، با یم

گران از شر آن ین و اخالقش محفوظ ماند و خود و دیمسدود سازد تا قلب، د
 در امان باشند.

ت، یّم کن عصر با آن یم در آواز خوانان اک یلید و بندھا خین قیا ی ھمه کبدون ش
ه ک یسانکژه نسبت به یگردد بو یآن، جمع و فراھم م یت، موضوع و روش ادایفکی
ق ید آنان را تشوین فرد مسلمان نبایدور ھستند. بنابرا ینیات دین و اخالقیامًال از دک
آنان اجتناب  ی نهیت در انتشار نام آنھا و گسترش دادن زمکد از مشاریه باکند، بلک

ت، یبه معص یاریغ آنان دچار گناه شود و به خاطر یق و تبلیمبادا در تشوورزد تا 
ست، یفرد مسلمان ن یک ی ستهیشا ین امریه چنکجرم آنان گردد؛ چرا  یکشر
د و از وارد شدن در ید عزمش را جزم نماین بایمسلمان متعّھد و عاشق د یکس، کبرع

را ورود بدان و افتادن در یدارد، زر دور ین مسید و خود را از ایز نمایشبھات جدًا پرھ
 حرام نخواھد بود. ی متر از شائبهکن دام ودانه یا

د، الزم است در انتخاب موضوع و یعمل نما ه راجع به آواز به رخصتکھم  یسک
 یار مواظب باشد و در حد توان از مظان و شبھه گناه بدور باشد. وقتینوع آواز غنا بس

امًال واضح کدن آواز) وجود دارد یع به سماع غنا (شنط راجید و بند و شراین قیه اک
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اشتغال دارند،  یآواز خوان ی ه به حرفهک یسانکن گونه موارد راجع به یه خطر اکاست 
 یبرا» یھنر«ط یرا وارد شدن به محیشتر است. زیپردازند ب یو به عنوان ھنر بدان م

 یاست و به ندرت ھنرمند و آوازخوان کد خطرناین و اخالق فرد مسلمان بصورت شدید
 تواند سالم از آن خارج شود. یم

ه کد دانست یبا یمردان بود، ول یم غنا براکان شد راجع به حینون بکآنچه تا
دتر از مردانست. به یا گوش دادن او به آواز، به مراتب شدیخطرات آواز خواندن زن و 

ه در لباس، راه رفتن و سخنانشان ک دهیل خداوند متعال بر زنان واجب گردانین دلیھم
زنان برحذر  ی مردان و مردان از فتنه ی خود را مصون و محفوظ دارند تا زنان از فتنه

ماردالن قطعًا اجتناب ورزد. ھمانطور یھا، چشمھا و طمع ب د از زخم زبانیبمانند. زن با
 د:یفرما یه خداوند متعال مک

دۡ  َ�ٰلَِك ...﴿
َ
ن َ�ٰٓ أ

َ
 .]۵۹[األحزاب:  ﴾...نَ َذ�ۡ يُؤۡ  فََ�  نَ َر�ۡ ُ�عۡ  أ

 .»تر استیکاط) نزدیرند (به احتینگ ه شناخته شوند و مورد آزار قرارکن یا ین برایا«
 د:یفرما یو باز م

ِ  نَ َضعۡ فََ� َ�ۡ ﴿ ِيٱ َمعَ َ�َيطۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب  .]۳۲[األحزاب:  ﴾َمَرٞض  ۦبِهِ ِ� قَلۡ  �َّ
 »است طمع ورزد یماریبه در دلش کآند تا ییپس به ناز سخن مگو«

شتر در یشتر و بیه آواز خواندن را حرفه و شغل خود قرار دھد بک یزن مسلمان
 ی شتر در ورطهیرد و بیگ یگران قرار میمعرض فتنه و فساد نسبت به خود و د

ا یا ضبط صوت یتوانند ھنگام آواز خواندن،  یمتر مکمحّرمات قرار خواھد گرفت و 
گانه و نامحرم محفوظ ماند خواه اختالط یاز اختالط با مردان ب.. .ایو  یر برداریتصو

 ا اختالط با زنان برھنه ویباشد و  نمی عتید شرییه مورد تأکآنان با مردان باشد 
ه کرمسلمان یا اختالط با زنان غیو  یو شناسنامه ا یحجاب، از زنان مسلمان ارث بی

 باشد. ینگونه موارد قطعًا حرام میتمام ا
 )حیَصحِ ] (۸[ - ۱۴۳۳

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  أ

َ
ِفْطرِ  يَْومَ  َ�ْغُدو ال

ْ
ُ�َل  َحىتَّ  ال

ْ
ُ�لَُهنَّ  َ�َمَراٍت  يَأ

ْ
 َوَ�أ

اهُ . ِوتًْرا وَ يُّ  رَ ارِ بُخَ  .)١(الْ

 .۳/۱۲۶؛ و مسند احمد ۵۴۳ح  ۲/۴۲۷؛ ترمذی ۹۵۳ح  ۲/۴۴۶ بخاری -١
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د فطر تا چند دانه خرما یدر روز ع ج د: رسول خدایگو س ) انس۸( -۱۴۳۳
گر آمده است که) در خوردن ید یتیرفتند. (و در روا یدگاه نمیخوردند، به ع ینم

 خوردند. یھا را به صورت طاق م کردند و آن یت میخرماھا، عدد فرد را رعا
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

 شرح:
ات یث و روایث و احادین حدیا یبر مبنا -، ینظران اسالم جمھور علماء و صاحب

باشد و  ید فطر، قبل از نماز، خوردن صبحانه سّنت میروز عن باورند که در یبر ا -گر ید
 ل نشود.یم یزید قربان، چیبھتر آن است که قبل از نماز ع

از خورد و نوش در ھمان چند  ید: خودداریگو یم/یریعالمه انور شاه کشم
د: یگو یمل  د. حفصهیآ یبه شمار م یمستقل ی د قربان) روزهیز (در روز عیساعت ن

»... )العرش (اي صيام عرش ذي احلّجةو صيام اعشوراء :ج ي�ن يدعهّن انليبّ ار�ع لم «
کرد:  یترک نم ج امبر اکرمیز را پیچھار چ«ام من الشھر)؛ ی، باب صوم ثالثة ایی(نسا
 ».حجة... یده روز اول از ذ ی روز عاشورا و روزه ی روزه

 یم؛ در حالیشامل کنز یشوند که روز دھم را ن یل مین ده روز تکمیا یو در صورت
ن روز ممنوع است. اکنون اگر امساک و عدم خورد و نوش یم که روزه در ایدان یکه م

(عدد وارد شده در  ۱۰م، عددد یرید را روزه فرض بگیصبح روز دھم تا بعد از نماز ع
 شود.  یل نمیگردد وگرنه تکم یل میز تکمیث) نیحد

ما من ايّام احّب «فرمود:  ج رسول خدات است که گفت: یره رواین از ابوھریھمچن
» ايل اهللا ان يُتعّبد هل فيها من عرش ذي احلّجة يعدل صيام لك يوم منها صيام سنة

عبادت، به نزد  یبرا یچ روزیھ«)؛ ۱۲۴ص  ۱ام العشر، ج یا ی؛ باب ما جاء فی(ترمذ
ھر روز از آن، برابر  ی که روزه یست؛ به طوریحجه ن یخدا، محبوبتر از ده روز اول ذ

 .»ک سال استی ی با روزه
توان علم  یم» حجه یھر روز از ده روز ذ ی روزه«بر  یز در صورتیث نین حدیدر ا

قرار  یمستقل ی ) را روزهدیان نماز عیعدم خورد و نوش تا پاکرد که امساک روز دھم (
 م.یدھ
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 یه امساک و خوددارشود ک ین معلوم میات، چنیث و روایبه ھر حال، از ظاھر احاد
ھمه سّنت و  ید) برایان نماز عید قربان (تا پایدن از خورد و نوش در روز عیورز

 ر.یا خیداشته باشد  یباشد؛ خواه شخص، قربان یمستحب م
ف ابن قدامه، از امام احمد بن حنبل نقل شده است که یتأل» یالمغن«اّما در کتاب 

 گفت:

اكن يأ�ل من  ج اذا اكن هل ذبح؛ الّن انليبّ و االضيح ال يأ�ل فيه حيّت يرجع «
 ).۴۵۱ص  ۴(ر.ک: معارف السنن، ج » اذا لم ي�ن هل ذبح لم يبال ان يأ�لو ذبيحته

که  ینخورد؛ البته در صورت یزیگردد، چ یکه از نماز برنم ید قربان، تا زمانیدر ع«
و پس از نماز و خورد  یرا نم یزی(قبل از نماز چ ج امبریرا پیداشته باشد؛ ز یقربان

به خوردن  یینداشت، پروا یخورد؛ و ھرگاه قربان یش میخو یبرگشت به خانه) از قربان
 ».ستیقبل از نماز ن

، به ظاھر آن است یاستحباب عدم تناول قبل از نماز و ذبح قربان ی حکمت و فلسفه
 یبرا یافت عمومین روز مبارک (که از طرف خداوند بلندمرتبه دعوت و ضیکه در ا

 ی تناول شود که نشانه یافته است) ابتدا از گوشت قربانیب یمسلمانان ترت ی ھمه
 افت خدا است.یو ض یھمانیشرکت در م

د فطر قرار دارد که در آن، خوردن و آغاز خوردن قبل از ید قربان، عیدر مقابل ع
 باشد. ینماز مستحب م

د فطر، گفته یعاستحباب خورد و نوش در صبح روز  ی حکمت و فلسفه ی درباره
 یکه مسلمانان، فقط به خاطر دستور پروردگار، در روزھا ییشده است که: از آن جا

به دستور پروردگار،  ید فطر) وقتیرمضان از خورد و نوش باز آمدند، امروز (روز ع
ت پروردگار ھمان است، یو رضا یز قرار داده شده است و خشنودیخورد و نوش جا

خداجو، از  ی بنده ی سلمانان در ھمان اوان صبح، به مثابهبنده است که میمناسب و ز
ز یت نیو شأن عبد یھا لذت ببرد و مقام بندگ پروردگار استفاده کرده و از آن یھا نعمت

 طلبد. ین امر را میا
ن است که بعد از یان نماز) غالبًا اید قربان، عّلت نخوردن (تا پایبه ھر حال، در روز ع

از  یھمانیافت و میض یباشد که نوع یکه خورده شود، گوشت قربان یین غذاینماز، اول
ن یا ید فطر، صبح زود بعد از نماز، غالبًا برایجانب خداوند بلندمرتبه است؛ و در روز ع

شود که به دستور خداوند بلندمرتبه در تمام ماه مبارک رمضان در  یخورده م یزیچ
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شدن ماه رمضان، خداوند  یاز سپردن ممنوع بود و حاال بعد یروز، خوردن و نوش
 ین رو، به ھنگام صبح، رضا و خشنودیدن داده است؛ از ایخوردن و نوش ی اجازه

گر،  وزهیازمند و دریشود؛ پس مانند ن یدن معلوم مین خوردن و نوشیخداوند در ھم
 است. ین شأن و مقام بندگیرا ھمیمند گشته است؛ ز او بھره یھا صبح زود از نعمت

 نیخواھد ز من سلطان دگر طمع 
 

 نیخاک بر فرق قناعت بعد از ا 
 

 )حیَصحِ ] (۹[ - ۱۴۳۴

ِر�ق َخالََف  ِ�يدٍ  يَْومُ  اَكنَ  إَِذا ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  َجابِرٍ  َوَ�نْ  اهُ . الطَّ وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

دگاه یک راه به عید، از یروز ع ج د: رسول خدایگو س ) جابربن عبدالله۹( -۱۴۳۴
ر از راه رفتن یغ ید، از راھیدر روز ع یعنیگشتند؛ ( ی، برمیگریرفتند و از راه د یم

 گشتند). یبرم
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

رفتند  یدگاه میک راه به عین بود که از ید، بر ایدر روز ع ج روش رسول خدا شرح:
ر از راه رفتن یغ ید، از راھیع یدر روزھا یعنیگشتند؛  یگر، برمید یو از راھ

 گشتند. یبرم
اند  ان داشتهیب یمختلف یھا ن امر، حکمتیا ی، براینظران اسالم علماء و صاحب

به منظور اظھار  ج ، آن حضرتیشمندان و دانشوران اسالمیاز اند یکه به نظر برخ
 کردند. ین میشأن و شوکت اسالم و مسلمانان، چن

ن یشتر مناسب ھمید وجود دارد، بیکه در روز ع یح و جشنیتفر ی ن جنبهیھمچن
 مختلف رفت و آمد شود. یھا است که از راه

َفٌق ] (۱۰[ - ۱۴۳۵  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

رَبَاءِ  وََعِن 
ْ
َل  إِنَّ «: َ�َقاَل  انلَّْحرِ  يَْومَ  ج انلَّيِبُّ  َخَطبَنَا: قَاَل  ال وَّ

َ
  َما أ

ُ
نْ  َهَذا يَْوِمنَا يِف  بِهِ  َ�بَْدأ

َ
 أ

 َ َصاَب  َ�َقدْ  َذلَِك  َ�َعَل  َ�َمنْ  َ�نَنَْحرَ  نَرِْجعَ  ُ�مَّ  نَُص�ِّ
َ
نْ  َ�بَْل  َذبَحَ  َوَمنْ  ُسنَّتَنَا أ

َ
َ  أ إِ�ََّما نَُص�ِّ

 ُهوَ  فَ
ْمٍ  َشاةُ 

َ
لَهُ  حل ْهِلهِ  َعجَّ

َ
ءٍ  يِف  النُُّسِك  ِمنَ  لَيَْس  ِأل  .)٢(»يَشْ

ح  ۱/۴۶۰؛ و دارمی ۱۳۰۱ح  ۱/۴۱۲؛ ابن ماجه ۵۴۱ح  ۲/۴۲۶؛ ترمذی ۹۸۶ح  ۲/۴۷۲بخاری  -١
۱۶۱۳. 

 .۴/۲۸۲)؛ و مسند احمد ۱۹۶۱-۷ح ( ۳/۱۵۵۳؛ مسلم ۹۶۸ح  ۲/۴۵۶بخاری  -٢
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ما  یبراد قربان یروز ع ج د: رسول خدایگو س ) براء بن عازب۱۰( -۱۴۳۵
م، ید انجام دھیکه امروز با ین کاریگمان، نخست یب«راد کردند و فرمودند: یا یا خطبه

 م؛ ویکن یم و قربانیش برگردیخو یھا م؛ سپس به خانهید) بخوانین است که نماز (عیا
که ھرکس  ن کند، به سّنت ما عمل کرده و بر روش ما گام برداشته است؛ ویچنھرکس 

محسوب  یرا سر ببرد، (به عنوان قربان یوان قربانید، حیع ش از گزاردن نمازیپ
شود،  یو استفاده از گوشت آن ذبح م یقصاب یکه برا یوانیشود؛ بلکه) به عنوان ح ینم

ش ذبح نموده است؛ یخو ی خانواده ی استفاده ید که آن را شتابان برایآ یبه حساب م
 ».گردد یرفته نمیباشد و از او پذ یاش به جا نم ین رو، قربانیاز ا

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 ن آمده است:یگر چنید یتیث در رواین حدیا شرح:

يوم االضيح بعد الصالة فقال: من  ج قال: خطبنا انليبّ  س عن الرباء بن اعزب«
 قبل الصالة فانّه قبل الصالة كمن �سو ؛ك�سكنا فقد اصاب النّس ك�سو صّ� صالتنا

 �ُسک هل. فقال ابوُ�ردة، خاُل الرباء: يا رسول اهللا! فاّ� �سكت شايت قبل الصالةال و
احببُت ان ت�ون شايت اول ما يُذبح يف بييت؛ فذحبُت و رُشٍب و عرفُت اّن ايلوم يوم الٍك و

تغّديُت قبل ان ايت الصالة. قال: شاتک، شاة حلم. قال: يا رسول اهللا! فاّن عندنا و شايت
لن جتزي عن احد و َذعة � احّب ايّل من شات�، أفتجزي عّ�؟ قال: نعم؛عناقاً نلا جَ 

 ).۹۵۵، ح ی(بخار» بعدک
ھر کس «د قربان فرمود: ینماز ع ی د: رسول خدا() در خطبهیگو س براء بن عازب«

 باشد؛ و یاش به جا م یکند، قربان یکه مثل ما نماز بخواند و بعد از نماز، مثل ما قربان
 .»شود یرفته نمیاز نماز، ذبح کند، از او پذ که قبلھرکس 
خدا! من قبل از  ی فرستاده یعرض کرد: ا س من، ابوبردة یید: دایگو س براء

دن یکردم که امروز، روز خوردن و نوش یخود را ذبح نمودم؛ چون فکر م ینماز، قربان
ن یام ذبح گردد؛ از ا دوست داشتم که نخست، گوسفندم در خانهچنین  ھم است؛ و

گوسفند «فرمود:  ج آن حضرت .م، از گوشت آن خوردمیاین که به نماز بیرو قبل از ا
 .»گوشت خوردن، ذبح شده است یتو، برا

م که از دو گوسفند، نزد من یدار یخردسال ی ک ماده بزغالهیگفت: ما  س ابوبردة
 ؟کردن آن، درست است یا قربانیتر است؛ آ دهیپسند
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 ».ستیز نیگر، جاید یکس یاما بعد از تو، برا؛ یآر«فرمود:  ج رسول خدا

ن یاند، چن ت آن پرداختهیو مسلم به طور مشترک به روا یکه بخار یتیو در روا
 آمده است:

قال: َضيّح خاٌل يل، يُقال هل ابو�ردة قبل الصالة؛ فقال هل  س عن الرباء بن اعزب«
معز. ـشاة حلم. فقال: يا رسول اهللا! اّن عندي داجناً َجذعة من ال كشات :ج رسول اهللا

من ذبح و . ثم قال: من ذبح قبل الصالة فانّما يذبح نلفسهكلن تصلح لغ�و قال: اذحبها،
 ».مسلم�ـاصاب سّنة الو بعد الصالة فقد تّم �سكه

د، ینماز عمعروف بود، قبل از  س ام که به ابوبردة یید: دایگو س براء بن عازب«
محسوب  ی، (قربانیا دهیرا که سر بر یبه او گفت: گوسفند ج امبریکرد. پ یقربان

رسول خدا! من تنھا  یام گفت: ا ییاست. دا یشود، بلکه) گوسفند کباب و قصاب ینم
ز یتو جا ین تنھا برایکن! و ا یفرمود: آن را قربان ج امبریکوچک دارم. پ ی ک بزغالهی

د یقبل از نماز عکه  کسی فرمود: ج امبریست؛ سپس پیز نیاگران جید یاست و برا
که  یوانیشود، بلکه) به عنوان ح یمحسوب نم یرا سر ببرد، (به عنوان قربان یوانیح

که  کسی ید؛ ولیآ یشود به حساب م یو استفاده از گوشت آن ذبح م یقصاب یبرا
و روش مسلمانان عمل د سر ببرد، برابر سّنت یخود را بعد از خواندن نماز ع یقربان

 ».کرده است
گردد که وقت ذبح  ین معلوم میده به ما، چنیات رسیث و روایبه ھر حال، از احاد

ست یمردم شھر درست ن یشود؛ و برا ید شروع می، از طلوع صبح صادق روز عیقربان
 ند.ینما ید قربان و قبل از نماز، قربانیمراسم نماز ع یش از برگزاریکه پ

د قربان یمراسم نماز ع ی، پس از برگزاریوان قربانیگر؛ زمان ذبح حید یبه عبارت
ام یا«توان آن را تا سه روز  یست؛ اّما میز نیجا یچ وجه قربانیاست و قبل از نماز، به ھ

 ذبح نمود. »قیالتشر
الزم  ید ذبح کرد، در آن صورت بر ویش از نماز عیش را پیخو یقربان یاگر فرد

 ج امبرید: از پیگو س یان بجلیرا جندب بن سفیعاده کند؛ زاش را ا یاست که قربان
وان ید بعد از نماز، حیکند، با ید، قربانیھر کس قبل از نماز ع«فرمود:  یدم که میشن

 و مسلم) ی. (بخار»دینما یآن قربان یرا به جا یگرید
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از شود، اگر مردم آنجا، پس  ید قربان برگزار نمیکه در آنجا نماز ع ییدر روستاھا
ھا درست  آن یش را ذبح نمودند، قربانیخو یھا ید، قربانیطلوع صبح صادق روز ع

 باشد. یم
باشد؛ و ھرگاه آفتاِب روز  ید و دو روز پس از آن، درست میدر روز ع یو ذبح قربان

 ین وقت برایرسد؛ و بھتر یان میز به پاین یالحّجه غروب کرد، وقت قربان یدوازدھم ذ
 باشد. یپس از آن، روز دوم و در آخر، روز سّوم م، روز اول و یقربان

اش، با  ین روزھا ذبح کرد، قربانیا یھا از شب یکیش را در یخو یقربان یو اگر فرد
 یکیوان، به خاطر تاریح یھا از رگ یرا احتمال دارد که برخیز است؛ زیت، جایکراھ

 ده نشود.یشب، بر
 باشد:  یوانات، درست نمین حیکردن ا یو قربان

 یوان لنگیک چشم؛ حیوان یکه کور بودنش واضح باشد)؛ ح یوانیوان کور؛ (حیح
ش مغز وجود نداشته یھا که در استخوان یوان الغریکه نتواند به قربانگاه برود؛ ح

 ن رفته باشد.یا ُدمش از بیشتر گوش یکه ب یوانیده؛ و حیوان گوش و ُدم بریباشد؛ ح

 ییھا یگفتم: قربان س گفت: به براء بن عازبت است که یروا س روزید بن فی[از عب

با  ج امبریمان بگو. گفت: پیکرد، برا یم یا از آن نھیدوست نداشت  ج امبریرا که پ
تر از دست او است، و فرمود:  که دست من کوتاه ین طور اشاره کرد در حالیدستش ا

که کور بودنش واضح باشد،  یوان کوریست؛ حیز نیجا یقربان یوان برایچھار نوع ح«
اش آشکار باشد و  یکه لنگ یوان لنگیاش آشکار باشد، ح یماریکه ب یماریوان بیح
 ».ابدی یکه بھبود نم یا وان عضو شکستهیح

 یوان قربانیدانم که گوش ح یدر ادامه گفت: من مکروه م س براء بن عازب
 یآن را رھا کن و از قربان یدیوان ناپسند دیرا در ح یدار باشد؛ و گفت: ھر نقص بیع

ابن ماجه، ». یحرام کن یگرین که آن را بر کس دیکن، بدون ا یکردن آن خود دار
 و ابوداود. یی، نسایترمذ

ست؛ براء بن یز نیجا یقربان یک سال است برایکه عمرش کمتر از  یا و بزغاله

به او  ج امبریکرد؛ پ ید، قربانیقبل از نماز ع س ام، ابوبرده ییدا«د: یگو س عازب
 س رد. ابوبردهیگ یرا نم یقربان یخوردن گوشت است و جا یفرمود: گوسفندت برا

ک سال است و در خانه به یدارم که عمرش کمتر از  یا ! بزغالهج رسول خدا یگفت: ا
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ز یر از تو جایغ ین کار برایفرمود: آن را ذبح کن و ا ج امبریشود. پ یاو علف داده م
 خودش ذبح کرده و ید، ذبح کند برایقبل از نماز عکه  سیک ست. سپس فرمود:ین

اش را به طور کامل انجام داده و از سّنت و روش  یبعد از نماز، ذبح کند، قربانکه  کسی
 و مسلم. ی. بخار»کرده است یرویمسلمانان پ

 یب و نقص اساسیگونه ع چینمود که ھ یتوان قربان یرا م یواناتین تنھا حیبنابرا
ز یجا یقربان یار الغر، برایمار و بسینا، چالق، بیوانات نابیمثال: ح ینداشته باشند؛ برا

 ].ستندین
َفٌق ] (۱۱[ - ۱۴۳۶  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ََجِ�ُّ  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  بِْن  ُجنُْدِب  َوَ�نْ  َالةِ  َ�بَْل  َذبَحَ  َمنْ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ابلْ  الصَّ
يَْذبَحْ 

ْ
ْخَرى َماَكَ�َها فَل

ُ
يَْذبَحْ  َصلَّيْنَا َحىتَّ  يَْذبَحْ  لَمْ  َوَمنْ  أ

ْ
 .)١(»اهللا اْسم ىلع فَل

د قربان ی(روز ع ج د: رسول خدایگو س ی) ُجندب بن عبدالله بجل۱۱( -۱۴۳۶
نمودند و)  یراد کردند و بعد، قربانید را ایع ی نماز گزاردند و پس از آن، خطبه

 فرمودند:
وان ید) حید (پس از نماز عیکند، با ید، قربانیاز گزاردن نماز عش یھر کس که پ«

م، ید را بخوانیتا آن گاه که ما نماز عکه  کسی د؛ وینما یآن قربان یرا به جا یگرید
 ».کند ید) با نام خدا قربانید (بعد از نماز عیده است، بایرا سر نبر یوان قربانیح

 ].اند کردهت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
َفٌق ] (۱۲[ - ۱۴۳۷  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

رَبَاءِ  وََعِن 
ْ
َالةِ  َ�بَْل  َذبَحَ  َمنْ « :ج اهللاِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ال إِ�ََّما الصَّ

 َذبَحَ  َوَمنْ  نِلَْفِسهِ  يَْذبَحُ  فَ
َالةِ  َ�ْعدَ  َصاَب  �ُُسُكهُ  َ�مَّ  َ�َقدْ  الصَّ

َ
ـمُ  ُسنَّةَ  َوأ

ْ
 .)٢(»سلم�ال

ش از یھر کس که پ«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س براء بن عازب) ۱۲( -۱۴۳۷
تقّرب به خدا محسوب  یو برا یرا سر ببرد، (به عنوان قربان یوانید، حینماز ع

 یکه برا یوانیبه عنوان ح یعنیخودش ذبح نموده است؛ ( یشود؛) بلکه آن را برا ینم
 یقربانکه  کسی ید؛) ولیآ یشود، به حساب م یو استفاده از گوشت آن، ذبح م یقّصاب

؛ و ابن ماجه ۴۳۶۸ح  ۷/۲۱۴)؛ نسایی ۱۹۶۰-۲ح ( ۳/۱۵۵۱؛ مسلم ۵۵۰۰ح  ۹/۶۳۰بخاری  -١
 .۳۱۵۲ح  ۲/۱۰۵۳

 .)۱۹۶۱-۴ح ( ۳/۱۵۵۲؛ و مسلم ۵۵۴۶ح  ۱۰/۳ بخاری -٢
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آورده  یاش به تمام و کمال، به جا ید، سر ببرد، قربانیخود را پس از گزاردن نماز ع
 ».شده و برابر سّنت و روش مسلمانان، عمل نموده است

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

 یوان قربانیحنه، مراد ینجا به خاطر وجود قریعبادت؛ و در ا»: ُنسک»: «نسکه«
 باشد. یم

 د:ینما ینجا، ذکر دو نکته، الزم میدر ا
ز یھا، منوط به دو چ قت، قبول اعمال و کردار و گفتار تمام انسانیدر حق  -۱

خدا باشد؛ چنان  ین که تمام کارھا فقط به خاطر رضا و خشنودیا یکیاست: 

ارزش کردار و «(مسلم)؛ » انّما االعمال بانلّيات«د: یفرما یم ج امبریکه پ
 ».ھاست تیگفتار، در گروه ن

ن یو بر اساس اصول و مواز ید تمام اعمال و گفتار، به روش شرعی: بان کهیدوم ا
 ج امبر خدایباشد؛ چنان که پ ینبو یھا م و آموزهیو تعال ین الھیو اوامر و فرام یاسالم

 د:یفرما یم

ن ما یھر کس در امر د«)؛ ی(بخار» من احدث يف امرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ «
 .»ز مردود استیست، آن چین نیرا به وجود آورد که از د یزیچ

رفته یمطابق شرع نبود، از او پذ ین، اگر عمل و گفتار انسان، خالص بود، ولیبنابرا
بود و از جوھر  یو نبو ین الھیعت و اوامر و فرامیشود و اگر چنانچه مطابق شر ینم

ت یمورد رضا یباشد؛ بلکه عمل و کردار ینم یرفتنیبود، باز ھم از او پذ یاخالص ُتھ
 ح و مطابق شرع.یخداست که ھم خالص باشد و ھم صح

اليؤمن احد�م حيّت ي�ون «ند: یفرما یگر مید یثیدر حد ج رسول خدا  -۲
ک از شما یچ یھ«)؛ ۱۰۴، ح »شرح السنة«در  ی(بغو» ما جئُت بهـهواه تبعاً ل

 یالت و غرائز نفسانیکه خواست او و تما یرسد، مگر زمان یمان نمیقت ایبه حق
ق و یدق یھا م و آموزهین و تعالیخدا(از اوامر و فرام ی، تابع آنچه من از سویو

 ».ام باشد ن آوردهیآفر بخش و سعادت یق و ژرف و تعالیعم

، یعھم در مسائل اجتما ج امبر اسالمیشود که پ یدانسته م یث به خوبین حدیاز ا
، ھم در مسائل یو نظام یاسی، ھم سیو اقتصاد ی، ھم فرھنگیو خصوص یھم فرد
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تر است. و  ینسبت به خودش اول یمربوط به حکومت و قضاوت، از ھر انسان مسلمان
 باشد. یم [ھر انسان مسلمان]یمقدم بر اراده و خواست و ،امبر]یاراده و خواست او[پ

ر و صالح جامعه و فرد را در یخدا جز خ ی ندهیمعصوم است. و نما ج امبریچراکه پ
گران مقدم یگاه منافع خود را بر د چیست و ھیرد، ھرگز تابع ھوا و ھوس نیگ ینظر نم

و  یو دلسوز یو فدا کار یثارگریشمرد، بلکه برنامه او در تضاد منافع، ھمواره ا ینم
از  یست، و حتاو ی هید، سخن خداست و از ناحیگو یامت است. ھر چه م یشفقت برا

 تراست.  پدر نسبت به اّمت دلسوزتر و مھربان

عرضه  ج امبرید عملش را بر کتاب و سّنت پین جھت شخص مسلمان بایبه ھم

 ج امبریباشد که پ یعتین و شریدارد و با نفس و خواھشات خود مخالفت کند و تابع د

 ییکار است، جا در ج امبریاز جانب خدا آورده است و مادام که کتاب خدا و سّنت پ
 ماند. ینم یباقکس  ھیچ یھا صدور فرمان و ِاعمال حوس یبرا

ھستند که در برابر حکم خدا و رسول  یامبران، کسانین پیروان راستیودر واقع پ
  :میم و اطاعت کردیدید: شنیگو یشان باشد، میھا اگر چه بر خالف منافع و خواسته

ۡ ٱ َل إِ�ََّما َ�َن قَوۡ ﴿  ْ إَِذا ُدُعوٓ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِ ٱ إَِ�  ا ن َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
َ
ْ  أ  َ�ُقولُوا

َطعۡ  َناَسِمعۡ 
َ
  .]۵۱[النور:  ﴾َناَوأ

 یان آنھا داوریامبرش فرا خوانده شوند تا میخدا و پ یکه به سو یمؤمنان ھنگام«
  .»میم و اطاعت کردیدیند: شنیگو ین است که میند، سخنشان تنھا اک

م ی، تسلیھستند که در موارد یشگاه خدا، افرادین افراد در پیقت منفورتریدرحقو 

و خواھشات و  یو اغراض فرد یھستند که با منافع شخص ج امبر خدایفرمان پ

گوش فرا دھند و  ج خدا د به فرمان رسولیکه با ییق کند و در جایالت آنھا، تطبیتما
 یھا در آن صورت به ِاعمال ھوس نند،یب یش میآن را مخالف نفس و خواھشات خو

نؤمن ببعض و «به مصداق  یو نبو یل احکام الھیه و تحلیآورد و به تجز یم یخود رو
مان یش این گروه به منافع و خواھشات خویقت ایپردازند. و در حق یم» نکفر ببعض

 اند، نه به حکم خدا و رسول. آورده
وسته اراده و ی، پیمکتب محمد یقیروان حقین و پیو راست یاما مؤمنان واقع

شان تحت شعاع اراده و خواست خدا و رسول است و به ھنگام تضاد منافع یھا خواسته
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 ج امبریم فرمان خدا و پیپوشند و تسل یزود گذرشان با فرمان حق، ازآن چشم م
خواھند،  یندارند و جزآنچه آنھا م یا شوند. و جزآنچه خدا و رسول اراده کنند، اراده یم
دارند که خدا و رسول  یرا دوست م یزیست. و فقط چیدر دل آنھا ن یا واستهخ

 خواھند. یزارند که خدا و رسول نمیمتنفر و ب یزیدوست دارند و از چ
مان برسدکه یتواند به اوج ا یم یم: انسان مسلمان ھنگامیریگ یجه میپس نت

الشعاع عشق به ذات خدا و  عشق به ذات خود را تحت یعنین عالقه او یرومندترین

 قراردھد. ج جود رسول اکرم یامبران او، باالخص ذات ذیندگان و پینما
 )حیَصحِ ] (۱۳[ - ۱۴۳۸

ـمُ بِ  َوَ�نَْحرُ  يَْذبَحُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
ْ
اهُ . َص�َّ ال وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

آن که  یدگاه (برایدر ع ج د: رسول خدایگو س عبدالله بن عمر) ۱۳( -۱۴۳۸
ا گاو را) ذبح و یرند، گوسفند یاد بگیرا  یذبح قربان ی شان اقتدا کنند و نحوهیگران بدید

 کردند). یم یقربان یعنینمودند ( ی(شتر را) َنحر م
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

ھا  باشد که مصرف گوشت آن یم یواناتیدن حیسر بر یذبح به معنا»: ذبح« شرح:
برنده و  یوان با آلتیو دو شاھرگ گردن ح یمباح است؛ و ذبح آن است که حلقوم و مر

 ی.. و انواع پرندگان، به صورت ذبح برا.و یز، قطع بشوند. گوسفند و بز و بز کوھیت
 شوند. یھا، کشته م مصرف گوشت آن

توان کشت؛ و شتر ھم تنھا به  یم» َنحر«به صورت اّما گاو را ھم به صورت ذبح و ھم 
 شود. یکشته م» نحر«صورت 

شتر است که به  ی نهیک در حد فاصل گردن و سیز و باریت یفرو بردن آلت»: نحر«
 دھد. یع جان میخاطر پاره کردن قلب آن، سر

وان را به طرف چپ و رو به یذبح، ح ی: براگونه است که نیت ذبح و نحر بدیفیک
ز و برنده، ذبح کننده یت یخوابانند و ھم زمان با استفاده از آلت ین میزم یبر رو قبله

 یع، حلقوم و مریک حرکت سریکه با کند  می ید و سعیگو یم» بسم اهللا الرمحن الرحيم«
 وان را قطع کند. یح یھا و شاھرگ

 .۹۸۲ح  ۲/۴۷۱بخاری  -١
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گفتن بندند و سپس نحر کننده، ضمن  یچپ او را م یستاده پایَنحر شتر، ا یاما برا

ن گردن به طرف قلب او فرو ییک را در پایز و باری، آلت ت»بسم اهللا الرمحن الرحيم«
 کند. یوان، آن را تکرار میبرد و تا جان دادن ح یم

 :است یر ضروریط زیذبح، مراعات شرا یصّحت و درست یو برا
 برنده بودن آلت ذبح. -۱

 ».بسم اهللا الرمحن الرحيم«گفتن  -۲
ک یاالمکان در  یھا، حتّ  و شاھرگ یحلقوم و مرقطع کردن و جدا نمودن  -۳

 ع.یحرکت سر
ع یسر یپرت شده باشد و دسترس یا از پرتگاھیافتاد،  یوان در چاھیچنانچه ح -۴

ر و یت ی لهیتوان، به وس یذبح آن امکان نداشته باشد، در صورت امکان م یبرا
 نمود. یشدن خونش، او را زخم یجار یگلوله برا

 

 



 
 

 

 

 فصل دوم

 )حیَصحِ ] (۱۴[ - ۱۴۳۹

�ٍَس  َ�نْ 
َ
ـمَ  ج انلَّيِبُّ  قَِدمَ : قَاَل  أ

ْ
َعبُونَ  يَْوَمانِ  َولَُهمْ  ِدينَةَ ال

ْ
 َهَذانِ  َما«: َ�َقاَل  ِ�يِهَما يَل

َْوَماِن؟ َعُب  ُكنَّا: قَالُوا »ايلْ
ْ
  يِف  ِ�يِهَما نَل

ْ
بَْدلَُ�مُ  َقدْ « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َقاَل  َجاِهِليَّةِ ـال

َ
 اهللاُ  أ

ْضىَح  يَْومَ : ِمنُْهَما َخْ�ًا بِِهَما
َ ْ
ِفْطرِ  َوَ�ْومَ  األ

ْ
اهُ . »ال وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

منوره  ی نهیبه مد یدر حال ج د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۱۴( -۱۴۳۹
نه، دو روز جشن وجود داشت (که در آن دو روز، یمردمان مد یآوردند که برا فیتشر

 ج پرداختند؛) آن حضرت یو گشت و گذار م یکوبیح و رقص و پایو تفر یبه باز
ح یو تفر ید و به بازیریگ یست (که شما در آن، جشن مین دو روز چیدند: ایپرس

 د)؟یپرداز یم
 یح و جشن و شادیو تفر یدو روز، به باز نیت، در ایگفتند: ما در روزگار جاھل

 ج مانده است). آن حضرت یم (و ھمان رسم تا کنون بر قوت خود باقیپرداخت یم
 فرمودند:

کرده  یخداوند بلندمرتبه، در عوض آن دو روز، دو روز بھتر به شما ارزان یبه راست«
 ».د فطری، روز عیگرید قربان و دی، روز عیکیاست؛ 
 ].ت کرده استیابوداود رواث را ین حدی[ا

مکرمه، در  ی ش را در مکهیخو ی خانه ج رسول خدا»: املدينة ج قدم انليبّ « شرح:
 ۶۲۲سپتامبر  ۱۳ا ی ۱۲مطابق با  -ست و ھفتم ماه صفر سال چھاردھم بعثت یشب ب

ن یگر امیدھرکس  ش ازیکه ب س قشان، ابوبکریرف ی ترک کردند و به خانه - یالدیم

ز از یرا ن یو ی ره بود، رفتند. خانهیو غ یشان در امور مالیمحرم راز ا و ج آن حضرت
 ش از طلوع صبح صادق از مکه خارج شدند.یدر پشت خانه ترک کردند و شتابان پ

 .۳/۱۰۳؛ و مسند احمد ۱۵۵۶ح  ۳/۱۷۹؛ نسایی ۱۱۳۴ح  ۱/۶۷۵ ابوداود -١
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ن یاگر بنا را بر ا -که در باال بدان اشاره رفت  -ن ماه صفر یناگفته نماند که ا
جزء سال چھاردھم بعثت محسوب م که سال از ماه محرم شروع شده باشد، یبگذار

را به کرامت  ج که خداوند رسول اکرم یھا را از آن ماھ شود؛ اّما اگر شمارش سال یم
زدھم بعثت محسوب ین ماه صفر قطعًا جزء سال سیم، ایم فرمود آغاز کنینبّوت تکر

رند یگ یگر را مید یرند و گاه آن مبنایگ ین مبنا را میسان، گاه اینو رهیشود. غالب س یم
شوند؛  یم یافتند و دچار سردرگم یع به اشتباه میب حوادث و وقایجه، در ترتیو در نت

 م.یریھا را از ماه محّرم بگ م که آغاز سالین نھادین رو، ما بنا را ھمه جا بر ایاز ا
مطابق با  -کم ھجرت یسال  -ع االول سال چھاردھم بعثت یروز دوشنبه، ھشتم رب

 در قباء فرود آمدند. ج ، رسول خدایالدیم ۶۲۲سپتامبر  ۲۳

ادتر؛ از یپنجاه و سه سال تمام داشتند، نه کمتر و نه ز ج ن روز، رسول اکرمیدر ا
شان یند، ایگو یکه م یزده سال تمام گذشته بود؛ البته بنابر قول کسانیشان، سیبعثت ا

بنا بر قول  اند؛ اّما، ل مبعوث به رسالت شدهیاز عام الف ۴۱ع االول سال ینھم ماه رب
ل به کرامت نبّوت قائل یاز عام الف ۴۱شان در ماه رمضان سال یند: ایگو یکه م یکسان
ست و دو روز از بعثت یا بین روز، دوازده سال و پنج ماه و ھجده روز یاند، در ا شده

 شان گذشته بود.یا

چھار روز در قباء اقامت کردند: دوشنبه، سه شنبه،  ج اسالم یامبر گرامیپ
ص  ۱رة ابن ھشام ج یت ابن اسحاق است (ر.ک: سین روایرشنبه و پنج شنبه. اچھا

شب اقامت کردند  ۲۴در قباء  ج ، آمده است که آن حضرتیح بخاری). در صح۴۹۴
 ۱شب (ج  ۱۴ا ی)؛ ۵۵۵ص  ۱ش از ده شب (ج یا چند شب بی)؛ ۶۱ص  ۱ج  ی(بخار
ح یم خود تصریحال، ابن قن یده است. در عیم برگزیر را ابن قیت اخی)؛ روا۵۶۰ص 

 ج به قباء، روز دوشنبه و خروج آن حضرت ج ن که ورود رسول خدایکرده است بر ا
که روشن  ی) در حال۵۵-۵۴صص  ۲: زاد المعاد ج کاز قباء روز جمعه بوده است. (ر.

ان دوشنبه و جمعه اگر در دو ھفته منظور بوده باشند، بدون احتساب یم ی است فاصله
 ۱۲ش از یز بیست و با احتساب آن دو روز نیش از ده روز نیروز خروج، بروز ورود و 

 روز نخواھد بود.

در قباء مسجد را بنا کردند و در آن نماز گزاردند و آن  ج به ھر حال، آن حضرت

 بر اساس تقوا ساخته شد. ج بود که پس از بعثت رسول خدا ین مسجدینخست

 



 ٥١٣ )قربان دیع و فطر دیع ینمازها) ۴۷( باب: (کتاب الصلوة

د (روز جمعه) به فرمان یباء فرا رسدر ق ج چون روز پنجم از اقامت رسول خدا

 یشان، سوار شد و به دنبال بنیپشت سر ا س خداوند سوار بر مرکب شدند و ابوبکر
که  یل کردند و آمدند و در حالیرھا حمایز شمشیشان) فرستادند؛ آنان نیھا یینجار (دا

 نه رھسپار شدند.یمد یرا گرفته بودند، به سو ج آنان اطراف آن حضرت

 یدند. در موضع مسجدیرس» بني سامل بن عوف«جمعه به محل سکونت  وقت نماز
ھست، با مسلمانان نماز جماعت خواندند و شمار  یکه ھم اکنون در آن واد

 ک صد تن بود.ینمازگزاران، 

نه وارد ینماز جمعه به راه افتادند و رفتند تا به مد یپس از برگزار ج رسول خدا

دند که به اختصار ینام )ج امبری(شھر پ» مدينة الرسول«ثرب را یشدند. از آن روز، شھر 
 یبشر ی جامعه یو بزرگ و درخشان برا یخیتار یشود؛ آن روز، روز یگفته م» نهیمد«

 بود.  یو اسالم

» نوروز«ن باورند که آن دو روز، یاز شارحان، بر ا یبرخ»: و هلم يومان يلعبون فيهام«
 ھا گرفته بودند. از فارسھا را  بودند که غالبًا آن» مھرگان«و 

 :نه به ھنگام ھجرتیت مدیوضع
را (که خداوند بلند مرتبه آن را » ثربی«شھر  یو واقع یت اجمالین که وضعیا یبرا

 ی در جھان و گھواره یگاه دعوت اسالمیاسالم و پا یامبر گرامیگاه پ به عنوان ھجرت
، ی، اجتماعییایت جغرافیعم، الزم است که با وضید) بھتر بدانیبرگز یاسالم ی جامعه

 .)١(میداشته باش ییم آنجا، آشنایل مقیارتباطات قبا یو چگونگ ی، اقتصادینید
 نه:یمد ییایو جغراف یعیاوضاع طب

ه در ھر منطقه کم شده بود یبه چند منطقه تقس یھنگام ھجرت نبو» ثربی«شھر 
ل بود. یاز قبا یکیار یدر اخت یونت داشتند و ھر منطقه اکھود با ھم سیل عرب و یقبا

 ن مناطق دو نوع بودند.یا

ی: محمد قاسم قاسمی، تربت جام، شیخ االسالم  ر.ک: نبی رحمت؛ ابوالحسن ندوی، ترجمه -١
 .۱۸۲-۱۷۴صص  ۱۳۸۰احمد جام، چاپ اول، 
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و مردم  یونکمس یھا و خانه یشاورزک یھا نیزم یه داراک ی، مناطقنوع اول
در آن وجود  یمکمح یھا ه پناھگاھھا و قلعهکبود  یبودند. اما نوع دوم شامل مناطق

 د.یرس ی(قلعه) م» اطم« ۵۹به » ثربی«داشت و مجموع آنھا در 
 د:یگو یھا) م ن اطام (قلعهیدر وصف ا» ولفنسون«تر کد
له ھنگام یبودند، افراد قب یت خاصیاھم یدارا» ثربی«ھا) در  ن اطام (قلعهیا«

ل به جنگ دشمنان یه مردان قباک یبردند. ھنگام یتھاجم دشمن به آن پناه م
 شدند. یگاھھا پناھنده مین جایان و افراد ناتوان به اکودکرفتند زنان و  یم

ردند، تا از ک یز استفاده میوه و غله نیم یھا) به عنوان انبارھا (قلعه» اطام«ن یاز ا
 یز در آن نگھداریدستبرد دزدان و غارتگران محفوظ بمانند. و اموال و اسلحه ن

 شد. یم
در  یین دژھا فرود آمده، و بازارھاینار ھمکن در یسنگ یبا بارھا یتجار یھا اروانک
 ردند.ک یر میآنھا دا یجلو

را در آنھا یز وجود داشته، زیه در داخل دژھا، عبادتگاه و آموزشگاه نکرود  یمان مگ
ل زعما و ین دلیموجود بوده است، به ھم یادیتب زکگوناگون و  یایل و اشیوسا

ھا و قسم خوردن به  مانیقراردادھا و پ یھود جھت بحث و گفتگو و امضایرھبران 
 ».شدند یمقدس آنجا جمع م یتابھاک

 د:یگو یم» اطم«لمه کدر مورد » ولفنسون«تر کد
 شود: یگرفته شده، مثًال گفته م یلمه از زبان عبرانکن یا

ش را بست) أطم به یھا (گوش» هیاطم اذن«خود را بست)  ی(چشمھا» نهیأطم ع«
وارھا قرار دارند و از خارج بسته و از داخل باز باشند، گفته یه در دک یھای چهیدر
 »شود. یگفته م» اطم«ز یم نیر ضخوایشود و به د یم

 د:یافزا یم» ولفنسون«تر کد
» اطم«ھا  ل به قلعهین دلیھا به ایھودیه کم ینکم فرض یتوان ین، میبر اساس ا«

رار ق یھای چهیرون دریآنھا را ببندند، گر چه در ب یھا توانستند دروازه یه مکگفتند  یم
 .)١(»شدند یه از داخل باز مکداشت 

 متصل به ھم بود. یھایم و آبادکمح یھا از قلعه یا در واقع مجموعه »نهیمد«شھر 

 .۵۵۶-۵۵۵، ص ۱شود به سیرة ابن ھشام، ج  رجوع -١
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 ند:ک ین مطلب اشاره مید به ھمیقرآن مج

 ﴿ ٓ ا ٓ  مَّ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ هۡ  ِمنۡ  ۦَ�َ

َ
 .]۷[الحشر:  ﴾ُقَرىٰ لۡ ٱ لِ أ

 ».ھایامبرش از اھل آبادیرد خداوند به پکآنچه عطا «
 د:یفرما یگر مید یدر جا

َنةٍ  ىقُرٗ  ِ�  إِ�َّ  َ�ِيًعا يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ َ� ﴿  َصَّ وۡ  �ُّ
َ
ٓ  ِمن أ  .]۱۴[الحشر:  ﴾...ُجُدرۢ  ءِ َوَرا

ا از یه بر آن حصار ساخته باشند ک ییھایجنگند، مگر در آباد نمی یبا شما دست جمع«
 ».واریپس د

 یینھایدر اصطالح به زم» حّره«ت بودند، یاھم یدارا» نهیمد«ز در ین» ھا حّره«
ه راه رفتن در آن کقرار دارد  یز و سوخته شده ایت یھا ه در آن سنگکشود  یگفته م

در قسمت غرب  یکیوجود داشت، » حّره«دو » نهیمد«ل است، در کاده و سواره مشیپ
معروف » حّرة واقم«ه به کدر قسمت شرق  یگریگفتند و د یم» حّرة الوبرة«ه به آن ک

 بود.
 یھا حّره» معالم الطابة یالمغائم المطابة ف«ب خود تاکدر » نیمجد الد«عالمه 

 .)١(قرار دارند، نام برده است» نهیمد«ه در اطراف کرا  یادیز
حمالت  یرده بودند و جلوکرا احاطه » نهیمد«شھر » حّرة واقم«و » حّرة الوبرة«

ن یتوانست ھجوم آورد. ھم یگرفتند. دشمن فقط از جانب شمال م یدشمن را م

دستور داد در آن خندق حفر » احزاب« ی در غزوه ج رمکه رسول اکقسمت بود 
وجود  یمتصل شده ا یھا انبوه و خانه ی، باغھا و نخلھایند. در قسمت جنوبینما

 ییایت جغرافین وضعیگرفت، با توجه به ا یدشمن را م ی حمله یه جلوکداشت 
ھجرت گاه رسول به عنوان » نهیمد«از علل انتخاب  یکیه کتوان گفت  یم» نهیمد«

 .)٢(آن بود یشیت سوق الجین وضعیھم ج رمکا
 یآبادتر بود. وقت» حرة الوبرة«قرار داشت از » نهیمد«ه در شرق ک» حّرة واقم«

، »ریبنونض«ھود مانند: یل مھم یھجرت فرمود، قبا» ثربی«به  ج رمکرسول ا
» أوس« ی لهیمھم قب ی ونت داشتند. شاخهکس» حّرة واقم«ره در ی، و غ»ظهیبنوقر«

 ی ز آنجا بودند. قلعهین» هیبنو معاو«و » بنو حارثه» «بنو ظفر«، »بنو عبداالشھل«مانند 

 .۱۱۴-۱۰۸المغانم المطابة فی معالم الطابة، ص  -١
 .۵۷۷دکتر محمدحسین ھیکل، ص  - منزل الوحی -٢
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قرار » االشھل یبن« یھا ه تمام حّرة بنام آن موسوم بود در وسط خانهک» واقم«

َفاٱإِنَّ ﴿. )١(داشت ِۖ ٱِمن َشَعآ�ِرِ  لَۡمۡرَوةَ ٱوَ  لصَّ وِ  ۡ�َۡيَت ٱَ�َمۡن َحجَّ  �َّ
َ
فََ� ُجَناَح  ۡ�َتَمرَ ٱأ

وََّف بِِهَما ن َ�طَّ
َ
 .]۱۵۸[البقرة:  ﴾َعلَۡيهِ أ

 یو اجتماع ینیاوضاع د
به عنوان » شیقر«بودند. آنھا به » شیقر«رو ین پییده و آیھا از نظر عق عرب

ھا ضمن  ستند، عربینگر یده و عمل میعق یو الگو یت الله و رھبران مذھبیان بیمتولّ 
ت یاھم» حجاز«و اھل » شیقر«مورد پرستش  یپرست بودند به بتھاه بت کن یا
داشتند، از  یخاص یاز بتھا دلبستگ یل به بعضیاز قبا یل بودند، البته بعضیقا یشتریب

ار دوست یآن را بس» نهیمد« یبود، اھال یمیبت قد یکه ک» منات«آن جمله 
دادند.  یخدا قرار م یکدانستند و شر یآن را مقدس م» خزرج«و » أوس«داشتند.  یم
» نهیمد«و » هکم«ان یم یه در قسمت ساحلک یوھک» دیقد«وه کن بت در مقابل یا

» هکم« یاھال یبت ملّ » یعزّ «و » طائف«بت محبوب اھل » الت«است، قرار داشت. 
ار متعصب و با یمخصوص خود بس ین شھرھا نسبت به بتھایا یشد. اھال یمحسوب م

ساختند و  یخود م یھا ره در خانهیاز چوب و غ ییبتھا» نهیمد«احساسات بودند، مردم 
سردار » عمرو بن الجموح«ه کردند. ھمچنان ک یم ینام گذار» منات«آنھا را بنام 

 رده بود.کار را کن یقبل از اسالم آوردن ھم» بنوسلمه«
 :یه یر آیدر تفس ل »قةیشه صدیعا«از » عروة«ق یاز طر» امام احمد«

َفاٱإِنَّ ﴿ ِۖ ٱِمن َشَعآ�ِرِ  لَۡمۡرَوةَ ٱوَ  لصَّ وِ  ۡ�َۡيَت ٱَ�َمۡن َحجَّ  �َّ
َ
ن  ۡ�َتَمرَ ٱأ

َ
فََ� ُجَناَح َعلَۡيهِ أ

وََّف بِِهَما  .]۱۵۸[البقرة:  ﴾َ�طَّ
ا یند کحج ھرکس  ھستند، پس یتعال یخدا یھا ر و نشانهیاز شعا» مروه«و » صفا«

 ».ن دوین ایند بکه طواف کست بر او ین یعمره بجا آورد، گناھ
ه یتلب» منات«اورند، به نام یه اسالم بکن یرده است: انصار قبل از اکن نقل یچن

رد، طواف ک یآغاز م» منات«حج را به نام که  کسی دند و ھریپرست یگفتند و آن را م یم
ه مشّرف به کن یل آنھا بعد از این دلیدانست به ھم نمی حیرا صح» مروه«و » صفا«

 .۵۷۷دکتر محمدحسین ھیکل، ص  -منزل الوحی  -١
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 حیت صحیا رسول الله ما در زمان جاھلیدند: یپرس ج رمکل ااسالم شدند از رسو
 ه نازل شد:ین آیم، بعد از ایرا انجام بدھ» مروه«و » صفا«ه طواف کم یدانست نمی

َفاٱإِنَّ ﴿ ِ ٱِمن َشَعآ�ِرِ  لَۡمۡرَوةَ ٱوَ  لصَّ َّ�﴾ 
 ».ھستند یتعال یخدا یھا ر و نشانهیاز شعا» مروه«و » صفا«

م یرا سراغ ندار یگریچ بت دیھ» نهیمد«د، در یان گردیب» مروه«و » صفا«ت یو اھم
دور به  یھا مشھور باشد و مردم از راه» ُھبل«و » یعزّ » «منات«، »الت«ه مانند ک

فراوان » هکم«مانند » نهیمد«ه بت در کشود  ین معلوم میند، چنیایارت آن بیقصد ز
د و فروش یھا در بازار خر بت مخصوص داشت. بت یک یھر خانه ا» هکم«نبود، اّما در 

تابع آن » نهیمد«داشت و  یو رھبر ییشوای، مقام پیدر بت پرست» هکم«ا یشد، گو یم
 بود.

 یپرداختند. وقت یگرفتند و به لھو و لعب م یدوبار جشن م یسال» نهیمد«مردم 

 فرمودند:» نهیمد«ف آوردند، خطاب به اھل یتشر» نهیمد«به  ج رمکحضرت رسول ا

خداوند متعال «. )١(»األضيحو قد ابدل�م اهللا تعايل بهما خ�اً منهما. يوم الفطر«
 ید أضحیع یگرید فطر و دیروز ع یکیت فرمود؛ یدر عوض آن دو روز، دو روز بھتر عنا

 ».د قربان)ی(ع
ه غالبًا آنھا کبودند » مھرگان«و » نوروز«ه آن دو روز، کاز شارحان معتقدند  یبعض

 .)٢(ھا گرفته بودند از فارسرا 
، مقام و »شیقر«(عرب عاربه) بودند نزد » بنو قحطان«چون از » خزرج«و » أوس«

ھاشم بن «ه کرده بودند، چنان کبرقرار  ییوند زناشویداشتند و با آنھا پ یمنزلت خاص
ازدواج » دیعمرو بن ز«دختر » یسلم«با » النجار یبن«در » شیقر«سردار » عبد مناف

ن، یبودند، با وجود ا» خزرج«از  یبود و آنھا شاخه ا» بن النجار یعد یبن«ه از کرد ک
 دانستند. یبرتر م» نهیمد« یھا خود را از عرب» شیقر«

» د بن عتبةیول«و » عةیبة بن ربیش«، »عةیعتبة بن رب« یوقت» بدر« ی در غزوه
 به پا خاستند.دند در مقابل آنھا چند نفر از انصار یمسلمانان را به مبارزه طلب

 صحیحین. -١
 بلوغ االرب. -٢
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م، آنھا یاز انصار ھست ید؟ گفتند: ما گروھیھست یسانکدند شما چه یآنھا پرس
محّمد! در قتال ما  یاد زد ایاز آنھا فر یکیم، سپس یندار یارکگفتند: ما با شما 

بلند » دهیابوعب« یفرمود: ا ج رمکه رسول اکنجا بود یان خود ما را بفرست، ایھمتا
 یکنھا بلند شدند و نزدیا یبلند شو، وقت» یعل« یز و ایبه پا خ» حمزه« یشو، و ا

ما  یان گرامینھا ھمتایا یردند. آنھا گفتند: آرک یرفتند و خود را معرف» شیقر«
 .)١(ھستند

د آنھا در ین دیردند اک ید حقارت نگاه میبًا با دیرا تقر یشاورزکشغل » شیقر«
 یرده بودند به خوبکاو را مجروح » عفراء«ه دو پسر یکھنگام» ابوجھل«گفتار 

آمد و خواست سرش را از  ینزد و» عبدالله بن مسعود« یگردد. وقت یار مکآش
 گفت: » ابوجھل«ند، کتن جدا 

 .)٢(»شتک یمرا م یردھقانیغ یکاش ک یا«؛ »لو غ� ااّكر قتل�«
 یو تمدن یاوضاع اقتصاد

مردم،  ی ز بود. شغل عمدهیحاصلخ یآن، منطقه ا یعیبنابر وضع طب» ثربی«
از  یادیز ین محصوالت آن خرما و انگور بود. باغھایو مھم تر یو باغدار یشاورزک

 .)٣(درختان خرما و انگور وجود داشت
و » رمعروشاتیجّنت معروشات و غ«آنھا را به  یشتزارھاکم باغھا و یرکقرآن 

 رده است.کر یتعب »رصنوانیل صنوان و غینخ«
شد. خرما از محصوالت  یاشت مکجات گوناگون یآن، حبوبات و سبز یشتزارھاکدر 
ن یمردم را تأم ییاز غذای، نیسالکو خش یام قطحیرفت و در ا یشمار م آن به ی عمده

 .۶۲۵، ص ۱سیرة ابن ھشام، ج  -١
دھقان. نزد  -گوید: اکار یعنی کشاورز  رواه الشیخان، عالمه محمد طاھر در بحاراالنوار می -٢

تعریض کرد که از کشاورزان » عفراء«فرزندان ھا این نوعی نقص بود، ابوجھل نسبت به  عرب
 ی ننگ نبود. کردند، مایه بودند و منظور وی این بود که اگر غیرکشاورزان مرا قتل می

، چنان باغھای پردرخت و میوه ای بود که پرنده »بیرحاء«مالحظه شود حدیث ابوطلحه در مورد  -٣
توانست بیرون بیاید. در داستان  رفت، به مشکل می ای مانند گنجشک اگر داخل درختان می

ابوطلحه آمده است: که او در باغ مشغول نماز بود، پرنده ای پرید و نتوانست بیرون آید، او در نماز 
مقداری به طرف پرنده متوجه شد، باالخره بنابر ھمین غفلت در نماز، باغ خود را صدقه کرد. 

 (موطأ مالک)
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د و فروش مورد استفاده قرار یبًا مانند پول در معامالت و خریرد. خرما تقرک یم
 ییغذا یبودند. نه تنھا از آن استفاده  یگرفت. درختان نخل، منبع درآمد خوب یم

ز از آن یوانات، نیح یسوخت و غذا یه در ساختن خانه و براکردند بلک یحاصل م
 .)١(شد یاستفاده م

ل است، مردم که شمارش آن مشکاز خرما وجود داشت  یانواع گوناگون» نهیمد«در 
ھا و  والت آن، مھارتش محصیاز درختان خرما و افزا یبھره بردرا ینه یدر زم» نهیمد«

نر با  ی وند زدن خوشهیپ یعنی» ر نخلیتأب« یکیداشتند، از آن جمله  یخوب یھا تجربه
 ماده بود.

 زین یاسبک، نسبت به تجارت و یشاورزکو  ینار باغدارکدر » نهیمد«مردم 
به » هکم«را مردم یدند. زیرس نمی »هکم«نه به اھل ین زمیدر ا یالتفات نبودند، ول بی
ن منظور دست به یا یشتر به تجارت پرداخته و برایم آب بودن منطقه شان بکل یدل

 زدند. یدر گرما و سرما م یطوالن یمسافرتھا
ھود به آن اشتغال داشتند، یثرًا که اکز وجود داشت یع نیاز صنا یا پاره» نهیمد«در 
 یزرگر یشه ی، پ»نقاعیق یبن«رده بودند. اغلب کوارد » منی«ع را از ین صنایغالبًا ا

ه خانه کآمدند،  یبه شمار م» نهیمد«ھود در شھر ی یھا ن گروهیداشتند و از ثروتمندتر
 .)٢(اد نبودیتشان ھم زیور آالت طال و نقره بود، البته جمعیشان پر از مال و زیھا

ز بود. در یار حاصلخیبه علت حرارت زا بودن آن بس» ثربی« یھا نیزم یجا
 رد.ک یم یاریشتزارھا را آبکھا و  شد و نخلستان یم یالب جاریآن س یھا یواد

ح گاه خود قرار داده یآن را تفر» نهیمد« یمعروف بود. اھال یلیخ» قیعق« یواد
حفر  یبرا» نهیمد« یھا نیسرسبز بود، زم یباغھا یپر از آب، دارا ین وادیبودند، ا
ن باغھا یاز ا یه بعضکدر آن وجود داشت،  یادیز یار مساعد بود، باغھایچاه بس

 .)٣(دندینام یم» حائط«نگونه باغھا را یشده بود، ا یشکوارید

، باب طرح االمام المسألة علی الناس لیختبر ما عندھم من در این باره مالحظه شود کتاب العلم -١
 عالمه عینی.» عمدة القاری«حافظ ابن حجر عسقالنی یا » فتح الباری«العلم. در کتاب 

 .۱۲۸الیھود فی بالد العرب، ص  -٢
گوید:وقتی جفای مردم بر من  ی کعب بن مالک در صحیح بخاری. کعب می مراجعه شود به واقعه -٣

 شد، باالی حائّط پسر عمویم ابوقتاده رفتم.زیاد 
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ق حفر نھرھا و ین و فراوان بودند، و باغھا از طریریآب ش یدارا» نهیمد« یھا چاه
 شد. یم یاریبارھا آبیجو

ز فراوان بود، و یجات نیدادند. سبز یح میان غالت، جو و سپس گندم را ترجیاز م
، »مزابنه«، »مواجره«، »مزارعه«مانند:  یادیمعامالت ز یرزشاوک یه یدر زم

رد و کد یین معامالت را تأیاز ا یه اسالم بعضکرواج داشت، » مخابره«و » محاقله«
 .)١(ا اصالح نمودیرا ممنوع  یبعض

با » هکم«شتر از مردم یب» نهیمد«بود. مردم  یکی» نهیمد«و » هکم«ج در یپول را
د غالت و یشتر به تولیآن ب یرا اھالیار داشتند. زکسر و » لکی«و » وزن« یھا مانهیپ
، »مّد «عبارت بودند از: » نهیمد«ج در یرا یھا مانهیوه جات اشتغال داشتند. پیم
، »درھم«ج عبارت بودند از یرا یھا اما وزن». وسق«و » عرق«، »فرق«، »صاع«
 ».ةیاوق«و » قنطار«، »رطل«، »نواة«، »راطیق«، »دانق«، »ثقاف«

فا نبود. به ک، خودییآن، از نظر مواد غذا ینھایزم یزیبا وجود حاصلخ» نهیمد«
ردند. از آن جمله آرد، ک یرا از خارج وارد م ییاز مواد غذا یل مردم آن بعضین دلیھم

از » یترمذ«ه امام کآوردند، چنان  یبدست م» شام«ن یروغن و عسل را از سرزم
 یخرما و جو بود. گاھ» نهیمد«مردم  یه غذاککند  می تیروا س »قتاده بن نعمان«

از  ید داشتند مقداریه قدرت خرک یسانکآوردند، و  یم» شام«از  یدیبازرگانان، آرد سف
نگونه یافراد خانواده اغلب خرما و جو بود. از ا یدند. البته غذایخر یخود م یآن را برا

 برد. یتوان پ یم یھا به خوب یگو تفاوت سطوح زند» نهیمد« ییت غذایع، به وضعیوقا
ھا بودند.  شود، ثروتمندتر از عرب یخشان معلوم میع و تاریه از طباکھمچنان 

ر جمع کردند و به فک نمی ینده نگریاد آیخود، ز ینیه نشیو باد یع ملّ یھا بنابر طبا عرب

مراجعه شود به ابواب الحرث و المزارعه در کتب صحاح. مزابنة، عبارت است از فروش خرما  -١
ی آماده شده  ی درو نشده را با غله باالی درخت با خرمای نقدی. محاقلة این است که غله

 فروشند. می
دھند تا  در این نوع معامله زمین را به دیگری می مخابرة و مزارعة تقریبًا ھم معنی ھستند. 

کشاورزی کند و یک سوم یا یک چھارم محصول را به صاحب زمین بدھد، البته در مزارعه بذر از 
باشد و در مخابرة از جانب کشاورز. گروھی معتقدند که این دو نوع با ھم  طرف صاحب زمین می

میان علما اختالف وجود دارد اّما معاومة عبارت از فرقی ندارند. در مورد صحت مزارعة و مخابرة 
 فروشند. سال یا بیشتر می ۳یا  ۲این است که محصول درختان را به مّدت 
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 یگاھ یبودند. حت یافت و مھمان نوازیآن، اھل ض یمال و ثروت نبودند. بجا یآور
ز منجر ین» رھن«و » ربا«ن قرضھا به یا یرند. گاھیھود قرض بگیشدند از  یمجبور م

 یاریآب یشتر شتر، گاو و گوسفند بود، و از شتر برایب» نهیمد«شد. اموال اھل  یم
 یگفتند. چراگاھھا یم» نواضح«نگونه شترھا را یه اکردند، ک ینھا ھم استفاده میزم

ره یزم و غین چراگاھھا، ھیوجود داشت، مردم از ا» غابة«و » زغابة«به نام  یمعروف
ه در کداشتند  یھای دند. اسبیچران یز در آن میخود را ن یھا رده و دامک یجمع آور

به » میبنوسل«متر بود. ک» هکم«گرفتند. البته به نسبت  یجنگھا مورد استفاده قرار م
 آوردند. یخوب را از خارج م یھا ه و اسبھا معروف بود اسب یپرورش و نگھدار

بود » نقاعیق یبن«ن آنھا، بازار یوجود داشت. مھم تر یمتعدد یبازارھا» نهیمد«در 
ه به نام کز وجود داشت ین یگریشد. بازار د یورآالت طال محسوب میز فروش زکه مرک
 یھا یو قال یشمیو ابر یتانک یھا پارچه» نهیمد«معروف بود. در  »نیسوق البّزاز«

و عطرھا  کز وجود داشت. عطرفروشھا انواع مسیپرنقش و نگار ن یھا رنگارنگ و پرده
 یبرا یگوناگون یھا ز بودند. روشین» وهیج«و » عنبر«، تاجر یفروختند. و عده ا یرا م
ھا مانند:  روش یرد و بعضکد ییاز آنھا را اسالم تأ یه بعضکد و فروش وجود داشت یخر

ع الحاضر یب«، »ئةیع بالنسیب«، »ع المصراةیب«، »بانکالر یتلق«، »ارکاحت«، »نجش«
ل یرا ممنوع قرار داد. در قبا» المخاضرة«و » ع المزابنةیب«، »ع المجازفةیب«، »یللباد

ھود ین عده نسبت به یا یردند ولک یربا م یعامله م یھم عده ا» خزرج«و » أوس«
 بودند. کاند یلیخ

چندطبقه وجود  یھا ش بود. خانهیخته با رفاه و آسایآم یتا حد یزندگ» نهیمد«در 
ردند. ک یه میدور تھ ین را از جاھایریباغچه بود؛ آب ش یاز منازل دارا یداشت. بعض

مورد استفاده  ییروشنا یردند، انواع چراغ براک یاستفاده م ینشستن از صندل یبرا
و بزرگ استفاده  کوچک یمنزل و مزرعه از سبدھا یارھاک یگرفت، و برا یقرار م

وجود داشت، مخصوصًا  یادیز یل رفاھیثروتمندان مبل و وسا یھا نمودند. در خانه یم
ورآالت مانند: النگو، بازوبند، خلخال، یشرفته بودند، و انواع زینه پین زمیھود در ای

ظفار ساخته و مورد استفاده  یھا از طال و مھره ییو گردن بندھا یگوشواره، انگشتر
 دادند. یقرار م
، خشت ی، معماری، دّباغیاطیان زنان رواج داشت. خیدر م یو بافندگ یسیر کدو

 ، قبل از ھجرت بودند.»نهیمد«معروف  یھا از صنعت یو سنگ تراش یزن
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 ثرب با آن روبرو شدیدر شھر  ج رمکه رسول اک یده ایچیت پیوضع
ه رسول کتوان گفت  یقبل از ھجرت، م» ثربی« یاد شده یت یبا توجه به وضع

شھر به  یکه از کردند، بلکروستا ھجرت ن یکبه » هکم«ن، از یو مھاجر ج رمکا
زھا یاز چ یلیدر خ ید با شھر قبلین شھر جدیگر منتقل شدند. گر چه اید یشھر

تر بود. ده یچین شھر پیدر ا یت زندگیتر بود. اّما وضعکوچکتفاوت داشت و نسبتًا 

ان و یل وجود أدیشد، به دل یبا آن مواجه م ج رمکه رسول اک یالتکمش
ھا و  نیین آیا یتوانست ھمگ یم یسکمختلف، گوناگون تر بود. تنھا،  یھا فرھنگ
د از یه رسول بر حق و مؤکوند دھد یدعوت پ یکھا را وحدت بخشد و در  فرھنگ

 یھا ر باشد و بتواند روشبرخودا یخاص یالمکجانب خداوند بوده و از نفوذ 
متفاوت را ھماھنگ ساخته، و روح و  یھا شیض و گرایضد و نق یروھایگوناگون، ن

 د:یفرما یت اشاره مین واقعیمحبت در آنھا بدمد. خداوند متعال به ھم

ْ �ن يُرِ�ُدوٓ ﴿  ن ا
َ
ۚ ٱ َبَك َحسۡ  فَإِنَّ  َدُعوكَ َ�ۡ  أ ُ ِيٓ ٱُهَو  �َّ يََّدَك بَِنۡ�ِ  �َّ
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َ
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 .]۶۳-۶۲[األنفال:  ﴾٦٣َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  ۥ�

ن ید و بیت بخشیمؤمنان تقو یله یخود و بوس کمکه تو را با ک یاوست آن ذات«
 ،یردک ین است خرج میزم یمؤمنان ُالفت انداخت، اگر شما، ھر چه در رو یدلھا
ند. ھمانا کفانشان الفت درایخداوند م ی، ولینکشان الفت اف ین دلھایب یتوانست نمی

 .»متکاوست غالب و با ح

 :»�وم الفطرو قد ابدل�م اهللا بهما خ�اً منهما: يوم االضيح«
ھاست؛ از  آن یات ملّ یخ و رواید، باورھا، تاریانگر عقایھا، در واقع نما مّلت یھا جشن

نه، دو روز را یت، اھل مدیک جاھلیش از اسالم در دوران تاریاست که پ یھین رو، بدیا
انگر تصورات یانگر و نماین خود بیبه عنوان روز جشن و مراسم انتخاب کرده بودند؛ و ا

 آنان بود. ید جاھلیو عقا

را باطل اعالم کرد و  یمیقد یھا جشن -فرمان خداوند  یبر مبنا - ج رسول خدا
و  یدیانگر مزاج توحید قربان را مقّرر فرمود که نماید فطر و عیھا، دو روز ع آن یبه جا

آنان است؛ اگر مسلمانان به نحو  ید و باورھایخ، عقایانگر تاریو ب یمطابق با اصول زندگ
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گرفتند،  یآن دو روز را جشن م ج رسول اکرم یھا م و آموزهیبق با تعالاحسن و مطا
 بود. ید کافین دو عیام و روح اسالم فقط ھمیم و رساندن پیتفھ یبرا

 توان برداشت کرد: یث باال، دو نکته را مین موارد، از حدیعالوه از ا
و  ین اّمت (اّمت محمدین موضوع اشاره رفته است که ایث به این حدیدر ا  -۱

ن امت از راه یھا جداست؛ چرا که افراد ا ھا و مّلت اّمت ی هی) از بقیمّلت قرآن
ان و ملل، یگر ادیان و دیحیان و مسیھودیراست و درست برخوردارند و 

 دارند.  یگرید یھا راه
نه آمده ین زمیدر ا یادیات زیات و روای، آیث نبویاحاد ی در قرآن و در مجموعه

ت یھا جدا است. شخص ه امتین امت از بقیرساند که ا یرا من یاست که مجموعًا ا
 گر باشد. ید یھا ان و امتیحیان و مسیھودی )یرو( د دنبالهیدارد و نبا یمنحصر به فرد

ث تکرار یاز احاد یارید) در بسی(باآنھا مخالفت کن» خالفوھم« ی ن خاطر واژهیبه ا
ش را حفظ یت خویل و ھوسته است که استقالی، شایامت محمد یشده است، پس برا

ان و یھودیدھند و از عادات و سخنان  یان خط و مشیکنند و به جھان و جھان
نکنند و اخالق و رفتار آنھا را  یروید آنھا پیان متأثر نشوند و از رسوم و تقالیحیمس

 خود را حفظ کنند. یت اسالمیت و شخصیند و درھر حال ھویانتخاب ننما
 د: یگو ینه میزم نیدر ا یوسف قرضاویدکتر 

م، چون امت یت منحصر به فرد خودمان را دارا باشید ما مسلمانان، شخصیبا«
ھا را  امت یاستاد ی ھا نمونه است. ما رتبه انسان ی، اّمت وسط است که برایاسالم

م، پس چرا از یخته شدیھا برانگ ت انسانیھدا یم که براین امت ھستیم، ما بھتریدار

م را در وجود ما بکارد تا به ین مفاھیخواھد ا یم ج امبر اکرمیپم؟ یکن یرویگران پید

رو و  رو و دنبالهیخواھد که ما پ ینم ج امبریم. پیت و استقالل خود افتخارکنیشخص
 د:یث که به صورت خبرآمده است توجه کنین حدیم. به ھشدار ایگران باشیرو دیپ

 بذراع، و تلتبعّن سن من قبل�م، شرباً �شرب«
ً
حيّت لو دخلوا ُجحر ضّب ذرااع

خلتموه
َ

د کرد، یخواھ یرویان پینیشیپ یھا وجب به وجب و ذرع به ذرع از روش«. »دل
 .»د شدیا ھم داخل آن خواھھم شوند، شم یکه اگر داخل سوراخ سوسمار یبه نحو

مد «شود به نام  یک ُمد میاگر داخل سوراخ سوسمار شوند، سوراخ سوسمار  یعنی
 ن کار رایپشت سرشان بلند کنند، جوانان ما ھم ھم یکه موھا یوقت» سوراخ سوسمار
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کنند، جوانان ما ھم به شکل سوسک  یاه میخود را مثل سوسک، س یحتکنند  می
 ند.یآ یاه در میس

ن یا انسان از دید کورکورانه؟ آین تقلیت منحصر به فرد ما در برابر ایکجاست شخص
 کند؟  یرویگران پید یخود خارج شود تا از گمراھ یت اسالمیو شخص

 یرویان پینیشیکدام پ یھا دند که: از روشیپرس ج امبر اکرمیکه از پ یوقت
 م کرد؟ یخواھ

 ؟ یفرمود: پس از چه کس ج امبریم کرد؟ پید خواھیتقل یھود و نصاریا از یآ
که در  یشوند؟ ما دستورات یھود و نصارید ما یست که اساتیتأسف ن یا جایآ

ن یم که نسبت ایندار یم، کاریکن یاجرا م آمده است،» ھونیص یپروتوکالت حکما«
 یھا نه دانسته، خواسته ایا نه، ما دانسته یھون درست است یص یبه حکما» پرتوکالت«

 م.یع فرمان آنانیم و مطیکن یآنان را اجرا م
ت منحصر به فرد و مستقل خود یدار باشند و شخصیار و بید ھوشیپس مسلمانان با

ن یاوامر و فرام یاجرا یش بنازند و در راستاین خویحراست کنند و به آئرا حفظ و 
امبرشان و به یپ ز بگذرند و به سّنتیش و نشر و پخش آن، از ھمه چیمکتب خو

ان یان و ترسایھودیگران و یرو دیرو و پ ت و استقالل خود، افتخار کنند و دنبالهیشخص
 نباشند. 

 شود که: یده مین قاعده فھمیث، این حدیاز ا  -۲
 یکی؛ »دیاز نماین یوجود دارد که انسان را از حرام، ب یا در اسالم، حالل به اندازه«

اش با مردم  یریگ اسالم و دستورات آن در مورد گذشت و سھل یایاز محّسنات و مزا
ه کرا  یگریز دیرا حرام کرده باشد، در مقابل آن، چ یز مضّر ین است که ھرگاه چیا

از  یازین یو موجب بکند  می آن را پر ین است، حالل نموده که جادتر از آیبھتر و مف
 گردد. یآن م

 کند: یان مین بین موضوع را به نحو احسن چنیا/میابن ق
 یر (َازالم) را حرام نموده و در مقابل، نماز و دعایبا ت یآزمان خداوند بخت«

را حرام  ده است؛ ربایاستخاره را به منظور انتخاب مصلحت به مسلمانان بخش
ده است؛ قمار در اسالم حرام یدر عوض، تجارت پرسود را مباح گردان یکرده ول

و  یدر مسابقات سودمند، مانند اسب و شتردوان یبند است، اّما در مقابل، شرط
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مرد حرام و در عوض، انواع  یشم برایدن لباس ابریحالل است؛ پوش یراندازیت
حالل است؛ زنا و لواط در اسالم حرام ش یبرا یا و پنبه ی، کتانیپشم یھا لباس

در مقابل، ازدواج حالل را به مسلمانان سفارش کرده است؛  یباشند ول یم
د حالل یزه و مفیپاک یھا یروز یآور حرام، ول انیناپاک، آلوده و ز یھا یروز

 ».است
م ینیب یم، میقرار دھ یاگر با دّقت، تمام احکام و دستورات اسالم را مورد بررس

به وجود آورده باشد، در مقابل،  ییانسان، تنگنا یبرا یم امر مضّر یھرگاه خداوند با تحر
او به وجود آورده است.  یبرا یشتریش بیبھتر از آن، گشا یزیبا حالل نمودن چ

قرار دھد؛ بلکه  یقه و ناراحتی، مضیخواھد بشر را در گمراھ یخداوند بلندمرتبه نم
 باشد. یش بر بندگانش میرکت و رحمت و گشار و بیشه بر خیاو ھم ی اراده

 د:یفرما یخداوند م

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿  َ لَُ�مۡ  �َّ ِينَ ٱ ُسَنَ  ِديَُ�مۡ َ�هۡ وَ  ِ�ُبَّ�ِ  َعلَۡيُ�ۡمۗ  َوَ�ُتوَب  لُِ�مۡ ِمن َ�بۡ  �َّ
ُ َوٱ ُ ٱوَ  ٢٦َعلِيٌم َحِكيمٞ  �َّ ن َ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡم َوُ�رِ�ُد  �َّ

َ
ِينَ ٱيُرِ�ُد أ يَتَّبُِعوَن  �َّ

َهَ�ٰتِ ٱ ن تَِميلُواْ َمۡيً� َعِظيٗما لشَّ
َ
ُ ٱيُرِ�ُد  ٢٧أ ن ُ�َّفَِف َعنُ�ۡمۚ وَُخلَِق  �َّ

َ
�َ�ٰنُ ٱأ ِ�ۡ 

 .]۲۸-۲۶[النساء:  ﴾٢٨َضعِيٗفا
تان روشن کند و شما را به راه ین و مصالح امور را) براین دیخواھد (قوان یخداوند م«

 ی اند و توبه ش از شما بودهی) رھنمود کند که پامبران و صالحانی(از پ یکسان
گاه (از احوال بندگان ین) شما را بپذیشیپ یھا یھا و بزھکار (لغزش رد؛ و خداوند آ

د که مصلحت و منفعت شما را در بردارد) و ینما یتان وضع میرا برا ینیاست و قوان
خواھد  یخداوند مد). ینما یعت را صادر میکاربجا است (و برابر حکمت، احکام شر

د و از لوث گناھان، پاک و یطاعت و عبادت برگرد یرد (و به سویشما را بپذ ی توبه
خواھند که (از حق دور  یافتند، م یکه به دنبال شھوات راه م ید) و کسانیزه گردیپاک
 ید و به کجرویمنحرف گرد یلید و از راه راست) خییباطل بگرا ید و به سویشو

خواھد (با وضع احکام سھل و  ید). خداوند میشان شویھمچون اد (تا یفتیب یبزرگ
ال یداند که انسان در برابر غرائز و ام یساده) کار را بر شما آسان کند (چرا که او م

 ».ده شده استیف آفریخود ناتوان است) و انسان ضع
 )حیَصحِ ] (۱۵[ - ۱۴۴۰
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  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  بَُر�َْدة وََعن
َ

ِفْطرِ  يَْومَ  َ�ُْرجُ  ال
ْ
  َ�ْطَعمَ  َحىتَّ  ال

َ
ْضىَح  يَْومَ  َ�ْطَعمُ  َوال

َ ْ
 األ

َ  َحىتَّ  اهُ . يَُص�ِّ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ ابْن الرتِّ ه وَ اجَ  .)١(والدارمي مَ

 یزید فطر، تا چیبر آن بود که روز ع ج امبرید: عادت پیگو س دةی) ُبر۱۵( -۱۴۴۰
د را ید قربان تا نماز عیروز عشدند و  ینماز) خارج نم یفرمودند، (برا یتناول نم

خوردند؛ (بلکه پس از نماز  ینم یزیکردند)، چ یش را ذبح نمیوان خویگزاردند (ح ینم
 فرمودند). یکردند، از آن تناول م یخود را ذبح م یوان قربانید و بعد از آن که حیع

 ].اند ت کردهیروا ی، ابن ماجه و دارمیث را ترمذین حدی[ا
 )حسن] (۱۶[ - ۱۴۴۱

�ِيهِ  َ�نْ  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  بِْن  َكِث�ِ  َوَ�نْ 
َ
هِ  َ�نْ  أ نَّ  َجدِّ

َ
َ  ج انلَّيِبَّ  أ ِعيَديِْن  يِف  َكربَّ

ْ
  يِف  ال

َ
و�

ُ ْ
 األ

ِقَراَءةِ  َ�بَْل  َسبًْعا
ْ
ِخَرةِ  َوِ�  ال

ْ
ِقَراَءةِ  َ�بَْل  مَخًْسا اآل

ْ
اهُ . ال وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ ابْن الرتِّ ه وَ اجَ  .)٢(والدارمي مَ

ر بن عبدالله، از پدرش (عبدالله)، از پدربزرگش (عمرو بن عوف ی) کث۱۶( -۱۴۴۱

د فطر و قربان، در یدو ع یدر نمازھا ج که گفت: رسول خداکند  می تیروا )س یمزن
 ر گفتند.یش از قرائت پنج تکبیر و در رکعت دوم، پیش از قرائت، ھفت تکبیرکعت اول پ

 ].اند کردهت یروا ی، ابن ماجه و دارمیث را ترمذین حدی[ا
 )جدا فیَضعِ ] (۱۷[ - ۱۴۴۲

دٍ  بِْن  َجْعَفرِ  َوَ�نْ  نَّ  ُمرَْسًال  ُ�َمَّ
َ
بَا ج انلَّيِبَّ  أ

َ
ُوا َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  َوأ ِعيَديِْن  يِف  َكربَّ

ْ
 ال

  قبل وََصلَّْوا ومََخًْسا َسبًْعا َواِالْستِْسَقاءِ 
ْ
ِقَراَءةِ  وجهروا خْطَبةـال

ْ
اهُ . بِال وَ افِعِي رَ  .)٣(الشَّ

به  )س طالب یبن اب ین بن علیبن حس ی) از جعفر بن محمد(بن عل۱۷( -۱۴۴۲

دو  یدر نمازھا ،س و عمر س ابوبکر ،ج ت است که گفت: رسول خدایطور ُمرسل روا
ر و در ی(طلب باران)، در رکعت اول، ھفت تکب» استسقاء«د فطر و قربان و در نماز یع

؛ و مسند احمد ۱۶۰۰ح  ۱/۴۵۵؛ دارمی ۱۷۵۶ح  ۱/۵۵۸؛ ابن ماجه ۵۴۲ح  ۲/۴۲۶ترمذی  -١
۵/۳۵۲. 

ح  ۱/۲۲۰؛ دارمی ۱۲۷۷ح  ۱/۴۰۷؛ ابن ماجه ۵۳۶ح  ۲/۴۱۶؛ ترمذی ۱۱۵۱ح  ۱/۶۸۱ابوداود  -٢
 .۲/۳۵۷؛ و مسند احمد »کتاب العیدین«؛ ۹ح  ۱/۱۸۰؛ موطأ مالک ۱۶۰۶

 .۷۶مسند امام شافعی ص  -٣
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د و یدو ع یراد خطبه، نمازھایاز ا شیپچنین  ھم ر گفتند؛ ویرکعت دوم، پنج تکب
 بلند خواندند. یھا، قرائت را با صدا (طلب باران) را برگزار نمودند و در آن» استسقاء«

 ].ت کرده استیروا یث را امام شافعین حدی[ا
 )فیَضعِ ] (۱۸[ - ۱۴۴۳

َعاِص  بِْن  َسِعيدِ  َوَ�نْ 
ْ
ُت : قَاَل  ال

ْ
ل
َ
بَا َسأ

َ
 ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ  َكيَْف : وَُحَذْ�َفةَ  ُموىَس  أ

 ُ ْضىَح  يِف  يَُ�ربِّ
َ ْ
ِفْطِر؟ األ

ْ
بُو َ�َقاَل  َوال

َ
ُ  اَكنَ : ُموىَس  أ ْرَ�ًعا يَُ�ربِّ

َ
 َ�َقاَل . اجلنازه ىلع تَْ�ِبَ�هُ  أ

اهُ . صدق: ُحَذْ�َفة وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

 س فهیو حذ س یاشعر ید: از ابوموسیگو س د بن عاصی) سع۱۸( -۱۴۴۳

 گفتند؟ یر مید فطر، چگونه تکبید قربان و عیع یدر نمازھا ج رسول خدادم: یپرس

دو  ی(در ھر رکعت از نمازھا ج در پاسخ گفت: رسول خدا س یاشعر یابوموس

 س فهیگاه حذ ر گفتنشان در نماز جنازه. آنیگفتند ھمانند تکب یر مید) چھار تکبیع

 د.یگو یراست م س یاشعر یز گفت: ابوموسین
 ].ت کرده استیرا ابوداود رواث ین حدی[ا

ان یباشند؟ م ید، به چه تعداد میع یرات زائد نمازھاین مورد که تکبیدر ا شرح:
 ، اختالف وجود دارد.ینظران اسالم علماء و صاحب

ازده تا ید، یزائد نماز ع یرھایدگاه امام مالک و امام احمد بن حنبل، تکبیاز د
ر در رکعت یمه) در رکعت اول و پنج تکبیتحرر یر (عالوه از تکبیھستند که شش تکب

 دوم وجود دارد.
د، دوازده تکبر است؛ ھفت یزائد نماز ع یرھاین باور است که تکبیبر ا یامام شافع

 ر در رکعت دوم.یر در رکعت اول و پنج تکبیتکب
زائد در  یرھاین موضوع که تکبیو امام احمد بن حنبل، در ا یامام مالک، امام شافع

 نظر دارند. گر اتفاقی، قبل از قرائت ھستند، با ھمدھر رکعت
ر ید، شش تکبیزائد نماز ع یرھایاحناف، تکب ینظران فقھ دگاه علماء و صاحبیاز د

 ر در رکعت دوم، بعد از قرائت.یر در رکعت اول قبل از قرائت و سه تکبیاست؛ سه تکب

 .۴/۴۱۶؛ و مسند احمد ۱۱۵۳ح  ۱/۶۲۷ابوداود  -١
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زائد  یرھایو امام احمد بن حنبل، در تعداد تکب یاستدالل، امام مالک، امام شافع

از  ی) است. امام شافع۱۴۴۱ث شماره ی(حد س ر بن عبداللهیث کثید، از حدینماز ع

کند. و  یر زائد استنباط میر را به عنوان تکبیھفت تکب ی ، ھمه»يف االويل سبعاً «عبارت 
ر شامل ین ھفت تکبیدر ا زیمه نیر تحریند: تکبیگو یامام مالک و امام احمد بن حنبل م

 ر اختالف وجود دارد.یک تکبیشان، یان ایب، مین ترتیاست. بد
ند: یگو یم» ر بن عبداللهیکث«ث یحد ی احناف، درباره یشوران فقھیعلماء و اند

 یت ضعف قرار دارد و امام ترمذیر بن عبدالله است که در نھایث، بر کثین حدیمدار ا
 ث، به شّدت مورد انتقاد محدثان قرار گرفته است.ین حدیگفتن ا» َحسن«به خاطر 

است که عبدالله  یثیو امام احمد بن حنبل، حد یگر امام مالک، امام شافعیل دیدل

 فرمودند: ج کند: آن حضرت ین نقل میچن ج امبریآن را از پ س بن عمرو بن عاص

» تيهماالقرائة بعد هما لكو مخس يف االخرةو اتلكب� يف الفطر سبع يف االو�«
د فطر، در رکعت اول، یدر ع«)؛ ۱۶۳ص  ۱ج » نیدیالع یر فیالتکب«(ابوداود؛ باب 

 ».ر قبل از قرائت استیر قبل از قرائت و در رکعت دوم، پنج تکبیھفت تکب
 ف است.یز ضعین یاست که و یز بر عبدالله بن عبدالرحمن طائفیث نین حدیمدار ا

اّن «د: یگو یمل  شهیابوداود است؛ آنجا که عات ین بزرگواران، روایل سوم ایدل
» � اثلانية مخساً و االضيح، يف االو� سبع ت�ب�اتو اكن ي�رّب يف الفطر ج رسول اهللا

د یع یدر نمازھا ج رسول خدا«)؛ ۱۶۳ص  ۱ن، ج یدیالع یر فی(ابوداود؛ باب التکب
 ».گفت یر میر و در رکعت دوم، پنج تکبیفطر و قربان، در رکعت اول، ھفت تکب

 باشد. یعة است که ضعف آن، مشھور و معروف میث، ابن لھین حدیا یراو
 ی ز دارند که ھمهین یگریل دیو امام احمد بن حنبل، دال یامام مالک، امام شافع

ث الخصوم ی؛ احاد»نیدیصالة الع«ة، باب یباشند. (ر.ک: نصب الرا یف میھا ضع آن
 ).۲۱۹-۲۱۶صص  ۲المرفوعة، ج 

 :ناف، عبارتند ازل احیدال

 ج حذيفة: كيف اكن رسول اهللاو سألُت ابامويس«د: یگو س د بن عاصیسع -۱
الفطر؟ فقال ابومويس: اكن ي�رّب ار�عاً ت�ب�ه يلع اجلنائز. و ي�رّب يف االضيح

 ).۱۴۴۳ث شماره ی(حد» فقال حذيفة: صدق

 



 ٥٢٩ )قربان دیع و فطر دیع ینمازها) ۴۷( باب: (کتاب الصلوة

د یع د قربان ویع یدر نمازھا ج دم: رسول خدایپرس س فهیو حذ س یاز ابوموس«
(در  ج در پاسخ گفت: رسول خدا س یاشعر یگفتند؟ ابوموس یر میفطر، چگونه تکب

ر گفتنشان در نماز یگفتند ھمانند تکب یر مید) چھار تکبیع یھر رکعت از نمازھا
 ».دیگو یراست م س یاشعر یگفت: ابوموس س فهیگاه حذ جنازه. آن

 ر زائد.یو سه تکب مهیر تحریر ذکر شده است؛ تکبیث، چھار تکبین حدیدر ا

 ،س فهیرا در آن آمده است که حذیح است؛ زیث صحیث، برابر با دو حدین حدیا
 ق کرده است.ید و تصدییرا تأ س یاشعر یابوموس

عبدالله  ،س رة بن شعبةیمغ ،س گر احناف، عملکرد عبدالله بن عباسیل دیدل -۲

ز مطابق یاز تابعان ن یادیدگاه جمع زیباشد. د یگر صحابه میو د س بن مسعود
 دگاه احناف است.یبا د

 باشد که گفت: یم یم نخعیث ابراھیل احناف، حدین دلیسّوم -۳

 كانلاس �تلفون يف اتلكب� يلع اجلنائز... فاكنوا يلع ذلو ج قبض رسول اهللا«
، شّق ذلک كرأي اختالف انلاس يف ذلو (االختالف) حيت قبض ابو��ر؛ فلّما وّ� عمر

فقال: انّ�م معارش اصحاب  .ج فارسل ايل رجال من اصحاب رسول اهللاعليه جداً؛ 
ميت جتتمعون يلع امر و ميت ختتلفون يلع انلاس �تلفون من بعد�م؛ ؛ج رسول اهللا

�تمع انلاس عليه، فانظروا امراً جتتمعون عليه؛ فاكنّما ايقظهم. فقالوا: نعم! ما رأيَت يا 
بل اش�وا انتم يلّع! فانّما انا �رش مثل�م؛ فرتاجعوا  ام�املؤمن� فارش علينا. فقال عمر:

 االمر بينهم فامجعوا امرهم يلع ان �علوا اتلكب� يلع اجلنائز مثل اتلكب� يف االضيح
االثار؛ کتاب الجنائز؛ باب  ی(شرح معان» كالفطر ار�ع ت�ب�ات فامجع امرهم يلع ذلو
 ).۲۳۹ص  ۱ج » الجنائز کم ھو؟ یر علیالتکب«

به چھار  س گردد که در روز گار خالفت عمر بن خطاب ین عبارت، معلوم میا از
 د، اجماع صورت گرفته است.یزائد ع یرھایبودن تکب

زائد نماز  یرھایتکب ی درباره«سد: ینو یم» ة المجتھدیبدا«در کتاب  عالمه ابن رشد
 )۲۰۷-۲۰۸صص  ۲(ر.ک: بذل المجھود ج » وجود ندارد یث مرفوعیچ حدید، ھیع
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ليس يروي «که گفت: کند  می ن باره نقلیز در ایرا ن احمد بن حنبل؛ قول ابن رشد
 یدھایزائد ع یرھایدر مورد تکب«؛ »يف اتلكب� يف العيدين عدد صحيح ج عن انليبّ 

 ».ت نشده استیروا ج امبریاز پ یحیفطر و قربان، عدد صح
اران ی، عملکرد اصحاب و یفقھ نظران ن، صاحبید: بنابرایگو یدر ادامه م ابن رشد

از صحابه را مذھب  یکیھا، عملکرد  از آنھریک  اند و را مد نظر قرار داده ج رسول خدا
 و مسلک خود قرار داده است.

لت است؛ و به یلت و عدم فضیناگفته نماند که اختالف موجود، فقط در حّد فض
 باشد. یز میر، جایتعداد تکب، نماز در ھر صورت و با ھر ینیان دیشوایاتفاق ائمه و پ

د، از یزائد نماز ع یرھایاند: اگر امام، در تکب گفته ینظران فقھ که صاحب ییتا جا
ز یر نیزده تکبیکند؛ اگر چه امام س یروید از او پیبا یر تجاوز کرد، مقتدیشش تکب

 د.یبگو
از  یدش از آن، مقتیواجب و بر ب یبر مقتد یرویر، پیتکب ۱۶اند: تا  گفته یو برخ

ر یل تکبیالفروع قب ین، فیدیر، باب صالة العینکند. (ر.ک: فتح القد یرویامام پ
 ).۴۲۸ص  ۱ق، ج یالتشر

 )فیَضعِ ] (۱۹[ - ۱۴۴۴

رَبَاءِ  وََعِن 
ْ
نَّ  ال

َ
ِعيدِ  يَْومَ  نُوِوَل  ج انلَّيِبَّ  أ

ْ
اهُ . َعلَيْهِ  فََخَطَب  قَوًْسا ال وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

داده  یکمان ج د به رسول خداید: در روز عیگو س عازب) براء بن ۱۹( -۱۴۴۴

 راد فرمودند.یه نموده بودند، خطبه ایکه بر آن تک یدر حال ج شد و آن حضرت
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

به دست  یعنیاست؛ » دهی یف یُاعط« یو به معنا» ناول«مجھول »: ُنوِول« شرح:

 داده شد. ج امبریپ
 یده که دو سر آن را با زه محکم بکشند و ببندند؛ آلتیخم یکمان. چوب»: قوساً «

 بردند. یبه کار م یراندازیت یم برایکه در قد
که با جنگ و جھاد و  ی، ھر شھرینظران اسالم از علماء و صاحب یدگاه برخیاز د

ر، عصا یراد خطبه، شمشیکار و کارزار فتح شده باشد، مناسب است که امام به وقت ایپ

 .۱۱۴۵ح  ۱/۶۷۹ابوداود  -١

 

                                           



 ٥٣١ )قربان دیع و فطر دیع ینمازها) ۴۷( باب: (کتاب الصلوة

که به  یمکرمه؛ و ھر شھر ی در دست داشته باشد؛ مانند شھر مقّدس مکه یا کمانی
ست؛ مانند شھر یمستحب ن ین عملیصلح و سازش فتح شده باشد، در آن چن ی لهیوس
 منوره. ی نهیمد

ا عصا را به وقت خطبه، به طور مطلق یر یاز دانشوران، داشتن شمش یاّما برخ
 اند. مکروه گفته

 

 )فیَضعِ ] (۲۰[ - ۱۴۴۵

نَّ  ُمرَْسًال  َ�َطاءٍ  َوَ�نْ 
َ
اهُ . اْعِتَماًدا ع�ته ىلَعَ  َ�ْعتَِمدُ  َخَطَب  إَِذا اَكنَ  ج انلَّيِبَّ  أ وَ  رَ

افِعِي  .)١(الشَّ

ت است که یمشھور) به طور مرسل روا ی، تابع;ساری) از عطاء (بن ۲۰( -۱۴۴۵

ش، یخو یدسته فلز یفرمودند، بر عصا یراد میخطبه ا ج گفت: ھر گاه رسول خدا
 کردند. یه میتک

 ].ت کرده استیروا یث را شافعین حدی[ا
درازتر از عصا و  ی؛ چوب دستیدسته فلز ی؛ عصایسرفلز یدست یعصا»: عنزة«

 آن، آھن و فلز به کار رفته باشد. یزه که در انتھایکوتاھتر از ن
 

 )حیَصحِ ] (۲۱[ - ۱۴۴۶

َالةِ  َشِهْدُت : قَاَل  َجابر وََعن   ِ�يدٍ  يَْومِ  يِف  ج انلَّيِبِّ  َمعَ  الصَّ
َ
َالةِ  َ�بََدأ   َ�بَْل  بِالصَّ

ْ
 ُخْطَبةِ ـال

َذانٍ  بَِغْ�ِ 
َ
  أ

َ
ا إِقَاَمةٍ  َوال َالةَ  قىََض  فَلَمَّ ْ�َ�  اهللاَ  فََحَمدَ  بَِاللٍ  ىلَعَ  ُمتَِّكئًا قَامَ  الصَّ

َ
 َوَوَ�َظ  َعلَيْهِ  َوأ

َرُهمْ  انلَّاَس    َوَمىَض : قَاَل  ثمَّ  َطاَعته ىلع وََحثَُّهمْ  وََذكَّ
َ

َمَرُهنَّ  بَِالٌل  َوَمَعهُ  النَِّساءِ  إِىل
َ
 بِتَْقَوى فَأ

اهُ . وذكرهن ووعظهن اهللا وَ ائِيّ  رَ  .)٢(النَّسَ

 یاز نمازھا یکیدر  ج د: ھمراه با رسول خدایگو ج ) جابر بن عبدالله۲۱( -۱۴۴۶

و بدون اذان و اقامه، به راد کردن خطبه یش از ایپ ج د شرکت کردم؛ آن حضرتیع

ه یتک س که به بالل یان رساندند، در حالیگزاردن نماز پرداختند و چون نماز را به پا

 .۷۷امام شافعی ص  مسند -١
؛ و ۱۵۷۵ح  ۳/۱۸۶)؛ نسایی ۸۸۵-۴(ح  ۲/۶۰۳؛ مسلم ۹۶۱ح  ۲/۵۲۳بخاری به اختصار؛  -٢

 .۳/۳۳۸مسند احمد 
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از  یان پرتویش خدا و بیبرخاستند و به ستا یراد خطبه از جایا ینموده بودند، برا
حت فرمودند یوصف و شکوه او پرداختند و مردمان را پند و اندرز دادند و موعظه و نص

ب نمودند؛ آن گاه یق و ترغی، تشوین تابناک الھیو آنان را بر اطاعت از اوامر و فرام

د) رفتند و آنان را به ترس از خدا یزناِن (حاضر در نماز ع یبه سو س ھمراه با بالل
 حتشان فرمودند.یفرمان دادند و پند و اندرزشان دادند و موعظه و نص

 ].ت کرده استیروا ییث را نساین حدی[ا
 

 )حیَصحِ ] (۲۲[ - ۱۴۴۷

يِب  َوَ�نْ 
َ
ِعيدِ  يَْومَ  َخَرجَ  إَِذا ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
اهُ . َ�ْ�ِهِ  يِف  رََجعَ  َطِر�ٍق  يِف  ال وَ  رَ

يُّ  ذِ مِ ْ  .)١(والدارمي الرتِّ

د، یبر آن بود که ھر گاه در روز ع ج امبرید: روش پیگو س رهی) ابوھر۲۲( -۱۴۴۷
ر از راه یغ یشدند، به ھنگام برگشت، از راھ یرون میدگاه) بیع یسو ک راه (بهیاز 

 گشتند. یرفتن برم
 ].اند ت کردهیروا یو دارم یث را ترمذین حدی[ا

 )فیَضعِ ] (۲۳[ - ۱۴۴۸

نَّهُ  ُهَر�َْرة أيب وََعن
َ
َصاَ�ُهمْ  �

َ
ِعيدِ  َصَالةَ  ج انلَّيِبُّ  بِِهمُ  فََص�َّ  ِ�يدٍ  يَْومِ  يِف  َمَطرٌ  أ

ْ
 يِف  ال

ـمَ 
ْ
اهُ . ْسِجدِ ال وَ دَ  أَبُو رَ اوُ ابْنُ  دَ ه وَ اجَ  .)٢(مَ

مردم؛ بارش باران  ید، برایع یاز روزھا یکید: در یگو س رهی) ابوھر۲۳( -۱۴۴۸

) برگزار یمردم در مسجد (نبو ید را براینماز ع ج ن رو، آن حضرتیش آمد؛ از ایپ
 نمودند.

 ].استت کرده یث را ابوداود و ابن ماجه رواین حدی[ا
ش آمد؛ واقع یداد؛ حادث شد؛ پ ی: اتفاق افتاد؛ رخ داد؛ رواصاب»: اصابھم« شرح:

 شد.

؛ و مسند احمد ۱۶۱۳ح  ۱/۶۴۰؛ دارمی ۱۳۰۱ح  ۱/۴۱۲؛ ابن ماجه ۵۴۱ح  ۲/۴۲۴ ترمذی -١
۲/۳۳۸. 

 .۱۳۱۳ح  ۱/۴۱۶؛ و ابن ماجه ۱۱۶۰ح  ۱/۶۸۶ابوداود  -٢

 

                                           



 ٥٣٣ )قربان دیع و فطر دیع ینمازها) ۴۷( باب: (کتاب الصلوة

 یبرا ج امبریباز است نه مسجد؛ چون پ ید، فضایان شد که محل نماز عیشتر بیپ
شان یکه بعد از ا یشدند و کسان یرون میدگاِه خارج از شھر بید به طرف عینماز ع یادا

 کردند. یم ن کار رایز ھمیآمدند، ن

نه یخارج از مد ین را در محلیدین بود که نماز عیچن ج روش معمول آن حضرت
کردند؛ و  یبرگزار م -ده شده بود یدگاه نامیو ع -ن منظور آماده شده بود یا یکه برا

جشن و  یبه عنوان روزھا -د یع یکه در نمازھا یپرواضح است که شأن و شوکت
ر یھا و مراسم سا که مانند جشنکند  می تقاضاوجود دارد،  - یاّمت اسالم یشاد
رد؛ و یدان انجام گیباز و م یم مردم مسلمان، در فضایھا، اجتماع عظ ھا و گروه مّلت

از  یباز برگزار شود؛ ول یدان و فضاید، در میع ین است که نمازھایز ھمیسّنت ن
د یتوان نماز ع یگر، مید یا ھر عّلتیشود که در اثر بارش باران و  یث باال، معلوم میحد

 را در مسجد برگزار نمود.
 )فیَضعِ ] (۲۴[ - ۱۴۴۹

  أيب وََعن
ْ
نَّ  ُحَو�ْرِثـال

َ
  َكَتَب  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ

َ
ِل  بَِنْجَرانَ  وَُهوَ  َحْزمٍ  بِْن  َ�ْمِرو إِىل  َعجِّ

ْضىَح 
َ ْ
رِ  األ خِّ

َ
ِفْطرَ  َوأ

ْ
رِ  ال اهُ . انلَّاَس  وََذكِّ وَ افِعِي رَ  .)١(الشَّ

که در  - س به عمرو بن حزم ج د: رسول خدایگو س رثی) ابوالحو۲۴( -۱۴۴۹
 نوشتند:  -ن َنجران مستقر بود یسرزم
) به ید فطر را (اندکینماز ع ید قربان، شتاب کن و برگزاریدر برگزار کردن نماز ع«

د،) مردمان را پند و اندرز بده و آنان را یع ینمازھا یھا ر افکن؛ و (در خطبهیتأخ
 ».حت کنینص موعظه و

 ].ت کرده استیروا یث را شافعین حدی[ا
 ز اشاره کرد:یث نین دو حدیتوان به ا ید، میدو ع یدر مورد وقت نمازھا شرح:

 ج عن يز�د بن مخ� الرحيب، قال: خرج عبدا� بن �رُس صاحب رسول اهللا« -۱

فرغنا مع انلاس يف يوم عيد فطر او اضيح فان�ر ابطاء االمام فقال: انّا كّنا قد 
 (ابوداود).» ح� التسبيح كذلو ساعتنا هذه

 .۷۴مسند امام شافعی ص  -١
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د یا عید فطر یروز ع س د: عبدالله بن ُبسری) گوی(تابع س یر رحبید بن خمیزی«
ر امام را بد یر آمد) و تأخیدگاه رفت. (امام دینماز ھمراه با مردم به ع یادا یقربان برا

نماز  )ج با رسول خدا ن وقت، ما (ھمراهیدانست (و آن را نکوھش کرد و) گفت: در ا
 .میخوانده و از آن فارغ شده بود

و  ینفل، غالبًا نوافل ُضح ینفل بود. (مراد از نمازھا ین، وقت نمازھاید:) و ایگو ی(راو
 ».چاشت بود)

وفات » حمص«ق در شھر  . ھ ۸۸در شام سکونت داشت و در سال  س عبدالله بن بسر
د اعتراض کرد یر امام در نماز عیھمانجا است که بر تأخن داستان غالبًا مربوط به یافت. ای

د یم و در مورد وقت نماز عیخواند ید را زود میما نماز ع ج و گفت: در روزگار رسول خدا

در  حافظ ابن حجراست که  یثیث، حدین حدیتر واضح ،ج د قربان رسول خدایفطر و ع
 یبن حسن البناء از صحاباحمد » یکتاب االضاح«به نقل از » ریص الحبیتلخ«کتاب 

 ت کرده است:ین الفاظ روایبا ا س جندب ج رسول خدا

؛ »االضحي عيل قيد رمحو الشمس عيل قيد رحمنيو يصيلّ بنا يوم الفطر ج كان النبيّ «

زه باال آمده بود یدو ن ی خواند که آفتاب به اندازه یم ید فطر را وقتیع ج رسول خدا«
 ».زه باال آمده بودیک نی ی که آفتاب به اندازه خواند یم ید قربان را زمانیو ع

خواندند  یر مید فطر و قربان را با تأخیدو ع یاز اماکن، نمازھا یاریدر روزگار ما، بس
 ن خالف سّنت است.یو ا

اّن ر�باً جاؤوا ايل  ج عن ايب عم� بن ا�س عن عمومة هل من اصحاب انليبّ «  -۲

اذا اصبحوا ان و باالمس فامرهم ان يفطروا�شهدون انّهم رأوا اهلالل  ج انليبّ 
هم

ّ
 ).یی(ابوداود و نسا» يغدوا ايل مصال

متعدد  یکبار از عموھایت است که یروا س فرزند انس بن مالک ،س ریاز ابوعم«
از اطراف به محضر رسول  یا دم که قافلهیبودند، شن ج اران رسول خدایخود که از 

 ج اند. رسول خدا ت کردهیروز ماه را رؤیدادند که د یحاضر شدند و گواھ ج خدا
دگاه حاضر ید به عینماز ع یااد یدستور دادند تا روزه را بشکنند و فردا صبح برا

 .»شوند

 



 ٥٣٥ )قربان دیع و فطر دیع ینمازها) ۴۷( باب: (کتاب الصلوة

ت یروز رمضان، رؤ ۲۹ک بار ماه بعد از ی ج ن است که در روزگار رسول خدایمراد ا
 مردم روزه گرفتند. ی ، ھمهین رو، طبق ضابطه، روز بعدینشد؛ از ا

دادند  یمنوره شدند و گواھ ی نهینه، وارد مدیرون مدیاز ب ین روز، کاروانیھم در

شھادت آنان را قبول کرد و به  ج اند؛ پس آن حضرت ت کردهیکه روز گذشته ماه را رؤ
فردا صبح، نماز «د فرمود: یخود را بشکنند و در مورد نماز ع ی مردم دستور داد تا روزه

 ».شود ید خوانده میع
ده بود و وقت نماز گذشته بود؛ ینه رسیر به مدین کاروان در آن روز، دیظاھر، ابه 
معلوم شود که نماز  ین وقتیت ماه در چنین است که اگر رؤیز ھمین یشرع ی مسأله

 شود. ید خوانده مید در وقت خود خوانده نشود، در روز بعد، نماز عیع
د است تا وقت زوال یدرخشش خورشن، از ھنگام طلوع و یدین، وقت نماز عیبنابرا

زه بلند یک نی ی د به اندازهیکه خورش یکن سّنت و مندوب است که آن را تا وقتیآن. ل

خروج از اختالف  ین کرده است و برایچن ج امبریر انداخت؛ چون پیشود، به تأخ یم
 رسد. یزه بلند نشود، وقت آن فرا نمیک نی ی د به اندازهیند: تا خورشیگو یکه م یکسان

به  ید فطر، سّنت است. امام شافعیر در نماز عید قربان و تأخیل در نماز عیتعج

 در نجران نوشت:  س به عمرو بن حزم ج امبریصورت مرسل آورده است که پ

د ید قربان، شتاب کن و در نماز عیدر نماز ع«؛ »اّخر الفطرو اَْن عّجل االضيح«
 .»ر کنیفطر تأخ

ش یکردن، وسعت و گنجا یقربان ین کار، وقت برایگفته است: تا با ا ابن قدامه
 باشد. یشتریپرداخت زکات فطر، وقت ب یداشته باشد و برا یشتریب

ک ی ی د به اندازهیشود که خورش ین، آن گاه شروع میدیبه ھر حال، وقت نماز ع
د قربان ینماز در عل یرسد؛ و تعج یان مید، وقت آن به پاید و با زوال خورشیزه باال آین

ر نماز ید فطر، تأخیوجود دارد؛ و در ع یرا پس از نماز، ذبح قربانیمستحب است؛ ز
 وجود داشته باشد. یشتریفطر، وقت ب ی پرداخت صدقه یمستحب است تا برا

 )حیَصحِ ] (۲۵[ - ۱۴۵۰
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يِب  َوَ�نْ 
َ
�ٍَس  بِْن  ُ�َمْ�ِ  أ

َ
ُ  ُ�ُموَمةٍ  َ�نْ  أ

َ
ْصَحاِب  ِمنْ  هل

َ
نَّ  :ج انلَّيِبِّ  أ

َ
بًا أ

ْ
  َجاُءوا َر�

َ
 ج انلَّيِبِّ  إىِل

�َُّهمْ  �َْشَهُدونَ 
َ
ُوا �

َ
ِهَالَل  َرأ

ْ
ْمس ال

َ ْ
مرهمْ  ن باأل

َ
ن فَأ

َ
ْصبُحوا َو�ِذا يفطروا أ

َ
ن أ

َ
  َ�ْغُدو أ

َ
 ِإىل

اهُ . مصالهم وَ د أَبُو رَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ  .)١(وَ

اران یکه از  -ش یخو یاز عموھا س  ر بن انس (بن مالک)ی) ابوعم۲۵( -۱۴۵۰

آمدند و  ج به نزد رسول خدا یکه: کاروانکند  می تیروا -ھستند  ج رسول خدا

ھا  به آن ج اند؛ آن گاه رسول خدا ت کردهیروز ھالل ماه را رؤیدادند که آنان، د یگواھ
به آنان دستور چنین  ھم ش را بشکنند؛ ویخو ی فرمان دادند تا افطار کنند و روزه

 دگاه حاضر شوند.ید، به عینماز ع یادا یصبح، برادادند تا فردا 
 ].اند ت کردهیروا ییث را ابوداود و نساین حدی[ا

 ؛ عمو؛ برادر پدر.»عّم «جمع » عمومة« شرح:
 ا اسب سواران.ی؛ کاروان. قافله. سواران. شتر سواران »راکب«جمع »: رکب«

 یپس از سپر ج ک بار در روزگار آن حضرتیشود که  یث معلوم مین حدیاز ا
را  ین رو، مردم روز بعدیت نشد؛ از ایست و نه روز از رمضان، ھالل ماه رؤیشدن ب

 یمنوره شدند و گواھ ی نهیرون، وارد مدیاز ب ین روز، کاروانیروزه گرفتند؛ در ھم

آنان را در مورد  یز گواھین ج اند؛ آن حضرت ت کردهیدادند که روز گذشته ماه را رؤ
ش را بشکنند؛ و در مورد یخو ی رفتند و به مردم فرمان دادند تا روزهیت ھالل پذیرؤ

 ».شود یفردا صبح زود، نماز گزارده م«ز فرمودند: ید نینماز ع
 ی نهیر به مدین کاروان در آن روز، دیشود که ا یث، دانسته مین حدیو از ظاھر ا

د گذشته بود؛ و طبق ضابطه اگر چنانچه یکه وقت نماز ع یده بودند به طوریمنوره رس
ده است، در یگرد ید سپریت شود که وقت نماز عیرؤ یت ھالل ماه شوال به ھنگامیرؤ

ند.ید را برگزار نمایآن صورت روز بعد نماز ع

؛ و مسند احمد ۱۶۵۳ح  ۱/۵۲۹ماجه ؛ ابن ۱۵۵۷ح  ۳/۱۸۰؛ نسایی ۱۱۵۷ح  ۱/۶۸۴ابوداود  -١
۵/۵۷. 

 

                                           



 
 

 

 

 فصل سوم

 )حیَصحِ ] (۲۶[ - ۱۴۵۱

ِ� : قَاَل  ُجَر�ٍْج  ابِْن  َعِن  ْخرَبَ
َ
  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  ابْن وََجابِر َ�بَّاس ابْن َعِن  َ�َطاءٌ  أ

َ
 يَُ�نْ  لَمْ : قَاال

ِفْطرِ  يَْومَ  يُؤَذَّنُ 
ْ
  ال

َ
ْضىَح  يَْومَ  َوال

َ ْ
ُهُ  ُ�مَّ  األ تلْ

َ
ِ�  َذلَِك  َ�نْ  ِح�ٍ  َ�ْعدَ  َ�َطاءً  َ�ْعِ�  َسأ ْخرَبَ

َ
: قَاَل  فَأ

 �ِ ْخرَبَ
َ
نْ  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  ْ�نُ  َجابِرُ  أ

َ
  أ

َ
َذانَ  ال

َ
َالةِ  أ ِفْطرِ  يَْومَ  لِلصَّ

ْ
َِمامُ  َ�ُْرجُ  ِح�َ  ال

ْ
  اإل

َ
 َما بعد َوال

  َ�ُْرجُ 
َ

  إِقَاَمةَ  َوال
َ

  نَِداءَ  َوال
َ

ءَ  َوال   يَشْ
َ

  يَْوَمئِذٍ  نَِداءَ  ال
َ

اهُ . إِقَاَمةَ  َوال وَ لِمٌ  رَ سْ  .)١(مُ

مشھور)، از عبدالله بن  ی، تابع;سارید: عطاء (بن یگو/حی) ابن جر۲۶( -۱۴۵۱

 یاند: در روزھا ن خبر داده که آن دو گفتهیبه من چن س و جابر بن عبدالله س عباس

در ادامه /حیشود. ابن جر ید، اذان گفته نمینماز ع ید قربان، براید فطر و عیع

ز مرا از آن باخبر ین مورد سؤال کردم و او نیدر ا/، از عطاءید: آن گاه پس از مدتیگو

 د فطر (ویبه من خبر داده است که در روز ع س د و گفت: جابر بن عبداللهیگردان
 شد و یرون مینماز ب یکه امام (در اول وقت) برا ید قربان) وقتیدر عچنین  ھم
خواست نماز را  یشد (و م یرون میگزاردن نماز ب یپس از آن که امام براچنین  ھم

بود و نه  یا اقامهد) نه یع یشد؛ (در نمازھا ید اذان گفته نمینماز ع ید) برایبرگزار نما
بود و نه  ید) نه ندائینماز ع یگر؛ در آن روزگار (به ھنگام برگزارید یزینداء و چ

 .یا اقامه
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

ا گفتن: ی» الصالة؛ الصالة«گفتن:  یاذان؛ و احتمال دارد که به معنا»: نداء« شرح:
د، ینماز ع ی اقامه یرا برایبھتر است؛ ز» اناذ«مراد گرفتن  یباشد؛ ول» الصالة جامعة«

 ینفس اعالم مانع یکه عبارت از اذان و اقامه باشد، ممنوع است؛ ول یاعالم اصطالح
ح، نماز یشوند، مانند نماز تراو یکه با جماعت گزارده م ینوافل یندارد؛ ھمچنان که برا

 .)۸۸۶-۵ح ( ۲/۶۰۴؛ و مسلم ۹۶۰ح  ۲/۴۵۱بخاری  -١
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ک یاذان و اقامه،  ی(طلب باران)، به جا» استسقاء«) و ید گرفتگیکسوف (خورش
 اعالم کرد.  توان جھت اطالع دادن به مردم، یز مید نیوجود دارد، در نماز ع یاعالم

 ن است.یشیعبارت پ ی د کنندهین عبارت، تأکیا»: اليشءو النداءو و ال اقامة«

 د است.یتأک ید بر باالین عبارت، تأکیا»: الاقامةو النداء يؤمئذ«
 )حیَصحِ ] (۲۷[ - ۱۴۵۲

يِب  َوَ�نْ 
َ
  َسِعيدٍ  أ

ْ
نَّ  ُخْدرِيُّ ـال

َ
ْضىَح  يَْومَ  َ�ُْرجُ  اَكنَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ

َ ْ
ِفْطرِ  و�م األ

ْ
  ال

ُ
 َ�يَبَْدأ

َالةِ  ُهمْ  يِف  ُجلُوٌس  وَُهمْ  انلَّاِس  عل فَأقبل قَامَ  َصَالتَهُ  َص�َّ  فَإَِذا بِالصَّ
َّ

إِنْ  ُمَصال
ُ  اَكنَْت  فَ

َ
 هل

َرهُ  ببعث َحاَجة
ْ
وْ  لِلنَّاِس  ِذك

َ
ُ  اَكنَْت  أ

َ
َمَرُهمْ  َذلَِك  بَِغْ�ِ  َحاَجةٌ  هل

َ
قُوا«: َ�ُقوُل  َوَ�نَ  بَِها أ  تََصدَّ

قُوا قُوا تََصدَّ رَثَ  َوَ�نَ  .»تََصدَّ
ْ
�

َ
ُق  َمنْ  أ  اَكنَ  َحىتَّ  َكَذلِك يزل فَلم ينرَْصف ُ�مَّ  النَِّساءُ  َ�تََصدَّ

  ابْن َمْرَوان
ْ
ا فََخرَْجُت  َحَ�مِ ـال تَيْنَا َحىتَّ  َمْرَوانَ  ُ�َارِصً

َ
ـمُ  أ

ْ
ِت  ْ�نُ  َكِث�ُ  فَإَِذا َص�َّ ال

ْ
ل  قَدْ  الصَّ

نَّهُ  يََدهُ  ُ�نَازُِعِ�  َمْرَوانُ  فَإَِذا َولنَِبٍ  ِط�ٍ  ِمنْ  ِمنرَْبًا َ�َ� 
َ
ِ�  َك� ْوَ  َ�ُرُّ

َ
ِمنرَْبِ  �

ْ
نَا ال

َ
هُ  َوأ ُجرُّ

َ
ْوَ  أ

َ
� 

َالة ا الصَّ يْت فَلَمَّ
َ
ُت  ِمنْهُ  َذلَِك  َرأ

ْ
ْ�نَ : قُل

َ
َالِة؟ اِالبِْتَداءُ  أ  : َ�َقاَل  بِالصَّ

َ
بَا يَا ال

َ
 َما تُِركَ  قَدْ  َسِعيدٍ  أ

ُت  َ�ْعلَمُ 
ْ
 : قُل

َّ
ي الَك ِ

َّ
  �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس  َواذل

َ
ا خِبَ� تأتون ال ات ثََالث أعلم ِممَّ اهُ . انرَْصف ثمَّ  َمرَّ وَ  رَ

 .)١(مُسلم

د قربان و یع یدر روزھا ج د: رسول خدایگو س ید خدری) ابوسع۲۷( -۱۴۵۲
که انجام  ین کاریرفتند و نخست یدگاه در خارج شھر) میع ید فطر (به سویع
 یرساندند، از جا یان میش را به پاینماز بود؛ و ھرگاه نماز خو یدادند، برگزار یم

دند، ش نشسته بوینماز خو یھا که مردم در صف یخاستند و رو به مردم و در حال یبرم
پرداختند؛) و  یحت کردن آنان میستادند (و به پند و اندرز مردم و موعظه و نصیا یم

اعزام کنند، آن را در ھمانجا  ییرا به جا یکردند که لشکر یدا میاز پیاگر چنانچه ن
ر از آن داشتند، باز ھم یغ یاز به انجام کاریا اگر چنانچه نیکردند؛  یمردم ذکر م یبرا

 فرمودند: یوسته میدادند؛ و پ یآنان را به انجام آن فرمان م(در ھمانجا) 

 .)۸۸۹-۹ح ( ۲/۶۰۵مسلم  -١
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؛ و (در آن »دیید؛ در راه خدا، بذل و بخشش نماید؛ بخشش و َدھش کنیصدقه دھ«
گران، در راه خدا، بذل و بخشش و یشتر از دیبودند که ب یکسان ی روز،) زنان، از زمره

 صدقه و َدھش نمودند.

ن یش) برگشتند و از آن زمان به بعد، مردم به ھمیخو ی (به خانه ج امبریآن گاه پ
 یکردند و خطبه را بر رو یراد خطبه، مقّدم مید را بر ایکردند (و نماز ع یوه عمل میش
 د.یمنبر؛) تا آن که زمان مروان بن حکم فرا رس یکردند نه بر رو یراد مین ایزم

که با او پھلو به پھلو راه  یدر حال -د: من بامروانیدر ادامه گو س ید خدریابوسع
م، یدیم و چون بدانجا رسیدگاه رفتیبه ع -رفتم و دستم را در راه رفتن گرفته بود  یم
از ِگل و خشت، ساخته و پرداخته نموده است. مروان  یر بن صلت، منبریدم که کثید

ن یا راد خطبه برود؛ ازیا یمنبر برا ید را بخواند، باالین که نماز عیش از ای(خواست پ
 یز او را به سویمنبر بکشد و من ن یخواست مرا به سو یا که مید گویرو،) دستم را کش

ن رفتار را از مروان مشاھده نمودم، یدم و جھت دادم؛ و چون اینماز، کش یبرگزار
 خطاب بدو گفتم:

 یاست) چه شد؟ او گفت: ا ج امبریپ ی وهیش از خطبه (که شینماز، پ یبرگزار
ن رو، ترک کرده یشود بر آن عمل کرد؛ از ا ی، اکنون نمیدان یرا که تو مد! آنچه یابوسع

ن جھت، ینند؛ بدینش یما نم ی دن خطبهیشن یرا مردم، پس از نماز، برایشده است؛ (ز
 راد نمودم).یش از نماز ایآن را پ

د یتوان یقدرت اوست! ھرگز نم ی که جانم در قبضه یگفتم: بس کن! سوگند به ذات
قبل  ی بعد از نماز، بھتر از خطبه ی خطبه یعنید؛ (یاوریدانم، ب ینچه که من مبھتر از آ

د ارائه یتوان یدانم و ھرگز بھتر از آن را نم یاست که من م یزین چیاز نماز است؛ و ا

 ی ن جملهیا ،س دیاست)؛ و ابوسع ج اسالم یامبر گرامیپ ی وهین شیرا اید؛ زیدھ
خ و یتوب یش بازگشت (و برایخو ی گاه به خانهش را سه بار تکرار نمود؛ آن یخو

 سرزنش مروان بن حکم، به نماز جماعت، حاضر نشد).
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 ن لفظ آمده است:یو مسلم با ا یت در بخارین روایا شرح:

االضيح ايل و �رج يوم الفطر ج قال: اكن رسول خدا س عن ايب سعيد اخلدري«
انلاس جلوس يلع و فاّول يشء يبدأ به الصالة؛ ثّم ينرصف فيقوم مقابل انلاسمصّ�؛ ـال
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�أمرهم؛ فان اكن ير�دان يقطع بعثاً قطعه؛ او يأمر �يشء و �وصيهمو صفوفهم؛ فيعظهم
 .امر به ثم ينرصف

هو ام� املدينة يف و حيّت خرجُت مع مروان كقال ابوسعيد: فلم يزل انلاس يلع ذل
ا اتينا املصّ� اذا منرب بناه كث� بن الصبلت؛ فاذا مروان ير�د ان اضيًح او فطر؛ فلمّ 

يرتقيه قبل ان يصّ�، فجبذُت بثو�ه، فجبذ�، فارتفع فخطب قبل الصالة، فقلُت هل: غّ� 
اهللا خ� مّما ال اعلم. فقال: و اهللا. فقال: اباسعيد! قد ذهب ما تعلم. فقلُت: ما اعلمو تم

 ».لسون نلا بعد الصالة، فجعلتها قبل الصالةاّن انلاس لم ي�ونوا �
دگاه ید قربان، به عید فطر و عیروز ع ج د: رسول خدایگو س ید خدریابوسع«

ان نماز، مقابل ینماز بود. پس از پا یداد، برگزار یکه انجام م ین کاریرفت و اول یم
پرداخت و  یھا م آن ی ستاد و به موعظهیا یھا نشسته بودند، م که در صف ینمازگزاران

فرمود؛ و  یکرد و دستورات الزم را صادر م یم یکیر و نیه و سفارش به خیآنان را توص
 یگریا دستور انجام کار دید، یاعزام نما ییرا به جا یخواست لشکر یاگر چنانچه م

 .گشت یکرد. آن گاه، برم یبدھد، در ھمانجا اقدام م
وه عمل ین شیمردم به ھم ج د: پس از رسول خدایدر ادامه گو س ید خدریابوسع

 .دیکردند تا زمان مروان بن حکم فرا رس یم
وجود داشت  یدگاه رفتم. در آنجا، منبرینه بود، به عیبا مروان که حاکم مد یروز
خواھد  یر بن صلت آن را ساخته بود. ناگھان متوجه شدم که مروان بن حکم، میکه کث

ن یی. من لباسش را گرفتم و او را پامنبر برود و خطبه بخواند یقبل از نماز، باال
منبر رفت و قبل از نماز، به  یاو خود را از دست من، رھا ساخت و باال یدم؛ ولیکش

د! یر دادییرا تغ ج راد خطبه پرداخت. گفتم: به خدا سوگند! شما سّنت رسول خدایا
گفتم:  شود بر آن عمل کرد. ی، اکنون نمیدان ید! آنچه را تو میابوسع یمروان گفت: ا

 ی خطبه یعنیدانم. ( یدانم، بھتر است از آنچه که نم یبه خدا سوگند! آنچه را که من م
قبل از نماز است). مروان گفت: چون مردم بعد از نماز،  ی بعد از نماز، بھتر از خطبه

 ».ن جھت، آن را قبل از نماز، خواندمینند، بدینش یما نم ی دن خطبهیشن یبرا
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 فصل اول

 د:ینما ین مبحث، ذکر چند نکته، الزم میدر ا
 ی د قرار گرفته که بر ھمهیار مورد تأکیاست که بس یاز شعائر یکی، یقربان -۱

 که...  ییھا خانواده
 ن:یقت دیحق -۲

را بر مسلمانان، مقّرر کرده  یالحجه، عمل قربان یام ذیمرتبه، در اخداوند بلند 
 یگر روزھایتوان در د یازدھم و دوازدھم، نمیدھم،  یر از روزھایرا غ یاست و قربان

وان ذبح کند، یگر سال، حید ین رو، انسان ھر اندازه که در روزھایسال، انجام داد. از ا
 شود. یگفته نم یبدان قربان

) ما را از یالحجة (حج و قربان یام ذیاعمال بزرگ ا ی لهیند مرتبه، به وسخداوند بل
گاه میقت دیحق  یلتیخود، فض ی، به خودیچ عمل، زمان و مکانیگرداند. در ھ ین، آ

 شوند. یلت میفض یعت، دارایھا به دستور شر نیا یوجود ندارد. تمام
شود و  یاجر و ثواب م ، دستور دھد، انجام دادنش موجبیعت به انجام کاریاگر شر

 ماند. ینم یدر آن کار باق یاگر از انجام ھمان کار بازدارد، اجر و ثواب
ک یروز  ۳۵۹الحجه، تمام  یر از روز نھم ذید؛ غیریرا در نظر بگ» عرفه«دان یم

ک ذره ھم ثواب عبادت به شما داده نخواھد شد؛ ید، باز ھم یسال کامل را آنجا بگذران
 ین که وقوف عرفه در روزھایا یعرفات، ھمان است؛ چرا؟ برادان یکه م یدر حال

 یعت مقّدس اسالم، دستور به وقوف نھم ذیکه شر یست. وقتیعت نیگر، حکم شرید
د و یآ یخ؛ عبادت به شمار مین تاریدھد، در آن صورت وقوف فقط در ھم یالحجه را م
خ، وقوف ین تاریمستحق اجر و ثواب از طرف خدا خواھند شد که در ھم یفقط کسان

 کنند.
ھست و نه در آن زمان و نه در آن  یزیدان عرفات چین است که نه در میت ایواقع
 گرداند. یلت میعت است که عمل، مکان و زمان را با فضین دستور شریعمل، ا
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ت یدانند که خداوند بلند مرتبه به نماز خواندن در مسجد حرام آن قدر اھم یھمه م
 کصد ھزار نماز است.یک نماز در آن، برابر با ثواب یلت داده است که ثواب یو فض

ن وجود، یآورند؛ با ا یکصد ھزار نماز را فراچنگ میان در عوض ھر نماز، ثواب یحاج
شود که مسجد  یرسد، از طرف خداوند حکم م یالحّجه فرا م یباز ھم ھر گاه ھشتم ذ

بروند و از ظھر روز ھشتم  ین ِمنیو به سرزمکصد ھزار نماز را گذاشته یحرام و ثواب 
 اتراق کنند. ین ِمنیالحجة در سرزم یالحجه تا صبح روز نھم ذ یذ

آن را  یاست که حاج یا از مناسک حج، کارید، که آین حکم دّقت کنیاگر شما در ا
گر؛ در ید یجمرات، نه وقوف در عرفات و نه عمل یانجام دھد؟ نه َرم ین ِمنیدر سرزم

کصد ھزار ین است که با ترک دادن ثواب یست؛ حکم فقط ایھا ن نیک از ایچ یھ آن جا
ن سو است که عمل، ین حکم، اشاره به اید؛ با ایابان بخوانینماز، نماز پنج گانه را در ب

گاه و ارج داد که مطابق با فرمان و دستور خداوندباشد؛ با یثواب و پاداش و جا یزمان
ابان به دست خواھند آورد، با خواندن یکه از خواندن نماز در ب یعمل بر حکم خدا، ثواب

 آن در مسجد الحرام ھم حاصل نخواھند کرد.
ال که در ین فکر و خیخواندن پنج نماز در مسجد الحرام؛ با ا یبرا یاگر شخص

ست، به مکه باز گردد، در آن یاز مناسک حج ن یانجام دادن یعمل ین ِمنیسرزم
ک نماز ھم به او داده نخواھد شد؛ چرا؟ یچ، ثواب یار نماز که ھکصد ھزیصورت، ثواب 

ده است و باعث نقص ین کار خود، با حکم خداوند بلند مرتبه، مخالفت ورزیرا او با ایز
 در مناسک حج خود شده است.

رد که خدا، حکم یگ یبه عمل انسان تعّلق م ی، برکت، اجر و ثواب، زمانیبه راست
 آن را داده باشد.» ام ندادنانج«ا ی» انجام دادن«

و قربان از » قربان«از » یقربان«است. لفظ  ین فلسفه در عبادت قربانیدرست، ھم
آن، قرب  ی لهیاست که به وس یزیھر آن چ یبه معنا یگرفته شده است. قربان» قرب«

م داده ین درس به مسلمانان تعلی، اید. در عمل قربانیبه خدا به دست آ یکیو نزد
ن رو، صدور یاست. از ا» از حکم خدا یرویت و پیتبع« یبرا ین، عنوانیکه دشود  یم

 یجستجو یبرا ییگذارد و نه جا یم یعقل باق یموشکاف یبرا ییحکم خدا، نه جا
 چون و چراھا. یبرا یھا و نه فرصت ھا و مصلحت حکمت
رد م فرود آوین است که سر تسلیک مؤمن و حقگرا، در برابر حکم خدا، ای ی فهیوظ

 کند. یرویو از حکمش پ
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 یا ل کنندهیداده شد. اگر تأو میبه عنوان مثال: حکم ذبح پسر در خواب، به ابراھ
ن یست؛ از این که خواب است؛ حکم نیگفت: ا ین خواب میبود، در مقابل ا یمثل ما م
توانست  یخواست، م یاست که بدان عمل کرده شود؟ اگر خداوند م یازیرو، چه ن

ن که در واقع یا ین نکرد، برایچن ینازل کند؛ اّما و یوح ی لهیرا به وس حکم ذبح پسر
ا یپوشاند  یعمل م ی م برخوابش، جامهیا ابراھیبود از جانب خداوند که آ ین امتحانیا

 ر؟یخ

از جانب  یمعلوم گشت که ذبح پسرش، حکم میابراھ یکه برا ین رو، ھنگامیاز ا
ن ین حکم را داده است؟ اید که چرا ایز خدا نپرسد و ایبرنگردان یخدا است، از آن رو

پسندد  ین را نمیا، ایدن یچ قانون و نظام زندگیدارد؟ ھ یحکم، چه حکمت و مصلحت
 سنجد؟ ین حکم را نمیز ایزان عقل نی، پسرش را ذبح کند؟ و میکه پدر

دارد؛ البته  ین حکم، چه مصلحتید که ایاز خداوند نپرس میبه ھر حال، ابراھ

 د:ی، از او پرسیحکم الھ یش از اجرای، پلیش پسرش اسماعیجھت امتحان و آزما

َرٰى ِ� ...﴿
َ
ٓ أ ۡذَ�َُك فَ  لَۡمَنامِ ٱَ�ُٰبَ�َّ إِّ�ِ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
 .]۱۰۲[الصافات:  ﴾...َماَذا تََرىٰ  نُظرۡ ٱ�

کنم). بنگر نظرت  تید تو را سر ببرم (و قربانینم که بایب یفرزندم! من در خواب چنان م«
 ؟»ستیچ

ست که اگر پسر موافق نباشد، پدر اقدام به ذبح ین خاطر نیپرسش پدر از پسر، بد
خواھد بداند که پسر تا چه حد  ین است که پدر میپسر نخواھد کرد؛ بلکه مقصود ا

 دارد؟ یحکم خداوند چه تصور ی ن کار را دارد؟ و دربارهیانجام ا یبرا یآمادگ

که در  یبود؛ پسر لیم خلینبود، بلکه پسر ابراھ یمعمول یرآن پسر، پس یول
د. آن پسر، از یده به جھان بگشاین، دین و آخرینده، قرار است از دودمانش، سردار اولیآ

از من سر زده است؟  یتید: پدر جان! چه جرم و جنایم خدا، رو بر نتافت و نپرسکح
ن کار، در یشوم؟ حکمت و مصلحت ا یه دارم به پرتگاه مرگ انداخته مکست یم چیخطا

 دھد: ین پاسخ میب، به پدر چنین جمالت شگرف و عجیست؟ پسر با ایچ

بَِت ...﴿
َ
� ۖ َسَتِجُدِ�ٓ إِن َشآَء  ۡ�َعۡل ٱَ�ٰٓ ُ ٱَما تُۡؤَمُر ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �َّ [الصافات:  ﴾...ل�َّ

۱۰۲[. 
خواست خدا، مرا از شود، انجام بده؛ به  یکه به تو دستور داده م یپدر! کار یا«

 ».افتی یان خواھیبایشک ی زمره
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را که به شما داده شده است،  یبه پدرش گفت: پدر جان! حکم لی؛ اسماعیآر
ه و فغان نخواھم کرد؛ یو گر یشود، آه و زار یکه مربوط به من م ییانجام بده؛ تا جا

؛ شما حکم ست، سر و صدا نخواھم کرد؛ مانع انجام کار شما نخواھم شدینخواھم گر
 .افت!ی یان خواھیبایشک ی د؛ به خواست خدا مرا از زمرهیخدا را اجرا کن

حکم خدا، آماده شدند؛ پدر، پسر را بر  یاجرا یبراھردو  به ھر حال؛ پدر و پسر،
ام به طرف شما نباشد، مرا بر  ن که چھرهیا ید؛ پسر گفت: پدر جان! براین خوابانیزم

شما باشد، ممکن است، محّبت فرزند  یام به سو اگر چھرهد؛ چرا که یبخوابان یشانیپ
 .یکارد را بر حلقومم بکش ید و نتوانیدر دلتان به جوش آ

و  ییبایم، با زید که در قرآن کرین عملکرد را پسندیخداوند بلند مرتبه، چنان ا
 فصاحت ھر چه تمام، فرمود:

 ﴿ ٓ ا سۡ  فَلَمَّ
َ
 .]۱۰۳افات: [الص ﴾١٠٣َجبِ�ِ لِلۡ  ۥَوتَلَّهُ  لََماأ

 یپسر را رو 7میم (فرمان خدا) شدند (و ابراھیتسلھردو  که (پدر و پسر) یھنگام«
 ».او را بر خاک انداخت ی ھا دراز کشاند) و رخساره شن

؛ »َاْسَلما«را به کار برده است  یب و شگرفیار عجیبس ی خداوند بلند مرتبه، واژه
ن واژه، اشاره به اصل و یخدا شدند. ام فرمان یتسلھردو  که پدر و پسر، یھنگام یعنی

ب که حکم خدا، ھر چه که باشد، باز ھم انسان در ین ترتیکند؛ بد یم» اسالم«قت یحق
ا به ی، فرود آورد؛ اگر چه خالف عقل باشد؛ یم و فرمانبردارید سر تسلیبرابر آن، با

 آن گردد. یا جان و مال و عّزت و آبرو، فدایباشد که بر دل فرو رود؛  یغیت ی منزله

به پدرش گفت:  -به ھنگام ذبح  - لیات آمده است که اسماعیاز روا یدر برخ
خون، به ھنگام  یھا راھنم را خوب جمع کن تا قطرهیپدر جان! ھنگام کشتنم، پ

ار ناراحت یند، بسین به خونم را ببیراھن رنگیرا که اگر مادرم پیدنم، به آن نرسد؛ زیلرز
 .خواھد شد!

دند، خداوند بلند مرتبه یفه، خود را به انجام رسانیک، وظیچون، پدر و پسر، ھر 
 ن رو فرمود:ینک، نوبت من است که کار خود را به انجام برسانم؛ از ایفرمود: ا

ن َ�ٰهُ َوَ�َٰديۡ ﴿ 
َ
ۡقَت  ١٠٤َ�ٰهِيمُ إِبۡ َ�ٰٓ  أ ٓۚ ٱَقۡد َصدَّ إِنَّ  ١٠٥لُۡمۡحِسنِ�َ ٱإِنَّا َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي  لرُّۡءيَا

ْ ٱَ�َٰذا لَُهَو  ُؤا  .]۱۰۷-۱۰۴[الصافات:  ﴾١٠٧َوفََديَۡ�ُٰه بِِذبٍۡح َعِظي�ٖ  ١٠٦لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰٓ

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٥٤٦

(و برابر  یو دانست یدیم! تو خواب را راست دیابراھ یم که: ایاد زدیم را فریابراھ«
 نیدار که در ا ، دست نگهیآورد یت خود را به جایو مأمور یفرمان آن، عمل کرد

م)؛ ما یخواھ ین، رنج تو و فرزندت را نمیش از ای؛ بی، موّفق شدیش بزرگ الھیآزما
ش بزرگ که ذبح فرزند با دست پدر ین (آزمایم. ایدھ یکوکاران پاداش مین گونه به نیا

) ین صادق به خداوند ھستیقیمان کامل و یانگر (ایاست که ب یشیاست،) مسّلمًا آزما
 ».میرا فداو بالگردان او کرد یبزرگ و ارزشمند یاست، ما قربان

از حکم خدا، ھر چند خالف عقل باشد)، اساس و  یروین واقعه (پیقت، ھمیدر حق
گاھیھا، ا ، مشروع شده است تا در دل انسانیاست. قربان» یقربان« ی شالوده ، ین آ

عبارت ن، یز است؛ دیدا شود که حکم خداوند، باالتر از ھمه چیشناخت و احساس پ
ھا و  جستجو حکمت یبرا یدن حکم، نه فرصتی؛ بعد از رس»یرویاّتباع و پ«است از 
 .یموشکاف یبرا یھا است و نه مجال مصلحت

حکمت، فلسفه،  ی ن است که دربارهی، ایامروز ی جامعه یھا یاز گمراھ یکی
 نیکنندگان، ا شود؛ و ھدف سؤال یده می، پرسیھر حکم الھ یعقل ی دهیمصلحت و فا

پوشانند و  یعمل م ی ببرند، به آن جامه یدر حکم خدا پ یعقل ی دهیاست که اگر به فا
 گر نه، بدان عمل نخواھد کرد.

ند؟ در واقع، اتباع یگو یم یروین گونه عملکرد، اتباع و پیا به این است؟ آین، دیا ایآ

و ند که مورد پسند یگو یم لیو اسماع مین، به عملکرد ابراھیاز د یرویو پ
گذارد؛ خداوند  یندگان باقیان آیامت آن را در میخداوند قرار گرفت و تا ق یخشنود

 د:یفرما یم میف ابراھیز در مقام توصین

ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيمَ  ١٠٨ِخرِ�نَ �ٱ ِ�  هِ ا َعلَيۡ نَ َوتََر�ۡ ﴿   ١١٠لُۡمۡحِسنِ�َ ٱَكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي  ١٠٩َسَ�ٌٰم َ�َ
ا ّمَِن  ١١١لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمۡن ِعَبادِنَا  ۥإِنَّهُ  َ�ُٰه �ِإِۡسَ�َٰق نَبِّيٗ ۡ ٰلِِح�َ ٱَو�َ�َّ َوَ�َٰرۡ�َنا  ١١٢ل�َّ

َۡفِسهِ  ٰٓ إِۡسَ�َٰقۚ َوِمن ُذّرِ�َّتِِهَما ُ�ِۡسٞن َوَظالِٞم ّ�ِ -۱۰۸[الصافات:  ﴾١١٣ُمبِ�ٞ  ۦَعلَۡيهِ َوَ�َ
۱۱۳[. 

 ی مان و قدوهیندگان با ایآ ی سوهم (و ایگذارد یندگان، باقیان آیک او را در میو نام ن«
ر یخ یکوکاران را پاداشین گونه نیم! ما ایم)؛ درود بر ابراھیپاکبازان جھانش کرد

امبر و یمان ما بود؛ ما او را به (توّلد) اسحاق که پیم داد؛ چرا که او از بندگان با ایخواھ
ر و برکت یاسحاق، خم و (فرزندش) یم؛ ما به ابراھیصالحان بود، ُمژده داد ی از زمره

ن یمان و...) از دودمان اینده، در مکتب و ایآ یھا ، در نسلیم (در عمر و زندگیداد
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مان) آشکارا به یکه (به خاطر عدم ا یکوکار به وجود آمدند و ھم افرادین یدو، افراد
 ».خود ستم کردند

و  میز ھمچون ابراھین است که ما نیدھد، ا یبه ما م» یقربان«که عبادت  یدرس

م و یمطالبه نکن یل عقلیم و دالیم فرود آوریدر برابر حکم خداوند، سر تسل لیاسماع
ن اساس بنا یھا، بر ھم نهیخود را در تمام زم یم و زندگیحکمت و مصلحت نباش یدر پ

 م.یکن
 شود؟ یم یباعث رکود اقتصاد یا قربانیآ  -۳

غات یتبل -در نظر گرفته است  یقربان یکه خداوند برا یبر خالف ھدف -امروز 
ز ی، چیست؟ در واقع، قربانیگر چید یند: قربانیگو یم ین رو برخیشود؟ از ا یم یمنف

شود؛ از  یخته میھا ر را که صدھا ھزار تومان به شکل خون در جوبیاست؛ ز یا ھودهیب
 کند. یار ضربه وارد میشود؛ به اقتصاد جامعه، بس یوانات کاسته میتعداد ح
و  یقربان یکه به جاکنند  می شنھادیان، پیجو ن رو، خود اشکال تراشان و بھانهیاز ا

 یھا یازمندیازمندان داده شود تا خودشان در رفع نیم گوشت، پول به فقرا و نیتقس
 .نه کنند!یش، صرف و ھزیخو

به  ی م، از جانب عدهیھا و پروپاگاندا، در روزگار قد ییجو ھا و بھانه ین اشکال تراشیا
اد شده است که ھر روز، یج و زیگرفت، اما ھم اکنون آن قدر را یصورت م یصوصخ

دارد که  یاد است؛ چه اشکالیر و مستمند در قوم ما زیکه فقکنند  می چند نفر سؤال
 یخبر از روح اصل ین افراد، غافل و بیم؟ اما ایھا بدھ کردن، پول به آن یقربان یبه جا
نماز خواندن، به مستمندان، کمک کند، در آن  یه جاب یرا اگر فردیھستند؛ ز یقربان

، زمان و مکان مخصوص به خود یشود؛ چون ھر عبادت ینمازش ادا نم ی ضهیصورت فر
دارند و کمک به  یخود اجر و پاداش یض و واجبات در جاین رو، فرایرا دارد. از ا

ل: یاز قب یجمالتن، گفتن یدارد. بنابرا یلت و پاداشیخود فض یمستمندان ھم در جا
از نظر  یا قربانیشود،  یم یباعث رکود اقتصاد یا قربانیمخالف با عقل است؛  یقربان

که  یه حکم قربانیاست عل یغاتیھا، تبل نیا یندارد و... تمام ی، اصًال جوازیاقتصاد
 کند. یم یفلسفه و روح آن را نف
ھا، آن  فھم انسان که عقل و ین است که به حکمی، ھمیقربان یدر واقع، روح اصل

که  یعمل کنند؛ و تا وقت -ل که حکم خدا است ین دلیفقط بد -کند،  یرا درک نم
ن ین خاطر، سبب ایگردد. به ھم یدر انسان نباشد، مسلمان، مسلمان نم یرویاتباع و پ
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ن است که ی، ایبشر ی در جامعه یو تبھکار یدادگری، ظلم، بیھمه رشوت خوار
 .رود نه به دنبال حکم خدا! یخود مانسان به دنبال عقل 

دن بر ی(عمل کارد کش یقربان یتوان انجام داد؛ ول یرا ھر وقت م یعبادت نفل
ن عمل، بعد از گذشت سه روز، عبادت به یحلقوم) فقط تا سه روز عبادت است؛ ھم

ک، ید که عمل صالح و نیآزما یھا را م ، انسانیقربان ی لهید؛ خداوند به وسیآ یشمار نم
د و اگر به ھمان عمل، خداوند یآ یرد، عبادت به شمار میکه به حکم خدا انجام گ یوقت

ن ی؛ بدیروین، عبارت است از اتباع و پید. دیآ یحکم نکرده باشد، عبادت به شمار نم
عمل  ی رد و بر آن جامهیکه خداوند بدان حکم دھد، بپذ یزیمعنا که ھر آن چ

 ست.یاز ثواب و پاداش، در عمل ن یزیچ، یرا بدون حکم خداوندیبپوشاند؛ ز
ن است که سّنت باعث اجر و ثواب است ین سّنت و بدعت، وجود دارد، ایکه ب یفرق

ن رو، اگر کار مسلمان، یشگاه خداوند ندارد؛ از ایدر پ یمتیو ق یچ ارزشیو بدعت، ھ
به  مطابق با حکم و دستور خدا و رسول باشد، ثواب دارد و اگر با انحراف از سّنت،

د؛ بلکه گنھکار یبدو نخواھد رس یخود عمل کند، اجر یذھن یھا ھا و پرورده ساخته
 ز خواھد شد.ین

شعائر اسالم است؛ در روزگار  ی ھا و از زمره ن عبادتیاز مھمتر یکی، یقربان  -۴
خود،  یھا پنداشتند؛ اّما به نام بت یرا عبادت م یز، قربانیت نیک جاھلیتار

ک یبه صورت  یگر، قربانیکردند؛ امروزه ھم در مذاھب د یم یجانوران را قربان
 گردد. یادا م یرسم مذھب

ف یکه در آنجا تشر - ده سالنه، به مّدت یبعد از ھجرت به مد ج رسول خدا
مخصوص به  یکرد تا واضح گردد که قربان یم یھر سال به طور مرتب قربان -داشتند 

 یط، قربانیمّکه نبوده است، بلکه بر ھر فرد مسلمان، در ھر شھر، بعد از تحقق شرا
 واجب است.

ب یق و ترغید و تشوین امر، تأکیا یمسلمانان را بر اجرا ج ن آن حضرتیچن ھم
از امور  یکی، ی، قربانیدگاه جمھور علماء و صاحب نظران اسالمین رو، از دینمودند؛ از ا
 .واجب است

 یبه قربان یازیجاد گردد که: خداوند، چه نیا ین سؤال در ذھن کسید ایشا -۵
به حال خدا  ین کار نفعیست؟ مگر ایکردن چ یدارد؟ و اصوًال فلسفه قربان

 دارد؟
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 ن سؤاالت، فرموده است:یخداوند در پاسخ به ا

َ ٱلَن َ�َناَل ﴿  َّ�  ٓ َرَها َكَ�ٰلَِك  ِمنُ�مۚۡ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َ�َناُ�ُ  َوَ�ِٰ�ن ؤَُهاُ�ُوُمَها َوَ� دَِما  َسخَّ
ْ  لَُ�مۡ  وا ُ َ ٱ ِ�َُكّ�ِ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡمۗ  �َّ َ�َ  ِ ۡ ٱ َو�َّ�ِ  ]۳۷[الحج:  ﴾٣٧ِسنِ�َ ُمحۡ ل

چ وجه مورد یھستند، به ھ یھا (که مظاھر و صور ظاھر یقربان یھا ھا و خون گوشت«
گردد) و بلکه  یاو نم یرسد (و موجب رضا یتوجه خدا نبوده و) ھرگز به خدا نم

اش را کسب  یرسد (و رضا و خشنود ی(و ورع و اخالص) شما بدو م یزگاریپرھ
وانات را مسخر شما کرده است تا خدا را ید) خداوند حینیب ین گونه که (میکند). ا یم

کو، رھنمودتان کرده یانجام اعمال ن یتتان نموده است (و به سوین که ھدایبه خاطر ا
کوکاران را (به پاداش یامبر!) نیپ یا د.ید و (سپاسگزار الطاف او باشیراست) بزرگ دا

 ».م خدا) مژده بدهیم و لطف عمیعظ
ازمند؛ او یرا او نه جسم است و نه نیندارد؛ ز یبه گوشت قربان یازیاصوًال خداوند، ن

 یزگاریرسد، تقوا و پرھ یانتھا از ھر جھت؛ بلکه آنچه به خدا م یاست کامل و ب یوجود
 اعمال و کردار شما بندگان است. یو پاک

ک انسان یر یمودن مدارج تقوا، در مسیگر: ھدف آن است که شما با پیر دیبه تعب
ھا،  ن رو، تمام عبادتید. از ایکتر شوید و روز به روز به خدا نزدیریکامل قرار گ

 ھا. شما انسان یاست برا یتیترب یھا کالس
شھادت در راه خدا را به  یبرا یو گذشت و آمادگ یثار و فداکاریز درس این یقربان

 ازمندان و مستمندان.یدرس کمک به نچنین  ھم آموزد و یشما م
ن که خون، قابل یبا ا -رسد  یز به خدا نمی، نیر که خون جانوران قربانین تعبیا

 یوانیاست که ھر گاه ح یبه ظاھر اشاره به اعمال زشت اعراب جاھل -ست یاستفاده ن
دند؛ و یپاش یوار کعبه میھا و گاه بر در و د کردند، خون آن را بر سر بت یم یرا قربان

گاه ن یبرخ ت یھا تبع ، از آنیخراف ی ن برنامهیل نبودند که در ایم یز، بیاز مسلماناِن ناآ
 کرده است. ین کار نھیه، ھمه را از این آیکنند. ا

اطق وجود دارد که ھر گاه به خاطر از من ی، در برخین رسم جاھلیمتأسفانه ھنوز ا
پاشند؛ و  یوار آن خانه میکنند، خون آن را بر سقف و د یم ی، قربانیا ساختن خانه

 یآلودگ ی هیرا که ما ین عمل زشت و خرافیز ایاز مساجد ن یدر ساختمان برخ یحتّ 
رزه دار، به شّدت با آن مخالفت و مباید مسلمانان بیدھند که با یمسجد است، انجام م

 کنند.
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 یدیبه منزل جدھرکس  ن است کهیاز مردم بر ا یبرخ ی دهینظر و عق  -۶
 یرا قربان یگریوان دیا ھر حی یکند، الزم است که گوسفند یم یکش اسباب

نند و او را یگز یان در منزل او سکونت مینکند، جنّ  ین کاریکند؛ و اگر چن
 .دھند! یت و آزار میاذ

» جّن «به نام  ین عالم نامرئیا ی از مردم درباره یارین است که تصّور بسیقت ایحق
 پردازند. یآن، به غلّو و افراط م یدر نف یدر اثبات و بعض یمتفاوت است و بعض

را، آنان جزو به محسوسات ینند، زک یم یر وجود جن ھستند و آن را نفکمن یگروھ
در مقام اثبات  یگرین غلّو و افراط است. در مقابل آنان، گروه دین عیستند و ایمعتقد ن

 یلکو  یان در مسائل جزئیه جنکاند، و معتقدند  ش گرفتهیعاَلم جن راه افراط پ
منازل آنان، شب و  ی سر آنان و در آستانه یان باالیه جنکنیدخالت دارند، و قائلند به ا

ه آنان کپندارند  یه چنان مکست تا آنجا یاز جن ن یخال ییچ جایروز، وجود دارند و ھ
 ومت دارند.کن جھان حیبر ا

 ن ھم غلّو و افراط است و با روح اسالم منافات دارد.یا
د و ییوجود جن و عاَلم جن را، تأ یعنیقت ین حقیه اکاست  یا انهین میاسالم د

وسته نسل اندر یان و احضار آنان پید. و اخبار متواتر راجع به حضور جنینما یاثبات م
ه کده است یشوف گردکن به احضار ارواح میقائلشتر یب ینسل بازگو شده است، و برا

 ی ه پژوھشگران دربارهکاند نه ارواح را، ھمانطور  ان را احضار نمودهیآنان در واقع جن
 ست.یدر آن ن کین، جّن وجود دارد و شیاند بنابرا دهیرس یا جهین نتیده به چنین پدیا

ن جھان داشته باشند تا یدر ا یریت و تأثیمکه آنان سلطه و حاکنیاّما، اعتقادبه ا
 یقربان ینند، و اگر صاحب خانه گوسفندیونت گزکد سیه بتوانند در منزل جدک ییجا

ن ین آن ناگوار سازند، چنینکسا یرا برا ینند و زندگکرا اشغال  یند، منزل وکن
ن از ین اسالم بدان دستور داده است. ایاست و نه د ید وحیینه مورد تأ یا دهیعق

 یقت آن پینه و حقکتوان به  ینم ج امبریق پیاست و جز از طر یبیامور غ ی جمله

راجع به  ج امبریق پیه از طرک ین، وقتیرد. بنابراکصادر  یمکآن ح ی ا دربارهیبرد، و 
 ییآشنا یبرا ییده است، و مبنایبه ما نرس یزیان چیت جنیت و وضعیمعرفت و موقع

آنھا اعتبار  یا برایم و ین مسائل معتقد شوید به ایم، نبایار نداریدر اخت ین جھانیبا چن
 م.یقائل گرد یشرع
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ه و ید، پایونت در منزل جدکھنگام س ین اساس، قائل شدن به وجوب قربانیبر ا
در اسالم معروف و مشھور است، و ارتباط با مناسبات  یقربان ی ندارد. مسأله یاساس

 قه ھنگام توّلد نوزاد.ید قربان و عقیحج و روز ع کدارد، از جمله در مناس ینیمع
فق] (۱[ - ۱۴۵۳  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ْملََحْ�ِ  بَِ�بَْشْ�ِ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َضىحَّ : قَاَل  أ�س َعن
َ
قَْرَ�ْ�ِ  أ

َ
 وََس�َّ  �ِيَِدهِ  َذحَبَُهَما أ

يْته: قَاَل  َو�رب
َ
ُ  هِ لّٰ ـال �«: َوَ�ُقوُل  ِصَفاِحِهَما ىلَعَ  قََدَمهُ  وضااع َرأ  .)١(»أ�رب َوا�َّ

اه و یسھردو  دو قوچ را که ج د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۱( -۱۴۵۳
بسم «دند و یھا را سر بر ش، آنیکردند و با دست خو ید و شاخدار بودند، قربانیسف
گذاشتند و  یھا م آن یش را بر پھنایخو یگفتند و به ھنگام ذبح، پا» الله اکبر«و »  الله

 گفتند. یم» اهللا اكربو بسم اهللا«با زبان، 
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

خته یاه آمیکه به رنگ س ید؛ قوچیاه و سفیقوچ س»: املح« یمثن»: نیاملح« شرح:
 د باشد.یبه سف
 شاخدار.»: قرن« یمثن»: نیاقرن«
م به ھنگام یسّنت آن است که انسان مسلمان، خود به طور مستق »: دهیذبحھما ب«
اد داشت و خود یوان را یدن حیحضور داشته باشد؛ و اگر چنانچه سر بر یقربان

تر است که خودش با دست خود  بندهیش بھتر و زیوان را ذبح کند، برایتوانست ح یم
وان را ذبح کرد، باز یگر به امر او، حید ین، اگر کسیوان بپردازد و با وجود ایبه ذبح ح

 ی، اتفاق نظر دارند که ویلماء و صاحب نظران فقھگر: عید یریز است؛ به تعبیھم جا
به ھنگام  یستیش قرار دھد و بایل و نائب خویگر را وکید ین کار، کسیا یتواند برا یم

 ز حضور داشته باشد.ی، خود نیذبح قربان
 د:یوان را رو به قبله نموده و بگویسّنت است که ذبح کننده، ح»: و کّبر یو سّم «

-۴؛ ترمذی ۲۷۹۴ح  ۳/۲۳۰)؛ ابوداود ۱۹۶۶-۱۷ح ( ۳/۱۵۵۶؛ مسلم ۵۵۶۴ح  ۱۰/۲۲بخاری  -١
؛ و ۱۹۴۵ح  ۲/۱۰۳؛ دارمی ۳۱۲۰ح  ۲/۱۰۴۳؛ ابن ماجه ۴۳۸۷ح  ۷/۲۱۹؛ نسایی ۱۴۹۴ح  ۷۱

 .۳/۹۹مسند احمد 
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ِي َ�َطَر ﴿  ۡهُت وَۡجِ�َ لِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱإِّ�ِ وَجَّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
نَا۠ ِمَن  ۡ�

َ
 ﴾٧٩لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَحنِيٗفاۖ َوَمآ �

ِ َرّبِ ﴿ .]۷۹[األنعام:   ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱإِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ُل  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
 .]۱۶۳-۱۶۲[األنعام:  ﴾١٦٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱَو�َِ�ٰلَِك أ

ده است و من (از ھر ین را آفریھا و زم کنم که آسمان یم یکس یگمان، من رو به سو یب«
ستن و مردن یستم؛ بگو: نماز و عبادت و زیمشرکان ن ی جز راه او) به کنارم و از زمره یراھ

کنم و  ین است که تنھا خدا را پرستش میان است (و ایت که پروردگار جھانمن از آن خدا اس
زدان یاندازم و بر بذل مال و جان در راه  یت او میر رضاین جھان خود را در مسیا یکارھا

ست و ین یکیچ شریمماتم شود). خدا را ھ ی رهیاتم ذخیرم، تا حیم ین راه میکوشم و در ا یم
ن فرد در یتر ان اّمت خود و مخلصین مسلمان (در میام و من اّول شدهن، دستور داده یبه ھم

 ».خدا) ھستم یھا برا انسان ی ان ھمهیم

به نام خدا؛ خدا «؛ »كلو كبسم اهللا، اهللا اكرب، اللّهم هذا من«د: یو به ھنگام ذبح بگو
رضا و  یرااز آِن تو و ب ین قربانیا! ایز و ھمه کس برتر و بزرگتر است؛ بار خدایاز ھمه چ

 ».تو است یخشنود
 :ذکر نام خدا به ھنگام ذبح ی فلسفه

ھنگام ذبح آن است؛ از » بسم اهللا الرمحن الرحيم«وان، گفتن یشرط حالل بودن ح
 ست. یاش حالل ن حهیبه طور عمد آن را ترک کند، ذبھرکس  ن رو،یا

» وانیر نام خدا به ھنگام ذبح حکذ ی فلسفه« ی درباره یوسف قرضاویتر کد
 د:یگو یم

د به یه حتمًا باکاست  یفیق و ظریدق ی فلسفه یبردن نام خدا به ھنگام ذبح، دارا«
پرستان  است با آنچه بت یر اسم خدا، مبارزه و مخالفتکطرف ذ یکآن توجه شود. از 

بلند  یرا موقع ذبح با صدا یان ساختگیه اسم خداکدادند  یت انجام میدر زمان جاھل
ند، ینما یر مکخود را ذ ینام بتھا ین مواردیان در چنکه مشرک یگفتند. زمان یم

 .نند!ک یر نمکچگونه مسلمانان اسم خدا را ذ
حق  یوانات، مخلوق خدا و موجود زنده و دارایر حیه ساکنیگر در ایاز طرف د

ست، پس انسان ین کیھستند ش یکن مورد شریباشند و با انسان در ا یات میح
ند و حق گرفتن جان و کدا یوانات تسلط پین حیو امر خدا بر اتواند بدون اجازه  ینم

ه تمام آنچه کن تنھا خواست پروردگار عالم است یآنھا را به خود دھد. و ا یقطع زندگ
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انسان از آنھا به وجود آورده است.  ی ن قرار دارد، به خاطر استفادهیزم یرا بر رو
 باشد. یسب اجازه از جانب خدا مکن ن بردن نام خدا به ھنگام ذبح، ھمان اعالیبنابرا

ار را خودسرانه و به عنوان تجاوز و ظلم به کن ید: من ایه انسان بگوکن است یمثل ا
ه به نام کدھم بل ین مخلوقات خدا انجام نمیا یم قدرتکوانات و سوء استفاده از ین حیا

و به نام او آن را  نمک یار مکبرم و به نام خدا آن را ش یاو آن را سر م ی خدا و به اجازه
 ]۸۲[حرام و حالل در اسالم، ص ». خورم یم

 توان ترجمه کرد: یرا به چند صورت م» صفاح« ی واژه»: صفاحھما«
 وان.یح یپھنا و پھلو -۱
 وان.یصورت ح یپھنا -۲
 وان.یاطراف گردن ح -۳

 )حیَصحِ ] (۲[ - ۱۴۵۴

نَّ : اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ
َمرَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ

َ
قَْرنَ  بَِ�بٍْش  أ

َ
  أ

ُ
 َوَ�نُْظرُ  َسَوادٍ  يِف  َوَ�رْبَكُ  َسَوادٍ  يِف  َ�َطأ

يِتَ  َسَوادٍ  يِف 
ُ
َ  بِهِ  فَأ ـمُ  َهلُ�ِّ  اَع�َِشةُ  يَا«: َقاَل  بِهِ  يِلَُضيحِّ

ْ
 »حِبََجرٍ  اْشَحِذيَها«: قَاَل  ُ�مَّ  »ْديَةَ ال

َخَذَها ُ�مَّ  َ�َفَعلَْت 
َ
َخذَ  أ

َ
َكبَْش  َوأ

ْ
ْضَجَعهُ  ال

َ
 ِمنْ  َ�َقبَّْل  اللَُّهمَّ  هِ لّٰ ـال �«: قَاَل  ُ�مَّ  َذحَبَهُ  ُ�مَّ  فَأ

دٍ  دٍ  َوآلِ  ُ�َمَّ ةِ  َوِمنْ  ُ�َمَّ مَّ
ُ
دٍ  أ اهُ . بِهِ  ضىح ُ�مَّ  .»ُ�َمَّ وَ  .)١(مُسلم رَ

 یقربان یفرمان دادند تا (برا ج د: رسول خدایگول  شهی) عا۲( -۱۴۵۴
ن ین رو، چنیاورند؛ از ایاه باشد، بیکه پاھا، شکم و چشمانش س یشان،) قوچ شاخداریا

شه! یعا یا«فرمودند:  ج امبریند. پینما یآن را قربان ج را آوردند تا آن حضرت یقوچ
 ».ز کنیت یچاقو را با سنگ«آن گاه فرمودند: ». اوریچاقو را ب

انجام داد؛ آن  د و آن کار رایمبادرت ورز ج امبریز به امتثال فرمان پینل  شهیعا

دند و آن را آماده کردند تا یچاقو را برگرفتند و قوچ را به پھلو خوابان ج گاه رسول خدا
 سر ببرند. سپس فرمودند:

ة حممدو آل حممدو بسم اهللا؛ اللّهم تقبّل من حممد« ن یبه نام خدا؛ پروردگارا! ا«؛ »من امّ

 قوچ را ذبح کردند.آن گاه آن ». ریو خاندان و اّمتش بپذ ج را از محمد
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا 

 .۶/۷۸؛ و مسند احمد ۲۷۹۲ح  ۳/۲۹۹)؛ ابوداود ۱۹۶۷-۱۹ح ( ۳/۱۵۵۷مسلم  -١
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 قوچ است. یاه بودن پاھایه از سیکنا»: يطأ يف سواد« شرح:

ش یرا قوچ بر شکم خویاه بودن شکم قوچ است؛ زیه از سیکنا»: يربک يف سواد«
 خوابد. یم

بودن اه یه از سیا کنایاه بودن چشمان قوچ است؛ یه از سیکنا»: ينظر يف سواد«
 اطراف چشمان قوچ است.

شود  یقصد م یزیاست که با آن فرا خواندن به چ یا : کلمهھلّم اور. یب»: یھلّم «
رود؛ مانند  یبه کار م یز به صورت متعدین ین کلمه الزم است و گاھیا». تعال«مانند 

 ».دیخود را حاضر آور یھلّموا شھداءکم: شھدا«ا ی.» اوریة: کارد را بیالمد یھلم«
ان، اسم فعل است و در مورد مفرد و جمع و مذکر و مؤّنث، یکلمه نزد حجاز نیا

و ضمائر را به آخر آن کنند  می ن کلمه را صرفیاھل نجد، ا یرود؛ ول یکسان به کار می

ي...«ند: یگو یآورند و م یدرم لُمّ وا، هَ ، هلُمّ لُامّ ؛ »هلمّ لک«کنند:  یو به الم مّتصل م» هَ

ن«ند: ینما یاضافه مد به آن یو نون تأک  ».هلُمَّ
 چاقو؛ کارد.»: ةیالمد«
وان یچون خواست ح یعنیشود؛  یترجمه م» ثّم اراد ذبحه«ن واژه به یا»: ثم ذبحه«

ة حممدو بسم اهللا، اللهم تقبّل من حممد«را ذبح کند،   گفت.» آل حممد ومن امّ
ن گونه یعبارت را ان یاز شارحان، ا یوان را ذبح کرد. برخی؛ سپس ح»به یثّم ضّح «

 اند: ترجمه کرده

د ینبا ی؛ ول»ن نمودندیاز گوشت آن قوچ، ناھار مردم را تأم ج سپس آن حضرت«
 تر است. ستهی(ذبح کردن) مناسبتر و با یقیحق یفراموش کرد که حمل بر معنا

ھا  است که در اطراف چشم ی، قوچ شاخداریقربان یوان براین حیبه ھر حال، بھتر
، چاق و فربه و جوان باشد؛ یکاف ی اه رنگ قرار داشته و به اندازهیطوط سش، خیو پاھا

 داشته است. یرا دوست م یوانین حینمودن چن یقربان ج را رسول خدایز
ھا  برند و خوردن گوشت آن یبه سر م یکه در خشک یواناتیح»: ھا بحجریاشحذ«

 باشند: یحالل است، بر دو نوع م

 



 ٥٥٥  قربانی)) ۴۸( باب: (کتاب الصلوة

 یشگیھم یار و تصرف انسان ھستند و به آنھا دسترسیکه در اخت یینوع اول آنھا
که در  ییھا مثل مرغ و پرنده یوانات اھلیر حیوجود دارد، مثل گوسفند، شتر، گاو و سا

 شوند. یمنازل پرورش داده م
 یستند و انسان بر آنھا قدرت و دسترسیکه در تصرف انسان ن یواناتینوع دوم ح

 ندارد. 
 باشد. یدن آنھا به صورت ذبح شرعیاست که سر برشرط حالل بودن نوع اول آن 

 یط ذبح شرعیشرا
گردن قطع  یه یز دارد از ناحیت ی  ه لبهک یآلت ی لهیوان به وسید شاھرگ حیبا -۱

 ینه اش فرو برده شود به نحویز در سیت کا نویبرنده  ی لهیوس یکا یشود و 
ته آلت لبه قطع شود الب یلّ کگردنش به  یگردد و رگھا یه خون از آن جارک
ز یا سنگ لبه تیه چوب که فقط از جنس آھن باشد بلکست یز حتمًا الزم نیت

رسول الله،  یگفتم ا«ه کنقل شده  یپسر حاتم طائ یندارد. از عد یھم مانع
ار یز در اختیت کنو یجز سنگ، چوب ون ییارد و چاقوکم ینک یار مکه شکما 

َم بما«فرمود:  ج غمبریم؛ پیندار ؛ )١(»ِشئَْت َواْذُكِر اْسَم اِهللا َعليهِ  إِْمِر ادلَّ
ر کدن، نام خدا را ذیز و به ھنگام سربریه باشد برک یله ایخونش را به ھر وس«
 ».نک

آن  ی نهیافتن سکا شیگردن  یوان، در اثر قطع شاھرگھایالزم است مرگ ح -۲
 باشد.

وان، ھمان دو رگ یح یه حلقوم و َمرکآن است  ین ذبح شرعیامل ترکن و یبھتر
باشند قطع گردد. اما  یعلف و آب م ینه ادامه دارند و مجرایه تا سکبزرگ گردن 

ن شرطھا واجب یباشد ا نمی نکنه ممیگردن و س ی هیه ذبح از ناحکاوقات  یبعض
ان ذبح کن حال امیه در اکافتد  یدر آتش م یا پرنده ایبه چاه  یوانیست؛ مثًال حین

ه به کاست  یافک یطین شرایشده وجود ندارد، در چنمشخص  یوان از جاھایح
 ین زخم به رویشود، خواه ا یاز بدن آن زخم ییز و برنده جایت کنو یآلت ی لهیوس

 ر.یا خینه اش باشد یگردن و س

 این حدیث بوسیله احمد و ابوداود و ابن ماجه و حاکم و ابن حیان نقل شده است. -١
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دھد و به صورت  یبودن خود را از دست م یه حالت اھلک یاھل یوانیا مانند حیو 
از بدنش با آلت  ییاست و ھر جا یارکش وانیم آن ھم مثل حکه حکد یآ یدرم یوحش

ح یث صحیو حالل است. در حد یافکد یدرآ یآن از پا ی لهیشود و به وس یبرنده زخم

 ج غمبریبا پ ید: ما در سفریگو یه مکج نقل شده یاز رافع بن خد یمسلم و بخار
اروان پا به فرار گذاشت و از جماعت دور شد و آن جماعت ک یاز شترھا یکم؛ یبود

 ج غمبریر زد و شتر افتاد، پیاز آنان شتر را با ت یکیاسب نداشتند تا آن را برگردانند، 
 فرمود:

وحِش فَما فََصَل ِمنْها هذا فَاْ�َعلُوا بِِه هَكذا«
ْ
وابِِد ال

َ
وابُِد َكأ

َ
َهائِِم أ  .)١(»إِنَّ هِلِذهِ ابلْ

حالت خشم دارند، ھرگاه  یوان وحشیاوقات مثل ح یبعض یاھل یوانھاین حیا«
ر ید [و آنھا را با تینکر ن طور با آنھا رفتایاز خودشان نشان دادند ھم ین حالتیچن
 .»د]یبزن

رخدا یوان اسم غیدن حیه به ھنگام سر برکآن است  ین شرط ذبح شرعیسوم -۳
اسالم بر آن متفق  یعلما ی هیلکه کاست  ین شرطیآن گفته نشود. ا یبر رو

را به خاطر بتھا و  یواناتیت حیباشند چون مردم در زمان جاھل یالقول م
تر شوند و محبت آنھا را  یکار به آنان نزدکن یردند تا با اک یان خود ذبح میخدا

ه به کن بود یشد ا یوان به خاطر آنھا ذبح میه حک یا به دست آورند. نشانه
آن  یبلند بر رو یو صدا ینام بتھا را با سرور و شاد دن آنیھنگام ذبح و سربر

بت مخصوص و مورد نظر سر  یوان را بر رویا حیردند و ک یر مکوان ذیح
 نھا را حرام نمود.یا ی هیلکم یه قبًال گفتک یدند. اّما قرآن ھمان طوریبر یم

 ﴿ ٓ هِلَّ  َوَما
ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  أ  .]۳[المائدة:  ﴾�ُُّصبِ ٱ َ�َ  ُذبِحَ  َوَما ...ۦبِهِ  �َّ

بتھا  یر شود... و آنچه بر روکآن ذ یر خدا به ھنگام ذبح رویه اسم غک یوانیھر ح«
 .»باشند] یشود... [حرام م یده میسر بر

وان، اسم یدن حیه به ھنگام سر برکآن است  ین شرط ذبح شرعیچھارم -۴
نص ن شرط به صورت واضح و روشن از یر شود. اکخداوند متعال بر آن ذ

 د:یفرما یه مکد یآ یقرآن به دست م یھا هیآ

 ﴿ 
ۡ
ْ َوَ� تَأ ا ُ�لُوا ِ  مُ ٱسۡ  َكرِ يُذۡ  لَمۡ  ِممَّ  ]۱۲۱[األنعام:  ﴾قٞ لَفِسۡ  ۥ�نَّهُ  هِ َعلَيۡ  ٱ�َّ

 مسلم و بخاری این حدیث را روایت کرده اند. -١

 

                                           



 ٥٥٧  قربانی)) ۴۸( باب: (کتاب الصلوة

 ین عملید چون ایر نشده است نخورکه اسم خدا بر آن ذکرا  یوانیگوشت ھر ح«
 .»است گناه [و خالف دستور خدا است]

 د:یفرما یم ج غمبریو پ

مَ « ْ�َهَر ادلَّ
َ
ه خون آن ک یوان ذبح شده ایھر ح« .)١(»ُذِكَر اْسُم اِهللا َعلَيِه فلَُكُواو ما أ

 ».دیر شده باشد حالل است و از آن بخورکشده و نام خدا بر آن ذ یجار
ث یگرداند احاد یر را الزم و واجب میت شرط اخیه رعاک یلیگر از دالید یکی

 یبه سو یراندازیمورد واجب بودن گفتن اسم خدا به ھنگام ت ه درکاست  یحیصح

ت شده یروا ج غمبریه از پکار کده به دنبال شیم دیتعل یارکار و فرستادن سگ شکش
 آمده است.
ه کست یالزم ن یر اسم خدا واجب است ولکه ذکده دارند یاز علما عق یاما بعض

 است. یافکه اگر موقع خوردن گوشت آن باشد کوان باشد بلیحتمًا به ھنگام ذبح ح
 آمده است: یح بخاریث صحیدر حد

نَّ قَْوماَ َحِدييث َ�ْهٍد جِباِهلَيٍَّة قالُوا لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ «
َ
َسلََّم: إِنَّ و آهِلِ و َ�ْن اع�َشة أ

تُؤَ�نَا بِالَّلْحماِن النَْدرِي ََذكُروا اسَم اِهللا عَ 
ْ
ْم ال؟ قَْوماً يَإ

َ
ُ�ُل ِمنْها أ

ْ
نَأ

َ
ْم َل�ًْم يَذُكُروا؟ أ

َ
لَيها أ

واو َسلََّم: اْذُكُروا اْسَم اهللاِ و آهِلِ و فقاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ 
ُ
�ُ«)٢(. 

ه تازه مسلمان شده بودند ک یه جماعتکت شده است یروا ل شهیاز حضرت عا«

ه به ھنگام کم یدان نمی آورند و ما یما گوشت م یبرا یه عده اکگفتند  ج غمبریبه پ
م؟ رسول یا نخوریم یا از آن گوشت بخوریر؟ آیا خیر شده است کذبح، اسم خدا بر آن ذ

 ».دید و بخورییفرمود: بسم الله بگو ج خدا
 یذبح شرع ی ده و فلسفهیفا

 وتاهکوان در یه حکن است یا یذبح شرع ی ه بر ما معلوم است فلسفهک ییتا جا
اد ھر چه زودتر راحت گردد، ین مدت جانش را از دست دھد و بدون تحّمل عذاب زیتر
ارگر شود و کز و برنده باشد تا ھر چه زودتر ید تیه آلت ذبح باکن خاطر است یھم به

 .۳۷ت:  -١
 اند. غیر بخاری این حدیث را نقل کرده بخاری و -٢
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رد و چون قطع گلو یحلق و گردن انجام گ ید رویه ذبح باکگر آن است یشرط د
 خارج شدن جان از بدن است. ین راه براین و زودتریآسانتر

وانات را به یشتن حکعت اسالم یه شرکوانات است یاز آزار ح یریباز به خاطر جلوگ
وان با دندان و ناخن باعث عذاب یرده است، چون ذبح حکچنگ و دندان منع  ی لهیوس

وان یستند و اغلب باعث خفه شدن حینھا برنده نیگردد و چون ا یت آن میو اذ

ده یآن سر بر یله یوان به وسیه حک یله ایه وسکدستور داده  ج برغمیشوند. پ یم
 د:یفرما یذبح شود و م یوان به راحتیز باشد تا حید تیشود با یم

َقتْلَةَ «
ْ
ْحِسنُوا ال

َ
تُم فَأ

ْ
ْحِسنُوا و إِنَّ اَهللا َكتََب اإلِْحساَن يلَع لُكِّ يَشٍء، فَإِذا َ�تَل

َ
�ِذا َذحَبْتُْم فَأ

حْبََة  ْح َذ�ِيَحتَهُ اذلِّ ِ�ُ
ْ
�ََحُدُ�ْم شفَرتَُه َول

َ
حدَّ أ

ْ
 .)١(»َويل

 یسکده است و ھرگاه در جنگ یالزم گردان یارکو احسان را در ھر  یکیخداوند ن«
د و دست و یزنده آن را نسوزان یعنید [ینک یکیشتن او احسان و نکد، در یشتکرا 
د در ذبح آن یردکرا ذبح  یانوید] و ھرگاه حیاورید و چشمانش را درنینکش را قطع نیپا
د زود یبر یه سر مکرا  یوانید تا حینکز یارد را تکد ید، بایریو احسان را در نظر بگ یکین

 .»راحت شود

 ج غمبریه ابن عمر از پکوان در ھنگام ذبح، آن است یو احسان با ح یکیاز انواع ن یکی
 رده است:کت یروا

نَّ «
َ
َدَّ الّشفارُ و انلَّيِبَّ َصلَّ اُهللا َعلَيْهِ  أ ْن حتُ

َ
َمَر أ

َ
َهائِمِ و َسلََّم أ ْن تُوارَِي َعِن ابلْ

َ
قاَل: إِذا و أ

يَجِهز
ْ
َحُدُ�ْم َفل

َ
 .)٢(»َذبََح أ

ز باشد و در برابر چشم یارد تکد یوانات، بایگفت: به ھنگام ذبح ح ج غمبریپ«
د یرا ذبح نمود با یوانیاز شما ح یکید و فرمود ھرگاه یشکرا ن یوانیگر حیوانات دیح

 ».دیل را مجھز نمایر وسایز و سایارد را تکقبًال خودش را آماده و 
رده بود و مشغول کرا دراز  یگوسفند یه شخصکت شده است یاز ابن عباس روا

 به او گفت: ج غمبریاردش بود؛ پکردن کز یت

 مسلم از شداد بن اوس حدیث را روایت کرده است. -١
 ابن ماجه این حدیث را نقل کرده است. -٢

 

                                           



 ٥٥٩  قربانی)) ۴۸( باب: (کتاب الصلوة

ْن تَ «
َ
حَددَت شفَرتََك َ�بََل أ

َ
ن تُميَتها موتاٍت؟ هالَّ أ

َ
 .)١(»ضِجَعها؟اَتُر�ُد أ

اردت را ک یرا بخوابان ه آنکش از آنید؟! چرا پیشکن بار آن را بید چندیخواھ یا میآ«
 ؟»یردکز نیت

 ییشان به جاکشان کرا گرفته و  یگوسفند یه پاکد یرا د یمرد س حضرت عمر
ده آن را یپسند یو به صورت یبرد تا سر آن را ببرد، عمر فرود: بدبخت!! به آرام یم
 .)٢(شکب

زبان، با عطوفت و رحم  بی وانیه با حکده تر آن است یالبته از نظر عموم ھم پسند
 یت و آزار آن خوددارین است از اذکه ممک ییرفتار شود و آن را راحت گذاشت و تا جا

 شود.
ردند و ک یشتر زنده را از آن جدا م یچاق و پرچرب یت جاھایمردم در زمان جاھل

ھا  وانین حیبه ا یادیار آزار و عذاب زکن یدند و با ایبر یگوسفند زنده را م ی دنبه

وانات زنده و یح یح نمود، و استفاده از اعضاین عمل را تقبیا ج غمبریرساندند، پ یم
 رد و فرمود:کدن آن را حرام یبر

َِهيَْمةِ « در ه ک یوانیح یاز اعضا یھر عضو«. )٣(»ِ�َ َحيٌَّة َ�ُهَو َميْتَةٌ و ما قُِطَع ِمَن ابلْ
 .»ز آن جدا شود مردار [و حرام] استات ایحالت ح

 )حیَصحِ ] (۳[ - ۱۴۵۵

 « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َجابِرٍ  َوَ�نْ 
َ

  تَْذحَبُوا ال
َّ

  ُمِسنَّةً  إِال
َّ

نْ  إِال
َ
 َعلَيُْ�مْ  َ�ْعرُسَ  أ

ن ِمنَ  َجَذَعةً  َ�تَْذحَبُوا
ْ
أ اهُ  .»الضَّ وَ  .)٤(مُسلم رَ

) فقط یدر قربان«(فرمودند:  ج د: رسول خدایعبدالله گو) جابر بن ۳( -۱۴۵۵
د یا پرداخت پول آن) بر شما دشوار آید؛ مگر آن که (ذبح یوان کالن سال را ذبح کنیح

 یا د که شش ماه را کامل کرده و به گونهیرا ذبح کن یشید میتوان یکه در آن صورت، م

 حاکم آن را روایت کرده است و گفته طبق شروط بخاری صحیح است. -١
 عبدالرزاق این اثر را روایت کرده است. -٢
 اند. این حدیث را روایت کردهی و حاکم احمد و ابوداود و ترمذ -٣
؛ ابن ماجه ۴۳۷۸ح  ۷/۲۱۸؛ نسایی ۲۷۹۷ح  ۳/۲۳۲)؛ ابوداود ۱۹۶۳-۱۳ح ( ۳/۱۵۵۵مسلم  -٤

 .۳/۳۱۲؛ و مسند احمد ۳۱۴۱ح  ۲/۱۰۴۹
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ل یک سال را تکمیکه  یسفندان گویان آن و می، میل چاقیچاق و فربه است که به دل
 ».کرده است، فرق گذاشته نشود

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا 
 وان کالن سال.یح»: ُمسّنة« شرح:
 باشند که عبارتند از: ید به دو شرط می، مقیواناِت قربانیذبح ح

 باشد.» یَثن«ا باالتر از ی» یَثن«، یوان قربانیح -۱
 ھا سالم باشد. نقصھا و  بی، از عیوان قربانیح -۲
ان آورده باشد و در سال یک سال کامل را به پایدر گوسفند، آن است که » یَثن«

از گاو، آن است که دو سال را کامل نموده و در سال » یَثن«ده باشد؛ و یدوم داخل گرد
در شتر، آن است که پنج سال راکامل نموده و در سال » یَثن«سّوم داخل شده باشد؛ و 

 ده باشد.ششم داخل ش
بود که شش ماه را کامل کرده بود و به  یھا، گوسفند شیان میو اگر چنانچه در م

ک سال را یکه  یان گوسفندیان آن و می، میل چاقیچاق و فربه بود که به دل یا گونه
 درست است. یوانین حیچن یشد، پس قربان یل کرده بود، فرق گذاشته نمیتکم

 یا بزیش یبه م» جذع« ی سد: واژهینو یم ۲۲۱در ص  »رةیالجوھرة الن« ی سندهینو
ا یش یبه م» جذع«اند:  گفته یل نموده باشد. برخیگردد که شش ماه را تکم یاطالق م

وانات، ین گونه از حیا یل نموده باشد؛ و قربانیشتر سال را تکمیشود که ب یگفته م یبز
اند  ل کردهیسال را تکمک یکه  یدرست است که اگر چنانچه با گوسفندان یدر صورت

ھا فرق بگذارد. (ر.ک: بحر الرائق  ان آنیننده، نتواند در میشوند، شخص ب یقاط
۲/۷۵(. 

ن است که ی، ا»ھا سالم باشد ھا و نقص بی، از عیوان قربانیح«ن که: یو مراد از ا
کردن  ین رو، قربانیح و سالم برخوردار باشد؛ از ایصح یی، از اعضایوان قربانیح
 یقربانچنین  ھم ست؛ ویا ُدم آن قطع شده باشد، درست نیکه دست، پا، گوش  یوانیح

ده است که در یرس یآن به حّد  یف و الغر (که الغریار نحیوانات کور، بسینمودن ح
تواند، درست  یقربانگاه رفته نم یکه به سو یوان لنگیست) و حین یمغز یاستخوان و

 ست.ین
 ین رفته باشد، باز ھم ذبح آن برایوان از بیُدم حشتر یا بیشتر گوشت یو چنانچه ب

 ست.یدرست ن یقربان
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ل یز است؛ [به دلیجا یقربان یش) برایبه ھر حال، تنھا شتر، گاو و گوسفند (بز و م
 خداوند بلند مرتبه: ی فرموده

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ

َذۡ  َمنَسٗ�  َناَجَعلۡ  َولُِ�ّ ِ�ّ ْ ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُروا ٰ َما َرزََ�ُهم ّمِنۢ  �َّ  ٱ بَِهيَمةِ  َ�َ
َ
 ﴾َ�ٰمِ نۡ ۡ�

 .]۳۴[الحج: 
ش از شما به خدا یکه پ یھر مّلت یتنھا منحصر به شما نبوده، و بلکه ما برا یقربان«
فدا شدن در راه خدا است،  یانسان برا یرا که سمبول آمادگ یاند، قربان مان داشتهیا

شان عطا نموده یرا ذبح کنند که خدا بد یانیرپام، تا به نام خداوند چھایا مقّرر کرده
 ].»است

 یبخواھد برا یست؛ و چنانچه کسیوانات و جانوران درست نیگر حیاز د یو قربان
د یک سال باشد، و بز بایکند، عمر آن گوسفند الزم است  یرا قربان یگوسفند یقربان

است چھار سال را ک سال را کامل نموده و وارد سال دوم شده باشد؛ و شتر الزم ی
ه ده و گاو دو سال را کامل نموده و وارد سال سوم شدیتمام و وارد سال پنجم گرد

 .)باشد» یَثن«وان یح یعنیباشد؛ (
که اکثر سال بر آن گذشته باشد و چنان چاق و فربه  یا ؛ ذبح کردن برهیو در قربان

کوچک بود در آن  اش ز است. (و اگر چنانچه جثهید، جایک ساله به نظر آیباشد که 
اش درست  یو در سال دوم وارد نشود، قربان ک سال کامل نکندیکه  یصورت تا زمان

 ).۵/۲۰۴نخواھد بود. ر.ک: الدر المختار و ردالمحتار 
َفٌق ] (۴[ - ۱۴۵۶  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

نَّ : اَعِمرٍ  بِْن  ُ�ْقبَةَ  َوَ�نْ 
َ
ْ�َطاهُ  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
 عتود َ�بيَقَ  ضحايا صحابته ىلع يقسمها َ�نًَما أ

نَْت  بِهِ  َضحِّ «: َ�َقاَل  ج هِ لّٰ ـال لِرَُسولِ  فَذكره
َ
ُت  ِرَوايَةٍ  َوِ�  »أ

ْ
 أصاب� ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: قُل

 .)١(»بِهِ  ضح«: قَاَل  جذع

ھا  ن گوسفند بدو دادند تا آنیچند ج امبرید: پیگو س ) عقبة بن عامر۴( -۱۴۵۶

ھا را  ز آنین س د؛ عقبة بن عامریم نمایکردن، تقس یقربان یشان برایاران این یرا در ب

ن موضوع را به یا س ماند. عقبه یک بزغاله باقیم، فقط یم کرد و پس از تقسیتقس

 ».کن ین بزغاله را قربانیز ایتو ن«فرمودند:  ج خبر داد؛ آن حضرت ج امبریپ

 ۷/۲۱۸؛ نسایی ۱۵۰۰ح  ۴/۷۴)؛ ترمذی ۱۹۶۵-۱۶ح ( ۳/۱۵۵۶؛ مسلم ۵۵۴۷ح  ۱۰/۴بخاری  -١
 .۴/۱۴۹؛ و مسند احمد ۱۹۵۳ح  ۲/۱۰۶ ؛ دارمی۳۱۳۸ح  ۲/۱۰۴۸؛ ابن ماجه ۴۳۷۹ح 
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 یگفتم: ا ج امبرید:) خطاب به پیگو س گر آمده است: (عقبهید یتیدر روا
 یا ده است که شش ماه را کامل کرده و به گونهیرس یشیخدا! به من م ی فرستاده

ل یک سال را تکمیکه  یان گوسفندانیان آن و می، میل چاقیچاق و فربه است که به دل

 ».کن یآن را خودت قربان«فرمودند:  ج شود! آن حضرت یگذاشته نم یاند، فرق کرده
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا 
 ک سال را کامل کرده باشد.یکه  یا بزغاله »:َعتود«

 )حیَصحِ ] (۵[ - ۱۴۵۷

ـمُ بِ  َوَ�نَْحرُ  يَْذبَحُ  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
ْ
اهُ . َص�َّ ال وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

آن که  ی(برادگاه یدر ع ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۵( -۱۴۵۷
ا گاو را) ذبح و یرند، گوسفند یاد بگیرا  یذبح قربان ی شان اقتدا کنند و نحوهیگران بدید

 کردند). یم یقربان یعنینمودند؛ ( ی(شتر را) َنحر م
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا 

باشد که مصرف  یم یواناتیدن حیسر بر یبه معنا» ذبح»: «نحریذبح و ی« شرح:
.. و انواع پرندگان به صورت ذبح .و یھا مباح است. و گوسفند، بز، بز کوھ آنگوشت 

 شوند. یھا کشته م مصرف گوشت آن یبرا
توان کشت؛ و شتر، ھم تنھا  یم» نحر«و ھم به صورت » ذبح«اّما گاو را ھم به صورت 

و دو شاھرگ گردن  یآن است که حلقوم و مر» ذبح«شود. و  یکشته م» نحر«به صورت 
ک در حد فاصل یز و باریت یفرو بردن آلت»: نحر«برنده قطع شوند؛ و  یوان، با آلتیح

 دھد. یع جان میشتر است که به خاطر پاره کردن قلب آن، سر ی نهیگردن و س
خوابانند و ھم  ین میزم یطرف چپ و رو به قبله بر رو یوان را بر رویذبح، ح یو برا

 ید، و سعیگو یم» بسم اهللا الرمحن الرحيم«کننده،  برنده، ذبحز و یت یزمان با استفاده از آلت
 وان را قطع کند. یح یھا و شاھرگ یع، حلقوم و مریک حرکت سریکه با کند  می

بندند و سپس نحر کننده، ضمن  یچپ او را م یستاده پاینحر شتر، ا یاّما برا

ن گردن به طرف قلب او ییک را در پایز و باری، آلت ت»بسم اهللا الرمحن الرحيم«گفتن: 
 کند. یوان، آن را تکرار میبرد و تا جان دادن ح یفرو م

 .۹۸۲ح  ۲/۵۴۶بخاری  -١
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 است:  یر ضروریط زیصّحت ذبح، مراعات شرا یو برا
 برنده بودن آلت ذبح.

 .بسم اهللا الرمحن الرحيمگفتن، 
ک حرکت یاالمکان در  یھا حت و شاھرگ یقطع کردن و جدا نمودن حلقوم و مر

 ع.یسر
ز یجا یھودیو  یحیو بالغ بودن ذبح کننده؛ زن مسلمان و مسمسلمان و عاقل 

 ند.یوان را ذبح نمایاست ح
ع یسر یپرت شده باشد، و دسترس یگاھ ا از پرتیافتاده  یوان در چاھیچنانچه ح

ر و گلوله یت ی لهیتوان به وس یذبح آن امکان نداشته باشد، در صورت امکان م یبرا
 نمود. یشدن خونش، او را زخم یجار یبرا

»: ذکات«کنند.  یز اطالق میرا ن» ذکات« ی ، واژهیذبح شرع یناگفته نماند که برا
 یبو«؛ »ةیرائحة ذک«ند: یگو یخوشبو کردن است. به عنوان مثال م یدر اصل به معنا

، آن را یشرع ی ن است که اباحهیشود ا یده مین که ذبح، ذکات نامیل ایو دل». خوش
 کند. یپاک م

وان یچ حیوان است، چون خوردن گوشت ھینجا، ذبح حیدر ا» ذکات«و منظور از 
 ست.یز نیو ملخ، بدون ذبح جا ی، به جز ماھیحالل گوشت

ا زن. خداوند بلند مرتبه یو ذبح مسلمان و اھل کتاب حالل است؛ مرد باشد 
 د:یفرما یم

ِينَ ٱَوَطَعاُم ﴿ وتُواْ  �َّ
ُ
 .]۵[المائدة:  ﴾لَُّ�مۡ  ِحّلٞ  ِكَ�َٰب لۡ ٱأ

 ».شما حالل است یاھل کتاب برا ی حهیو ذب«

 ی مراد از طعام اھل کتاب، ھمان ذبح شده«د: یگو س د: ابن عباسیگو یم یبخار
 .ی؛ بخار»باشد یھا م آن

ن یدر ا ج امبریز ذبح کرد؛ از پیرا با سنگ ت یگوسفند یزن«د: یگو س کعب بن مالک

 .یبخار». به خوردن آن دستور داد ج امبریباره سؤال شد؟ پ
که در مکانشان  یز است، به جز دندان و ناخنیجا یا برنده ی  لهیو ذبح به ھر وس

 گفت: به رسول خدا یکه وکند  می تیة بن رفاعة از جدش روایقرار داشته باشند؛ عبا
اگر با آن چه «فرمود:  ج امبریم؟ پیاوقات کارد ندار یخدا! گاھ ی فرستاده یگفتم: ا ج
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ر از ناخن و دندان، چون ناخن، یذبح و اسم خدا برده شد، بخور، غ زد،یوان را بریخون ح
 و مسلم. یبخار». اھل حبشه و دندان، استخوان است یچاقو

فرمود:  ج امبریحفظ کردم؛ پ ج امبریز از پید: دو چیگو س و شداد بن اوس
وه ین شید به بھتریُکش یز را واجب کرده است؛ پس ھرگاه میکردن بر ھر چ یکیخداوند ن«

ز و یش را تید، و ھر کدام از شما چاقویوه ذبح کنین شید به بھتریکن ید، و ھرگاه ذبح میبُکش
 و ابن ماجه. یی، ابوداود، نسایمسلم، ترمذ». دیاش را راحت نما حهیذب

ر یگر غید یا ھا، ذبحشان مقدور است و دسته از آن یا اند: دسته وانات دو دستهیو ح
 مقدور.

که  یوانیشود؛ و ح یر گلو ذبح میز یکه ذبحش مقدور است: از حلق و گود یوانیح
که  یقیختن خون آن به ھر طریست، ذبح آن عبارت است از ریدنش مقدور نیسر بر

 ممکن باشد.

 ھنگام ذبح آن است؛ لذا بسم اهللا الرمحن الرحيموان، گفتن یو شرط حالل بودن ح
ست. خداوند بلند مرتبه یاش حالل ن حهیبه طور عمد آن را ترک کرد، ذبھرکس 

 د:یفرما یم

ا ُذكَِر ﴿ ِ ٱ مُ سۡ ٱفَُ�ُواْ ِممَّ  .]۱۱۸[األنعام:  ﴾١١٨ِمنِ�َ ُمؤۡ  ۦَ�ٰتِهِ � ُكنُتم إِن هِ َعَليۡ  �َّ
اند؛ اگر به  د که به ھنگام ذبح، نام خدا را بر آن بردهیبخور یانیپس از گوشت چھار پا«
 ».دیمان داریات خدا ایآ

 د:یفرما یز مین و

﴿ 
ۡ
ْ َوَ� تَأ ا ُ�لُوا ِ ٱ مُ سۡ ٱ َكرِ يُذۡ  لَمۡ  ِممَّ ۗ لَفِسۡ  ۥ�نَّهُ  هِ َعلَيۡ  �َّ َ�ِٰط�َ ٱ �نَّ  ٞق َ�ُوُحوَن  لشَّ

وۡ  إَِ�ٰٓ 
َ
ٓ أ َطعۡ  �نۡ  ِ�َُ�ِٰدلُوُ�ۡمۖ  �ِِهمۡ ِ�َا

َ
 ]۱۲۱[األنعام:  ﴾١٢١ُ�ونَ لَُمۡ�ِ  إِنَُّ�مۡ  ُتُموُهمۡ أ

د که به ھنگام ذبح، عمدًا نام خدا بر آن برده نشده است؛ چرا که ینخور یوانیاز گوشت ح«
ن مطالب یاطیگمان ش ی(از دستور خدا) است؛ ب ینافرمان ین گوشتیخوردن از چن

ن که با شما منازعه و یتا اکنند  می انه به دوستان خود القایرا به طور مخف یزیوسوسه انگ
 ».د بودیشان مشرک خواھیگمان شما مثل ا ید، بیمجادله کنند و اگر از آنان اطاعت کن

ا اَهنر الدم«به او فرمود:  ج امبرید: پیج گویو رافع بن خد ؛ »ذكر اسم اهللا عليه فكلو مَ
ز بر آن برده شد، از آن یکند، ذبح شد، و اسم خدا ن یکه خون را جار یا لهیاگر با وس«

 ابن ماجه.». بخور
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مذکور در  یرا رو به قبله قرار دھند و دعا وانیو مستحب است که ھنگام ذبح، ح
 ر را بخواند:یث زیحد

اه ید قربان دو قوچ شاخدار و سیدر روز ع ج امبریپ«د: یگو س جابر بن عبدالله
 ھا را رو به قبله کرد، گفت: آن یو َاخته شده را ذبح کرد؛ وقت یدیمائل به سف

جهي للذي فطر السموات« هتُ وَ جَّ ما انا من و ملة ابراهيم حنفياً  االرض عيلو اِينِّ وَ

انا و امرت كبذالو له كممايت هللا رب العاملني، ال رشيو حميايو نسكيو املرشكني، ان صاليت

 ].»امته، بسم اهللا واهللا اكربو عن حممد كلو كمن املسلمني؛ اللهم من
 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۴۵۸

نَّ  َجابِرٌ  َوَ�نْ 
َ
ََقَرةُ «: قَاَل  ج انلَّيِبَّ  أ   َسبَْعةٍ  َ�نْ  ابلْ

ْ
اهُ  .»َسبَْعةٍ  َ�نْ  َجُزورُ ـَوال وَ لِمٌ  رَ سْ أَبُو مُ  وَ

دَ  اوُ ظُ  دَ اللَّفْ هُ  وَ  .)١(لَ

 یگاو و شتر، از جا«فرمودند:  ج امبرید: پیگو س ) جابر بن عبدالله۶( -۱۴۵۸
ش و یا گاومیتوانند در گاو،  یھفت نفر از مسلمانان، م یعنیشوند؛ ( یم یھفت نفر قربان

 ».ند)ینما یک شوند و آن را قربانیشتر، شرا ی
 ].ث، از ابوداود استیاند و لفظ حد ت کردهیث را مسلم و ابوداود رواین حدی[ا 

ن رو، یاز گاو است؛ از ا یز نوعیش نیھا، گاوم دگاه عربیگاو. از د»: البقرة« شرح:
مسلمانان،  ز، ھفت نفر ازیث به طور جداگانه بدان اشاره نشده است و در آن نیدر حد

 ند.ینما یک شوند و آن را قربانیتوانند شر یم
کسان به ین واژه، در مؤنث و مذکر، ی. ایا گوسفند کشتنیا گاو و یشتر »: الجزور«

 رد.یگ یشتر مورد استفاده قرار م یشود و غالبًا برا یکار برده م
ک یا یو ا گاو یک شتر یشود که درست است در  یث، معلوم مین حدیبه ھر حال، از ا

ت و یم شوند؛ البته مشروط بر آن که نیک و سھیگر شریکدیش، ھفت نفر با یگاوم
 خداوند بلند مرتبه باشد. یبه سو یکیاز آن ھفت نفر، تقّرب و نزدھریک  ھدف

ک شدند و یگر شریک گاو با ھمدیا یک شتر، یکردن  یو اگر ھفت نفر در قربان
ند، در آن صورت از یآن را دارند تا از گوشت آن استفاده نما ی از آنان، اراده یبرخ

 باشد. یز درست نمیھا ن آن ی هیبق یاحناف، قربان ینظران فقھ دگاه علماء و صاحبید

 .۴۳۹۳ح  ۷/۲۲۲؛ نسایی ۲۸۰۸ح  ۳/۲۳۹)؛ ابوداود ۱۳۱۸-۳۵۲ح ( ۲/۹۵۵مسلم  -١
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 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۴۵۹

مِّ  َوَ�نْ 
ُ
َعرْشُ  َدَخَل  إَِذا« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَالَْت  َسلََمةَ  أ

ْ
َرادَ  ال

َ
نْ  َ�ْعُضُ�مْ  َوأ

َ
َ  أ  يَُضيحِّ

ُخَذنَّ  فََال « ِرَوايَةٍ  َوِ�  »َشيْئًا َو�رََشِهِ  َشْعِرهِ  ِمنْ  َ�َمسَّ  فََال 
ْ
  َشْعًرا يَأ

َ
 ِرَوايَةٍ  َوِ�  »ُظْفًرا َ�ْقِلَمنَّ  َوال

ى َمنْ «
َ
ةِ  ِذي ِهَالَل  َرأ ِجَّ

ْ
َرادَ  احل

َ
نْ  َوأ

َ
َ  أ ُخذْ  فََال  يَُضيحِّ

ْ
  َشْعِرهِ  ِمنْ  يَأ

َ
ْظَفارِهِ  ِمنْ  َوال

َ
اهُ  .»أ وَ  رَ

 .)١(مُسلم

ھرگاه ده روز اول ماه «فرمودند:  ج د: رسول خدایگول  سلمه ) اّم ۷( -۱۴۵۹
 یکند، پس تا زمان ید) قربانیاز شما خواست تا (در روز ع یکید و یالحّجه فرا رس یذ

 »رد.یرا بگ یزیش، چیپوست خو ید از موھاینکرده است، نبا یکه قربان
ش را یخو یھا رد و ناخنیش را بگیخو ید موھاینبا«آمده است:  گرید یتیدر روا
 ».کوتاه کند
ت کرد یالحّجه را رؤ یھر کس ھالل ماه ذ«ن وارد شده است: یگر، چنید یتیدر روا

د ینکرده است، نبا یکه قربان یکند، پس تا زمان ید،) قربانیو خواست تا (در روز ع
 ».دیکوتاه نما ش رایخو یھا رد و ناخنیش را بگیخو یموھا
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا 

 )ٌح یَصحِ ] (۸[ - ۱۴۶۰

يَّامٍ  ِمنْ  َما« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
َ
َعَمُل  �

ْ
اِلحُ  ال َحبُّ  ِ�يِهنَّ  الصَّ

َ
  أ

َ
 إِىل

يَّامِ  َهِذهِ  ِمنْ  هِ لّٰ ـال
َ ْ
ةِ  األ َعرَشَ

ْ
  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: قَالُوا »ال

َ
  َوال

ْ
 «: قَاَل  ؟هِ لّٰ ـال َسِبيِل  يِف  ِجَهادُ ـال

َ
 َوال

 
ْ
  هِ لّٰ ـال َسِبيِل  يِف  ِجَهادُ ـال

َّ
ءٍ  َذلَِك  ِمنْ  يَرِْجعْ  فَلَمْ  َوَماهِلِ  بِنَْفِسهِ  َخَرجَ  رَُجٌل  إِال اهُ  .»�يَِشْ وَ  رَ

يّ  ارِ  .)٢(البُخَ

دگاه یاز د«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عباس۸( -۱۴۶۰
ام سال، بھتر و یسته در ایبا یسته و عملیشا یچ کرداریخداوند بلند مرتبه، ھ

 ».ستیالحّجه ن یذ ی ام دھهیندتر از انجام آن در ایخوشا

؛ نسایی ۱۵۲۳ح  ۴/۸۴؛ ترمذی ۲۷۹۱ح  ۳/۲۲۸)؛ ابوداود ۱۹۷۷-۳۹ح ( ۳/۱۵۶۵مسلم  -١
 .۳۱۴۹ح  ۲/۱۰۵۲؛ ابن ماجه ۴۳۶۴ح  ۷/۲۱۱

ح  ۱/۵۵۰؛ و ابن ماجه ۷۵۷ح  ۳/۱۳۰؛ ترمذی ۲۴۳۸ح  ۲/۸۱۵؛ ابوداود ۹۶۹ح  ۲/۴۵۷بخاری  -٢
۱۷۲۷. 
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ز با یکار در راه خدا نیجھاد و پ«جھاد و کارزار در راه خدا؟! فرمودند:  یگفتند: حتّ 
ش، یبا جان و مال خوکه  کسی کند؛ مگر ینم ین روزھا، برابریا ی ستهیک و شایکردار ن

چ یکار گردد) و ھیرون شود (و با دشمنان و بدخواھان، وارد کارزار و پیدر راه خدا ب
 ».د شود)یشھ یعنیش را برنگرداند (یز از جان و مال خویچ

 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا 
ت و یثیدوازده ماه سال، از حکم تا دھم)، در یالحّجه (از  یده روز اول ذ شرح:
به » فجر« ی سوره ییات ابتدایبرخوردارند؛ خداوند بلند مرتبه در آ یار بزرگیاعتبار بس

ِر د: یفرما یاد کرده است؛ آنجا که میده شب، سوگند  )؛ ۲و۱(فجر/ َوَلَیاٍل َعْشٍر *  َواْلَ�جْ
 !»دھگانه سوگند یھا ده دم (صبحگاھان) سوگند! و شبیبه سپ«

ن و یالحّجه است که شاھد بزرگتر یاند که مراد، ده شب و روز ماه ذ گفته یبرخ
د قربان در آن یاست و ع ین وحین اجتماعات مسلمانان جھان در سرزمیتر دھنده تکان

 پژوھان است. بزرگ از مفسران و قرآن یدگاه جماعتین دیرد؛ و ھمیپذ یانجام م
نان ین و اطمیقیارد که به جھت ند یازید فراموش کرد که خداوند نیالبته نبا
، بر عّزت و حرمت و یزیسوگند بخورد؛ بلکه سوگند خوردن خدا به چ یزیدادن، به چ

انگر عّزت، عظمت و یکند؛ و سوگند خدا، نشانگر و ب یز داللت میشکوه و عظمت آن چ
 ن ده شب است.یحرمت ا

ت کرد یالحّجه را رؤ یھر کس ھالل ماه ذ«ث باال فرمودند: یدر حد ج رسول خدا
د ینکرده است، نبا یکه قربان یکند، پس تا زمان ید،) قربانیو خواست تا (در روز ع

 ».دیخود را کوتاه نما یھا رد و ناخنیش را بگیخو یموھا
 یگردد، بس یمتوجه ما مسلمانان م -الحجه  یت ھالل ذیکه پس از رؤ -ن حکم یا

دن ینتراش ،ج ن عمل از رسول خدایبودن ا ن رو، منقولیآور است؛ از ا ب و شگفتیعج
 ، مستحب قرار داده شده است.یمو و نگرفتن ناخن تا فراغت از قربان

ام، عبادت بزرگ حج را مقرر نموده است؛ ھر سال در ین ایخداوند بلند مرتبه در ا
ن مکان مقدس و بابرکت یت الله، مشرف به ایحج ب یبرا یشمار یام، مسلمانان بین ایا
ا که یکشد؛ گو یسو به طرف خودمھرچھار  د را ازیخدا، فرزندان توح ی شوند؛ خانه یم
در داخل آن، کار گذاشته شده است که در ھر لحظه، ھزاران نفر از  یسیمغناط یروین

 کنند. یگوشه و کنار جھان بدان جا آمده و گرد آن تجمع م
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را الزم  یا ژهیکام وبه اح یبندیت الله، پایان بیراھ یعت مقّدس اسالم برایشر
ِاحرام) بپوشند؛ لباس  یعنیت الله، (یفورم (لباس مخصوص) بیونیده است؛ یگردان

د یتوانند به کار ببرند؛ چھره را نبا ید بپوشند؛ عطر و ادکلن نمیدوخته شده نبا
ب یب و غریار عجیرند. به ظاھر بسید بگیھا را نبا د بتراشند؛ ناخنیبپوشانند؛ موھا را نبا

ت ماه، یکردن را دارند، پس از رؤ یقربان ی که در خانه، اراده یرسد که کسان ینظر مبه 
 شوند! ی، منع کرده میریو ناخنگ یاز موتراش

ت الله یخواھند، مردمان، با حّجاج ب یم ج ن است که رسول خدایت امر، ایواقع
ت الله، ناخن یبن رو، چون حّجاج یدا کنند. از ایز) پیالحرام، مشابھت (ولو اندک و ناچ

ش را یخو یرند؛ و ھمچنان که آنان، مویگ یشان را نمیھا ز ناخنیھا ن نیرند، ایگ ینم
ن منظور است ین مشابھت اندک، بدیتراشند. ا یشان را نمیز موھایھا ن تراشند، آن ینم

 یھا ن کار، مورد الطاف و رحمتیز بشود و با ایھا ن ، شامل حال آنیکه کرم و لطف الھ
 رند.یقرار گ یالھ

با  یند؛ مشابھت و ھماھنگیجو یخداوند بلند مرتبه، بھانه م یھا قت، رحمتیدر حق
، بدان معناست که ین مشابھت و ھماھنگیاست، ا یار بزرگیت الله، نعمت بسیحّجاج ب

ز، یگران نیبارد، بر د یدان عرفات بر بندگان خدامی، در میکه باران رحمت الھ یھنگام
 ببارد. یاندک

گران، آن یش به دیخو یھا از رحمت یخواھد با عطا کردن قسمت یاوند مخد
ن مشابھت، صورت رابه یست که خداوند به برکت اید نیچ بعیت بخشد؛ و ھیراعموم

که در آنجا (اماکن حج)  یرحمت یھا ، از قطرهیل بگرداند و ما ھمگیقت تبدیحق
 م.ید، محروم نمانیخواھد بار

ن روزھا، حج یا ی ژهیحّج است؛ و عمل و ی الحّجه، دھه یاول ذ ی به ھر حال، دھه
ر خواھد بود (آن ھم در طول یپذ مکرمه امکان ی ن عمل، فقط در مکهیا یباشد؛ ول یم

 را دارا باشند). یو جسم یمال ییکه توانا یک بار بر کسانیعمر، 
 یول آورند که بدانجا روند و حج کنند؛ یفراچنگ م یحج را کسان ی ژهیو یھا برکت

ن فرصت را داده است یمؤمنان، ا ی کران خود به ھمه یخداوند بلند مرتبه، با رحمت ب
، »انیحاج«و » حّج «توانند با  یخود م یھا حج فرا رسد، در خانه یکه چون روزھا

ک شوند (و رمز و یھا شر از اعمال، با آن یداکنند و در برخینسبت و مشابھت پ ینوع
 ن موضوع است).یز ھمین یقربان ی ژهیراز و

 



 ٥٦٩  قربانی)) ۴۸( باب: (کتاب الصلوة

به  ین ِمنیش را در سرزمیخو یھا یالحجه، قربان یت الله، در روز دھم ذیحّجاج ب
اند تا در ھمان روز،  ز موظف شدهیر مسلمانان جھان نیو ساکنند  می میتقد یبارگاه الھ

که حّجاج، بعد از ِاحرام،  یند و ھمان طوریم نمایتقد یخود را به بارگاه الھ یھا یقربان
الحجه تا  یت ھالل ذیبعد از رؤ  دارند، یقربان ی که اراده یرند، کسانیگ یناخن نممو و 

مناسبت و مشابھت با  ین صورت نوعیرند و بدی، مو و ناخن خود را نگیزمان قربان
 کنند. یدا میز پیحّجاج ن
مبارک! که در صورت عمل بدان، تمام مسلمانان  یو ارشاد ییچه راھنما یراستبه 

شوند. یمند م جھان، از َانوار و برکات حّج بھره

 





 
 

 

 

 فصل دوم

 )فیَضعِ ] (۹[ - ۱۴۶۱

بِْح  يَْومَ  ج انلَّيِبُّ  َذبَحَ : قَاَل  َجابِرٍ  َ�نْ  قَْرَ�ْ�ِ  َكبَْشْ�ِ  اذلَّ
َ
ْملََحْ�ِ  أ

َ
ا موجئ� أ  وجههما فَلَمَّ

ي وَْج� وجهت إِ�ِّ «: قَاَل 
َّ

َمَوات فطر ل� رَْض  السَّ
َ ْ
نَا َوَما َحِنيًفا إِبَْراِهيمَ  ِملَّةِ  ىلَعَ  َواأل

َ
 ِمنَ  أ

ـمُ 
ْ
ِ��َ ال َعالَِم�َ  رَبِّ  هِ لّٰ ـلِ  َوَمَمايِت  َوَ�ْيَايَ  َو�ُُسيِك  َصَاليِت  إِنَّ  رْشِ

ْ
  ال

َ
�َك  ال ُ  رَشِ

َ
 َو�َِذلَِك  هل

َمْرُت 
َ
نَا أ

َ
ـمُ  ِمنَ  َوأ

ْ
دٍ  َ�نْ  َولََك  ِمنَْك  اللَُّهمَّ  ْسِلِم�َ ال ِتهِ  ُ�َمَّ مَّ

ُ
ُ  هِ لّٰ ـال � َوأ رَبُ  َوا�َّ

ْ
�

َ
 .»َذبَحَ  ُ�مَّ  أ

مْحَدُ  َرَواهُ 
َ
بُو أ

َ
اِرِ�ُّ  َماَجهْ  َواْ�نُ  َداوُدَ  َوأ مْحَدَ  ِرَوايَةٍ  َوِ�  َوادلَّ

َ
يِب  ِأل

َ
ِمِذيِّ  َداوُدَ  َوأ ْ  �ِيَِدهِ  َذبَحَ : َوالرتِّ

ُ  هِ لّٰ ـال �«: َوقَاَل  رَبُ  َوا�َّ
ْ
�

َ
نْ  َ��ِّ  َهَذا اللَُّهمَّ  أ  .)١(»أميِت  من يَُضحِّ  لَمْ  َوَ�مَّ

د قربان، دو قوچ یدر روز ع ج د: رسول خدایگو س ) جابر بن عبدالله۹( -۱۴۶۱
و چون آن دو را دند؛ یشده بودند، سر بر ید داشتند و َخصیاه و سفیشاخدار که رنگ س

 ن دعا را خواندند:یدند، ایذبح) رو به قبله گردان ی(برا

ما انا من و االرض يلع ملّة ابراهيم حنيفاً و اّ� وّجهُت وج� ل�ي فطر السموات«
 امرُت  ك�ذلو هل كمايت هللا رّب العامل�؛ ال رش�و �يايو �سيكو املرش��؛ اّن صاليت

 ».اهللا اكربو اّمته؛ �سم اهللاو ، عن �مدكلو كانا من املسلم�؛ ا�ّ منو
ده است و من ین را آفریھا و زم کنم که آسمان یم یکس یگمان من رو به سو یب«

ان باطل یم حقگرا ھستم که بر کنار از ادین ابراھییجز راه او به کنارم و بر آ یاز ھر راھ
ستن ینماز و عبادت و زگمان  یستم؛ و بیمشرکان ن ی است؛ و از زمره ید انحرافیو عقا

ن است که تنھا خدا را یان است (و ایو مردن من از آن خداست که پروردگار جھان
اندازم و بر بذل  یت او میر رضاین جھان خود را در مسیا یکنم و کارھا یپرستش م

ح  ۲/۱۵۳؛ دارمی ۳۱۲۱ح  ۲/۱۰۴۳؛ ابن ماجه ۱۵۲۱ح  ۴/۸۵؛ ترمذی ۲۷۹۵ح  ۳/۲۳۰ابوداود  -١
 .۳/۳۷۵؛ و مسند احمد ۱۹۴۶
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مماتم  ی رهیاتم ذخیرم تا حیم ین راه میکوشم و در ا یزدان، میمال و جان در راه 
 شود).

ن مسلمان(در یام؛ و من اّول ن دستور داده شدهیست و به ھمین یکیچ شریھخدا را 
 خدا) ھستم. یھا برا انسان ی ان ھمهین فرد در میتر ان اّمت خود و مخلصیم

و  ج محمد یتو از سو یکسب خشنود یق تو و برای، با توفین قربانیپروردگارا! ا
 ».شود یشکش میاّمتش، به تو پ

 اند. ت کردهیروا یحنبل، ابوداود، ابن ماجه و دارم ث را احمد بنین حدی[ا 

 ج آن حضرت ن آمده است:]ی، چنیگر از احمد بن حنبل، ابوداود و ترمذید یتیدر روا

تهو عن حممد كلو اللهم منک«(پس از گفتن  ش ذبح یوان را با دست خوی، ح»)امّ

به «؛ »لم يضّح عن اّميتعّمن و اهللا اكرب؛ ا� هذا عّ� و �سم اهللا«نمودند و فرمودند: 
از  ین قربانیز و ھمه کس برتر و بزرگتر است. پروردگارا! اینام خدا! خداوند از ھمه چ

 ».ندینما یرا قربان یوانیآن را ندارند تا ح یارایانم است که یگر اّمتیجانب من و د

برداشت ن تصّور و ید چنین عبارت، نبایاز ا»: اّمتهو عن �مد كلو كا� من« شرح:

شان از یا ین رو، قربانیاند، از ا کرده یاز جانب اّمت، قربان ج نمود که چون رسول خدا
ست؛ یگر مسلمانان نیکردن د یبه قربان یازیافراد اّمت، ادا شده است و ن ی طرف ھمه

، ین قربانین است که پروردگارا! در ثواب و پاداش ایث، این بخش از حدیبلکه مراد از ا
م بگردان؛ و پرواضح است که شرکت در ثواب، با ادا یک و سھیز با من شریاّمت مرا ن
 ، فرق دارد.یشدن قربان

 »:عّمن لم يضّح من اّميتو ا�ّ هذا عّ� «
را ندارند،  یذبح قربان ییکه توانا یشود که کسان یث، معلوم مین بخش از حدیاز ا

ز یھا ن ب آنینص ج رسول خدا یھا یرا اجر و پاداش قربانین نباشند؛ زیناراحت و غمگ

 فرمودند: ی، میبه ھنگام ذبح قربان ج گردد؛ چون رسول خدا یم
ند، یبنما یتوانند قربان یاز اّمتم که نم یرا از من و کسان ین قربانیا! ایبار خدا«

 ».ریبپذ
ت شفقت و محّبت آن حضرت، با اّمت یانگر نھاین مطلب، بیو پرواضح است که ا

 است.
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رسد؛ و  یشان نمیا یبه پا یکس ج امبریپ یکوکاریدر مورد رحم و ن یو به راست
از وجود بزرگوارش بود؛ چه در دوران فقر و چه در زمان  ین صفت، انعکاسیا

او بود و  یشوای، پیکوکاریو چه به ھنگام اقتدار، ن یو چه در زمان ناتوان یثروتمند
 د: یگو یست که ما ی، او را در برگرفته بود. او ھمان کسیرحم و دلسوز

د ینکاند رحم  نیه در زمک یسانکگردد. به  یبھشت رھنمون م یبه سو یارکویکن«
ند، کبه مردم رحم نکه  کسی ند. خداوند بهکدر آسمان است به شما رحم که  کسی تا

 یسکاز  ند. رحم و شفقت تنھاک ینندگان رحم مکند. خداوند به رحم ک یرحم نم
 .»ه بدبخت استکشود  یسلب م

 د:یفرما یرده، مکف ین صفت توصیم او را بدیرکقرآن 

ٓ  لََقدۡ ﴿  نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ  َءُ�مۡ َجا
َ
 ُ�مَعلَيۡ  َحرِ�ٌص  َعنِتُّمۡ  َما هِ َعلَيۡ  َعزِ�زٌ  أ

ۡ بِٱ  .]۱۲۸[التوبة:  ﴾١٢٨رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
و رنج و بال و تان آمده است؛ ھرگونه درد یاز خود شما به سو یغمبریگمان پ یب«

اصرار  ورزد و 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 نسبت یم و لطف وسین مردم به قلب عظیتر یکفان نزدیفقرا و ضع
بماند.  یان آنھا باقیات و در ممات در میه از خدا خواست در حکد یرس ییبه فقرا تا جا

نان زنده نگاه دار؛ کیپروردگارا! مرا ھمچون مس«گفت:  یه مکرده است کت یشه روایعا
رسول  یا گفت: چرا یشه میعا» ردان.ران و ھمراه آنان محشور گیو ھمچون آنان بم

شه! یعا یا شوند؛ یز زودتر از ثروتمندان وارد بھشت مییآنان چھل پا«فرمود:  یخدا؟ م
شه! فقرا و درماندگان یعا یا باشد؛ ییخرما ی د مگردان اگر چه با نصف دانهیر را نومیفق

 .»بگرداند یکرا نزدامت تو یر روز قبگردان تا خداوند د یکرا دوست بدار و آنان را نزد
وسته بود و ھر چه در منزلش و در دستش بود به آنان تعلق یاش به فقرا پ یزندگ

نار او گذشت؛ کاز  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 شایان؛ سوگند به خدا! ااست از ثروتمند یمرد
نگفت. مرد  یزیامبر چیرفته شود. پیزن داده شود و اگر شفاعت نمود شفاعتش پذ
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 یست؟ گفت: مردیچ یکین یا ی امبر فرمود: نظرت دربارهیاز آن جا گذشت. پ یگرید
رد به ک یاگر خواستگاره کسته 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 ُپر 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 چندکه در آن ظھور ک

فرمود:  یم ج امبریم شدند. پیدر برابر آن تسله بعدھا شرق و غرب کد آورد یپد یامت
ه شما که به خاطر درماندگانتان است کد؛ چرا یدھ یاریمرا در طلب درماندگانتان 

 یکشد.  یشدند، خوشحال م یه نزد او جمع مک ید؛ و وقتیشو یداده م یاریو  یروز
نازل  یوح )١(ادح دیاز ثروتمندان و توانمندان قومش را ترج یا بار آن ھم با زبان، عده

 شد و او را مورد عتاب قرار داد:

﴿ ٰٓ ن َجآَءهُ  ١َعبََس َوتََو�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ أ

َ
ٰٓ  ۥَوَما يُۡدرِ�َك لََعلَّهُ  ٢ٱۡ� َّ� ُر َ�َتنَفَعُه  ٣يَزَّ كَّ ۡو يَذَّ

َ
أ

ا َمِن  ٤ٱّ�ِۡكَرىٰٓ  مَّ
َ
نَت َ�ُ  ٥ٱۡسَتۡغَ�ٰ أ

َ
ىٰ  ۥفَأ   .]۶-۱[عبس:  ﴾٦تََصدَّ

، یدان یش او آمد؛ تو چه میبه پ یینایه نابکن یبرتافت از ا یو رو دیشکچھره در ھم «
رساند؛ اما آن  رد و اندرز بدو سودیه پند گکن یو آراسته سازد ا کد او خود را پایشا
 ». یپرداز یو م یآور یم یداند تو بدو رو یاز مین یه خود را بکس ک

ار بود که از این قر -به روایت مفسران  -آن ھم برای یک عمل پاک و نیک خداپسندانه. ماجرا  -١
کرد و به اسالم آوردن او امید بسته  یک روز با یکی از بزرگان قریش داشت صحبت میج  پیامبر

که قبًال مسلمان شده بود  -بود؛ در ھمان موقع که سرگرم گفتگو با او بود، عبدالله بن ام مکتوم 
که کاش  آمد و از رسول خدا چیزی پرسید و بر آن اصرار ورزید؛ پیامبر ھم دوست داشت -

کرد تا او به خاطر امیدی که به اسالم این مرد داشت  عبدالله این لحظه از تقاضا خودداری می
بتواند با وی سخن بگوید؛ و لذا از او روی برگردانید و به دیگری روی آورد. البته عبدالله بن ام 

 مکتوم نابینا بود و این روی گردانیدن پیامبر را ھم ندید!!
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چارگان و بردنشان به یوانش به بش او را به خاطر توجه فرایه قرکافتاد  یار اتفاق میبس

ُؤَ�ِٓء َمنَّ ﴿گفتند:  یدادند و م یعبه، مورد استھزا قرار مک ٰٓ�َ
َ
ُ ٱأ َّ�  ٓ  ﴾َعلَۡيِهم ّمِۢن بَۡينَِنا

 ؟!»ان خدا بر آنھا منت نھاده استیه از مکنھا ھستند یا ایآ« .]۵۳[األنعام: 
عبدالله بن عمرو بن  ار مھربان و دلسوز بود.ین بسکیامبر نسبت به افراد مسیپ

بھشت داد  ی امبر وارد مسجد شد و نزد فقرا نشست؛ و به آنان مژدهید: پیگو یعاص م
را از آنان نبودم. و ین شدم زیشان ظاھر شد؛ و من غمگیھا بر چھره یو نشان خوشحال

نمود  یادآوریشمارد و لذا به او  ین باالتر مکیبن وقاص خود را از مسا یه سعد ابکد ید
ون آنان ین فقراست و او مدیھم ابد به خاطری یه او بدان دست مک ییروزیو پ یکینه ک

 ین فقرایا یه سعد فرماندھکافت یار تحقق کواضح و آش یا به گونه ین زمانیاست. و ا
ست داد و تاج و تخت که به عھده گرفت و رستم را شیمستضعف را در نبرد قادس

 ر پا نھاد.ید، زشان بویایاز رعا یکیه عرب کخسروان را 
ح یافت. در صحی یز ادامه میچارگان تا بعد از مرگ نیاو در حّق ب یکیرحم و ن

اد آورد؛ و گفت: از فالن مرد یرا 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 گونهیاو چنحال و اوضاع 
 ».د. نزد قبرش آمد و بر او نماز خواندیفرمود: قبرش را به من نشان دھ

ن ید و به ھمیوشک یبندگان و اجر نھادن به آنان سخت م یآزاد یبرا ج امبریپ
 یکید. رحم و نیغ نورزیدر یو نه دعوت یو نه قدرت یز، نه مالیچ چین راه از ھیمنظور در ا

د بن حارثه بود یبا بنده اش ز ین نمونه اش رفتار ویباراند؛ و بارزتر یخود را بر آنان فرو م
ه آن ھنگام کامبر را ید؛ و او ھم پیامبر، و پدرش مختار گردیان انتخاب سرورش پیه مک

د. یش ھم بود برگزیقر یات و استھزیه در معرض اذکنداشت بل ینت و اقتدارکنه تنھا م
ن و انصار در یل مھاجرک ی د را به عنوان فرماندهیآزاد شده اش ز ی ه بندهکو ھمو بود 

ه ک یه وقتکد شد. بعد از فتح میه در نبرد مؤته شھکان منصوب نمود یجنگ با روم
سر اسامه پ یعنیبود،  یا ه فرزند بندهکرا  یرد، جوانکان یامبر از نو قصد نبرد با رومیپ
رد؛ و بزرگان صحابه و کن ییر تعکلش ی ست ساله بود به عنوان فرماندهیه بکد را یز

 رد.ک یآنان را ھمراھ کیامبر ھم اندیب او به راه افتادند؛ و پکش در مویَاشراف قر
گرفته  یکه به بردگ یاش به بندگان یارکویکو ن یه چگونه با دلسوزکد ییخود بگو

س با بندگان بدرفتار باشد، وارد کھر «فرمود:  یم یود؟ یت و اعتبار بخشیشده، اھم
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با آنان  یاست و بدرفتار کبا بندگان مبار یو رفتاریکن«فرمود:  یو م». شود یبھشت نم
 ».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 پیبه او زد؛ ا یلیس یکاز ما  یکیم، یخدمتگزار داشت

ندارند، فرمود: حال  یگرین، خدمتگزار دیز ار 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 کان ابومسعود! بد 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  یز من! و لذا به مسلمانان دستور مینکمن!  ی د: بندهیبگو -به بنده اش  - یسک
ن نوع یند: پسر جوان من! دختر جوان من! اینند و بگوک یار خوددارکن یه از اک

ُاخّوت بر غرور  ی هیدن روحیره گردانیبندگان و گسترش مساوات و چ یدر آزادت، یترب
 ن اثر را داشت.یوتریکو فخر و تعصب، ن
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
 به من نگفت. یچ وقت سخن تلخیھ

رد؛ با آنان ک یم ینینان و خدمتگزاران و بندگان ھمنشکیبا مس ج آن حضرت
ع ییرفت و در تش یمارانشان میادت بیرفت؛ به عیپذ یگفت و دعوتشان را م یسخن م

امبر اسالم یعت پیخواند. شر یرد و بر آنان نماز مک یت مکمردگانشان شر ی جنازه

ن یبعد از ا ج بندگان قرار داده است؛ و آن حضرت یآزاد یت المال را برایاز ب یمقدار
 دھد. یاریسب درآمد که او را در کداد  یھم به او م یزیشد، چ یه بنده آزاد مک
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تنھا  -ارش بود وجود بزرگو 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 ایمبارزه برخاست و آنھا را از ب او با آن عادات به
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؛ کن عمل را حرام اعالم یا
جنگ  یه براک یدھند. آنھا وقت یانجام من موارد را یاز 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
ن درد را 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 
 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 
ت خود قرار داد و گناھانش را یآمد؛ و به سگ آب داد؛ خداوند او را مورد لطف و عنا

ان ھم به یردن به چھارپاک یکیا به خاطر نیرسول خدا! آ یاصحاب گفتند: ا )١(»بخشود

 نیز آن را در باب دوم بوستان به نظم درآورده است: سعدی -١
 یکی در بیابان سـگی تشنه یافت

 

 برون از رمق در حـیاتـش نیـافت 
 

 آن پسنـدیده کیش کرد کَله دلو
 

 چو َحْبل اندر آن بست دستار خویش 
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پاداش داده  یا ردن در حق ھر موجود زندهک یکین«شود؟ فرمود:  یما پاداش داده م
 یا ه گربهکن خاطر وارد جھنم شد یتنھا به ا یزن«فرموده است: چنین  ھم و .»شود یم

 یزین چیزم یگذاشت از حشرات رو یداد و نه م یرا بسته بود و نه به او غذا م
 ».بخورد

ه گمان ککند  می رکذ 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 جایرد؛ و فرمود: خداوند آنھا را مسّخر شما گردانک ین نھیا
است پس بر شما قرار داده  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 بودیھمراه پ ید: در سفریگو یعبدالرحمن بن عبدالله م
به پرواز ھا بر سِر ما  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 نک ب گردد، ازینص 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 یآنان سالم مگذشت، به  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

 به خدمت میان بست و بازو گشاد
 

 ســگ نـاتـوان را دمــی آب داد 
 

 از حال مـرد خبـر داد پیغمبـر
 

 که داور گنـاھان از او عفــو کرد 
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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 یآنھا رحم مه من ھم به کن؛ 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 حسیده بود پیه 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 یھا و سخنان نشکز 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

گر خداوند رحم و شفقت را از قلب تو گرفته باشد، ا ایامبر 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
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 آنکاست  ین رحم و شفقتیرسول خدا! گفت: ا یا ستین چیعباده گفت: ا

ان بندگانش به بندگان دلسوز و صاحب یرا در دل بندگانش نھاده است؛ و خداوند از م
امبر به یض شد. پید و مریمرگ 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؟ یرد) مورد عذاب قرار مکاشاره 

ه شامل کرو او نبود؛ بلیمؤمناِن 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 نکدشمناِن مشر

از  یکین شد؛ یار اندوھگیاند؛ بس شتگانکان صف یدر م یانکودکه کد یخبر رس

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٥٨٠

ان کودکه کنان یز موجب اندوه تو شده است؟ ایرسول خدا! چه چ 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 جنازهن یرسول 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.یشکبه اصحابش داد؛ سپس جلو رفت؛ و مردم پشت سر او صف 
 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». ه به عنوان رحمت آمده امکفرستادن لعنت بل
ُاُحد از  ی ر غزوهرانش دکه 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 یه ضمن آنھا براکاست  یمشھور یھایریموضع گ

را  یًا وکراھنش را به او بدھد تا تبریه پکامبر خواست یه مرد پسرش از پک یاست، وقت
منافقان به  ی ردهکسر یفن براکراھنش را به عنوان یامبر ھم پیند؛ پکدر آن دفن 
امبر ید؟ سپس پین به خاطر داریتر 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 ُابَّ یرسول خدا! آ یت: اد و گفیخطاب جلو پر

دور شو «امبر لبخند زد و گقت: 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: وقتیگو 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 یه مکخداوند متعال در مورد منافقان  ی ن اشاره است به فرمودهیو ا

ٗة فَلَن َ�ۡغفَِر  ۡسَتۡغِفرۡ ٱ﴿ ۡو َ� �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبِعَ� َمرَّ
َ
ُ ٱلَُهۡم أ [التوبة:  ﴾لَُهمۡ  �َّ

آنان طلب  یاگر ھفتاد بار برا ی؛ حتینکو چه ن ینکآنان طلب آمرزش  یچه برا« .]۸۰
ه کن یان ایدارد مه ک یارین اختی. در ا»آمرزد ی، ھرگز خداوند آنان را نمینکآمرزش 
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 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  یم و ھمگیه بازگفتک یگریاد دیز یھا ن نمونه و نمونهیاز ا

 ییمحط ی پرورده یه وکشود  یداللت دارد، روشن م یلطف و رحمت و شفقت و
ان خشونت و یر بود در میگسترده و فراگ یاو رحمت ست نبوده است؛یز یه در آن مک

شته، کارانش یش ُمثله شده و یو عمو یه خود زخمک. در ُاُحد یتعصب و خودخواھ
ن قرار یه دشمنان را مورد لعن و نفرکا رانده شده بودند، از او خواسته شد یو  یزخم

 ین، براینفر یه او را وا داشت به جاکت بود ینھا ین رحمت و شفقت بیدھد؛ اما ھم
در ه که او را بر آن داشت کش از حد بود ین رحمت بیند؛ و ھمکر بیخ یآنھا دعا

ه ک یند. و وقتکر یخ یرش او سر باز زده بودند دعایه از پذکف یثق یطائف برا
دند با وجود یزن و فرزندانشان نال یرحم خواستند؛ و از گرسنگ ی ش از او صلهیقر

رده کنه محاصره یرون رانده و در مدیرا از خانه اش ب یه وکه آنھا بودند کن یا
مامه و شام را بر تجارت یه او را واداشت تا راه کن رحمت و شفقت بود یبودند، ھم

 د.یش بگشایقر
ف، یو چه ضع یرحمت او چه دوست و چه دشمن، چه قو یغماین از خوان یبنابرا

ع و یاند؛ و قلب وس برخوردار گشته یوان، ھمگیچه فرد آزاد و چه بنده، و چه ح
، یر دھانش با شادن رحمت دیو شفقت بود؛ ا ین لطف و مھربانیبزرگش ماالمال از ا
ه ھمگان ک ین رحمتیافت. ای یم یتجلّ  یو در دستش با بخشندگ کدر چشمانش با اش

خواھند بر  یل بدان مین یه قھرمانان براکامبر است ین صفات پیرا در برگرفت، بارزتر
امل و ک ی مانند، و رسول خدا به عنوان نمونه یاز آن باز م یرند اما ھمگیبگ یشیھم پ
 درخشند. یخ میتار ی وه ھمچنان بر صفحهکبا ش یالگو

 )فیَضعِ ] (۱۰[ - ۱۴۶۲
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يُْت : قَاَل  َحنٍَش  َوَ�نْ 
َ
ُت  بَِ�بَْشْ�ِ  يَُضيحِّ  س َعِليًّا َرأ

ْ
ُ  َ�ُقل

َ
 رَُسوَل  إِنَّ : (َ�َقاَل  َهَذا؟ َما: هل

وَْصاِ�  ج هِ لّٰ ـال
َ
نْ  أ

َ
َ  أ َضيحِّ

ُ
نَا َ�نْهُ  أ

َ
َضيحِّ  فَأ

ُ
اهُ . َ�نْهُ  أ وَ دَ  أَبُو رَ اوُ  دَ وَ رَ يُّ  وَ ذِ مِ ْ هُ  الرتِّ وَ  .)١(نَحْ

دم که دو یرا د س طالب یبن اب ید: علیگو ی) َحنش بن عبدالله سبائ۱۰( -۱۴۶۲

 س ی؟ علیکن یم یک قوچ، دو قوچ قربانی ینمود. بدو گفتم: چرا به جا یقوچ قربان

 یوانیز حیشان نیت کردند تا ھر سال از طرف ایمرا وص ج در پاسخ گفت: رسول خدا
ده یعمل پوشان ی شان جامهیت ایآن که به وص یز (براین رو، من نیکنم؛ از ا یرا قربان

 ».کنم یم یرا قربان یوانیح ج باشم، ھر سال) از طرف آن حضرت
نه در  -ر آن را در معنا یز نظین یت کرده است؛ و ترمذیث را ابوداود رواین حدی[ا 
 ].ت نموده استیروا -لفظ 

در  ج را رسول خدایدر اسالم است؛ ز یقربان یگاه واالیانگر جایث، بین حدیا شرح:
کردند و پس از وفات  یم یمنوره، ھمه ساله، قربان ی نهیش در مدیدوران سکونت خو

را  یوانیشان، حیسفارش کردند تا ھر سال از جانب ا س طالب یبن اب یز به علین

ھر سال از  ج سفارش آن حضرت یز بر مبناین س طالب یبن اب ید؛ و علینما یقربان
 کرد. یم یشان قربانیجانب ا
 :ھا کردن از طرف مرده یقربان

ز یھا ن توان از طرف مرده یشود که م یمعلوم م س طالب یبن اب یث علیاز حد
باشد، بھتر آن است که از طرف پدر و مادر  یمال ییکه توانا ینمود؛ و در صورت یقربان

ا از طرف ی ج ژه حضرت محمدیامبران، به وین و پیبزرگان دا از طرف یخود،  ی مرده

 یقربان ج اران باوفا و جان نثار رسول خدایو صحابه و  ج ھمسران بزرگوار آن حضرت
 را به دنبال خواھد داشت. یمید که پاداش بزرگ و اجر عظینما

 :ک اشتباهیرفع 
 ین که برایا یکردن واجب است، به جا یاز افراد که بر خودشان قربان یبرخ

 ی خانواده ی ا مردهیو از طرف شخص زنده کنند  می ند، آن را ترکینما یخودشان قربان
ن اشتباه است؛ چون که یکه اکنند  می ین، قربانیاز بزرگان د یا از طرف بزرگیش یخو

 .۱/۱۵۰؛ و مسند احمد ۱۴۹۵ح  ۴/۷۱؛ ترمذی ۲۷۹۰ح  ۳/۲۲۷ ابوداود -١

 

                                           



 ٥٨٣  قربانی)) ۴۸( باب: (کتاب الصلوة

 ین که قربانیا یند؛ براینما ید از طرف خودشان قربانیاول، با ی در وھله ین افرادیچن
 باشد. یگران، مستحب میکردن از طرف د یقربان یھا واجب است ول بر آن

 )فیَضعِ ] (۱۱[ - ۱۴۶۳

ٍّ  َوَ�نْ  َمَرنَا: قَاَل  يلَعِ
َ
نْ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  أ

َ
َعْ�َ  �َْسترَْشَِف  أ

ْ
ُذنَ  ال

ُ ْ
  َواأل

َّ
ال

َ
َ  َو�  بُِمَقابَلَةٍ  نَُضيحِّ

 
َ

  ُمَدابََرةٍ  َوال
َ

قَاءَ  َوال   رَشْ
َ

اهُ . َخْرقَاءَ  َوال وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ أَبُو الرتِّ دَ  وَ اوُ ائِيُّ  دَ النَّسَ  وانتهت والدارمي وَ

ته ايَ وَ له إِىلَ  رِ وْ ُذن: قَ األْ  .)١(وَ

به ما فرمان دادند تا به  ج د: رسول خدایگو س طالب یبن اب ی) عل۱۱( -۱۴۶۳
وجود نداشته  یبیھا نقص و ع م تا در آنی، خوب نگاه کنیوان قربانیچشم و گوش ح

 باشد.
که قسمت  یوانیم: حینکن یوانات را قربانین حیبه ما دستور دادند تا اچنین  ھم و

ده شده باشد؛ ین گوش آن برییپا ی هیکه ناح یوانیده شده باشد؛ حیگوش آن بر یباال
شکاِف  یکه در گوش و یوانیآن به درازا شکافته شده باشد؛ و ح یھا که گوش یوانیح

 گرد باشد.
ن یاند؛ با ا ت کردهیو ابن ماجه روا ی، دارمیی، ابوداود، نسایث را ترمذین حدی[ا 

 ].نقل نموده است» واالذن«تفاوت که ابن ماجه آن را فقط تا عبارت 

وان نگاه ین که خوب به چشم و گوش حیا»: االذنو ان نسترشف العني« شرح:
 ح باشد.یان، سالم و صحویوجود نداشته باشد و ح یب و نقصیھا ع م تا در آنیبکن

 اند: ن ترجمه کردهین عبارت را چنی، ایو برخ

مها«  یقربان یرا برا یوانیبه ما دستور دادند تا ح ج امبریپ یعنی»: امرنا ان نتخريّ
 چشم و گوش، کامل و سالم باشد. ی هیم که از ناحیانتخاب کن

زان شده یآو نییده شده و به پایگوش آن بر یکه قسمت باال یوانیح»: مقابلة«
 باشد.
زان یعقب، آو ی هیده شده و به ناحین گوش آن برییکه قسمت پا یوانیح»: مدابرة«

 شده باشد.

ح  ۲/۱۰۶؛ دارمی ۳۱۴۲ح  ۲/۱۰۵۰؛ ابن ماجه ۴۳۷۲ح  ۷/۲۱۶؛ نسایی ۱۴۹۸ح  ۴/۷۳ترمذی  -١
 .۱/۱۰۸؛ و مسند احمد ۱۹۵۲
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 آن به درازا شکافته شده باشد. یھا که گوش یگوسفند»: شرقاء«
 گرد باشد. ی، شکافیکه در گوش و یگوسفند»: خرقاء«

 )فیَضعِ ] (۱۲[ - ۱۴۶۴

ٍّ  َوَ�نْ  ن ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َ� : قَاَل  يلَعِ
َ
قرن بأعضب نضيح أ

ْ
ذن ال

ُ ْ
اهُ . َواأل وَ  ابْن رَ

ه اجَ  .)١(مَ

 یکردن جانور یاز قربان ج د: رسول خدایگو س طالب یبن اب ی) عل۱۲( -۱۴۶۴
 ده شده باشد.یا) گوش آن بریمنع کردند که شاخ آن شکسته شده و (

 ].ت کرده استیث را ابن ماجه رواین حدی[ا 
 )حیَصحِ (] ۱۳[ - ۱۴۶۵

رَبَاءِ  وََعِن 
ْ
نَّ  اَعزٍِب  بِْن  ال

َ
َحايَا؟ ِمنَ  ُ�تَّىَق  َماَذا: ُسئَِل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ َشارَ  الضَّ

َ
 �ِيَِدهِ  فَأ

ْرَ�ًعا«: َ�َقاَل 
َ
َعرَْجاءُ  أ

ْ
ُ  والعرواء ظلعها وابل� ال ِّ�َ ـمَ وَ  َعَورَُها ابلْ

ْ
ُ  ِر�َضةُ ال ِّ�َ  َمَرُضَها ابلْ

َعْجَفاءُ 
ْ
  الَّيِت  َوال

َ
اهُ  .»َ�نىَْق  ال وَ الِكٌ  رَ َدُ  مَ أَمحْ يُّ  وَ ذِ مِ ْ الرتِّ أَبُو وَ دَ  وَ اوُ ائِيُّ  دَ النَّسَ ابْنُ  وَ هْ  وَ اجَ  مَ

يُّ  مِ ارِ الدَّ  .)٢(وَ

، یده شد که در قربانیپرس ج د: از رسول خدایگو س ) براء بن عازب۱۳( -۱۴۶۵

ن سؤال با یپاسخ بددر  ج د اجتناب شود؟ آن حضرتیبا یواناتیاز ذبح چه ح
وان، یچھار نوع ح«ش (به عدد چھار) اشاره کردند و فرمودند: ی(انگشتان) دست خو

 ست:یز نیکردن، جا یقربان یبرا
ان باشد (و قدرت راه رفتن را نداشته یاش آشکار و نما یکه لنگ یوان لنگیح -۱

 باشد).
 که کور بودنش، واضح و ظاھر باشد. یوان کوریح -۲
 اش، آشکار باشد. یماریکه ب یماریوان بیح -۳

ح  ۲/۱۰۵۱؛ ابن ماجه ۴۳۷۷ح  ۷/۲۱۷؛ نسایی ۱۵۰۴ح  ۴/۷۶ترمذی ؛ ۲۸۰۵ح  ۳/۲۳۸ابوداود  -١
 .۱/۸۳؛ و مسند احمد ۳۱۴۵

ح  ۲/۱۰۵۰؛ ابن ماجه ۴۳۷۰ح  ۷/۲۱۵؛ نسایی ۱۴۹۷ح  ۴/۷۲؛ ترمذی ۲۸۰۲ح  ۳/۲۳۵ ابوداود -٢
؛ و مسند احمد »کتاب الضحایا«، ۱ح  ۱/۱۸۲؛ موطأ مالک ۱۹۴۹ح  ۲/۱۰۵؛ دارمی ۳۱۴۴

۴/۲۸۹. 

 

                                           



 ٥٨٥  قربانی)) ۴۸( باب: (کتاب الصلوة

ده است که در یرس یآن به حّد  یف و الغر باشد که الغریار نحیکه بس یوانیح -۴
 ست.ین یاستخوان آن، مغز

 ی، ابن ماجه و دارمیی، ابوداود، نسایث را مالک، احمد بن حنبل، ترمذین حدی[ا 
 ].اند ت کردهیروا

 ن لفظ آمده است:یگر، با اید یتیث در رواین حدیا شرح:

 امبریکه پ ییھا یگفتم: از قربان س ت است: به براء بن عازبیروز رواید بن فیاز عب
 ج امبریمان بگو! او در پاسخ گفت: پیکرد، برا یم یھا نھ ا از آنیدوست نداشت  ج

و  -که دست من کوتاھتر از دست او است  یدر حال -اشاره کرد  ین طوریبادستش ا
 فرمود:

زيء يف « رها؛اربع الجتُ وَ العرجاء و املريضة البنيّ مرضها؛و االضاحي: العوراء البنيّ عَ

تي التنقيو البنيّ ظلعها؛  ).۲۷۸۵و ابوداود، ح  ۳۱۴۴(ابن ماجه، ح » الكسرية الّ
که کور بودنش واضح  یوان کوریست: حیز نیجا یقربان یوان، برایچھار نوع ح«

اش واضح و  یکه لنگ یوان لنگیاش آشکار باشد؛ ح یماریکه ب یماریوان بیباشد؛ ح
 ».ابدیکه بھبود ن یا وان عضو شکستهیآشکار باشد و ح

دار  بی) عیوان قربانیدانم که گوش (ح یمن مکروه م«در ادامه گفت:  س براء
کردن  ی، آن را رھا کن (و از قربانیدیوان ناپسند دیرا در ح یباشد؛ و گفت: ھر نقص

 ».ی، حرام کنیگریر کس دن که آن را بیکن) بدون ا یآن خوددار
 یب و نقص اساسیچ گونه عینمود که ھ یتوان قربان یرا م یواناتین، تنھا حیبنابرا

ز یجا یقربان یار الغر برایمار و بسینا، ُچالق، بیوانات نابیمثال: ح ینداشته باشند؛ برا
 ستند.ین

 ؟نمود ید انفاق کرد و قربانیبا یاز چه اموال
 د:یفرما یم میقرآن کرخداوند بلند مرتبه در 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا نفُِقوا

َ
ٓ  ُتمۡ َكَسبۡ  َما َطّيَِ�ٰتِ  ِمن أ ا خۡ  َوِممَّ

َ
 ّمِنَ  َلُ�م َنارَجۡ أ

 ٱ
َ
ْ  ِض� �ۡ� ُموا ٓ  ِخِذيهِ � ُتمنفُِقوَن َولَسۡ تُ  هُ ِمنۡ  بِيَث �َۡ ٱَوَ� َ�َيمَّ ن إِ�َّ

َ
ْ ُ�غۡ  أ  �ِيهِ�  ِمُضوا

ْ لَُموٓ عۡ َوٱ نَّ  ا
َ
َ ٱأ  .]۲۶۷[البقرة:  ﴾٢٦٧َ�ِيدٌ  َغِ�ٌّ  �َّ

ق تجارت) یکه (از طر یاموال ی زهیپاک یھا د! از قسمتیا مان آوردهیکه ا یکسان یا«
ل منابع و معادن یم (از قبیا رون آوردهیشما ب ین براید و از آنچه از زمیا بدست آورده
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که  ید؛ در حالیتا از آن ببخش دیناپاک نرو یزھاید و به سراغ چی) ببخشینیرزمیز
 یپوش د مگر با اغماض و چشمیافت کنید را دریپل یزھاید آن چیستیخود شما حاضر ن

 ».ش استیستا ی ستهیاز و شاین ید که خداوند بیدر آن؛ و بدان

 ید) اشاره به درآمدھایا (آنچه به دست آورده» ما كسبتم« ی ه، جملهین آیدر ا

رون یشما ب ین برای(از آنچه از زم» اخرجنا لكم من االرض ممّا« ی است و جمله یتجار
 ینیرزمیمعادن زچنین  ھم و یو کشاورز یزراع یم) اشاره به انواع درآمدھایا آورده

که  یتمام اموال ی را سرچشمهیشود؛ ز ین، تمام انواع درآمدھا را شامل میاست؛ بنابرا
و مانند آن؛ که  یع و دامداریاصن ین و منابع گوناگون آن است حتّ یانسان دارد، زم

ن و منابع یکه انسان دارد، زم یتمام اموال ی را سرچشمهیشود؛ ز یھمه را شامل م
 رد.یگ یه مین مایو مانند آن؛ که ھمه از زم یع و دامداریصنا یگوناگون آن است حتّ 

ھا را در  نیقت است که ما، منابع این حقیبه ا یا اشاره -در ضمن  -ر ین تعبیا
ھا و  زهیبات و پاکیاز ط ید از انفاق کردن بخشینرو نبایم؛ از ایار شما گذاشتیاخت

 د.یغ ورزیآن در راه خدا، در» سرگل«
د تا از یناپاک نرو یھا به سراغ قسمت«د: یافزا یشتر مید ھر چه بیتأک یسپس برا
 ید؛ مگر از رویرید آن را بپذیستیکه خود شما حاضر ن ید؛ در حالیآن، انفاق کن

 ».غماض و کراھتاِ 
بًا از یارزش و آنچه تقر یشه از اموال بیاز مردم عادت دارند که ھم یاز آنجا که برخ

ھا،  ن گونه انفاقیست انفاق کنند و ایخودشان ن ی مصرف افتاده است و قابل استفاده
ر نسبت یک نوع اھانت و تحقیازمندان ندارد، یبه حال ن ین که سود چندانیعالوه بر ا

ن جمله، به یباشد، ا یز نمین یو پرورش روح انسان یت معنویھا است و موجب ترب آنبه 
سازد؛ و آن،  یھمراه م یفیل لطیو آن را با دلکند  می ین کار نھیصراحت مردم را از ا

کراھت و  ید، مگر از رویرین گونه اموال را بپذید ایستین که: شما خودتان حاضر نیا
که در راه او انفاق  ییو از آن باالتر، خدا -ران مسلمان براد ی ! چرا دربارهیناچار

 .د!یشو ین کار میبه ا یراض -ز شما از او است ید و ھمه چیکن یم
ک یکه در انفاق در راه خدا، کند  می اشاره یفیلط ی ه، به نکتهین آیقت، ایدر حق

اموال پست  ن حال، اگریاز؛ و بااین یب یگر آن، خدایازمندند و طرف دیطرفش مؤمنان ن
ازمندان که ممکن است یاست نسبت به ن یریک سو، تحقیارزش انتخاب شود، از  یو ب
ت داشته باشند و روحشان آزرده شود یمان و انسانیاز ا ی، مقام بلندیدستیرغم تھ یعل

 



 ٥٨٧  قربانی)) ۴۸( باب: (کتاب الصلوة

دن به مقام ین رسینسبت به مقام شامخ پروردگار. بنابرا یگر، سوء ادبید یو از سو
است که  یھا، انفاق کردن از اموال از آن یکیدارد که  یادیط زیا، شریکوکاران واقعین

به خدا و احترام به اصول  یواقع ی را عشق و عالقهیانسان است؛ ز ی مورد عالقه
ک یرد؛ در یقرار گ یشود که انسان بر سر دوراھ ی، آن گاه روشن میت و اخالقیانسان

د اوست؛ و یشد ی که مورد عالقه قرار داشته باشد یا مقام و منصبیطرف، مال و ثروت 
به خاطر  ی. اگر از اّولیکوکاریت و نیقت و عواطف انسانیدر طرف مقابل، خدا و حق

خود صادق است؛ و اگر  ی شود که در عشق و عالقه ینظر کرد، معلوم م صرف یدّوم
شود عشق و  ینظر کند، معلوم م حاضر بود صرف ین راه از موضوعات جزئیتنھا در ا

مان و یسنجش ا یاست برا یاسین مقیه است و ایز به ھمان پایاو ن یمعنو ی عالقه
 ت. یشخص

تقّرب و  یست که انفاق در راه خدا، براین یدیگونه شک و ترد چیبه ھر حال، ھ
خواھند به  یکه م یحاصل نمودن به ذات پاک خداست و مردم، ھنگام یکینزد

ن اموال خود را به عنوان ید، بھترنیجو یکیبزرگ، تقّرب و نزد یھا تین و شخصیسالط
ھمچون  یفیضع یھا ھا، انسان که آن یدر حال -برند  یھا م آن یه، برایتحفه و ھد

که تمام عالم  ینرو، چگونه ممکن است انسان به خداوند بزرگیاز ا -خودشان ھستند 
د؛ یجو یکیارزش و از مصرف افتاده، تقّرب و نزد یب یاموال ی لهیاز اوست، به وس یھست

د از نوع نامرغوب استفاده کرد، ینبا یدر قربان یم در زکاِت واجب و حتّ ینیب ین که میو ا
 ن راستا است.یز در ھمین

ن رو یانسان مسلمان به بارگاه خداوند است؛ از ا یاز سو ی، در واقع نذریقربان
و  د،یانتخاب نما یقربان ی، جانور خوب و سالم را براییواجب است که بر حسب توانا

ده، شاخ یزشت و ناپسند و نادرست است که جانور لنگ، کور، کر، الغر، گوش بر یلیخ
 د:یفرما ید؛ و حال آن که خداوند مینما یم بارگاه الھیوب را تقدیشکسته و مع

 ﴿ ْ ا ُ�ِبُّونَۚ  ِ�َّ لۡ ٱلَن َ�َنالُوا ْ ِممَّ ٰ تُنفُِقوا ْ  َوَما َح�َّ َ ٱ فَإِنَّ  ءٖ َ�ۡ  ِمن تُنفُِقوا  ۦبِهِ  �َّ
 .]۹۲[آل عمران:  ﴾٩٢َعلِيمٞ 

د، مگر آن که یابی ید و مورد پسند خدا است) دست نمیآن یای(کامل که جو یکیبه ن«
اد، یا زید (کم ید؛ و ھر آنچه را ببخشید (در راه خدا) ببخشیدار یاز آنچه دوست م

گاه استیارزش  یب  ».ا باارزش) خدا بر آن آ

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٥٨٨

اء شود که یمسلمانان، زنده و اح ی ان ھمهیدر م یقرآن ن فرھنگید ایبه ھر حال، با
 ند.یھا را انتخاب نما نیھا و برتر نی، بھتریانفاق و قربان یبرا

 )حیَصحِ ] (۱۴[ - ۱۴۶۶

يِب  َوَ�نْ 
َ
قَْرنَ  بَِ�بٍْش  يَُضيحِّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  َسِعيدٍ  أ

َ
 َسَوادٍ  يِف  َ�نُْظرُ  فَِحيٍل  أ

ُ�ُل 
ْ
اهُ . َسَوادٍ  يِف  َوَ�ْميِش  َسَوادٍ  يِف  َوَ�أ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ أَبُو الرتِّ دَ  وَ اوُ ائِيُّ  دَ النَّسَ ابْنُ  وَ هْ  وَ اجَ  .)١(مَ

د قربان)، قوِچ ی(در روز ع ج د: رسول خدایگو س ید خدری) ابوسع۱۴( -۱۴۶۶
اه یآن، س یکردند که اطراف چشمان، دھان و پاھا یرا قربان یشاخدار و چاق و تنومند

 بود.رنگ 
 ].اند ت کردهیو ابن ماجه روا یی، ابوداود، نسایث را ترمذین حدی[ا 

کل یھ یکه چاق و فربه و تنومند و قو ی؛ قوچینر قو یوانیح»: لیفح« شرح:
 باشد.

 اه بودن اطراف چشمان قوچ است.یه از سیکنا»: ينظر يف سواد«

 اه رنگ بودن دھان قوچ است.یه از سیکنا»: يأكل يف سواد«

 آن قوچ است. یاه رنگ بودن پاھایه از سیکنا»: يف سواد يميش«
، قوچ یقربان یوان براین حیشود که بھتر یات، دانسته میگر روایث و دین حدیاز ا

اه رنگ قرار داشته و به یش، خطوط سیھا و پاھا است که در اطراف چشم یشاخدار

را  یوانین حیچن نمودن یقربان ج را رسول خدایچاق و جوان باشد؛ ز یکاف ی اندازه
 داشتند. یدوست م

 )حیَصحِ ] (۱۵[ - ۱۴۶۷

نَّ  ُسلَيْمٍ  َ�َ�  ِمنْ  �اشع وََعن
َ
  إِنَّ «: َ�ُقوُل  اَكنَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  أ

ْ
ا يُوِ�  َجَذعَ ـال  يُوِ�  ِممَّ

اهُ  .»اثلَِّ�ُّ  ِمنْهُ  وَ د أَبُو رَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ ابْن وَ ه وَ اجَ  .)٢(مَ

ح  ۱۰۴۶؛ و ابن ماجه ۴۳۹۰ح  ۷/۲۲۰؛ نسایی ۱۴۹۶ح  ۴/۷۲؛ ترمذی ۲۷۹۶ح  ۳/۲۳۱ابوداود  -١
۳۱۲۸. 

؛ و مسند احمد ۱۴۰ح  ۲/۱۰۴۹؛ ابن ماجه ۴۳۸۴ح  ۷/۲۱۹؛ نسایی ۲۷۹۹ح  ۳/۲۳۳ابوداود  -٢
۵/۳۶۸. 

 

                                           



 ٥٨٩  قربانی)) ۴۸( باب: (کتاب الصلوة

فرمودند:  یم ج د: رسول خدایگو س میُسل یبن بن) مجاشع ۱۵( -۱۴۶۷
ادا  یز قربانین» جزع«کند، با  یت میکفا یقربان یبرا» یَثن«وان یھمچنان که ح«
 ».نه، کارآمد و بسنده استین زمیگردد و در ا یم

 ].اند ت کردهیو ابن ماجه روا ییث را ابوداود، نساین حدی[ا 
ل یگردد که شش ماه را تکم یاطالق م یشی، به م»جذع« ی واژه»: الجذع« شرح:

ان آن و ی، میو تنومند یل چاقیچاق و فربه باشد که به دل یا نموده باشد و به گونه
 گذاشته نشود. یاند، فرق ل کردهیک سال را تکمیکه  یان گوسفندانیم

ن« ان آورده باشد و یک سال کامل را به پایدر گوسفند، آن است که » یَثن»: «یالثَّ
از گاو، آن است که دو سال را کامل نموده و » یَثن«ده باشد؛ و یدّوم داخل گرددر سال 

در شتر، آن است که پنج سال را کامل نموده » یَثن«در سال سّوم داخل شده باشد؛ و 
 و در سال ششم داخل شده باشد.

ن«به سّن  یھا، گوسفند شیان میبه ھر حال؛ اگر از م
َ
ده بود، بلکه در ینرس» یث

چاق و فربه بود  یا بود که شش ماه را کامل کرده و به گونه یھا، گوسفند شیان میم
 یل کرده است، فرقیک سال را تکمیکه  یان گوسفندیان آن و می، میل چاقیکه به دل

شود،  یاند، قاط ل کردهیک سال را تکمیکه  یگذاشته نشود و اگر چنانچه با گوسفندان
ز یکردن آن، جا ین صورت، قربانیق بگذارد، در اھا فر ان آنیننده، نتواند در میشخص ب

 است.
 )فیَضعِ ] (۱۶[ - ۱۴۶۸

يِب  َوَ�نْ 
َ
ْضِحيَّةُ  نِْعَمِت «: َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ

ُ ْ
  األ

ْ
 من جذعـال

ن
ْ
أ اهُ  .»الضَّ وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

چه «فرمودند:  یدم که میشن ج د: از رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱۶( -۱۴۶۸
چاق و فربه  یا ل نموده و به گونهیکه شش ماه را تکم یاست گوسفند یا یک قربانین

ک سال را یکه  یر گوسفندانیان آن و سایو تنومند بودن، م یل چاقیاست که به دل
 ».گذاشته نشود یاند، فرق ل کردهیتکم
 ].ت کرده استیروا یث را ترمذین حدی[ا 

 .۲/۴۴۵؛ و مسند احمد ۱۴۹۹ح  ۴/۷۴ ترمذی -١

 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٥٩٠

رمنصرف است که ی، فعل غ»ِنْعَم «است.  یچه خوب است! چه عال»: نعمت« شرح:
افزوده » ما«به آخر آن،  یرود؛ و گاھ ین به کار میف و سپاس و آفریمدح و تعر یبرا

د، پس یھا را آشکارا بدھ اگر صدقه«: »ا هيـان تبدوا الصدقات فنعم«شود؛ مانند:  یم
 ». کوستین

به قصد عبادت و تقّرب  ید َاضحیروز عرا که در چاشتگاه  یگوسفند»: ةیاالضح«
و » یقربان«گر سخن، یند. به دیگو یم» یقربان«ا ی» ةیاضح«کنند،  یبه خداوند ذبح م

ق به منظور یام تشرید قربان و ایدر روز ع یانی، عبارت از ذبح کردن چھارپا»ةیاضح«
 و تقّرب به خداوند بلند مرتبه است. یکینزد

ت انجام فرمان خدا و رسول او، ذبح یبا ن یام قربانیکه در ا یوانیگر، حید یریبه تعب
 ند.یگو یم» ةیاضح«ا ی» یقربان«شود، بدان  یم

 یکیاست که به منظور تقّرب و نزد یوانیاء) حید ی(با تشد» ةیُاضح« ی و خود واژه
الحّجه، ذبح و سر  یق ماه ذیام التشریا اید قربان یحاصل نمودن به خداوند، در روز ع

 شود. یده میبر
 )حیَصحِ ] (۱۷[ - ۱۴۶۹

ْضىَح  َفَحرَضَ  َسَفرٍ  يِف  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  ُكنَّا: قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
َ ْ
نَا األ

ْ
�  يِف  فَاْشرَتَ

ََقَرةِ  َِع�ِ  َوِ�  َسبَْعةٌ  ابلْ ةٌ  ابلْ اهُ . َعرَشَ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ ائِيُّ  الرتِّ النَّسَ ابْنُ  وَ هْ  وَ اجَ الَ  مَ قَ يُّ  وَ ذِ مِ ْ ا: الرتِّ ذَ  هَ

يثٌ  دِ نٌ  حَ سَ  .)١(غريبٌ  حَ

د یم؛ عیبود ج با رسول خدا ید: در سفریگو س ) عبدالله بن عباس۱۷( -۱۴۶۹
ک شتر، یک گاو؛ و ھر ده نفرمان، در ین رو، ھر ھفت نفرمان در ید؛ از ایقربان فرا رس

 م.یک شدیشر
گفته است:  یاند؛ و ترمذ کردهت یو ابن ماجه روا یی، نسایث را ترمذین حدی[ا 

 ].ب استیحسن و غر یثین، حدیا

؛ و مسند احمد ۳۱۳۱ح  ۲/۱۰۴۷؛ ابن ماجه ۴۳۹۳ح  ۷/۲۲۲؛ نسایی ۱۵۰۱ح  ۴/۷۵ ترمذی -١
۱/۲۷۵. 

 

                                           



 ٥٩١  قربانی)) ۴۸( باب: (کتاب الصلوة

ن یاند: ا گفته یثیو پژوھشگران حد یاز علماء و صاحب نظران اسالم یبرخ شرح:

 س ده است؛ آنجا که جابر بن عبداللهیمنسوخ گرد ،۱۴۵۸ث شماره یث، با حدیحد

 فرمودند: ج د: رسول خدایگو

)؛ ابوداود ۱۳۱۸-۳۵۲ح ( ،۲/۹۵۵(مسلم » اجلزور عن سبعةو البقرة عن سبعة«
 ).۴۳۹۳، ح ۷/۲۲۲ یی؛ و نسا۲۸۰۸ح  ،۳/۲۳۹

ھفت نفر از مسلمانان،  یعنیشود؛ ( یم یھفت نفر قربان یگاو و شتر، از جا«
 ».ند)ینما یک شوند و آن را قربانیا شتر، شریش و یا گاومیتوانند در گاو  یم

 یانگر آن است که شتر برایر که بگیح دیت صحیث با رواین حدیو عالوه از آن، ا
ات عمل ین رو، آن را ترک کرده و بدان روایکند، معارض است، از ا یت میھفت نفر کفا

د وجود یکند، شک و ترد یت میچند نفر کفا ین موضوع که شتر برایرا در ایشود؛ ز یم
چون در م؛ یکن یث مورد اتفاق ھمه، عمل مین، آن را ترک کرده و به حدیدارد؛ بنابرا

 اختالف ندارد. یچ فردیھ ت ویچ روایک شدن ھفت نفر، ھیشر
 )ٌح یَصحِ ] (۱۸[ - ۱۴۷۰

َحبَّ  انلَّْحرِ  يَْومَ  َ�َمٍل  ِمنْ  آَدمَ  اْ�نُ  َعِمَل  َما« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَالَْت  اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ
 أ

 
َ

مِ  إِْهَراقِ  ِمنْ  هِ لّٰ ـال إِىل ُْؤَ�  َو�ِنَّهُ  ادلَّ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  يلَ
ْ
ْشَعارَِها بُِقُرونَِها ال

َ
ْظَالفَِها َوأ

َ
مَ  َو�ِنَّ  َوأ ََقعُ  ادلَّ  يلَ

ن قبل بَماَكن اهللا ِمنَ 
َ
رِْض  يَقع أ

َ ْ
اهُ  .»نفسا بَها فيطيبوا بِاأل وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ ابْن الرتِّ ه وَ اجَ  .)١(مَ

(دھم د قربان یدر روز ع«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو یشه می) عا۱۸( -۱۴۷۰
شگاه خداوند بلند مرتبه، بھتر و یاز فرزندان آدم به پ یچ عملیالحّجه)، ھ یذ

گمان،  یست؛ و بیکردن ن یختن خون و قربانیندتر از ریخوشا تر و محبوبتر و دهیپسند
خته یخود برانگ یھا ز، ھمراه با شاخھا، موھا و ُسمیدر روز رستاخ یوان قربانیح
 گذارد. یمحشر م یشود و پا به صحرا یم

رش خداوند بلند یزد، مورد قبول و پذین بری، بر زمیآن که خون قربان  ش ازیو پ
 ».دیکن یب خاطر و دل باز، قربانین است، با طیرد؛ پس حال که چنیگ یمرتبه قرار م

 اند] ت کردهیو ابن ماجه روا یث را ترمذین حدی[ا
 .یوان قربانیح دنیبر کردن؛ سر یختن خون؛ قربانیر : »اھراق الّدم« شرح:

 .۳۱۲۶ح  ۲/۱۰۴۵؛ و ابن ماجه ۱۴۹۳ح  ۴/۷۰ ترمذی -١
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 : شاخ.یبه معنا  »قرن«جمع » قرون« :»بقرونھا«
 .ی: مویبه معنا» شعر«جمع » اشعار« :»اشعارھا«
 : ُسم.ی، به معنا»ظلف«جمع »: اظالف«
 یت خاطر و مّسرت تمام، قربانیپس با آرامش خاطر و رضا :»بوا بھا نفساً یفط«

 د.یکن
 )ٌف یَضعِ ] (۱۹[ - ۱۴۷۱

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

َ
َحبُّ  �

َ
  أ

َ
نْ  هِ لّٰ ـال إِىل

َ
ُ  ُ�تََعبَّدَ  أ

َ
 هل

ةِ  ِذي َعرْشِ  ِمنْ  ِ�يَها ِجَّ
ْ
ْلَةٍ  لُكِّ  َوِ�يَامُ  َسنَةٍ  بِِصيَامِ  ِمنَْها يَْومٍ  لُكِّ  ِصيَامُ  َ�ْعِدُل  احل

َ
 بِِقيَامِ  ِمنَْها يل

ْلَةِ 
َ

َقْدرِ  يل
ْ
اهُ  .»ال وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ ابْنُ  الرتِّ هْ  وَ اجَ الَ  مَ قَ يُّ  وَ ذِ مِ ْ هُ  الرتِّ نَادُ عِيف إِسْ  .)١(ضَ

از روزھا،  یچ روزیھ«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱۹( -۱۴۷۱
الحّجه به  یتر از ده شب (اول) ماه ذ دهیردن خداوند در آن، بھتر و پسندکعبادت  یبرا

الحّجه، با روزه  یھر روز از ده روز اول ذ ی هست؛ روزیخداوند بلند مرتبه نشگاه یپ
 یدار الحّجه، با شب زنده یھر شب از ده شب اول ذ یدار سال و شب زنده یکگرفتن 

 .»ندک یم یرابرلة القدر)، بیردن شب قدر (لک
ن ید اگفته است: ِاسنا یرده اند؛ و ترمذکت یماجه روا و ابن یث را ترمذین حدی[ا

 ].ف استیضع ،ثیحد

بّد له فيها« شرح: تَعَ رد؛ در یدرآن روزھا، خداوند، مورد عبادت و پرستش قرار بگ :»يُ
 آن روزھا، عبادت خدا شود.

ن سرنوشت ییو تع یابیشب ارزش ؛)۳شب بزرگوار و ارزشمند (دخان/ :»ليلة القدر«
 ).۴(دخان/

نازل شده است و سراسر نور و شب قدر، بزگوار و ارزشمند است؛ چون قرآن در آن 
ر است. شب قرآن و ینظ بی ت و سالمت و سعادت و از ھر جھت،کر و بریرحمت و خ

 ی هدیت است؛ و به عقیساز بشرنوشتو سر یتاب بزرگ آسمانکن یا ی جشن ساالنه
ھا مقّدر و نوشت انسانن است و در آن، مجّددًا مقّدرات و سرییر و تعی، شب تقدیبرخ
 سپارد.یم خود را به دست فرشتگان ماکاح یگردد و خداوند دستور اجراین میمع

 .۱۷۲۸ح  ۱/۵۵۱؛ و ابن ماجه ۷۵۸ح  ۳/۱۳۱ترمذی  -١
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دام شب؟ کبقره؛ اّما در  ی هسور۱۸۵ه یل آیبه دل ؛شب قدر در ماه رمضان است
ن از یکان شده است؛ لیرامون آن بیمختلف پ ست و در حدود چھل قولیروشن ن

از علما و صاحب  یاریبس یطاق، رأ یھاژه در شبیھفدھم رمضان تا آخر آن، به و
 است. ینظران اسالم

 پاسخ گفت:» شب قدر« ی هد به چند پرسش درباریحال، با
ار ین سؤال، سخن بسیده شده است؟ در پاسخ بدین شب، شب قدر نامیچرا ا -۱

 اند؛ از جمله: گفته
ه تمام مقّدرات بندگان در کده شده است ینام» قدر«ن جھت یشب قدر به ا الف)

ه کدخان است؛ آنجا  ی هن معنا، سوریشود؛ شاھد ا ین مییشب، تعتمام سال، در آن 
 د: یفرما یخداوند م

 ﴿ ٓ ا   إِ�َّ
َ
َ�َٰرَ�ٍة�  لَةٖ َ�ۡ  ِ�  َ�ٰهُ نَزلۡ أ ۡمٍر َحِكي�ٍ  ٣ُمنِذرِ�نَ  ُكنَّا إِنَّا مُّ

َ
 ﴾٤�ِيَها ُ�ۡفَرُق ُ�ُّ أ

 .]۴-۳[الدخان: 
افران ک( ی هم دھندیما ھمواره ب م.یا فرو فرستاده یتکر و بریما قرآن را در شب پر خ«

شان فرو یھا برا تابکم (و یا شان) بودهیامبران به سویان و ظالمان، با ارسال پکو مشر
، ھر کن شب مبارین سلسله است). در این حلقه از این قرآن ھم آخریم. ایا ده فرستا
را از باطل  قت آشنا و به سعادت برساند و اویه انسان را به حقک( یا مانهکیار حکگونه 

 ».ان و مقّرر گشته استیخدا) ب یو شقاوت دور گرداند، از سو
در آن شب،  که انگر آن استیه بکاست  یات متعددیان، ھماھنگ با رواین بیا

گر، در آن یگردد و ارزاق و سرآمد عمرھا و امور دین مییھا تعسال انسان یکمقّدرات 
 شود. ین مییتبو ق ی، تفرکشب مبار
را یار ندارد؛ زیاخت ی هانسان و مسأل ی هاراد یبا آزاد یچ گونه تضاّد یامر، ھ نیالبته ا

زان یافراد و م یھااقتیھا و لیستگیفرشتگان بر طبق شا ی هلیبه وس یر الھیه تقدک
 ھا است.ت و اعمال آنین کیمان و تقوا و پایا

 یریبه تعبا یق آن است؛ یه الککنند  می را مقّدر یزیس، آن چکھر  یبرا یعنی
ار یبا اخت ین، نه تنھا منافاتیه خود او فراھم شده است؛ و ایش از ناحیھانهیگر زمید

 ز است.یبر آن ن یدکیه تأکندارد، بل
قدر  یه داراکاند  دهین جھت شب قدر نامیه آن شب را از اکاند  ز گفتهین یبرخ ب)

 است. یمیو شرافت عظ
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ه قرآن با تمام کاند  ن نام خواندهیقدر را بداند: به خاطر آن، شب  ز گفتهیگاه ن ج) 
صاحب قدر، فرو فرستاده شده  ی فرشته ی لهیقدر و منزلتش بر رسول واالقدر و به وس

 است.
 ه قرآن در آن نازل گردد.که مقّدر شده است کاست  یه شبکن یا ای د)
در و ند، صاحب قکا یاح یدار آن شب را با عبادت و شب زندهکه  کسی هکن یا ای ه)

 شود. یمقام و منزلت م
ھا  ن بر آنیزم ی هه عرصکشوند  یه در آن شب، آن قدر فرشتگان نازل مکن یا ای و)

َوَمن ...﴿ز آمده است؛ مانند: ین» تنگ گرفتن« یر به معنایشود؛ چون تقد یتنگ م
تنگدست  یعنیھا تنگ شود ( که رزق بر آن یو کسان« .]۷[الطالق:  ﴾قُِدَر َعلَۡيهِ رِۡزقُهُ 

» لة القدریل« ی رھا، در مفھوم گستردهین تفسیان ایناگفته نماند که جمع م». ھستند)
 ر اول، از ھمه مناسبتر و معروفتر است.یبه طور کامل ممکن است؛ ھر چند که تفس

 ؟دام شب استکشب قدر  -۲
ه جمع کرا یست؛ زین یدیگونه تردچیدر ماه رمضان است، ھ» لة القدریل«ه کن یدر ا

َشۡهُر ﴿ د:یفرمایسو، خداوند م یکند؛ از ک ین معنا را اقتضا میات قرآن، ھمیان آیم
ِيٓ ٱَرَمَضاَن  نزَِل �ِيهِ  �َّ

ُ
ه قرآن در آن فرو کماه رمضان است «؛ ]۱۸۵[البقرة:  ﴾ۡلُقۡرَءانُ ٱأ

 ».فرستاده شده است

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ﴿ د:یفرمایگر مید یو از سو
َ
آ أ ما قرآن را در « ؛]۱[القدر:  ﴾١ۡلَقۡدرِ ٱإِ�َّ

 ».میا شب قدر فرو فرستاده
ماه رمضان است؟ گفتگو  یھادام شب از شبکدر » لة القدریل«ه کن یدر ا یول

ن از ھفدھم یکان شده است؛ لیرامون آن بیار است و در حدود چھل قول مختلف، پیبس
 است. ماءاز عل یاریبس یطاق، رأ یھاژه در شبیرمضان تا آخر آن، به و

 ۱؟است یه چرا شب قدر، مخفکنجاست یحال سؤال ا  -۳
بودن شب قدر در  یه مخفکن باورند ی، بر اینظران اسالماز علما و صاحب  یاریبس

ه مردم کن است یا یرمضان، برا کماه مبار یھاان شبیا در میسال،  یھاان شبیم
خود را در  یخداوند رضا و خشنوده کگونه ت دھند؛ ھمان یھا اھمن شبیا ی هبه ھم

تھا و عبادطاعت ی هرده است تا مردم به ھمکھا پنھان ھا و عبادتان انواع طاعتیم
رده است تا از ھمه کو گناھان پنھان  یان معاصیآورند و غضبش را در م یھا، رو
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نند و کرده است تا ھمه را احترام ک یان مردم، مخفیزند؛ و دوستانش را در میبپرھ
آورند؛ و اسم اعظم  یدعاھا، رو ی هرده است تا به ھمکان دعاھا، پنھان یاجابت را در م

 یساخته تا ھمه را بزرگ دارند؛ و وقت مرگ را مخف یش مخفیھاان اسمیرا در م
 ساخته است تا در ھمه حال آماده باشند.

 ؟چگونه شب قدر، برتر از ھزار ماه است  -۴
ن شب از ھزار ماه، به خاطر ارزش عبادت و یه بھتر بودن اکن است یظاھر امر ا

ه کلت عبادت آن یو فض» لة القدریل« یلت و برتریفض ،اتیآن شب است؛ و روا یایاح
 ند.کید مییامل تأکن معنا را به طور یفراوان است، ا یثیدر منابع حد

در آن،  یالھ یھاھا و رحمتتکن شب و نزول برین، نزول قرآن در ایعالوه بر ا
 ه از ھزار ماه برتر و واالتر باشد.کشود  یسبب م
 ؟چرا قرآن در شب قدر نازل شد  -۵

ھا و اقتیبر طبق ل -سال  یک یھا برانه در شب قدر، سرنوشت انساکاز آنجا 
ستاد و یدار بود و به عبادت اید آن شب را بیشود، باین مییتع - ھاآن یھایستگیشا

رحمت او  یشتر و بھتر برایب یاقتینمود و به درگاه خدا، رفت و ل یرد و خودسازکتوبه 
 رد.کدا یپ

د انسان در خواب غفلت و از ینباشود، ین مییه سرنوشت ما تعک ی؛ در لحظاتیآر
 خواھد داشت! یزیانگن صورت، سرنوشت غمیه در اکخبر باشد  بی ز غافل ویھمه چ

و  یختبخط سعادت و خوش تاب سرنوشت ساز است وک یکچون  - میرکقرآن 
ھا) ن سرنوشتیید در شب قدر (شب تعیبا - ھا در آن مشّخص شده استت انسانیھدا

وند یو چه پر معناست پ»! شب قدر«و » قرآن«ان یم ی هباست رابطینازل گردد؛ و چه ز
 .گر!یدیکن دو با یا

 ؟است یکیا شب قدر، در مناطق مختلف، یآ  -۶
ن است کست و ممیسان نیکبالد  ی هدر ھم یقمر یھاه آغاز ماهکدانند  یھمه م
ن، شب قدر ی، دوم ماه. بنابرایگرید ی ه، امروز اول ماه باشد و در منطقیادر منطقه

خود  ید برایدام باکب، ھر ین ترتین در سال بوده باشد؛ و بدیشب مع یکتواند ینم
 داشته باشند؟ یشب قدر

 ه:ک نیشود؛ و آن، ا یته روشن مکن یکن سؤال با توجه به یپاسخ ا
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یافتد؛ و ھمه میگر مید ی هرکمیه بر نکن است یزم ی هرکمین ی هیشب، ھمان سا
امل آن در ک ی هدور یکت است و کن در حریه، ھمراه گردش زمین سایه اکدانند 

امل ک ی هدور یکن است شب قدر، کن، ممیشود؛ بنابرایست و چھار ساعت انجام میب
ن را یه تمام نقاط زمک یکیست و چھار ساعت تاریمّدت ب یعنین باشد؛ یشب به دور زم

شود و ینقطه شروع م یکه آغاز آن از کدھد، شب قدر است یر پوشش خود قرار میز
)۱۹۲-۱۸۷صص ۲۷ر نمونه، جی: تفسکرد. (ر. یگیان میگر، پاید ی هدر نقط

 



 
 

 

 

 فصل سّوم

 )هِ یَعلَ  فقُمتَّ ] (۲۰[ - ۱۴۷۲

ْضىَح  َشِهْدُت : قَاَل  اهللا عبد بن ُجنُْدب َعن
َ ْ
 َ�ْعدُ  فَلَمْ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  انلَّْحرِ  يَْومَ  األ

ن
َ
ْمَ  يرى ُهوَ  فَإِذا وَسلم صَالته من َوفرغ ص� أ

َ
َضايِحٍّ  حل

َ
نْ  َ�بَْل  ُذحِبَْت  قَدْ  أ

َ
  أ

َ
 ِمنْ  َ�ْفَرغ

نْ  َ�بَْل  َذبَحَ  اَكنَ  َمنْ «: َ�َقاَل  َصَالتِهِ 
َ
َ  أ وْ  يَُص�ِّ

َ
َ  أ يَْذبَحْ  نَُص�ِّ

ْ
ْخَرى َماَكَ�َها فَل

ُ
 قَاَل : ِرَوايَةٍ  َوِ�  .»أ

نْ  َ�بَْل  َذبَحَ  اَكنَ  َمنْ «: َوقَاَل  َذبَحَ  ُ�مَّ  َخَطَب  ُ�مَّ  انلَّْحرِ  يَْومَ  ج انلَّيِبُّ  َص�َّ 
َ
َ  أ يَْذبَحْ  يَُص�ِّ

ْ
 فَل

ْخَرى
ُ
 .)١(»اهللا باسم فليذبح يَْذبَحْ  لَمْ  َوَمنْ  َماَكَ�َها أ

 ج د قربان، با رسول خداید: در روز عیگو س ) جندب بن عبدالله۲۰( -۱۴۷۲
ان رساندند، یه نماز گزاردند و سالم نماز گفتند و آن را به پاکن یبودم و به محض ا

از نماز  ج امبریه پکش از آن یه پکافتاد  یقربان یھا ناگھان نگاھشان به گوشت

 فرمودند: ج رو، آن حضرت نیدشان فارغ شوند، ذبح شده بودند؛ از ایع
د یه ما نماز عکش از آن یا فرمودند: پید بخواند _یه نماز عکش از آن یه پک یسک«
 یآن قربان یرا به جا یگریوان دید،) حید (پس از نماز عیند، باک یقربان - میبخوان

 ».ندک
 ن آمده است:ین چنیگر اید یتیروا در

د قربان نماز گزاردند؛ آن گاه یدر روز ع ج د: رسول خدایگو س جندب بن عبدالله
 ردند و فرمودند:ک ید پرداختند و پس از آن، قربانیع ی هراد خطبیبه ا

وان ید،) حید (پس از نماز عیند، باک ید قربانیش از گزاردن نماز عیپکه  کسی ھر«
ده باشد، یرا سر نبر یوانید، حیاز نمازعقبل که  کسی ند وک یآن قربان یرابه جا یگرید
 ».ندک ید، با نام خدا قربانید بعد از نماز عیبا

؛ ۴۳۶۸ح  ۷/۲۱۲؛ نسایی ۱۵۰۸ح  ۴/۷۸)؛ ترمذی ۱۹۶۰-۱ح ( ۳/۱۵۵۱؛ مسلم ۹۸۵بخاری ح  -١
 .۳/۱۱۳؛ و مسند احمد ۳۱۵۲ح  ۲/۱۰۵۳ابن ماجه 
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 اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا 
 رد:کد اشاره یته باکنجا به چھار نیدر ا شرح:

د ک، سّنت مؤینظران اسالم از علماء و صاحب یدگاه برخیردن از دک یقربان -۱

شان یه اکت شده است یروا ج خدا یامبر گرامیاز پ است؛ چون ج رسول خدا
ردند و ک یش قربانیخو ی هخود و خانواد یدو قوچ شاخدار و سالم را برا

 فرمودند:

از آِن  ین قربانیا! ایبار خدا« ؛»ّح من اّمتهضّ� من لم يُ و آهلو ا� هذا عن �مد«
 ». رده استکن یقربانه ک یه از اّمت وکاو؛ و از آِن ھر  ی هو خانواد ج محمد

دگاه امام یاز د» واجب«ردن واجب است. ک ید: قربانیگو/فهیامام ابوحن

 است. » فرض«ن تر از ییو پا» سّنت«، باالتر از فهیابوحن

 یاز، قربانین بی ھر شخص توانگر و ی هه بر ذمکن باور است یبر ا/فهیامام ابوحن

من اكن «فرمود:  ج امبریه پککند  می ث استداللین حدیردن واجب است؛ و به اک
ناضلم يُ و عنده سعة

ّ
انجام نداده  یه توانگر باشد و قربانکس کھر « ؛»ّح فال يقر�ّن مصال

 ».مسجد ما نگردد یکباشد، نزد
 ردن واجب است.ک یه قربانککند  می ث استداللین حدیفه، از ایامام ابوحن

 :یمان و موعد قربانز -۲
د در شھر) ین نماز عیترعیبعد از تمام شدن سر یعنید (ی، بعد از نماز عیزمان قربان

 ج رمکامبر ایگردد. پیمحسوب نم» یقربان«وان قبل از آن، یشود؛ و ذبح حیآغاز م
د، یآیرات به شمار مید، گوشِت صدقه و خیوان قبل از نماز عیه ذبح حکمقّرر فرمودند 

ز به فقرا و یوان را نیح گوشت آن یه اگر تمامکنه به عنوان عبادت و تّقرب؛ تا آنجا 
مند بھره» یقربان«مستمندان دھد، مشمول صدقه خواھد شد و از ثواب و پاداش 

حدود و  یردن عبادت است و عبادات ھمچون نماز، داراک یرا قربانید؛ زینخواھد گرد
 د.یرد و از حّد و مرز، تجاوز ننماید در وقت خود انجام پذیه باکاست  ینیاوقات مع

 ی؟ قطعًا جواب منفدن وقت آن، ادا نمودیتوان نماز ظھر را قبل از فرارس یا میآ
شورھا، مردم در کاز  یاست. در برخ ینیوقت مع یگونه دارا ھم ھمان یاست! قربان

اشتباه محض است و  یکن یه اکپردازند  یم یوان قربانید قربان، به ذبح حیشب ع
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بر او الزم  یقربان ی هداگردد و اع یم یواب و پاداش قربانثع ییع سّنت و تضییضتموجب 
 د.یآ یم

مردم شھر  یشود؛ و براید شروع میاز طلوع صبح صادِق روز ع یوقت ذبح قربان
ند؛ ینما یقربان د قربان و قبل از نمازیمراسم نماز ع یش از برگزاریه پکست یدرست ن

است و قبل از د قربان یمراسم نماز ع ی، پس از برگزاریوان قربانیبلکه زمان ذبح ح
ذبح » قیام التشریا«توان آن را تا سه روز یست؛ اّما میز نیجا یچ وجه قربانی، به ھنماز

 نمود.
رد، در آن صورت بر کد ذبح یش از نماز عیش را پیخو ی، قربانین رو، اگر فردیاز ا

د: از یگو س یان بجلیرا جندب بن سفیند؛ زکاش را اعاده یه قربانکالزم ست  یو

د بعد از نماز، یند، باک ید، قربانیس قبل از نماز عکھر «فرمود: یه مکدم یشن ج امبریپ
 و مسلم). یاربخ» (دینما یآن قربان یرا به جا یگریوان دیح

شود، اگر مردم آنجا، پس از ید قربان برگزار نمیه در آنجا نماز عک ییدر روستاھا
ینمودند، در آن صورت، قربانش را ذبح یخو یھاید، قربانیطلوع صبح صادق روز ع

 شان درست است.
 باشد؛ و ھرگاه آفتاِب  ید و در دو روز پس از آن، درست می، در روز عیو ذبح قربان

ن وقت یرسد؛ و بھتریان میز به پاین یرد، وقت قربانکالحّجه غروب یروز دوازدھم ذ
 باشد. ی، روز اول و پس از آن، روز دوم و در آخر، روز سّوم میقربان یبرا

رد، در آن صورت کن روزھا ذبح یا یھااز شب یکیش را در یخو ی، قربانیو اگر فرد
وان به خاطر یح یھااز رگ یه برخکرا احتمال دارد یز است؛ زیت جایراھکار با کن یا

 ده نشود.یشب، بر یکیتار
چاق و فربه و بھتر و سالمتر باشد، ثواب و پاداش آن  یوان قربانیاندازه حھر  -۳

شگاه خداوند بلند مرتبه است و بر انسان یه به پیه آن ھدکرا یشتر است؛ زیب
 ید؛ نه اھدایم ذات معبود نمایز را تقدین چیه بھترکمسلمان الزم است 

 راھت و منفور باشد.که از نظر انسان، مورد ک یزیچ
ا ھر یسته باشد، کا شاخ شیا لنگ، یور، کا یار الغر، یه بسک یوانیاختصاص دادن ح

 ست...یز نیجا یقربان یه داشته باشد، براک یگریب دیع
د؛ و ھمان یخدا اھداء نمابه ن را در راه تّقرب یترزهکین و پایزترید تمیمسلمان با

ن یشگاه خداوند بلند مرتبه؛ و ایه به پیعبارت است از ھد یان شد، قربانیه بکطور 
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د؛ و ینمایاھدا م یشگاه الھیرا به پ یزیه چه چکخداست  ی هانتخاب بند یبرا یآزمون
توانند داشته باشند. خداوند یسالم م یھاقهیھا و سلخوب را ذوق یھاطبعًا انتخاب

 خواھد.یشما را م ییه تقوا و پارساکخواھد، بلیما را نم یوان قربانیگوشت و خون ح
رات شود؛ یآن صدقه و خ ی، بھایوان قربانیذبح ح یه به جاکست یدرست ن -۴

از شعائر اسالم است و موجب تقّرب به دربار خداوند بلند  یکیوان، یحرا ذبح یز

پروردگارت نماز  یبرا«؛ ]٢وثر: ک[ال ﴾٢ۡ�َرۡ ٱفََصّلِ لَِرّ�َِك وَ ﴿مرتبه خواھد بود؛ 
 ».نک یبگزار و قربان

 میاز سّنت پدرمان ابراھ یرویم به پیدھیرا انجام م یما مسلمانان ھم، عمل قربان

ه در کداد، آن ھنگام  یرو میابراھ یه راجع به قربانکمھم  ی هآن واقع یادآوریو 

را  یند و او ھم فرمان وحک یرا قربان لیه فرزندش اسماعکشد  یخواب بدو وح
و غربت به فرزند  یریه در آن دوران پک یارد و با وجود آن ھمه شوق و عالقهکاجابت 

فرزند به سر برده  یه در تمّنا و آرزوک ینوجوانش داشت و پس از آن مّدت زمان طوالن

دھا و یھمۀ ام میبدو عطا فرموده بود و ابراھ یمیبود و باالخره، خداوند فرزند حل
 یخود را به آ ن فرزند بسته بود، در جھت اطاعت فرمان پروردگار، در راستا یآرزوھا
اش یببرد و قرباناش رفت تا او را به قربانگاه صادقه، نزد فرزند و جگر گوشه یایآن رؤ

ن سّن و یدر ا یپدر ی هل، دربارکسخت و مش یامتحان بود... امتحان یکن یند؛ اک
، یدن به دوران نوجوانیم، پس از رسیب و حلینج یبا پسر یطیان شریسال و در چن
از  یتین موقعیشود؛ در چنیدھا و آرزوھا به او بسته میام ی هه ھمک یدرسّن و سال

 .ن!ک یه: فرزندت را قربانکد یآیمجانب خداوند فرمان 

شگاه یوسته در پیا پیه آکد یازمایرا ب میل خود ابراھیخل خواھد قلِب یخداوند م
رده و قلبش کدا ین فرزند، تعّلق خاطر پیه به اکن یا ایمعبودش خالص و مخلص است؛ 

 یل بود؛ ولکق و مشیش روشن و امتحان دقیآزما یکن یبه او مشغول است! ا

 د.ین آزمون موّفق گردیدر ا میابراھ
دست او را  یریا غافلگیه با زور کخواست یفرزندش رفت. نم ین رو، به سویاز ا

 د:یگویگذارد و به او میان میه را با او در میرد و ببرد. قضیبگ

﴿ ٓ َرىٰ  َ�ُٰبَ�َّ إِّ�ِ
َ
ۡ ٱ ِ�  أ ٓ  َمَنامِ ل ِ�ّ

َ
ذۡ  �

َ
  .]۱۰۲[الصافات:  ﴾َماَذا تََرىٰ  نُظرۡ فَٱ َ�َُك أ
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ن چه به یبرم! پس بب یه تو را سر مکنم یب ین میمن! من در خواب چن کپسر یا«
 ؟»دیآ ینظرت م

م، کمان محینان مؤمنانه و ایه با اطمکد، بلیو ترد کچ دلھره و شیز بدون ھیپسر ن
 د:یگویم

 ... َیا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر... /۱۰۲(صافات( 
 ».نکانجام ده و امر پروردگارت را اجرا  یا ه مأمور شدهکپدر من! ھر آنچه را  یا«

ٓ  إِن َسَتِجُدِ�ٓ ﴿ ُ ٱ ءَ َشا  ]۱۰۲[الصافات:  ﴾�َّ
 ».افتی یان خواھیباکیب به خواست خدا، مرا از شیعنقر«

با  یل به خداوند بلند مرتبه. وکرو، تواضع و تویمان، نیاست سرشار از ا ین، سخنیا
ول به که آن را موکرد، بلکار نکن یشجاعانه، اقدام به ا یاهیقھرمانانه و روح یحالت

ُ ٱَسَتِجُدِ�ٓ إِن َشآَء ﴿نمود. در گفتار:  یت الھیمش ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �َّ ار را به خدا ک ﴾ل�َّ
ن و صبر و یقیه به انسان، کفقط ذات خداوند است  یعنیول نمود؛ کارجاع داد و مو

 بخشد.یقّوت اعصاب م

ۡسلََما﴿
َ
ٓ أ ا  یوقت یعنی ؛»(پدر و پسر) تن در دادندھردو  یوقت« ؛]۱۰۳[الصافات:  ﴾فَلَمَّ

م پدر نمود یردند و پسر گردن خود را تسلکپدر و فرزند، خود را واگذار فرمان خدا 

 یوقت یعنی ؛»ندکاف کخا یرو یشانیپسر را با پ ،و پدر«؛ ]۱۰۳[الصافات:  ﴾لِۡلَجبِ�ِ  ۥَوتَلَّهُ ﴿

د، بشارت یند و خواست فرمان خدا را اجرا نماکاف یشانیپ یرا رو لیاسماع میابراھ
 ه:کد یو مژده رس

ن َ�ٰهُ َوَ�َٰديۡ ﴿
َ
إِبَۡ�ٰهِيمُ  أ ۡقَت  ١٠٤َ�ٰٓ ٓۚ َقۡد َصدَّ إِنَّ  ١٠٥ٱلُۡمۡحِسنِ�َ إِنَّا َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي  ٱلرُّۡءيَا

ْ َ�َٰذا لَُهَو  ُؤا  .]۱۰۷-۱۰۴[الصافات:  ﴾١٠٧َوفََديَۡ�ُٰه بِِذبٍۡح َعِظي�ٖ  ١٠٦ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰٓ
گونه  نی؛ ما ایو دانست یدیم! تو خواب را راست دیابراھ یه: اکم یاد زدیم را فریابراھ«

مان یانگر (ایه بکاست  یشیش، مسّلمًا آزماین آزمایم؛ ایدھ یاران پاداش مک ویکبه ن
را فدا و بالگردان او  یبزرگ یما قربان ) است.ین صادق به خداوند ھستیقیامل و ک
 ».میردک
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ن قوچ را به یگفت: ا یآورد و به و میرا خدمت ابراھ یقوچ لیبه ھر حال، جبرئ
اد آن خاطره و یسّنت شده و به  ینون، قربانکخ تا ین. از آن تارک یفرزندت قربان یجا
 م.ینکیم یز قربانیآن ماجرا، ما مسلمانان ن یادآوریبا 

خود را جاودانه گردانند و  یخیع تاریدادھا و وقایه روکوسته در صددند یھا، پمّلت
روز « ،»دیروز تبع« ،»روز استقالل«خود را از جمله  یخیتار یدادھایاز رو یبرخ

ام یااز ام الله، یرا از ا ین روزیز چنین یرند. اّمت اسالمیو امثال آن را جشن گ» یروزیپ
دان در یجاو یقھرمان یکن روز، روز بروز یآورد؛ ایشمار ممان به یام ایت، از ایانسان
در  یه خداوند بلند مرتبه با قرار دادن شعار قربانکاست  یخ اّمت اسالمیتار ی هصحن
 یاد آن روز، قربانیدان ساخته است. مسلمانان، به یحّج، آن خاطره را جاو کمناس

شتر از صدقه یاست و ثواب و پاداش آن، به مراتب ب یمیسّنت ابراھ یکن، یو اکنند  می
خود را صدقه  یھایمت قربانیس قکه ھرکاست؛ اگر بنا باشد  یدادن با بھا و پول قربان

اسالم  ،ن رویان خواھد رفت؛ از ای، از رونق افتاده و از مین شعار مھم اسالمیبدھد، ا
یه نمکست ین کین شیانابربا گردد؛ یاح کین شعار و ُنُس یه چنکن است یخواھان ا

 رات نمود.یآن را صدقه و خ ی، بھایوان قربانیذبح ح یتوان به جا
 )حیَصحِ ] (۲۱[ - ۱۴۷۳

نَّ  نَافِعٍ  َوَ�نْ 
َ
ْضىَح : قَاَل  ُ�َمرَ  اْ�نَ  أ

َ ْ
ْضىَح  يَْوم بعد يَْوَمانِ  األ

َ ْ
اهُ . األ وَ الك رَ  .)١(مَ

ردن در دو ک یاست: قربانگفته  س د: عبدالله بن عمریگو س ) نافع۲۱( -۱۴۷۳
 ه در مجموع، سه روز خواھد شد).کرد (یگ ید، انجام میروز پس از روز ع

 ت کرده است]یث را مالک رواین حدی[ا
ھرگاه  هکن است یث بر ایان و ناقالِن حدیعادت محدثان و راو :»مثله« 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

 ».کتاب الضحایا« ۱۲ح  ۲/۲۸۷مالک  موطأ -١

 

                                           



 ٦٠٣  قربانی)) ۴۸( باب: (کتاب الصلوة

گر موافق باشند، نه از یبا ھمد یث معنیث از حیحدھردو  رد کهیگ یاستفاده قرار م
 ن است که گفته شد.یز ھمین یث لفظ. قول مشھور علماء و صاحب نظران اسالمیح

، در »مثله«اند: اصطالح  گفتهاند و  ان داشتهیه را بین قضیاز علماء عکس ا یو برخ
ث لفظ ـ یـ نه از ح یث معنیث، از حیحدھردو  رد کهیگ یمورد استفاده قرار م یاتیروا

ث یحدھردو  رود که یبه کار م یثی، در احاد»نحوه«گر موافق باشند و اصطالح یبا ھمد
 زیشتر نیکه پ چنان یگر باشند؛ ولیکدی، موافق یث معنیث لفظ و ھم از حیھم از ح

 تر است. حیگفته شد، قول اول، مشھورتر و صح
 )فیَضعِ ] (۲۲[ - ۱۴۷۴

ِّ  َ�نْ  َوَ�لََغِ� : َوقَاَل  يِب  بِْن  يلَعِ
َ
 .)١(مثله َطاِلٍب  أ

ر ینظ یثیز حدین س طالب یبن اب ید: از علیگو/) و مالک بن انس۲۲( -۱۴۷۴
 ده است.یبه من رس -و در لفظ و معنا  -ت باال یروا

 :»یوم االضحیومان بعد ی یاالضح«
ھا و از عبادت یخدوند است. بعض یردن، عبادت و تقّرب جستن به سوک یقربان

باشد ین نوع میردن ھم از اک یه قربانکھستند  ینیھا، محدود به وقت و زمان معتقّرب
د ینماز ع یکشتر از یب ید قربان است. اگر در شھریو وقت آن، محدود به بعد از نماز ع

توان ید است و مین نماز عینخستاز ردن، پس از فارغ شدن ک یشود، زمان قربانبرگزار 
شود، به یده مینام» قیام التشریا«ه کروز سوم چنین  ھم وان را به روز دوم ویشتن حک

 ر انداخت.یتأخ
ن یعتریبعد از تمام شدن سر یعنید (ی، بعد از نماز عیبه ھر حال؛ زمان و موعد قربان

گردد. یمحسوب نم» یقربان«وان قبل از آن، یشود؛ و ذبح حیر) آغاز مد در شھینماز ع

رات به ید، گوشت صدقه و خیوان قبل از نماز عیه ذبح حکمقّرر فرمودند  ج امبریپ
ز یوان را نیگوشت آن ح یه اگر تمامکد، نه به عنوان عبادت و تقّرب؛ از آنجا یآیشمار م

، یصدقه خواھد شد و از ثواب و پاداش قربانبه فقرا و مستمندان دھد، مشمول ثواب 
 یعبادت است و عبادات، ھمچون نماز، داراردن،ک یرا قربانیزد؛یمند نخواھد گردبھره

رد و از حّد و مرز تجاوز ید در وقت خودش انجام پذیه باکاست  ینیحدود و اوقات مع
 د.یننما

 ».کتاب الضحایا« ۱۲ح  ۲/۲۸۷موطأ مالک  -١

 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٦٠٤

 ینمود؟ قطعًا، جواب منفدن وقت آن، ادا یتوان نماز ظھر را قبل از فرا رسیا میآ
از  یشورھا، برخکاز  یاست. در بعض ینیوقت مع یگونه داراھم ھمان یاست! قربان

اشتباه محض  یکن، یه اکپردازند یم یوان قربانید قربان، به ذبح حیمردم در شب ع
، بر او الزم یقربان ی هگردد و اعادیم یع ثواب قربانییع سّنت و تضییاست و موجب تض

 د.یآیم
 شود و تا دو روز بعد از آن ادامه دارد.ید، شروع میبعد از نماز ع یوقت قربان

 :سؤال یک
م، اّما چه یستیآن ن یتیو اثرات ترب یت قربانیر فلسفه و اھمکند: ما منیگویم یبرخ

ه مردم آزاد گذارده شوند کست یا بھتر نیانجام شود؛ آ ینیه در اوقات معکدارد  یلزوم
 فه را انجام دھد؟ین وظی، ایروح یھنگام فرصت و آمادگبه ھرکس  و

 :دگفتیدر پاسخ با
ن قرار یط معی، تحت انضباط و شرایتیه اگر مسائل تربکتجربه نشان داده است 

یمتزلزل م یلّ کسپارند و اساس آن به یم یآن را به دست فراموش یارد، عّدهینگ
 رد؛ تایق قرار گین و تحت انضباط دقید در اوقات معیگونه مسائل، حتمًا بانیگردد؛ ا

ه انجام کن یردن آن نداشته باشد؛ به خصوص اک کتر یبرا یاعذر و بھانهکس  ھیچ
وه کش یدارا - روز یکدر  - ین، آن ھم به صورت دسته جمعین عبادات در وقت معیا

 یکقت، یباشد؛ و در حقیار نمکه قابل انکاست  یخاصّ  یر و عظمت و بزرگیو تأث
 دھد.یل مکیتش یبزرگ انسان ساز السک

 )حسن] (۲۳[ - ۱۴۷۵

قَامَ : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
َ
ـمَ بِ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  أ

ْ
اهُ . يُضيح ِسنِ�َ  َعرْشَ  ِدينَةِ ال وَ  رَ

يّ  ذِ مِ ْ  .)١(الرتِّ

ده سال  ،(پس از ھجرت) ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۲۳( -۱۴۷۵
 ردند.ک یم ین ده سال، قربانیمنوره اقامت داشتند و در ھر سال از ا ی هنیدر مد
 رده است]کت یروا یث را ترمذین حدی[ا

ش در یونت خوکدر روزگار س ج ه رسول خداکشود  یث دانسته مین حدیاز ا شرح:
گردد  ین معلوم میچن ۱۴۶۲ث یردند؛ و از حدک یم یمنوره، ھمه ساله قربان ی هنیمد

 .۲/۳۸؛ و مسند احمد ۱۵۰۷ح  ۴/۷۸ترمذی  -١

 

                                           



 ٦٠٥  قربانی)) ۴۸( باب: (کتاب الصلوة

رده بودند تا کسفارش  س طالب یبن اب یبه عل ج پس از وفات، آن حضرت یه براک

ن و یرا نصب الع ج ز سفارش رسول خداین س یند؛ و علک یشان قربانیھر سال، از جانب ا

را  یوانیح ج رمکامبر ایوسته، ھمه ساله از جانب پیش قرار داده بود و پیگوش خو ی هزیآو
گاه آن در اسالم یت و جایانگر اھمین خود، بیو ا رد؛ک یم ید قربان، قربانیدر روز ع

 است.
 )فیَضعِ ] (۲۴[ - ۱۴۷۶

ْرَ�مَ  بِْن  َز�ْدِ  َوَ�نْ 
َ
ْصَحاُب  قَاَل : قَاَل  أ

َ
؟ َهِذهِ  َما هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا :ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  أ َضايِحُّ

َ ْ
 األ

َالم َعلَيْهِ  إِبَْراِهيم أبي�م ُسنَّةُ «: قَاَل  َا َ�َما: قَالُوا »السَّ
َ

 بُِ�لِّ «: قَاَل  ؟هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا ِ�يَها نل
وُف : قَالُوا .»َحَسنَةٌ  َشْعَرةٍ  وِف  ِمنَ  َشْعَرةٍ  بُِ�لِّ «: قَاَل  ؟هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا فَالصُّ اهُ  »َحَسنَة الصُّ وَ  رَ

د ابْن أَمحْ ه وَ اجَ  .)١(مَ

خطاب به آن  ج اران رسول خدایاز)  ید: (برخیگو س رقماد بن ی) ز۲۴( -۱۴۷۶

ست؟ آن یھا چ ین قربانیا یژگیقت و ویخدا! حق ی هفرستاد یگفتند: ا ج حضرت

 در پاسخ فرمودند: ج حضرت

ش از ھمه، خداوند بلند مرتبه یرا پیاست؛ (ز 7میروش پدرتان ابراھ ردن، ک یقربان«
ز داده ین دستور، به من و اّمت من نیرد؛ و اک یز قربانیداد و او ن یبدو دستور قربان

 ».شده است)
ما  یبرا یھا، چه پاداش و ثواب ین قربانیخدا! در ا ی هفرستاد یدند: ایدوباره پرس

 وجود دارد؟

به  یکین یک، یوان قربانیح یاز موھا یھر مو یدر ازا«فرمودند:  ج آن حضرت
 .»شود یم یشما ارزان

پشم ھستند،  یاه دارک یواناتی: حیعنین پاداش را دارد؟ (یز ھمیا پشم نیگفتند: آ
از ھریک  یھا ه پشم دارند و شمار تار پشمکندارند، بل یه موکره یش، شتر و غیمانند: م

ھا،  از آن یپشم را باز ھم در مقابل ھر تایرسد؛ آ یش از آن میا بیھزار   ھا به چند صد آن

 .۴/۳۶۸؛ و مسند احمد ۳۱۲۷ح  ۲/۱۰۴۵ماجه  ابن -١

 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٦٠٦

از  ھر تار پشم ی؛ در ازایآر«فرمودند:  ج ن اجر و پاداش وجود دارد؟ آن حضرتیھم
 .»شود یم یبه شما ارزان یکین یکز، ین یوان قربانیح یھا پشم

 اند] ه ردکت یث را احمد بن حنبل و ابن ماجه رواین حدی[ا

 است. یقربان یژگیقت و ویخچه، حقیسؤال از تار :»ما هذه االضاحي« شرح:

ھا و  عرب هکا به خاطر آن است ی ،میاطالق پدر بر ابراھ :»سنة ابيكم ابراهيم«

ھا  ه آنکن بود یا به خاطر ایبودند و  لیمسلمانان آن روزگار، غالبًا از نسل اسماع

 یو معنو یپدر روحان یکشمردند و از او به صورت  یرا بزرگ م می، ابراھیھمگ
ت آلوده شده یدر روزگار جاھل ،با انواع خرافات ،او کن پاییچند آردند؛ ھرک یاحترام م

 بود.

ده است؛ با وجود ینام ج یرا پدر اّمت محّمد میابراھ ج رمکامبر ایپبه ھر حال، 

 ج رسول خدا یاین ،میه ابراھکن بدان خاطر است یستند؛ ایه ھمگان از نسل او نکنیا
 ش است.یبوده و او ھم از لحاظ شفقت و رحمت، ھمچون پدر اّمت خو

 



 
 

 

 

 )۴۹باب (
 »عتیرة«

(حیوانی که در روزگار تاریک 
جاهلیت، برای خدایان خود در ماه 

کردند و آن را  رجب، قربانی می
 اند). گفته نیز می» رجبیة«

 



 
 

 

 

 فصل اول

فق] (۱[ - ۱۴۷۷  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َ�نْ 
َ
 «: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
  فََرعَ  ال

َ
فرع: قَاَل  .»َعِتَ�ةَ  َوال

ْ
 ينْتج اَكنَ  نتاج أول: َوال

َعِتَ�ةُ . ِلَطَواِ�يِتِهمْ  يَْذحَبُونَهُ  اَكنُوا لَُهمْ 
ْ
 .)١(رََجٍب  يِف : َوال

با نام  یزیدر اسالم، چ«فرمودند:  ج امبر خداید: پیگو س رهیابو ھر )۱( -۱۴۷۷
 .»وجود ندارد )»رةیعت«و » َفَرع«

 د:یگو» رةیعت«و » فرع«ن معنا و مفھوم ییتب ح وی(در توض س رهیابو ھر
 )ان و چندگانه پرستان،که (مشرکوان بود یح ی هدیین زایعبارت از نخست :»فرع«

ه آن را در ماه کبود  یوانیز حین» رةیعت«ردند؛ و ک یش ذبح میخو یھا بت یآن را برا
 نمودند. یرجب ذبح م

 اند] ردهکت یو مسلم روا یث را نجارین حدی[ا
ان و چندگانه پرستان، آن که مشرکشتر بود  ی هدیین زایعبارت از اّول :»فرع« شرح:

 افتد.یدر نسل شتر ماده ب یت و فزونکدند تا بریبر یش سر میخو یھا بت یرا برا
 یھا، قربانبت یشتر را برا ی هن بچیت، اّولیجاھل یکگر، در دوران تارید یریبه تعب

 دند.ینامیم» َفرع«ردند و آن را کیم
 یان خود در ماه رجب قربانیخدا یت، برایه در روزگار جاھلکبود  یوانیح :»رةیعت«

 گفتند. یز مین» ةیرجب«ردند و آن را ک یم
 یھا قربان بت یت برایاھلجه در دوران کاست  یوانیح :»رةیعت«گر سخن؛ یبه د

ھا، خط بطالن  آن یز بر تمامیختند و اسالم نیر یھا م ردند و خون آن را بر سر بتک یم
 رد.کد و ھمه را مردود اعالم یشک

؛ ترمذی ۲۸۳۱ح  ۳/۲۵۶)؛ ابوداود ۱۹۷۶-۳۸ح ( ۳/۱۵۶۴؛ مسلم ۵۴۷۴ح  ۹/۵۹۶ بخاری -١
؛ ۱۹۶۴ح  ۳/۱۱۰؛ دارمی ۳۱۶۸ح  ۲/۱۰۵۸؛ ابن ماجه ۴۲۲۲ح  ۷/۱۶۷ی ؛ نسای۱۵۱۲ح  ۴/۸۱

 .۲/۲۳۹و مسند احمد 

                                           



 ٦٠٩...) ت،یجاهل کیتار روزگار در که یوانیح( »رةیعت) «۴۹( باب: (کتاب المصابیح

ن یان دروغیش؛ خداکسر :»طاغوت«است؛ » طاغوت«، جمع تیطواغ :»تھمیطواغ«
به » اءی«و سپس » غبوتَر «بوده است مثل » وتیَطغَ «(در اصل  .و مردمان متجاوز

ه به کاست  یل شده است. طاغوت مصدریر شده و بعد به الف تبدکذ» نیغ« یجا
 .)رود یار مکه اسم فاعل است به ک »یطاغ« یجا

ا یو تجاوز از حّد  یتعّد « یگرفته شده و به معنا» انیطغ«از » طاغوت« ی هواژ
ه ک یزیبه ھر چ یلّ کر شده است و به طور کذ »ودیستن حدود و قکو ش یشکسر
طان، بت، ین رو، به شیباشد، اطالق شده است. از ا یانگریتجاوز و طغ ی هلیوس

» طاغوت«شود،  یر حّق منتھیه به غک یریتاتور و ھر مسیکم ظالم و دکتجاوزگر، حا
را یھستند؛ ز» طاغوت«نند، کیم یه به باطل داورکھا ن، آنیشود؛ بنابرایگفته م

 اند.ستهکو حق و عدالت را ش یالھ یحدود و مرزھا
ز خدا؛ ج یار رفته است: ھر معبودک، به ین معانیبه ا» طاغوت«به ھر حال، 

از راه حق شود؛  یان و دوریطغ ی هیه اطاعت از آن، ماک یزیو ھر چھرکس  طان؛یش
 یاز او فرمانبردار یه در شّر و بدک یده شود و چه فرماندھیه پرستک یادهیچه آفر

ر و مؤنث در آن، که انسان را از راه بدر برد. مفرد و مذکباشد  یمنیگردد؛ و چه اھر
 سان است.یک

 ث:ین حدیام ایپ :»رةیال عتال فرع و «
و مّلت  ین اّمت (اّمت محمدیه اکن موضوع اشاره رفته است یبه ا ،ثین حدیدر ا

ن امت از راه راست و درست یھا جدا است، چراکه افراد ا ھا و ملت امت ی هی) از بقیقرآن
 دارند.  یگرید یھا ان و ملل، راهیگر ادیان و دیحیان و مسیھودیبرخوردارند و 

نه آمده ین زمیدر ا یادیات زیات و روای، آیث نبویاحاد ی قرآن و در مجموعهدر 
ت یھا جدا است. شخص ه امتین امت از بقیرساند که ا ین را میاست که مجموعًا ا

 گر باشد. ید یھا ان و امتیحیان و مسیھودی )یرو( د دنبالهیدارد و نبا یمنحصر به فرد
ث تکرار یاز احاد یارید) در بسینھا مخالفت کنآ (با» خالفوھم« ی ن خاطر واژهیبه ا

ش را حفظ یت خویسته است که استقالل و ھوی، شایامت محمد یشده است، پس برا
ان و یھودیدھند و از عادات و سخنان  یان خط و مشیکنند و به جھان و جھان

نکنند و اخالق و رفتار آنھا را  یروید آنھا پیان متأثر نشوند و از رسوم و تقالیحیمس
 خود را حفظ کنند. یت اسالمیت و شخصیند و درھر حال ھویانتخاب ننما

 د: یگو ینه مین زمیدر ا یوسف قرضاویدکتر 
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م، چون امت یت منحصر به فرد خودمان را دارا باشید ما مسلمانان، شخصیبا«
ھا را  امت یاستاد ی ھا نمونه است. ما رتبه انسان ی، اّمت وسط است که برایاسالم

م، پس چرا از یخته شدیھا برانگ ت انسانیھدا یم که براین امت ھستیم، ما بھتریدار

م را در وجود ما بکارد تا به ین مفاھیخواھد ا یم ج امبر اکرمیم؟ پیکن یرویگران پید

رو و  رو و دنبالهیما پ خواھد که ینم ج امبریم. پیت و استقالل خود افتخارکنیشخص
 د:یث که به صورت خبرآمده است توجه کنین حدیم. به ھشدار ایگران باشیرو دیپ

 بذراع، حيّت لو دخلوا ُجحر ضّب و تلتبعّن سن من قبل�م، شرباً �شرب« 
ً
ذرااع

خلتموه
َ

 » دل
د کرد، به یخواھ یرویان پینیشیپ یھا وجب به وجب و ذرع به ذرع از روش«
 .»د شدیشوند، شما ھم داخل آن خواھ ھم یکه اگر داخل سوراخ سوسمار ینحو
مد «شود به نام  یک ُمد میاگر داخل سوراخ سوسمار شوند، سوراخ سوسمار  یعنی

 ن کار رایپشت سرشان بلند کنند، جوانان ما ھم ھم یکه موھا یوقت» سوراخ سوسمار
ن ما ھم به شکل سوسک کنند، جوانا یاه میخود را مثل سوسک، س یحتکنند  می

 ند.یآ یاه در میس
ن یا انسان از دید کورکورانه؟ آین تقلیت منحصر به فرد ما در برابر ایکجاست شخص

 کند؟  یرویگران پید یخود خارج شود تا از گمراھ یت اسالمیو شخص

 یرویان پینیشیکدام پ یھا دند که: از روشیپرس ج امبر اکرمیکه از پ یوقت
 م کرد؟ یخواھ

 ؟ یفرمود: پس از چه کس ج امبریم کرد؟ پید خواھیتقل یھود و نصاریا از یآ
که در  یشوند؟ ما دستورات یھود و نصارید ما یست که اساتیتأسف ن یا جایآ

ن یم که نسبت ایندار یم، کاریکن یاجرا م آمده است،» ھونیص یپروتوکالت حکما«
 یھا نه دانسته، خواسته ایا نه، ما دانسته یھون درست است یص یبه حکما» پرتوکالت«

 .)١(میع فرمان آنانیم و مطیکن یآنان را اجرا م
به فرد و مستقل خود  ت منحصریدار باشند و شخصیار و بید ھوشیپس مسلمانان با

ن یاوامر و فرام یاجرا یش بنازند و در راستاین خویرا حفظ و حراست کنند و به آئ

 .۶۱ – ۶۰ابراھیم ساعدی ص  :ترجمه ،سنت و بدعت -١
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امبرشان و به یپ ز بگذرند و به سّنتیش و نشر و پخش آن، از ھمه چیمکتب خو
ان یان و ترسایھودیگران و یرو دیرو و پ ت و استقالل خود، افتخار کنند و دنبالهیشخص

نباشند. 

 





 
 

 

 

 دومفصل 

 )فیَضعِ ] (۲[ - ۱۴۷۸

َها يَا«: َ�ُقوُل  فََسِمْعتُهُ  بَِعَرفَةَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  ُوقُوفًا ُكنَّا: قَاَل  سليم بن �نف َعن ُّ�
َ
� 

ْهِل  لُكِّ  ىلَعَ  إِنَّ  انلَّاُس 
َ
ْضِحيَّةً  اَعمٍ  لُكِّ  يِف  َ�يٍْت  أ

ُ
َعِتَ�ُة؟ َما تَْدُرونَ  َهْل  وََعِتَ�ةً  أ

ْ
 الَّيِت  ِ�َ  ال

وَ�َها اهُ  .»الرََّجِبيَّةَ  �َُسمُّ وَ يّ  رَ ذِ مِ ْ أَبُو الرتِّ د وَ اوُ ائِيّ  دَ النَّسَ ابْن وَ الَ  ماجمه وَ قَ يُّ  وَ ذِ مِ ْ ا: الرتِّ ذَ يثٌ  هَ دِ  حَ

يبٌ  رِ عِيفُ  غَ نَادِ  ضَ سْ ِ الَ  اإلْ قَ د أَبُو وَ اوُ ة: دَ ريَ
تِ عَ الْ ة وَ وخَ نْسُ  .)١(مَ

ن عرفات، یدر سرزم ج ھمراه با رسول خداد: یگو س می) مخنف بن ُسل۲( -۱۴۷۸

 فرمودند:  یه مکدم یشن ج م؛ از آن حضرتیستاده بودیا
ا یواجب است. آ» رةیعت«و » یقربان«در ھر سال،  یا مردم! بر ھر خانواده یھان ا«

» ةیرجب«ه مردم، به آن کاست  یزیھمان چ ،»رةیعت«ست؟ یچ» رةیعت«د یدان یم
 .»ندیگو یم

گفته  یو ترمذ ؛اند ردهکت یو ابن ماجه روا ییاس، ابو داود، نیترمذث را ین حدی[ا
فته است: باشد. و ابوداود گ یف میز ضعینآن ه اسناد کب است یغر یثین، حدیاست: ا

 .]منسوخ شده است» رةیعت«

منسوخ  ج رسول خدا ی هن فرمودیل ایبه دل» رةیعت«م کبه ھر حال، ح شرح:
در اسالم،  یا رهیفرع و عت« ؛»رةیال فرع و ال عت«ند: یفرما یه مکده است؛ آنجا یگرد

 .»وجود ندارد
 ست.ین» یقربان«مستلزم نسخ  ،»رةیعت«ه نسخ کپر واضح است 

، از سلف ینیختگان و فرزانگان دیو فرھ یعلماء و دانشوران اسالم »:منسوخة«

اتفاق نظر دارند. و جز  ج امبریث پیگرفته تا خلف، بر ثبوت نسخ در کتاب خدا و احاد

ح  ۲/۱۰۴۵؛ ابن ماجه ۴۲۲۴ح  ۷/۱۶۷؛ نسایی ۱۵۱۸ح  ۴/۹۹؛ ترمذی ۲۷۸۸ح  ۳/۲۶۶ ابوداود -١
 .۴/۲۱۵؛ و مسند احمد ۳۱۲۵
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ث یمخالف ثبوت نسخ در قرآن و حد یکه نظرشان فاقد اعتباراست. کس یاندک ی عده
 ست.ین

آن است.  یدر جا یگریو نشاندن د یزیل نمودن چیزا یدر لغت به معنا» نسخ«
ل گشته و یه زایه را نسخ کرد که سایآفتاب، سا یعنی» نسخت الشمس الظل« :مانند

 آنرا گرفته است. یجا ییروشنا
 یعنی» یل الشرعیبدل یرفع الحکم الشرع«و درعرف اھل اصول، نسخ عبارت از  

 .»یک فرمان شرعیک حکم و ی ی لهیبوس یک حکم شرعیبرداشتن «
د و در یفرما یرا مناسب با زمان نافذ م یحکم شرع ،ألاوقات خداوند  یگاھ یعنی
ن یاز ب ییھا م را به خاطر مصلحتکح نیخود، ا ی گر با حکمت شامله و کاملهید یزمان

ن عمل یات زمان باشد. به ایمقتض یند، تا ھمپاک یصادر م یدیم جدکبرده و ح
» ناسخ«د یو به حکم جد »منسوخ«ن یشیو پ یمید و به حکم قدشو یگفته م»نسخ«
 ند. یگو یم

 »: نسخ ی دهیحکمت و فا«
 د: یگو ینه مین زمیان در ایحاج مال عبدالله احمد

خدا و مطابق قضاء و  یھا ان، جزء قدرتیا نسخ ادینسخ، خواه نسخ احکام «
اھان و یپرورش گ ی وهی، در شیحکمت عام و تاّم الھ یو مقتضا یقبل یھا یزیر برنامه

 است. یو جامعه کل انسان یکوچک و بزرگ بشر یھا ت افراد و جامعهیجانداران و ترب
، آن ھمه مراحل مرّتب و منظم را یبشرک فرد یجاد و پرورش یکه در ا یدگاریآفر

دھد و در رحم مادر با وصل ُسُرم خون قلب، و بعد از پا نھادن به  یپشت سرھم قرار م
گرم  یدن ناف و قطع آن سرم، در حال نداشتن دندان، بالفاصله با غذایجھان و بر

سخت و  یاھااز به غذین مراحل و نیشود و بعد از ا یم یرائیپستان، از او پذ ی رآمادهیش
 ی شدن دستگاه گوارش، جھت ھضم آنھا، مرحله ھا و فعال دا شدن دندانیسفت، با پ

د او به تناول غذا، یاز شدیو ن یونمّو کاف گردد و بعد از رشد یشتر او آغاز میرشد ب
تناول غذا بلکه ـ  یھا و مغز و تفکرـ نه برا به کار افتادن دست و پا و اندام ی مرحله

گردد تا   ین و از دست زمان، آغاز میدا کردن و گرفتن آن از دل زمیپ ل ویتحص یبرا
ک مخلوق جھت یھا و ھر آنچه  ھا وعاطفه زهیدارشدن غریو ب یشدن دوران جوان یسپر

ازمند یش به آن نینسل خو ی ش و امتداد سلسلهیر رشد و تکامل خویمودن مسیپ
 است. 
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 ، آن ھمه مراحل گوناگون رایبشرک فرد یت یکه در پرورش و ترب یدگاری! آفریآر
و  یو روح یکه در پرورش معنو دارد خود یدھد، جا یگر قرار میکدی ناسخ و منسوخ

مراحل مرتب  خ، آن چنانیدرطول تار یکل بشر ی و جامعه یت اجتماعات انسانییترب
وقت خود به  یبرا یاز مراحل قبلھریک  قرار دھد که گریکدیرا پشت سر  یو منظم

است ـ  یز ـ که ناسخ مراحل قبلین یاز مراحل بعدھریک  بوده باشد و ت خوبیغا
 .)١(»باشد ت خوب و مطلوبیخودش به غا زمان یبرا

ن است که احکام تابع مصالح و ھمراه یحکمت نسخ ا ل روشن شد کهیتفص نیبا ا
ه زمان و کرا ھمانگونه یگردند. ز یم یعیط، طبیو شرا زمان یتقاضا ی با مالحظه

 ر ھستند.ییل و تغیز در تبدیابند، مصالح نی یر و تحول مییھمواره تغاشخاص 
از  یبرخ از خداوند بر بندگانش است که یقت نسخ، احسان و انعام بزرگیو در حق

 تر فرموده است. تر و سھل سبک احکام را بنا بر مصالح مختلف،
ته شده ماران نوشین بینجات جان ا یکه برا یالھ ی ن نسخهیم، ایقرآن کر یآر

د تکامل یداده شود، فردا با یا د نسخهیض دارد، امروز بایل و تعویاز به تبدین یاست،گاھ
 صادر گردد. یینھا ی ابد و سرانجام نسخهی

ق یک برنامه دقی یث نبویات قرآن و احادیاز دستورات وآ یا قت نسخ پارهیو در حق
ل به تکامل و یو ن یو ترق یتعال ییاست که بدون آن ھدف نھا یتیو حساب شده ترب

 شود.  ین نمیشرفت تامیپ
ک معتاد به موادمخدر یا یک روز معالجه کرد؟ یتوان در  یمزمن را م یماریک بیا یآ

توان درمان  یک نسخه میک روز و با یرا که سالھا است به آن آلوده شده است، در 
 ته باشد. وجود داش یان، مراحل انتقالین مید در این است که بایا جز اینمود؟ آ

 است؟  یانتقال یھا موقت در دوران یھا جز برنامه یزیا نسخ، چیوآ
ب یک نسخه بدھد، بلکه طبیفقط  یتیست که در ھر وضعیآن ن ک! پزشیآر

 یراتییت، تغیق به ھر وضعیعم یمار و مرض و با نگاھیر بییاست که با تغ یکس یقیحق
 اورد.یمطابق با آنھا در نسخه ب

 »نسخ یھا صورت«
 نسخ به چھار صورت است: 

 .۳۴۳قرآن شناسی ص  -١
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 گردد: یم مین خود به سه نوع تقسیوا نسخ کتاب به کتاب.  -۱

رّ م«مانند: » منسوخ احلكمو منسوخ التالوة«الف)   » نعرش رضعاتٍ معلوماتٍ حيُ
گردد که یم ازدواج میرخوردن که معلوم باشد، موجب تحریر دادن و شیده بار ش یعنی

 قرآن و جودندارد و ھم حکمش منسوخ است.  یھا هیھم تالوش منسوخ که در ضمن آ
 :و منسوخ نشده باشد. مانند یمنسوخ التالوة باشد، اما حکمش باق ب)

رزن، ھرگاه مرتکب زنا یرمرد و پیپ یعنی» الشيخة اذا زنيا فارمجوها البتةو الشيخ«
 است.  یحکمش باق ید. که تالوت آن منسوخ ولیشدند، آنان را قطعًا رجم کن

 ه:ین آیمنسوخ التالوة نباشد مانند نسخ شدن حکم ا یالحکم باشد، ولمنسوخ  ج)

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ َ�ۡ�َ  لرَُّسوَل ٱ ُتمُ َ�َٰجيۡ  إَِذا ا ُموا ۚ  َوٮُٰ�مۡ َ�ۡ  يََديۡ  َ�َقّدِ  َصَدقَٗة
طۡ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلَِك 

َ
ۚ َوأ ْ  لَّمۡ  فَإِن َهُر َ ٱإِنَّ فَ  َ�ُِدوا  ]۱۲[المجادلة:  ﴾١٢رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ

خود،  یش از نجواید، پینک ییغمبر نجوا و رازگوید با پیمؤمنان! ھرگاه خواست یا«
زدودن حب مال از دلھا)  یتر(برا زهیشما بھتر و پاگ یار براکن ید. ایبدھ یا صدقه

آمرزگار و د) خداوند یه با آن صدقه را انجام دھکد (یافتیرا ن یزیاست.. اگر ھم چ
 »مھربان است...

 ه:ین آیبه حکم ا

شۡ ﴿
َ
ن َفۡقُتمۡ َءأ

َ
ْ  أ ُموا ْ  لَمۡ  فَإِذۡ  َصَدَ�ٰٖت�  َ�َۡوٮُٰ�مۡ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  ُ�َقّدِ ُ  َوتَاَب  َ�ۡفَعلُوا  ٱ�َّ

ْ فَ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �ِيُموا
َ
لَٰوةَ أ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ َوَءاتُوا ْ  ٱلزَّ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ُ وَ  ۥۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ۢ  ٱ�َّ  بَِما َخبُِ�

 .]۱۳[المجادلة:  ﴾١٣َ�ۡعَملُونَ 
خود  یبرا ید(و مخارجیرا بدھ ییھا خود صدقه یش نجوایشاپیه پکد یترس یا میآ«

ده است(و ید و خداوند ھم شما را بخشیردکرا ن یارکن یه چنکحال  ؟!د)ینکد یتول
غمبر یصدقه با پن رنج را از دوش شما برداشته است و اجازه داده است بدون دادن یا

نبد و از خدا و کات مال بدر کد و زید بخوانیه باکد) پس نماز را چنان یبه نجوا بپرداز
گاه از ھمهید. ایینما یبردار غمبرش فرمانیپ  »د...ینک یه مکاست  ییارھاک ی زد آ

است که در باال به آن  ج امبرین نوع نسخ قول پیل ایدلنسخ سّنت به سّنت:  -۲
گر از آنھا را نسخ ید یث من بعضیاز احاد یبرخ«فرمود: اشاره شد که 

 ».کند یم

 



 ٦١٧...) ت،یجاهل کیتار روزگار در که یوانیح( »رةیعت) «۴۹( باب: (کتاب المصابیح

ارت قبور منع فرمود، اما بعدھا به یرا از ز در اوائل، صحابه ج امبرینکه پیمانند ا
 آنان اجازه داد. 

 گردد.   ید دانست که سّنت متواتر، به سّنت آحاد نسخ نمیو با
را  یدرست است ومثالن نوع نسخ یدر نزد احناف ا: نسخ کتاب به سنت -۳

 :که خداوند فرمودکنند  می انینگونه بیا

َحَدُ�مُ  َحَ�َ  إَِذا ُ�مۡ ُكتَِب َعلَيۡ ﴿ 
َ
ۡ ٱ أ ۡ ٱ اإِن تََرَك َخۡ�ً  ُت َموۡ ل يۡ لِلۡ  وَِصيَّةُ ل  نِ َ�ِٰ�َ

 َوٱ
َ
ِ  َر�ِ�َ قۡ ۡ�  ٱب

ۡ ا َ�َ  ُروِف� َمعۡ ل ۡ ٱَحقًّ  .]۱۸۰[البقرة:  ﴾١٨٠ُمتَّقِ�َ ل
 یی) مرگ فرا رسد، اگر دارااسباب و علل امراض مخوف و( از شما را یکیه ک یھنگام«

ت یخدا قانون) وص یگذاشت،(از سو ی(با توجه به عرف محل) از خود به جایفراوان
ت یسته وصیان به طور شایکپدر و مادر و نزد ید) برایبر شما واجب شده است(و با

 »ب خدا)...تاکاران(مؤمن به کزی) است بر پرھین حق (واجبیند. اک
ان شده است، یح و بیشاوندان، تصریپدر و مادر و خو یت برایت وصیه فرضین آیدر ا

ت یوارث، وص یبرا یعنی» ة ِلوارثیالوص«ث مشھور ین حدیه توسط این آیاما حکم ا
راث منسوخ شده یم ی هیفوق با آ ی هیقت آیدر حق یست، منسوخ شده است. ولیز نیجا

 ث. یاست نه با حد

ُ ٱيُوِصيُ�ُم ﴿  وۡ  ِ�ٓ  �َّ
َ
َكرِ  َ�ِٰدُ�ۡمۖ أ  ٱ َحّظِ  ُل ِمثۡ  لِ�َّ

ُ
�ۡ � ٓ  نثََيۡ�ِ  نََتۡ�ِ ثۡ ٱ َق فَوۡ  ءٗ فَإِن ُ�نَّ �َِسا

بََو�ۡ  ُفۚ �ِّۡص ٱ فَلََها ةٗ َ�ِٰحدَ  َ�نَۡت  �ن فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَكۖ 
َ
ُدُس ٱ ُهَماّمِنۡ  َ�ِٰحدٖ  لُِ�ِّ  هِ َوِ�  لسُّ

ا تَرَ  ۚ  ۥإِن َ�َن َ�ُ  كَ ِممَّ ُ  يَُ�ن لَّمۡ  فَإِن َوَ�ٞ بََواهُ فَِ�ُّمِهِ  ۥٓ َوَورِثَهُ  َوَ�ٞ  ۥ�َّ
َ
 ۥٓ فَإِن َ�َن َ�ُ  �ُُّلُثۚ ٱ�

ٞ إِخۡ  ُدُسۚ ٱ فَِ�ُّمِهِ  َوة ٓ  يُوِ�  ِصيَّةٖ وَ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لسُّ وۡ  بَِها
َ
ٓ  ٍن� َديۡ  أ �ۡ  ؤُُ�مۡ َءابَا

َ
ٓ َو�  ُرونَ تَدۡ  َ�  ؤُُ�مۡ َنا

 ُّ�
َ
قۡ  ُهمۡ �

َ
ۚ عٗ َ�فۡ  َلُ�مۡ  َرُب أ ِۗ ٱ ّمِنَ  فَرِ�َضةٗ  ا َ ٱإِنَّ  �َّ ۞َولَُ�ۡم نِۡصُف  ١١اَ�َن َعلِيًما َحِكيمٗ  �َّ

ۚ فَإِن َ�َن لَُهنَّ َوَ�ٞ فَلَُ�ُم  َُّهنَّ َوَ�ٞ ۡزَ�ُٰجُ�ۡم إِن لَّۡم يَُ�ن ل
َ
ُ�عُ ٱَما تََرَك أ ا تََرۡ�َنۚ ِمۢن  لرُّ ِممَّ

ۡو َديٖۡن� َولَُهنَّ َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ يُ 
َ
ُ�عُ ٱوِصَ� بَِهآ أ ۚ  لرُّ ا تََرۡ�ُتۡم إِن لَّۡم يَُ�ن لَُّ�ۡم َوَ�ٞ فَإِن َ�َن  ِممَّ

ۡو َديٖۡن� �ن َ�َن رَُجٞل  �ُُّمنُ ٱلَُ�ۡم َوَ�ٞ فَلَُهنَّ 
َ
ٓ أ ا تََرۡ�ُتم� ّمِۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ تُوُصوَن بَِها ِممَّ

وِ 
َ
ٞ ٱيُوَرُث َكَ�ٰلًَة أ ة

َ
ِ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما  ۥٓ َوَ�ُ  ۡمَرأ

ۡخٞت فَلُِ�ّ
ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
ُدُسۚ ٱأ   لسُّ

َ
ِمن  ۡ�َ�َ فَإِن َ�نُٓواْ أ
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َ�ُٓء ِ�  ۡو َديٍۡن َ�ۡ�َ ُمَضآّرٖۚ َوِصيَّٗة ّمَِن  �ُّلُِث� ٱَ�ٰلَِك َ�ُهۡم ُ�َ
َ
ِۗ ٱِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ يُوَ�ٰ بَِهآ أ َّ� 

ُ ٱوَ    .]۱۲-۱۱[النساء:  ﴾١٢َحلِيمٞ َعلِيٌم  �َّ
دھد  ی(ارث بردن)فرزندانتان(و پدران و مادرانتان) به شما فرمان می خداوند درباره

 یاز خود به جا یو پسران ید و دخترانیه(چون مردکگرداند  یو بر شما واجب م
دو زن است. اگر فرزندانتان ھمه دختر  ی بھره ی مرد به اندازه یک ی د)بھرهیگذاشت

شان است، و اگر یا ی ه، بھرهکشتر از دو بود، دو سوم تریا) بید و تعدادشان(دو و بودن
دختر و چه  یکه از آن او است، (و چه ورثه کدختر باشد، نصف تر یکورثه تنھا 

ه متعلق به سائر ورثه بر حسب استحقاق است). اگر کتر ی مانده یشترباشند، باقیب
رسد(و  یه مکششم تر یکاز پدر و مادر ھریک  فرزند و پدر و مادر باشد، به یُمرده دارا

ا یفرزند( یگردد). و اگر مرده دارا یم میب سابق تقسین فرزندان او به ترتیمانده بیباق
مانده یرسد(و باق یه به مادر مکسوم تر یکنوه) نباشد و تنھا پدر و مادر از او ارث ببرند، 

، از پدر و یا خواھرانی( یاگر مرده(عالوه از پدر و مادر) برادران از آن پدر خواھد بود).
ن سھام یا ی رسد.(ھمه یششم م یکاز آن دو) داشته باشد، به مادرش  یکیا از یمادر 

ه بر کاست  یو بعد از پرداخت وامکند  می ه مردهکاست  یتیور) پس از انجام وصکمذ
د پدران و مادران یدان یاست). شما نمت یعھده دارد(و پرداخت وام مقدم بر انجام وص

ه خدا کاست  یزیر و صالح در آن چیشما سودمندترند.(خ یبرا یکدام کو فرزندانتان 
م کیاست و خداوند دانا(به مصالح شما)و ح یالھ ی ضهین فریبدان دستور داده است). ا

 است(در آنچه بر شما واجب نموده است.
ا ی(از شما  یھمسرانتان است، اگر فرزند ی مانده یبه جا ییشما نصف دارا یو برا

به  یقبل ی هیه، برابر آکتر ی(و باق ) نداشته باشندیا نوه و نوادگانیگران و یاز د
داشته باشند، سھم شما  یرد)و اگر فرزندیگ یفرذندانشان و پدران و مادرانشان تعلق م

ا یاالرحام  یا ذوی ،صبهالفروض و ع یه به ذوکتر ی ماندهیه است(و باقکچھارم تر یک
داشته باشند،  ینداشته باشند و چه فرزند یرسد. به ھر حال چه فرزند یالمال م تیب

ه بر عھده کاست  یاند و پرداخت وام ردهکه کاست  یتیسھم شما) پس از انجام وص
 ی هکچھارم تر یکزنان شما  یت مقدم است). و برایدارند(و پرداخت وام بر انجام وص

د. (اگر ھمسر یگران)نداشته باشیا از دیاز آنان  یا نوه و نوادگانی( یشما است اگر فرزند
 یکشتر باشند، یدارد، و اگر دو ھمسر و ب یافت میچھارم را تنھا در یکنفر باشد،  یک

شاوندان و یه به خوکتر ی ماندهیگردد. باق یم میانشان تقسیم یچھارم بطور مساو

 



 ٦١٩...) ت،یجاهل کیتار روزگار در که یوانیح( »رةیعت) «۴۹( باب: (کتاب المصابیح

د، ی) داشتیا نوه و نوادگانی(یرسد). و اگر شما فرزند یحقاق مب استیوابستگان به ترت
ه به فرزندانتان و پدران و کتر ی هیه بوده(و بقکھشتم تر یکھمسرانتان  ی هیسھم

ه کاست  یتیرسد البته) پس از انجام وص یر شد ـ مکه ذکتان ـ ھمانگونه  مادران
الله ارث از ک ی بگونه یا زنی یمردد. واگر یه بر عھده دارکاست  ید و بعد از وامینک یم

) داشتند، یا خواھر(مادری) ینداشتند) و برادر (مادر یو پدر یآنان برده شد(و فرزند
ش از یست) و اگر بیان آن دو نیم یه است (و فرقکششم تر یکاز آن دو ھریک  سھم

ھم سوم با  یک) بودند، آنان در یخواھر مادر یکو  یبرادر مادر یک یعنیآن(تعداد، 
ن ھم) پس از ینند. البته اک یم میان خود تقسیسوم را م یکسان یکند(و بطور یکشر

 ی ه بر عھدهکاست  یا پرداخت وامیه شده است و یه بدان توصکاست  یتیانجام وص
 یکش از یت از بیوص یعنیان نرساند(یه(به بازماندگان) زک یو وام یتیمرده است. وص

ا صرف یست، و یاو ن ی ه بر عھدهکند کن یغرض اقرار به وام یسوم نباشد و مرده از رو
به آن ن سفارش خدا است و خدا دانا (یا )...گران دارد ویه بر دکند کن ینظر از وام

گاه از نکاست  یزیچ با کیباشد)و ش ینندگان مک تیات وصیه به نفع شما است و آ
ش ید و به سویومان شیه چه بسا پشکدر عقاب شما ندارد، چرا  یاست(و شتاب

 »د)...یبرگرد

است  ج امبرین قول پیست ایز نیند: نسخ کتاب به سّنت جایگو یل جمھورکه میودل
 که فرمود:

 .»کند یالم خدا را نسخ نمث من کیحد«. »الك� الينسخ الكم اهللا«

نسخ یال یالمک«از  ج امبریاندکه مراد پ ن دادهیت را چنین روایواحناف جواب ا
کننده کالم خدا  خودم باشد، نسخ یکه از اجتھاد و رأ یاست:کالم نیا» کالم الله

 یوح یعنیتوان با آن کالم خدا،   یباشد، م یخف یکه در پرتو وح یست، وگرنه کالمین
ن است که یان آن دو در ایند و فقط فرق میکالم خداھردو  را نسخ کرد، چرا که یجل
 . یجل یوح یاست و دوم یخف یوح یاول

ن نوع یل ای): و دلیجل یبا وح یخف ینسخ وح یعنی( به کتابنسخ سنت   -۴

کالم  یعنی» ینسخ کالمیوکالم الله «است که فرمود:  ج امبرین قول پینسخ، ا
  خدا، ناسخ کالم من است.
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نه به مدت شانزده ماه، رو به جانب یپس ازآمدن به مد ج امبرینکه پیمانند ا
ده بود، اما خداوند با یث به ثبوت رسیحد ن حکم بایخوانند و ا یالمقدس نماز م تیب

 را نسخ فرمود. ج امبریسنت پ ه،ین آیا

ۡ  رَ َشطۡ  َهَك وَجۡ  فََوّلِ ﴿  .]۱۴۴[البقرة:  ﴾َرامِ ٱ�َۡ  ِجدِ َمسۡ ٱل
 .»نکمسجدالحرام  یو لذا رو به سو«

ن یا رمضان، از سنت ثابت بود، و خداوند یھا زش با زنان در شبیز حرمت آمیو ن
 ه نسخ کرد. ین آیاحرمت را با 

ِحلَّ لَُ�مۡ ﴿ 
ُ
َيامِ ٱ لَةَ َ�ۡ  أ فَُث ٱ لّصِ ٓ  لرَّ   .]۱۸۷[البقرة:  ﴾�ُِ�مۡ إَِ�ٰ �َِسا

.»ده استیحالل گرد یدار در شب روزهبا ھمسرانتان  یکیزش و نزدیآم«

 



 
 

 

 

 فصل سوم

 )فیَضعِ ] (۳[ - ۱۴۷۹

ِمْرُت « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�ْمٍرو بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َ�نْ 
ُ
ْضىَح  �ِيَْومِ  أ

َ ْ
 َجَعلَهُ  ِ�يًدا األ

ةِ  لَِهِذهِ  اهللاُ  مَّ
ُ ْ
ُ  قَاَل  .»األ

َ
يَْت  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: رَُجٌل  هل

َ
َرأ

َ
ِجدْ  لَمْ  إِنْ  أ

َ
  أ

َّ
ْ�ىَث  َمِنيَحةً  إِال

ُ
َضيحِّ  أ

ُ
فَأ

َ
 أ

 «: قَاَل  بَِها؟
َ

ْظَفارِكَ  َشْعِركَ  ِمنْ  ُخذْ  َولَِ�نْ  ال
َ
ِْلُق  َشاِر�َِك  ِمنْ  َوَ�ُقصُّ  َوأ

َ
 فََذلَِك  اَعَ�تََك  َوحت

ْضِحيَِّتَك  َ�َمامُ 
ُ
اهُ  .»هِ لّٰ ـال ِعنْدَ  أ وَ دَ  أَبُو رَ اوُ ائِيُّ  دَ النَّسَ  .)١(وَ

به من فرمان «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمرو۳( -۱۴۷۹
را خداوند بلند مرتبه، آن ید و جشن قرار بدھم؛ زیرا روز ع یقربانداده شده است تا روز 

 .»د و جشن مقّرر نموده استی، روز عن اّمتیا یرا برا

خدا! به نظر شما؛ اگر چنانچه  ی هفرستاد یگفت: ا ج امبر خدای، خطاب به پیمرد
تا از ه به من داده شده است کم یار داشته باشیرا در اخت یا گوسفندیفقط ماده شتر 

د آن را (در روز یا باینم و سپس آن را به صاحبش برگردانم؛ آکاستفاده  ر و پشم آن،یش
 م؟ینما یقربان )د قربان،یع

ر و یخود را بگ یه موھاکن؛ بلکن یر؛ آن را قربانیخ«فرمودند:  ج آن حضرت
ش را یشرمگاه خو ی هیناح ین و موکوتاه کلت را یسب ین و موکوتاه کت را یھا ناخن

تو  یارھا، در اجر و پاداش، براکن یشگاه خداوند بلند مرتبه، انجام ایتراش؛ پس به پب
 .»ردن استک یبرابر با قربان

 اند] ردهکت یروا ییاسث را ابوداود و نین حدی[ا
ر و یازمند دھند تا از شیه به فرد نک یا گوسفندیماده شتر  :»یحة انثیمن« شرح:
 آن را به صاحبش بازگرداند.ند و سپس خود کاستفاده  پشم آن، 

 .۲/۱۶۹؛ و مسند احمد ۴۳۶۵ح  ۷/۲۱۲؛ نسایی ۲۷۸۹ح  ۳/۲۲۷ابوداود  -١
                                           





 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )۵۰( باب
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 فصل اول

است؛ » د شدنین فرو رفتن و ناپدیرفتن؛ به زم فرو: «یدر لغت به معنا :»خسوف«
 گردد. یاطالق م» دیاز نظر پنھان شدن ماه و خورش«ا ی» گرفتن ماه« یز به معنایو ن

 ی هدیپد یو برا» سوفک« ی ه، واژیگرفتگدیخورش ی هدیپد یدر اغلب اوقات برا
 رود.یار مکبه » خسوف« ی ه، واژیگرفتگماه

د و ماه یان خورشین مین حالت در اثر حائل شدن زمیا :)یگرفتگ ماه» (خسوف«
دن نور ین، مانع رسیرا جرم زمیشود؛ ز یم یکاز ماه تار یا قسمتیدھد و تمام  یُرخ م

 گردد. ید به ماه میخورش
شود  ید واقع مین و خورشیان زمیه ماه مک ی): ھنگامیگرفتگ دیخورش» (سوفک«
سوف ک«د گرفته شد، ین برسد، اگر تمام خورشید به زمیخورش ی هگذارد اشع یو نم

 شود. یده مینام» یجزئ سوفک«از آن گرفته شود،  یو اگر قسمت» یلّ ک
 :»سوف و خسوفکنماز «

 ه:کجاد گردد یاز مردم ا ین سؤال در ذھن برخید اینجا، شایدر ا
 ی هجید و خسوِف ماه، نتیسوِف خورشکه کن اعتقاد داشتند یم، چنیمردم در قد

امروزه  یفر و گناھانشان؛ ولک یخشم و قھر خداوند بر مردمان است، به خاطر بدشگون
سوف و خسوف، که ک، ثابت شده است یو ستاره شناس یعیشرفت علوم طبیبه سبب پ

ه ک یاشناخته شده یعیاسباب و علل طب ی هلیاست و به وس یعیطب ی هدیپد یک
 ی هدیپد یکن، یشود؛ بنابرایگردند، واقع میھا آشنا مآموزان در مدارس با آندانش

 باشد.یھمانند جزر و مّد و امثال آن م یعیطب
سوف و خسوف، کھنگام  ،ه اسالمکن نماز یمت اکح ی هل، دربارین دلیبه ھم

ن نماز ین، از ایرا ُملحدان و دشمنان دیم؛ زیریگینموده است، مورد سؤال قرار م عیتشر
ه ک یمیآن را خرافات قد یاند و مبناردهکطعنه زدن به اسالم، سوء استفاده  یبرا
ن نماز، خشم آسمان را یه، اکن یا یبا اّدعادانند؛ ینده است مکع و پرایان مردم شایم

 رد.کن برطرف خواھد ینان زمکنسبت به سا



 ٦٢٥ ))یگرفتگ ماه و یدگرفتگیخورش) (۵۰( باب: (کتاب الصلوة

 شناخته یستاره شناسان امر یسوف قبل از وقوع براک ی هدیه پدک یبه عالوه، وقت
زان به یشود؟ و چه میجا واقع مکسوف در چه موقع و در که کدانند یشده است و م

 انجامد؟یطول م
به  ،ن روید. از ادا دعا مانع وقوع آن گریه نماز کست یقابل تصّور نب، ین ترتیبا ا

نان، کدن شبھه افیت گردانکو شبھه ھستند و سا که در شک یسانکردن کمنظور قانع 
 ه:کد گفت یبا

م، و فقط بر اساس سّنت مطّھر یندار یانیسوف و خسوف بکدر قرآن، راجع به نماز 

 یده است. در سال دھم ھجریبه ما رس ج یامبر گرامیردار پکق گفتار و ی، از طرینبو
ارانش نماز خواندند و آنقدر یداد، آن حضرت ھمراه  ید رویسوف خورشکه ک یھنگام

ح، یث مورد اّتفاق و صحیان احادید؛ و در میان گردید نمایآن را ادامه دادند تا خورش
خشم خداوند  ی جهید نتیسوف خورشکه کن باشد یانگر ایه بکان نشده است یب یتیروا

 یم، در حالیقھر و خشم خدا بدان ی جهیرا نت ییھا دهین پدیبر مردمان است. چگونه چن
ه مردم، گروه ک یاسالم و نصرت پروردگار واقع شد، موقع یروزین حادثه بعد از پیه اک

ده بود. اگر یرة العرب نور اسالم تابیشدند و در سراسر جز ین خدا وارد میگروه، به د
 کیدر عھد م یا دهیچنان پد یستیبا یداد؛ م یبخاطر خشم و قھر خدا رخ مسوف ک

ھا را از دست  ھا و عذاب نجهکن شیتر ارانش سختیامبر و یه پک یداد، ھنگام یم یرو
گفتند: پروردگار ما  یه مکنیه بناحق، تنھا به خاطر اک یدند، زمانیشک یان مکمشر
 شدند. یار خود رانده میتاست، از شھر و دیک یخدا

د و خسوف ماه فقط بخاطر یسوف خورشکه کن باورند یمردمان عھد نبّوت بر ا
از اتفاقات  یکین است، و یزم ی رهکاز بزرگان  یکیمرگ  یعت در رثایت طبکمشار

 ید رویسوف خورشک ج امبر خدایم پسر پیه مقارن با روز وفات ابراھکن بود یب ایعج
م و یبخاطر غم از دست رفتن و فقدان ابراھ دیداد. و مردم در آن روز گفتند: خورش

ن گفتار یدر برابر ا ج رمکامبر ایپ یگرفته است. ول ج امبر خدایاحترام نسبت به پ
نو  ی ا معجزهیه ین بود، به عنوان آکت ننشت؛ ھر چند ممکنادرست و اعتقاد باطل، سا

متعال را، خداوند یات و معجزات فراوان آن حضرت افزوده شود؛ زیبر آ یگرید
 از ساخته است.ین یحق، از باطل ب ی لهیخود را به وس ی فرستاده
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در روز  ج امبریه پکاند  ردهکت یث سمرة بن جندب روایاز حد یامام احمد و طبران
 راد نمود و فرمود:یا یا ارانش خطبهیان یدر م ید گرفتگیخورش
ن ید شدن ایناپدچنین  ھم د و خسوف ماه ویسوف خورشکه کپندارند  یم یا عّده«

ن پندار و ین است، چنیاز بزرگان زم یکیستارگان از َمطلع خود، به خاطر مرگ 
ات یاز آ ییھا ات و نشانهیھا، آ دهین گونه پدیدروغ و ناصواب است؛ وقوع ا یا شهیاند

م کحا .)١(»عبادت پرداختد ھنگام وقوع آنھا به تأّمل و یه باکباشند  یخداوند متعال م
 یث بنا به شرط احمد و طبرانین حدید: ایگو یرده است و مکت یث را رواین حدیا

 .)٢(باشد یح میصح
سوف کم، یه در روز وفات ابراھککند  می تیرة بن شعبه روایبه نقل از مغ یبخار

 ج امبر خدایم بوده است. پین، بخاطر مرگ ابراھیداد، مردم گفتند: ا ید رویخورش
 فرمود: 

ال حِلَياتِِه فَاِذا و ِمْن آياِت اِهللا الَ�نَْكِسفاِن لَِموِْت اََحدٍ الَقمر آيتاِن و اّن الشمَس «
ْ�تُُموها فَاْدُعوا اهللاَ 

َ
 .»َصلّوا َحيّت َ�نَْجِ� و َرأ

 یا زندگیاند، به خاطر مرگ  ات خداوند متعالیه و نشانه از آید و ماه دو آیخورش«
آنھا را  یاه گرفتگن، ھرگید. بنابرایآ یش نمیا خسوف پیسوف کدر آنھا کس  ھیچ

 .»ان گردندیه نماکد تا یستینماز باد و به ینکاد ید، خدا را یردکمشاھده 
ه پس از کر بطور مرفوع آورده است کبه نقل از ابوب یات، بخاریروا یو در بعض

 د:یفرما یم ج امبری) پاليَنَكِسفاِن لَِموِْت اََحدٍ عبارت (

 »ترساند. یآنھا بندگانش را م ی لهیخداوند به وس«. »و ل�نَّ اَهللا ُ�َوُِّف بِهما ِعباَدهُ «
خود به آنھا اشاره  یراد شده و بخاریا یر، نظرات مختلفین عبارت اخیرامون ثبوت ایپ

 .)٣(رده استک

 .۲/۲۱۰مجمع الزوائد،  -١
 باشد. موافق او می ۲۳۱-۱/۳۲۹ذھبی نیز در المستدرک و تلخیص آن در ج  -٢
باشد، ولی گروھی از راویان موثق از  مذکور از روایت حماد بن زید از یونس، از ابوبکر می ی اضافه -٣

الوارث و شعبه و خالد بن عبدالله و حماد بن سلمه این حدیث را از یونس روایت جمله عبد
اند ھمانطور که بخاری نیز آن را آورده است، و بسیاری از محدثان این گونه روایات را که  کرده
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 یزیدستاو» َصلُّوا َحيّت َ�نَْج�و اُْدُعوا اهللاَ «ا ی» ُ�َوَُّف اهللا بِهما ِعباَدهُ « ین عباراتیچن
 یعیامر طب یکسوف ک یند: وقتیه بگوکرد یگ یقرار م یالتقاط نندگانک کیکتش یبرا

 ست؟یچ یردن و نماز خواندن براکدن و دعا ین ترسانیاست ا
م یچ گونه تقدیان و زمان آن ھکاست و در وقت و م یعیامر طب یکده، یالبته، آن پد

 ، خارج ازیعیراه ندارد، و مطابق سّنت خداوند متعال است؛ و امور طب یریو تأخ
ت و یبه خواست و مش یز در ھستیستند، ھمه چیاراده و قدرت پروردگار ن ی رهیدا

م واقع یعظ کن افالیه در اکنگونه حوادث یدھد؛ و ا یم یقدرت خداوند متعال رو
 ی ه دلھا در برابر عظمت و اقتدار خداوند متعال و ارادهکسته است یشا یشوند، بس یم

دار گردند، تا دلھا او ی.. ب.او و یبایر زیاو و تدب ی همت بالغکر او و نفوذ قدرت و حیفراگ
تضّرع بلند گردند، و  یش گشوده شوند و دستھا از رویاینند، و زبانھا به نکم یرا تعظ

 ند.یاو درآ ی ھا به سجدهیشانیپ

ه بر شخص مسلمان الزم کت شده یروا یمختلف ی هیار و ادعکاذ ج امبر اسالمیاز پ
ار و دعاھا را با حضور قلب بخواند، از کآن اذ یعیطب یھا دهیپد ی است ھنگام مشاھده

 جمله: 
 سحرگاه و شامگاه یالف) دعا

داد و به آنان  یم میارانش را تعلی ج امبریه پککند  می تیره روایاز ابوھر یترمذ
 فرمود: یم

ْياو �َِك اَْمَسيْنا،و اذا اَْصبََح اَحُدُ�ْم فَليُقْل: اَللُّهمَّ بَِك اَْصَبْحنا«
َ

 �َِك َ�ُموُت و �َِك �
َك النُّشورو

َ
ْياو �َِك اَْصبَحناو ِاذا اَْميس فليَُقْل: اَللُّهمَّ بَِك اَْمَسيْناو ِايل

َ
 �َِك َ�ُموُت و �َِك �

َْك النُّشورو
َ

 .»ِايل
م و شام یردکا، به امر تو صبح ید: خداید بگویند، باکاز شما صبح  یکیھرگاه «
 یکیتوست. و ھرگاه  یم و بازگشت ھمه بسویریم یرده و مک یم و به امر تو زندگینمود

 .»میرده و صبح نمودکبه امر تو شام ا، ید: خداید بگویاز شما به زمان شام درآ
 ح است.یث، صحین حدید: ایگو یث، ترمذیتا آخر حد

 فرمود: یشبانگاه م ج امبریه پککند  می تیمسلم از ابن مسعود روا

نمایند. و این زوائد را از شذوذ  تر و متعّددتر است، رّد می مخالف با روایات راویان موثق
 باشد. د. بنابراین از حدیث صحیح خارج میان پنداشته
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ُك ِ�ِّ اَْميَس و اَْمَسيْنا«
ْ
ُمل

ْ
ُك و ال

ْ
ُ الُمل

َ
ُ هل

َ
 اُهللا وَْحَدُه الرَش�َك هل

ّ
ـَحْمُدِ�ِّ ال ِاهل ِاال

ْ
ُ و ال

َ
هل

ـَحْمدُ 
ْ
اَعوُذ و َخْ�َ ما َ�ْعَدهاو ُهَو يلَع لُكِّ يَشٍء قَدير. رَبِّ اَْسألَُك خَ� ما يف هِذه اللَّيْلَةو ال

ها. رَبِّ اَُعوُذ بَِك ِمَن الَكَسِل وَُسوِء الِكرَب، ربِّ اَُعوُذ رشِّ ما َ�ْعدَ و بَِك ِمْن رشِّ هِذهِ اللَّيْلةِ 
َقرْبِ و بَِك ِمْن َعذاِب انّلارِ 

ْ
 .»َعذاِب ال

ه کش از آِن خداوند است یجھان و ھر حمد و ستا کم، و ھمچنان ملیردکما شام «
بر  او را سزاست. او یش و پادشاھیھمتاست، ستا یتا و بیکست، ین یچ معبودیجز او ھ
ن شب ین شب و آنچه بعد از ایه در اکر آنچه را یز قادراست. پروردگارا، از تو خیھمه چ

م. یجو ین شب و بعد از آن است به تو پناه میطلبم، و از شّر آنچه در ا یاست، م
برم.  یبه تو پناه م یھنسالک یسالت و ضعف و بدحالکو  یپروردگارا، من از تنبل
 .»برم از عذاب آتش دوزخ و عذاب قبر یپروردگارا، به تو پناه م

به  یاند ول خوانده ین دعا را میز ایه آن حضرت ھنگام صبح نکت شده است یروا

ينا« یجا سَ نا«اند:  گفته یم» اَميسو اَمْ بَحْ بَحو اَصْ  .»..اَصْ
 ھنگام وزش باد و ظھور ابرھا یب) دعا

 ج امبرید، پیوز یمه باد ک یگفت: ھنگام یه او مکرده کت یروا س شهیمسلم از عا
 فرمود: یم

لَُك خ�َها«
َ
َت بِِه،و خَ� ما ِ�يْهاو اَللُّهمَّ اَْسأ

ْ
رَشِّ ما و اَُعوُذبَِك ِمْن رَشِّهاو َخْ�َ ما اَرَْسل

َت بهو فيها
ْ
 .»رَشِّ ما اَرَْسل

ر آنچه یرات موجود در آن و خیر آن را و خینم خک یخداوندا، از تو درخواست م«
برم از شّر آن و از شّر آنچه در آن است و از شّر آنچه  یو به تو پناه م ھمراه با آن است

 »ھمراه آن است.

 یدر افق آسمان ابر ج امبریه پک یند، ھنگامک یت میروا ل شهیو باز عا
د، و یشک یخواند، دست م یاگر ھم نماز م یار خود، حتّ کفرمود، از  یمشاھده م

 فرمود: یم

 .»برم یا از شرِّ آن به تو پناه میخدا»: «ِمْن رَشِّهااَللُّهمَّ اَُعوُذبَِك «
 فرمود: ید، میبار یو اگر باران م

 .»باشد ییخداوندا، رگبار گوارا»: «اَللُّهمَّ َصيِّباً هنيئاً «

 



 ٦٢٩ ))یگرفتگ ماه و یدگرفتگیخورش) (۵۰( باب: (کتاب الصلوة

ح خود یاند و ابوعوانه آن را در صح و ابن ماجه آورده ییث را ابوداود و نساین حدیا
لم کج الیتخر«در کتاب  یرده است، و آلبانکت یح بنا به شرط مسلم، روایبه سند صح

 ان آن پرداخته است.یبه ب» بیالط
 ت ھاللیھنگام رؤ یج) دعا

د، ید یھالل ماه را م ج امبر خدایه پک یت شده است، ھنگامیروا س از ابن عمر
 فرمود: یم

ْمِن «
َ
لَّه َعلَيْنا باأل رَب، اَللُّهمَّ اَهِّ

ْ
الَمةِ و االيمانِ و اُهللا اَ� ِْسالمِ و السَّ

ْ
ِبُّ و اال

ُ
 اتَلْوفيِق مِلا حت

 .»َر�َُّك اهللاُ و تَْريض َر�ُّناو
ن کمان و اسالم بر ما نو یت و سالمت و این ماه را با امنیا، ایخدا بزرگ است! خدا«

 یتو در آن است، پروردگار ما و شما خدا یو رضا یھمراه با آنچه دوست دار
 ».تاستیک

ث طلحه بصورت مختصر نقل یآن را از حد یرا آورده، و ترمذث ین حدی، ایداِرم
 یآلبان ی ح شمرده است و به گفتهیرده، و آن را َحَسْن دانسته، و ابن حبان آن را صحک
 باشد. یح میث ھمراه با شواھد و قرائن، صحین حدیا

دار شدن، در وقت خوردن و یدن و بیمختلف از جمله ھنگام خواب یبه مناسبتھا
ب شدن، کدن و سوار مریھنگام لباس پوش یو تشنگ یجھت رفع گرسنگ دن،ینوش

ت شده یروا ج امبر خدایاز پ یگریار دکه و اذیا بازگشت از سفر، ادعیھنگام مسافرت 
 .)١(اند ف شدهین ارتباط تألیدر ا یاملکتب مفّصل و کاست و 

ر خدا باشد کاد و ذیشه به یه قلب انسان ھمکن است یار و دعاھا اکن اذیمنظور از ا
 ی ده و حادثهیدار در برابر ھر پدیار و بیُھش یگرم و احساس یباز دل یو با آغوش

ا یشوند مانند صبح شدن و شب شدن،  یرار مکه ھر روز تک یآن حوادث ی، حتّ یدیجد
دن روبرو یشوند مانند: خوردن و نوش یرار مکبار ت یکش از یه در روز بک یآن حوادث

 خدا باشد.ر کاد و ذیشود، و به 
ه کند، یب یم یر از چشمان افراد معمولیغ یا و حوادث را با چشمیانسان مؤمن اش

ه آن حوادث بارھا و ک ینند. وقتیب یآن حوادث را فقط با چشم سر م یمردم معمول

» الکلم الطبیب«تألیف َنووی و » االذکار«تألیف نسائی و ابن السنی و » عمل الیوم و اللیلة«مانند:  -١
 ...تألیف شوکانی و» تحفة الذاکرین«تألیف ابن قیم و » الوابل الصیب«تألیف ابن تیمیه و 

 

                                           



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٦٣٠

انساِن مؤمن، با  یرار گردد با آنھا انس و الفت خواھند گرفت. ولکبارھا در برابر آنان ت
آنھا، دست ابداع  ی نگرد، و در پشت پرده یھا م دهیرت به آن پدیچشم دل و با چشم بص

در  یه بخارکند، ھمانطور یب یو اتقان خداوند متعال، و چشم مراقب و محافظ او را م
ن یچن ی ه انسان در موقع مشاھدهکرده است کت یروا» االدب المفرد«کتاب 

د، و به دعا یگو یم ربكاهللا او و ال اله اال اهللاند، ک یش مید و ستایگو یح میتسب ییھا دهیپد
 پردازد. یو تضرع، م

د، یشن یرعد را م یصدا ج امبریه ھرگاه پکت شده است یر روایاز عبدالله بن زب
 فرمود: یرده و مک کسخن خود را تر

ي �َُسبُِّح الرَّْعُد حِبَْمِدهِ «
َّ

َمالئَِ�ةُ و ُسبَْحاَن اذل
ْ
 .»ِمْن خيَفِته ال

 »ندیگو یح میمش تسبیتگان ھمه از به رعد به حمد او و فرشک ییمنزه است خدا«
س کنگونه است، عیو معمول ا یعاد ی ه برخورد مسلمانان با امور روزانهک یوقت

رار خواھد شد، مانند: کبار ت یکه ھر چند سال ک یبزرگ ی العمل آنان نسبت به حادثه
 د باشد؟یسوف و خسوف چگونه باک

ن یرد و اکخ مسلمانان گذر نخواھد ین نوع حوادث، بر تاریبزرگتر از ا یا حادثه
ر مردم یخداوند متعال است و انسان مؤمن ھمانند سا یھا از نشانه یا ھا نشانه دهیپد

گاه م دهینسبت به زمان وقوع آن پد ه در مورد ک یباشد. و ھنگام یھا، غافل و ناآ
است؛  یافکر کشوند، دعا و ذ یرار مکا ھر ماه تیه ھر روز ک یعیطب یھا دهیحوادث و پد

ه کر را کشتر از آن دعا و ذیب یسوف و خسوف بسکل یاز قب یبزرگ ی ن حادثهیچن
دار غلبه یب یانسانھا یت بر دلھایازمند است. آنگاه، خوف و خشیھمان نماز است ن

ه در پشت کنینند، از ایند، ھرگاه نمود و مظاھر قدرت خداوند را در مخلوقات ببک یم
گاه است و مردم از آن کباشد  یگریز دی، چیعاد ی ن حادثهیا ی پرده ه خداوند از آن آ

چگونه یه در برابر اراده و قدرت پروردگار ھکمن نخواھند شد و واضح است یخبرند، ا یب
 یه لباس ھستکند کرا اراده  یزیو منّزه، ھرگاه چ کوجود ندارد، و خداوند پا یمانع

 درنگ موجود خواھد شد. یز بید: باش، آن چیگو یز میبپوشاند به آن چ
دانان و  یاضیه آنچه را رکمعتقدند  یچه بسا بعض«د: یگو ید میق العیامام ابن دق

هُ د: (یفرما یه مکث ین عبارت حدیدارند، با ا یان میستاره شناسان ب بادَ ام عِ فُ اهللا هبِ َوَّ ) خيُ
از افعال خداوند بر  یرا، بعضیست؛ زیح نیصح ین پنداریه چنک یمنافات دارد. در حال
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اسباب و  ی م بر ھمهکخارج از عادات؛ و قدرت پروردگار حا یحسب عادت است و بعض
ن یان اسباب و مسّببات را بر ھم زند. با ثبوت چنیتواند روابط م یباشد و او م یعلل م

 یادت، اعتقاد و باور راسخپروردگار در خرق ع یروی، خداشناسان به قدرت و نیا هیقض

ال ما يشاء«دارند. و خداوند را  دھد، بخاطر  یرو یبیعج ی دانند، و ھرگاه حادثه یم» فعّ
ه کشود از آن ین مسئله مانع نمیند، و اینما یاعتقاد راسخ شان، احساس ترس و خوف م

 ه خداوند خرق آن عادات را بخواھد، صورتک یاسباب، جز در موارد یعادت در مجرا
 ان داشته است.ین موضوع را بیا یدر فتح البار یحافظ عسقالن .»ردینگ

گرداند،  یه انسان مؤمن را متنّبه و متوّجه مکاست  یسوف امرک ی دهیبه عالوه، پد
ام یق یادآوریبدان ندارد، و آن توّجه عبارت است از  یر مؤمن توّجھیه غک یدر حال

ه نظم و نظام کثابت شده است  ینیقی یق وحیرا، از طرین جھان؛ زیان ایسرعت و پا
ه آسمان از ھم کخواھد شد، آن وقت  یاز ھم گسسته و متالش یروز یجھان ھست

وھھا روان کچد، و یپ ید به ھم میگردند، خورش ینده مکافد، و اختراِن آن، پراکش یم
رون ین درون خود را بیسنگ یخورد، و بارھا یان مکن بشّدت تیگردند، و زم یم
 یلّ کن به یه آسمان و زمکنیا ینھا ھمه اعالن و زنگ خطر است برایه اکند؛ کاف یم

 د خواھند آمد.یشگاه خداوند واحد قّھار پدیافت و مخلوقات در پیر خواھند ییتغ
ستند، یو جاودان ن ین جھان است، ابدیآنچه در ا ید و ماه ھمانند تمامیخورش

در  یا مّدت زمان مشخص و معلومد: آن دو تیفرما یه خالق آنھا مکه ھمانطور کبل
انسان  یبرا ی، آن مّدت مشخص نزد خداوند معلوم، ولیان ھستند. آریت و جرکحر

چگاه از آن غافل یدارد و ھ ینیقیمان یمجھول است، البّته انسان مؤمن بدان ا
را  یو ماه گرفتگ یدگرفتگیھمانند خورش یا دهیه پدک ین، وقتیباشد؛ بنابرا ینم

 یژه، ھنگامیابد؛ بوی ینده انتقال میقلب او از امروز به فردا و از حال به آند، کمشاھده 
 د:یفرما یه مکاد آَوَرد یالم خداوند متعال را به کن یه اک

قَْرُب  ...«
َ
ْو ُهَو أ

َ
َرَصِ أ  لَكَْمِح ابلْ

َّ
اَعِة إِال ْمُر السَّ

َ
 یکامت جز مانند یار قکو «. )١(»...َوَما أ

 .»ستیتر از آن نکیا نزدیبر ھم زدن چشم 

سوف کھنگام  ج امبریا پیه گوکاز اصحاب وارد شده  یه از بعضکنید سّر ایو شا
امت باشد، با یوقوع ق ی مقّدمه یا دهین پدیه مبادا چنکخاست  یترسان و لرزان به پا م

 .۷۷نحل/  -١
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ه خود آن کاست  یادیط زیامت مقّدمات و عالئم و شرایوقوع ق ی ه الزمهکنیوجود ا
ن عمل یه اکتوان گفت  یه آن میاند؛ ھر چند، در توج ال گرفتهکاشحضرت به آنھا 

م و ارشاد اّمت بوده است تا آنان ھمواره، بخصوص، یبه منظور تعل ج رمکامبر ایپ
ابد، یتحّقق  یگریپس از د یکیامت یط و عالئم قیان رود و شرایه زمان رو به پاک یموقع

 امت باشند.یاد قیبه 
ات خواند؛ یبا مردم نماز آ س داد. عثمان یسوف روکبار یکدر عھد خالفت عثمان 

شه نشسته یعا ی سپس بازگشت و وارد منزل خود شد. عبدالله بن مسعود در حجره

سوف و خسوف به ما کھنگام  ج از اصحاب نزد او بودند، گفت: رسول خدا یبود و بعض
ارض گردد شتابان به بر شما ع یا دهیه ھرگاه چنان پدکفرمود:  یداد و م یدستور نماز م

وقوع  یعنید (یترس یه از آن مکباشد  یزیه اگر آن واقعه آن چکد ینماز برو یسو
امت نباشد، با ید، و اگر نشان قیر نشده باشیامت) شما در حال عبادت بوده و غافلگیق

 یو طبران یعلیت از احمد و ابویاند. روا سب نمودهکرا  ییھایکیرات و نینماز خ یادا
وارد شده است، رجال آن موّثق ھستند (ج » مجمع الزوائد«ه، در کتاب کاست و چنان

 .)١()۲۰۷-۲۰۶، ص ۲
ه اسالم ک یارکه نماز و دعا و اذکد یما روشن گرد یبا توّجه به مطالب فوق برا

ه کست ین معنا نیرده است، ضرورتًا به اکع و مقّرر یسوف و خسوف تشرکھنگام وقوع 
 یشود، و نماز و عبادت الھ یخشم و قھر خدا بر بندگانش واقع م ی جهیده در نتین پدیا

گاھ یرد؛ ھر چند بعضکرا برطرف خواھد  آنان در  یاز دانشمندان با توجه به فھم و آ
نمودند،  یر میر و تعبیرا بدانگونه تفس یعیطب ی دهین پدیط، چنیان و شراکآن زمان و م

 یحّجت شرع ییھا دهین پدیژه، در ارتباط با چنی، به ویاّما، برداشت دانشمندان اسالم
ن آن است یه مبکامبر ین و مسائل آن جز از کتاب خدا و سّنت پیرا، دینخواھد بود؛ ز

ه باشد، گاه ک یگریدھرکس  ث، ازیر از قرآن و حدیغ یاستنباط نخواھد شد، و ھر سخن
 مقبول و گاه مردود خواھد بود.

 یمترک ی بھره یاضیو ر یعیابطه با علوم طبه در رکن گونه اشخاص یدر برابر ا
ران را تخطئه کوته فکن یه اکم یابی یرا م یھمچون حّجة االسالم غزال ییشوایدارند، پ

 ِمن «ام در کتاب کت صالبت و استحیانات خود را در نھایقات و بیند، و تحقک یم
ُ

الُمنِقذ

 گوید: سند آن صحیح است. می ۴۳۸۷ی  ، شماره۶المسند، ج احمد شاکر در تخریج  _١
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 )١(یاضیآنان از جمله علوم ر یه به فالسفه و انواع دانشھاکدارد. آنجا  یان میب» الضالل
ان یاز ب یا دهکیچ کنیپردازد. ا یگذارند، م یم یار بر جاکھا و اف شهیه در اندک یو آثار

 او:
ه کن است یدوستان نادان و جاھل به اسالم سرچشمه گرفته ا یه از سوکآفت دوم 
به فالسفه ه منسوب کرا  ید ھر علمین، بایو دفاع از د یروزیپ یاند برا آنان پنداشته

اند، و فالسفه را جاھل قلمداد  ردهکار کعلوم آنان را ان یرد. و تمامکار کاست، ان
اند و  ر شدهکز منیسوف و خسوف نک ی ه سخنان فالسفه را دربارهکاند. تا آنجا  ردهک

ھا را چنان با  دهیه خالف شرع است و از آن طرف فالسفه وقوع آن پدکاند  ردهکگمان 
ن یدر اذھان مخاطب یدیو ترد کچگونه شیه ھکاند  دهیه اثبات رسانادّله و برھان ب

ل و یه اسالم با دلکاند  جه، جاھالن به اسالم معتقد شدهیگذارد. در نت ینم یخود بر جا
ھا و نسبت به اسالم  ن رو، نسبت به فلسفه محّبتیمخالفت دارد؛ از ا یبرھان منطق

 د.یجاد گردیا ییتنّفرھا
ن دانشھاست یار اکان یاسالم در راستا یروزیپنداشتند پ یمه ک یسانکن سخن یا

ن یا اثبات ای یراجع به نف یچ گونه نصّ یعت ھیبود و قطعًا در شر یت بزرگیدر واقع جنا
 وارد نشده است. ینیعلوم نسبت به امور د

 یخدا یھا د و ماه دو نشانه از نشانهیخورش«د: یفرما یم ج رمکامبر ایه پکآنجا 
ن یدھند. ھر وقت چن یسوف و خسوف رخ نمک یسکا توّلد یاند و به خاطر مرگ  متعال

ش آن حضرت یفرما». دیآور یر خدا و نماز روکد شتابان به ذیرا مشاھده نمود یا دهیپد
د و ماه و اجتماع و برخورد آن یت خورشکانگر حریه بکات و نجوم یاضیار رکان یبه معن

 باشد. یاست، نم یدو بصورت خاصّ 
 د:یفرما یه مکامبراسالم یپ ی اّما گفته

» ُ
َ

َ�َّ ليِشٍء َخَضَع هل ز یند، آن چک یتجلّ  یزیھرگاه خداوند در چ«. »لِ�نَّ اهللا إذا جتَ
 .»دین در برابر پروردگار خواھد گردخاضع و فروت

 ن عبارت اصًال در صحاح وجود ندارد.یا

ای از فلسفه و جزء الیتجّزای آن بوده است و ھمچنین علوم  علوم ریاضی در گذشته شاخه -١
طبیعیات و سایر علوم ھمانند امروز به عنوان علوم مستقلی در نیامده بودند، ولی امروزه آن علوم 

 ا دارند.ھر کدام مستقل و جایگاه خاص خود ر
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در  یه طبرانکرا  یثینجا حدیابود، در  یز میف جایث ضعیاگر استدالل به احاد

د و ماه یفرمود: [خورش ج امبریه پکم یآورد یرده است، مکت یر از َسمرة روایبکمعجم 
ن یه اکنند، بلک یسوف و خسوف نمک یگریز دیو نه بخاطر چ یسکمرگ  ینه برا

 ی نند]، سلسلهک یم ییخداوند متعال راھنما یھا ات و نشانهیآ یھا شما را به سو دهیپد
ف است و به یضع یراو یکگفته است، مشتمل بر  یھقیه بکث، ھمانطور ین حدیسند ا

ف باشد یھر چند، ضع یثین حدین خاطر بدان اعتماد ننموده است. به عالوه، چنیھم
ن جھت، آن را یه است و به ھمیج مسلمانان در قرون اّولیرا ی شهیر و اندکانگر طرز فیب

 اند. ردهکث آورده و ثبت یات و احادیف روایدر رد

ه کت نشده است یروا ج امبریاز پ یح مطلبیه به سند صحکن است یمھم ا ی تهکن
و خارج از سّنت اسباب و  یعیسوف و خسوف بدون سبب طبکه کنید بر ایداللت نما

 .)٢(قیو بالله التوف )١(مسّببات، واقع شده باشد
فق] (۱[ - ۱۴۸۰  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ْمَس  ِإنَّ : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ  : ُمنَاِديًا َ�بََعَث  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  َخَسَفْت  الشَّ
َالةُ  ر�ع فص� فَتقدم َجاِمَعةٌ  الصَّ

َ
َعات أ

ْ
َعتَْ�ِ  َوِ�  َر�

ْ
ْر�ع َر�

َ
 َما: اَع�َِشة قَالَت. َسجَدات َوأ

  َ�طُّ  ُرُكواًع  َرَ�ْعُت 
َ

 .)٣(ِمنْهُ  أطول اَكنَ  قّط  ُسُجوًدا َسَجْدُت  َوال

رخ  یگرفتگ دیخورش ج د: در روزگار رسول خدایگول  شهی) عا۱( -۱۴۸۰

ند: کن اعالم یبلند) به مردم چن یرا فرستادند تا (با صدا یفرد ج آن حضرت داد؛

 .»گردد ینماز به صورت جماعت برگزار م« ؛»الصالة جامعة«

وع ھمراه با کچھار ر عت،کامامت، جلو آمدند و در دو ر یبرا ج رمکامبر ایآنگاه پ
 چھار سجده انجام دادند.

وع و سجده کن ریتر از ا یطوالن یا وع و سجدهکد: من ھرگز، ریگول  شهیعا
 رده بودم.کن

المنقذ من الضالل، غزالی ھمراه با ابحاثی پیرامون تصوف؛ تألیف امام اکبر دکتر عبدالحلیم  -١
 چاپ ھفتم. ۱۴۱-۱۴۰محمود. ص 

 .۳۲۵-۳۱۶صص  ۱ھای فقھی معاصر؛ ج  ر.ک: دیدگاه -٢
 .۱۱۹۰ح  ۱/۷۰۳)؛ و ابوداود ۹۱۰-۲۰ح (۲/۶۲۷؛ مسلم ۱۰۵۱ح  ۲/۵۳۸بخاری  -٣
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 اند] رهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 ن آمده است:یو مسلم، چن یت در بخارین روایا شرح:

ْمُس يِف َحيَاِة انلَّيِبِّ  ،ج حديث اَع�َِشَة، َزْوِج انلَّيِبِّ « -۱ فََخَرَج  ،ج قَالَْت: َخَسَفِت الشَّ
 رَُسوُل اهللاِ 

َ
�َأ ، فَاْ�رَتَ َ َمْسِجِد، فََصفَّ انلَّاُس َوَراَءُه، فََكربَّ

ْ
 ال

َ
، فََرَ�َع  ج إِيل َ قَِراَءًة َطِو�لًَة، ُ�مَّ َكربِّ

 َطِو�ًال، ُ�مَّ قَاَل: 
ً
َدهُ «ُرُكواع ْدَ� و لَْم �َْسُجْد،و ، َ�َقامَ »َسِمَع اُهللا لَِمْن مَحِ

َ
 قَِراَءًة َطِو�لًَة، ِ�َ أ

َ
قََرأ

 َ ، ُ�مَّ َكربَّ
َ

ْؤ�
ُ ْ
ِقَراَءِة األ

ْ
 َطِو�ًال،و ِمَن ال

ً
ِل؛ ُ�مَّ قَاَل: و َرَ�َع ُرُكواَع وَّ

َ ْ
ُكوِع األ ْدَ� ِمَن الرُّ

َ
َسِمَع «ُهَو أ

َدُه، َر�َّنَا! ـَحْمدُ و اُهللا لَمْن مَحِ
ْ
ِخَرِة ِمثَْل ذلَِك، �ُ » لََك ال

ْ
َعِة اآل

ْ
ك مَّ َسَجَد، ُ�مَّ قَاَل يِف الرَّ

ْرَ�عَ 
َ
ْ�َ�  فَاْستَْكَمَل أ

َ
ْن َ�نرَْصَِف؛ ُ�مَّ قَاَم فَأ

َ
ْمُس َ�بَْل أ َلَِت الشَّ ْرَ�َع َسَجَداٍت، َوا�ْ

َ
َرَ�عاٍت يِف أ

ْهلُُه، ُ�مَّ قَاَل: 
َ
َحدٍ ُهَما آَ�تَاِن ِمْن «يلَعَ اهللا بَِما ُهَو أ

َ
 َ�ِْسَفآِن لَِموِْت أ

َ
 حِلَيَآتِِه، و آيَآِت اِهللا ال

َ
ال

َالةِ   الصَّ
َ

ْ�تُُموُهما فَافْزَُعوا إِيل
َ
 ».فَإَِذا َرأ

 سوف.کال یباب خطبة اإلمام ف - ۴سوف: کتاب الک - ۱۶: یف یأخرجه البخار

د خسوف یخورش ج ات حضرت رسولید: در زمان حیگو ج غمبریشه ھمسر پیعا

ر یبکت ج غمبریستادند. پیبه مسجد رفت مردم پشت سرش به صف ا ج غمبریرد، پک
ر به یبکرا خواند سپس با گفتن ت یات فراوانیت را گفت، (بعد از خواندن فاتحه) آین
رد و گفت: (خداوند کوع بلند کبود سپس سر را از ر یوعش طوالنکوع رفت و رکر

وع بلند شد به کاز ر ید) وقتینما یقبول مکند  می شیه او راستاکرا  یسکش یستا
متر بود. بعد از کاز قرائت اّول  یرا خواند ول یه مجددًا قرآن فراوانکسجده نرفت بل

متر بود. بعد کوع اّول کوع رفت و به آن طول داد اّما از طول رکقرائت دوم مجددًا به ر

نا لوع دوم فرمود: (کاز بلند شدن از ر اه به سجده رفت ) آنگاحلمد كسمع اهللا ملن محده ربّ
وع را با چھار کب چھار رین ترتیعت اّول عمل نمود، به اکعت دوم ھم مانند رکو در ر

ه خواند به خالف کسوف را کعت نماز کدو ر ج غمبریپ یعنیل نمود، (یمکسجده ت
عت کطبق معمول در ھر ر یآورد ول یم یوع را به جاکعت دو رکدر ھر ر یعاد ینمازھا

د به حال یند خورشکنمازش را تمام  ج غمبریه پکنیرفت) قبل از ا یدوبار به سجده م
امبر بعد از نماز بلند شد و خداوند را با یافت، پیخود برگشت و نور خود را باز یعاد

ھا  از نشانه یکید یش نمود و گفت: ماه و خورشیذات اوست ستا یسته یه شاک یلماتک
 یسکباشند، و به خاطر مرگ و تولد  یل واضح بر وجود و قدرت و عظمت خدا میو دال
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د فورًا به یدیسوف و خسوف دکه آنھا را در حال کنند، و ھر وقت ک نمی دایپ یگرفتگ
 د.ید تا از عذاب و غضب خدا در امان باشیخواندن نماز مشغول شو

ْمُس، َ�َقاَم انليبل  اَع�َِشةَ  حديث« -۲  ُسورًة َطِو�لًَة، ثم َرَ�َع  ،ج َخَسَفِت الشَّ
َ
َ�َقَرأ
ْخَري ُ�مَّ َرَ�َع َحيتَّ قََضاها

َ
َسُه، ُ�مَّ اْستَْفتََح �ُِسورٍة أ

ْ
َطاَل، ُ�مَّ َرَ�َع َرأ

َ
َسَجَد، ُ�مَّ َ�َعَل ذلَِك و فَأ

ْ�تُْم ذلِك«يِف اثلَّاِ�يَة، ُ�مَّ قَاَل: 
َ
�َُهَما آَ�تَاِن ِمْن آيَاِت اِهللا، َفإَِذا َرأ فََصلُّوا َحيتَّ ُ�ْفَرَج  إِنّ

ْن آُخَذ قِْطَفاً مِ 
َ
ِر�ُْد أ

ُ
يْتُِ� أ

َ
ٍء وُِعْدتُُه، َحيتَّ لََقْد َرأ يُْت يِف َمَقاِ� هَذا لُكَّ يَشْ

َ
َن َ�نُْ�ْم. لََقْد َرأ

يُْت َجَهنَّم َ�ِْطُم َ�ْعُضهَ 
َ
ُم، َولََقْد َرأ َ�َقدَّ

َ
ُت أ

ْ
ْ�تُُموِ� َجَعل

َ
ـَجنَِّة�ِ، ِحَ� َرأ

ْ
ا َ�ْعضاً، ِحْ�َ ال

ْرُت، خَّ
َ
ْ�تُُموِ� تَأ

َ
،و َرأ يُْت ِ�يَها َ�ْمَرو ْ�َن ليَُحٍّ

َ
َوائَِب و َرأ ي َسيََّب السَّ ِ

َّ
 ».ُهَو اذل

 یباب إذا تفلتت الدابة ف -۱۱الّصالة:  یکتاب العمل ف -۲۱: یف یأخرجه البخار
 الّصالة.

 ی ستاد و سورهینماز) ا(در  ج غمبریرخ داد، پ ید گرفتگید: خورشیشه گویعا
را خواند و به رکوع رفت و آن را طول داد؛ سپس سرش را از رکوع بلند کرد و  یلیطو

ام یکرد، بعدًا به رکوع رفت و پس از رکوع و ق یگرید ی مجددًا شروع به خواندن سوره
آن به سجده رفت و در رکعت دوم ھم به صورت رکعت اّول عمل نمود. سپس به مردم 

قدرت خدا ھستند،  یھا د و ماه) دو مخلوق و دو نشانه از نشانهیھا (خورشنیگفت: ا
ش به یشما گشا ید تا خداوند براید، نماز بخوانیدیکه آنھا را در حال کسوف د یوقت

امت به یرا که در ق ییھا ام تمام وعده ستادهینجا ایوجود آورد، گفت: من حاال که در ا
را که به جلو برداشتم، به خاطر  یاآلن قدمن یھم ینم حتیب یمن داده شده است م

نم یب ین جا مینم، و از ھمیبھشت را بچ یھا از خوشه یا خواستم خوشه ین بود که میا
زنند، به خاطر  یھم موج م یند و بر روینما یگر را خرد میاز دوزخ ھمد ییکه قسمتھا

نم یب یرا م یک قدم به عقب برگشتم، و عمرو بن لحید یدیوحشت از آن بود که شما د
 .»کند یکه در دوزخ سرنگون شده و بر صورتش حرکت م

اَعَذِك اُهللا  :ج حديث اَع�َِشَة، َزْوِج انلَّيِبِّ « -۳
َ
لَُها، َ�َقالَْت لََها: أ

َ
نَّ َ�ُهوِديًَّة َجاَءْت �َْسأ

َ
أ

لَْت اَع�َِشةُ 
َ
. فََسأ َقرْبِ

ْ
ُب انلَّا :ج ، رَُسوَل اهللاِ ِمْن َعَذاِب ال ُ�َعذَّ

َ
ُس يِف ُ�بُورِِهْم؟ َ�َقاَل رَُسوُل أ

 .اَعئَِذاً بِاِهللا ِمْن ذلَِك  ،ج اهللاِ 
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ْمُس، فَرََجَع ُضيًح، َ�َمرَّ رَُسوُل  ،ج ُ�مَّ َرِ�َب رَُسوُل اهللاِ  َذاَت َغَداٍة َمْرَكبَاً، فََخَسَفِت الشَّ
، ،ج اهللاِ  ـُحَجِر، ُ�مَّ قَآَم يَُص�ِّ

ْ
اُس َوَراَءُه، َ�َقاَم ِ�يَاَماً َطِو�ًال، ُ�مَّ َرَ�َع قَاَم انلَّ و بََ� َظْهَراَ� ال

 َطِو�ًال، ُ�مَّ َرَ�َع َ�َقاِم ِ�يَاماً َطِو�ًال،
ً
 َطِو�ًال،و ُرُكواَع

ً
ِل، ُ�مَّ َرَ�َع ُرُكواَع وَّ

َ ْ
ِقيَاِم األ

ْ
 ُهَو ُدوَن ال

ِل، ُ�مَّ َرَ�َع فََسَجَد، ُ�مَّ قَاَم، و وَّ
َ ْ
ُكوِع األ ِقيَاِم و َ�َقاِم ِ�يَاَماً َطِو�ًال،ُهَو ُدوَن الرُّ

ْ
ُهَو ُدوَن ال

 َطِو�ًال،
ً
ِل، ُ�مَّ َرَ�َع ُرُكواَع وَّ

َ ْ
ِل، ُ�مَّ قَاَم ِ�يَاماً َطِو�ًال،و األ وَّ

َ ْ
ُكوَع األ ُهَو ُدوَن و ُهَو ُدوَن الرُّ

 َطِو�ًال،
ً
ِل، ُ�مَّ َرَ�َع ُرُكواع وَّ

َ ْ
ِقيَاِم األ

ْ
ُكوِع و ال ِل، ُ�مَّ َرَ�َع فََسَجدَ ُهَو ُدوَن الرُّ وَّ

َ ْ
انرَْصََف، و األ

َقرْبِ 
ْ
ْن َ�تََعوَُّذوا ِمْن َعَذاِب ال

َ
َمَرُهْم أ

َ
ْن َ�ُقوَل، ُ�مَّ أ

َ
 ».َ�َقاَل َما َشاَء اُهللا أ
 یباب التعّوذ من عذاب القبر ف -۷سوف: کتاب الک -۱۶: یف یأخرجه البخار

 سوف.کال

را از من  یزیش من آمد و چیپ یھودیزن  یکد: یگو ج غمبریشه ھمسر پیعا
 غمبرید. از پیدرخواست نمود، آن زن به من گفت: خدا شما را از عذاب قبر محفوظ نما

فرمود: به خدا پناه  ج غمبریشوند؟! پ یدم مگر مردم در قبرشان عذاب داده میپرس ج
 برم از عذاب قبر. یم

رون رفت)، و یشھر بب خود سوار شد (و از کبر مر ج غمبریسپس به ھنگام صبح پ

به ھنگام چاشت برگشت. از وسط  ج غمبریرد. پکسوف کد ین ھنگام خورشیدر ا
سوف را شروع نمود و مردم ھم پشت سرش کھا رد شد، به مسجد رفت، نماز  حجره

وع برخاست، کآورد، از ر یبه جا یوع طوالنکستاد بعدًا ریا یستاده بودند، مدت طوالنیا
 یوع رفت ولکمتر بود، سپس به رکاّول  یستادن دفعه یاز ا ستاد اّمایا یمدت طوالن

وع برخاست و به سجده رفت کنبود سپس از ر یوع اّول طوالنکر یوع به اندازه کن ریا
متر بود و مدت کستادن اّول یستاد اّما از ایا یسپس از سجده بلند شد و مدت طوالن

وع (اّول در کمتر بود و بعد از رکوع اّول کوع رفت، اّما طول آن از طول رکبه ر یطوالن
متر بود و کستادن اّول یستاد اّما طول آن از ایا یغمبر مدت فراوانیعت دوم مجددًا) پکر

ن یا یوع رفت و به آن طول داد ولکعت دوم مجددًا) به رکستادن دوم در ری(بعد از ا
ت دوم) به عکوع (در رکن ریوتاه تر بود، بعد از اکعت) کن ریوع اّول (ھمکوع از رکر

ان نمود، یه خدا خواست بکسجده رفت، پس از تشّھد و سالم از نماز فارغ شد و آنچه 
 »ه از عذاب قبر به خدا پناه ببرند.کبعدًا به مردم دستور داد 
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َ�يُْت اَع�َِشةَ « -۴
َ
ْسماَء قَالَْت: أ

َ
 و حديث أ

َ
َشارَْت إِيل

َ
ُن انلَّاِس؟ فَأ

ْ
ُت َما َشأ

ْ
، َ�ُقل ِ�َ تَُص�ِّ

ْي َ�َعْم! َ�ُقْمُت 
َ
ِسَها أ

ْ
َشارَْت بَِرأ

َ
ُت: آيٌَة؟ فَأ

ْ
ماِء، فَإَِذا انلَّاُس ِ�يَاٌم، َ�َقالَْت: ُسبَْحاَن اِهللا! قُل  السَّ

َماِء، فََحِمَد اَهللا، َعزَّ 
ْ
يِس ال

ْ
ُصبُّ يلَعَ َرأ

َ
ُت أ

ْ
، فََجَعل َغيْشُ

ْ
ِ� ال

َّ
َال ْ�َ� و ،ج َجلَّ انلَّيِبُّ و َحيتَّ جتَ

َ
أ

ـَجنَِّة�ُ«ِه، ُ�مَّ قَاَل: َعلَيْ 
ْ
ْ�تُُه يِف َمَقاِ�، َحيتَّ ال

َ
 َرأ

َّ
ِر�تُُه ِإال

ُ
ُ�ْن أ

َ
ٍء لَْم أ ويِحَ و َما ِمْن يَشْ

ُ
انلَّاِر�ُ، فَأ

ْو قَِر�َب (قال الّراوي: ال أدري أي ذلك قالت أسماء) 
َ
نَُّ�ْم ُ�ْفتَنُوَن يِف ُ�بُوِرُ�ْم ِمثَْل أ

َ
� َّ إِيلَ

مَ 
ْ
ُموقُِن (ال أدري ِمْن فِتْنَِة ال

ْ
ْو ال

َ
ُمْؤِمُن أ

ْ
ا ال مَّ

َ
ُمَك بِهَذا الرَُّجِل؟. فَأ

ْ
اِل، ُ�َقاُل َما ِعل جَّ سيِح�ِ ادلَّ

َيِّنَاِت  ٌد رَُسوُل اِهللا، َجاَءنَا بِابلْ َجبْنَاو بأيّهما قالت أسماء) َ�يَُقوُل ُهَو ُ�َمَّ
َ
ـُهَدي، فَأ

ْ
َبْعنَا، و ال ا�َّ

ٌد (ثالثاً) َ�يُ  ُمْرتَاُب و َقاُل: َ�ْم َصاحِلاً، قَْد َعِلْمنَا إِْن ُكنَْت لَُموقِناً بِِه؛ُهَو ُ�َمَّ
ْ
ْو ال

َ
ُمنَافُِق أ

ْ
ا ال مَّ

َ
أ

تُهُ 
ْ
ْدرِي، َسِمْعُت انلَّاَس َ�ُقولُوَن َشيْئاً َ�ُقل

َ
أ

َ
 ».(ال أدري أّي ذلك قالت أسماء) َ�يَُقوُل: ال

د و یا بإرشاد الیالفت باب من أجاب -۲۴کتاب العلم:  -۳: یف یأخرجه البخار
 الّرأس.

خواند، گفتم: چرا مردم  یدم نماز میشه رفتم دید: به نزد عایاسماء دختر ابوبکر گو
ستاده یآسمان اشاره کرد، مردم ھمه در حال نماز ا یدارند؟ به سو یرعادیحالت غ

م: د، گفتینبودن اوضاع اشاره کرد) اسماء گو یشه گفت: سبحان الله (به عادیبودند، عا
، من ھم یشه با حرکت سرش اشاره کرد: آریاز عذاب خدا وجود دارد؟ عا یا مگر نشانه

ختن آب بر سر یبر من غلبه کرد، شروع به ر یھوشیو ب ینکه حالت غشیستادم تا ایا

خداوند پرداخت،  یبه حمد و ثنا ج غمبرین اثنا پیم) در ایایخود نمودم (تا سر حال ب
جھنم  یدم حتینجا دیده بودم اآلن در ایرا که تا به حال ند یزیبعد از آن فرمود: ھر چ

مردم! در گور مورد امتحان قرار  یشد که شما ا یدم، به من وحیو بھشت را ھم د
د یث، تردیحد یاست (راو یک به امتحانیا نزدیاست  یکه مانند امتحان ید امتحانیریگ یم

آمدن دّجال از شما به عمل  ی لهیک) که به وسیا نزدیدارد که اسماء لفظ مانند گفت 

 ج ن مرد (منظور حضرت محمدیا ی شود که درباره ید و در قبر از شما سؤال میآ یم
ث است که یحد ید از راوین (تردیقی یا دارایمان ی؟ انسان باایدان یاست) چه م

د: او یگو یا موقن را گفته است)، در جواب میک از کلمة مؤمن یداند اسماء کدام  ینم
ما آمد و ما به  یت به سویل واضح و روشن و ھدایّمد رسول خدا است ھمراه با دالمح

ن جمله را تکرار یم و او محّمد است و سه بار ایکرد یرویم و از او پیاو جواب مثبت داد
م یدانست یبخواب، ما م یشود: به آرام ید، (از طرف فرشتگان خدا) به او گفته مینما یم
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د: یگو یا متردد باشد (راویمنافق که  کسی د، اّمایمان داریبه او ا یکه شما به راست
 د: منیگو ین دو کلمه را گفت)، در جواب فرشتگان میک از ایدانم اسماء کدام  ینم

را  یزیدم مردم چیشن یم یست، ولیک )ج ن مرد (حضرت محمدیدانم ا نمی
 کردم. یشان را تکرار میا ی گفتند؛ من ھم گفته یم

ْمُس يلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل « -۵ ا َكَسَفِت الشَّ حديث َ�بِْداِ� بِْن َ�ْمِرو بِْن الَعاِص، َقاَل: لَمَّ
َالَة َجاِمَعٌة، فََرَ�َع انلَّيِبُّ  ،ج اهللاِ  َعتَْ�ِ يِف  ج نُوِدَي إِنَّ الصَّ

ْ
َعتَْ�ِ يِف َسْجَدٍة، ُ�مَّ قَاَم فََرَ�َع َر�

ْ
َر�

ْمِس. قَاَل:َسْجَدٍة، ُ�مَّ َجلََس، �ُ  : َما َسَجْدُت ُسُجوَداً َ�طُّ قَالَْت َعآ�َِشةُ و مَّ ُج�ِّ َعِن الشَّ
ْطَوَل ِمنَْهآ

َ
 ».اَكَن أ

 سوف.کال یباب طول السجود ف -۸سوف: کتاب الک -۱۶: یف یأخرجه البخار

رد کسوف کد یخورش ج غمبریه در زمان پک ید: وقتیعبدالله بن عمرو بن عاص گو
نماز مردم را در مسجد  یعنید: اّن الّصالة جامعة (یبلند به مردم اعالم گرد یبا صدا
 غمبریگردد) بعد از شروع نماز، پ ین نماز به صورت جماعت برگزار میا اید ینما یجمع م

عت اّول بلند شد، و کآورد و به سجده رفت بعد از ر یعت به جاکر یکوع را در کدو ر ج

نشست  ج غمبریآورد و به سجده رفت سپس پ یز به جایعت (دوم) نکوع را در رکدو ر
شه گفت: ید: عایرون آمد عبدالله بن عمرو بن عاص گویسوف بکد از ین اثنا خورشیدر ا

 ده بودم.ین سجده ندیتر از ا یطوالن ی من ھرگز سجده
 ،تهکر چند نکذ ،)یگرفتگ (ماه» خسوف«) و یگرفتگ دی(خورش» سوفک« ی هدربار

 د:ینما یالزم م
، یگرفتگ و ماه یگرفتگ دیند: خورشیگو یم یکاز ملحدان و افراد الئ یبرخ -۱

، مانند یعیه معلول اسباب طبکستند؛ بلین یعیر طبیب و غیعج یھا دهیپد
ه کھستند  یزمان خاّص و مشّخص ید ھستند و دارایطلوع و غروب خورش

ن، خسوف و یرد. بنابراک ینیب شیھا قبل، پ ھا را از سال توان وقوع آن یم
دن از آن و پرداختن به نماز و یجلوه دادن و ترس یعیطب ریز غیسوف را چک

 رسد؟! یھوده به نظر میاستغفار، عبث و ب
 :ن شبھه، عبارت است ازیپاسخ بد
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ند، باز ھم مظھر یآیبه شمار م یعیطب یھادهیسوف، از پدکھر چند خسوف و  الف)
وه خداوند که جھت اعتراف به عظمت و شن رو، بیامل پروردگار ھستند؛ از اکقدرت 

 ده است.یبلند مرتبه، نماز مشروع گرد
ه ککنند  می میرا ترس یاز زمان یریسوف، تصوکقت، لحظات خسوف و یدرحق ب)

آخرت ھستند  ی هاد آورندیھا نین اعتبار، ایشوند؛ به اینور م بی کیاجسام فل ی هھم
 ار مناسب است.یبسردن و استغفار، ک، توبه ین مواقعیه در چنک

ن فرستاده است، در قالب حوادث یشیپ یھاه خداوند بر اّمتک ییھاعذاب ج)
ل یتبد کدردنا یاز حّد معمول خود فراتر رفته و به عذاب کیه اندکاند بوده یعیطب

ره ی) و قوم عاد با طوفان و غ۱۱اند؛ به طور مثال: عذاب قوم نوح با باران (قمر/گشته
 .)۱۹(قمر/د یآغاز گرد

آن  کمبار ی هد، چھریوزیم یه ھرگاه باد تندکت شده است یروا ج از رسول خدا

ن رو، فورًا به دعا ینازل شود؛ از ا یه مبادا عذابکن یرد؛ از ترس اکیر مییتغ ج حضرت
 .ح)ی؛ ابواب االستسقاء، باب اذ اھّبت الریشد. (بخاریو استغفار مشغول م

عت به یطب یھا و رخدادھادهیز _اگر چه از پدینسوف کن سان، خسوف و یبه ھم
یم یل به عذاب سختیش فراتر روند، تبدیخو ی هاگر از حّد و انداز یول - ندیآیشمار م
 شوند.

را به یھستند؛ ز کخطرنا یلیسوف، خکخسوف و  یھا، لحظهیقات علمیطبق تحق
ھر دو، آن را به  ی هرد و قدرت جاذبیگین قرار مید و زمین خورشیسوف، ماه بکھنگام 

ند، تمام کن غلبه ید و زمیاز خوش یکی ی هه اگر قدرت جاذبکشند کیطرف خود م
جز رجوع و  یا، چارهکین حالت خطرناین، در چنیخورد؛ بنابرایبه ھم م نظام

 ست.یخدا ن یبازگشت به سو
ن یبر ا ی: جمھور علماء و صاحب نظران اسالمسوفکنماز  یت شرعیثیح -۲

 یاز علماء و دانشوران فقھ یده است؛ برخکسّنت مؤ» سوفکنماز «ه کباورند 

م نماز جمعه و نماز ک، ح/کاحناف، به وجوب آن قائل ھستند. امام مال
 ییافکفرض   ،»سوفکنماز «ه کاند  ز گفتهین یداند؛ و برخ یبرابر مرا سوف ک
 باشد. یم
 :سوفکروش خواندن نماز  -۳
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ر نمازھا (در روش یسوف و ساکان نماز یاحناف، م یعلماء و صاحب نظران فقھ
یم یعت به روش معمولکدو ر،ین مواقعیستند؛ و در چنیقائل ن یخواندن آن) فرق

 خوانند.
سوف، کعت از نماز کو امام احمد بن حنبل، ھر ر یعفامام شا،کدگاه امام مالیاز د

 باشد.یوع مکدو ر یدارا

سوف کب الاتکح مسلم، ی(صحل  شهیت معروف عاین بزرگواران، روایاستدالل ا
لشمس لموت احد و ال اسف کسوف، باب ال تنکل، ابواب ایح بخاریو صح ۲۹۶ص ۱ج

 ۱سوف، جکتاب الکح مسلم، ی(صحل  ت اسماءیروا ؛)۱۴۵ص ۱اته، جیلح

سوف ک، باب صالة الیح بخاری(صح ب ت عبدالله بن عباسیروا ؛)۲۹۸ص

، باب یح بخاری(صح شبن عاصت عبدالله بن عمر و یروا ؛)۱۴۳ص ۱بالجماعة، ج

 س ت جابریگر صحابه (مانند روایات دی) و روا۲۱۸ص ۱سوف، جکال یطول السجود ف
ر شدهکذ یثیح حدیتب صحکات در ین روایه اک) است ۲۹۷ص ۱ح مسلم، جیدر صح

 ح شده است.یعت، تصرکوع در رکھا بر وجود دو راند و در آن
وع نام برده شده کر یکھا از  ه در آنکل ھستند یات ذیث و روایل احناف، احادیدال

 :است

ردائه  فخرج �رّ  ج خسفت الشمس يلع عهد رسول اهللا«د: یگو س رکابوب الف)
 ی، باب الصالة فی(بخار» ّ� بهم ر�عت�صيله انلاس فاثاب و ملسجداحيّت انت� ايل 

 حضرت د گرفته شد؛ آنیخورش ج امبریدر روزگار پ« ؛)۱۴۵ص ۱سوف القمر، جک
ز ید. مردم نیشک یش را میخو یه رداک یمسجد خارج شد در حال یشتابان به سو ج 

 ».ھا گزارد آن یعت نماز براکدو ر ج امبریبه مسجد آمدند و پ

فصّ� ر�عت� كما «ن الفاظ آمده است: یال  رهکوببث ای، در حدییاسدر سنن ن
عت کدو ر ج امبریپ« ؛)۲۲۳ص ۱سوف، جکلا یالمر بالدعاء فاباب  ،ییسنان» (تصلّون

 ».د، گزاردندیخوان یه شما مک ینماز بسان نماز

... فصّ� فقام اكطول قيام ما قام بنا يف صالة قط؛ «د: یگو س سمرة بن جندب ب)
ر�ع بنا اكطول ر�وع ما ر�ع بنا يف صالة قط؛ ما �سمع هل صوتاً ثم  ما�سمع هل صوتاً؛ ثم
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قط؛ ال�سمع هل صوتاً؛ ثم فعل ذلك يف الر�عة  صالة سجد بنا اكطول سجود ما سجد بنايف
تاب کو ابو داود،  ۲۱۹ص ۱ج ،»سوفكف صالة اليك«، باب یینسا» (اثلانية مثل ذلك 

 .)۱۶۸ص ۱عات جکسوف، باب من قال اربع رکال
 ر شده است.کعت، ذکوع در ھر رکر یکز فقط یث نین حدیدر ا

القمر و اذا خسفت الشمس«فرمود:  ج د: رسول خدایگو س رینعمان بن بش ج)
 .)۲۱۹ص ۱سوف، جکف صالة الکی، باب یی(سنا» فصلّوا اكحدث صالة صلّيتموها

 ج اّن رسول اهللا«گفت:  هکت شده است یز رواین الفاظ نیر، با ایث نعمان بن بشیو حد
به ھنگام  ج رسول خدا« ؛»�سجدو ير�ع صّ� ح� ان�سفت الشمس مثل صالتنا

 .»وع و سجود نمودندک، مثل نماز ما، نماز گزاردند و ریگرفتگ دیخورش

 ج �ن اذ ذاك مع رسول اهللاو كسفت الشمس«د: یگو س یارق ھاللمخصة بن یقب د)

 �رّ ةباملدين
ً
ثو�ه؛ فصّ� ر�عت� اطاهلما فوافق انرصافه ا�الء الشمس؛  ؛ فخرج فزاع

انّهما ال ينكسفان و من آيات اهللالقمر آيتان و لشمسااث� عليه؛ ثم قال: اّن و فحمدا�
اكحدث صالة مكتو�ة  اال حلياته؛ فاذا رأيتم من ذلك شيئاً فصلّوو موت احدـل

 .)۲۱۹ص ۱سوف، جکف صالة الکی، باب ییاس(ن» صلّيتموها
ث، ین نمازتان! در حدید مثل آخریا خسوف رخ داد، نماز بخوانیسوف کھرگاه  یعنی

ث یه از حدکن یل ایبه دلباشد؛ی، نماز صبح م»احدث صالة صلّيتموها«منظور از 

 ج امبریه پکشود یاند، معلوم مردهکت یآن را روا یھقیو ب یه بخارکل  شهیعا
 یبر فق، باب التعّوذ من عذاب الیخواندند. (بخاریسوف را به وقت چاشت مکنماز 

 ۳الخسوف، ج یف یصلّ یف کی، باب یبرک، سنن یھقی؛ و ب۱۴۳ص ۱سوف، جکال
 ).۳۲۳ص

ز مانند نماز یوع آن نکه دادند، پس ریسوف را به نماز صبح تشبکه نماز ک یو وقت
 شود. یصبح م

د: یگو ج سوف توسط آن حضرتکدر روش خواندن نماز  س دیمحمود بن لب ه)

ثم ر�ع ثم اعتدل ثم سجد سجدت�، ثم » اذلار�ات«فقرأ بعض  )ج ... ثم قام (اي انليب«
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: مجمع الزوائد: کح؛ ر.ی(رواه احمد و رجاله رجال الصح» كما فعل االو� قام ففعل
 )۲۰۷ص ۲سوف، جکباب ال

سوف ھمانند نماز کدستور به خواندن نماز  ج امبریه پکشود یات ثابت مین روایاز ا
 ش آموزش ندادند.یاران خویگر به ید یصبح را دادند و روش

ه امام کوع را کر یکش از یث بیاحناف، احاد یاز علماء و صاحب نظران فقھ یبرخ
ن جواب ین چنیاند، اردهکھا استدالل و امام احمد بن حنبل از آن یامام شافع ،کمال

وع کر یردند و وقتکیم یطوالن یلیوع را خکسوف، رکدر نماز  ج امبریه پکاند داده
ه کنیال ایوسط قرار داشتند، به خ یھا صفه در ک یانیاز مقتد یشد، برخیم یطوالن

ھنوز در  ج امبریه پکدند یدیم یشدند و وقتیاند، بلند موع بلند شدهکاز ر ج امبریپ
ھا قرار داشتند، ه پشت سر آنک یسانکرفتند؛ و یوع مکوع قرار دارند، مجددًا به رکر

 وع است.کن رین دومیه اکردند کیگمان م
 ت عبدالله بن عباسیرا در روایزست؛یح نیاّما صحن جواب، اگر چه مشھور است،یا

اخري و يف الكسوف فقرأ ثم ر�ع ثم قرأ ثم سجد سجدت� انّه صّ� «آمده است:  ل
 ز وجود داشته است.یوع، قرائت نکن دو ریه در بکشود یت معلوم مین روایاز ا ؛»مثلها
 - ستاده بودندیا ر به نمازیاخ یھاه در صفک -از صحابه  یه، اگر برخکن یگر اید
شان واضح و یاصل مسأله برا شدند، بعد از نماز،یان نماز دچار سوء تفاھم میدر م

ش یپ یرمعمولیدادند و اگر اتفاق غ یت میاھم یلیرا آنان به نماز خیشد؛ ز یروشن م
 ردند.کیق میاش تحقدربارهآمد، بعد از نماز،  یم

اند و تا آخر ماز دچار سوء تفاھم شدهاز صحابه در ن یه برخکن جواب ین رو، ایاز ا
ه یو توج ؛رسدید به نظر میمر بر آنان روشن و واضح نشده است، بعا قتیعمر، حق

ه در نماز کاند از علماء و صاحب نظران گفته یه برخکث، ھمان است یح حدیصح
وع کاز پنج رث،یه در احادکبل عت ثابت است،کوع در ھر رک، نه تنھا دو ریگرفتگدیخورش

 ز نام برده شده است.یعت نکدر ھر ر
وع کوع و پنج رکوع، چھار رکوع، سه رکث، از دو ریاحاد ی هدر مجموع یلّ کو به طور 

 سوف، نام برده شده است:کعت از نماز کدر ھر ر
 ر شد.کدگاه احناف ذید دییشتر در تأیه پک یثی: احادوعکدو ر
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... فقام بانلاس قياماً شديداً يقوم بانلاس ثم «د: یگو شهی: عاعتکوع در ھر رکسه ر
ثالث ر�عات؛ ر�ع اثلاثلة  ع ر�عت� يف لك ر�عة�يقوم ثم ر�ع، فرير�ع ثّم ير�ع ثم يقوم ثم 

 .)۲۱۵ص ۱سوف؛ جکال ف صالة کی، باب ییاس(ن» ثم سجد 

صّ�  ج اّن رسول اهللا«د: یگو س : عبدالله بن عباسعتکوع در ھر رکچھار ر
 ۱سوف، جکف صالة الکی، باب ییاس(ن» ار�ع سجداتو س ثما� ر�عاتلشماكسوف 

 .)۲۱۴ص

قرأ سورة من و صّ� بهم ج اّن انليبّ «د: یگو س عبکبن  ی: ابّ عتکوع در ھر رکپنج ر
ر�ع و سجد سجدت� ثم قام اثلانية فقرأ سورة من الطولو ر�ع مخس ر�واعتو الطول

 ۱عات، جکباب من قال اربع ر (ابو داود،» سجد سجدت� ثم جلسو مخس ر�عات
 .)۱۶۷ص

به شمار  ج ات آن حضرتیسوف، از خصوکوع در نماز کن تعدد ریبه ھر حال، ا

رخ  ج امبر اکرمیپ یبرا یبین قرار بود که در نماز، اتفاقات عجیه از اید؛ و قضیآ یم
، باب صالة یح بخاریکه بھشت و دوزخ را مشاھده کردند. (صح ییداد؛ تا جا یم

، باب یی؛ و نسا۲۹۱ص  ۱؛ مسلم، کتاب الکسوف، ج ۱۴۴ص  ۱جماعة؛ ج  الکسوف

 ج امبرین عّلت بود که پی). به ھم۲۲۱ص  ۱، ج »صالة الکسوف یقدر القراءة ف یف«
ند؛ بلکه یآ یھا، جزو نماز به شمار نم ن رکوعیکرد؛ اما ا یرکوع م یرعادیبه طور غ

ر یوع ساکه با رکشوند یوب ممحس ج ات آن حضرتیشکر، از خصوص ی ھمانند سجده
 شوند.یگفته م» وعات تخشعکر«ھا نمازھا تفاوت داشتند و به آن

ت نمودهیھا را روااند و آنبه حساب آورده» تخشع«ھا را وعکن ریاز صحابه، ا یبرخ
 اند.اوردهیبه شمار ن» تخشع« یھاوعکھا را از رز آنین یاند و برخ

جز  یاباشند، چارهید میاختالف شد یدارازائد، یھاوعکات ریه رواک ییو از آنجا
 ست.یه نین توجیرفتن ایپذ

ردند و به اّمت ک یمردم سخران یبرا ج امبریسوف، پکبعد از نماز عالوه از آن،
توبة کاحدث مکئًا فصّلوا یش کتم من ذلیفاذا رأ«ه: کش به صراحت دستور دادند یخو

نه  ج امبرین خطبه، پیدر ا .)۲۱۹ص ۱سوف، جکف صالة الکی،باب ییاس(ن» تموھایصلّ 
دستور دادند و آن ه بر خالف کم ندادند، بلیوع را تعلکر یکش از یب تنھا به اّمت،

 



 ٦٤٥ ))یگرفتگ ماه و یدگرفتگیخورش) (۵۰( باب: (کتاب الصلوة

یسوف مکجزء نماز  ،یوع اضافکو اگر ر ؛دیسوف را مانند صبح بخوانکفرمودند: نماز 

 گفتند.ین نمیچن ج امبریبود، پ

سوف را کش، نماز یدر روزگار خالفت خو س انفّ ه عثمان بن عکن عّلت بود یبه ھم
ر و بّزار؛ یبکدر معجم ال ی، طبرانیلعیوع خواند (مسند احمد بن حنبل، ابوکر یکبا 

وع در ھر کر یکسوف را با کز نماز ین س ریو عبدالله بن زب ؛اند)ث، ثقهین حدیرجال ا
 .)۱۶۳ص ۱ج؟ یف ھکیسوف کاالثار، باب صالة ال یرد (شرح معانکیعت ادا مکر

 ر است:یح مذھب احناف، به شرح زین رو، وجوه ترجیاز ا 
وع در ھر کر یکث یھستند و احاد یوع، فقط فعلکر یکش از یث بیاحاد -۱

 .یھستند و ھم قول یعت، ھم فعلکر
 ر نمازھا است.یسا یلّ کدگاه احناف، مطابق با اصول ید -۲
ات یاست؛ چون روار یان پذکث، امیان تمام احادیق میطبق مذھب احناف، تطب -۳

ات آن حضرت به یھا را از زمرۀ خصوص دانند و آن یوع را ثابت مکر یکش از یب
ه کبه خالف شوافع  نند؛ک یات موجود وارد نمیاز روا یکچ یآورند و ھ یشمار م

ات یو فقط رواکنند  می وع را ردکوع و پنج رکوع، چھار رکسه ر یات دارایروا
 را ثابت یشتریات، عدد بیه آن رواک یدر حال رند؛یپذ یعت مکوع رکدو ر یدارا
 ست.ین نکھا مم در آن یھیچ توجیو طبق مذھب شوافع، ھکنند  می

 یه دستورک ییاز آنجا -بود  یھا م وعکبر تعدد ر یسوف، دستورکاگر در نماز   -۴

 یردند؛ در حالک یح میآن را به طور واضح، تشر ج امبریپ - بود یم یر عادیغ

 ین سخنیچن یراد فرمودند ولیا یمفصل یسوف سخنرانکدربارۀ  ج امبریه پک
 .نفرمودند! رادیا  وع باشد،کر یکش از یم بیه در آن تعلک

 :»ج اّن الشمس خسفت يلع عهد رسول اهللا«
ات متعارض یان روایق دادن میتطب ی، برایاز علماء و صاحب نظران اسالم یبرخ

سوف اتفاق کن بار، یچند ،ج روزگار آن حضرته در کاند گفته ،ج امبریسوف پکنماز 
 ند.کیح میواقعه را تشر یکات، یاز رواھریک  افتاده است و

ه کده است یت ثابت گردیت و درایق روایرا از طریست؛ زیح نیدگاه، صحین دیاّما ا

 ی هه در ھمکنیل ایسوف اتفاق افتاده است؛ به دلکبار  یکفقط  ج امبریدر روزگار پ
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سوف و خسوف، کرد و فرمود: ک یسخنران ،بعد از نماز ج امبریه پکات آمده است یروا
 ندارند. یکس یبا مرگ و زندگان یارتباط

کردند که  یبود که گمان م یکسان ی هیقت رد نظریدر حق ،ج ن سخن آن حضرتیا

کسوف رخ داده است و امکان ندارد که به  )ج امبریم (فرزند پیبه خاطر وفات ابراھ

 .شود! یادآوری س میھر کسوف، مرگ ابراھوقت 
ق و یو تحق یز با مطالعه و بررسین یگر، دانشمندان علوم تجربید یاز طرف

 ج امبریاند که در روزگار پ نظران نجوم و فلک، گفته ق علماء و صاحبیدق ی محاسبه
 کبار کسوف متحقق شده است.یفقط 
 است. یگرفتگ نماز ماه ینماز جماعت، برا یموضوع چھارم، در مورد، برگزار -۵

ست؛ ی، نماز جماعت سّنت نیگرفتگ ماه یفه و امام مالک، برایدگاه امام ابوحنیاز د
ن باورند که یگر محدثان، بر ای، امام احمد بن حنبل، امام ابوثور و دیامام شافع یول

 باشد. ینماز جماعت م یز داراین یگرفتگ ماه
ات یندارند و از عموم و اطالق روا یلین باره، دلیو موافقانش در ا یامام شافع

اس ی) قیدگرفتگی) را بر کسوف (خورشیگرفتگ و خسوف (ماهکنند  می استفاده
 کنند. یم

، یاالول سال چھارم ھجر ین است که در جمادیھا، ا یھا و مالک یاستدالل حنف

را بر پا نداشتند.  یدر آن ھنگام، نماز جماعت ج امبریپ یرخ داد؛ ول یگرفتگ ماه
توان آن را بر  یست و نمی، نماز جماعت، مشروع نیگرفتگ ماه ین، برایبنابرا

، سّنت یگرفتگ جماعت در نماز ماه ی ن رو، اقامهیاس کرد. از ایق یدگرفتگیخورش
 را بخوانند. یگرفتگ ست، بلکه مردم در آن، تنھا تنھا و بدون جماعت، نماز ماهین

َفٌق ] (۲[ - ۱۴۸۱  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

 .)١(بقَراَءته اخلسوف َصَالةِ  يِف  ج انلَّيِبِّ  َجَهرَ : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 

 یدر نماز کسوف، قرائت را با صدا ج د: رسول خدایگول  شهی)عا۲( -۱۴۸۱
 خواندند. یبلند م

ح  ۳/۱۴۸؛ نسایی ۵۶۳ح  ۲/۴۵۲؛ ترمذی ۱۱۸۸ح  ۱/۷۰۲؛ ابوداود ۱۰۶۵ ح ۲/۵۴۹بخاری  -١
۱۴۹۴. 
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 ].ت کرده استیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 ن آمده است:یو مسلم، چن یت در بخارین روایا شرح:

صالة الخسوف بقراءته؛ فاذا فرغ من  یف ج یقالت: جھر النبل  شةیعن عا«
». سمع الله لمن حمده، رّبنا و لک الحمد«قراءته کّبر فرکع، و اذا رفع من الرکعة قال: 

 ».ن و اربع سجداتیرکعت یصالة الکسوف، اربع رکعات ف یعاود القراءة فیثم 
خواند؛ سپس  یلند مب ینماز کسوف را با صدا ج د: رسول خدایگول  شهیعا«

 سمع اهللا ملن محده، ر�نا« خاست و یرفت؛ بعد، از رکوع برم یگفت و به رکوع م یر میتکب
ب، در ین ترتیکرد. بد ینمود و رکوع م یگفت و دوباره، قرائت را اعاده م یم» احلمد كلو

 ».داد یدو رکعت نماز کسوف، چھار رکوع و چھار سجده، انجام م
 :قرائت در نماز کسوف

ا به یشود  یو بلند خوانده م ین که، در نماز کسوف، قرائت به صورت جھریدر ا
 نظر وجود دارد. و آھسته؟ اختالف یصورت سّر 

ن باورند ی، بر اینظران فقھ و جمھور صاحب یفه، امام مالک، امام شافعیامام ابوحن
امام احمد بن  یشود؛ ول یو آھسته، خوانده م یکه قرائت در نماز کسوف،به صورت سّر 

بلند  -فه یامام ابوحن یتیو طبق روا -وسف یحنبل، امام اسحاق، امام محمد و امام ابو
ھردو  نیار بیر قائل به اختیدانند؛ و ابن جر یخواندن قرائت در نماز کسوف را سّنت م

 روش است.

است که گفت:  س ث سمرة بن جندبی، حدینظران فقھ ل جمھور علماء و صاحبیدل

و ابن  یی، ابوداود،نسای(ترمذ» يف كسوف ال�سمع هل صوتاً  ج نا رسول اهللاصّ� ب«
شان را یا یکه صدا یا با ما نماز کسوف را برگزار نمودند به گونه ج رسول خدا«ماجه)؛ 

 ».میدیشن ی(به ھنگام قرائت) نم
ص  ۱(ابواب الکسوف، باب صالة الکسوف جماعة، ج  یح بخارین در صحیھمچن

 از عبدالله بن عباس یثی) حد۲۹۸ص  ۱ح مسلم (کتاب الکسوف، ج ی) و در صح۱۴۳
 ی کلمه». فقام قياماً طو�ًال �واً من قراءة سورة ابلقرة«ت شده است که گفت: یروا س

بود، از  یرا اگر قرائت جھریبودن قرائت داللت دارد؛ ز یث، بر سّر ین حدیدر ا» نحواً «
 کرد. ین استفاده میقیکلمات جزم و 
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ثم قام فقرأ فيام نري بعض «آمده است:  س دیت محمود بن لبیدر روا نیھمچن

 ».ثم ركع ثم اعتدل ثم سجد سجدتني ثم قام ففعل مثل ما فعل يف االويل» الركتاب«
 باشد. یل احناف میت در موضوع تعداد رکوع و آھسته بودن قرائت، دلین روایا

بودن  یبر جھر یمبن -حمد وسف و امام میاستدالل امام احمد بن حنبل و امام ابو

يف  ج جهر انليبّ «است که در آن آمده است: ل  شهیث عایحد -قرائت نماز کسوف 
در نماز کسوف،  ج رسول خدا«)؛ ۱۴۸۱ث شماره ی(حد» صالة الكسوف بقراءته

 ».خواندند یبلند م یقرائت را با صدا
اند: اگر  احناف گفتهدانند. متأخران  ینماز خسوف م ی ث را دربارهین حدیجمھور، ا

 احتمال متفرق شدن مردم است، پس بلند خواندن بھتر و افضل است.
فق] (۳[ - ۱۴۸۲  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ََسَفِت : قَاَل  َ�بَّاٍس  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َعن ْمُس  ا�ْ  فََص�َّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  الشَّ
ًْوا َطِو�ًال  ِ�يَاًما َ�َقامَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل 

َ
ََقَرةِ  ُسوَرةِ  قَِراَءةِ  ِمنْ  �  َرَ�عَ  ُ�مَّ  َطِو�ًال  ُرُكواًع  َرَ�عَ  ُ�مَّ  ابلْ

ِقيَامِ  ُدونَ  وَُهوَ  َطِو�ًال  ِ�يَاًما َ�َقامَ 
ْ
لِ  ال وَّ

َ ْ
ُكوِع  ُدونَ  وَُهوَ  َطِو�ًال  ُرُكواًع  َرَ�عَ  ُ�مَّ  األ لِ  الرُّ وَّ

َ ْ
 ُ�مَّ  األ

ِقيَامِ  ُدونَ  وَُهوَ  َطِو�ًال  ِ�يَاًما قَامَ  ُ�مَّ  َسَجدَ  ُ�مَّ  َرَ�عَ 
ْ
لِ  ال وَّ

َ ْ
 ُدونَ  وَُهوَ  َطِو�ًال  ُرُكواًع  َرَ�عَ  ُ�مَّ  األ

ُكوِع  لِ  الرُّ وَّ
َ ْ
ِقيَامِ  ُدونَ  وَُهوَ  َطِو�ًال  ِ�يَاًما َ�َقامَ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  األ

ْ
لِ  ال وَّ

َ ْ
 وَُهوَ  َطِو�ًال  ُرُكواًع  َرَ�عَ  ُ�مَّ  األ

ُكوِع  ُدونَ  وَّ  الرُّ
َ ْ
ْمس جتلت َوقد انرَْصف ثمَّ  َسَجدَ  ُ�مَّ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  لِ األ  إِنَّ « :ج َ�َقاَل  الشَّ

ْمَس  َقَمرَ  الشَّ
ْ
  هِ لّٰ ـال آيَاِت  ِمنْ  آَ�تَانِ  َوال

َ
َحدٍ  لَِموِْت  َ�ِْسَفانِ  ال

َ
  أ

َ
ْ�تُمْ  فَإَِذا حِلَيَاتِهِ  َوال

َ
 َذلَِك  َرأ

ْ�نَاك اهللا رَُسوَل  يَا: قَالُوا .»اهللاَ  فَاْذُكُروا
َ
ْ�نَاك ثمَّ  مقامك يِف  َشيْئا تناولت َرأ

َ
 ت�عكعت؟ َرأ

  أر�ت إِ�ِّ « :ج قَاَل 
ْ
َخْذتُهُ  َولَوْ  ُ�نُْقوًدا فتناولت جنَّةـال

َ
تُمْ  أ

ْ
َ�ل

َ َ
ْ�يَا بَِقيَِت  َما ِمنْهُ  أل  وأر�ت ادلُّ

َْومِ  منْظًرا أر فَلم انلَّار ْ�َظعَ  َ�طُّ  اَكيلْ
َ
يُْت  أ

َ
رَثَ  َوَرأ

ْ
�

َ
ْهِلهَ  أ

َ
 ؟هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا بِمَ : قَالُوا .»النَِّساءَ  اأ

؟ يَْ�ُفْرنَ : ِ�يَل  .»بُِ�ْفِرِهنَّ «: قَاَل  ِ َعِش�َ  يَْ�ُفْرنَ «: قَاَل  .بِا�َّ
ْ
ِْحَسانَ  َوَ�ْ�ُفْرنَ  ال

ْ
 لَو اإل

ْحَسنت
َ
  أ

َ
ْهر أحداهن إِىل ْت  ُ�مَّ  لُكه ادلَّ

َ
يُْت  َما: قَالَْت  َشيْئًا ِمنَْك  َرأ

َ
 .)١(»قّط  خ�ا ِمنْك َرأ

 ۳/۱۳۷؛ نسایی ۱۱۸۹ح  ۱/۷۰۲)؛ ابوداود ۹۰۷-۱۷ح ( ۲/۶۲۶؛ مسلم ۱۰۵۲ح  ۲/۵۴۰بخاری  -١
؛ و مسند »کتاب صالة االکسوف«، ۲ح  ۱/۱۸۷؛ موطأ مالک ۱۲۶۵ح  ۱/۴۰۲؛ ابن ماجه ۱۴۸۲ح 

 .۱/۲۹۸احمد 
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رخ  یدگرفتگیخورش ج امبرید: در روزگار پیگو س ) عبدالله بن عباس۳( -۱۴۸۲

ار یستادند؛ و (در رکعت اول) بسیھمراه با مردم، به نماز ا ج امبر خدایپ ،ن رویداد؛ از ا
گاه به رکوع رفتند و آن را  بقره را خواندند؛ آن ی که سوره یا بًا به اندازهیستادند؛ تقریا

 یطوالن یش را از رکوع بلند کردند و دوباره مدتیدند؛ سپس سر خویگردان یطوالن
ام اول ین تفاوت که مّدت آن، کمتر از مّدت قیستادند (و به قرائت مشغول شدند؛) با ایا

 بود.
متر از رکوع اول بود؛ سپس بلند رفتند؛ اّما مّدت آن ک یگاه دوباره به رکوع طوالن آن

را  یادیرکعت اول بلند شدند و مّدت ز ی شدند و به سجده رفتند؛ بعد از آن، از سجده
رفتند اّما طول  یگاه به رکوع طوالن بود؛ آن یستادن اّولیستادند، اّما طول آن کمتر از ایا

ستادند؛ یا یطوالن یبود؛ سپس سر را از رکوع برداشتند و مّدت یام اّولیآن کمتر از ق
 بود. یام اّولیطول آن کمتر از ق یول

گاه به رکوع رفتند و به آن طول دادند اّما طول آن، کمتر از طول رکوع اول بود؛  آن
 یرکعت دّوم رفتند و دو سجده را به جا ی سپس سر از رکوع برداشتند و به سجده

د یخورش ینماز، گرفتگ یر اثناآوردند (و بعد از تشّھد و سالم،) از نماز فارغ شدند و د
 ن رفت.یاز ب

 فرمودند: ج امبریپ
د، آن دو یترد یخداوند ھستند؛ و ب یھا د و ماه، دو نشانه از نشانهیگمان، خورش یب«

د، یدیھا را د شوند؛ پس ھرگاه گرفتن آن یگرفته نمکس  ھیچ یبه خاطر مرگ و زندگ
 ».دیاد بخوانیت) او را به فرراید (و با دعا و نماز و صدقه و خیاد کنیخدا را 

که  یم که شما در نماز، در حالیخدا! ما مشاھده کرد ی فرستاده یمردم گفتند: ا
ه به م کیدید و سپس دیدراز نمود یزیچ ید، دست خود را به سویش بودیخو یسر جا

 ؟)د؛ (موضوع چه بودیعقب برگشت

نم؛ و اگر یبچ یانگور ی دم و خواستم خوشهیبھشت را د«فرمودند:  ج آن حضرت
دوزخ به من چنین  ھم د؛ ویخورد یا، از آن میان دنیگرفتم، شما تا پا یآن خوشه را برم

ده بودم؛ و یھولناکتر و وحشتناکتر از آن، ند یا گاه صحنه چید که تاکنون، ھیعرضه گرد
 اند. ل دادهیان را زنان تشکیشتر دوزخیدم که بید
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اند؟ آن  ل دادهیان را زنان تشکیشتر دوزخیخدا! ب ی فرستاده یا دند: چرایپرس

 ».کنند یم یرا آنان، کفر و ناسپاسیز«فرمودند:  ج حضرت
نسبت به شوھرانشان، ناسپاس «ورزند؟ فرمودند:  یا به خدا کفر میدند: آیپرس

از  یکیدانند؛ اگر به  یارزش م یو بکنند  می و احسان آنان را فراموش یکیباشند و ن یم
 یند و بدیبب یو قصور یک بار از تو کوتاھی ی، ولیو احسان کن یکی، نزنان، تمام عمر

 ».ام دهیند یریو خ یھرگز از تو، خوش«د: یگو یرا از تو مشاھده کند، م یکوچک
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 .یکرد ینینش خودت، عقب یو از جا یبرگشت»: تکعکعت« شرح:
 شوھر.»: ریالعش«
 از انگور. یا خوشه»: عنقوداً «

َفٌق ] (۴[ - ۱۴۸۳  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

ْوُ  اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ

َطاَل  َسَجدَ  ُ�مَّ : َوقَالَْت  َ�بَّاٍس  ابِْن  َحِديِث  �
َ
ُجودَ  فَأ  َوقَدِ  انرَْصََف  ُ�مَّ  السُّ

َلَِت  ْمُس  ا�ْ ْ�َ�  اهللاَ  فََحِمدَ  انلَّاَس  فََخَطَب  الشَّ
َ
ْمَس  إِنَّ «: قَاَل  ُ�مَّ  َعلَيْهِ  َوأ َقَمرَ  الشَّ

ْ
 آَ�تَانِ  َوال

  هِ لّٰ ـال آيَاِت  ِمنْ 
َ

َحدٍ  لَِموِْت  َ�ِْسَفانِ  ال
َ
  أ

َ
ْ�تُمْ  فَإَِذا حِلَيَاتِهِ  َوال

َ
ُوا اهللاَ  فَاْدُعوا َذلَِك  َرأ  وََصلُّوا َوَ�ربِّ

قُوا ةَ  يَا«: قَاَل  ُ�مَّ  »َوتََصدَّ مَّ
ُ
دٍ  أ ِ  ُ�َمَّ َحدٍ  ِمنْ  َما َوا�َّ

َ
ْ�َ�ُ  أ

َ
نْ  هِ لّٰ ـال ِمنَ  أ

َ
وْ  َ�بُْدهُ  يَْزِ�َ  أ

َ
 تَْزِ�َ  أ

َمتُهُ 
َ
ةَ  يَا أ مَّ

ُ
دٍ  أ ِ  ُ�َمَّ ْعلَمُ  َما َ�ْعلَُمونَ  لَوْ  َوا�َّ

َ
ََكيْتُمْ  قَِليًال  لََضِحْكتُمْ  أ  .)١(»َكِثً�ا َوبلَ

(در معنا نه در  س ث عبدالله بن عباسیر حدیز نظینل  شهی) از عا۴( -۱۴۸۳
 د:یگو یت شده است؛ آنجا که میروالفظ) 

ک رکعت) به سجده رفتند و یام و دو رکوع در ی(پس از دو ق ج سپس آن حضرت«
ن ھنگام، یگاه سالم دادند و از نماز فارغ شدند و در ا شان طول دادند؛ آن به سجده

 رون آمده بود.یافته و از کسوف بیز نور خود را بازید نیخورش

ش یراد نمودند و پس از سپاس و ستایمردم، خطبه ا یبرا ج پس از آن، رسول خدا
دو  ،د و ماه،یگمان، خورش یب«از وصف و شکوه او، فرمودند:  یان پرتویخداوند و ب

کس  ھیچ ید، آن دو به خاطر مرگ و زندگیترد یخداوند ھستند؛ و ب یھا نشانه از نشانه

 ۱/۱۸۶؛ موطأ مالک ۱۴۷۴ح  ۳/۱۳۲)؛ نسایی ۹۱-۱ح ( ۲/۶۱۸؛ مسلم ۱۰۴۴ ح ۲/۵۴۵بخاری  -١
 .۳/۳۷۴؛ و مسند احمد »کتاب صالة الکسوف«، ۱ح 

 

                                           



 ٦٥١ ))یگرفتگ ماه و یدگرفتگیخورش) (۵۰( باب: (کتاب الصلوة

د و او را بزرگ یاد بخوانیبه فر د، خدا رایدیھا را د شوند؛ پس ھرگاه گرفتن آن یگرفته نم
 ».دید و صدقه بدھید و نماز بگزاریبشمار

از بندگان خدا، خواه  یکی! سوگند به خدا! ھرگاه ج اّمت محمد یا«گاه فرمودند:  آن
د؛ یآ یرت خدا به جوش نمیغ ی به اندازهکس  ھیچ رتیا زن، مرتکب زنا شود، غیمرد 

خداوند بلند مرتبه، از  ی به اندازه یشود، کس یم ، مرتکب زنایا زنیکه مرد  یوقت یعنی(
اّمت محمد! سوگند به خدا! اگر آنچه را من (از عذاب و  یشود).ا ین عمل ناراحت نمیا

 ».دیکرد یه میاد گرید و زیدیخند یار کم مید، بسیدانست یدانم، شما م یخشم خدا) م
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

 ن آمده است:یو مسلم چن یطور کامل در بخارث به ین حدیا شرح:

فصّ� رسول اهللا  ج قالت: خسفت الشمس يف عهد رسول اهللال  عن اع�شة«
هودون القيام و بانلاس، فقام فطال القيام؛ ثم ر�ع فاطال الر�وع، ثم قال فاطال القيام

ثم فعل يف هو دون الر�وع االول؛ ثم سجد فاطال السجود؛ و االّول؛ ثم ر�ع فاطال الر�وع
قدا�لت الشمس؛ فخطب انلاس، و الر�عة اثلانية مثل مافعل يف االو�؛ ثم انرصف

 :اث� عليه، ثم قالو فحمدا�
ال حلياته؛ فاذا رأيتم و القمر آيتان من آيات اهللا ال�سفان ملوت احدو اّن الشمس«

اهللا ما من احد اغ� و يا اّمة �مد!«ثم قال: ». تصّدقواو صلّواو �رّبواو ذلک فادعوا اهللا
 اهللا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليالً و من اهللا اَن يز� عبده او تز� اََمته. يا اّمة �مد!

 ».بلكيتم كث�او
 ج رخ داد. آن حضرت یدگرفتگیخورش ج امبرید: در روزگار پیگول  شهیعا«

کرد؛ و از رکوع برخاست و  یار طوالنیام و رکوع آن را بسیھمراه مردم، نماز خواند و ق
ن یام اول؛ و بعد، به رکوع رفت، اّما ایکمتر از ق یام کرد؛ اّما اندکیروقت قیدوباره تا د

ز یتر گرفت. سپس به سجده رفت و آن را ن کوتاه ی، اندکیبار، رکوع را از رکوع قبل
 .کرد یطوالن

 یدگرفتگیز، خورشز مانند رکعت اول، عمل کرد؛ و پس از اتمام نمایدر رکعت دوم ن
 :خداوند، فرمود یراد خطبه پرداخت و پس از حمد و ثنایگاه به ا ز برطرف شد. آنین

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٦٥٢

(قدرت) خدا ھستند و به خاطر مرگ و  یھا د، دو نشانه از نشانهیماه و خورش«
د، دعا یدیرا د ییھا ن حالتیشوند؛ پس ھرگاه، چن ینم یدچار گرفتگ یکس یزندگ

 ».دید و صدقه بدھینماز بخواند، ییر بگوید، تکبیکن
از بندگان خدا،  یکی! به خدا سوگند! ھرگاه ج اّمت محمد یا«سپس، اضافه نمود: 

رت خدا به جوش یغ ی کس به اندازه چیرت ھیا زن، مرتکب زنا شود، غیخواه مرد 
ار کم ید، بسیدانست یدانم، شما م یاّمت محمد! اگر آنچه را من م ید. ایآ ینم
 ».دیکرد یه میاد گریز د ویدیخند یم

 »:تصّدقواو صلّواو �رّبواو ، فادعوا اهللاكفاذا رأيتم ذل«
قدرت و عظمت خداوند ھستند که  یھا ، از نشانهیگرفتگ ا ماهیو  یدگرفتگیخورش

و  یشوند و مناسب است که ھنگام ظھور آنان، بندگان خدا با فروتن یظاھر م یگاھ
تمام و با خشوع و خضوع کامل، در مقابل قدرت و عظمت خداونِد دانا و توانا  یافتادگ

 کرنش برند و خواھان َرحم و َکرم و لطف و احسان او شوند.

م یابراھ -ر خوارشان یکه فرزند ش یز درست ھمان روزین ج در زمان رسول خدا
 فتاد.را وداع گفت، کسوف اتفاق ا یدار فان یم سالگیک و نیبًا در یتقر -

ن بود که در اثر وفات یت ایغلط دوران جاھل یاز رسوم و باورھا یکیدر آن زمان، 
 ده است!یاه ماتم بر سر کشید چادرسیخورش ییشود؛ گو یمردان بزرگ، کسوف واقع م

ات یاز روا یکه در برخ یا ت شد؛ به گونهین باور غلط تقویز ایم نیدر وفات ابراھ
 ان داشتند. ین باور غلط را بیاز مردم به صراحت ا یوارد شده که برخ

م و ھراس، دو رکعت نماز با جماعت یت بیدر آن موقع با ترس و نھا ج رسول خدا

ن نماز را یقرائت ا ج ر نمازھا متفاوت بود. آن حضرتین نماز با سایاقامه کردند. ا
ا رکوع ی(گو کرد و در وقت قرائت، بارھا به بارگاه خدا خم شدند یار طوالنیبس

دادند.  یادامه م یطوالن یا ستادند و قرائت را به گونهیا یکردند) و باز راست م یم
ز یآن ن ی کردند و در قومه و جلسه یطوالن یلیز خیآن نماز را ن ی شان رکوع و سجدهیا
کردند؛ پس از نماز  ینماز با تضّرع و خشوع تمام، دعا م یاد طول دادند، و در اثنایز

کسوف بر اثر «که  یده و باور جاھلین عقیا یراد فرمودند و به نحو خاصّ یا یا خطبه
 را رد کردند.» دیآ یش میمرگ مردان بزرگ پ
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ندارد،  یچ اصل و اساسی، ھیده و باور جاھلین عقیفرمودند: ا ن خطبهیشان در ایا
عظمت و قدرت خداوندند و  یھا د و ماه دو نشانه از نشانهیقت خورشیبلکه در حق

 یکامل به سو ید با خشوع و فروتنیرد بایگ یکه کسوف و خسوف صورت م ینگامھ
 ند. یبنما ببرند و در بارگاه او تضّرع اد او پناهیخداوند متوجه شوند و به 

ام، قرائت، رکوع، سجده، یق ج امبریشود که پ یت دانسته مین روایبه ھر حال، از ا

ن یا ج امبریکه عادت پ یکردند در حال یار طوالنینماز کسوف را بس ی قومه و جلسه
 نمودند. ین کار منع میکنند؛ بلکه از ا ینقدر طوالنینبود که نماز با جماعت را ا

َفٌق ] (۵[ - ۱۴۸۴  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يِب  َوَ�نْ 
َ
ْمُس  َخَسَفِت : قَاَل  ُموىَس  أ نْ  َ�ْىَش  فَزاًِع  ج انلَّيِبُّ  َ�َقامَ  الشَّ

َ
اَعةَ  تَُ�ونَ  أ  السَّ

ىَت 
َ
ـمَ  فَأ

ْ
ْطَولِ  فََص�َّ  ْسِجدَ ال

َ
ْ�تُهُ  َما وَُسُجودٍ  َوُرُكوٍع  ِ�يَامٍ  بِأ

َ
يَاُت  َهِذهِ «: َوقَاَل  َ�ْفَعلُهُ  َ�طُّ  َرأ

ْ
 اآل

  اهللاُ  يُرِْسُل  الَّيِت 
َ

َحدٍ  لَِموِْت  تَُ�ونُ  ال
َ
  أ

َ
ْ�تُمْ  فَإَِذا ِعبَاَدهُ  بَِها اهللاُ  ُ�َوُِّف  َولَِ�نْ  حِلَيَاتِهِ  َوال

َ
 َرأ

  فَافْزَُعوا َذلَِك  ِمنْ  َشيْئًا
َ

ِرهِ  إِىل
ْ
 .)١(»واستغفاره وَُداَعئِهِ  ِذك

رخ داد؛ رسول  یدگرفتگیخورش ید: روزیگو س یاشعر ی) ابوموس۵( -۱۴۸۴

برخاستند و به  یمه از جایده باشد، سراسیامت رسین که مبادا قیاز ترس ا ج خدا
ر آن را یکه من تاکنون نظ یرکوع و سجودام، ین قیتر یمسجد رفتند و نماز را با طوالن

 ده بودم، گزاردند. سپس فرمودند:یشان ندیاز ا
فرستد، به خاطر  یش) میبندگان خو یکه خداوند (برا یھا و معجزات ن نشانهیا«

ندارد؛) بلکه  ین مسائل دخالتیدر ا یست (و مرگ و توّلد کسین یکس یمرگ و زندگ
ترساند؛ پس ھرگاه نشانه  ید و مینما ید میبندگانش را تھد، ییھا دهین پدیخداوند با چن

د، به ذکر و عبادت خدا و دعا و طلب یھا را مشاھده نمود ن نشانهیاز ا یا و معجزه
 ».د)یآور ید و به نماز و توبه، رویاد الله مشغول شوید؛ (به یآمرزش از او، پناه ببر

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۴۸۵

 ۳/۱۵۳؛ نسایی ۱۱۷۷ح  ۱/۶۹۵)؛ ابوداود ۹۱۲-۲۴ح ( ۲/۶۲۸؛ مسلم ۱۰۵۹ح  ۲/۵۴۵بخاری  -١
 .۱۲۶۳ح  ۱/۴۰۱؛ و ابن ماجه ۱۵۰۳ح 
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ْمُس  انَْ�َسَفِت : قَاَل  َجابِرٍ  َوَ�نْ   اْ�نُ  إِبَْراِهيمُ  َماَت  يَْومَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َ�ْهدِ  يِف  الشَّ
ْرَ�عِ  َرَ�َعاٍت  ِستَّ  بِانلَّاِس  فََص�َّ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل 

َ
اهُ . َسَجَداٍت  بِأ وَ  .)١(مُسلم رَ

فرزند  ،س میکه ابراھ یدر ھمان روزد: یگو س ) جابر بن عبدالله۶( -۱۴۸۵

رخ داد؛ پس  یدگرفتگید، خورشیوفات کرد و چھره در نقاب خاک کش ج رسول خدا

گزاردند و در آن، شش رکوع (در  یدگرفتگیھمراه با مردم، نماز خورش ج آن حضرت
 آوردند. یھر رکعت، سه رکوع) و چھار سجده به جا

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 »:يوم مات ابراهيم ابن رسول اهللا« ح:شر

 س میوفات ابراھ ی نظر دارند که حادثه ن امر اتفاقی، بر ایثینظران حد صاحب

 میاند: ابراھ گفته ی، اتفاق افتاده است؛ و برخیدر سال دھم ھجر ج فرزند رسول خدا
دانشمند و متخّصص علم نجوم، مرحوم  یاالول وفات نموده است؛ ول عیدر ماه رب س

شّوال روز دوشنبه،  ۲۹خ کسوف، یثابت کرده است که تار یا محمودپاشا، در مقاله
 اتفاق افتاده است. ی، در سال دھم ھجر۵/۸ساعت 

 ی، دار فانیسالگ میک و نیبًا در یتقر ،ج رخوار رسول خدایناگفته نماند که فرزند ش
 را وداع گفته است.

 )فیَضعِ ] (۷[ - ۱۴۸۶

ْمس كسفت ِح� ج :قَاَل  َ�بَّاس ابْن وََعن َعات َ�َمان الشَّ
ْ
ر�ع يِف  َر�

َ
 .)٢(َسجَدات أ

رخ داد،  یدگرفتگیکه خورش ید: ھنگامیگو س ) عبدالله بن عباس۷( -۱۴۸۶

نماز خواندند و در آن، ھشت رکوع (در ھر رکعت، چھار رکوع) و چھار  ج رسول خدا
 آوردند. یسجده به جا

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 )حیَصحِ ] (۸[ - ۱۴۸۷

ن عَ يلّ  وَ لِك مثل عَ اهُ . ذَ وَ  .)١(مُسلم رَ

 .)۹۰۴-۱۰ح ( ۲/۶۲۳مسلم  -١
 .)۹۰۸-۱۸ح ( ۲/۶۲۷مسلم  -٢

 

                                           



 ٦٥٥ ))یگرفتگ ماه و یدگرفتگیخورش) (۵۰( باب: (کتاب الصلوة

ت یث (در لفظ و معنا) رواین حدیر ایز نظین س طالب یبن اب ی) از عل۸( -۱۴۸۷
 شده است.

 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا
 )حیَصحِ ] (۹[ - ۱۴۸۸

 ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َحيَاةَ  يِف  باملدين يل بأسهم أرت� ُكنُْت : َقاَل  َسُمَرةَ  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َوَ�نْ 
ْمُس  ُكِسَفِت  إِذْ  ُت . َ�نَبَْذُ�َها الشَّ

ْ
ِ : َ�ُقل ْ�ُظَرنَّ  َوا�َّ

َ َ
  أل

َ
 يِف  ج هِ لّٰ ـال لِرَُسولِ  َحَدَث  َما إىِل

ْمِس  ُكُسوِف  تَيْتُهُ : قَاَل . الشَّ
َ
َالةِ  يِف  قَائِمٌ  وَُهوَ  فَأ  َو��رب و�هلل �سبح فَجعل يََديْهِ  َرافِعٌ  الصَّ

ا َ�نَْها َحرَسَ  َحىتَّ  َوَ�ْدُعو و�مد   َ�نَْها َحرَسَ  فَلَمَّ
َ
َعتَْ�ِ  وََص�َّ  ُسوَرَ�ْ�ِ  قََرأ

ْ
 يِف  ُمْسِلمٌ  َرَواهُ . َر�

ِح  يِف  َوَ�َذا َسُمَرةَ  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َ�نْ  َصِحيِحهِ  نَّةِ  رَشْ ـمَ  �َُسِخ  َوِ�  َ�نْهُ  السُّ
ْ
 َ�نْ  َصا�ِيِح ال

 .)٢(َسُمَرة بن َجابِرِ 

د یدر ق ج امبریکه پ ید: در روزگاریگو س ) عبدالرحمن بن سمرة۹( -۱۴۸۸
کردم که ناگھان،  یم یراندازیش، تیخو یرھایمنوره، با ت ی نهیات بودند، من در مدیح
 افکندم و با خود گفتم: یا گوشهم را به یرھایرخ داد. من ت یدگرفتگیخورش ی دهیپد

 یی، چه کارھایدگرفتگیسوگند به خدا! امروز نگاه خواھم کرد که به ھنگام خورش«

ن و یرا نصب الع ییشان، انجام چه کارھایوندد (و ایپ یبه وقوع م ج از رسول خدا
 ».دھند) یش قرار میگوش خو ی زهیآو

 د:یگو س عبدالرحمن بن سمرة

ھردو  اند و ستادهیدم که به نماز اید یشان را در حالیرفتم و ا ج به نزد رسول خدا
افت و از کسوف ید، نور خود را بازیکه خورش یاند؛ و تا زمان ش را باال بردهیدست خو

» لیتھل«اد کردن]، ی ی[خداوند را به پاک» حیتسب«مشغول  ج رون آمد، آن حضرتیب
» دیتحم«اد کردن]، ی یرا به بزرگ [خداوند» ریتکب«دادن]،  یخداوند گواھ یگانگی[به 

د، نور یش، مشغول بودند؛ و چون خورشیای[خداوند را حمد و سپاس گزاردن] و دعا و ن

دو رکعت نماز گزاردند و دو  ج رون آمد، آن حضرتیافت و از کسوف بیخود را باز
 ».ک سوره) خواندندیسوره (در ھر رکعت، 

 .)۹۰۸-۱۸ح ( ۲/۶۲۷مسلم  -١
 .)۹۱۳-۲۶ح ( ۲/۶۲۹مسلم  -٢
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ت یروا س عبدالرحمن بن سمرة خود از» حیصح«ث را در ین حدی[امام مسلم ا
از  یت شده است؛ و در برخین رواین چنی، ایز از وین» شرح السّنة«کرده است؛ و در 

از جابر  ،س عبدالرحمن بن سمرة یث به جاین حدی، ا»حیالمصاب«کتاب  یھا نسخه

 ].ده استینقل گرد س بن سمرة
العاده و  فوقداد یک روی) یدگرفتگیبه ھر حال؛ چون نماز کسوف (خورش شرح:
ت یاز صحابه آن را روا یادین رو، تعداد زیبود؛ از ا یرعادیز غینماز ن یروش ادا

 ت است.ینفر از صحابه روا ۵نجا فقط از یاند؛ در ا کرده
ا به طور یبه صورت مفصل و  -ست نفر از صحابه یش از بیث، بیحد یھا در کتاب

 شود. یات، شرح کامل واقعه معلوم میاند که از مجموع آن روا آن را نقل کرده -مجمل 
ن ین است که ایشود، ا یات به صورت مشترک معلوم مین روایشتر ایکه از ب یامر

نخوانده » نماز کسوف«گاه  چیشتر، ھید بود و آنان پیک نماز جدیصحابه  ینماز برا
 بودند.

داد که  یرو ی، روزیدگرفتگیات موجود است که خورشین موضوع ھم در روایا

 در آن روز وفات کرده بود. ج امبراکرمیرخوار پیم، فرزند شیابراھ
ش یپ یم در سال دھم ھجرینظر دارند که وفات ابراھ ن امر، اتفاقیمحدثان، بر ا

شود که  ین اساس، معلوم میبر ا .ج چند ماه قبل از وفات رسول اکرم یعنیآمد؛ 

 اند. وردهآ یک بار نماز کسوف به جایفقط  ج امبر اکرمیپ
چ یاز ھ یشود؛ ول یث ثابت مین احادیز از این یگرفتگ خواندن نماز در وقت ماه

 یگرفتگ ک بار نماز ماهی یحتّ  ج امبر اکرمیشود که پ یمعلوم نم یحیث صحیحد
نماز، فقط در ھمان کسوف  یرسد که ادا ین به نظر میخوانده باشند. غالبًا علتش ا

و قبل از آن و در مّدت اندک بعد از آن ھم که آن ) دستور داده شد یدگرفتگی(خورش

 نداد. ی) رویگرفتگ ات بودند، خسوف (ماهید حیدر ق ج حضرت
ر نمازھا وجود ی) نسبت به سایدگرفتگیکه در نماز کسوف (خورش ییھا تفاوت

 ل است:یداشت، به قرار ذ

 



 ٦٥٧ ))یگرفتگ ماه و یدگرفتگیخورش) (۵۰( باب: (کتاب الصلوة

که عادت مبارک آن  یکردند؛ در حال یار طوالنیام نماز را بسیق ج رسول خدا -۱

ن یکنند؛ بلکه از ا ین قدر طوالنین نبود که نماز با جماعت را ایا ج حضرت
 کردند. یز میکار، منع ن

د و یل، تحمیح، تھلیھا را باال بردند و پس از تسب دست ج امبریام، پیدر حال ق -۲
 ش شدند.یایروقت بودن، مشغول دعا و نیر، تا دیتکب

برگشتند و بعد از قرائت، دوباره به رکوع و سجده  امیپس از رکوع، دوباره به ق -۳
از  یب که در رکعت اول، دو بار رکوع کردند؛ و طبق بعضین ترتیرفتند؛ بد

 ن بار رکوع نمودند.یات، چندیروا

به  یام، گاھیدر حال ق ج ات، ذکر شده است که آن حضرتیاز روا یدر بعض -۴
ھا را به سمت جلو  دستک بار یرفتند و  یبه سمت عقب م یسمت جلو و گاھ

شود)  یھا به جلو برده م ، دستیزیل گرفتن چیتحو یبردند (ھمچنان که برا
ان داشتند که در آن ھنگام، جھان یراد کردند، بیکه ا یا و سپس در خطبه

، از جمله: بھشت و یبیق غیاز حقا یاریمن کشف و ظاھر شد و بس یب برایغ
وحشتناک عذاب و  یھا ر و صحنهدوزخ را جلو خودم، مشاھده کردم و مناظ

ده یگاه ند چیش از آن، ھیکه پ یدوزخ را مشاھده کردم؛ مناظر ی شکنجه
 بودم.

را که آن  یا ژهیالعاده و و ن امر، مقرون به صواب است که در آن نماز، اعمال فوقیا

روقت، دست به دعا برداشتن؛ در یل: در حال نماز تا دیانجام دادند، از قب ج حضرت
به عقب  یبه جلو و گاھ ی، خم شدن؛ گاھین بار به بارگاه الھیام و قرائت، چندیحال ق

ھمان  ی ن موارد، در اثر مشاھدهیخود را به سمت جلو بردن، تمام ا یھا رفتن و دست

 بوده است. ج امبریخود پ ی ژهین اعمال، ویبوده است؛ و ا یبیق و مناظر غیحقا
 )حیَصحِ ] (۱۰[ - ۱۴۸۹

ْسَما َوَ�نْ 
َ
يِب  بِنِْت  ءَ أ

َ
َمرَ  لََقدْ : قَالَْت  َماب  بَْ�رٍ  أ

َ
َعتَاقَةِ  ج انلَّيِبُّ  أ

ْ
 ُكُسوِف  يِف  بِال

ْمِس  اهُ . الشَّ وَ يّ  رَ ارِ  .)١(البُخَ

 .۶/۳۴۵؛ و مسند احمد ۱۰۵۴ح  ۲/۵۴۳بخاری  -١
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به ھنگام  ج امبرید: پیگو س دختر ابوبکرل  ) اسماء۱۰( -۱۴۸۹

به ھنگام  ج ، به آزاد کردن برده، دستور دادند. (رسول خدایدگرفتگیخورش
ش را یخو یھا کردند که مردم، برده یق میدادند و تشو ی، دستور میدگرفتگیخورش

 آزاد کنند).
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

 



 
 

 

 

 فصل دوم

 )فیَضعِ ] (۱۱[ - ۱۴۹۰

  ُكُسوٍف  يِف  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  بِنَا َص�َّ : قَاَل  ُجنُْدب بن َسُمَرة َعن
َ

ُ  �َْسَمعُ  ال
َ

اهُ . َصْوتًا هل وَ  رَ

يُّ  ذِ مِ ْ أَبُو الرتِّ دَ  وَ اوُ ائِيُّ  دَ النَّسَ ابْنُ  وَ هْ  وَ اجَ  .مَ

با ما نماز کسوف  ج د: رسول خدایگو س ) سمرة بن جندب۱۱( -۱۴۹۰
شان را (به ھنگام قرائت) یا یکه صدا یا گونه) را برگزار نمودند؛ به یدگرفتگی(خورش

 م.یدیشن ینم
 ].اند ت کردهیو ابن ماجه روا یی، ابوداود، نسایث را ترمذین حدی[ا

و  یفه، امام مالک، امام شافعیان شد، امام ابوحنیز بیشتر نیچنان که پ شرح:
) یدگرفتگین باروند که قرائت در نماز کسوف (خورشی، بر اینظران فقھ جمھور صاحب

 شود. یخوانده م یو آھستگ یبه صورت سّر 
، یتیو طبق روا -وسف یامام احمد بن حنبل، امام اسحاق، امام محمد و امام ابو

باشد؛ و ابن  یبرآنند که بلند خواندن قرائت در نماز کسوف، سّنت م -فه یامام ابوحن
 روش است.ھردو  نیار بیر، قائل به اختیجر

با  ج رسول خدا«است که گفت:  س سمرة بن جندب ثین حدیل جمھور، ھمیدل
شان را (به ھنگام قرائت) یا یکه صدا یا ما، نماز کسوف را برگزار نمودند؛ به گونه

 ».میدیشن ینم

ت یروا س از عبدالله بن عباس یثیح مسلم، حدیو صح یح بخارین در صحیھمچن

 ».البقرةفقام قياماً طويالً نحواً من قراءة سورة «شده است که گفت: 
را اگر قرائت یبودن قرائت، داللت دارد؛ ز یبر سّر » نحواً « ی ث، واژهین حدیدر ا

 کرد. ین استفاده میقیبود، از کلمات جزم و  یجھر
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؛ ثم »الرکتاب«بعض  یما نریثم قام فقرأ ف«د: یگو س دین محمود بن لبیچن ھم
(مسند » یاالول ین؛ ثم قام ففعل مثل ما فعل فیرکع، ثم اعتدل، ثم سجد سجدت

 احمد).
 ل احناف است.یت در موضوع تعداد رکوع و آھسته بودن قرائت، دلین روایا

 )حسن] (۱۲[ - ۱۴۹۱

ْزَواِج  َ�ْعُض  فَُالنَةُ  َماتَْت : َ�بَّاٍس  ِالبِْن  ِ�يَل : قَاَل  ِعْكِرَمة وََعن
َ
 َساِجًدا َفَخرَّ  ج انلَّيِبِّ  أ

ُ  فَِقيَل 
َ

اَعِة؟ َهِذهِ  يِف  �َْسُجدُ  هل ْ�تُمْ  إَِذا« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : َ�َقاَل  السَّ
َ
يُّ  »فَاْسُجُدوا آيَةً  َرأ

َ
 َوأ

ْ�َظمُ  آيَةٍ 
َ
ْزَواِج  َذَهاِب  ِمنْ  أ

َ
اهُ  ؟ج انلَّيِبِّ  أ وَ دَ  أَبُو رَ اوُ يّ  دَ ذِ مِ ْ الرتِّ  .)١(وَ

د: به عبدالله یگو )س ابن عباس ی آزاد شده ی (بردهل  ) عکرمه۱۲( -۱۴۹۱

افته است. عبدالله بن یوفات  ج امبرخدایاز ھمسران پ یکیگفته شد که  س عباسبن 

شتن را به خاک انداخت و سجده برد. بدو ین خبر، خویدن ایبه محض شن س عباس
دن خبر وفات یچرا به ھنگام شن یعنی؟ (یکن ین ساعت، سجده میگفته شد: چرا در ا

 ؟)یبر یو سجده م یانداز یبه خاک م شتن رایخو ج امبریاز ھمسران پ یکی

 اند: فرموده ج در پاسخ گفت: رسول خدا س ابن عباس
؛ و کدام نشانه، بزرگتر »دید، سجده کنیدیخداوند را د یھا از نشانه یا ھرگاه نشانه«

 است؟! ج امبر خدایاز وفات ھمسران پ
 ].اند ت کردهیروا یث را ابوداود و ترمذین حدی[ا

ز بر ین یاست؛ و برخل  هیاند: مراد حضرت صف گفته یبرخ»: ماتت فالنة« شرح:

 است. س دختر عمر بن خطابل  ن باورند که مراد، حفصهیا
 ر کرد:یتوان ترجمه و تفس ین عبارت را به دو گونه میا»: فخّر ساجداً «

 شتن را به خاک انداخت و سجده کرد.یخو  -۱
 نماز گزارد.  -۲

امبر یپ ی در مّکه، خانواده ج اسالم یگرامامبر یدر مّدت اقامت پ»: ج ازواج النبيّ «
شان در یشد. ا یل مکیلد تشیبنت خو ی جهیشان خدیھمسر ا ی از آنحضرت به اضافه

 .۳۸۹۱ح  ۵/۶۶۵؛ و ترمذی ۱۱۹۷ح  ۱/۷۰۶ابوداود  -١
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 یبه ھمسر -ه چھل ساله بود ک -جه را یه خدکبودند  یست و پنج سالگیسّن ب
 یردند، و تا زمانکازدواج  یه آنحضرت با وکبود  ین زنیش درآوردند، و او نخستیخو

جه چند یاز خد ج ردند. رسول خداکار نیاخت یگریات بود، ھمسر دید حیدر ق یه وک
زنده نماندند. دختران آنحصرت عبارت  یکچیپسر و چند دختر داشتند. پسران، ھ

ش از ھجرت پسرخاله اش ینب را پیلثوم، و فاطمه. زکه، اّم ینب، رقیبودند از: ز
پس از  یکیرا ھردو  لثومکه و اّم یقش درآورد؛ ریخو 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 نیه بکشان 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 حیق تن بود. ھنگام وفات آنحضرت ُنه تن از آنان در

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 یاختصار مجه را به یپس از خد ج رمکامبر ایگر ھمسران پیشرح حال د

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 صّد کشه دختر ابوبی* عا
امبر یردند. ھنگام زفاف با ھنگام ازدواج با پکازدواج  یش از ھجرت، با ویو پنج ماه پ

شه دختر شش ساله بود، و آنحضرت ھفت ماه پس از ھجرت، در ماه شّوال، یعا ج رمکا

ره بود، و کبا ج رمکغمبر ایشه ھنگام زفاف پید. عاردنکُنه ساله شد، با او زفاف  یه وک
تر  س نزد آنحضرت محبوبکشه از ھمه یجز او نداشت. عا یا رهکآنحضرت ھمسر با
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از  یو یزنان بطور مطلق داناتر بود. برتر ی تر بود. از ھمه هیبود. از ھمه زنان اّمت فق
ا ی ۵۷شه ھفدھم ماه رمضان سال یگر غذاھا بد. عاید از دیَثر یگر زنان ھمانند برترید

 سپرده شد. کع به خایا رفت و در قبرستان بقیق از دن ۵۸
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 سّن  ۴۵ردند. حفصه در ماه شعبان سال کج شعبان سال سّوم ھجرت با او ازدوا

 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 ینب در حدود سه سال پس از ازدواج با پیردند. 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. کبه خاع یگزاردند، و در قبرستان بق

داشت.  یفرزندان یھمسر ابوسَلمه بود و از و یوه: یُام یسَلمه ھند بنت اب * ُاّم 

چند روز  ج ا رفت، و رسول خدایسال چھارم ھجرت از دن یاُالخر یابوسَلمه در ماه ذ
ن و یتر هیاز فق یکیردند. او کان شّوال ھمان سال با امب سَلمه ازدواج یمانده به پا
ق در سّن ھشتاد و  ۶۲ یا به قولیق  ۵۹سَلمه در سال  ن زنان بود. ُاّم یخردمندتر
 سپرده شد. کع به خایا رفت، 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

 د و ضمن آن فرمود:یم را نازل گردانیرکاز قرآن  یاتیآ

ا﴿  ز]۳۷[األحزاب:  ﴾ َ�َٰكَهاَزوَّجۡ  �َوَطرٗ  َهاّمِنۡ  دٞ َز�ۡ  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 متعّددیآ
 -م پرداخت یخودش به آن خواھ یه در جاک -) را ی(پسرخواندگ یتبنّ  ی مسئله

سال  یو به قول -سال پنجم ھجرت  ی قعدهیدر ماه ذ ج رده است. رسول خداکمطرح 
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نب ین آنان بود. زیتر ن زنان و ُپر صدقهیعابدتر یردند. وکزدواج با او ا -چھارم ھجرت 
ن فرد از ینخست یدرگذشت. و یستم ھمجرت 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

 ی لهیمصطلق از قب یبن ی فهیس طایحارث رئ یپدر و بنت حارث: ی هیری* ُجوَ 
س بن یه در سھم ثابت بن قکمصطلق بود  یران بنیاز اس یکیه یریخزاعه بود. جو

 ج د. رسول خدایاَتب گردانکه قراداد نوشت و او را مُ یریشّماس قرار گرفت. ثابت با جو
 یو به قول -را به ثابت پرداختند، و در ماه شعبان سال ششم ھجرت  یمبلغ قرارداد و

صد خانوار از یکز یش درآوردند. مسلمانان نیخو یاو را به ھمسر -سال پنجم ھجرت 
ن یند! و به ایشاوندان ھمسر رسول خداینان خویردند و گفتند: اکمصطلق را آزاد  یبن

ع االّول یه در ماه ربیریتر بود. ُجوَ  تکربرله اش پُ یقوم و قب یبرا یگریب، از ھر زن دیترت
 ا رفت.یاز دن یدر سّن شصت و پنج سالگ -ق  ۵۵ یو به قول -ق  ۵۶سال 

او  ینخست ھمسر عبدالله بن جحش بود و برا یو ان:یبه َرمله دختر ابوسفی* ُاّم حب
به با یُاّم حببه را به او دادند. یُاّم حب ی هینکن جھت یا آورد و به ھمیبه را به دنیحب

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

 یخواستگار ج رمکامبر ایپ یبه را از سویاّم حب یفرستادند، و یجاشن یخودشان بسو
او پرداخت، و او را ھمراه  ی هینار به عنوان مھریشان چھارصد دیرد و از جانب اک

بر با یفرستاد، و آنحضرت پس از بازگشت از فتح خ ج ل بن َحسنة نزد رسول خدایَشَرحب
 ا رفت.یاز دن -ق  ۵۰ا یق  ۳۳ا ی -ق  ۴۲به در سال یردند. اّم حبکاو زفاف 

 یر و از نژاد بنینض یبن ی لهیس قبیپدرش رئ بن َاخَطب: ییه دختر َح ی* صف

 یاو را در سھم اختصاص ج بر بود و رسول خدایران خیان اسیه در میل بود. صفیاسرائ

 ج رمکامبر ایز اسالم آورد. پیردند و او نکخودشان قرار دادند و اسالم را بر او عرضه 
 یبر در سال ھفتم ھجر به عقد ھمسریردند و سپس بعد از فتح خکاو را نخست آزاد 

بر، در یل تا خیسّد صھباء، واقع در مسافت دوازده م ی هیخودشان درآوردند، و در ناح
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 ۵۲ یو به قول -ه در سال پنجاھم ھجرت یردند. صفکنه با او زفاف یراه بازگشت به مد
 سپرده شد. کع به خایرفت و در قبرستان بق ایاز دن -ق  ۳۶ یو به قول -ق 

 ج خواھر اّم الفضل ُلبابه دختر حارث بود. رسول خدا یو بنت حارث: ی مونهی* م
ه کدر ُعمرُة القضاء بعد از آن -ح یبنا به قول صح -سال ھفتم ھجرت  ی قعدهیدر ماه ذ

َسِرف، واقع در  ی هیش درآوردند، و در ناحیرا به عقد خو یاز احرام 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 خایَسِرف از دن ی هیدر ھمان ناح -ق  ۳۸ یبه قول
 در آن منطقه شناخته شده است. یتا امروز آرامگاه و

آنان را  ج ه رسول خداکم یرا نام برد ج ازده تن از ھمسران رسول خداینجا، یتا ا
ب یجه و زنیشان، خدیردند. دو تن از اکبه عقد ازدواج خودشان درآوردند، و با آنان زفاف 

رحلت  ج ه رسول خداک یا رفتند و ھنگامیات آن حضرت از دنین، در زمان حکیاّم المسا

با  ج رمکامبر ایه پکگر یات بودند. آن دو ھمسر دید حیشان در قیفرمودند، ُنه تن از ا
ه یه معروف به جونکنده بود کاز  یگریالب، و دک یاز آندو از بن یکیردند، کآندو زفاف ن
به شرح  یازیه نکات گوناگون است یفراوان و روا ینه اختالف نظرھاین زمیاست؛ در ا

 ست.یو بسط آن ن

زان خودشان ینکبا دو تن از  ج رمکا یه نبکز، مشھور آن است یزان نینکان یاز م
 هیشان ھدیرا مقوقس به ا یه وکه است یقبط ی هیاز آن دو مار یکیاند.  بستر شده ھم

، در کیودکم در یشان آورد. البّته، ابراھیا یم را برایرده بود، و فرزند پسرشان ابراھک

 ۲۷مطابق با  -شّوال سال دھم ھجرت  ۲۹ا ی ۲۸روز  ،ج رمکامبر ایات پیزمان ح
ه است یا ُقَرظیه ید نَضریبنت ز ی حانهی، ریا رفت. دّومیاز دن - یالدیم ۶۲۳سال  ی هیژانو

 یرا در سھم اختصاص یو ج رمکظه بود، و حضرت رسول ایقر یان بنیھودیران یه از اسک

بوده، و  ج رمکا یدر ِعداد ھمسران نب یه وکاند  ز گفتهین یش قرار دادند. بعضیخو
اند. ابن  ش درآوردهیخو یاند و سپس او را به ھمسر ردهکرا ابتدا آزاد  یآنحضرت و

گر را یز دینکده نام دو ین دو، ابوعبیح داده است. عالوه بر ایم قول اّول را ترجیق
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ردند، و کران انتخاب یان اسیرا از م یو ج رمکامبر ایه پکله ی، جمیکیافزوده است: 
 .١رده بودکنب بنت جحش به آنحضرت ھبه یه زک یزینکگر، ید

د زوجات پ ی فلسفه  امبریتعدُّ

ه ازدواج کابد ی یدرم یکند، نک یرا به دّقت بررس ج رسول خدا یس زندگانکھر 
سال از  یه حدود سکفشان، پس از آن ین زنان متعّدد در اواخر عمر شریآنحضرت 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  یحّد و مرز یاق و شھوت بیه ناگھان در وجود خودشان اشتکاست 
ند ا 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 رمکرد حضرت رسول ایکرو
طالب، و یبن اب یعل یفاطمه به ھمسرن، درآوردن دخترشان یو حفصه؛ ھمچن

عثمان بن عّفان،  یلثوم به ھمسرکه و سپس اّم یگرشان رقیدرآوردن دو دختر د
ن چھار یھا با ا ن ازدواجیق ایاند از طر خواسته یه آنحضرت مکنیارا اشارت دارد به اکآش

 ه بر اسالم گذشتهک 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 براکن بوده است یاز 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 آنان  یھا فهیھا و طا رهیا تیروابط م یدر برقرار یکیاز ابواب نزد

اند.  ردهک یم یخودشان ننگ و عار تلّق  یرا برا یشاوندان سببیز و نبرد با خویست

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 یمنو دش

 اھند.کب

 .۲۹، ص ۱زاد العماد، ج  -١
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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 مّدتیمسلمانان مورد تجدد خود را در برابر یشد 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

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 شود، و صحابه یزن نمونه شناخته م یکله اش یقوم و قب یبرا ینیت آفرکجھت بر

با  ج 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 یو مکنند  می آزاداو 
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 قومکیتزت و یترب

چ یدن به آن، ھیجامعه 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 آمکد دا 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
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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
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 )فیَضعِ ] (۱۳[ - ۱۴۹۲

يَبِّ  َ�نْ 
ُ
ْمُس  انَْ�َسَفِت : قَاَل  َكْعٍب  بِْن  أ   بهم فص� ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  الشَّ

َ
 َ�َقَرأ

َولِ  م �ُِسوَرة   اثلَّاِ�يَةَ  قَامَ  ُ�مَّ  َسْجَدَ�ْ�ِ  وََسَجدَ  َرَ�َعاٍت  مَخَْس  َوَرَ�عَ  الطُّ
َ
َولِ  ِمنَ  �ُِسوَرةٍ  َ�َقَرأ  الطُّ

ِقبْلَةِ  ُمْستَْقِبَل  ُهوَ  َكَما َجلََس  ُ�مَّ  َسْجَدَ�ْ�ِ  وََسَجدَ  َرَ�َعاٍت  مَخَْس  َرَ�عَ  ُ�مَّ 
ْ
ََ�  َحىتَّ  يَْدُعو ال

ْ
 ا�

اهُ . كسوفها وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

رخ  یدگرفتگیخورش ج د: در روزگار رسول خدایگو س بن کعب ی) اب۱۳( -۱۴۹۲

برگزار کردند و (در رکعت  یدگرفتگیبا مردم، نماز خورش ج ن رو، آن حضرتیداد؛ از ا
قرآن را قرائت نمودند و پنج رکوع و دو سجده به  یطوالن یھا از سوره یکیاول نماز) 

 یطوالن یھا گر از سورهید یکیرکعت دوم برخاستند و باز ھم  یگاه برا آوردند. آن یجا
گاه (پس از  آوردند. آن یا قرائت کردند و پس از آن، پنج رکوع و دو سجده به جاقرآن ر

ر ندادند، بلکه ھمان گونه که در نماز رو به قبله بودند، ییش را تغیان نماز،) مکان خویپا
افت و از ید، نور خود را بازیکه خورش یز رو به قبله نشستند؛ و تا زمانیپس از نماز ن

 شگاه خداوند، مشغول شدند.ین آمد، به دعا و تضّرع به پرویب یکسوف و گرفتگ
 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا

 )فیَضعِ ] (۱۴[ - ۱۴۹۳

ْمُس  َكَسَفِت : قَاَل  �َِش�ٍ  بِْن  انلُّْعَمانِ  وََعِن   يَُص�ِّ  فََجَعَل  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  الشَّ
َعتَْ�ِ 

ْ
َعتَْ�ِ  َر�

ْ
ُل  َر�

َ
َلَِت  َحىتَّ  َ�نَْها َو�َْسأ ْمُس  ا�ْ بُو َرَواهُ . الشَّ

َ
نَّ : النََّسايِئِّ  ِرَوايَةِ  َوِ� . َداوُدَ  أ

َ
 أ

ْمُس  انَْ�َسَفِت  ِح�َ  َص�َّ  ج انلَّيِبَّ   َو�َْسُجدُ  يَْرَكعُ  َصَالتِنَا ِمثَْل  الشَّ

 .۵/۱۳۴؛ و مسند احمد ۱۲۶۲ح  ۲/۴۰۱؛ ابن ماجه ۱۱۸۲ح  ۱/۶۹۹ ابوداود -١
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 ُ
َ

ْخَرى يِف  َوهل
ُ
نَّ : أ

َ
  ُمْستَْعِجًال  يَْوًما َخَرجَ  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
ـمَ  إِىل

ْ
 انَْ�َسَفِت  َوقَدِ  ْسِجدِ ال

ْمُس  َلَْت  َحىتَّ  فََص�َّ  الشَّ ْهَل  إِنَّ «: قَاَل  ُ�مَّ  ا�ْ
َ
  أ

ْ
ْمَس  إِنَّ : َ�ُقولُونَ  اَكنُوا َجاِهِليَّةِ ـال َقَمرَ  الشَّ

ْ
 َوال

 
َ

  َ�نَْخِسَفانِ  ال
َّ

ْهِل  ُ�َظَماءِ  ِمنْ  َعِظيمٍ  لَِموِْت  إِال
َ
رِْض  أ

َ ْ
ْمَس  َو�ِنَّ  األ َقَمرَ  الشَّ

ْ
  َوال

َ
 َ�نَْخِسَفانِ  ال

َحدٍ  لَِموِْت 
َ
  أ

َ
ِقهِ  ِمنْ  َخِليَقتَانِ  َولَِكنَُّهَما حِلَيَاتِهِ  َوال

ْ
ِقهِ  يِف  اهللاُ  ُ�ِْدُث  َخل

ْ
ُهَما َشاءَ  َما َخل ُّ�

َ
 فَ�

ََسَف  و ينج� َحىتَّ  فََصلُّوا ا�ْ
َ
 .)١(»أمرا اهللا �دث أ

 ی دهیپد ج رسول خدا د: در روزگاریگو س ری) نعمان بن بش۱۴( -۱۴۹۳

گزاردند و از  یدو رکعت دو رکعت نماز م ج رخ داد؛ آن حضرت یدگرفتگیخورش
ش یخو ید؛ و به نماز و دعاید را برطرف نمایخورش یخواستند تا گرفتگ یخداوند م

 درآمد. یافت و از کسوف و گرفتگید، نور خود را بازیادامه دادند تا آن که خورش
 :]ن آمده استی، چنییت نسایو در روات کرده است؛ یرواث را ابوداود ین حدی[ا

اتفاق  یدگرفتگیخورش ی دهیکه پد یدر حال - ج از روزھا، رسول خدا یکیدر «
افت و از ید نور خود را بازیکه خورش یشتابان به مسجد رفتند و تا زمان -افتاده بود 

 از نماز فرمودند: گاه پس ن درآمد به گزاردن نماز، مشغول شدند؛ آ یکسوف و گرفتگ
 یکیرند، مگر به مرگ یگ ید و ماه نمیگفتند: خورش یت، میگمان، مردمان جاھل یب«

ا ید و ماه، به خاطر مرگ یگمان، خورش ید که) بی؛ (بدانیخاک ی از بزرگ مرداِن کره
خداوند بلند  یھا دهیاز آفر ییھا دهیشوند؛ بلکه آن دو، آفر یکس گرفته نم چیات ھیح

آورد؛  ید میش پدیخو یھا دهیز ھر آنچه را بخواھد، در آفریمرتبه ھستند؛ و خداوند ن
 یپس ھر کدام از آفتاب و مھتاب که گرفته شد و نور خود را از دست داد و به گرفتگ

 یابد و از گرفتگی یش را بازمیا دوباره، نور خوید تا آن که یآور ید، به نماز روییگرا
 .!»آورد یش میرا پ یا ا خداوند، وضع تازهی؛ دیآ یدرم

 .۱۴۸۷ح  ۳/۱۴۵؛ و نسایی ۱۱۹۳ح  ۱/۷۰۴ابوداود  -١
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 فصل اّول

 
 ن باب، فصل اّول و سّوم ندارد.یا

» َحَسن«ث یان احادین باب، فقط به بیدر ا» حیالمصاب«کتاب  ی سندهینو شرح:
اند، نکرده  ت شدهیو مسلم روا یح که در بخاریث صحیبه احاد یا پرداخته و اشاره

کعب بن «ث یز وجود دارد؛ و آن، حدین حیث صحیحدن باب، یاست؛ حال آن که در ا

 و مسلم آمده است. یاست که در بخار» س مالک
 :ن استیت کامل آن، چنیروا

َلَّْف  لَمْ : َكْعٌب  قَاَل « ختَ
َ
  َغَزاَها َغْزَوةٍ  يِف  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َ�نْ  أ

َّ
�ِّ  َ�ْ�َ  َ�ُبوَك، َغْزَوةِ  يِف  إِال

َ
� 

َلَّْفُت  ُكنُْت  َحًدا ُ�َعاتِْب  َولَمْ  بَْدٍر، َغْزَوةِ  يِف  ختَ
َ
َلََّف  أ  يُِر�دُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َخَرجَ  إِ�ََّما َ�نَْها، ختَ

 رَُسولِ  َمعَ  َشِهْدُت  َولََقدْ  ِميَعاٍد، َ�ْ�ِ  ىلَعَ  َعُدوِِّهمْ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَُهمْ  اهللاُ  مَجَعَ  َحىتَّ  قَُر�ٍْش، ِ��َ 
ْلَةَ  ج هِ لّٰ ـال

َ
ِحبُّ  َوَما اإلِْسَالِم، ىلَعَ  تََواَ�ْقنَا ِح�َ  الَعَقبَِة، يل

ُ
نَّ  أ

َ
 َو�ِنْ  بَْدٍر، َمْشَهدَ  بَِها يِل  أ

ْذَكرَ  بَْدٌر، اَكنَْت 
َ
�ِّ : َخرَبِي ِمنْ  اَكنَ  ِمنَْها، انلَّاِس  يِف  أ

َ
ُ�نْ  لَمْ  �

َ
قَْوى َ�طُّ  أ

َ
�رَْسَ  َوالَ  أ

َ
 ِح�َ  أ

َلَّْفُت  َك  يِف  َ�نُْه، ختَ
ْ
ِ  الَغَزاِة، تِل ، َراِحلَتَانِ  َ�بْلَهُ  ِعنِْدي اْجتََمَعْت  َما َوا�َّ  يِف  مَجَْعتُُهَما َحىتَّ  َ�طُّ

َك 
ْ
  َغْزَوةً  يُِر�دُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  يَُ�نْ  َولَمْ  الَغْزَوِة، تِل

َّ
َك  اَكنَْت  َحىتَّ  بَِغْ�َِها، َورَّى إِال

ْ
 تِل

ا َوَمَفاًزا بَِعيًدا، َسَفًرا َواْستَْقبََل  َشِديٍد، َحرٍّ  يِف  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َغَزاَها الَغْزَوُة،  َكِثً�ا، وََعُدوًّ
ُمْسِلِم�َ  فََج�َّ 

ْ
ْمَرُهمْ  لِل

َ
بُوا أ هَّ

َ
ْهبَةَ  يِلَتَأ

ُ
ْخرَبَُهمْ  َغْزوِِهْم، أ

َ
ي بِوَْجِههِ  فَأ ِ

َّ
 َمعَ  َوالُمْسِلُمونَ  يُِر�ُد، اذل

يَواَن، يُِر�دُ  َحاِفٌظ، ِكتَاٌب  َ�َْمُعُهمْ  َوالَ  َكِثٌ�، ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ   يُِر�دُ  رَُجٌل  َ�َما: َكْعٌب  قَاَل  ادلِّ
نْ 

َ
  َ�تََغيََّب  أ

َّ
نْ  َظنَّ  إِال

َ
ُ، َسيَْخىَف  أ

َ
  لَمْ  َما هل

ْ
ل َك  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  وََغَزا ،هِ لّٰ ـال َويْحُ  ِ�يهِ  َ�ْ�ِ

ْ
 تِل

َالُل، اثلَِّمارُ  َطابَِت  ِح�َ  الَغْزَوةَ  زَ  َوالظِّ َهَّ
َ

 َ�َطِفْقُت  َمَعُه، َوالُمْسِلُمونَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َوجت
ْغُدو

َ
زَ  ِليَكْ  أ َهَّ جتَ

َ
رِْجعُ  َمَعُهْم، أ

َ
قِْض  َولَمْ  فَأ

َ
قُوُل  َشيْئًا، أ

َ
نَا: َ�ْفيِس  يِف  فَأ

َ
  فَلَمْ  َعلَيِْه، قَاِدرٌ  أ

ْ
 يََزل

، بِانلَّاِس  اْشتَدَّ  َحىتَّ  يِب  َ�تََماَدى ْصَبحَ  اجِلدُّ
َ
قِْض  َولَمْ  َمَعُه، َوالُمْسِلُمونَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  فَأ

َ
 ِمنْ  أ
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ُت  َشيْئًا، َجَهازِي
ْ
زُ  َ�ُقل َهَّ

َ
جت

َ
وْ  �ِيَْومٍ  َ�ْعَدهُ  أ

َ
، أ   ُ�مَّ  يَْوَمْ�ِ

ْ
ل
َ
نْ  َ�ْعدَ  َ�َغَدوُْت  َحُقُهْم،ـأ

َ
 َفَصلُوا أ

َز، َهَّ
َ

جت
َ
قِْض  َولَمْ  فَرََجْعُت  ِأل

َ
قِْض  َولَمْ  رََجْعُت  ُ�مَّ  َغَدوُْت، ُ�مَّ  َشيْئًا، أ

َ
  فَلَمْ  َشيْئًا، أ

ْ
 َحىتَّ  يِب  يََزل

رْسَُعوا
َ
نْ  وََهَمْمُت  الَغْزُو، َوَ�َفارََط  أ

َ
َل  أ ِ

َ
ْرحت

َ
ْدِرَ�ُهْم، أ

ُ
ْتَِ�  فَأ

َ
ُت، َويل

ْ
رْ  فَلَمْ  َ�َعل  َذلَِك، يِل  ُ�َقدَّ

ْحَزنَِ�  ِ�يِهْم، َ�ُطْفُت  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  ُخُروِج  َ�ْعدَ  انلَّاِس  يِف  َخرَْجُت  إَِذا فَُكنُْت 
َ
�ِّ  أ

َ
رَى الَ  �

َ
 أ

 
َّ

وْ  انلَِّفاُق، َعلَيْهِ  َمْغُموًصا رَُجًال  إِال
َ
نْ  رَُجًال  أ َعَفاِء، ِمنَ  اهللاُ  َعَذرَ  ِممَّ  رَُسوُل  يَْذُكْرِ�  َولَمْ  الضُّ

 ِمنْ  رَُجٌل  َ�َقاَل  »َكْعٌب  َ�َعَل  َما«: بِتَبُوكَ  الَقْومِ  يِف  َجالٌِس  وَُهوَ : َ�َقاَل  َ�بُوَك، بَلَغَ  َحىتَّ  ج هِ لّٰ ـال
 َما بِئَْس : َجبٍَل  ْ�نُ  ُمَعاذُ  َ�َقاَل  ِعْطِفِه، يِف  َوَ�َظُرهُ  بُْرَداُه، َحبََسهُ  ،هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: َسِلَمةَ  بَِ� 

َت،
ْ
ِ  قُل   َعلَيْهِ  َعِلْمنَا َما هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا َوا�َّ

َّ
 ْ�نُ  َكْعُب  قَاَل  ،ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  فََسَكَت  َخْ�ًا، إِال

ا: َمالٍِك  نَّهُ  بَلََغِ�  فَلَمَّ
َ
هَ  � ِ�  قَافًِال  تَوَجَّ ، َحرَضَ رُ  َوَطِفْقُت  َه�ِّ تََذكَّ

َ
قُوُل  الَكِذَب، أ

َ
 بَِماَذا: َوأ

ْخُرجُ 
َ
ٍي  ِذي بُِ�لِّ  َذلَِك  ىلَعَ  َواْستََعنُْت  َغًدا، َسَخِطهِ  ِمنْ  أ

ْ
ْهِ�، ِمنْ  َرأ

َ
ا أ  رَُسوَل  إِنَّ : ِ�يَل  فَلَمَّ

َظلَّ  قَدْ  ج هِ لّٰ ـال
َ
�ِّ  وََعَرفُْت  ابَلاِطُل، َ��ِّ  َزاحَ  قَاِدًما أ

َ
ْخُرجَ  لَنْ  �

َ
بًَدا ِمنْهُ  أ

َ
ءٍ  أ  ِ�يهِ  �يَِشْ

مْجَْعُت  َكِذٌب،
َ
ْصبَحَ  ِصْدقَُه، فَأ

َ
  َسَفٍر، ِمنْ  قَِدمَ  إَِذا َوَ�نَ  قَاِدًما، ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َوأ

َ
 بََدأ

َمْسِجِد،
ْ
َكعُ  بِال ، ِ�يهِ  َ�َ�ْ َعتَْ�ِ

ْ
ا لِلنَّاِس، َجلََس  ُ�مَّ  َر�  َ�َطِفُقوا الُمَخلَُّفوَن، َجاَءهُ  َذلَِك  َ�َعَل  فَلَمَّ

ْهِ  َ�ْعتَِذُرونَ 
َ

ُ، َوَ�ِْلُفونَ  إِيل
َ

 ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  ِمنُْهمْ  َ�َقِبَل  رَُجًال، َوَ�َماِ��َ  بِْضَعةً  َوَ�نُوا هل
ائَِرُهمْ  َوَوَ�َ  لَُهْم، َواْستَْغَفرَ  َوَ�اَ�َعُهمْ  َعَالنِيَتَُهْم،   رَسَ

َ
ا فَِجئْتُهُ  ،هِ لّٰ ـال إِىل مَ  َعلَيْهِ  َسلَّْمُت  فَلَمَّ  تَبَسَّ

مَ  ْميِش  فَِجئُْت  »َ�َعاَل «: قَاَل  ُ�مَّ  الُمْغَضِب، تَبَسُّ
َ
 َما«: يِل  َ�َقاَل  يََديِْه، َ�ْ�َ  َجلَْسُت  َحىتَّ  أ

لَمْ  َخلََّفَك،
َ
ُت  .»َظْهَركَ  اْ�تَْعَت  قَدْ  تَُ�نْ  أ

ْ
ِ  إِ�ِّ  بََ�،: َ�ُقل ْهِل  ِمنْ  َ�ْ�ِكَ  ِعنْدَ  َجلَْسُت  لَوْ  َوا�َّ

َ
 أ

 ْ� يُْت  يَا،ادلُّ
َ
نْ  لََرأ

َ
ْخُرجُ  أ

َ
ْعِطيُت  َولََقدْ  بُِعْذٍر، َسَخِطهِ  ِمنْ  َسأ

ُ
، أ

ً
، َولَِك�ِّ  َجَدال ِ  لََقدْ  َوا�َّ

�ْتَُك  لنَِئْ  َعِلْمُت  ، بِهِ  تَرىَْض  َكِذٍب  َحِديَث  ايلَْومَ  َحدَّ ُوِشَ�نَّ  َ��ِّ
َ

نْ  اهللاُ  يل
َ
، �ُْسِخَطَك  أ َّ  يلَعَ

�ْتَُك  َولنَِئْ  دُ  ِصْدٍق، َحِديَث  َحدَّ ِ
َ

َّ  جت رُْجو إِ�ِّ  ِ�يِه، يلَعَ
َ َ
، الَ  ،هِ لّٰ ـال َ�ْفوَ  ِ�يهِ  أل ِ  ِمنْ  يِل  اَكنَ  َما َوا�َّ

ِ  ُعْذٍر، قْوَى، َ�طُّ  ُكنُْت  َما َوا�َّ
َ
�رَْسَ  َوالَ  أ

َ
َلَّْفُت  ِح�َ  ِم�ِّ  أ

َ
ا« :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َقاَل  َ�نَْك، خت مَّ

َ
 أ

 فَا�َّبَُعوِ�، َسِلَمةَ  بَِ�  ِمنْ  رَِجاٌل  َوثَارَ  َ�ُقْمُت، .»ِ�يَك  اهللاُ  َ�ْقيِضَ  َحىتَّ  َ�ُقمْ  َصَدَق، َ�َقدْ  َهَذا
ِ : يِل  َ�َقالُوا ْذَ�بَْت  ُكنَْت  َعِلْمنَاكَ  َما َوا�َّ

َ
نْ  َعَجْزَت  َولََقدْ  َهَذا، َ�بَْل  َذْ�بًا أ

َ
 تَُ�ونَ  الَ  أ

  اْ�تََذرَْت 
َ

ْهِ  اْ�تََذرَ  بَِما ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  إِىل
َ

 اْسِتْغَفارُ  َذْ�بََك  اَكِ�يََك  اَكنَ  قَدْ  الُمتََخلُِّفوَن، إِيل
ِ  لََك، ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  رَْدُت  َحىتَّ  يَُؤ�ِّبُوِ�  َزالُوا َما فََوا�َّ

َ
نْ  أ

َ
رِْجعَ  أ

َ
َب  أ َ�ذِّ

ُ
ُت  ُ�مَّ  َ�ْفيِس، فَأ

ْ
 قُل
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َحٌد؟ َميِع  َهَذا ليَِقَ  َهْل : لَُهمْ 
َ
َت، َما ِمثَْل  قَاالَ  رَُجَالِن، َ�َعْم،: قَالُوا أ

ْ
 ِ�يَل  َما ِمثُْل  لَُهَما فَِقيَل  قُل

ُت  لََك،
ْ
�ِيعِ  ْ�نُ  ُمَراَرةُ : قَالُوا ُهَما؟ َمنْ : َ�ُقل ، الرَّ َميَّةَ  ْ�نُ  وَِهَالُل  الَعْمِريُّ

ُ
، أ  يِل  فََذَكُروا الَواقيِِفُّ

، رَُجلَْ�ِ  ْسَوٌة، ِ�يِهَما بَْدًرا، َشِهَدا قَدْ  َصاحِلَْ�ِ
ُ
 رَُسوُل  َوَ�َ�  يِل، َذَكُروُهَما ِح�َ  َ�َمَضيُْت  أ

َها الَكَِمنَا َ�نْ  الُمْسِلِم�َ  ج هِ لّٰ ـال ُّ�
َ
َلََّف  َمنْ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  اثلََّالثَةُ  �  انلَّاُس، فَاْجتَنَبَنَا َ�نُْه، ختَ

ُوا َا َوَ�َغ�َّ
َ

َرْت  َحىتَّ  نل رُْض  َ�ْفيِس  يِف  َ�نَكَّ
َ
ْعرُِف، الَّيِت  ِ�َ  َ�َما األ

َ
 مَخِْس�َ  َذلَِك  ىلَعَ  فَلَِبثْنَا أ

ْلًَة،
َ

ا يل مَّ
َ
ا َ�بِْكيَاِن، ُ�يُوتِِهَما يِف  َوَ�َعَدا فَاْستاََكنَا َصاِحبَاَي  فَأ مَّ

َ
نَا، َوأ

َ
َشبَّ  فَُكنُْت  أ

َ
 الَقْومِ  أ

ُهمْ  ْجَ�َ
َ
ْخُرجُ  فَُكنُْت  َوأ

َ
ْشَهدُ  أ

َ
َالةَ  فَأ ُطوُف  الُمْسِلِمَ�، َمعَ  الصَّ

َ
ْسَواقِ  يِف  َوأ

َ
 يَُ�لُِّمِ�  َوالَ  األ

َحٌد،
َ
َسلِّمُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َوآيِت  أ

ُ
َالِة، َ�ْعدَ  َ�ِْلِسهِ  يِف  وَُهوَ  َعلَيْهِ  فَأ قُوُل  الصَّ

َ
 َهْل : َ�ْفيِس  يِف  فَأ

َالمِ  بَِردِّ  َشَفتَيْهِ  َحرَّكَ  َّ  السَّ مْ  يلَعَ
َ
َص�ِّ  ُ�مَّ  َال؟ أ

ُ
َساِرقُهُ  ِمنُْه، قَِر�بًا أ

ُ
ُت  َفإَِذا انلََّظَر، فَأ

ْ
ْ�بَل

َ
 ىلَعَ  أ

ْ�بََل  َصَاليِت 
َ
، أ َّ َْوهُ  اتَلَفتُّ  َو�َِذا إِيلَ

َ
ْعَرَض  �

َ
، أ َّ  َطاَل  إَِذا َحىتَّ  َ��ِّ  انلَّاِس، َجْفَوةِ  ِمنْ  َذلَِك  يلَعَ

يِب  َحائِِط  ِجَدارَ  �ََسوَّرُْت  َحىتَّ  َمَشيُْت 
َ
َحبُّ  َ��ِّ  اْ�نُ  وَُهوَ  َ�تَاَدَة، أ

َ
، انلَّاِس  َوأ َّ  فََسلَّْمُت  إِيلَ

ِ  َعلَيِْه، َّ  رَدَّ  َما فََوا�َّ َالَم، يلَعَ ُت  السَّ
ْ
بَا يَا: َ�ُقل

َ
�ُْشُدكَ  َ�تَاَدَة، أ

َ
ِ  أ ِحبُّ  َ�ْعلَُمِ�  َهْل  بِا�َّ

ُ
 اهللاَ  أ

ُ؟ ُ  َ�ُعْدُت  فََسَكَت، َورَُسوهلَ
َ

ُ  َ�ُعْدُت  فََسَكَت، فَنََشْدتُهُ  هل
َ

ُ  اهللاُ : َ�َقاَل  فَنََشْدتُُه، هل
ُ

ْعلَُم، َورَُسوهل
َ
 أ

ُْت  َ�يْنَاَي، َ�َفاَضْت 
َّ

نَا َ�بَيَْنا: قَاَل  اجِلَداَر، �ََسوَّرُْت  َحىتَّ  َوتََويل
َ
ْميِش  أ

َ
 إَِذا الَمِدينَِة، �ُِسوقِ  أ

ْ�بَاِط  ِمنْ  َ�بَِطيٌّ 
َ
ْهِل  أ

َ
ِم، أ

ْ
أ نْ  الشَّ َعامِ  قَِدمَ  ِممَّ َمِدينَِة، يَِبيُعهُ  بِالطَّ

ْ
 َكْعِب  ىلَعَ  يَُدلُّ  َمنْ : َ�ُقوُل  بِال

ُ، �ُِشُ�ونَ  انلَّاُس  َ�َطِفَق  َمالٍِك، بِْن 
َ

َّ  َدَ�عَ  َجاَءِ�  إَِذا َحىتَّ  هل
َ

اَن، َمِلِك  ِمنْ  ِكتَابًا إيِل  فَإَِذا َغسَّ
ا: ِ�يهِ  مَّ

َ
إِنَّهُ  َ�ْعُد، أ

نَّ  بَلََغِ�  قَدْ  فَ
َ
َك  َولَمْ  َجَفاكَ  قَدْ  َصاِحبََك  أ

ْ
 َوالَ  َهَواٍن، بَِدارِ  اهللاُ  َ�َْعل

ُت  نَُواِسَك، بِنَا فَاحلَْق  َمْضيََعٍة،
ْ
ا َ�ُقل ُ�َها لَمَّ

ْ
يًْضا وََهَذا: قََرأ

َ
ْمُت  ابَلالَِء، ِمنَ  أ  اتلَّنُّورَ  بَِها َ�تَيَمَّ

ْرَ�ُعونَ  َمَضْت  إَِذا َحىتَّ  بَِها، فََسَجْرتُهُ 
َ
ْلَةً  أ

َ
تِيِ�، ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  رَُسوُل  إَِذا اخلَْمِسَ�، ِمنَ  يل

ْ
 يَأ

ُمُركَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  إِنَّ : َ�َقاَل 
ْ
نْ  يَأ

َ
َل  أ تََك، َ�ْعزَتِ

َ
ُت  اْمَرأ

ْ
َطلُِّقَها؟: َ�ُقل

ُ
مْ  أ

َ
ْ�َعُل؟ َماَذا أ

َ
 َال،: قَاَل  أ

  بَِل 
ْ
ل رَْسَل  َ�ْقَر�َْها، َوالَ  َهاـاْ�زَتِ

َ
  َوأ

َ
ُت  َذلَِك، ِمثَْل  َصاِحيَبَّ  إِىل

ْ
يِت  َ�ُقل

َ
ْهِلِك، احليَِق : ِالْمَرأ

َ
 بِأ

ْمِر، َهَذا يِف  اهللاُ  َ�ْقيِضَ  َحىتَّ  ِعنَْدُهْم، َ�تَُكوِ� 
َ
ةُ  فََجاَءِت : َكْعٌب  قَاَل  األ

َ
َميَّةَ  بِْن  ِهَاللِ  اْمَرأ

ُ
 أ

َميَّةَ  ْ�نَ  ِهَالَل  إِنَّ : هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: َ�َقالَْت  ،ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل 
ُ
ُ  لَيَْس  َضائٌِع، َشيْخٌ  أ

َ
 َ�َهْل  َخاِدٌم، هل

نْ  تَْ�َرهُ 
َ
ْخُدَمُه؟ أ

َ
ِ  إِنَّهُ : قَالَْت  .»َ�ْقَر�ِْك  الَ  َولَِ�نْ  َال،«: قَاَل  أ   َحَرَ�ةٌ  بِهِ  َما َوا�َّ

َ
ٍء، إِىل  يَشْ

 ِ ْمِرهِ، ِمنْ  اَكنَ  ُمنْذُ  َ�بيِْك  َزاَل  َما َوا�َّ
َ
  اَكنَ  َما أ

َ
ْهِ�  َ�ْعُض  يِل  َ�َقاَل  َهَذا، يَْوِمهِ  إِىل

َ
 لَوِ : أ
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َذنَْت 
ْ
تَِك  يِف  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  اْستَأ

َ
ِذنَ  َكَما اْمَرأ

َ
ةِ  أ

َ
َميَّةَ  بِْن  ِهَاللِ  ِالْمَرأ

ُ
نْ  أ

َ
ُْدَمُه؟ أ ُت  ختَ

ْ
: َ�ُقل

 ِ ِذنُ  الَ  َوا�َّ
ْ
ْستَأ

َ
َذْ�ُتهُ  إَِذا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�ُقوُل  َما يُْدِر�ِ�  َوَما ،ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  ِ�يَها أ

ْ
 اْستَأ

نَا ِ�يَها،
َ
؟ رَُجٌل  َوأ َاٍل، َعرْشَ  َذلَِك  َ�ْعدَ  فَلَِبثُْت  َشابٌّ

َ
َا َكَملَْت  َحىتَّ  يل

َ
ْلَةً  مَخُْسونَ  نل

َ
 ِح�َ  ِمنْ  يل

ا الَكَِمنَا، َ�نْ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َ�َ�  ْلًَة، مَخِْس�َ  ُصبْحَ  الَفْجرِ  َصَالةَ  َصلَّيُْت  فَلَمَّ
َ

نَا يل
َ
 ىلَعَ  َوأ

نَا َ�بَيْنَا ُ�يُوتِنَا، ِمنْ  َ�يٍْت  َظْهرِ 
َ
َّ  َضاقَْت  قَدْ  اُهللا، َذَكرَ  الَّيِت  احلَالِ  ىلَعَ  َجالٌِس  أ  وََضاقَْت  َ�ْفيِس، يلَعَ

 َّ رُْض  يلَعَ
َ
ْوَ�  َصاِرٍخ، َصوَْت  َسِمْعُت  رَُحبَْت، بَِما األ

َ
عٍ  َجبَلِ  ىلَعَ  أ

ْ
ىلْعَ  َسل

َ
 �ْنَ  َكْعُب  يَا: َصْوتِهِ  بِأ

، َمالٍِك  �رِْشْ
َ
نْ  وََعَرفُْت  َساِجًدا، فََخَررُْت : قَاَل  أ

َ
 هِ لّٰ ـال بِتَْو�َةِ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َوآَذنَ  فََرٌج، َجاءَ  قَدْ  أ

وَ�نَا، انلَّاُس  فََذَهَب  الَفْجِر، َصَالةَ  َص�َّ  ِح�َ  َعلَيْنَا ُ وَن، َصاِحيَبَّ  قِبََل  وََذَهَب  يُبرَشِّ ُ  ُمبرَشِّ
َّ  َوَرَ�َض 

َ
ْسلََم، ِمنْ  َساٍع  وََسىَع  فَرًَسا، رَُجٌل  إِيل

َ
ْوَ�  أ

َ
وُْت  َوَ�نَ  اجلَبَِل، ىلَعَ  فَأ عَ  الصَّ رْسَ

َ
 ِمنَ  أ

ا الَفَرِس، ي َجاَءِ�  فَلَمَّ ِ
َّ

ِ�، َصْوتَهُ  َسِمْعُت  اذل ُ ُ  نَزَْعُت  يُبرَشِّ
َ

، هل اهُ  إِيَّاُهَما، فََكَسْوتُهُ  ثَْوَ�َّ  بِبرُْشَ
 ِ ْمِلُك  َما َوا�َّ

َ
  َواْ�َطلَْقُت  فَلَِبْستُُهَما، ثَْو�َْ�ِ  َواْستََعْرُت  يَْوَمئٍِذ، َ�ْ�َُهَما أ

َ
 ،ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  إِىل

اِ�  : َكْعٌب  قَاَل  َعلَيَْك، هِ لّٰ ـال تَْوَ�ةُ  َك تِلَْهنِ : َ�ُقولُونَ  بِاتلَّْوَ�ِة، ُ�َهنُّوِ�  فَوًْجا، فَوًْجا انلَّاُس  َ�يَتَلَقَّ
ُت  َحىتَّ 

ْ
ُ  َجالٌِس  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  فَإَِذا الَمْسِجَد، َدَخل

َ
َّ  َ�َقامَ  انلَّاُس، َحْوهل

َ
َحةُ  إيِل

ْ
 ُ�بَيْدِ  ْ�نُ  َطل

ِ  وََهنَّاِ�، َصافََحِ�  َحىتَّ  ُ�َهْرِوُل  هِ لّٰ ـال َّ  قَامَ  َما َوا�َّ
َ

�َْساَها َوالَ  َ�ْ�َُه، الُمَهاِجِر�نَ  ِمنَ  رَُجٌل  إِيل
َ
 أ

َحَة،
ْ
ا: َكْعٌب  قَاَل  ِلَطل ُق  وَُهوَ  ،ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل : قَاَل  ،ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  ىلَعَ  َسلَّْمُت  فَلَمَّ  وَْجُههُ  َ�رْبُ
ورِ  ِمنَ  ُ �رِْشْ «: الرسُّ

َ
تَْك  ُمنْذُ  َعلَيَْك  َمرَّ  يَْومٍ  خِبَْ�ِ  أ َ َك  َودلَ مُّ

ُ
ُت : قَاَل  ،»أ

ْ
ِمنْ : قُل

َ
 رَُسوَل  يَا ِعنِْدكَ  أ

مْ  ،هِ لّٰ ـال
َ
 اْستَنَارَ  رُسَّ  إَِذا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َوَ�نَ  .»هِ لّٰ ـال ِعنْدِ  ِمنْ  بَْل  َال،«: قَاَل  ؟هِ لّٰ ـال ِعنْدِ  ِمنْ  أ
نَّهُ  َحىتَّ  وَْجُهُه،

َ
ا ِمنُْه، َذلَِك  َ�ْعرُِف  َوُ�نَّا َ�َمٍر، قِْطَعةُ  َك� ُت  يََديْهِ  َ�ْ�َ  َجلَْسُت  فَلَمَّ

ْ
 رَُسوَل  يَا: قُل

نْ  تَْو�يَِت  ِمنْ  إِنَّ  ،هِ لّٰ ـال
َ
َِلعَ  أ

ْ
�

َ
  َصَدقَةً  َمايِل  ِمنْ  أ

َ
  هِ لّٰ ـال إىِل

َ
 :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل  ،هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َو�ىِل

ْمِسْك «
َ
ُت  .»لََك  َخْ�ٌ  َ�ُهوَ  َمالَِك  َ�ْعَض  َعلَيَْك  أ

ْ
إِ�ِّ : قُل

ْمِسُك  فَ
ُ
ي َسْهِ�  أ ِ

َّ
، اذل ُت  خِبَيرَْبَ

ْ
 يَا: َ�ُقل

َّاِ�  إِ�ََّما اهللاَ  إِنَّ  ،هِ لّٰ ـال رَُسوَل 
َ

ْدِق، � نْ  تَْو�َيِت  ِمنْ  َو�ِنَّ  بِالصِّ
َ
َث  الَ  أ َحدِّ

ُ
  أ

َّ
. بَِقيُت  َما ِصْدقًا، إِال

 ِ ْعلَمُ  َما فََوا�َّ
َ
َحًدا أ

َ
بَْالهُ  الُمْسِلِم�َ  ِمنَ  أ

َ
 لِرَُسولِ  َذلَِك  َذَكْرُت  ُمنْذُ  احلَِديِث  ِصْدقِ  يِف  اهللاُ  أ

ْحَسنَ  ،ج هِ لّٰ ـال
َ
ا أ بَْالِ�، ِممَّ

َ
ْدُت  َما أ   ج هِ لّٰ ـال لِرَُسولِ  َذلَِك  َذَكْرُت  ُمنْذُ  َ�َعمَّ

َ
 َهَذا يَْوِ�  إِىل

رُْجو َو�ِ�ِّ  َكِذبًا،
َ َ
نْ  أل

َ
نَْزَل  بَِقيُت، ِ�يَما اهللاُ  َ�َْفَظِ�  أ

َ
 ىلَعَ  اهللاُ  تَاَب  لََقدْ [ :ج رَُسوهِلِ  ىلَعَ  اهللاُ  َوأ

نَْصارِ  َوالُمَهاِجِر�نَ  انلَّيِبِّ 
َ
  )١١٧: اتلو�ة( ]َواأل

َ
اِدِ��َ  َمعَ  َوُ�ونُوا[ قَْوهِلِ  إِىل : اتلو�ة( ]الصَّ
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١١٩(  ِ ْ�َعمَ  َما فََوا�َّ
َ
َّ  اهللاُ  أ نْ  َ�ْعدَ  َ�طُّ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  يلَعَ

َ
ِْسَالِم، َهَداِ�  أ

ْ
ْ�َظمَ  لِإل

َ
 ِمنْ  َ�ْفيِس  يِف  أ

نْ  ،ج هِ لّٰ ـال لِرَُسولِ  ِصْديِق 
َ
ُ�ونَ  الَ  أ

َ
ْهِلَك  َكَذْ�تُُه، أ

َ
ينَ  َهلََك  َكَما فَأ ِ

َّ
إِنَّ  َكَذبُوا، اذل

 قَاَل  اهللاَ  فَ
ينَ  ِ

َّ
نَْزَل  ِح�َ  - َكَذبُوا لِ�

َ
َحٍد، قَاَل  َما رَشَّ  - الَويْحَ  أ

َ
  َ�بَارَكَ  َ�َقاَل  ِأل

َ
ِ  َسيَْحِلُفونَ [: َوَ�َعاىل  بِا�َّ

  )٩٥: اتلو�ة( ]اْ�َقلَبْتُمْ  إَِذا لَُ�مْ 
َ

: اتلو�ة( ]الَفاِسِق�َ  الَقْومِ  َعِن  يَْرىَض  الَ  اهللاَ  فَِإنَّ [ قَْوهِلِ  إِىل
َلَّْفنَا َوُ�نَّا: َكْعٌب  قَاَل  ،)٩٦ َها ختَ ُّ�

َ
ْمرِ  َ�نْ  اثلََّالثَةُ  �

َ
َِك  أ

َ
وئل

ُ
ينَ  أ ِ

َّ
 ج هِ لّٰ ـال ُسوُل رَ  ِمنُْهمْ  قَِبَل  اذل

ُ، َحلَُفوا ِح�َ 
َ

  لَُهْم، َواْستَْغَفرَ  َ�بَاَ�َعُهمْ  هل
َ
رَْجأ

َ
ْمَرنَا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َوأ

َ
 ِ�يِه، اهللاُ  قىََض  َحىتَّ  أ

ينَ  اثلََّالثَةِ  وىلََعَ [: اهللاُ  قَاَل  فَِبَذلَِك  ِ
َّ

ي َولَيَْس  .)١١٨: اتلو�ة( ]ُخلُِّفوا اذل ِ
َّ

ا اهللاُ  َذَكرَ  اذل  ِممَّ
َما الَغْزِو، َعِن  ُخلِّْفنَا ِْليُفهُ  ُهوَ  إِ�َّ

َ
ْمَرنَا، َو�ِرَْجاُؤهُ  إِيَّانَا، خت

َ
نْ  أ ُ  َحلََف  َ�مَّ

َ
ْهِ  َواْ�تََذرَ  هل

َ
 َ�َقِبَل  إِيل

 )۴۴۱۸: ی(بخار». ِمنْهُ 

جز  ج از غزوات رسول الله یکچ ید: من از ھیگو یم س کعب بن مالک ترجمه:
ز بازماندم اما بخاطر تخّلف از آن، یبدر ن ی، باز نماندم. البته از غزوه کتبو یغزوه 

اروان کبه قصد  ج ن غزوه (بدر) رسول خدایمورد سرزنش قرار نگرفت. در ا یسک
 یگر وعده ایدیکه با کنیه خداوند، او و دشمنانش را بدون اکنیرون رفت تا ایش، بیقر
 یعت) عقبه، ھنگامیه من در شب (بکاست  یرده باشند، در برابر ھم قرار داد. گفتنک

 یه بجاکم، حضور داشتم. و دوست ندارم یمان بستیبر اسالم، پ ج ه با رسول خداک
 یشتریان مردم، شھرت بیعت عقبه در میبودم اگر چه بدر از ب یعت عقبه، در بدر میب

 دارد.
، یگریھر زمان د)، از کن غزوه (تبویه من ھنگام تخلف از اکن قرار بود یداستان از ا

 یه قبل از آن، ھرگز دو شتر نداشتم. اما براکه دارتر بودم. سوگند به خدا یتر و سرما یقو

برود،  یخواست به غزوه ا یم ج ن غزوه، دو شتر فراھم ساختم. و ھرگاه رسول خدایا
ن یه نوبت اکنیرفت). تا ا یم، به جنوب میرو یشمال م یگفت بسو یرد. (اگر مک یه میتور

 یابانی، بیطوالن ین غزوه رفت و سفرید به ایشد یدر گرما ج د. رسول خدایوه، فرارسغز
 یت موضوع را براین جھت، اھمیش رو داشت. بدیبزرگ، پ یآب و علف و دشمن بی

ه ک یآن، آماده سازند. لذا آنان را از جھت یمسلمانان، روشن ساخت تا خود را برا

گاه ساخت. قابل ذ یم  ج ه تعداد مسلمانان ھمراه رسول خداکر است کخواست برود، آ
 د.یگنج نمی بزرگ، یآنان در دفتر یه اسامیکاد بودند طوریز
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 یه تا زمانکرد ک ین تصور میب شود، چنیخواست غا یمھرکس  د:یگو یعب مک
رسول  ی، زمانیده خواھد ماند. بلینازل نشود، امرش پوش یه از جانب خدا، وحک

ھا لذت بخش بود.  هیر سایده و نشستن زیھا رس وهیه مکن غزوه رفت یبه ا ج خدا

و مسلمانان ھمراھش، آماده شدند. من ھم ھر روز صبح،  ج رمکامبر ایبھرحال، پ
انجام  یارکه کنیبدون ا یگرفتم تا ھمراه آنان، خود را آماده سازم ول یم میتصم

ن منوال، یدارم. روزھا بد ییرفتن، توانا یگفتم: برا یگشتم و با خود م یدھم، برم

و مسلمانان  ج امل، آماده شدند و رسول خداکه مردم بطور کنیگذشت تا ا
رده کچ وجه خود را آماده نیه من به ھک یھمراھش، صبح زود، براه افتادند در حال

سازم و به آنھا ملحق  یگر، خود را آماده میدو روز د یکیبودم. با خود گفتم: 
 یارکه کنینم اما بدون اکم گرفتم تا خود را آماده ی، تصمآن روز یشوم. فردا یم

 یارکم گرفتم و برگشتم و یز تصمیروز بعد ن یانجام دھم، برگشتم. سپس فردا
ه آنھا به سرعت رفتند و من از غزوه، کنیشد تا ا ینگونه سپریانجام ندادم. روزھا ا

ن یاش! چنکسانم و ه بروم و خود را به آنان برکم گرفتم یبازماندم. باز ھم تصم

 یھنگام ج م مقدر نشده بود. پس از خروج رسول خدایار، براکن یا یردم. ولک یم
ن و یه بجز منافقکن بود یساخت، ا ین میرفتم، آنچه مرا غمگ یان مردم میه به مک

 دم.ید نمی گر راید یسکه خداوند آنھا را معذور شمرده است، ک یفیافراد ضع

د. آنان در یرس که به تبوکنیفتاد تا ایاد من نیبه  ج گر، رسول خداید یاز طرف
سلمه  یاز بن ی؟ مرد»ردکار کعب چه ک«ان مردم، نشسته بود، فرمود: یه مک یحال

ستن به آنھا از آمدن، بازداشت. معاذ بن یبا و نگریز یرسول خدا! او را لباسھا یگفت: ا

 یگریز دیر، چیز خ! ما جج رسول خدا ی. بخدا سوگند، ایگفت یجبل گفت: سخن بد

 رد.کوت کس ج م. و آنحضرتیدان نمی از او

نجا بود ید. ایبه من رس ج ه خبر بازگشت رسول خداکشروع شد  یمن زمان ینگران
 یگفتم: چگونه فردااز ناخشنود یرا به خاطر آوردم و با خود م یمختلف یھا ه دروغک

ار از تمام افراد صاحب نظر خانواده ام، کن یا یخود را نجات دھم و برا ج رسول خدا

ده است، ینه رسیبه مد ج ه به من گفتند: رسول خداک یھنگام یگرفتم. ول کمک
توانم خود را از  نمی ه با سخن دروغ،کرون رفت. و دانستم یار باطل از سرم بکاف
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م. صبح آن یه راست بگوکم گرفتم ینجات دھم. لذا تصم ج آن حضرت یناخشنود

آمد،  یم یه ھرگاه از سفرکن بود یا ج رمکامبر ایآمد. عادت پ ج ل خداروز، رسو
ن سفر، ینشست. در ا یخواند و با مردم م می عت نمازکرفت و دو ر ینخست، به مسجد م

نزد  یکی یکینفر بود،  یه تعدادشان ھشتاد و اندکارھا، بازماندگان جھاد کن یپس از ا

ز ین ج خوردند. رسول خدا یردند و سوگند مک یان میشان را بیآمدند و عذرھا یاو م
شان یرد و براکعت یرفت و با آنھا بیپذ یآوردند، از آنان م یه در ظاھر به زبان مکآنچه را 

 رد.کطلب مغفرت نمود و باطنشان را به خدا واگذار 
ه ک یرد البته تبسمکه به او سالم دادم، تبسم ک یشان رفتم. ھنگامیز نزد ایمن ن

ش نشستم. گفت: یمن ھم رفتم و روبرو». ایب«غضب بود. سپس فرمود:  ھمراه خشم و
ر ی. بخدا سوگند، اگر غی؟ گفتم: بل»یده بودیب نخرکامدنت چه بود؟ مگر مریعلت ن«

توانستم  یم ینم با آوردن عذرک یر مکا نشسته بودم، فیاز صاحبان دن یسکاز تو، نزد 
بخدا  یالم برخوردارم. ولکاز فصاحت ه من کاو نجات دھم. چرا  یخود را از ناخشنود

خداوند  ین تو را خشنود، سازم، بزودیه اگر امروز با سخن دروغکن دارم یقیسوگند، 
من  ی. ولیرنج یم، از من میتو را از من ناخشنود خواھد ساخت. و اگر به تو راست بگو

 یعذرچ یه ھکر، بخدا سوگند یه خداوند مرا ببخشد. خکدوارم یم و امیگو یراست م
ه یتر و سرما یگر، قویه از جھاد بازماندم، از ھر زمان دک ینداشتم. بخدا سوگند، ھنگام

ز و خداوند در ین شخص، راست گفت. پس برخیا«فرمود:  ج دارتر بودم. رسول خدا
 ».ندکمورد تو قضاوت 

سلمه، بدنبال من آمدند و به من گفتند: به  یاز مردان بن یمن برخاستم. تعداد
مانند  ی. تو نتوانستیشده باش یب گناھکتو مرت ،نیه قبل از اکم یسوگند، ما سراغ ندارخدا 

 یبرا ج و استغفار آن حضرت یاوریب ج رسول خدا یبرا یر بازماندگان جھاد، عذریسا
 بود. یافکگناھت، 

ام  یه خواستم برگردم و سخنان قبلکردند کپس به خدا سوگند، آنقدر مرا سرزنش 
گر ھم شده است؟ ید یسکن رفتار، با یا ایدم: آینم. سرانجام، از آنھا پرسکب یذکرا ت

ه به تو گفته بود، کز آنچه را ی. دو مرد، مانند تو سخن گفتند و به آنان نیگفتند: بل
. یه واقفیو ھالل بن ام یع العمریستند؟ گفتند: مرارة بن ربکیدم: آنھا یگفت. پرس

توانستند الگو و نمونه باشند،  یبدر حضور داشته و مه در ک یارکویکآنان از دو مرد ن
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 ج رسول خداچنین  ھم ن جھت، به راه خود، ادامه دادم.یان آوردند. بدیسخن به م
فرمود. لذا  یم، نھیه از غزوه باز مانده بودک یمسلمانان را از سخن گفتن با ما سه نفر

ن ھم با یه زمک یینمودند تا جا یریگ نارهکر دادند و از ما ییمردم، رفتارشان را با ما تغ
نگونه بسر یشناختم. پنجاه شب، ا یه من مکنبود  ینیا آن زمیگانه شد و گویمن ب

ردند. و من ک یه میشان نشستند و گریھا م. اما دوستان من درمانده شده، در خانهیبرد
شدم و در نماز جماعت با  یرون مین آنان بودم از خانه بیتر ین و قویتر ه جوانک

گفت. نزد  یبا من، سخن نم یسکگشتم. اما  یردم و در بازارھا مک یت مکمسلمانان شر

دادم. و با خود  یرفتم و به او سالم م ینشست، م یه پس از نماز، مک ج رسول خدا
او  یکر؟ آنگاه نزدیا خیدھد  یت مکجواب سالم من حر یش را برایا لبھایگفتم: آ یم

خواندم، به من نگاه  یه نماز مک یردم. ھنگامک یگاه مبه او ن کیخواندم و دزد ینماز م
 د.یگردان یاش را از من برم ردم، صورتک یه به او نگاه مک یوقت یرد ولک یم

م و یه پسرعموکوار باغ ابوقتاده یشد، از د یمردم، طوالن یه جفاک یزمان
ه جواب کن مردم نزد من بود، باال رفتم و به او سالم دادم. بخدا سوگند یتر محبوب

ه من خدا و ک یدان یا میابوقتاده! تو را بخدا سوگند، آ یسالم مرا نداد. به او گفتم: ا
رد. کوت کرد. دوباره او را سوگند دادم. باز ھم سکوت کرسولش را دوست دارم؟ او س

ه کنجا بود یدانند. ا ین بار، گفت: خدا و رسولش بھتر میگر او را سوگند دادم. ایبار د
 رون شدم).یوار باال رفتم (و بیشد و برگشتم و از د ینم، جاراز چشما کاش

شاورزان کاز  یکیام به  گشتم، ناگھان چشم ینه میه در بازار مدکاز روزھا  یکیدر 
نه آمده بود و یبه مد ییفروختن مواد غذا یه براکبود) افتاد  یه نصرانکاھل شام (

من اشاره  یدھد؟ مردم بسو یرا به من نشان م کعب بن مالک یسکگفت: چه  یم
ن نوشته یاز پادشاه غّسان به من داد. در آن نامه، چن یا ردند تا نزد من آمد و نامهک

رده کات (محمد) به تو ستم  ه دوستکده است یشده بود: اما بعد، به من خبر رس
 ا تا از تویده است. نزد ما بیع نگردانیات را ضا است. خداوند تو را خوار نساخته و حق

ش است. پس یاز آزما یز بخشین نیم. پس از خواندن نامه، با خود گفتم: اینک یقدردان
 آن را در تنور انداختم و سوختم.

نزد من  ج رسول خدا یه چھل شب از پنجاه شب، گذشت، فرستاده کنیپس از ا

. ینک یریناره گکه از ھمسرت، کدھد  یبه تو دستور م ج آمد و گفت: رسول الله
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ن و به او ک یریناره گکه از او کنم؟ او را طالق بدھم؟ گفت: نه، بلکار کدم: چه یپرس
دوستانم فرستاد. به ھمسرم گفتم: نزد  یز برایام را نین پیمشو. و ھم یکنزد

 ند.کباره، قضاوت  نیه خداوند دراکنیات برو و آنجا باش. تا ا خانواده

 !ج رسول خدا یآمد و گفت: ا ج ه نزد رسول اللهید: ھمسر ھالل بن امیگو یعب مک
نم، کندارد. اگر به او خدمت  یه خادمکاست  یا رمرد افتادهیه، پیھالل ابن ام

ھمسرش گفت: ». نشود یکبه تو نزد یر، ولیخ«شد؟ فرمود:  یخاطر خواھ آزرده
ن مسئله یه اک یندارد. سوگند به خدا، از زمان یتکچگونه حریه او ھکسوگند به خدا 

 ند.ک یه میآمده است تا امروز، ھمچنان گرش یش پیبرا
ن سخن، به من گفت: یدن ایام پس از شن خانواده یاز اعضا یکید: یگو یعب مک

ه ھمسر ھالل بن کتا ھمانطور  یگرفت یاجازه م ج ه از رسول خداکچقدر خوب بود 
ند. گفتم: به خدا کداد تا به تو خدمت  یز اجازه میه را اجازه داد به ھمسرت نیام

را  ج را جواب آن حضرتیرم. زیگ یاجازه نم ج ن مورد از رسول خدایسوگند، در ا
ز صبر یگر نیجوان ھستم. بعد از آن، ده شب د یه من مردکدانم. چرا  یباره نم نیدرا

مردم را از سخن گفتن با ما  ج ه رسول خداک یامل از زمانکردم تا پنجاه شب ک
ن شب را خوانده و بر بام ینماز صبح پنجاھمه ک یبازداشته بود، گذشت. پس ھنگام

 ون با تمام یزم یعنیر نموده است که خداوند ذک یم به ھمان حالتیھا از خانه یکی
ه کدم یرا شن یا ندادھنده یاش بر من تنگ آمده بود، نشسته بودم. ناگھان صدا سعت

را بشارت باد. از ! تو کعب بن مالک یگفت: ا یبلند م یوه سلع رفته بود و با صداک یباال

 ج حاصل شده و رسول الله یشیه گشاکن سخن، به سجده افتادم و دانستم یدن ایشن
ما را از جانب خدا بعد از خواندن نماز صبح، اعالم نموده است.  یرفته شدن توبه یپذ
 دھند. یاند و ما را بشارت م ن جھت، مردم براه افتادهیبد

نفر) به راه افتادند تا آنھا را بشارت دھند. دوستانم (آن دو  یبسو یبھرحال، تعداد
ش ید و صدایاده دویاسلم، پ ی فهیاز طا یگریمن تاخت و د یاسبش را بسو یمرد

 یده بودم، برایش را شنیه صداک یه آن شخصک ید. ھنگامیزودتر از اسب به من رس
ه به من داده بود ک یرون آوردم و بخاطر بشارتیم را بینزد من آمد، لباسھا یکعرض تبر

ن جھت، دو ینداشتم، بد یگریه در آن وقت، لباس دکردم. سوگند به خدا کبه او عطا 

براه افتادم.  ج رسول خدا یدم و بسویت گرفتم و پوشی) به عارییلباس (ازار و ردا
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 یکام به من، تبر رفته شدن توبهیآمدند و بخاطر پذ یمردم، گروه گروه به استقبال من م
ه وارد کنیباد. تا ا کات از جانب خداوند، مبار رش توبهیگفتند: پذ یدند و مرک یعرض م

اند. طلحة بن  نشسته و مردم، اطرافش را گرفته ج ه رسول اللهکدم یمسجد شدم. د
گفت. بخدا  یکرد و به من تبرکد و با من مصافحه یمن دو یدالله بلند شد و بسویعب

ن برخورد طلحه را فراموش یبلند نشد. و من ان، یگر از مھاجرید یسکسوگند، بجز او 

اش از  ه چھرهک یسالم دادم، در حال ج ه به رسول اللهک ینم. پس ھنگامک ینم
و  یا ه از مادر متولد شدهک ین روزیتو را به بھتر«د، فرمود: یدرخش یم یخوشحال

ارت از ن بشیا ایرسول خدا! آ یدم: ایپرس». دھم ینون بر تو نگذشته است، بشارت مکتا
قابل ». ه از جانب خداستکر، بلیخ«باشد؟ فرمود:  یخدا م یا از سویجانب شماست و 

مانند قرص ماه،  ج اش کمبار یه ھنگام خوشحال شدن، چھره کاست  یادآوری
ش نشستم، گفتم: یه روبروک یم. ھنگامیدانست یشان را مین حالت اید و ما ایدرخش یم
ه اموالم را در راه خدا و رسولش، صدقه کن است یام ا توبهط یاز شرا یکیا رسول الله! ی

ت بھتر ین، برایخود، نگه دار. ا یاز اموالت را برا یبعض«فرمود:  ج دھم. رسول الله
دارم. سپس  یام شده است، نگه م بیبر، نصیه از خکرا  یا هیگفتم: پس سھم». است

ط یگر از شراید یکی، نجات داد. ییا رسول الله! ھمانا خداوند مرا بخاطر راستگویگفتم: 
ن یه اک یم. بخدا سوگند، از زمانیام ھرگز دروغ نگو ه زندهک یه تا زمانکن است یام ا توبه

ه در کان مسلمانان، سراغ ندارم یرا در م یسکگفتم،  ج سخنان را به رسول خدا
چگاه ینون، ھکرد. و از آن ھنگام تایش خداوند، قرار گیبھتر از من مورد آزما ییراستگو

ز مرا حفاظت یعمرم ن ی ماندهیه خداوند در باقکدوارم یام و ام ردهکقصد دروغ گفتن ن
 ند. ک

 ات را نازل فرمود:ین آیخداوند بر رسولش ا

ُ لََّقد تَّاَب ﴿ نَصارِ وَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ وَ  ٱ�َِّ�ِّ َ�َ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  ٱۡ� ةِ ِ� َساَعةِ  ٱ�ََّبُعوهُ  ٱ�َّ ِمۢن  ٱۡلُعۡ�َ

َوَ�َ  ١١٧بِِهۡم رَُءوٞف رَِّحيمٞ  ۥَ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَِر�ٖق ّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّهُ 
ِينَ  ٱ�ََّ�َٰثةِ  ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم  ٱ�َّ �ُض ُخّلُِفواْ َح�َّ

َ
نُفُسُهۡم  ٱۡ�

َ
بَِما رَُحَبۡت َوَضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ

 ِمَن َوَظنُّ 
َ
ن �َّ َمۡلَجأ

َ
ِ ٓواْ أ ْۚ إِنَّ  ٱ�َّ ٓ إَِ�ۡهِ ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم ِ�َُتوُ�ٓوا َ إِ�َّ اُب ٱ�َّ ُهَو  ٱ�َّ  ١١٨ٱلرَِّحيمُ وَّ
َها  ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ َ  ٱ�َُّقوا ِٰد�ِ�َ َوُ�ونُواْ َمَع  ٱ�َّ  .]۱۱۹-۱۱۷[التوبة:  ﴾١١٩ٱل�َّ
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 ج امبر خدایه از پک یسانکرفت. آن ین و انصار را پذیامبر و مھاجریپ یخداوند، توبه 
بود،  یکاز آنان، نزد یگروھ یه دلھاکردند بعد از آنک یرویدشوار، پ یدر لحظه 

ه خداوند، رؤوف و مھربان کرفت. چرا یآنان را پذ یمنحرف شود. باز ھم خداوند توبه 
آنان به  یرش توبه یه پذکرفت یرا پذ یآن سه نفر یخداوند توبه چنین  ھم است.

ز به تنگ یوسعت اش بر آنان، تنگ شد و از خودشان ن ین با ھمه یر افتاد و زمیتأخ
او ندارند.  یاز خدا جز بازگشت بسو یچ پناھگاھیه ھکآمدند. (و سرانجام) دانستند 

ر و یتوبه پذار ینند. ھمانا خداوند، بسکق توبه داد تا توبه یپس خداوند به آنان توف
 د.یان باشید و با راستگویمؤمنان! از خدا بترس یمھربان است. ا

چ یرد، ھکت یه مرا به اسالم، ھداکنید: بخدا سوگند، خداوند پس از ایگو یعب مک

ه اگر دروغ کبه من عطا نفرمود. چرا  ج بزرگتر از صداقت با رسول خدا ینعمت
را خداوند، ھنگام نزول یشدم. ز یم که دروغ گفتند، ھالک یسانکگفتم، مانند  یم

 ه فرمود: کرد. چنانکان ید، نثار دروغگویگو یم یسکه به کرا  ین سخنانی، بدتریوح

﴿ ِ ِ َسَيۡحلُِفوَن ب ُهۡم  ٱنَقلَۡبُتمۡ لَُ�ۡم إَِذا  ٱ�َّ ْ َ�ۡنُهۡمۖ إِ�َّ ۡعرُِضوا
َ
ْ َ�ۡنُهۡمۖ فَأ إَِ�ِۡهۡم ِ�ُۡعرُِضوا

َوٮُٰهۡم َجَهنَُّم َجَزآَءۢ بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِسُبونَ 
ۡ
 .]۹۵[التوبة:  ﴾٩٥رِۡجٞسۖ َوَمأ

شما به نام  ید، برایآنان بازگرد یه به سوک یشما و مسلمانان ھنگام -امبر یپ یا -
را ید زیبگردان ید. پس شما از آنان، روینکتا از آنان، صرف نظر کنند  می ادیخدا سوگند 

شما  یگاھشان، دوزخ است. برایدھند، جا یه انجام مک ییارھاکدند و به خاطر یآنھا پل
د پس ھمانا ید. اگر شما از آنان، خوشنود شویتا از آنان، خشنود شوکنند  می ادیسوگند 

 شد.خداوند از گروه فاسقان، خشنود نخواھد 

اد یآمدند و سوگند  ج ه نزد رسول خداکد: ما (ظاھرًا) از آن گروه یگو یعب مک

شان طلب استغفار یرد و براکعت یرفت و با آنان بیاز آنھا پذ ج ردند، و آن حضرتک

ر یخداوند، به تأخ یما را تا ھنگام داور ی مسئله ج م و رسول اللهینمود، عقب افتاد

سه  یتوبه چنین  ھم و: «یعنی» عيل الثالثة الذين خلفواو «ن جھت فرمود: یانداخت. بد
 ».ر انداخته شدیآنان به تأخ یه مسئله کرد کرا قبول  ینفر
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رده است، بازماندن ما از جھاد کر کفوق، ذ یه ید: آنچه خداوند در آیگو یعب مک
رسول  یه براکاست  یسانکما از  یرانداختن مسئله یه بازماندن و به تأخکست. بلین

 رفت.یز از آنان پذین ج ردند و آن حضرتکاد یعذر آوردند و سوگند  ج خدا

به سجده  یعنیاست؛ » فخررتُ ساجداً «ث، عبارت ین حدیمورد استشھاد در ا
 شتن را به خاک افکندم.یافتادم و خو

 

 





 
 

 

 

 فصل دوم

 )حسن] (۱[ - ۱۴۹۴

يِب  َ�نْ 
َ
ْمرٌ  َجاَءهُ  إَِذا ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  بَْ�َرةَ  أ

َ
وًرا أ وْ  رُسُ

َ
 َساِجًدا َخرَّ  بِهِ  �رَُسُّ  أ

  هِ لّٰ ـلِ  َشاِكًرا
َ

اهُ . َ�َعاىل وَ دَ  أَبُو رَ اوُ يُّ  دَ ذِ مِ ْ الرتِّ الَ  وَ قَ ا: وَ ذَ يثٌ  هَ دِ يب حسن حَ رِ  .)١(غَ

 یرو ج رسول خدا یند برایخوشا ید: ھرگاه امریگول  ) ابوبکره۱( -۱۴۹۴
انداختند و سجده  یشتن را به خاک میخداوند بلند مرتبه، خو یداد، به شکرگزار یم
 بردند. یم

 یثین، حدیگفته است: ا یاند و ترمذ ت کردهیروا یث را ابوداود و ترمذین حدی[ا
 ].ب استیَحسن و غر

از  یشود که مستحب است انسان، ھنگام برخوردار یدانسته مث ین حدیاز ا شرح:

به  ،ج امبر اکرمیت از پیبخش، به تبع مسّرت یافت خبریا دریبت و یا دفع بال و مصینعمت 
 سجده افتد.

 »:سجده شکر«
به  یازیبخشد، ن یکه به ما م ییھا بدون شک، خداوند بلند مرتبه، در برابر نعمت

بر ما  یگریداده است، آن ھم موجب نعمت د یشکر ما ندارد و اگر دستور به شکرگزار
 است. یتیترب یک مکتب عالیو 

آن با  ی ست؟ تا روشن شود که رابطهیقت شکر چیم، حقینین است که ببیمھم ا
قت یبت بوده باشد. حقیک عامل تریتواند خود  ینعمت از کجاست و چگونه م یافزون

 یست، بلکه شکر دارایا به سجده رفتن نیو » الحمدلله«ا گفتن ی یتشکر زبان شکر، تنھا
 است. سه مرحله
ا دفع ینعمت  ی م که بخشندهیشیندی، آن است که به دقت بن مرحلهینخست

گاھین توجه و ایست؟ ایبت کیبال و مص ی کننده اول شکر است و از  ی هی، پایمان و آ

 .۱۳۹۴ح  ۱/۴۴۶؛ و ابن ماجه ۱۵۷۸ح  ۴/۱۲۰؛ ترمذی ۲۷۷۴ح  ۳/۲۱۶ابوداود  -١
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شکر عمل است.  ی از آن باالتر، مرحله یرسد؛ ول یزبان فرام ی م، مرحلهیآن که بگذر
به ما داده شده  یچه ھدف یبرا یم که ھر نعمتیشیندی، آن است که درست بیعمل

م، کفران نعمت ین کار را نکنیم؛ که اگر ایاست تا آن را در مورد خودش صرف کن

ه اهللا تعايل فيام الشكر رصف العبد مجيع ما انعم«اند:  گونه که بزرگان گفته م؛ ھمانیا کرده

 ».خلق الجله
را اندک شمرده است و بعد از  یل، قرآن، تعداد شکرگزاران واقعین دلید به ھمیو شا

نش گوش و چشم و دل را برشمرده است، اضافه یھمچون آفر یبزرگ یھا آن که نعمت

ا �َۡشُكُرونَ ﴿کند:  یم )؛ ۶۷و ملک/ ۳۲؛ سجده /۲۳؛ مؤمنون/۱۰(اعراف/ ﴾قَلِيٗ� مَّ

ۡ�َ�َُهۡم َ� ﴿ د:یفرما یز میو ن». دیآور یم یر او را به جاککمتر ش«
َ
َوَ�ِٰ�نَّ أ

 ».کنند ینم یھا، شکرگزار شتر آنیب« )؛۷۳و نمل / ۶۰ونس/ی( .]۷۳[النمل:  ﴾�َۡشُكُرونَ 

ْ نِۡعَمَة ﴿د: یفرما یم میقرآن کر وا ِ ٱ�ن َ�ُعدُّ َّ�  ٓ و اگر « ]۱۸[النحل:  ﴾َ� ُ�ُۡصوَها
 ».دیستید، قادر به شمارش آن نیخدا را شماره کن یھا د نعمتیبخواھ

د، یآ یرود و برم یکه فرود م یاوست؛ در ھر نفس یھا وجود ما، غرق نعمت یسرتاپا
واجب؛ ھر  ی، شکرینه تنھا دو نعمت که ھزاران نعمت، موجود است و بر ھر نعمت

ھا موجود  ونیلیت میون فعالیدات و سالمت ما، میگذرد، ح یکه از عمر ما م یا قهیدق
رون بدنمان است که یجان در ب یھا موجود جاندار و ب ونیلیزنده در درون بدنمان و م

 ست. یممکن ن -ک لحظهی یبرا یحتّ  -ات یح ی ھا، ادامه ت آنیبدون فعال
گاه ن نعمت ی اصوًال ما از وجود ھمه علم و دانش  ی م و ھر قدر دامنهیستیھا، آ

ھا بر ما گشوده خواھد شد؛  ن نعمتیاز ا یا تازه یھا شود، افق یتر م گسترده یبشر
ناسپاسان  ی ن حال، در زمرهیا با ایدا است؛ آیھا، ھمچنان ناپ آن یھا که کرانه ییھا افق

َ ٱإِنَّ ﴿د: یگو یو مکند  می انین سؤال را قرآن بیم؟ پاسخ ایستین  ﴾لََغُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ
 ».نده و مھربان استیگمان خداوند بخشا یب« .]۱۸[النحل: 

بر  یی؛ خداوند، مھربانتر و بزرگوارتر از آن است که شما را به خاطر عدم توانایآر
شما، غرق  ید سرتاپاین قدر که بدانیا مجازات کند؛ ھمیش مؤاخذه یھا شکر نعمت

د، یبر شگاھشیر به پید و عذر تقصیحق شکرش عاجز و ناتوان ینعمت اوست و از ادا
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کس نتواند که به جا  شید. ورنه سزاوار خداوندیا ت شکر او را انجام دادهینھا
 آورد!
 یش، به ِاحصایخو ییست که ما به مقدار توانایھا، ھمه مانع از آن ن نیا یول
و  ینیب معرفت و جھان ی ن توجه ھم، درجهیم؛ چرا که ایخداوند بپرداز یھا نعمت
عشق خدا را در اعماق قلب ما  ی برد و ھم شعله یما را باال م یدیتوح یشناس جھان

 د.ینما یک میرا در ما تحر یو ھم حس شکرگزارکند  می فروزانتر
در دعاھا و  یو حتّ  -ن، در سخنان خود یان و بزرگان دیشوایل، پین دلیبه ھم

پرداختند تا  یم یان خداوندیپا یب یھا از نعمت یا به شمردن گوشه -شان یھا مناجات
 گران.ید یباشد برا یدرس

اد خدا باشد، ین است که انسان، ھمواره به ی، اشکر مطلقگر؛ یر دیبه تعب
ت؛ و اطاعت فرمان یگونه معص چی؛ و در راه او گام بردارد بدون ھیگونه فراموش چیھ یب

جمع  ین اوصاف، در کمتر کسی؛ و مسّلم است که ایچیاز ھرگونه سرپ یاو کند، خال
 شود. یم

ا جز ید؟ آیبخش ییایو گو یی، چرا خدا به ما چشم داد؟ و چرا نعمت شنوایبه راست
ن یم و با ایرا بشناس یم و راه زندگینین جھان ببین بوده است که عظمت او را در ایا

م و با یم و از آن دفاع نمائیو حق را درک کن م؟یر تکامل گام برداریوسائل، در مس
شکر م، یرھا مصرف کردین مسیبزرگ خدا را در ا یھا نعمتن یم؟ اگر ایباطل بجنگ

و غرور  یگانگیو غفلت و ب یان و خودپرستیطغ یشد برا یا لهیاوست؛ و اگر وس یعمل
 است. ن کفرانیعن، یاز خدا، ا یو دور

آن که قلب ما، مشغول به آن  یم؛ بین است که نعمت را از خدا بدانین، شکر، ایکمتر
ن که یبودن به نعمت او و ا یراضچنین  ھم م، ویفراموش کننعمت شود و خدا را 

او را با استفاده از  یم و اوامر و نواھیان او قرار ندھیعص ی لهینعمت خدا را وس
 م.یر پا نگذاریش زیھا نعمت

شه و یفکر و اند یرویشود که شکر قدرت و علم و دانش و ن ین جا روشن میاز ا
است؟ و  ی، ھر کدام از چه راھیمت و تندرستو مال و ثروت و سال ینفوذ اجتماع

ز شود و اوامر و یھا چگونه است؟ پس شکر نعمت، آن است که از گناھان پرھ کفران آن
 ر پا نگذارد.یش، زیھا خدا را با استفاده از نعمت ینواھ

 .یعیشکر تشرو  ینیشکر تکوم: یقت، ما دو گونه شکر داریدر حق
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نمّو و  یار دارد، برایکه در اخت یموجود از مواھبک یآن است که » ینیشکر تکو«
ند که در فالن قسمت از باغ، یب یش، استفاده کند. به عنوان مثال: باغبان میرشد خو

ند، ک یشتر میب ییرایھا پذ و ھر قدر از آنکنند  می رشد و نموّ  یدرختان به خوب
ت آن یبه ترب یشتریشود که باغبان، ھّمت ب ین امر سبب میشوند؛ ھم یشکوفاتر م

ه کند؛ چرا یش توصیھا را به کارکنان خو بخش از باغ درختان بگمارد و مراقبت از آن
م؛ نعمتت را یا ستهیق و شایباغبان! ما ال یزنند: ا یاد میکه آن درختان به زبان حال فر

 دھد. ین ندا پاسخ مثبت میبر ما افزون کن؛ و او ھم به ا
 یاند؛ نه طراوت ند که پژمرده شدهیب یرا م یاز باغ، درختان یگریو اّما در بخش د

شود  ین کفران نعمت، سبب می؛ ایوه و بریو نه م یا هی، نه سای، نه گلیدارند، نه برگ
دا کند، ین وضع، ادامه پیکه ا یقرار دھد و در صورت یمھر یھا را مورد ب که باغبان، آن

 ؛ چرا که:ھا بگذارند آن یدھد که اره برپا یدستور م
 بــر یبسـوزنـد چـوب درختـان ب

 

 را یبر ین است مر، بیسزا خود ھم 

ن تفاوت که درخت از خود ین حالت وجود دارد با ایز، ھمیت نیدر جھان انسان
 یرویھا با استفاده از ن است؛ اّما انسان ینین تکویم قوانیندارد و صرفًا تسل یاریاخت

گاھانه در ا ی، میعیتشرت یم و تربیار و تعلیاراده و اخت  ن راه گام بگذارند.یتوانند آ
دھد، به زبان  یان قرار میظلم و طغ ی لهین، آن کس که نعمت قدرت را وسیبنابرا
ر یستم؛ و آن کس که از آن در مسین نعمت نیق ایا! الیکشد که بار خدا یاد میحال فر

ام؛ افزون  ستهیدگارا! شاد: پروریگو یرد، به زبان حال میگ یحق و عدالت بھره م یاجرا
 .کن!
چه  - یست که ما ھر وقت در مقام شکر و سپاس الھید نیز قابل تردیت نین واقعیا

بر شکر در ھر مرحله،  یین توانایم؛ خود اییآ یبرم -با فکر؛ چه با زبان و چه با عمل 
او  ی تازه یھا ون نعمتیب، اقدام بر شکر، ما را مدین ترتیاست؛ و بد یا موھبت تازه

گونه که در  م؛ ھمانیم که حق شکر او را ادا کنیستیسان، ھرگز قادر ن نیسازد و بد یم
 مناجات شاکران و سپاسگزاران آمده است که: 

ز، ین شکر ما نیکه ھم یم، در حالیآور یم حق شکر تو را به جایتوان یچگونه م«

بر ما الزم است که به  ؛»احلمد كل«م: ییگو ین رو، ھرگاه که میدارد؛ از ا یاز به شکرین

 ».احلمد كل«م: یی، بگویق شکرگزارین توفیخاطر ھم
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 )فیَضعِ ] (۲[ - ۱۴۹۵

يِب  َوَ�نْ 
َ
نَّ : َجْعَفرٍ  أ

َ
ى ج انلَّيِبَّ  أ

َ
اَرُ�ْطِ�ُّ  َرَواهُ . ساجا فََخرَّ  انلَُّغاِش�َ  ِمنَ  رَُجًال  َرأ  ادلَّ

ِح  َوِ�  ُمرَْسًال  نَّةِ  رَشْ  .)١(املصابيح لَْفُظ  السُّ

د: ی] گوس طالب یبن اب ین بن علیبن حس ی) ابوجعفر [محمد بن عل۲( -۱۴۹۵

 ن رو، به سجده افتادند.یدند؛ از ایرا د یکوتوله و کوتاه قد یمرد ج رسول خدا

 ،س را ابوجعفریت کرده است؛ (زیبه صورت ُمرسل روا یث را دارقطنین حدی[ا
و جابر بن  س نین العابدیپدرش، زث را از ین حدیافته است؛ بلکه ایرا درن ج امبریپ

 ].نقل شده است» حیالمصاب«به لفظ » شرح السّنة«ده است.) و در یشن س عبدالله
 ف.یگمه؛ انسان کوتاه قد و ضعیآدم کوتوله؛ پ»: ُنّغاش«جمع »: نیالّنغاش« شرح:

ند که یب یرا م یشود که مستحب است ھرگاه انسان، فرد یث دانسته مین حدیاز ا
شتن را به یخداوند بلند مرتبه، خو یگرفتار آمده است، به شکرگزار یبتیمص به بال و

 بت، گرفتار نکرده است.یخاک اندازد و سجده برد؛ چون خداوند، او را بدان بال و مص
 )فیَضعِ ] (۳[ - ۱۴۹۶

ةَ  نم ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  َخرَْجنَا: قَاَل  َوقاص أيب بن سعد وََعن ـمَ  نُِر�دُ  َمكَّ
ْ
ا ِدينَةَ ال  فَلَمَّ

 ُ�مَّ  َطِو�ًال  َ�َمَكَث  َساِجًدا َخرَّ  ُ�مَّ  َساَعةً  اهللاَ  فََداَع  يََديْهِ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  نََزَل  َعْزَوَزاءَ  ِمنْ  قَِر�بًا ُكنَّا
 َساِجًدا َخرَّ  ُ�مَّ  َساَعةً  يََديْهِ  َفَرَ�عَ  قَامَ  ُ�مَّ  َطِو�ًال  َ�َمَكَث  َساِجًدا َخرَّ  ُ�مَّ  َساَعةً  يََديْهِ  فََرَ�عَ  قَامَ 
ُت  إِ�ِّ «: قَاَل 

ْ
ل
َ
يِت  وََشَفْعُت  َر�ِّ  َسأ مَّ

ُ
ْ�َطاِ�  ِأل

َ
يِت  ثُلَُث  فَأ مَّ

ُ
 ُ�مَّ  ُشْكًرا لَِر�ِّ  َساِجًدا فََخَررُْت  أ

يِس  َرَ�ْعُت 
ْ
ُت  َرأ

ْ
ل
َ
يِت  َر�ِّ  َفَسأ مَّ

ُ
ْ�َطاِ�  ِأل

َ
يِت  ثُلَُث  فَأ مَّ

ُ
 َرَ�ْعُت  ُ�مَّ  ُشْكًرا لَِر�ِّ  َساِجًدا فََخَررُْت  أ

يِس 
ْ
ُت  َرأ

ْ
ل
َ
يِت  َر�ِّ  فََسأ مَّ

ُ
ْ�َطاِ�  ِأل

َ
ِخرَ  اثلُّلَُث  فَأ

ْ
اهُ  .»ُشْكًرا لَِر�ِّ  َساِجًدا فََخَررُْت  اآل وَ د رَ  أَمحْ

أَبُو د وَ اوُ  .)٢(دَ

مّکه را به مقصد  ج د: ھمراه با رسول خدایگو س وّقاص ی) سعد بن اب۳( -۱۴۹۶

از  ج م، آن حضرتیدیرس» َعْزَوزاء« ی منطقه یکیم؛ چون به نزدیمنوره ترک کرد ی نهیمد
آسمان باال بردند و  یش را به سویخو یھا گاه دست ش فرود آمدند؛ آنیخو یسوار

 .»باب السّنة فی سجود الشکر«، ۱ح  ۱/۴۱۰دارقطنی  -١
 .۲۷۷۵ح  ۳/۲۱۷ابوداود  -٢
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شتن را به خاک یگاه خو از نمودند؛ آنیبه درگاه خداوند دعا کردند و راز و ن یساعت
 ماندند. یرا به حالت سجده، باق یادیز انداختند و سجده نمودند و مّدت زمان

گاه  آسمان، باال بردند؛ آن یش را به سویخو یھا ، دستیسپس برخاستند و ساعت
را در سجده درنگ نمودند؛ سپس برخاستند و  یادیسجده کردند و مّدت زمان ز

شتن را به خاک انداختند یخود را باال بردند و پس از آن، خو یھا ، دستیدوباره، ساعت
 سجده نمودند. و

 فرمودند: ج گاه) رسول خدا (آن
انم را یاد خواندم و رحمت او را خواستار شدم و شفاعت اّمتیمن خدا را به فر«

ن رو، به یکرد؛ از ا یک سّوم اّمتم را به من ارزانیز آمرزش ینمودم؛ و خداوند ن
م را از شتن را به خاک درانداختم و سجده بردم؛ سپس سریپروردگارم، خو یشکرگزار

را از پروردگارم، درخواست  یشتریانم، رحمت و آمرزش بیاّمت یسجده بلند کردم و برا
ن رو، به یت کرد. از ایگر از اّمتم را به من عنایک سّوم دیز آمرزش یکردم؛ خدا ن

 پروردگارم، به سجده افتادم. یشکرگزار
را از  یشتریب اّمتم، رحمت و آمرزش یگاه سرم را از سجده بلند نمودم و برا آن

ز به من یگر را نیک سوم دیز، آمرزش و بخشش یپروردگارم خواستار شدم و پروردگار ن
 ».پروردگارم، به سجده افتادم ین رو، به شکرگزاریکرد؛ از ا یارزان

 ].اند ت کردهیث را احمد بن حنبل و ابوداود رواین حدی[ا
 درخواست کردم.رحمت و بخشش پروردگارم را »: یسألُت ربّ  یانّ « شرح:

ع درجاتشان یوبشان، ترفیدن عیبخشش گناھان اّمتم، پوشان یبرا»: یشفعت الّمت«
 شگاه خدا کردم.یشان، شفاعت آنان را به پ عظمت و مرتبه ییو واال

تي«مراد از  رندگان بر یگ سبقت یعنیاست؛ » سابقون باخلريات«اّول، » ثلث امّ
 ک.ین یگران به سبب انجام کارھایبر د رندگانیگ ھا؛ سبقت یکیگران در انجام نید

تي«و منظور از   روان. انهیم یعنیاست؛ » مقتصدونـال«دّوم، » ثلث امّ

تي«و مراد از  که  یکسان یعنیاست؛ » الظاملون النفسهم العاصمون«سّوم،» ثلث امّ
 اند. شتن ستم روا داشتهیره، بر خویره و کبیاز گناھان صغ یبه سبب انجام برخ

 :ث باالیت در حدمفھوم شفاع
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ه در روز کن است یاست و در اصطالح ا» معاونت« یدر لغت به معنا» شفاعت«
ار، وساطت و کاز بندگان گنھ یاز بندگان مقّرب خداوند در حق بعض یامت برخیق
 نند.ک یگریانجیم

 ان شده است:ید شفاعت به سه صورت بیدر قرآن مج
 .]۴۸مدثر /  ۵۴و  ۴۸[بقره / کنند  می ینف یلّ که شفاعت را به ک یاتیآ  -۱
 .]۴۴د [زمر / ینما یه شفاعت را منحصر به ذات خدا مک یاتیآ  -۲
پروردگار داللت دارد [بقره  ی سب اجازهکبا  ین الھیه به شفاعِت مقّربک یاتیآ  -۳

 .]۲۶، نجم / ۱۰۹، طه / ۲۵۵/ 
 امًال مستحقکه کن است یّفار و مجرمکات قسمت اول در خصوص یاگر توجه شود آ

آنان نخواھد  ی درباره یچ گونه شفاعتیھ«د: یگو یه مکشان آتش است یا یعذابند و جا
با » ردکشفاعت نخواھد  یسکر از خدا یبه غ«د: یفرما یه مکات قسمت دوم یدر آ» شد.

ع یده داشتند و بتھا را شفین به آن عقکیفار و مشرکه کرا  یخواھد شفاعت یان مین بیا
 د.نکپنداشتند، رد  یمطلق م

دھد  یح میتوض یند؛ منتھک یامت ثابت میرا در روز ق یعانیات قسمت سوم، شفیآ
 یسانکه فقط کپندارند بل یفار مکه کستند ینندگان، بتھا و معبودان نک ن شفاعتیه اک

 ین درگاه الھیشان اجازه دھد و از مقربیه خداوند به اکحق شفاعت خواھند داشت 
 یه خدا به بخشوده شدن آنان راضکخواھد بود  یسانک ی ن شفاعت دربارهیباشند، و ا

 باشد:

  .]۲۸اء: ی[األنب ﴾ ۡرتََ�ٰ ٱَوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ﴿
باشد.  یخداوند راضکه  کسی نند، مگر در حقک یشفاعت نم یبندگاِن مقّرب الھ

 ]۱۹۲د اھل سّنت ص یشرح عقا ی: پاورقک[ر.
و  یمعاص یبه گناه است، و نه چراغ سبز براق یه شفاعت، نه تشوکد دانست یو با

 یایدن یھا در جامعه یباز یه پارتیشب یزی، و نه چیافتادگ گناھان، و نه عامل عقب
شود.  یاران نمکشدن گنھ یامت باعث جریدر روز ق ین شفاعتیامروز است. و چن

شفاعت  ی ث وارده دربارهیات و احادیرامون آیعوام مسلمانان، پ ی متأسفانه توده

اھو و ین ھیاند و ا راه انداخته ییاھویاران ھکاز گنھ یبرخ یبرا ج حضرت محمد
به وجود آورده است  ین پنداریث شفاعت، چنیعوام به احاد ی د تودهیشد یدلبستگ

ه آتش دوزخ کاست  یکده و نزدین جزاء و پاداش اعمال، منسوخ و باطل گردیه قوانک
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ش ینرساند فراوان پ یبیسالم شود و به آنان آس ، سرد ویار و عاصکبر مؤمناِن گنھ
ش از حد به شفاعت یو بکنند  می خود افراط یھا هین جاھالن در فرضیه اکد یآ یم

اّمت «ند: یگو یشوند و م ین گناھان میمتریب وخکدوارند، لذا مرتینان دارند و امیاطم

ھرگز  .»بان داردیپشت ج ه چون محمدکر است و اّمت را چه غم یدر خ ج محمد

ر، غلط و کن تفیو ا کن مسلیگمان ا یست. و بیاران نکباِن گناھیپشت ج حضرت محمد

ه با آن کاست  یسکن ینخست ج اعتبار ساقط است، و حضرت محمد ی از درجه
ه کرا  یحیث صحیچ وجه احادیزد. ما به ھیست یر، مکوه تفین شیو با اکند  می مخالفت

گاه یه آنھا را در جاکم بلیستیر آنھا نکم و منینک یشفاعت آمده است رد نم ی درباره
م تا دچار ینمائ یخاّص آنھا تجاوز نم یم و از معانینک یآنھا، اثبات م ی ژهیمخصوص و و

ه شفاعت کد ھر مسالن بداند یم. و بایاز مواضع آنھا نشو ج امبریلمات پکف یتحر
نتواند بود، و  یمشمول شفاعت و عفو الھ یارکدارد و ھر گناھ یطیحدود و شرا

 رد:یگ یشفاعت به سه شرط انجام م
 ]۳ونس / ی، ۲۵۵شفاعت بدھد. [بقره /  ی ننده، اجازهکخدا به شفاعت  الف)
خدا باشد.  یده و درست و مورد رضایشود پسند یآنچه درخواست و شفاعت م ب)
 ]۸۵، نساء / ۱۰۹اء / ی، انب۱۰۹[طه / 
 ]۲۶، نجم / ۲۸اء / یگردد. [انب یعت ماو شفا یبراکه  کسی شود از یخدا راض  ج)

اء و یه انبککنند  می ه عوام گمانک ید شفاعت را با شفاعِت نادرستین نبایبنابرا
شوند و به قول معروف،  یم خدا مکح ینفوذ دارند و مانع اجرا یاء در دستگاه الھیاول

است به  یا شفاعت درجه و رتبه ی ن اجازهیه اکدانست، چرا  یکینند، ک یم یباز یپارت
شود و مسلمًا شفاعت آنھا  یل مقامشان به آنھا داده میتجل یه براک ین درگاه الھیمقرب

اند و  ز داشتهین ییمان و عمل صالح، لغزشھاین ایه در عکخواھد بود  یسانکدر حق 
و ف عذاب است ین شفاعت در خصوص آنان، ِارفاق و تخفیاج به وساطت دارند و ایاحت

ت آن را دارد، پس عامل یه صالحکاست  یسک ین شفاعت به اذن خداوند و برایا
مان و عمل یمت خداو اکگر حیاست و د یران الھک یرحمت و لطِف ب یکیشفاعت 

 ند.ک ین لطف میا ی ستهیه او را شاکصالِح فرد 
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 فصل اّول

فق] (۱[ - ۱۴۹۷  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

  بِانلَّاِس  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َخَرجَ : قَاَل  َز�ْدٍ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َ�نْ 
َ

ـمُ  ِإىل
ْ
 فََص�َّ  �َْستَْسيِق  َص�َّ ال

َعتَْ�ِ  بِِهمْ 
ْ
ِقَراَءةِ  ِ�يِهَما َجَهرَ  َر�

ْ
ِقبْلَةَ  َواْستَْقبََل  بِال

ْ
َل  يََديْهِ  َوَرَ�عَ  يَْدُعو ال  ِح�َ  رَِداَءهُ  وََحوَّ

ِقبْلَةَ  اْستَْقبََل 
ْ
 .)١(ال

نماز  یھمراه با مردم برا ج د: رسول خدایگو س دی) عبدالله بن ز۱( -۱۴۹۷
دگاه خارج شھر) رفتند؛ و یرون شدند و به ُمصّال (عی(استسقاء) از خانه ب» طلب باران«
بلند خواندند؛  ین دو رکعت، قرائت را با صدایمردم، دو رکعت نماز گزاردند و در ا با

آسمان باال بردند و خدا  یھا را به سو ستادند و دستی(آن گاه پس از نماز،) رو به قبله ا
 یش را (که رویستادند، رداء خویکه رو به قبله ا یاد خواندند؛ و ھنگامیرا به فر

 یر دادند؛ (به نحوییآن را تغ ید) وارونه و دگرگون کردند و جاشان انداخته بودن شانه

ر بغل چپشان قرار گرفت؛ یبود، در ز ج امبریشتر بر دوش راست پیکه آن قسمت که پ
راستشان واقع شد؛ و  ی شانه یر بغل چپشان قرار داشت، بر رویو آن قسمت که در ز

 دادند).اوضاع انجام  ین کار را به عنوان تفاءل در دگرگونیا
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ز آمده است:ین عبارت نیث، با این حدیا شرح:

مصّ� ـخرج ايل ال ج اخربه اّن رسول اهللا س عن عبدا� بن ز�د االنصاري«
ايل  ج � رواية: خرج انليبّ و حّول رداءه؛و انّه لّما اراد اَن يدعوا استقبل القبلةو �ستسيق

 ».صّ� ر�عت�و استقبل القبلة؛ حّول رداءهو مصّ� فاستسيقـال

 ۲/۴۴۲ترمذی ؛ ۱۱۶۶ح  ۱/۶۸۹)؛ ابوداود ۸۹۴-۱ح ( ۲/۶۱۱؛ مسلم ۱۰۲۴ح  ۲/۵۱۴بخاری  -١
کتاب «، ۱ح  ۱/۱۹۰؛ و موطأ مالک ۱۵۳۳ح  ۱/۴۲۳؛ دارمی ۱۵۰۹ح  ۳/۱۵۷؛ نسایی ۵۵۶ح 

 .»االستسقاء
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رون یباران از خانه ب یدعا یبرا ج د: رسول خدایگو س ید انصاریعبدالله بن ز«
خواست دعا کند، رو به  می که یدگاه خارج شھر) رفت؛ و ھنگامی(ع یشد و به مصلّ 

 .بود) وارونه نمود ش انداختهیھا شانه یستاد و چادرش را (که بر رویقبله ا یسو
مردم کرد و  یرو به قبله و پشت به سو ج آمده است که: آن حضرت یتیو در روا

 ».چادرش را وارونه نمود و دعا کرد؛ سپس دو رکعت نماز خواند
 : »رداء در نماز استسقاء یل و دگرگونیتحو«

دان، یدر برگشت از م یعنیبوده است؛  یک فالیدن چادر و عباء به خاطر نیبرگردان
 بھتر شده باشند. یت و حالت نماز گزاران مانند قبل نباشد؛ بلکه از نظر معنویفیک

امام و  یبرا» ل رداءیتحو«و امام احمد بن حنبل،  یدگاه امام مالک، امام شافعیاز د
امام سّنت  یھا، فقط برا یاز مالک یدگاه احناف و برخیسّنت است؛ از دھردو  ،یمقتد

 ن است.یز ھمین یان ثوریر و سفیب، عروة بن زبیبن مسد یسع یباشد؛ و رأ یم

چادر  ی به عنوان برگرداننده ج امبریھا، فقط از پ تیند: در روایگو یاحناف م
 ی لهیاست که درک آن به وس ین مورد، از مواردیش، نام برده شده است؛ و ایخو

آن عمل اش بر  ن، فقط در ھمان محل ذکر شدهیر است؛ بنابرایناپذ اس، امکانیق
 ست.یبر امام درست ن یاس مقتدین رو، قیبر امام.) از ا یعنیشود؛ ( یم

 ک و فال بد:یفال 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  یل بر شکست و ناکامیگرفتند 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 یز دین 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
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 »ل بن عمرویسھ«که  یم: ھنگامیخوان یم »هیبیحد«ن یمسلمانان با کفار مکه در سرزم

گاه  ج آمد و آن حضرت ج امبریکفار مکه به سراغ پ ی ندهیبه عنوان نما از نام او آ

ل عليكم امركم«د، فرمود: یگرد هُ زنم که کار بر  یل من تفأل میاز نام سھ یعنی؛ »قد سَ
 گردد. یشما، سھل و آسان م

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 هیپروردگار قطع کند، در راه شّر خواھد افتاد و فال بد زدن، ما
 دن است.یکش یانتظار بال و بدبخت

است؛ و اثرش به ھمان  یداشته باشد، ھمان اثر روان ین رو، اگر فال بد اثریاز ا
اثر خواھد بود و اگر آن را رند، کم 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 یر نردبان، افتادن نمکدان و ھدیھا، رد شدن از ز یغربان یجمله 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 برایت؛ و بھتردور ساخ

 ھا است. دل
 :»نماز استسقاء (طلب باران)«
ردن بندگان، باران را از خداوند بلند مرتبه در ھنگام کطلب  یعنی»: استسقاء«

دن یطلب و درخواست بار یبه معنا» استسقاء«گر؛ ید ی. به عبارتیو قحط یخشکسال
نماز و ذکر و دعا و  ی لهیو رفاه و وفور نعمت از خداوند، به وس یجاد آبادانیا ین برابارا

 است. یاستغفار در خشکسال
شده است و  ینظران اسالم ، اجماع علماء و صاحب»استسقاء«ت نماز یبر مشروع

 ل آن است.یدل یادیث زیاحاد
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اگر چنانچه مردم به ن رو، یست؛ از ایز است و واجب نیجا» استسقاء«خواندن نماز 
، تنھا به دعا و استغفار بسنده کنند، باز ھم درست است، و ثابت یھنگام خشکسال

اند؛ و در  را خوانده» استسقاء«اوقات، نماز  یدر برخ ج ده است که رسول خدایگرد
دن باران، فقط دعا یبار یش، برایمنبر خو یجمعه بر باال یز در روزھایاوقات ن یبرخ

 ثابت است. ج اسالم یامبر گرامیکار از پھردو  اند؛ و ماز نخواندهاند و ن کرده
د: یگو ینظر وجود دارد؛ امام شافع اختالف »استسقاء«روش خواندن نماز  ی درباره

ب، ید بن مسین قول سعیر است؛ و ھمیتکب ۱۲ ید داراینماز استسقاء، مانند نماز ع
 باشد. یامام احمد بن حنبل م یتیر و در روایز، مکحول، ابن جریعمر بن عبدالعز

ر نمازھا یوجود ندارد و مانند سا یر اضافیدگاه احناف، در نماز استسقاء، تکبیاز د
، احمد بن حنبل، اسحاق، ابوثور، ی، اوزاعین قول مالک، ثوریشود؛ و ھم یخوانده م

 باشد. یم یبانیوسف و امام محمد بن حسن شیابو

و صّ� ر�عت� «است که گفت:  س بن عباس ث عبداللهیھا، از حد یاستدالل شافع
د، یدو رکعت نماز به سان نماز ع ج رسول خدا«)؛ ی(ترمذ» كما اكن يصّ� يف العيد

 ».گزاردند
ث، به خاطر ین حدیه موجود در ایند: تشبیگو یث مین حدیا ی احناف، درباره

 یھا مانند تعداد رکعت یگریست؛ بلکه به خاطر وجوه مشترک دین یاضاف یرھایتکب
را اگر در نماز یباشد؛ ز یدان خارج شھر مینماز، اجتماع مردم و خارج شدن به طرف م

 کردند. یان میداشت، صحابه، حتمًا آن را ب یوجود م یاضاف یرھایاستسقاء، تکب
شنماز، ھمراه یب است که امام و پین ترتیاستسقاء، بد یدگاه احناف، چگونگیو از د

اند با تذّلل و  ادهیه پک ینار شھر در حالک یباز و صحرا یفضا یسو با مردم به
ش را یخو یه سرھاک یخداوند متعال، و در حال یو فروتنانه و خاشعانه برا یسارکخا

عت نماز کند؛ امام ھمراه نماز گزاران، دو ریرون آیاند، به نماز استسقاء ب ندهکن افییبه پا
 یلند بخواند، و پس از فارغ شدن از نماز، رو به سوز بیرا بگزارد و در آن قرائت را ن

ند و طرف کر و رو یش را زیخو یخطبه، ردا ید و در اثنایراد نمایمردم، دو خطبه ا
شد، و طرف کن آن را به سمت باال بییاورد و پاین بییخود را به سمت پا یردا یباال

را نچرخانند؛  شیخو یمردم رداھا یول ش را به طرف چپ آن بچرخاند؛ یراست ردا
ز رو به یرا به دعا بپردازد؛ و مردم ن یراد خطبه، رو به قبله نموده و ساعاتیپس از ا

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٦٩٨

ه کنند و به دعا و استغفار و توبه و ِانابه مشغول شوند؛ و مناسب است یقبله بنش یسو
ان را کودکرزنان و یرمردان، پیف و ناتوان، پیدر نماز استسقاء، به ھمراه خود افراد ضع

و وفور  یسالکساز برطرف شدن خش نهین افراد، زمیرا حضور ایرون آورند؛ [زیز بین
 ].گردد یت خداوند مکنعمت و بر

 :ک سوء تفاھمیرفع 
در استسقاء، «فه گفته است: ین آمده است که امام ابوحنیچن یفقھ یھا در کتاب

، چه معنا و فهین سخن امام ابوحنینجاست که ای؛ حال سؤال ا»وجود ندارد ینماز سّنت
 دارد؟ یمفھوم

ده نشده است. در واقع، یفھم یفه، به درستیقت، منظور سخن امام ابوحنیدر حق
ست که حتمًا نماز ین بوده است که در استسقاء الزم نین عبارت، ایاز ا یھدف و

را خداوند یشود؛ ز ین سّنت ادا میز ایدعا و استغفار ن ی لهیخوانده شود؛ بلکه به وس
 د:یفرما یم

ْ َتغۡ سۡ ٱ ُت َ�ُقلۡ ﴿  ارٗ  ۥإِنَّهُ  َر�َُّ�مۡ  فُِروا َمآءَ ٱيُۡرِسِل  ١٠�َ�َن َ�فَّ  ١١َعلَۡيُ�م ّمِۡدَراٗر� لسَّ
نَۡ�ٰٗر�

َ
ٰٖت َوَ�ۡجَعل لَُّ�ۡم � ۡمَ�ٰٖل َوَ�نَِ� َوَ�ۡجَعل لَُّ�ۡم َج�َّ

َ
[نوح:  ﴾١٢َوُ�ۡمِدۡدُ�م بِأ

۱۰-۱۲[. 
ار آمرزنده است ید که او بسیطلب آمرزش کنش یام: از پروردگار خو شان گفتهیو بد«

ر و برکت را یپرخ یھا د، خدا از آسمان بارانین کنید)؛ اگر چنیبخشا ی(و شما را م
دھد و  یم یاریو کند  می و فرزندان، شما را کمک ییدارا یباراند و با اعطا یم یاپیپ

ارتان یپرآب در اخت یسازد و رودبارھا یشما م ی سرسبز و فراوان، بھره یھا باغ
 ».گذارد یم

شود،  یل و ادا میدعا و استغفار تکم ی لهیبه وس» استسقاء«ن سخن که سّنت یو ا

خرجنا مع عمر بن الخطاب «ثابت است که گفت:  س یث ابومروان سلمیاز حد

 ۷ج  ،ج ی، باب االستسقاء و خروج النبی(عمدة القار» االستغفار یفمازاد عل یستسقی
 یم؛ ویاستسقاء (طلب باران) خارج شد یبرا س ھمراه با عمر بن خطاب«)؛ ۲۵ص 

 ». فقط دعا و استغفار نمود
سّنت » استسقاء«ن نبوده است که نماز یفه، ھرگز این رو، منظور امام ابوحنیاز ا

 رقابل انکار است.یغ ج را ثبوتش از آن حضرتیباشد؛ ز ینم
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ن معنا است که در استسقاء، گزاردن ی، بدفهین کالم امام ابوحنیگر سخن؛ ایبه د
ز سّنت مؤّکده ین و مشّخص وجود ندارد؛ و در استسقاء خواندن نماز نیمع ینماز

توان تنھا به  یست که بدون نماز، استسقاء درست نباشد؛ بلکه میطور ن نیباشد؛ و ا ینم
 ز بسنده و اکتفا کرد.یدعا و استغفار ن

اوقات، نماز استسقاء را  یدر برخ ج خداد: رسول یگو» هیھدا«کتاب  ی سندهینو
ن رو، نماز استسقاء، سّنت یکردند؛ از ا یز آن را ترک میاوقات ن یخواندند و در برخ یم

 ست.یمؤّکده ن
د: سّنت آن است که بدان یگو» رد المحتار«ز در کتاب ین ین شامیعالمه ابن عابد

 باشد. یاستحباب آن مانگر ی، بیشود؛ و انجام و ترک کار یبندیمواظبت و پا
را به طور مطلق » استسقاء«توان  یح، نمیث صحید: به خاطر وجود احادینگارنده گو

نماز استسقاء نقل شده  ی درباره/فهیکرد؛ و الزم است آنچه که از امام ابوحن ینف
بودِن نماز استسقاء حمل شود نه به مطلق سّنت بودن » سّنت مؤّکده« یاست، به نف

ست، بلکه مستحب ی، سّنت مؤکده نفهینماز استسقاء در نزد امام ابوحن یعنیآن؛ 
 باشد. یم

َفٌق ] (۲[ - ۱۴۹۸  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  أ

َ
ءٍ  يِف  يََديْهِ  يَْرَ�عُ  ال   ُداَعئِهِ  ِمنْ  يَشْ

َّ
إِنَّهُ  اِالْستِْسَقاءِ  يِف  إِال

 فَ
 .)١(إبَطيْهِ  َ�يَاض يرى َحىتَّ  يَْرَ�عُ 

شان، به یک از دعاھایچ یدر ھ ج د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۲( -۱۴۹۸
ن یکردند و در ا یآسمان، باال نم یش را به سویطلب باران، دستان خو یدعا ی اندازه

شد و  یر بغلشان آشکار میز یدیبردند که سف یھا را باال م دست یا دعا، به اندازه
 د.یگرد یمشاھده م

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یث را بخاریحد نی[ا
 )حیَصحِ ] (۳[ - ۱۴۹۹

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
نَّ : أ

َ
َشارَ  اْستَْسىَق  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
يْهِ  بَِظْهرِ  فَأ   َكفَّ

َ
َماءِ  إِىل اهُ . السَّ وَ  .)١(مُسلم رَ

ح  ۳/۱۵۸؛ نسایی ۱۱۷۰ح  ۱/۶۲۹)؛ ابوداود ۸۹۵-۷ح ( ۲/۶۱۲؛ مسلم ۱۰۳۱ح  ۲/۵۱۷ بخاری -١
 .۲/۲۳۶؛ و مسند احمد ۱۵۳۵ح  ۱/۴۳۳؛ دارمی ۱۵۱۳
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نزول باران، دعا کردند و  یبرا ج د: رسول خدایگو س ) انس بن مالک۳( -۱۴۹۹
ن کار را به عنوان تفاءل در یآسمان اشاره کردند؛ (و ا یسو ش را بهیپشت کف خو

 اوضاع، انجام دادند). یر و دگرگونییتغ
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۵۰۰

ى إَِذا اَكنَ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  إِنَّ : قَالَْت  اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ
ـمَ  َرأ

ْ
 .»نَافًِعا صيبا اللَُّهمَّ «: قَاَل  َطرَ ال

اهُ  وَ يّ  رَ ارِ  .)٢(البُخَ

ن یدند، اید یبارش باران را م ج د: ھرگاه رسول خدایگول  شهی) عا۴( -۱۵۰۰
 خواندند: یدعا را م

 ».د بگردانیپروردگارا! باران را تند و فراوان و سودبخش و مف«؛ »ا�ّ صّيباً نافعاً «
 ].ت کرده استیروا یث را بخارین حدی[ا

 ی شهیباران تند و رگبار باران است و از ر ین واژه، به معنایا »:باً یصَ « شرح:
 زش تند باران گرفته شده است.یر یبه معنا» صوب«

 )حیَصحِ ] (۵[ - ۱۵۰۱

َصاَ�نَا: قَاَل  أ�س وََعن
َ
ْنُ  أ

َ
 ثَْوَ�هُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  فََحرَسَ : قَاَل  َمَطرٌ  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  َمعَ  َو�

َصابَهُ  َحىتَّ 
َ
ـمَ  ِمنَ  أ

ْ
نَا َطرِ ال

ْ
نَّهُ «: قَاَل  َهَذا؟ َصَنْعَت  لِمَ  هِ لّٰ ـال رَُسوَل  يَا: َ�ُقل

َ
 َ�ْهدٍ  َحِديُث  ِأل

اهُ  .»بر�ه وَ  .)٣(مُسلم رَ

م که باران یبود ج د: ما ھمراه با رسول خدایگو س ) انس بن مالک۵( -۱۵۰۱

ان یاز بدن خود را نما یش را باال زدند و قسمتیخو ی جامه ج د؛ آن حضرتیبار
 زد.یباران، بر آن بر یھا ساختند تا قطره

 .)۸۹۶-۶ح ( ۲/۶۱۲ مسلم -١
؛ و مسند احمد ۳۸۹۰ح  ۲/۱۲۸۰؛ ابن ماجه ۱۵۲۳ح  ۳/۱۶۴؛ نسایی ۱۰۳۲ح  ۲/۵۱۸بخاری  -٢

۶/۴۱. 
 .۵۱۰۰ح  ۵/۳۳۰)؛ و ابوداود ۸۹۸-۱۳ح ( ۲/۶۱۵ مسلم -٣

 

                                                                                                       



 ٧٠١ ))باران طلب( »ِاستسقاء« نماز) ۵۲( باب: (کتاب الصلوة

ن یرا، ایز«د؟ فرمودند: ین کردیخدا! چرا چن ی فرستاده یم: ایشان گفتیبد
اند؛  ن) آمدهیزم یدگارشان (به سویباران، تازه از جانب پروردگار و آفر یھا قطرھا

 ». ن خاطر، تبّرک است)یده است؛ به ھمیھا را تازه آفر خداوند، آن یعنی(
 ].ت کرده استیث را مسلم رواین حدی[ا

ان کرد؛ آشکار ی: کشف کرد؛ پرده برداشت؛ برمال کرد؛ نماَحسر»: فحسر« شرح:
 نمود؛ فاش ساخت.

 یش به سوین آب باران، تازه از جانب پروردگار خویا یعنی»: ث عھد برّبهیالّنه حد«
ران و ناپاکان، بدان برخورد نکرده است؛ و ر شده است و ھنوز دست خطاکاین سرازیزم

ده است؛ به یاست که خداوند بلند مرتبه، آن را تازه آفر یعالوه از آن، نعمت و موھبت
 ن جھت، تبّرک است.یھم

 





 
 

 

 

 فصل دوم

 )فیَضعِ ] (۶[ - ۱۵۰۲

  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َخَرجَ : قَاَل  َز�ْدٍ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  َ�نْ 
َ

ـمُ  إِىل
ْ
َل  فَاْستَْسىَق  َص�َّ ال  رَِداَءهُ  وََحوَّ

ِقبْلَةَ  اْستَْقبََل  ِح�َ 
ْ
ْ�َمنَ  ِعَطافَهُ  فََجَعَل  ال

َ ْ
�رَْسِ  اَعتِِقهِ  ىلَعَ  األ

َ ْ
�رَْسَ  ِعَطافَهُ  وََجَعَل  األ

َ ْ
 ىلَعَ  األ

ْ�َمِن  اَعتِِقهِ 
َ ْ
اهُ . اهللا َداَع  ُ�مَّ  األ وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

نماز طلب باران)، از  ی(برا ج د: رسول خدایگو س دی) عبدالله بن ز۶( -۱۵۰۲

نماز طلب باران را  ج دگاه خارج شھر رفتند؛ آن حضرتیرون شدند و به عیخانه ب
 یش را (که رویخو یستادند، ردایدعا) رو به قبله ا یکه (برا یگزاردند و ھنگام

ش را یخو یکه قسمت راست ردا یشان انداخته بودند) وارونه کردند؛ به نحویھا شانه
راستشان قرار  ی شانه یش را بر رویخو یچپشان و قسمت چپ ردا ی شانه یبر رو

 یگاه (برا اوضاع انجام دادند؛) آن ین کار را به عنوان تفاءل در دگرگونیدادند؛ (و ا
 اد خواندند.یول باران) خدا را به فرنز

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
 : رداء؛ چادر.ِعطاف»: عطافه«

 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۵۰۳

نَّهُ  ز�د بن اهللا عبد وََعن
َ
يَصةٌ  وََعلَيْهِ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  اْستَْسىَق : قَاَل  � ُ  مَخِ

َ
َرادَ  َسوَْداءُ  هل

َ
 فَأ

نْ 
َ
ُخذَ  أ

ْ
ْسَفلََها يَأ

َ
ْعَالَها َ�يَْجَعلَهُ  أ

َ
ا أ اهُ . اَعتَِقيْهِ  ىلَعَ  قَلَبََها َ�ُقلَْت  فَلَمَّ وَ َدُ  رَ أَبُو أَمحْ دَ  وَ اوُ  .)٢(دَ

نماز طلب باران  یدر حال ج د: رسول خدایگو س دی) عبدالله بن ز۷( -۱۵۰۳

قسمت خواستند که  ج دار بود. آن حضرت اِه نقشیشان، چادر سیگزاردند که بر تن ا
ر ییآن را تغ یند و جایر دھند و آن را وارونه نماییآن تغ ین آن را با قسمت باالییپا

 .۱۱۶۳ح  ۱/۶۸۸ابوداود  -١
 .۴/۴۲؛ و مسند احمد ۱۵۰۷ح  ۳/۱۵۶؛ نسایی ۱۱۶۴ح  ۱/۶۸۸ ابوداود -٢
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اه نقش دار را بر یشان دشوار و گران آمد، آن چادر سین کار بر ایبدھند؛ و چون انجام ا
 ش، دگرگون و وارونه نمودند.یدوش خو یرو

 ].اند ت کردهیث را احمد بن حنبل و ابوداود رواین حدی[ا
 دار. اه نقشیچادر س»: صةیخم« شرح:

 دشوار و گران شد؛ سخت و طاقت فرسا شد؛ انجام آن مشکل شد.»: ثقلت«
ش، دگرگون و وارونه یدوش خو یدار را بر رو اه نقشیچادر س»: عاتقه یقّلبھا عل«

چپش و قسمت چپ چادر،  ی شانه یکه قسمت راست آن چادر بر رو ینمود؛ به نحو
اوضاع  یز به عنوان تفاءل در دگرگونین کار نیراستش قرار گرفت؛ و ا ی شانه یبر رو

 انجام گرفت.
 )حیَصحِ ] (۸[ - ۱۵۰۴

نَّهُ  اللَّْحم آيب مو� ُ�َمْ�  وََعن
َ
ى �

َ
ْحَجارِ  ِعنْدَ  �َْستَْسيِق  ج انلَّيِبَّ  َرأ

َ
�ِْت  أ  ِمنَ  قَِر�بًا الزَّ

ْوَراءِ    وَْجِههِ  قَِبَل  يََديْهِ  َرافًِعا �َْستَْسيِق  يَْدُعو قَائًِما الزَّ
َ

َسهُ  بِِهَما ُ�َاِوزُ  ال
ْ
اهُ . َرأ وَ دَ  أَبُو رَ اوُ  دَ

يّ  ورو ذِ مِ ْ ائِيّ  الرتِّ النَّسَ  .)١(نَحوه وَ
در  یت است که: ویروا» اللحم یآب« ی آزادکرده شده ی ر، بردهی) از ُعم۸( -۱۵۰۴

ده ید یرا در حال ج ، رسول خدا»زوراء« ی منطقه یکیدر نزد ی، مکان»تیَاحجاُر الزّ «
بود که  ین در حالینزول باران بودند؛ و ا یستاده، مشغول دعا برایاست که به حالت ا

ش باال برده یصورت خو یرو ش را (به ھنگام دعا) روبهیھر دو دست خو ج رسول خدا
 شان را از حّد سرشان باالتر نبرده بودند.یھا بودند و دست

ث ین حدیز به سان این ییو نسا یت کرده است؛ و ترمذیابوداود رواث را ین حدی[ا
 ].اند ت کردهیروا -نه در لفظ  -را در معنا 

است؛ و چون گوشت  س ، عبدالله بن عبدالملکینام و»: اللحم یآب« شرح:
ھا سر  بت یت برایک جاھلیکه در روزگار تار ییھا ا از خوردن گوشتیخورد و  ینم
کننده از  (اجتناب» اللحم یآب« یعنین لقب، ید، به ایورز یامتناع مشدند،  یده میبر

 د.یگوشت) مشھور گرد

؛ و مسند احمد ۱۵۱۴ح  ۳/۱۵۸؛ نسایی ۵۵۷ح  ۲/۴۴۳؛ ترمذی ۱۱۶۸ح  ۱/۶۹۰ابوداود  -١
۵/۲۲۳. 
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 یمنوره است؛ و چون دارا ی نهیدر مد» حّرة«در  یمکان»: تیاحجار الزّ «
آن، با روغن،  یھا ا که سنگیشده است؛ گو ین اسم نامگذاریاه است، بدیس یھا سنگ

 روکش شده است.
 )حسن] (۹[ - ۱۵۰۵

  اِالْستِْسَقاءِ  يِف  َ�ْعِ�  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  َخَرجَ : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
ً

ال  ُمتََواِضًعا ُمتَبَذِّ
ًعا اهُ . ُمترََضِّاًع  ُمتََخشِّ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ أَبُو الرتِّ دَ  وَ اوُ ائِيُّ  دَ النَّسَ ابْنُ  وَ هْ  وَ اجَ  .)١(مَ

کھنه و  یھا با لباس ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عباس۹( -۱۵۰۵
دگاه یع ینماز طلب باران، (به سو یو عجز و البه، برا یمندرس، توأم با توا ضع و فروتن

 رون شدند.یخارج شھر) ب
 ].اند ت کردهیو ابن ماجه روا یی، ابوداود، نسایث را ترمذین حدی[ا

ده، یکھنه و مندرس و فرسوده و ژول یھا که لباس یدر حال»: متبّذالً « شرح:
 ده بودند.یپوش

 و انکسار. یبا تواضع و کرنش؛ با فروتن»: متواضعاً «
 با خشوع و التماس.»: متخّشعاً «
 با عجز و البه و تضّرع و التماس.»: متضّرعاً «

 )حسن] (۱۰[ - ۱۵۰۶

�ِيهِ  َ�نْ  ُشَعيٍْب  بِْن  َ�ْمِرو َوَ�نْ 
َ
هِ  َ�نْ  أ  اللَُّهمَّ «: قَاَل  اْستَْسىَق  إَِذا ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  َجدِّ

يْحِ  رمَْحَتََك  َوا�رُْشْ  َو�َِهيَمتََك  ِعبَاَدكَ  اْسِق 
َ
كَ  َوأ ـمَ  بََ�َ

ْ
اهُ  .»يَِّت ال وَ الك رَ أَبُو مَ د وَ اوُ  .)٢(دَ

که گفت: کند  می تیاز پدرش، از پدربزرگش روا ،س بی) عمرو بن شع۱۰( -۱۵۰۶

کردند و  یدعا م نین چنیخواندند، ا ینماز طلب باران م ج ھرگاه رسول خدا
 فرمودند: یم

 ».مّيتـال كايَْح ب�و كا�رش رمحتو ك�هيمتو كا�ّ اسق عباد«

ح  ۱/۴۰۳؛ ابن ماجه ۱۵۰۸ح  ۳/۱۵۶؛ نسایی ۵۵۸ح  ۲/۴۴۵؛ ترمذی ۱۱۶۵ح  ۱/۶۶۸ابوداود  -١
 .۱/۳۵۵؛ و مسند احمد ۱۲۶۶

 .»کتاب االستسقاء«، ۲ح  ۱/۱۹۰؛ موطأ مالک ۱۱۷۶ح  ۱/۶۹۵ ابوداود -٢
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ش را بر آنان، فرو یش را آب بده و رحمت خویا! بندگان و جانوران خویبار خدا«
 ».جانت را (با نزول باران) زنده بگردان یمرده و ب یھا نیزان و سرزمیر

 ].اند ت کردهیواث را مالک و ابوداود رین حدی[ا

تابد و بخار آب را  یھا م انوسیآفتاب بر اق»: املّيت كايَْحِ ب�و كو ا�رش رمحت« شرح:
دھند؛  یل مین ابر را تشکیسنگ یھا شوند و توده یفرستد؛ بخارھا متراکم م یبه باال م

 یو به سوکنند  می کر ابر را بر دوش خود حملیپ کوه یھا امواج باد، توده
ش یشاپین بادھا، که در پیاز ا یروند؛ قسمت یش میت دارند، پیکه مأمور ییھا نیسرزم
 جادیا یزیانگ م دلیھستند؛ نس یمیخته با رطوبت مالیابر در حرکتند و آم یھا توده
قت، یھا در حق نیرسد؛ ا یبخش به مشام م اتیباران ح یکه از درون آن، بوکنند  می

 ُمبّشران نزول باران ھستند.
فرستند؛ نه چندان  یرون میباران را از خود ب یھا م ابر، دانهیعظ یھا سپس توده

ران کنند؛ و نه چندان کوچکند که در یھا را و نیند و زمیھا را بشو درشتند که زراعت
 نند و آھسته، در آن نفوذینش ین میم بر زمیفضا، سرگردان بمانند؛ بلکه آرام و مال

که در  ینیسازند؛ زم یھا آماده م دانهز بذرھا و یرستاخ یط را برایو محکنند  می
ک گورستان خاموش و خشک داشت، ی ی سوخت و شباھت کامل به منظره یم یخشک

 شود. یوه میپر گل و پرم یھا و باغ یات و زندگیاز ح یل به کانون فّعالیتبد
 )حیَصحِ ] (۱۱[ - ۱۵۰۷

يُْت : قَاَل  َجابِرٍ  َوَ�نْ 
َ
 َمِر�ئًا ُمِغيثًا َ�يْثًا اْسِقنَا اللَُّهمَّ «: َ�َقاَل  يَُواِكئُ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َرأ

ْطبََقْت : قَاَل  .»آِجٍل  َ�ْ�َ  اَعِجًال  َضارٍّ  َ�ْ�َ  نَافًِعا ُمِر�ًعا
َ
َماءُ  َعلَيِْهمُ  فَأ اهُ . السَّ وَ د أَبُو رَ اوُ  .)١(دَ

 یھا دم که دستیرا د ج د: رسول خدایگو س ) جابر بن عبدالله۱۱( -۱۵۰۷
ن دعا را یده قرار دادند و ایھا را کش آسمان بلند کردند و آن یسوش را به یخو

 خواندند:

 ».ا�ّ اسقنا غيثاً مغيثاً، َمر�ئاً، َمر�عاً، نافعاً، غ� ضاّر، اعجًال غ� آجٍل «
 ی ، گوارا، سبز کنندهیبخش از سخت ییکن که رھا یرا به ما ارزان یا! بارانیبار خدا«

دن آن با یاکنون بارش آن شروع شود و بار ُمضّر باشد و ھمر یاھان، سودبخش و غیگ
 ».ر ھمراه نباشدیتأخ

 .۴/۲۳۵؛ و مسند احمد ۱۲۷۰ح  ۱/۴۰۴؛ ابن ماجه ۱۱۶۹ح  ۱/۶۹۱ابوداود  -١
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د و بارش یابر آسمان را پوشان )ج امبریپ ید: (پس از دعایگو س جابر بن عبدالله
 باران، مردم را دربرگرفت.

 ].ت کرده استیث را ابوداود رواین حدی[ا
ھا را بلند کرد و  را بلند کرد؛ دست یزیدو دست خود چ یبر رو»: ءیواکی« شرح:

 ده قرار داد.یھا را کش در ھنگام دعا، آن
نجا یده شده باشد؛ ابر. در اییکه با باران رو یر و سودمند؛ علفیباران پرخ»: ثاً یغ«

 نخست است. یمراد ھمان معنا
 ھا و مشکالت. یبخش از سخت ییادرس؛ رھایفر»: ثایمغ«
 گوارا؛ فراوان.»: ئاً یَمر«
 اھان.یھا و گ علف ی سبزکننده»: عاً یرمَ «

 د و بارش باران مردم را دربر گرفت.ی: ابر، آسمان را پوشان »فاطبقت عليهم السامء«

 





 
 

 

 

 فصل سوم

 )حسن] (١٢[ - ١٥٠٨
  انلَّاُس  َشاَك : قَالَْت  اَع�َِشة َعن

َ
ـمَ  قُُحوَط  ج هِ لّٰ ـال رَُسولِ  إِىل

ْ
َمرَ  َطرِ ال

َ
ُ  فَوُِضعَ  بِِمنرَْبٍ  فَأ

َ
 هل

ـمُ  يِف 
ْ
 بََدا ِح�َ  ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  فََخَرجَ : اَع�َِشةُ  قَالَْت . ِ�يهِ  َ�ْرُُجونَ  يَْوًما انلَّاَس  َووََعدَ  َص�َّ ال

ْمِس  َحاِجُب  ِمنرَْبِ  ىلَعَ  َ�َقَعدَ  الشَّ
ْ
َ  ال دَ  فََكربَّ  َجْدَب  َشَكْوُ�مْ  إِنَُّ�مْ «: قَاَل  ُ�مَّ  عزوجل اهللاَ  ومََحِ

ـمَ  َواْستِئَْخارَ  ِديَاِرُ�مْ 
ْ
َمَرُ�مُ  َوقَدْ  َ�نُْ�مْ  َزَمانِهِ  إِبَّانِ  َ�نْ  َطرِ ال

َ
نْ  عزوجل اهللا أ

َ
 تَْدُعوهُ  أ

نْ  َووََعَدُ�مْ 
َ
 «: قَاَل  ُ�مَّ  .»لَُ�مْ  �َْستَِجيَب  أ

ْ
َعالَِم�َ  رَبِّ  هِ لّٰ ـلِ  َحْمدُ ـال

ْ
 ملك الرَِّحيمِ  الرَّمْحَِن  ال

يِن  يَْومِ    ادلِّ
َ

َ  ال
َ

  إهِل
َّ

نَْت  اللَُّهمَّ  يُِر�دُ  َما َ�ْفَعُل  اهللاُ  إِال
َ
  اهللاُ  أ

َ
َ  ال

َ
  ِإهل

َّ
نَْت  إِال

َ
َغِ�ُّ  أ

ْ
ْنُ  ال

َ
ُفَقَراءُ  َو�

ْ
. ال

 
ْ

نِْزل
َ
َغيَْث  َعلَيْنَا أ

ْ
َت  َما َواْجَعْل  ال

ْ
نَْزل

َ
َا أ

َ
ةً  نل   َوَ�َالاًغ  قُوَّ

َ
ْ�عَ  َ�رْتُكِ  فَلَمْ  يََديْهِ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  »ِح�ٍ  إِىل  الرَّ

َل  ُ�مَّ  إِبَِطيْهِ  َ�يَاُض  بََدا َحىتَّ    َحوَّ
َ

وْ  َوقَلََب  َظْهَرهُ  انلَّاِس  إِىل
َ
َل  أ  ُ�مَّ  يََديْهِ  َرافِعُ  وَُهوَ  رَِداَءهُ  َحوَّ

ْ�بََل 
َ
َعتَْ�ِ  فََص�َّ  َونََزَل  انلَّاِس  ىلَعَ  أ

ْ
  َر�

َ
�َْشأ

َ
ْمَطَرْت  ُ�مَّ  َوَ�َرقَْت  ْت فَرََعدَ  َسَحابَةً  اهللاُ  فَأ

َ
 بِإِْذنِ  أ

ِت  فَلَمْ  هِ لّٰ ـال
ْ
يُوُل  َسالَِت  َحىتَّ  َمْسِجَدهُ  يَأ ا السُّ ى فَلَمَّ

َ
َ�تَُهمْ  َرأ   رُسْ

َ
�ن إِىل

ْ
 َحىتَّ  ج ضحك ال

ْشَهدُ «: َ�َقاَل  نََواِجذه بََدت
َ
نَّ  أ

َ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  اهللاَ  أ �ِّ  قَِديرٌ  يَشْ

َ
ُ  هِ لّٰ ـال َ�بْدُ  َو�

ُ
اهُ  .»َورَُسوهل وَ  أَبُو رَ

د اوُ  .)١(دَ

، به یو خشکسال یدن باران و قحطید: مردم از نباریگول  شهی) عا۱۲( -۱۵۰۸

فرمان دادند  ج نمودند؛ آن حضرت یت کردند و اظھار رنج و نگرانیشکا ج رسول خدا
تا مردم دگاِه خارج شھر قرار دھند؛ و وعده نھادند یرون کنند و در عیشان را بیتا منبر ا

 ند.یگزاردن نماز طلب باران) گرد آ ی، در آنجا (براینیدر روز مع

صبح زود به ھنگام  ج د،) آن حضرتید: (چون روز موعود فرارسیگول  شهیعا
دگاِه خارج شھر ترک کردند و بدانجا روان و رھسپار یطلوع آفتاب، خانه را به مقصد ع

 .۱۱۷۳ح  ۱/۶۹۲ ابوداود -١
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و عظمت  یاز بزرگ یان پرتویو به ب دند،) بر منبر نشستندیشدند؛ (و چون بدانجا رس
 گاه فرمودند: ش او پرداختند و آنیخدا و سپاس و ستا

ر افتادن باران یارتان و از به تأخید یثمر یو ب ی، شما از خشکیمردم! به راست یا«
د؛ و یکرد ید و اظھار رنج و نگرانیت نمودیخدا و رسولش) شکا یاز زمانش، (به سو

ھا،  ھا و دغدغه را فرمان داده است تا تنھا او را (به ھنگام چالشخداوند بلند مرتبه شما 
د و یاد بخوانیمات) به فریھا و نامال یھا، مشکالت و مصائب و ناھموار ھا و لّذت یخوش

 ».تان را اجابت کندید داده است تا دعاھایبه شما نو

 ن دعا را خواندند:یا ج امبریگاه پ آن

يوم ادلين، ال اهل اال اهللا يفعل ما ير�د؛  كن الرحيم، مالاحلمد هللا رّب العامل�، الرمح«
 انت الغّ�،

ّ
اجعل ما انزلَت و �ن الفقراء؛ اَنزل علينا الغيثو ا� انت اهللا؛ ال اهل اال

 ايل ح�و نلا قّوة
ً
 ».�الاغ

مھربان  ی ان است؛ بخشندهیرا سزاست که پروردگار جھان یش، خداوندیستا«
جز  یچ معبود بر حّق ی؛ ھیاست؛ مالک روز سزا و جزا است؛ پروردگارا! تو معبود بر حّق 

 ساند. یست؛ ھر آنچه خواھد و صالح بداند به انجام میالله ن
از و ما ین یست؛ تو بیبه جزتو ن یچ معبودی؛ ھییا! معبود بر حق، فقط تویبار خدا

را بباران؛ و بگردان آنچه را که بر ما  یز سختبخش ا ییرھا یھا م. بر ما بارانیازمندین
 ».رسد یکه مرگمان فرا م یتا روزگار یا رو و بھرهی، نیفرست ی(از باران و نعمت) فرو م

آسمان باال بردند  یبه سو یا ش را به اندازهیدست خوھردو  ،ج گاه رسول خدا آن
مردم کردند و  یسوان شد؛ سپس (رو به قبله و) پشت به یر بغلشان نمایز یدیکه سف

بود  ین در حالیشان انداخته بودند) وارونه کردند و ا شانه یش را (که بر رویخو یردا
 آسمان بلند بود. یشان به سویھا که به ھنگام وارونه کردن رداء، باز ھم دست

سپس رو به مردم کردند و از منبر فرود آمدند و دو رکعت نماز گزاردند؛ (و در 
پس از رعد و  -به فرمان خدا  -دار کرد که یرا پد یکه) خداوند ابرھمان ھنگام بود 

(به ھنگان  ج امبریاد بود که پیدن نمود و چنان شّدت باران زیبرق، شروع به بار
ھا از ھر طرف  البیده بودند که سی) نرسیش (مسجد نبویبازگشت) ھنوز به مسجد خو

 یرفتن به سو یاب مردم را برا(از شّدت باران) شت ج راه افتادند؛ و چون آن حضرت
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ان یشان ظاھر و نمایھا که دندان یدند؛ به نحویھا مشاھده کردند، خند ھا و سرپناه خانه
 شد و فرمودند:

توانا است؛ و  یزیگمان خداوند بلند مرتبه، بر ھر چ یدھم که ب یم یگواھ«
 ».او ھستم ی خدا و فرستاده ی دھم که من، بنده یم ین، گواھیھمچن
 ].ت کرده استیث را ابوداود روایحد نی[ا

 د.یت کرد؛ رنج برد؛ درد کشیشکا»: شکا« شرح:

 .ی؛ کم آبیآب ی؛ بی؛ خشکسالیباران یب»: قحوط املطر«
 ان شد؛ معلوم شد.یظاھر شد؛ روشن شد؛ نما»: بدا«
 کنار؛ َدم؛ لبه؛ کناره؛ کرانه.»: حاجب«
 که بدان جا پناه بردند. ییخانه؛ سرپناه؛ جا»: الکّن «
دار یافق پد ی د از کرانهیخورش ی که کناره یھنگام»: ن بدا حاجب الشمسیح«
 به ھنگام طلوع آفتاب. یعنیشد؛ 

بقره  ۱۸۶ ی هیاشاره به آ»: وعد�م اَن �ستجيب ل�مو و قد امر�م اهللا ان تدعوه«
 غافر دارد. ی سوره ۶۰ ی هیو آ

 :مفھوم درست دعا
 یرادھایاند، ا آن را نشناخته یو روان یتیو روح دعا و اثرات ترب قتیکه حق یکسان
ر است؛ چرا که مردم را یند: دعا، عامل تخدیگو یبه موضوع دعا دارند؛ گاه م یگوناگون
، به سراغ دعا یروزیشرفت و پیت و کوشش و استفاده از وسائل پیفّعال یبه جا

 ھا، دعا کنند! ن تالشیا ی ھمه یدھد که به جا یم میھا تعل فرستد و به آن یم
ست؟ خدا ھر چه را مصلحت یدر کار خدا ن یا دعا کردن، فضولیند: آیگو یو گاه م

داند؛ پس  یدھد؛ او به ما محبت دارد و مصالح ما را بھتر از خود ما م یبداند، انجام م
 م؟!یبخواھ یزیچرا ما ھر ساعت، مطابق دلخواه خود، از او چ

م در یا دعا، منافات با مقام رضا و تسلیھا گذشته، آ نیا ی از ھمهند: یگو یم یو زمان
 خداوند ندارد؟ ی برابر اراده

و  یتی، تربی، اجتماعیکنند، از آثار روان یرا مطرح م ییرادھاین ایکه چن یکسان
ھا،  یت اراده و برطرف کردن ناراحتیتقو یرا انسان، برایش، غافلند؟ زیایدعا و ن یمعنو
 سازد. ید را در انسان روشن مین دعا است که چراغ امیاج دارد؛ و ایاحت یگاھ هیبه تک
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و  ینامطلوب روان یھا العمل ش را فراموش کنند، با عکسیایکه دعا و ن یمردم
، برابر با سقوط آن مّلت یان مّلتیش، در میایمواجه خواھند شد و فقدان ن یاجتماع

کشته است، معموًال از فساد و زوال، ش را در خود یایاج به نیکه احت یاست! اجتماع
 مصون نخواھد بود.

روز،  ی هیش کردن و بقیاین مطلب را فراموش کرد که تنھا صبح نید ایالبته نبا
وسته انجام داد و در یش را پیاید نیھوده است؛ بایبه سر بردن، ب یک وحشیھمچون 

 د.ق خود را در انسان، از دست ندھیھمه حال با توجه بود تا اثر عم
دعا  یرا معنایاند؛ ز دهیدعا را نفھم ی، قائلند، معنایریدعا، اثر تخد یآنان که برا

آن، دست به دعا  یم و به جایدست بکش یعیست که از وسائل و علل طبین نیا
ت کوشش خود را در استفاده از ین است: بعد از آن که نھایم؛ بلکه مقصود ایبردار
م، یدیبست رس آنجا که دست ما کوتاه شد و به بنم، یوسائل موجود به کار بست ی ھمه

م ید و حرکت را در خود زنده کنیه بر خداوند، روح امیم و با توجه و تکیبه سراغ دعا برو
 م.یریغ آن مبدأ بزرگ، مدد بگیدر یب یھا و از کمک
 یمغز یھا تید آورده است، در فعالین حال که آرامش را پدیش در ھمیایدعا و ن

ک یرا تحر یو دالور یروح قھرمان یو گاھ یو انبساط باطن یع شگفتک نویانسان، 
ار مشخص و منحصر به فرد نشان یش را با عالمات بسیش، خصائل خویایکند؛ ن یم
ن، یقیپر از  ی ، چھرهیدرون ینگاه، متانت رفتار، انبساط و شاد یدھد؛ صفا یم

پنھان  ی نهیک گنجیھا است که از وجود  نیز استقبال از حوادث؛ ایت و نیاستعداد ھدا
مردم عقب مانده و کم  یحت -ن قدرت یو تحت اکند  می تیدر عمق روح، حکا

ش را بھتر به کار بندند و از آن، یخو یو اخالق یعقل یرویتوانند ن یم -ز یاستعداد ن
 ی ش را در چھرهیایکه ن یما کسان یایرند؛ اّما متأسفانه در دنیشتر بھره گیب

 ار کم ھستند.یاش بشناسند؛ بس یقیقح
م در برابر یند: دعا بر خالف رضا و تسلیگو یراد که مین ایان شد، پاسخ ایاز آنچه ب

ک یرا دعا، ھمانطور که در باال شرح داده شد، یز روشن شد؛ زیخداوند است، ن ی اراده
 ان پروردگار است.یپا یض بیادتر از فیل سھم زیتحص یت براینوع کسب قابل

ض یدرک ف یبرا یشتریب یستگیدعا، توجه و شا ی لهیگر سخن، انسان، به وسیبه د
شتر، یب یستگیتکامل و کسب شا یاست که کوشش برا یھیکند؛ بد یدا میخداوند پ

 برخالف آن. یزینش است، نه چین آفریم در برابر قوانین تسلیع
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 ی لهی، به وساست و انسان یک نوع عبادت و خضوع و بندگیاز ھمه گذشته، دعا، 
ھا، اثر  عبادت ی و ھمان طور که ھمهکند  می دایبه ذات خداوند پ یا دعا، توجه تازه

 خواھد بود. ین اثریچن یدارند، دعا ھم دارا یتیترب
در کار خدا است! و خدا ھر چه مصلحت باشد،  یدعا، فضول«ند: یگو ین که میو ا

رانند، توجه ندارند که  یرا بر زبان م ین سخنانیگونه افراد که چن نی، ا»دھد یانجام م
شود؛ ھر اندازه که استعداد و  یم میھا، تقس اقتی، بر حسب استعدادھا و لیمواھب الھ

 گردد. یب انسان میاز آن مواھب، نص یشتریشتر باشد، سھم بیما ب یستگیشا
ود، د تنھا از زبان انسان صادر شین دعا و درخواست، نباید توجه داشت که ایالبته با

نده و ترجمان تمام ذرات ین قسمت نمایزد و زبان، در ایبلکه از تمام وجود او برخ
 وجود انسان و اعضا و جوارح او باشد.

ات روح و یالله و ُمّخ عبادت و ح یقرب ال ی لهید عطاء و وسیبه ھر حال؛ دعا، کل
ات شرح کش بریه، و سبب گشایمیدن باب رحمت رحیوبکاتست دعا حلقه یروح ح

ننده ک کدر دل و پا یر الھکسر است. دعا موجب رسوخ حب ذ ییصدر و نور و روشنا
زال و شعار یال یایبرکان حرم کاست. دعا توشه سال یق مادیود و عالینفس از ق

 عبه جالل است.کعاشقان قبله جمال و ِدثار عارفان 
ل متعا 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
دل راندن و نام او بر زبان آوردن و در خلوت با او جشن ساختن  اد دوست دریدعا 

 .)١(ردن استک ین زبانیریو در وحدت با او نجوا گفتن و ش
ردن کروح عارفان و مغز و گوھر عبادت است دعا  یدعا سخن با معبود، و غذا 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 کاز باشد، بلیرفع ن یه دعا براکنیاز دعاگوست. نه این نیردن عکه دعا کبل

 راز و نیاز با معبود. -١
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و عارفان نام آور نظر  ینیان دیشوایپ یاز دعاھا یدر برخ یله ما وقتیھدف است نه وس
ه کنین مطلوب است نه اینظر آنھا دعا خود ھدف و عه در کم 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 زندگکش قبل از آنیاین

بخشند گوھر  یرا فراخ ه سفره نانکو برتر از آنکنند  می نند، حاجت دل را رواکادا 
 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 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 یدل خرسند ممان ھم یا

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 یو اکند  می فایخرد 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 یخوش عاقبت در صحنه پر صفا یسودا
رود، ھم از ناز معشوق، ھم از  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 یشتیھم از حاجات معرم و اجابت، کاز 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 میات از دامان و آستکبر
 .)١(زد؟یخ یمانه از دست او بر میرکه ک

نقش  یفایو ا یو اجتماع یعمل یھا تیز مسئولفرار ا یبرا یا لهیدعا وس یآر
جامعه و  یھا تید، دردھا و رنجھا، و محرومیار و عقاکان افیب یه براکست، بلین یانسان

توان به ھمه  یقت با دعا مین جھان است. در حقینشان دادن راه مبارزه به مستضعف
درس تقوا، درس مان، ی، درس ایتا پرستیکت، درس یخ بشریمسلمانان جھان و به تار

ثار درس مقاومت و مبارزه، و ی، درس گذشت و ایارکمحبت، درس شجاعت، درس فدا
 ت داد. یت و درس عبودیسرانجام درس انسان

 .۸-۷حدیث بندگی و دلبردگی، صص  -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
ان و نوجوانان جامعه کودکشه 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 بیا جادیشه 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 حالیینما 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 یزیه ثواب به چکنیا
ت و روح یت و شخصیه در ماھکاست  یرییدگاه ثواب ھمان تغین دیآن عمل است. از ا

 .»ونددیپ یبه وقوع مفرد 
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 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

ر کند. َمَثل ذک یق محروم میحقا که انسان را از ادراکنور است  یبحضور، چراغ  یب
 ه دردست او مشعل نور است.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
دون ب 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 دعا: یشرا

 م از جمله:یخوان یبر استجابت دعا م 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، چرایوشد و تغذکاز اموال غصب و ظلم و ستم ب یزندگ کیدر پا
 کسب خود را از حرام پاکد غذا و یش مستجاب گردد بایدوست دارد دعاکه  کسی

 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، نباکش در برابر پروردگارش وفا نیس به عھد خوکرا آن یاست، ز

 ه پروردگار باشد.یه مشمول وعدة اجابت دعا از ناحکباشد 
د یر او قطع امیا آورد و از غت و خشوع و خضوع، رو به خدیت 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؟ یم و به اجابت نمینک 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
شما  ل شناختین 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 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 یم فر خداکید 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
 ید. ادعایزیر یبا او م یشما طرح دوستد و یطان 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 العیشما ع

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 یوا پد؟ تقیآن را بسته ا یدرھا
 شما به اجابت برسد. ید، تا دعاینکر کاز من یو نھ

 )حیَصحِ ] (۱۳[ - ۱۵۰۹

�ٍَس  َوَ�نْ 
َ
نَّ  أ

َ
  ْ�نَ  ُ�َمرَ  أ

ْ
اِب ـــال  َ�بْدِ  بِْن  بابلعاس استسىق قحطوا إِذْ  اَكنَ  َخطَّ

ـمُ 
ْ
ِلِب ال ُل  ُكنَّا إِنَّا اللَُّهمَّ : َ�َقاَل  طَّ َْك  َ�تَوَسَّ

َ
ُل  َو�ِنَّا َفتَْسِقينَا بِنَِبيِّنَا إِيل َْك  َ�تَوَسَّ

َ
 نَِبيِّنَا بَِعمِّ  إِيل

اهُ . فَيُْسَقْونَ : قَاَل . فَاْسِقنَا وَ يُّ  رَ ارِ بُخَ  .)١(الْ

 یو خشکسال ید: ھرگاه مردم، دچار قحطیگو س ) انس بن مالک۱۳( -۱۵۰۹

 )ج امبریپ ی(عمو س به عّباس بن عبدالمطلب با توّسل س شدند، عمر بن خطاب یم
 گفت: ین میکرد و چن یاز خداوند، طلب باران م

 ».بعّم نبّينا، فاسقنا كانّا نتوّسل ايلو بنبّيا فتسقينا؛ كا�ّ انّا كّنا نتوّسل ايل«

از تو طلب باران  )ج امبرمان (حضرت محمدیشتر، با توّسل به پیپروردگارا! ما پ«
امبرمان یپ ی؛ اکنون با توسل به عمویفرستاد یما، باران فرو م یز برایتو نم و یکرد یم

ما، باران فرو  یم، پس برایکن یاز تو طلب باران م )س عباس بن عبدالمطلب یعنی(

 .۱۰۱۰ح  ۲/۴۹۴ بخاری -١
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مردم، باران فرو  یبرا )س د: (با توسل به عباس بن عبدالمطلبیگو یراو». زیر
 خت.یر یم

 ].استت کرده یروا یث را بخارین حدی[ا
  شرح:

 »:لهیوس«و » توسل«
به  یکیکه باعث تقّرب و نزد یزیا چیتقّرب جستن و  یدر اصل، به معنا» لهیوس«

 باشد. یشود، م یعالقه و رغبت م یاز رو یگرید
را که  یزیدارد و ھر کار و ھر چ یا ع و گستردهیوس ی، معنا»لهیوس«ن رو، یاز ا

ن یتر گردد که مھم یشود، شامل م یپروردگار مشگاه مقّدس یک شدن به پیباعث نزد

جھاد و عبادات ھمچون: نماز، زکات،  ،ج امبر اکرمیمان به پیمان به خدا، ایھا ا آن
و  یپنھان یھا رحم و انفاق در راه خدا، اعّم از انفاق ی خدا، صله ی ارت خانهیروزه، ز
 باشد. یر میک و خیھر کار نچنین  ھم آشکار و

که  ییزھاین چیدر مورد بھتر» البالغة نھج«در  س طالب یبن اب یطور که عل ھمان
 ھا توّسل نمود، فرموده است: ک شد و بدانیآن به خدا نزد ی لهیتوان به وس یم

اجلهاد و �رسوهلو تعايل: االيمان بهو ِاّن افضل ما توّسل به املتوّسلون ايل اهللا سبحانه«
ايتاء و اقام الصالة فانّها امللّةو االخالص فانّها الفطرة�مة و يف سبيله فانّه ذروة االسالم،

اعتماره و حّج ابليتو صوم شهر رمضان فانّه ُجّنة من العقابو الز�ة فانّها فر�ضة واجبة
 منسأة يف االجلو صلة الرحم فانّها مرثاة يف املالو �رحضان اذلنبو فانّهما ينفيان الفقر

صنائع املعروف فانّها تيق و فانّها تدفع ميتة السوءصدقة الرّس فانّها ت�ّفر اخلطيئة و
 ).۱۱۰ ی (نھج البالغة، خطبه» ...مصارع اهلوان

مان به خدا و یک شد، ایتوان به خدا نزد یآن، م ی له یکه به وس یزین چیبھتر«
 ی جملهچنین  ھم کوھسار اسالم است؛ و ی امبر او و جھاد در راه خدا است که قّلهیپ

ن اسالم یید است و بر پا داشتن نماز که آیاخالص (ال اله اال الله)، که ھمان فطرت توح
است در گناه و  یرمضان که سپر ی واجبه است؛ و روزه ی ضهیاست؛ و زکات که فر

د؛ و یشو یو گناھان را مکند  می را دور یشانی؛ و حج و عمره که فقر و پریالھ یفرھایک
که جبران  یپنھان یھا کند؛ انفاق یم یاد و عمر را طوالنیرحم که ثروت را ز ی صله
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ک ین یسازد و کارھا یناگوار و بد را دور م یھا د و انفاق آشکار که مرگینما یگناھان م
 ».دھد یکه انسان را از سقوط نجات م

شود که توسل کردن به مقام انسان صالح و  یاستفاده م یات قرآن، به خوبیاز آ
ست یچ وجه ممنوع نیاز خداوند به خاطر او، به ھ یزیخدا و طلب چشگاه یدر پ یکین

 د ندارد.یو منافات با توح
 م:یخوان ینساء، م ی سوره ۶۴ ی هیدر آ

�َُّهمۡ  َولَوۡ ﴿
َ
لَُموٓ  إِذ � ْ ظَّ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ٓ  أ ْ َتغۡ سۡ فَٱ ُءوكَ َجا َ ٱ َفُروا  لرَُّسوُل ٱلَُهُم  َفرَ َتغۡ سۡ ٱوَ  �َّ

َ ٱلَوََجُدواْ  ابٗ  �َّ  .]۶۴[النساء:  ﴾ارَِّحيمٗ  اتَوَّ
ر پا گذاشتن فرمان خدا) به خود یو ز ییو اگر آنان بدان ھنگام که (با نفاق و دروغگو«

ھم  ج امبرینمودند و پ یآمدند واز خدا طلب آمرزش م یکردند، به نزد تو م یستم م
ان ر و مھربیپذ گمان خدا را بس توبه یکرد، ب یآنان درخواست بخشش م یبرا
 ».افتندی یم

وسف از پدر تقاضا کردند یم که: برادران یخوان می وسفی ی سوره ۹۷ ی هیز در آیو ن

 رفت.ین تقاضا را پذیز این عقوبیھا استغفار کند و  آن یشگاه خداوند برایکه در پ

در مورد پدرش آمده است  میز موضوع استغفار ابراھیتوبه ن ی سوره ۱۱۴ ی هیدر آ
ات متعدد یدر آچنین  ھم کند؛ و ید مییگران تأید ی امبران را دربارهیپ یر دعایکه تأث

 ن موضوع منعکس است.یگر قرآن، اید
 نظر دارند: در آن، اتفاق ینظران اسالم که علماء و صاحب یتوّسل
 نظر دارند، عبارتند از: در آن اتفاق ینینظران د شمندان و صاحبیکه اند یتوسل

خواھم  ی: خداوندا! از تو میین که بگوی؛ مانند اخداوندتوسل به اسماء و صفات  -۱
 یا به واسطه یمحبت تو نسبت به فالن  یا بواسطه یرمت کبواسطه رحمت و 

 یا علمت و امثال آن.یقدرت و 
ا صدقاتم ینمازم  یا بواسطه یبار خدا ییه بگوکنی، مانند اتوسل به اعمال صالح -۲

 امثال آن.نم و ک یا ِاخالصم از تو درخواست می
رده کبا آن مخالفت ن ین دو مورد مسلمانان اتفاق نظر دارند و احدیز بودن ایبر جا

در نماز استخاره و کند  می دعا ج ه رسول اللهکاست و در سنت ھم آمده است آنجا 
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علمت و از تو  ینم بواسطه ک یر میا از تو طلب خین عبارت: بار خدایامثال آن با ا
 ا بخاطر رحمتت و امثال آن.یقدرتت  یبواسطه  یتوانا سازه مرا کخواھم  یم

ه داخل غار شدند و به اعمال صالح خود ک یتوسل سه نفر ج امبریه پکنیو مانند ا
رد و آنھا کآنھا را مستجاب  یان فرمود، خداوند ھم دعایاصحاب) ب یردند، (براکتوسل 

 ت نجات داد.کرا از ھال
ه عبدالله گفت: ککنند  می تیروا س الله بن عمرو مسلم از عبد یدر مورد آن بخار

 ه فرمود:کدم یشن ج از رسول خدا
ه شب را به روز آورند داخل کنیا یرفتند برا ییگذشته سه نفر به جا یدر زمانھا

گر گفتند: از یغار بسته شد، به ھمد ید و دھانه یوه غلطکاز  یشدند، صخره ا یغار
 یاریاعمال صالح خود از خداوند طلب  ی بواسطهه کنیم مگر ایابی نمی ن صخره نجاتیا
 م.ینک

ر یه به آنان شکنیداشتم قبل از ا یریا من پدر و مادر پیاز آنھا گفت: بار خدا یکی
اه از خانه دور شدم یافتن گی یدر پ یدادم، روز نمی ریدھم به خانواده و غالمانم ش

ده اند، خوش نداشتم یخوابه کدم یدم دیر دوشیآنان ش یبرنگشتم تا وقت خواب، برا
 یده یاله در دست تا سپیر دھم، پیز قبل از آنھا به خانواده ام شینم و نکدارشان یه بک

دار شدند یه بکنیزدند، تا ا یاد میفر یھا از گرسنگ ه بچهیکصبح در انتظار ماندم، در حال
 و آن را خوردند.

ن صخره نجات بده، صخره یا تو انجام داده ام ما را از یرضا یخداوند اگر آن را برا
 ن نبود.کرون رفتن از آن ممیه بک ینار رفت به اندازه اک کیاند

ن مردم در نزد من بود، یه محبوبترکداشتم  یگفت: خداوندا من دخترعموئ یگرید
به رنج افتاد و نزد  یسالکخش یکه در کنید تا ایام دل خواستم اما او امتناع ورزکاز او 

رفت و یار من نھد، پذیه خود را در اختکنار دادم به شرط آنیست دیمن آمد به او صد و ب
م را جز یدامنکن، عفت و پاکار را با او انجام دھم گفت: از خدا پروا کچون خواستم آن 

س در نزد من بود و کن یه محبوبتریکن، از او دست برداشتم در حالکل میبا ازدواج زا
 م.دیه به او داده بودم به او بخشکرا  یپول

بده، پس  ین صخره خالصیتو انجام داده ام ما را از ا یرضا یخداوندا اگر آن را برا
 ن نبود.که ھنوز خروج از آن ممک ینار رفت بطورکگر صخره ید کیاند
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ه کنفر  یکار گرفتم و مزدشان را دادم جز کرا ب یرانیا ُمزد بگیگفت: بار خدا یسوم
 یاد شد، پس از مدتیه آن مال زکنیردم، تا اکار کقبل از گرفتن مزدش رفت، با مزدش 

. گفتم تمام آنچه از شتر یه مزدم را بدھکخدا آمده ام  یبنده  ینزد من آمد و گفت: ا
خدا مرا مسخره  یبنده  یگفت ا مزد توست. یثمره  ینیب یو گاو گوسفند و غالم م

 ن.کم
 یز آن باقرا ا یزینم پس تمام آن را برداشت و برد و چک نمی گفتم: تمسخر

 نگذاشت.
نار رفت و آن کده، پس صخره  ییردم ما را رھاکار را به خاطر تو کن یخداوندا اگر ا

 )١(رون آمدند:یسه ب
 توسل به مقام و منزلت: 

مقام و  یم به واسطه یجو ی: خداوندا به تو تقرب مییه بگوکنیتوسل به مقام مانند ا
نباشد  یز بودن آن اختالفید در جایز باین نوع توسل نی، ایا فالن ولی یمنزلت فالن نب

ه شرافت کر از وجود خود اوست بلیم غیشو یبه او متوسل مکه  کسی چون جاه و مقام
 یاعمال حسنه  یجه یه آنھم نتکه او در نزد خداوند دارد کاست  یو منزلت و رتبه ا

ِ َوَ�َن ِعنَد ﴿د: یفرما یم یاوست، خداوند درباره موس : یعنی ]۶۹[األحزاب:  ﴾وَِجيٗها ٱ�َّ

 یًھا فِ یَوجِ د: یفرما یم یسیجاه و منزلت بود. و در مورد ع یاو در نزد خداوند دارا

نْ   ا َواآلِخَرةِ یالدُّ
 یننده براکم چون توسل ید مخالف توسل به جاه و مقام باشیم نبایاگر منصف باش

ه توسل کست بلیاو نرا مقصود خود یشود ز نمی قائل یریبه او متوسل شده تأثکه  کسی
 .یگریز دیبه جاه و مقام او در نزد خداوند است نه چ

از علماء و فقھاء متقدم، با جواز توسل  یز کسین مورد نیدر ا توسل به شخص زنده:
 رده است.کاتشان؛ مخالفت نیاء در زمان حیاء و اولیبه انب

و اند  ردهکت یوام رکو حا یاحمد و ترمذ ه امامکعلماء به آنچه اند  ردهکاستدالل 
ر یبکتاب الکدر  یمه و طبرانیو ابن خز یح دانسته بنا به شرط بخاریم آن را صحکحا

 ه:کاند  ردهکت یروا س فیو ابن ماجه، از عثمان بن حن یو منذر یر و ابن ندیو الصغ

 .۱۸ریاض الصالحین، باب اخالص ص  -١
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َ�ْن برََصي اُْدُع اَهللا اَْن يَْ�ِشَف يل « ج فقاَل يا رسوَل اهللاِ  ج ِانَّ اَْع� ايَت رسوَل اهللاِ 
َدعَك، قال يا رسوَل اهللاِ 

َ
َّ ِذهاُب برََصي، قال ج قال: اََو أ   :ج ِانَُّه قَْد َشقَّ يلَعَ

ْ
أ ِاْ�َطِلْق َ�تَوَضَّ

َعتَْ�ِ ُ�مَّ قُْل: اللَُّهمَّ 
ْ
لَُك  ُ�مَّ َصلِّ َر�

َ
ُه اَتَوَّجُه إيلَك بِنَبيَِّك نيَبِّ الرَّمْحَِة، يا �مُد ِاّ� اَ و ِا�ِّ اَْسأ تَوَجَّ

ْعُه يفَّ  ْع� يف َ�ْفيسو إيل َرّ� بَِك اَْن يَْ�ِشَف يل َ�ْن برََصي اللَُّهمَّ َشفِّ قَْد َكَشَف اُهللا و َشفِّ
 .»َ�ْن برََصِهِ 

ه کاز خداوند بخواه  ج رسول خدا یامبر آمد و گفت: اینا نزد پیناب ی: (مردیعنی
رسول  ینم؟ مرد گفت اکت دعا یمن برا ایامبر فرمود: آیام را به من برگرداند، پ یینایب

عت کر و دو ریامبر فرمود: برو وضو بگیرده است پک، مرا دچار مشقت یینایناب ج خدا
خواھم و به درگاه تو رو آورده ام با توسل به  ینماز بخوان سپس بگو: خداوندا از تو م

ه کتو  ی محمد من رو به پروردگارم آورده ام با واسطه یامبر رحمت، ایامبرت پیپ
 ام را برگرداند. ینائیب

اش را به او  ینائیش، خداوند بیع خویز شفیع من قرار ده و مرا نیخداوندا او را شف
گران آن را یو د یو البان یو ذھب یو نوو یتمیو ھ یھقیه بکبرگرداند) ھم چنان 

کند  می تیروا س از أنس یه بخارکبه آنچه اند  ردهکز استدالل یو ناند  ح دانستهیصح
رد از خداوند با توسل به عباس بن کشد طلب باران  یسالکخش یوقت س ه عمرک

 ن گفت: یعبدالمطلب و چن

ُل إيلَك بنبيّنا« ُل إيلَك بَِعمِّ نَبيِّنا فَأْسِقنا، قال و فَتَْسِقنا ج اللَُّهمَّ إنّا ُكّنا َ�تَوَسَّ ِانّآ َ�تَوَسَّ
 .)١(»فَيُْسُقونَ 

و  ینکراب یه ما را سک ج امبرمانیپ یم بواسطه ینک یخداوندا به تو توسل م یعنی
د: یگو یامبرمان، ما را باران عطا فرما، راویپ یعمو یم بواسطه یآور یبه تو پناه م

د: (از داستان یگو یتاب فتح البارکخداوند باران را عطا فرمود.) حافظ ابن حجر در 

معلوم  ج امبریت پیو اھل ب یاھل تقو یله یمستحب بودن طلب باران بوس س عباس
بخاطر شاخت مقام عباس و تواضعش  س و فضل عمر س ز فضل عباسیشود و ن یم

 .۱/۴۷۴منذری  -رجوع کنید به الترغیب و الترھیب  -١
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سلف با توسل به زندگان مخالفت  یاز علما یسکل ین دو دلینسبت به او). بنا به ا
 ه.یمیرده است از جمله امام ابن تکن

ا به یرا خواه به زنده باشد  ینوع توسل ه ھرکاند  دا شدهیپ یر عده ایاخ یدر دورانھا
امبر توسل ینا به پیند: مرد نابیرده و گوکل ینا را تأویث مرد نابینند، و حدک یمرده رد م

عت نماز بخوان سپس که فرود: برو دو رکن، بلکز نگفت بمن توسل ین ج امبریرد و پکن
گر به یبار د یکه (کرد. بر شماست کن یز چنینم و او نکت دعا یه براکاز من بخواه 

ه کنیا ایدر آن ھست؟!  ییل و ادعاین تأویا احتمال چنیآ یث را بخوانیدقت) متن حد
ه خود کخواست  یامبر میرد و اگر پکامبر توسل یه به پیکرد به دعا در حالکمرد شروع 

ند، دعا کاش دعا  ینائیب یبھبود یه براکه مرد از او خواست کند ھمان بار اول کدعا 
 رد.که مرد نماز خواند و خود دعا کنیفرمود تا ا یه خودداریکرد، در حالک یم

ه کاز عباس خواست  س ه: عمرکاند  ردهکل ینگونه تأویرا ھم ا س ث عباسیحد
ه کخواستند  یامبر میشدند از پ یم یسالکه دچار خشک یند، چون وقتکآنھا دعا  یبرا
ل از دو نظر ین تأویند. اکه دعا کنجا ھم از عباس خواستند یند، در اکشان دعا یبرا

 ست:یقابل قبول ن
ه کاست  یزین چیندو این گویند و مردم آمکه امام خود دعا کن است یسنت ا -۱

 .س بود نه عباس س ننده عمرکاتفاق افتاد؛ چون دعا 
ند که او دعا کاز عباس خواست  س ه عمرکند ک نمی نیث داللت بر ایمتن حد -۲

ن ین عیم. و ایآور یا ما به تو پناه میگفت: خدارد چون که خود او دعا کبل
به  س ه عمرکنیند بر اکه داللت کست یدر آن ن یرد، لفظکه کاست  ییدعا

 ن.کما از خداوند طلب باران  ید برایعباس بگو
ث یه ما به ظاھر حدکد یآ ین بوجود میده و دیدر عق یبا وجود آن، چه خلل و نقصان

 م؟ینار گذارکم و عناد و تعصب را ینکعمل 
 ت:یتوسل به م

 نظر وجود دارد. ، اختالفینظران اسالم ن علماء و صاحبین مورد در بیدر ا
ز دانسته اند، چون یت را مانند توسل به زنده جایجمھور علماء توسل به م -۱

، یزگاریا به پرھیا به مقام نبوت است یه توسل کست، چرا ین آن دو نیب یفرق
ا مرده یه زنده باشد کنین ایب ین صورت فرقیر ا، دینه به جسم و ذات ُمتوفّ 
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ن مورد از یز در ایاند و ن یبعد از مرگ باق یزگاریست چون صفت نبوت و پرھین
 نشده است. یو منع یامبر و صحابه نھیطرف پ

رده و آن را کت یف روایاز عثمان بن حن یه طبرانکن جمھور علماء به آنچه یھمچن
 د:یف گویاند. عثمان بن حنرده کح دانسته استدالل یصح

 به او توجه س رد، عثمانک یآمد و شد م س به نزد عثمان یارکانجام  یبرا ی(مرد
د و به او یف رسینمود آن مرد به عثمان بن حن نمی یدگیارش رسکرد و به ک نمی

عت کر و به مسجد برو و دو ریف به او گفت: برو وضو بگیرد، عثمان بن حنکت یاکش

 ج امبرمان محمدیخواھم و با توسل به پ یازم را از تو میگو: خداوندا ننماز بخوان و ب

تو رو به پروردگارم  یبواسطه  ج محمد یآورم، ا یامبر رحمت به درگاه تو رو میپ
م. مرد یش من تا با ھم برویازت را بگو و برگرد پیند. نکازم را برآورده یه نکآورم  یم

 عثمان یف گفته بود انجام داد. سپس به در خانه یه عثمان بن حنکرفت و آنچه را 
نار کبرد و او را  س ش عثمانیه دربان آمد دستش را گرفت و پکنیرفت ھم س

 ؟یدار یگفت چه حاجت س فرش نشاند، عثمان یحضرت رو
ن یرد، سپس به او گفت: تا اکآن را برآورده  س از خود را بازگفت و عثمانیمرد ن

 یا. مرد از خانه ینزد ما ب یداشت یازینداشتم، ھر موقع ناد یساعت حاجتت را به 
د و به او گفت خدا پاداش یف رسیرون رفت، در راه به عثمان بن حنیب س عثمان

من با او  یدرباره  کنیرد تا اک نمی یارم و نه به خودم توجھکرت دھد، نه به یخ
ه من کدم بلرکف گفت: به خدا قسم من با او صحبت نی. عثمان بن حنیردکصحبت 

 ج امبریرد، پکت یاکاش ش ینائیآمد و از فقدان ب ج نا نزد رسول خدایه مرد نابکدم ید

 یش و راھنمائکعصا ج رسول خدا ی؟ مرد گفت اینکصبر  یتوان یا میبه او گفت: آ

عت نماز بخوان و کر و دو ریفرمود: برو وضو بگ ج امبریندارم. و دچار مشقت شده ام. پ
م و ید به خدا قسم ھنوز نرفته بودیف گویبخوان. عثمان بن حنن دعا را یسپس ا

 .)١(نا نبوده است)یه ھرگز نابک یه مرد بر ما وارد شد گوئکم یمشغول صحبت بود

است در  ج امبریت و مخاطب ساختن پیز بودن توسل به میل بر جایث دلین حدیا
 ا رسول الله).یه گفت (کنیه رحلت فرموده به جھت ایکحال

 .۱/۴۷۳ -منذری  -و الترھیب  الترغیب -١
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ر (مستقل) شخص یه معتقد به تأثکن نوع توسل مشروط بر آن است ی(البته) ا
ه مخصوص خداوند است مورد خطاب و کنبوده و آن گونه  یمخاطب در جھان ھست

 دعاء واقع نشود. 
 ز ندانسته است به دو علت:یت را جایه توسل به میمیامام ابن ت  -۲

اء یه انبیکرده است و ھنگامکاو را پرستش ن ج امبریدر حضور پ یسکه: کنیاول ا
 که در حضورشان به آنان شرکرا  یسکات بودند ید حیھم السالم) و صالحان در قی(عل

ردند، پس منع ک یرده و مجازات مک ینھ که او را از شرکردند بلک نمی د رھایورز یم
 شود. یه به او توسل مکاست  یسکز به یآم کشر یده یآنان به جھت ترس از عق

به او که  کسی ی(مستقل) برا یریننده اثر و تأثکه: اگر توسل کن است یپاسخ ا
 یاست چه نسبت به زنده باشد چه مرده فرق کده شرین عقیتوسل شده قائل باشد ا

 یه صالحان زمانکن نظر یندارند) اما ا یاز موجودات استقالل ذات یکچ یندارد (چون ھ
بورزد او  کبه آنھا شر یسکد، چون اگر ندار یات اند، توسل به آنھا مانعید حیه در قک

امام  یه بنا به رأکب دور، یغا یشود با شخص زنده  ینند، نقض مک یم یرا از آن نھ
 بتیا غی یرا در صورت دوریز است، زیه چون زنده است توسل به او جایمیابن ت
 یه آنان ھم مانند خداوند مؤثرند، نھکه معتقد است ک یننده اکتواند از توسل  نمی

ست و یر نیو فراگ یلک یز بودن توسل، اصلین زنده بودن بعنوان علت جایند. بنابراک
ه به وجود و ذات شخص کنیا ین مرده و زنده نباشد برایب یه فرقکبھتر آن است 

 یزگاریه ھمان صالح و پرھکشود  یه دارد توسل مک یه به صفتکشود بل نمی توسل
 ست.ین یفرقن مرده و زنده ین مورد بیاست و در ا

به او که  کسی ی(مستقل) برا یریه اثر و تأثکننده کرد بر توسل کد کیالزم است تأ
ند در که از خداوند درخواست کا مرده، بلیقائل نشود خواه زنده باشد کند  می توسل

 را واسطه قرار دھد. یا ولیامبر ین پیو صالح (و مقام) ا یزگاریه فقط پرھیکحال
ه قبًال به آن ک س ث ابن عباسیرده است به حدکه استدالل یمیه امام ابن تکدوم آن

رده بود به عباس کرده چون رحلت کامبر توسل نیبه پ س د: عمریاشاره شد و گو
 رد.که زنده بود توسل کش یعمو

 ه: کن است یپاسخ ا
نگفت: امروز با توسل به عباس بن عبدالمطلب از خداوند طلب باران  س عمر  -۱

م ینک یامبرت طلب باران میپ یبا توسل به عباس عمو ه گفت:کم بلینک یم

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٧٢٦

امبر راحل است و یپ یه عموکن است ین شأن و منزلت عباس بخاطر ایپس ا

 یشه بعد از مرگش باقیه ھمکاست  ج ن اعتراف به جاه و مقام رسول خدایا
 یر و عثمان و علکز از آن برخوردار شده، وگرنه ابوبیش نیه عمویکاست بطور

ه آنان یکه جھت طلب باران آمده بودند و در حالکبودند  یسانک) ھمراه ش(
رد، کتفا نکز ایخود ن یرد و به دعاکقطعًا برتر از عباس ھستند به آن توسل ن

 امبر به ھمراه دارد.یاز پ یه حرمت و عزتکرد کتوسل  یسکه به کبل
ه کرده بلکه فوت کرد نه از آن جھت کامبر طلب باران نیبا توسل به پ س عمر  -۲

نندگان آمده است اگر که ھمراه دعاک یه توسل شود به صالحکن است یسنت ا
امده یه صالحتر و فاضلتر بوده و ھمراھشان نکباشد  یسکان آنان یچه در م

را او ھمراه آنان بود نه یرد زکبا توسل به عباس طلب باران  س باشد؛ لذا عمر
ران یه ھمراه با پکن است یرا سنت ایزھم ندارد  یبخاطر زنده بودنش. و تعجب

ند کد خداوند بخاطر آنھا باران نازل یم تا شایوانات به صحرا برویھا و ح و بچه
 امده باشند.یا نیرون آمده یه خداوند به حال آنھا داناتر است خواه بیکدر حال

حه رسول یث صحیم، بنا به احادیر توسل را زنده بودن بدانیاگر مناط و معا  -۳

 اش زنده است. یدر قبر برزخ ج خدا
ل القدر، ین عالم جلیجاد شده توسط این تفرقه و اختالف ایتعّجب است از ا یجا
ا مرده قائل نشود، چون توسل به یزنده  ی(مستقل) برا یریننده تأثکه توسل کمادام 

ه مانع از مؤثر دانستن کست ین یصفات فرد است نه به جسم او، و زنده بودن ضابطه ا
او را در امور مؤثر که  کسی تواند از نمی ب و دور استیه غاکزنده  یاشد، چون گاھفرد ب

 ند.ک یداند نھ یم
ه ک یرده است بگونه اکر یل و تفسیرا تأو س ث عباسیحد /ه یمیامام ابن ت

امبر و سپس به یردند به پک ید: (صحابه توسل میگو یست، میث نیقطعًا مطابق حد
ردند به دعاء و شفاعت حضرت، ک یصالح خود؛ آنان توسل مر افراد یش و به سایعمو

رد، کبا توسل به عباس طلب باران  س ث آمده است عمریتب حدکه در کھمانطور 

به  ج امبریح) پس بعد از رحلت پیم... الجامع الصحینک یگفت: (خداوندا ما توسل م
آن ھمان توسل و  -ردند ک یامبر توسل میه به پکھمانطور  -ردند ک یعباس توسل م

 به دعا و شفاعت او بود.
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 رده:کر ین تفسیح دانسته است چنیه صحکنینا را بعد از ایث مرد نابین حدیچن ھم
ند که شفاعتش را قبول کامبر به او فرمود یرد و پکامبر درخواست ینا از پی(مرد ناب

امبر یپ به درگاه خداوندو آن مانند توسل صحابه به یامبر در دعایردن به پکبا توجه 
  .ن توجه ھمان توجه و توسل به دعاء و شفاعت حضرت است)یبوده است، و ا

ن ینا ایث مرد نابید. ظاھر حدید، آنھا را بخوانیار داریث را در اختیشما متن دو حد
ه شفاعتم را در کند، نفرمود از خداوند بخواه کامبر به او فرمود توسل به او یه پکاست 

شد، و  ینا مستجاب میش زودتر از مرد نابیدعا ج رسول خداند، چون کحق تو قبول 
فرمود، مخصوصًا مرد  ینا استجابت میمرد ناب یرد خداوند قبل از دعاک یاگر دعا م

ه که فرمود کرد بلکش دعا نیبرا ج امبریرد، پکامبر آمد و درخواست دعا ینا نزد پیناب
امبر یه خداوند شفاعت پکن بود یا نایمرد ناب یند، اگر دعاکنماز بخواند و خود او دعا 

امبر یآن را از پ -بود  یه او مستجاب الدعوة میکدر حال -رد یرا در حق او بپذ

 بخواھد. ج امبریه آن را از پکنیرد قبل از اک یرد و خود دعا مک نمی درخواست

 یبه دعا یازیمستجاب شدن ن یبرا ج رسول خدا یه دعاکنیه اعتقاد به اکچنان
گران از نظر رتبه و شرافت و منزلت قطعًا یاست، چون د یندارد، واجب و ضرورگران ید

 مترند.کاز او 
اء و صالحان زنده ھمان توسل یه توسل به انبکدھد  ین نظر میه چنیمیسپس امام ت

مان یشود چون ا ین مکت ھم ممین امور با میآنھا است، ا یمان و محبت و دوستیبه ا
ه بعد از مرگشان کدارد  یشود، پس چه مانع نمی بعد از مرگ قطع یو محبت و دوست

تاب کم؟! در ینک یات به آنھا توسل میه در حال حکم ھمانطور یبه آنھا متوسل شو
مان آنھا و اطاعت از آنان و محبت و یامبران ھمان توسل به اید: (توسل به پیگو یالفتاو
توسل به دعاء و شفاعتشان است، اما  ایآنھاست مثل صلوات و سالم بر آنان، و  یدوست

 یننده ندارند، و اگر در نزد خداوند منزلتکدر تحقق مطلوب توسل  یریخود آنھا تأث
رام و احسان و فضل خداوند است و در توسل کم دارند به سبب ایعظ یو شرافت یعال
است از  یه به موجب سببکنیند جز اکآنان را  یاجابت دعا یه اقتضاکست ین یزیچ
از طرف  یا به موجب سببیامبران و یمان و اطاعت از پیننده مثل اکرف توسل ط
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توان  یز مین دو چیننده، پس به اکامبران مثل دعاء و شفاعت آنان در حق توسل یپ
 .)١(ردکتوسل 

 )ٌح یَصحِ ] (۱۴[ - ۱۵۱۰

يِب  َوَ�نْ 
َ
نِْبيَاءِ  ِمنَ  نيَِبٌّ  َخَرجَ «: َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ ْ
 بِانلَّاِس  األ

  قوائهما بعض َرافَِعة بنملة ُهوَ  فَإِذا �َْستَْسيِق 
َ

َماءِ  إِىل  لَُ�مْ  اْستُِجيَب  َ�َقدِ  ارِْجُعوا: َ�َقاَل  السَّ
اهُ . »انلملة َهِذه أجل من وَ طْنِيّ  رَ قُ ارَ  .)٢(الدَّ

در «(فرمودند:  یدم که میشن ج د: از رسول خدایگو س رهی) ابوھر۱۴( -۱۵۱۰
رون یباران، ب یدعا یامبران خدا، ھمراه با مردم، برایاز پ یامبرین،) پیشیروزگاران پ

ش را ی(جلو) خو یاز پاھا یبرخورد کرد که برخ یامبر، با موریشدند؛ پس به ناگاه آن پ
ت ین صحنه، خطاب به جمعیا ی امبر، (با مشاھدهیآسمان بلند کرده بود! آن پ یبه سو

 گفت: ھمراه)
نزول باران،)  یتان (براین مورچه، دعایرا به خاطر اید؛ زیتان بازگردیھا به خانه«

 .!»رفته شدیپذ
 ].ت کرده استیروا یت را دارقطنین روای[ا

امبر، ین پیاند که مراد از ا از شارحان گفته یبرخ»: اءیمن االنب یخرج نب« شرح:

بدو  یبلند مرتبه خواست تا حکومتمان، از خداوند یرا سلیاست؛ ز» یمان نبیسل«
ق غلبه و ظلم و اجبار بر ید که حکومت او از طرینتواند بعد از او بگوکس  ھیچ دھد که

 ت کرد:یرا عنا ین رو، خداوند بلند مرتبه، به او مواھبیمردم به دست آمده است؛ از ا
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  یه براکان 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
 منابِع گرانبھا قرار گرفتند.

 .۶۴-۵۴؛ صص »بدعت به معنای دقیق اسالمی«به نقل از  ۲۷/۱۳۳ -ابن تیمیه  -فتاوی  -١
 .»کتاب االستسقاء«، ۱ح  ۲/۶۶ دارقطنی -٢
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 م و آموزش داد.یعلم سخن گفتن با پرندگان را به او تعل -۳
 .ن پابرجا و استوار ساختیومت او را در زمکح -۴
 ار او بودند.یوانات در اختیپرندگان و ح -۵
 داشت.ر 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
 نھا در امان بماند.ه آنھا در بند باشند تا جامعه از شر مزاحمت آکنبود 

ر را بر یکم و غول پیعظ یھایشتکه کرا  یخداوند عزوجل قادر است تا باد یآر
اھا را ین آسیسنگ یآورند، و سنگھا یت در مکانوسھا به حریاھا 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 مانیسلفرمانبردار حضرت 
 ار او قرار دھد.یاخت

مان و یرد؟ و سلک یت مکحر یه چگونه باد به فرمان او بود؟ و با چه سرعتکنیو 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 دکشار ھوا و مشاد شدن فیم 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 جمله
 یا امر سادهم پروردرگار ین امور در برابر قدرت عظیاعجاز بود، و ا یکالعاده و  فوق

 است.

شود که مراد از  ین دانسته مین عبارت، چنیاز ظاھر ا»: رافعة بعض قوائمها«

 ھا است. دست ی جلو باشد که به منزله ی، پاھا»بعض قوائمها«
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 فصل اول

 د:ینما یمبحث از کتاب، ذکر چند نکته، الزم من یدر ا
وزن مخصوص  یف ھوا که در اثر به ھم خوردن تساویا ضعید یحرکت شد باد: -۱

د و یا شدیف یضع ید و اغلب بادھایآ ین به وجود میزم ی در نقاط مختلف کره
که فشار جو در آن  یا هیاز اختالف فشار جواست؛ و ھوا از ناح یپردامنه، ناش

 کند. یکه فشار جو در آن کمتر است، حرکت م یا هیت به طرف ناحشتر اسیب
اھا، رام و یھا در در یبه حرکت درآوردن کشت یخداوند بلند مرتبه، بادھا را برا -۲

آنھا را در  ی وزد و صحنه یانوسھا میاھا و اقیمقھور کرده است. بادھا بر در
و به نقاط  آورند یت در مکرا به حر کوچکبزرگ و  یھایشتکنوردد و  یم

 ند.ک یانجام مقاصد انسانھا رھسپار م ین برایمختلف زم
ت در که باد آنھا را به حرک، کوچکبزرگ و  یھایشتک ی لهیانسانھا به وس یآر

له به نقاط مختلف ین وسینوردند و به ا یانوسھا را میاھا و اقیدر ی آورد، صحنه یم
، یبادبان یھایشتکت با کن حریو ا نند،ک یانجام مقاصد و منافع خود سفر م ین، برایزم

ن به یانوسھا [از قطب شمال و جنوب زمیه در سطح اقکاست  یمنظم یمعلول بادھا
 وزند. یقطب شمال و جنوب] م یخط استوا، و از خط استواء به سو یسو

 یه گاھکر [یکغول پ یھایشتکوزند و  یانوسھا میاھا و اقیه بر درکنیبادھا عالوه بر ا
و  ین بازیو زم یحیز تفرکدانھا و مرایشھر وسعت دارند و در آن م یک ی به اندازه

ھا را  ھا و جلگه وھھا و دّرهکھا، کیدھند، سطح خش یت مکبازار وجود دارد] را حر یحت
انوسھا، آنھا را به یت دادن امواج اقکبا حر یدھند، و گاھ یجوالنگاه وزش خود قرار م

ا فراھم یدر ی ست موجوداِت زندهیز یبرا یا مادهط آیزند تا محیآم یطور مداوم به ھم م
ر، و انتقال یر به مناطق سردسیمناطق گرمس یبا انتقال دادن گرما یگردد، و زمان

ن یزم ی رهک یل ھوایبه تعد کمکر، یر به مناطق گرمسیمناطق سردس یسرما
 نند.ک یم
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و جنگلھا، ابانھا یژن شھرھا به بیسکمسموم و فاقد ا یردن ھواکو گاه با جابجا 
 سازند. یبشر فراھم م یه را برایه و تھویل تصفیوسا

 یح و باروریافشانند و به تلق یاھان میگ ی ماده ینر را بر قسمتھا یھا گرده یو گاھ
 یو بذرھاکنند  می هیرا به ما ھد یرنگارنگ و مختلف یھا وهیو مکنند  می کمکآنھا 

 گسترانند. یم کیخا ی گوناگون را بر گستره
اھان، رام و یدرختان و گ یح و باروریتلق یند بلند مرتبه بادھا را براخداو -۳

نر را به  یدرخت خرما ی هیُگشن دادن؛ ما یعنیح: یمقھور کرده است. تلق
 ردن تا بارور گردد.کماده داخل  یدرخت خرما

ن وسائل بارور ساختن یه بادھا از مھمترکرده است ک، ثابت یِد تجربیعلوم جد
 یاه نر به سویننده را از گکبارور یھا ه باد دانهکن گونه ینباتات ھستند، بداھان و یگ
ه در ین عملیرد، و ایانجام بگ یافشان و گرده یبارور ی هیند، تا عملک یاه ماده حمل میگ

م، یرکباشد، و قرآن  یم یه حتمکبل یضرور ی هیعمل یکاھان و درختان، یاز گ یاریبس
رده کن مسئله اشاره یحجر به ا ی سوره ۲۲ ی هیسال قبل در آ یھزار و چھارصد و اند

ح و یافشاند و به تلق یاھان میگ ی ماده ینر را بر قسمتھا یھا ه بادھا گردهکاست 
و کنند  می هیرا به ما ھد یرنگارنگ و مختلف یھا وهیو مکنند  می کمکآنھا  یبارور
 گسترانند. یم یھست ی را بر گستره یگوناگون یبذرھا

از خداوند  یمان نبیرد. سلک مانیخداوند بلند مرتبه، باد را فرمانبردار سل -۴
د ینتواند بعد از او بگوکس  ھیچ هکبه او دھد  یومتکبلند مرتبه خواست تا ح

ق غلبه و ظلم و اجبار بر مردم به دست آمده است، لذا یومت او از طرکه حک
 رد:کت یرا عنا یخداوند 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  یه براکان 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
 منابِع گرانبھا قرار گرفتند.

 م و آموزش داد.یعلم سخن گفتن با پرندگان را به او تعل -۳

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٧٣٤

 .استوار ساختن پابرجا و یومت 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 چاره آمدند، و 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 یآورند، و سنگھا یت در مکانوسھا به حریاھا و اقیسطح در

آورند، مسّخر و  یت در مکما به حریل ھواپکآسمان به شھا را بر فراز  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 یه چگونه باد به فرمان او بود؟ و با چه سرعتکنیو ا
آنھا  یشدند؟ و چه عوامل یز سوار میچه چباد، بر  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 جمله
 است. یا م پروردگار امر سادهین امور در برابر قدرت عظیاعجاز بود، و ا یکالعاده و  فوق

فق] (۱[ - ۱۵۱۱  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

بَا نرُِصُْت « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  ْهِلَكْت  بِالصَّ
ُ
 .)١(»بادلبور اَعد َوأ

باد  ی لهیبه وس«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س ) عبدالله بن عباس۱( -۱۵۱۱
داده شدم؛ و قوم  یاری، در جنگ خندق، بر دشمنان و بدخواھان،) ی(باد شرق» صبا«

 ».دندی) نابود گردی(باد غرب» دبور«باد  ی لهیز به وسیعاد ن
 ].اند ت کردهیو مسلم روا یت را بخارین روای[ا

 د.وز یاست که از جانب مشرق م یباد»: صبا« شرح:
 د.یآ یاست که از طرف غرب م یباد»: دبور«

 .۱/۲۲۳)؛ و مسند احمد ۹۰۰-۱۷ح ( ۲/۶۱۷؛ مسلم ۱۰۳۵ح  ۲/۵۲۰بخاری  -١
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جنگ «ا ی» احزاب ی غزوه«، یدر ماه شّوال سال پنجم ھجر»: ُنصرُت بالصبا«
ه کن قرار بود یان بودند؛ و ماجرا از ایھودین جنگ یوست. سبب ایبه وقوع پ» خندق

به جنگ  ه رفتند و آنھا راکش مینزد قر» وائل یبن«ھود یو » رینض یبن«ھود یاز  یأتیھ

 ی لهیش، نزد قبیبعد از توافق با قر یھودیأت یختند، ھیبرانگ ج ه رسول خدایعل

نه فرا خواندند و یو اھل مد ج ه رسول خدایز به جنگ علیرفتند و آنھا را ن» غطفان«
رفتند و طرح جنگ  یکطوائف و قبائل دور و نزد ی هیآماده نمودند. و سپس نزد بق

ت و موافقت ھمه را بدست آوردند یردند و حماکش را عرضه ینه و موافقت قریه مدیعل
ش، یآن قر ین اعضایه مھمترکد یل گردکیتش ینظام ی هیاتحاد یکق ین طریو بد

نبرد با مسلمانان  ی آماده یق ارتش ده ھزار نفرین طریھود، و غطفان بودند، و بدی
 ل قوا منصوب گشت.ک یبه فرماندھ» انیابوسف«د و ینه گردیمد

نه و تجّمع یدشمنان اسالم به مد یشکرکو مسلمانان از لش ج رمکرسول ا یوقت
ن یه در مقابل اکر افتادند کبه ف یافتند، و ھمگیجنگ با اسالم اطالع  یاحزاب برا

ه کردند و قرار گذاشتند کجنگ آماده  ینند؟ باالخره خود را براکار کر بزرگ چه کلش
الغ بر سه ھزار ن جنگ بی(ارتش مسلمانان در اند ینه بمانند و از آن دفاع نمایداخل مد

 .)نفر رزمنده بودند
نه را خندق حفر یه دور مدکرد کشنھاد یپ یه حضرت سلمان فارسکنجا بود یا

 یرفت و فورًا دستور داد در قسمت شمال غربیشنھاد را پذین پیا ج رمکنند. رسول اک
 نند.کرود، خندق ب یم نفوذ دشمن از آن طرف مین ھموار است و بیه زمکنه یمد

رد و ھر ده نفر کم یان اصحاب تقسیت حفر خندق را میمسئول ج رمکحضرت رسول ا
ند. طول خندق حدود پنج ھزار ذراع، و عمق آن یچھل ذراع حفر نما ی موظف بودند اندازه

شخصًا در  ج بود، و خود رسول خدا یحدود ھفت تا ده ذراع بود و عرض آن نه ذراع و اند
 رد.کت کرحفر خندق ش

نه یردند و در جوار مدکت کنه حریمد یخود به سو یش با ارتش ده ھزار نفریقر

 ج رمکت داشت و حضرت رسول اکن خود شریز با تمام مّتحدین» غطفان«مستقر شدند. 
ن، کیفار آماده شد. مشرکمقابله با  یھم به اتفاق سه ھزار نفر از مسلمانان برا

ن محاصره یآنھا در قلعه محبوس بودند، و ا ییدادند، گومسلمانان را در محاصره قرار 
امبرش یپ یخود را برا یبیغ ید. و باالخره خداوند امدادھایشکماه طول  یکبًا یتقر
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سرد زمستان بر  یه در آن شبھاکت داد یمأمور یدیه به باد شدکنینازل فرمود و آن ا
دشمنان را وارونه  یغذا یگھایه دکدن گرفت ین باد تند چنان وزیدشمنان بوزد، و ا

رد تا از کفار و دشمنان را مجبور کنمود؛ و  یشان را به ھوا پرت میھا مهیرد و خک یم
ان یب جنگ پاین ترتیمناطقشان برگردند، و بد ینند و به سوکوچ کنه یاطراف مد

ن چھار کید شدند و از مشریثر ھفت نفر از مسلمانان شھکن غزوه، حدایافت. و در ای
 دند.یت رسکالنفر به ھ

و  یخداوند بلند مرتبه، ھر گروه ستمگر و نافرمان و عاص»: و اهلكت عاد بالدبور«
ند؛ بر ک یمجازات م یپرست را به نوع و چندگانه کق، و مشریافر و زندکار، و کگناھ
قوم «فرستد، ھمچون  یم» زهیوبنده توأم با سنگرکد و یطوفان و باد شد«از آنھا  یبرخ
در مدت ھفت شب و ھشت روز بر آنھا مسلط  یا وبندهکار ید و بسیشده طوفان ک» عاد

به  یزیپائ یشان را ھمچون برگھاید و جسدھایوبکشان را با آن در ھم یھا رد و خانهک
 نده ساخت.کاطراف پرا
قوم «فرا گرفت، ھمچون » لرزه نیھمراه با زم یآسمان ی حهیص«گر را ید یو برخ

ه در مورد کبود  ین مجازاتیبرد، و ا ین فرو میا در زمگر از آنھا رید ی، و برخ»ثمود
از  یگریافت، و گروه دیل) تحقق یاسرائ یبر بنک(آن ثروتمند مغرور و مست» قارون«

 یو گروھ» قوم نوح«و اتباع آنھا و » فرعون و ھامان«ند، ھمچون ک یآنھا را ھم غرق م
 ».طقوم لو«باراند، ھمچون  یم» باران سنگ«گر را بر آنھا ید

است؛ او به  که نام او در قرآن آمده است، حضرت ھود یامبرانیاز پ یکی»: عاد«
له یبر دو قب» عاد«ن باورند که یاز مؤرخان بر ا یمبعوث شد. برخ» عاد«قوم  یسو

 شود: یاطالق م
ر به یھا تعب داشتند و قرآن از آن یار دور، زندگیبس یھا که در گذشته یا لهیقب  -۱

 اند. کرده یم یخ، زندگیھا احتماًال قبل از تار کرده است. آن» یعاد االول«
خ بشر، و احتماًال حدود ھفتصد سال قبل از یدوم که در دوران تار ی لهیقب  -۲

» احقاف«ن یمشھورند، و در سرزم» عاد«وجود داشتند و به نام  حیالد مسیم
 کردند. یم یزندگ» منی«ا ی

 یانیل، جنگجوین دلیرومند داشتند و به ھمین یبلند و اندام ییھا له، قامتین قبیا
 شدند. یزبده محسوب م
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خّرم  ییھا نیآباد و زم ییشرفته بودند؛ شھرھایز پین یبه عالوه، از نظر تمدن ظاھر
، نام »عاد«ند: یگو یم یپرطراوت داشتند. برخ یھا م و باغیعظ یھا و سرسبز و کاخ

 خواندند. یله میجّد آن قب له را معموًال به نامیله است؛ و قبین قبیجّد ا
 د:یگو یبر قوم عاد م یعذاب الھ یان چگونگیقرآن در ب

 ﴿ ٓ ا رۡ  إِ�َّ
َ
سۡ  ٖس َ�ۡ  مِ يَوۡ  ِ�  �َ�ٗ َ�ۡ  ارِ�حٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناَسلۡ أ  .]۱۹[القمر:  ﴾١٩َتِمرّٖ مُّ

که (ھفت شب و ھشت روز) ادامه  یک روز شومیرا در  یما تندباد وحشتناک و سرد«
 ».میداشت، بر آنان وزان و روان کرد

 د:یگو ین تندباد میف ایسپس در توص

�َُّهمۡ  �َّاَس ٱتَِ�ُع ﴿
َ
عۡ  َك�

َ
نَقعِرٖ  لٖ َ�ۡ  َجازُ أ  .]۲۰[القمر:  ﴾٢٠مُّ

درختان  یھا تنه ییکه گو یا داشت، به گونه ین برمیکه مردمان را از زم یباد«
 ».ھستند که از جا کنده شده باشند ییخرما

حفظ خود از تندباد،  یدرشت داشتند و برا ییھا کلیو ھ یقو یقوم عاد، اندام
بود  یساخته بودند؛ اّما قدرت تندباد در آن روز، به حّد  ینیرزمیز یھا و پناھگاھ گودال
افکند!  ین طرف و آن طرف میکرد و به ا یکن م شهیشان ریھا را از پناھگاھھا که آن

شان از تنشان جدا ید که سرھایکوب ین میھا را چنان با سر به زم اند که آن گفته یحت
 شد! یم

ھا را برکند و با خود برد و  آن ید بود که نخست دست و سرھایشد یباد، به قدر
کنده شده باشد، به ھر  ینیشاخ و برگ که از زم یشان ھمچون نخل بیھا ر بدنیبعد، سا

 گشت. یتاب مگوشه و کنار پر
 د:یگو ین قوم سرکش میگر در مورد عذاب اید یفیقرآن در توص

رۡ  َوِ� َ�ٍد إِذۡ ﴿ 
َ
تَۡت َعلَۡيهِ إِ�َّ  ٤١َعقِيمَ لۡ ٱ لّرِ�حَ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َناَسلۡ أ

َ
ٍء � َما تََذُر ِمن َ�ۡ

ِميمِ ٱَجَعلَۡتُه كَ   .]۴۲-۴۱ات: ی[الذار ﴾٤٢لرَّ
(که  یر و برکتیخ یگاه که تندباد ب است. بدان یز پند و عبرتیدر سرگذشت قوم عاد ن«

که  یزیم؛ به ھر چیشان وزان کردیا یشان را به ھمراه داشت) به سویا یمرگ و نابود
ده و پودر ین که ھمچون استخوان پوسیگذاشت، مگر ا یش نمیخورد بر جا یبرم

 ».کرد یاش م شده
اھان را یزا با خود حمل نکند، گ باران یاست که ابرھا یبودن بادھا، زمان» میعق«

 اورد.یھمراه ن یزیچ ینداشته باشد و جز ھالکت و نابود یده و برکتید و فایح ننمایتلق
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نبود، بلکه  یک تندباد معمولیات فوق، نشان از آن دارد که تندباد قوم عاد، یر آیتعب
و  یسوزندگ یرا، دایکیزیف یدن و به اصطالح، فشارھایب و درھم کوبیعالوه بر تخر

 پوساند. یگوناگون را م یایبود که اش یتیمسموم
رومند و ی، اقوام ن»مینس«ع یک حرکت سرین گونه است قدرت خداوند که با ی؛ ایآر

 ماند. یم یھا باق از آن یا دهیکوبد که تنھا اجساد پوس یرا چنان درھم م ییپر سر و صدا
َفٌق ] (۲[ - ۱۵۱۲  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

يُْت  َما: قَالَْت  اَع�َِشةَ  َوَ�نْ 
َ
رَى َحىتَّ  َضاِحاًك  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َرأ

َ
َما لََهَواتِهِ  ِمنْهُ  أ  اَكنَ  إِ�َّ

ى إَِذا فاََكنَ  يتبسم
َ
وْ  َ�يًْما َرأ

َ
 .)١(وَجهه يِف  ُعرَِف  ِر�ًا أ

چنان بخندند که  ج دم که رسول خداید: ھرگز ندیگول  شهی) عا۲( -۱۵۱۲

بر آن  ج امبریکردند؛ و روش پ یوسته، تبّسم مینم، بلکه پیداخل دھانشان را بب یفضا
و  یکردند، آثار نگران یرا احساس م یا وزش بادیدند، ید یرا م یبود که ھرگاه ابر
شد  یمبارکشان دگرگون م ی که چھره یشد، (به نحو یان میشان نما اضطراب در چھره

گشتند و به جلو و عقب گام  یه به خانه برمرفتند و دوبار یرون میو از خانه ب
 د).یگرد ین حالتشان برطرف مید، ایبار ین که باران میداشتند؛ و ھم یبرم

 ].اند ت کردهیو مسلم روا یت را بخارین روای[ا
 زبان کوچک؛ مالزه.»: لھاة«، جمع لھوات»: لھواته« شرح:

شتر یدر ب»: تبّسمیمنه لھواته اّنما کان  یار یضاحکًا حت ج ُت رسول اللهیما رأ«

برعکس  ج دن بر لبخند و تبّسم، غلبه دارد و حال آن که در رسول خدایمردم، خند
دنشان غلبه داشته است؛ و یشان، بر بلند خندیه بوده است و لبخند این قضیا

داشتن آن م خداوند بلند مرتبه، مانع لبخند بر لب یاز ب ج امبر اکرمین بودن پیاندوھگ

 ست.یمردم ن یبرا ج حضرت
به ترجمه و شرح کتاب  »ج رسول خدا ی خنده«توانند در مورد  یخوانندگان، م

؛ با ترجمه و یف: امام ترمذی، تأل»)یشمائل ترمذ«(مشھور به  »هیالشمائل المحمد«
 ند.یمراجعه نما ۵۲۵ -۵۰۵ -صص  ۱، ج ض محمد بلوچیفشرح: 

احمد ؛ و مسند ۵۰۹۸ح  ۵/۳۲۹)؛ ابوداود ۸۹۹-۱۴ح ( ۲/۶۱۶؛ مسلم ۴۸۲۸ح  ۸/۵۷۸بخاری  -١
۶/۶۶. 

 

                                           



 ٧٣٩  )بادها دنیوز) ۵۳( باب: (کتاب الصلوة

فق] (۳[ - ۱۵۱۳  )هِ یَعلَ  ُمتَّ

�حُ  َعَصَفِت  إَِذا ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ  لَُك  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «: قَاَل  الرِّ
َ
ْسأ

َ
 َخْ�ََها أ

رِْسلَْت  َما وََخْ�َ  ِ�يَها َما وََخْ�َ 
ُ
ُعوذُ  بِهِ  أ

َ
َها ِمنْ  بَِك  َوأ رِْسلَْت  َما َورَشِّ  ِ�يَها َما َورَشِّ  رَشِّ

ُ
 »بِهِ  أ

َيَّلَِت  َو�َِذا
َ

َماءُ  خت َ  السَّ ْ�بََل  وََدَخَل  وحرج لَونه َ�َغ�َّ
َ
ْدبَرَ  َوأ

َ
َي  َمَطَرْت  فَإَِذا َوأ  َ�َعَرفَْت  َ�نْهُ  رُسِّ

ْهُ  اَع�َِشةُ  َذلَِك  تلَ
َ
ا[: اَعدٍ  قَْومُ  قَاَل  َكَما اَع�َِشةُ  يَا لََعلَّهُ «: َ�َقاَل  فََسأ وْهُ  فَلَمَّ

َ
 ُمْستَْقِبَل  اَعرًِضا َرأ

وِْديَ 
َ
 ]»ُمْمِطُرنَا اَعرٌِض  َهَذا: قَالُوا ِتِهمْ أ

ى إَِذا َوَ�ُقوُل : ِرَوايَةٍ  َوِ� 
َ
ـمَ  َرأ

ْ
 .)١(»رمَْحَةً « َطرَ ال

ن دعا را یا ج شد، رسول خدا یم یھوا توفان د: ھرگاه، یگول  شهی) عا۳( -۱۵۱۳
 خواندند: یم

رّش ما و من رّشها كباعوذ و خ� ما اُرسلت به؛و خ� مافيهاو خ�ها كا�ّ اّ� أسأل«
را که در آن وجود دارد  یزیر چیر آن و خیا! من خیبار خدا« ».رّش ما ارسلت بهو فيها
 یآن و بد یر آنچه را که به خاطر آن، فرستاده شده است، از تو خواھانم؛ و از بدیو خ

آنچه که به خاطر آن فرستاده شده است، به تو پناه  یآنچه که در آن وجود دارد و بد
 ».برم یم

شد  یم یبارندگ ی و آماده ید:) و ھرگاه آسمان، خوب ابریدر ادامه گول  شهی(عا

شد و از  یدگرگون م ج آن حضرت ی زد، چھرهیو امکان داشت که از آن، باران فرو ر
گشتند و به جلو و عقب گام  یرفتند و دوباره به داخل خانه برم یرون میخانه ب

رفت و شاد  ین میشان از ب ید، نگرانیبار یمن که باران یداشتند؛ و ھم یبرم
 دند.یگرد یم

د؛ آن یامبر ص پرسیان باخبر شده بود، عّلت آن را از پیکه از جرل  شهیعا

 فرمودند: ج حضرت

باشد که چون قوم عاد آن را  ین، مانند ھمان ابرید ایدانم، شا ی! چه مpشهیعا یا«
 دند، گفتند:ید

وۡ ﴿
َ
ا َرأ سۡ  اَ�رِٗض  هُ فَلَمَّ وۡ  بَِل َتقۡ مُّ

َ
ْ  دِيَتِِهمۡ أ مۡ  َ�رِٞض  َ�َٰذا قَالُوا  .]۲۴[األحقاف:  ﴾ِطُرنَامُّ

 .)۸۹۹-۱۵ح ( ۲/۶۱۶؛ و مسلم ۳۲۰۵ح  ۶/۳۰۰بخاری  -١
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 یشود و به سو یدند که در افق آسمان گسترده میرا د یکه ابر یھنگام«
ن ابر، بر ما باران را یآورد، (خوشحال شدند و) گفتند: ا یشان رو میا یھا نیسرزم

 ».باراند یم

دند، ید یرا در آسمان م یابر ج امبریآمده است: ھرگاه پ نیگر، چنید یتیو در روا
 کردند: ین دعا میچن

 »عذاب!). ی هیرحمت بگردان (نه ما ی هیا! آن را مایبار خدا«؛ »رحمة«
 ].اند ت کردهیو مسلم وا یت را بخارین روای[ا

 توفان رخ داد.»: عصفت الريح« شرح:

زد؛ ھوا، خوب یشد و امکان داشت که از آن، باران فرو ر یھوا ابر» ختيّلت السامء«
 شد. یم یبارندگ ی و آماده یابر

 شد. یبرطرف م ج امبریو اضطراب، از پ یحالت نگران»: عنه یُسِرّ «
 ن آمده است:ی، چنیت بخاریدر روا»: رحمة«

، ی(بخار» اّ� َصّيباً نافعاً «اكن اذا رأي املطر، قال:  ج اّن رسول اهللا: شةیعن عا«
 ).۱۰۳۲ح 

  خواند: ديد، اين داع را � بارندگي را � ج گو�د: هراگه رسول خدال  اع�شه«
 ».مفيد بگردانو بار خدايا! باران را سودخبش«؛ »ا�ّ َصّيباً نافعاً «

بنده است که به ھنگام یھر مسلمان و حقگرا، مستحب و ز یبه ھر حال، برا
ا و یمات، نزول بالیھا و نامال یھا، ناھموار دغدغهھا و  ھا و حوادث، چالش یسخت

اخالص و  یاز رو ،ھا و امثال آن ید، زلزله، خرابیھا، وزش باد شد ھا، صاعقه بتیمص
و عجز و البه به درگاه خداوند بلند مرتبه،  یصداقت و اعتقاد و عمل و با تضّرع و زار

 د:یفرما ید؛ چون خداوند میدعا نما

ٓ  إِذۡ  َ�ٓ فَلَوۡ ﴿    َءُهمَجا
ۡ
ْ  ُسَنابَأ  ]۴۳[األنعام:  ﴾تََ�َُّعوا

 ؟»نکردند یدند، تضّرع و زاریا را دکه عذاب سخت م یپس چرا وقت«
شگاه خدا، سّنت است که به صورت یدر مواقع حوادث و نوازل، عالوه بر دعا در پ

 یتھرگاه باد سخ ج امبر اکرمیھم نماز بخوانند، تا انسان غافل نماند؛ چون پ یانفراد
 آوردند. یان، رو میشگاه پروردگار جھانیش و دعا و تضرع به پیاید، به نماز و نیوز یم

 



 ٧٤١  )بادها دنیوز) ۵۳( باب: (کتاب الصلوة

 )حیَصحِ ] (۴[ - ۱۵۱۴

َغيِْب  َمَفاِ�يحُ « ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
ْ
  ُ�مَّ  مَخٌْس  ال

َ
 ِعنَْدهُ  اهللاَ  إِنَّ [: قََرأ

مُ 
ْ
اَعةِ  ِعل ُل  السَّ َغيَْث  َو�َُ�ِّ

ْ
 ]»ال

يَة
ْ

 .)١(ابُلَخارِّي  َرَواهُ . اآل
ه ین آیگاه ا ز است؛ آنیب، پنج چیح غید: مفاتیگو س ) عبدالله بن عمر۴( -۱۵۱۴

 را تالوت فرمودند:

َ ٱإِنَّ ﴿  اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ ُِل  لسَّ  ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  َغۡيَث لۡ ٱَوُ�َ�ّ
َ
 رِيَوَما تَدۡ  رَۡحاِم� ۡ�

اَذا ٞس َ�فۡ  يِّ  َ�ۡفُسۢ  تَۡدرِي َوَما َغٗد�ۖ  تَۡ�ِسُب  مَّ
َ
�ٖض  بِأ

َ
َ ٱ إِنَّ  َ�ُموُتۚ  أ َعلِيٌم  �َّ

 ۢ  .]۳۴[لقمان:  ﴾٣٤َخبُِ�
گاھ« گاه  یخداست و اوست که باران را م ی ژهیامت، ویدن قیاز فرارس یآ باراند و آ

ز یچداند فردا چه  ینم یچ کسی(مادران) است؛ و ھ یھا است از آنچه در رحم
رد؛ قطعًا خدا، یم ین میداند که در کدام سرزم ینم یچ کسیآورد؛ و ھ یفراچنگ م

گاه و باخبر (از موارد مذکور است)  ».آ
 ].ت کرده استیروا یت را بخارین روای[ا

 »:بیح الغیمفات« شرح:
ب) ھمه در نزد خدا است و جز او، یح الغیب (مفاتیغ یدھایا کلیب یغ یھا خزانه

 داند. یھا را نم آن یکس
» َمْفَتٌح «ز ممکن است جمع یاست؛ و ن» دیکل« یبه معنا» ِمْفَتٌح «جمع »: حیمفات«

 باشد. یزیچ یو مرکز نگھدار» نهیخز« یبه معنا
ب یغ یدھاین است که تمام کلیچن» بیح الغیمفات«عبارت  یدر صورت اول، معنا

 ب در نزد او است.یغ یھا به دست خدا است؛ و در صورت دوم، تمام خزانه
طور که  ک عبارت مراد باشد؛ و ھمانیمعنا، در ھردو  ز وجود دارد کهین احتمال نیا

ک لفظ در چند معنا وجود ندارد؛ و یاز استعمال  یدر علم اصول ثابت شده است، مانع
 یدیاست، کل یا را ھر کجا خزانهیگرند؛ زیکدین دو، الزم و ملزوم یدر ھر صورت، ا

 وجود دارد.

 .۲/۲۴؛ و مسند احمد ۴۶۲۷ح  ۸/۲۹۱بخاری  -١
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را یدھا باشد، نه خزائن؛ زیکل ی، به معنا»حیمفات«رسد که  یشتر به نظر میب یلو
گاھ ی لهیکه وس -د یکل ی ان علم خدا است؛ و آن، با مسألهینجا بیھدف در ا از  یآ

 باشد. یتر م متناسب -ر گوناگون و مختلف است یذخا
ز ھم منظور از در قرآن به کار رفته است، با» مفاتح« ی گر که واژهیدر دو مورد د

 د است؛ و آن دو مورد، عبارتند از:یآن، کل

۱- ﴿ ٓ  َ�َُنوٓ  ۥَمَفاِ�َهُ  إِنَّ  َما
ُ
ْوِ�  َبةِ ُعۡص لۡ بِٱ أ

ُ
 .]۷۶[القصص:  ﴾ُقوَّةِ لۡ ٱأ

وۡ ﴿ -۲
َ
َفاِ�َهُ  ُتمَملَكۡ  َما أ  .]۶۱[النور:  ﴾ۥمَّ

 یز است؛ به راستیعلم خدا بر ھمه چ ی انگر احاطهیث باال، بیبه ھر حال؛ حد
 خداوند بلند مرتبه، با خبر است:

 اھا.یاردھا موجود زنده، کوچک و بزرگ در اعماق دریلیاز جنبش م
 ھا. ھا و کوه درختان در تمام جنگل یھا از لرزش برگ

 ھا. شگفتن ھر غنچه و باز شدن گلبرگ یقطع ی خچهیاز تار
 ھا. دّره یدگیھا و خم ابانیم در بیان امواج نسیاز جر

 ھا. خون یھا بدن ھر انسان و گلبول یھا سلول یواقع ی از شماره
 ھا. ھا در دل اتم مرموز تمام الکترون یھا از حرکت

گذرد و تا اعماق  یمغز ما م یھا پرده یکه از البه ال ییھا شهیو باالخره، از تمام اند
 کسان، باخبر است.یھا به طور  نیا ی ؛ از ھمهی.. آر.کند یروح ما نفوذ م

را  یین، چه بذرھایزم ی روز در سرتاسر کره داند که بادھا در ھر شبانه یم یچه کس
ان یسال یکه ممکن است گاھ ییپاشد؛ بذرھا یم یا اھان جدا کرده و به چه نقطهیاز گ

 رشد و نمّو به دست آورند؟ یبرا یبمانند تا آب کاف ین، مخفیدراز در اعماق زم
ھا  انسان ی لهیا به وسیحشرات و  ی لهیداند که در ھر ساعت، به وس یم یچه کس

جز خدا  یشود؟چه کس ین، افشانده میزم ی چند دانه از چه نوع بذر و در کدام نقطه
قًا چه یدھد و دق یر پوشش قرار میبارد و کدام منطقه را ز یداند در چه موقع باران م یم

 بارد؟ یابان وکوه و دّره میمقدار در دشت و ب
ل پسر و دختر یاز قب -ن در رحم مادر یات جنیجزئات و یاز تمام خصوص یچه کس

 یات روحیفی، کین و به طور کلّ یجن یرونیب یھا یژگیو و یدرون یبودن و استعدادھا
 باخبر است؟ -او  ی ندهیو اوضاع حال و آ یو صفات جسمان
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درختان  ی ک روز از شاخهیکه در  ییھا تواند تعداد برگ ی، میکیکدام مغز الکترون
 شود، حساب کند؟ یدا مھا ج جنگل

ک یژه، به دنبال یز و به وییبه خصوص در فصل پا -ک جنگل ی ی نگاه به منظره
به  -کند  می دایھا پ برگ یدر پ یکه سقوط پ یعیبد ی ک تندباد و منظرهیا یرگبار 

ست در دسترس یگاه ممکن ن چیگونه علوم، ھ نیکه اکند  می قت را ثابتین حقیا یخوب
 رد. یانسان قرار گ

گاه  یھا در مخف  ھا است؛ و سقوط دانه مرگ آن ی ھا، لحظه در واقع، سقوط برگ
ن مرگ و یھا است؛ خداست که از نظام ا آن یات و زندگین حینخست یھا ن، گامیزم

کامل و  یزندگ یک دانه به سویرا که  یمختلف یھا گام یباخبر است؛ حتّ  یزندگ
 شگاه علم او آشکار است.یساعت، در پ دارد؛ در ھر لحظه، ھر یشکوفا شدن بر م

 دارد.» یتیترب«ک اثر یو » یفلسف«ک اثر ین موضوع، یان ایب
ات یرا که علم خدا را منحصر به کلّ  ین است که پندار کسانیآن، ا یاّما اثر فلسف

گاھیات ایدانند و معتقدند که خدا از جزئ یم و به کند  می یندارد، نف ین جھان آ
گاھیات و جزئیکلّ  ی دارد که خدا، از ھمه یان میصراحت ب  کامل دارد. یات آ

ع و پھناور، به انسان ین علم وسیمان به ایرا، ایآن، روشن است؛ ز یتیو اّما اثر ترب
ذات  یبرا یات و افکار تو، ھمگید که تمام اسرار وجود تو، اعمال و گفتار تو و نیگو یم

،چگونه ممکن است، انسان، مراقب حال یمانین ایان است؛ با چنیپاک خدا، آشکار و ع
 ات خود را کنترل نکند.یش نباشد و اعمال و گفتار و نیخو

 ان دارم:یرا ب یمطالب» بیعلم غ«رامون ینم، پیب ینجا، الزم میدر ا

 ی جامعه یعربستان به نبّوت و رھبر ی رهیدر شبه جز ج که رسول خدا یھنگام
ه به کگر  لهیاد و حیاز افراد فاسد و دّجال صفت و ش یا د، با عّدهیمبعوث گرد یبشر

ز ین» ریگ فال«و » اھنک«، »عّراف«معروف بودند و آنان را » بگویغ«و » اھنک«
نده با خبر یدانند و از گذشته و آ یب را میردند غک یه ادعا مکخواندند، رو به رو شد  یم

ن فتنه و یبا ا ج امبرینند. پک یدا میب پیره علم غیق ارتباط با جن و غیھستند و از طر
ل یو دال یآسمان یاز علم و منطق و رھنمودھا یا هیه پاک یو اجتماع یدتیفساد عق

ه خداوند بر او نازل کرا  یاتینداشت به مبارزه برخاست و آ ین شرعیو براھ یانیوح
 شان تالوت نمود و فرمود:یرده بود، بر اک
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َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َمن لَمُ قُل �َّ َ�عۡ ﴿  ٱوَ  لسَّ
َ
ُ ٱإِ�َّ  َب َغيۡ لۡ ٱ ِض �ۡ�   .]۶۵[النمل:  ﴾�َّ

ب را ین قرار دارند، غیه در آسمانھا و زمک یسانکاز  یکچ یبگو: جز خدا ھ«
 ». دانند ینم

از  ج امبریپ یدانند. حت یب را نمیدام غکچ یپس نه فرشتگان، نه جن و نه بشر، ھ
 فرمود:رد و ک یب را نفیز دانستن غیخودش ن

ۡعلَُم ﴿
َ
ِ�َ  ٱۡ�َۡ�ِ ِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ٱۡلَغۡيَب َولَۡو ُكنُت أ ۚ َوَما َمسَّ وُٓء ۠ إِ�َّ نَِذيٞر  ٱلسُّ نَا

َ
إِۡن �

 .]۱۸۸[األعراف:  ﴾َو�َِش�ٞ ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنونَ 
 رد و فرمود:ک یز نفیات نیب را از جنیو خداوند دانستن غ

ن لَّۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُموَن ﴿
َ
 .]۱۴[سبأ:  ﴾لُۡمِه�ِ ٱ ۡلَعَذابِ ٱَما َ�ُِثواْ ِ�  ۡلَغۡيَب ٱأ

در برابر خدا،  کند، بدون شک یرا م یقیب حقیدانستن غ یادعاکه  کسی پس
ن دّجالھا یاھنان و مبارزه با اکد و اسالم تنھا به حمله به یگو یقت و مردم دروغ میحق

پرسند و  یم ییزھایروند و از آنھا چ یه نزد آنان مکرا  یسانکه کرده، بلکقناعت ن
آنان را  یج و فساد و گمراھیق و ترویو موجبات تشوکنند  می دییآنان را تأ یجوابھا

ز مقصر و یان قرار داده است و آنھا را نین دروغگویجرم ا یکسازند را شر یفراھم م
 داند.  یار مکگنھ

َمن ايَت عّرافاً فسأهل عن يشٍء فصّدقه بماقال، لم تقبل هل «د: یفرما یم ج رمکامبر ایپ
از او بپرسد و جواب  یزیبرود و چ یریه نزد فالگک یسک«[مسلم].  »صلوة ار�ع� يوماً 

 .»شود ید، چھل روز نمازش قبول نمیاق و باور نمیاو را تصد

يت اكهناً فصّدقه بماقال، فقد �فر بما انزل يلع«د: یفرما یز میو ن
َ
[بزار].  » �مدمن أ

نازل  ج د، به آنچه بر محمدیق نمایاو را تصد ی برود و گفته یاھنکش یه پک یسک«
 .»ورزد یفر مکشده، 

ب و علم یه غکدارد  ینازل شده است، اعالم م ج ه آنچه بر حضرت محمدکچرا 

گاه به اخبار گذشته و یعالم به غ ج نده، خاصِّ خدا است و محمدیگذشته و آ ب و آ

گاھیبه غ یق اولیبه طر ج ر محمدیست، پس افراد غینده نیآ  ندارند. یب آ

 د:یفرما یم ج امبریخداوند خطاب به پ

﴿ ٓ قُوُل  قُل �َّ
َ
ٓ ِعن َلُ�مۡ  أ ِ ٱ �ِنُ ِدي َخَزا عۡ  َوَ�ٓ  �َّ

َ
 .]۵۰[األنعام:  ﴾...َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ
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تصّرف من است و من زدان در یارزاق و اسرار جھان  یھا نهیم گنجیگو یبگو: من نم«
 ی ه در ھمهکب جھان با خبر است یاز غ یسکه کدانم. چرا  یب میه من غکم یگو ینم
 .»ه خدا استکھا حاضر و ناظر باشد  نھا و زما انکم

 یارھاکردن، طاس نھادن و ک، کتاب باز یسینو ، طلسمی، رّمالیاھنک، یریپس فالگ
ث، حرام و یرند، به نّص قرآن و حدیپذ یما انجام م ی ه در جامعهکل ین قبیاز ا یگرید

 باشند. یناپسند م
واضح آنھا را  یند و معنایح و روشن را در قرآن ببیات صرین آیپس ھرگاه مسلمان ا

 یتوانند به خود یاز مخلوقات م یه بعضکده داشته باشد ین، عقیند و با وجود اک کدر
نند، مسلمًا به کشف کآن را  ب بردارند و اسراریغ یم پرده از رویخود و به طور مستق

 ورزد. یفر مکنازل نموده است،  ج ه خداوند بر محمدک یاتیآ

گاھیآر»: اّن اهللا عنده علم الساعة« و امت و نزول باران یدن قیاز فرارس ی، آ
دھد و محل  ینده انجام میشان در آیه اکرا  ین در رحم مادر، و اموریجن یچگونگ
 ست.ین یگران را به آن راھیاست و د ألار و علم خداوند یدر اخت ،مرگ او
گاھکد یآ یبر م یه به خوبین آیاز ا گانه،  ن امور پنجیمردم از ا یه منظور از عدم آ

گاھ ار یدر اخت یوسائل یالمثل اگر روز یات آنھا است. فیات و جزئیبه تمام خصوص یآ
گاه شوند، باز ا ن به طور قطعیا دختر بودن جنیرد و از پسر یبشر قرار گ ن امر یآ

گاھکند، چرا ک یجاد نمیه این آیا یدر صحت و درست یا لهئمس ن، به آن یاز جن یه آ
 ی، استعدادھایماری، سالمت و بییبایو ز ی، زشتیات جسمانیه تمام خصوصکاست 

ن امر یم و ایرا بدان یات روحیفکیر صفات و یو سا یو ادب یو فلسف ی، ذوق علمیدرون
 ست.یر نیپذ انکدا امر خیغ یبرا

ر پوشش قرار یدام منطقه را زکشود؟ و  یه باران در چه موقع نازل مکن ین ایچن ھم
بارد؟  یابان میوه و بکا و چه مقدار در صحرا و دره و یقًا چه مقدار در دریدھد؟ و دق یم

ات و ینده و فردا و فرداھا و خصوصیع آیداند و در مورد حوادث و وقا ینم یسکجز خدا 
 گونه است. نیز ھمیات آنھا نیجزئ

 )ٌح یَصحِ ] (۵[ - ۱۵۱۵
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يِب  َوَ�نْ 
َ
نَةُ  لَيَْسِت « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ نْ  السَّ

َ
  بِأ

َ
 َولَِ�ِن  ُ�ْمَطُروا ال

نَةُ  نْ  السَّ
َ
  َوُ�ْمَطُروا ُ�ْمَطُروا أ

َ
رُْض  تُنِْبُت  َوال

َ ْ
اهُ  .»َشيْئًا األ وَ  .)١(مُسلم رَ

، آن یو خشکسال یقحط«فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س رهی) ابوھر۵( -۱۵۱۵
، آن است که باران یواقع یو خشکسال یزد؛ بلکه قحطیست که بر شما، باران فرو نرین

 ».اندیاھان) را نرویھا و گ (از علف یزین چیزم یزد؛ ولیار بر شما فرو ریبس
 ].ت کرده استیت را مسلم رواین روای[ا

نة« شرح: َولََقۡد ﴿ د:یفرما یھا. خداوند م ید و سختی؛ شدایو قحط یخشکسال»: َالسَّ
 ِ ٓ َءاَل فِرَۡعۡوَن ب َخۡذنَا

َ
نِ�َ ٱأ و  یان را به خشکسالیما فرعون و فرعون«؛ ]۱۳۰[األعراف:  ﴾لّسِ

 ».می، گرفتار ساختیقحط
 ھا است. و کفران آن یالھ یھا شکر نعمت ی هیانگر قضیث باال، بیحد

به  یازیبخشد، ن یکه به ما م ییھا شک، خداوند بلند مرتبه، در برابر نعمتبدون 
بر ما  یگریداده است، آن ھم موجب نعمت د یشکر ما ندارد و اگر دستور به شکرگزار

 است. یتیترب یک مکتب عالیو 
آن با  ی ست؟ تا روشن شود که رابطهیقت شکر چیم، حقینین است که ببیمھم ا

قت یبت بوده باشد. حقیک عامل تریتواند خود  یاست و چگونه منعمت از کج یافزون

 یست، بلکه شکر دارایا به سجده رفتن نیو  »احلمدهللا«ا گفتن ی یشکر، تنھا تشکر زبان
 سه مرحله است.

ا دفع ینعمت  ی م که بخشندهیشیندی، آن است که به دقت بن مرحلهینخست
گاھمان ین توجه و ایست؟ ایبت کیبال و مص ی کننده اول شکر است و از  ی هی، پایو آ

شکر عمل است.  ی از آن باالتر، مرحله یرسد؛ ول یزبان فرام ی م، مرحلهیآن که بگذر
به ما داده شده  یچه ھدف یبرا یم که ھر نعمتیشیندی، آن است که درست بیعمل

م، کفران نعمت ین کار را نکنیم؛ که اگر ایاست تا آن را در مورد خودش صرف کن

الشكر رصف العبد مجيع ما انعمه اهللا تعايل «اند:  گونه که بزرگان گفته م؛ ھمانیا کرده
 ».فيما خلق الجله

 .)۲/۳۴۲)؛ و مسند احمد ۲۹۰۴-۴۴ح ( ۴/۲۲۲۸ مسلم -١
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را اندک شمرده است و بعد از  یل، قرآن، تعداد شکرگزاران واقعین دلید به ھمیو شا
نش گوش و چشم و دل را برشمرده است، اضافه یھمچون آفر یبزرگ یھا آن که نعمت

ا �َۡشُكُرونَ ...﴿کند:  یم )؛ ۶۷و ملک/ ۳۲؛ سجده /۲۳مؤمنون/ ]۱۰[األعراف:  ﴾قَلِيٗ� مَّ

ۡ�َ�َُهۡم َ� ﴿د: یفرما یز می. و ن»دیآور یم یر او را به جاککمتر ش«
َ
َوَ�ِٰ�نَّ أ

 ».کنند ینم یھا، شکرگزار شتر آنیب«)؛ ۷۳و نمل / ۶۰ونس/ی( ]۶۰ونس: ی[ ﴾�َۡشُكُرونَ 

ْ نِۡعَمَة ﴿د: یفرما یم میقرآن کر وا ِ ٱ�ن َ�ُعدُّ َّ�  ٓ و اگر « ]۱۸[النحل:  ﴾َ� ُ�ُۡصوَها
 .»دیستید، قادر به شمارش آن نیخدا را شماره کن یھا د نعمتیبخواھ

د، یآ یرود و برم یکه فرود م یاوست؛ در ھر نفس یھا وجود ما، غرق نعمت یسرتاپا
واجب؛ ھر  ی، شکرینعمتنه تنھا دو نعمت که ھزاران نعمت، موجود است و بر ھر 

ھا موجود  ونیلیت میون فعالیات و سالمت ما، مدیگذرد، ح یکه از عمر ما م یا قهیدق
رون بدنمان است که یجان در ب یھا موجود جاندار و ب ونیلیزنده در درون بدنمان و م

 ست. یممکن ن -ک لحظهی یبرا یحتّ  -ات یح ی ھا، ادامه ت آنیبدون فعال
گاه ن نعمت ی د ھمهاصوًال ما از وجو علم و دانش  ی م و ھر قدر دامنهیستیھا، آ

ھا بر ما گشوده خواھد شد؛  ن نعمتیاز ا یا تازه یھا شود، افق یتر م گسترده یبشر
ناسپاسان  ی ن حال، در زمرهیا با ایدا است؛ آیھا، ھمچنان ناپ آن یھا که کرانه ییھا افق

َ ٱإِنَّ ﴿د: یگو یو مد کن می انین سؤال را قرآن بیم؟ پاسخ ایستین  ﴾لََغُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ
 .»نده و مھربان استیگمان خداوند بخشا یب« .]۱۸[النحل: 

بر  یی؛ خداوند، مھربانتر و بزرگوارتر از آن است که شما را به خاطر عدم توانایآر
شما، غرق  ید سرتاپاین قدر که بدانیا مجازات کند؛ ھمیش مؤاخذه یھا شکر نعمت

د، یشگاھش بریر به پید و عذر تقصیحق شکرش عاجز و ناتوان ینعمت اوست و از ادا
کس نتواند که به جا  شید. ورنه سزاوار خداوندیا ت شکر او را انجام دادهینھا

 .آورد!
 یش، به ِاحصایخو ییست که ما به مقدار توانایھا، ھمه مانع از آن ن نیا یول
و  ینیب معرفت و جھان ی ن توجه ھم، درجهیم؛ چرا که ایخداوند بپرداز یھا نعمت
عشق خدا را در اعماق قلب ما  ی برد و ھم شعله یما را باال م یدیتوح یشناس جھان

 د.ینما یک میرا در ما تحر یو ھم حس شکرگزارکند  می فروزانتر
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در دعاھا و  یو حتّ  -ن، در سخنان خود یان و بزرگان دیشوایل، پین دلیبه ھم
پرداختند تا  یم یان خداوندیپا یب یھا از نعمت یا به شمردن گوشه -شان یھا جاتمنا

 گران.ید یباشد برا یدرس
اد خدا باشد، ین است که انسان، ھمواره به ی، اشکر مطلقگر؛ یر دیبه تعب

ت؛ و اطاعت فرمان یگونه معص چی؛ و در راه او گام بردارد بدون ھیگونه فراموش چیھ یب
جمع  ین اوصاف، در کمتر کسی؛ و مسّلم است که ایچیاز ھرگونه سرپ یاو کند، خال

 شود. یم
ا جز ید؟ آیبخش ییایو گو یی، چرا خدا به ما چشم داد؟ و چرا نعمت شنوایبه راست

ن یم و با ایرا بشناس یم و راه زندگینین جھان ببین بوده است که عظمت او را در ایا
م و با یم و از آن دفاع نمائیحق را درک کن و م؟یر تکامل گام برداریوسائل، در مس

شکر م، یرھا مصرف کردین مسیبزرگ خدا را در ا یھا ن نعمتیم؟ اگر ایباطل بجنگ

و غرور  یگانگیو غفلت و ب یان و خودپرستیطغ یشد برا یا لهیاوست؛ و اگر وس یعمل
 است. ن کفرانیعن، یاز خدا، ا یو دور

آن که قلب ما، مشغول به آن  یم؛ بیاز خدا بدانن است که نعمت را ین، شکر، ایکمتر
ن که یبودن به نعمت او و ا یراضچنین  ھم م، وینعمت شود و خدا را فراموش کن

او را با استفاده از  یم و اوامر و نواھیان او قرار ندھیعص ی لهینعمت خدا را وس
 م.یر پا نگذاریش زیھا نعمت

شه و یفکر و اند یرویو دانش و ن شود که شکر قدرت و علم ین جا روشن میاز ا
است؟ و  ی، ھر کدام از چه راھیو مال و ثروت و سالمت و تندرست ینفوذ اجتماع

ز شود و اوامر و یھا چگونه است؟ پس شکر نعمت، آن است که از گناھان پرھ کفران آن
 ر پا نگذارد.یش، زیھا خدا را با استفاده از نعمت ینواھ

 .یعیشکر تشرو  ینیشکر تکوم: یدارقت، ما دو گونه شکر یدر حق
نمّو و  یار دارد، برایکه در اخت یک موجود از مواھبیآن است که  »ینیشکر تکو«

ند که در فالن قسمت از باغ، یب یش، استفاده کند. به عنوان مثال: باغبان میرشد خو
ند، ک یشتر میب ییرایھا پذ و ھر قدر از آنکنند  می رشد و نموّ  یدرختان به خوب

ت آن یبه ترب یشتریشود که باغبان، ھّمت ب ین امر سبب میشوند؛ ھم یشکوفاتر م
ه کند؛ چرا یش توصیھا را به کارکنان خو بخش از باغ درختان بگمارد و مراقبت از آن
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م؛ نعمتت را یا ستهیق و شایباغبان! ما ال یزنند: ا یاد میکه آن درختان به زبان حال فر
 دھد. ین ندا پاسخ مثبت میبه ابر ما افزون کن؛ و او ھم 

 یاند؛ نه طراوت ند که پژمرده شدهیب یرا م یاز باغ، درختان یگریو اّما در بخش د
شود  ین کفران نعمت، سبب می؛ ایوه و بریو نه م یا هی، نه سای، نه گلیدارند، نه برگ

دا کند، ین وضع، ادامه پیکه ا یقرار دھد و در صورت یمھر یھا را مورد ب که باغبان، آن
 ھا بگذارند؛ چرا که: آن یدھد که اره برپا یدستور م

 بـر یبســوزند چــوب درختـان ب
 

 را یبر ین است مر، بیسزا خود ھم 
 

ن تفاوت که درخت از خود ین حالت وجود دارد با ایز، ھمیت نیدر جھان انسان
 یرویھا با استفاده از ن است؛ اّما انسان ینین تکویم قوانیندارد و صرفًا تسل یاریاخت

گاھانه در ا ی، میعیت تشریم و تربیار و تعلیاراده و اخت  ن راه گام بگذارند.یتوانند آ
دھد، به زبان  یان قرار میظلم و طغ ی لهین، آن کس که نعمت قدرت را وسیبنابرا
ر یاز آن در مس ستم؛ و آن کس کهین نعمت نیق ایا! الیکشد که بار خدا یاد میحال فر

ام؛ افزون  ستهید: پروردگارا! شایگو یرد، به زبان حال میگ یحق و عدالت بھره م یاجرا
 .کن!
چه  - یست که ما ھر وقت در مقام شکر و سپاس الھید نیز قابل تردیت نین واقعیا

بر شکر در ھر مرحله،  یین توانایم؛ خود اییآ یبرم -با فکر؛ چه با زبان و چه با عمل 
او  ی تازه یھا ون نعمتیب، اقدام بر شکر، ما را مدین ترتیاست؛ و بد یا موھبت تازه

گونه که در  م؛ ھمانیم که حق شکر او را ادا کنیستیسان، ھرگز قادر ن نیسازد و بد یم
 مناجات شاکران و سپاسگزاران آمده است که: 

ز، ین شکر ما نیکه ھم یم، در حالیآور یم حق شکر تو را به جایتوان یچگونه م«

؛ بر ما الزم است که به »احلمد كل«م: ییگو ین رو، ھرگاه که میدارد؛ از ا یاز به شکرین

 .»احلمد كل«م: یی، بگویق شکرگزارین توفیخاطر ھم
 :اّما کفران نعمت

 زده است: یکنند، َمثل ینعمت م یھا که ناسپاس آن یخداوند برا

ُ ٱَوَ�ََب ﴿ طۡ  َءاِمَنةٗ  َ�نَۡت  َ�ةٗ قَرۡ  َمَثٗ�  �َّ   َم�ِنَّةٗ مُّ
ۡ
 َمَ�نٖ  ُ�ِّ  ّمِن ارََغدٗ  ُ�َهارِزۡ  �ِيَهايَأ

�ۡ  فََ�َفَرۡت 
َ
ِ ٱ ُعمِ بِ� َ�َٰ�َها  �َّ

َ
ُ ٱفَأ ْ يَۡص  ِف وۡ �َۡ ٱوَ  وعِ �ُۡ ٱِ�َاَس  �َّ  ﴾١١٢َنُعونَ بَِما َ�نُوا

 .]۱۱۲[النحل: 
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زند  یرا مثل م یکنند، داستان) مردمان شھر یآنان که کفران نعمت م یخداوند (برا«
فراوان به  ی شان به گونه یبرند و از ھر طرف روز یکه در َامن و امان به سر م

که  یشد؛ اّما آنان کفران نعمت خدا کردند و خداوند به خاطر کار یر میشان سرازیسو
ھا را از  د (و نعمتیشان چشانیدو ھراس را ب یر گرسنگیفراگ یانجام دادند؛ بال

 ».د)ید و بالھا بدانان رسانیشان، سلب گردانیا
زده  یکنند؛ َمَثل ینعمت م یھا که ناسپاس آن یه، خداوند بلند مرتبه، براین آیدر ا

 ت امن و امان بود.یرا که در نھا یآباد ی است: منطقه
داشتند  ین در آن زندگنای، آن چنان امن و امان بود که ساکنانش با اطمین آبادیا

 و ھرگز مجبور به مھاجرت و کوچ کردن نبودند.
ازش به طور وافر از ھر یمورد ن یھا ینان، انواع روزیت و اطمیعالوه بر نعمت امن

کفران  -ساکنانش  یعنی - ین آبادیآمد. اّما سرانجام، ا یآن م یبه سو یمکان
و ترس را به خاطر کردارشان بر اندام  یخدا کردند و خدا لباس گرسنگ یھا نعمت

 د.یھا پوشان آن
ھستند تا  یالھ یھا که غرق نعمت ییھا افراد و مّلت ی است به ھمه ین، ھشداریا

ار یبس یا مهیمه دارد؛ آن ھم جریھا، جر ع نعمتییر و تضیبدانند ھرگونه اسراف و تبذ
 ن.یسنگ
ھا  دان خود را به زباله یاضاف یاز غذا یمیشه نیھا که ھم است به آن ین، ھشداریا

 زند.یر یم
ھمان بر سر آن، دعوت یکه سه چھار نفر م یا سفره یھا که برا است به آن یھشدار

آن  ی مانده یباق ینند؛ و حتّ یب یه مین، تھیرنگ ینفر از غذاھا ۲۰ یاند، معادل غذا شده
 رسانند. یگرسنه نم یھا را به مصرف انسان

و در  یمصرف شخص یھا برا را در خانه ییھا که مواد غذا است به آن یو ھشدار
شوند؛ اّما  یگندند و فاسد م یکه مکنند  می رهیگرانتر فروختن، آن قدر ذخ یانبارھا برا

 گران بگذارند.یار دیگان در اختیا رایستند به نرخ ارزانتر و یحاضر ن
ن ین مجازات آن، سلب ایارد و کمترمه دیشگاه خدا، مجازات و جریھا ھمه در پ نی؛ ایآر

 مواھب است.
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د؛ بلکه ھرگونه یخدا گو یست که انسان، ناسپاسین نی، تنھا به ا»کفران نعمت«
قت یو سوء استفاده از نعمت، کفران نعمت است. اصوًال، حق یانحراف یریگ بھره

 دوم قرار دارد. ی ، در درجهییان شد و ناسپاسگوین است که بی، ھم»کفران نعمت«
آن  یاست که برا یصرف نعمت در آن ھدف« یگونه که شکر نعمت، به معنا ھمان

بعد است؛ اگر ھزار بار با زبان،  ی با زبان، در درجه ییو سپاسگو »ده شده استیآفر
 .!یا ، کفران نعمت کردهیدر عمل، از نعمت سوء استفاده کن ی، ولییبگو »الحمدلله«

ل نعمت به ین تبدیا ی ن نمونهیم، بارزتریکن یم یکه ما زندگ ین عصریدر ھم
عت در پرتو ھوش و ابتکار یمختلف جھان طب یروھایخورد، ن یکفران، به چشم م

 ر منافع او به کار افتاده است.یبشر، به دست انسان مھار شده و در مس یخداداد
ساخته و  ن جھان را دگرگونیا ی ، چھرهیو اختراعات صنعت یاکتشافات علم

ھا قرار  کارخانه یھا ھا، برداشته شده و بر دوش چرخ ن، از دوش انسانیسنگ یبارھا
 گرفته است.

شه و یگر است و وسائل نشر اندیش از ھر زمان دی، بیالھ یھا مواھب و نعمت
گاھ اخبار جھان، در دسترس ھمگان قرار گرفته  ی از ھمه یگسترش علم و دانش و آ

ن جھان، از ھر نظر، ی، مردم این عصر و زمانیست در چنیاب ین رو، میاست؛ از ا
 .یو ھم از نظر معنو یباشند؛ ھم از نظر ماد یخوشبخت یھا انسان
 یروھای، به کفر و صرف کردن نیبزرگ الھ یھا ن نعمتیل ایبه خاطر تبد یول

و به کار گرفتن اختراعات و اکتشافات در  یدادگریان و بیعت در راه طغیشگرف طب
، نخست مورد یصنعت ی تازه ی دهیکه ھر پد یا مخّرب به گونه یھا ھدف قیطر

بعد است؛ خالصه،  ی مثبت آن در درجه یھا رد و جنبهیگ یقرار م یبیتخر یبردار بھره
امبران خداست، یپ ی مات سازندهیبزرگ که معلول دور افتادن از تعل ین ناسپاسیا

 بکشانند. یستیت خود را به نیسبب شده است که قوم و جمع
 

 





 
 

 

 

 فصل دّوم

 )حیَصحِ ] (۶[ - ۱۵۱۶

يِب  َ�نْ 
َ
�حُ «: َ�ُقوُل  ج هِ لّٰ ـال رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ يِت  اهللا روح ِمنْ  الرِّ

ْ
 بِالرَّمْحَةِ  تَأ

َعَذاِب 
ْ
َها ِمنْ  بِهِ  وَُعوُذوا َخْ�َِها ِمنْ  اهللاَ  وََسلُوا �َُسبُّوَها فََال  َو�ِال اهُ  .»رَشِّ وَ افِعِي رَ أَبُو الشَّ دَ  وَ اوُ  دَ

ابْنُ  هْ  وَ اجَ يُّ  مَ قِ بَيْهَ الْ اتِ  يفِ  وَ وَ عَ بِري الدَّ كَ  .)١(الْ

باد، از «فرمودند:  یدم که میشن ج د: از رسول خدایگو س رهی) ابوھر۶( -۱۵۱۶
 یبا خود، رحمت و گاھ یشود؛ که گاھ یم یخداوند، نسبت به بندگانش ناشرحمت 

ر آن ید؛ بلکه از خداوند خیگر، با خود عذاب را به ھمراه دارد؛ پس به باد دشنام مدھید
 ».دید و از شّر آن به خدا پناه ببریرا بخواھ

ت یروا» ریالدعوات الکب«در  یھقی، ابوداود، ابن ماجه و بیت را شافعین روای[ا
 ].اند کرده

رحمت خداوند نسبت به بندگانش است. در  یبه فتح راء، به معنا»: روح« شرح:
 د:یفرما یرا خداوند می، باران است؛ ز»رحمت«نجا، مراد از یا

ِيٱوَُهَو ﴿  ۢ  لّرَِ�ٰحَ ٱ ِسُل يُرۡ  �َّ  .]۵۷[األعراف:  ﴾ۦتِهِ رَۡ�َ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  ��ُۡ�َ
 ». فرستد یش (باران) رحمتش میشاپیدھنده در پ است که بادھا را بشارت یخدا، کس«
 را به کار برده است.» رحمت« ی ، واژه»باران« یه، خداوند بلندمرتبه، براین آیدر ا

ش باران یشاپیاست که بادھا را پ یاو کس«د: یفرما یه، نخست مین آیخداوند در ا
فرستد؛  یدھد، م یخبر م یزیکه از قدوم مسافر عز یا دھنده رحمتش ھم چون بشارت

ن بار و پر آب را با خود حمل یسنگ یھا، برخاسته و ابرھا انوسیکه از اق ییبادھا
م و یران یمرده و خشک و سوزان م یھا نیسرزم یھا را به سو ن موقع، آنیکند؛ در ا یم

آن، آب  ی لهیوس م و بهینھ یھا م آن ی ن تشنگان را به عھدهیا یاریت آبیمأمور

 .۲/۲۵۰؛ و مسند احمد ۳۷۲۷ح  ۲/۱۲۲۸؛ ابن ماجه ۵۰۹۷ح  ۵/۳۲۸ابوداود  -١
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ھا را از خاک  وهین آب، انواع میم و به کمک ایفرست یبخش را در ھمه جا فرو م اتیح
 ».میآور یرون میره بیت

فرستد؛ بخارھا متراکم  یتابد و بخار آب را به باال م یھا م انوسی، آفتاب بر اقیآر
کر ابر یپ کوه یھا تودهدھند و امواج باد،  یل مین ابر را تشکیسنگ یھا شوند و توده یم

ش یت دارند، پیکه مأمور ییھا نیسرزم یو به سوکنند  می را بر دوش خود حمل
خته با یابر در حرکتند و آم یھا ش تودهیشاپین بادھا که در پیاز ا یروند؛ قسمت یم

باران  یکه از درون آن، بوکنند  می جادیا یزیانگ م دلیھستند، نس یمیرطوبت مال
(بشارت دھندگاِن) نزول » ُمبّشران«قت، یھا در حق نیرسد؛ ا یام مبخش به مش اتیح

فرستند؛  یرون میباران را از خود ب یھا م ابر، دانهیعظ یھا باران ھستند؛ سپس توده
ران کنند؛ و نه چندان یھا را و نیند و زمیھا را بشو نه چندان درشتند که زراعت

ن یم بر زمیباران، آرام و مال یھا دانهن یکوچکند که در فضا سرگردان بمانند؛ ا
ھا  ز بذرھا و دانهیرستاخ یط را برایو محکنند  می نند و آھسته، در آن نفوذینش یم

ک ی ی سوخت و شباھت کامل به منظره یم یکه در خشک ینیسازند؛ زم یآماده م
 یھا و باغ یات و زندگیاز ح یل به کانون فّعالیگورستان خاموش و خشک داشت، تبد

 شود. یوه میپر گل و پرم

 د.یباد را دشنام مدھ»: فالتسبّوها«
د و یآ یش میھا پ انسان یھا، برا یا و مشکالت و نابسامانی، حوادث و بالیدر زندگ

ھا  انسان یافتد؛ ول یھا اتفاق م انسان ی ل و خواستهیرات روزگار و زمانه، برخالف مییتغ
ھا نچرخد، آن را مورد سّب و دشنام قرار  آنل یعادت دارند که ھرگاه روزگار، موافق م

روزگار  یا که آنان از روزگار و از خدایکنند؛ گو ین و لعن میدھند و زمانه را نفر یم
ھا باشد؛  آن ی ل و خواستهیوسته موافق میھا نوزد و پ اند که برخالف آن مان گرفتهیپ

. مسّخر و تحت .و ماه و دیدانند که روزگار و زمانه و باد و باران و خورش یھا نم آن
 شب و روز به دست اوست. یاست که دگرگون یفرمان کس
ار روزگار و باد یاست که زمام و اخت یقت، خشم بر روزگار و باد، خشم بر کسیدر حق

قدرت و تصّرف خداوند و مطابق  ی رات روزگار و باد در قبضهییبه دست اوست و تغ
ل او یع مخلوق است و نه به میاست که ِابداع نموده است؛ نه مط یحکمت و نظام

 کند. یرفتار م

 



 ٧٥٥  )بادها دنیوز) ۵۳( باب: (کتاب الصلوة

 ی دگار و متّصرف و چرخانندهین بر آفریقت، نفرین بر روزگار و باد، در حقیپس نفر
 ھا است. آن

 )حیَصحِ ] (۷[ - ۱۵۱۷

نَّ  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
َ
�حَ  لََعنَ  رَُجًال  أ  «: َ�َقاَل  ج انلَّيِبِّ  ِعنْدَ  الرِّ

َ
َعنُوا ال

ْ
�حَ  تَل إِ�ََّها الرِّ

ُموَرةٌ  فَ
ْ
 َمأ

نَّهُ 
َ
ُ  لَيَْس  َشيْئًا لََعنَ  َمنْ  َو�

َ
ْهٍل  هل

َ
اهُ  .»َعلَيْهِ  اللَّْعنَةُ  رََجَعِت  بِأ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ الَ  الرتِّ قَ ا: وَ ذَ يثٌ  هَ دِ  حَ

يبٌ  رِ  .)١(غَ

باد را  ج در حضور رسول خدا ید: مردیگو س ) عبدالله بن عباس۷( -۱۵۱۷

خدا)  ی هیرا، آن، (از ناحید؛ زین نکنیباد را نفر«فرمودند:  ج ن کرد؛ آن حضرتینفر
ن ین کند که در خوِر لعن و نفریرا نفر یزیافته است؛ و ھر کس؛ چیمأمور و دستور 

 ».گردد ین، به خود او بازمینباشد، در آن صورت، لعن و نفر
 ].ب استیغر یثین، حدیاست: ات کرده و گفته یروا یت را ترمذین روای[ا

 )حیَصحِ ] (۸[ - ۱۵۱۸

يَبِّ  َوَ�نْ 
ُ
 « :ج هِ لّٰ ـال رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َكْعٍب  بِْن  أ

َ
�حَ  �َُسبُّوا ال ْ�تُمْ  فَإَِذا الرِّ

َ
 تَْ�َرُهونَ  َما َرأ

لَُك  إِنَّا اللَُّهمَّ : َ�ُقولُوا
َ
�ِح  َهِذهِ  َخْ�ِ  ِمنْ  �َْسأ ِمَرْت  َما وََخْ�ِ  ِ�يَها َما وََخْ�ِ  الرِّ

ُ
 ِمنْ  بَِك  َوَ�ُعوذُ  بِهِ  أ

�ِح  َهِذهِ  رَشِّ  ِمَرْت  َما َورَشِّ  ِ�يَها َما َورَشِّ  الرِّ
ُ
اهُ . »بِهِ  أ وَ يُّ  رَ ذِ مِ ْ  .)٢(الرتِّ

به باد، دشنام «فرمودند:  ج د: رسول خدایگو س بن کعب ی) اب۸( -۱۵۱۸
 د:یید، بگویشمار یناپسند مد که آن را یرا مشاھده کرد یزید؛ پس ھرگاه چیمدھ

من رّش  كنعوذبو خ� ما اُمرْت به؛و خ� ما فيهاو من خ� هذه الر�ح كا�ّ انّا �سأل«
 ».رّش ما اُمرْت بهو رّش ما فيهاو هذه الر�ح

ر آنچه که به آن یر ھر آنچه که در آن است و خین باد و خیر ایا! من، خیبار خدا«
ن باد و شّر آنچه که در آن است و یخواھم؛ و از شّر ا یفرمان داده شده است را از تو م

 ».برم یشّر آنچه که بدان فرمان داده شده است، به تو پناه م
 ].ت کرده استیروا یت را ترمذین روای[ا

 )جدا فیَضعِ ] (۹[ - ۱۵۱۹

 .۱۹۷۸ح  ۴/۳۰۹؛ و ترمذی ۴۹۰۸ح  ۵/۲۱۲ ابوداود -١
 .۵/۱۲۳؛ و مسند احمد ۲۲۵۲ح  ۴/۵۲۱ترمذی  -٢
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  َ�طُّ  ِر�حٌ  َهبَّْت  َما: قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  وََعِن 
َّ

بَتَيْهِ  ىلع ج انلَّيِبُّ  َجثَا إِال
ْ
 اللَُّهمَّ «: َوقَاَل  ُرك

َها
ْ
  رمَْحَةً  اْجَعل

َ
َها َوال

ْ
َْعل

َ
َها اللَُّهمَّ  َعَذابًا جت

ْ
  ِرَ�اًحا اْجَعل

َ
َها َوال

ْ
َْعل

َ
 يِف  َ�بَّاٍس  اْ�نُ  قَاَل  .»ِر�ًا جت

  هِ لّٰ ـال ِكتَاِب 
َ

ا ر�ًا َعلَيِْهم أرسلنَا إِنَّا[: َ�َعاىل رَصً  ]رَصْ
َعِقيم الّر�ح َعلَيِْهم أرسلنَا[ و

ْ
 ]ال

نَا[
ْ
رَْسل

َ
َ�اح َوأ  ]لََواقِح الرِّ

ن[ و
َ
َ�اح يُرْسل أ ات الرِّ َ  ]ُمبرَشِّ

اهُ  وَ افِعِي رَ يّ  الشَّ قِ بَيْهَ الْ ات يفِ  وَ وَ عْ بِري الدَّ كَ  .)١(الْ

د، مگر آن که یوز ینم یگاه باد تند چید: ھیگو س ) عبدالله بن عّباس۹( -۱۵۱۹

 کردند: ین دعا میافتادند و چن یبلند مرتبه به زانو مشگاه خداوند یدر پ ج رسول خدا

 ».حاً یر ال جتعلهاو ال جتعلها عذاباً؛ ا�ّ اجعلها ر�احاً و ا�ّ اجعلها رمحة«
قرار بده  یعذاب؛ و آن را باد ی هیرحمت قرار بده نه ما ی هین باد را مایا! ایبار خدا«

 .!»که با خود، رحمت به ھمراه داشته باشد؛ نه عذاب

 یبرا» حیر« ی م، واژهین که در قرآن کرید ایی(در تأ س گاه عبدالله بن عباس آن
 د:یرحمت به کار رفته است،) گو یبادھا یبرا» احیر« ی عذاب؛ و واژه یبادھا

 -» احیر«و  -عذاب  یبرا -» حیر«ات (در مورد ین آیدر کتاب خداوند بلند مرتبه، ا

رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِ�ٗحا ﴿د: یفرما یرحمت،) وجود دارد؛ آنجا که خداوند م یبرا
َ
ٓ أ ا إِ�َّ

� ٗ�َ را (که ھفـت شب و ھشت روز ادامه  یتندبـاد وحـشتناک و سـرد« ]۱۹[القمر:  ﴾َ�ۡ
 ».میداشت) بر آنان وزان و روان کرد

رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهُم ...﴿
َ
 یر و برکتیخ یگاه که تندباد ب آن« .]۴۱ ات:ی[الذار ﴾ۡلَعقِيمَ ٱ لّرِ�حَ ٱأ

 ».میشان وزان کردیا یقوم عاد را به ھمراه داشت) به سو ی(که مرگ و نابود

رَۡسۡلَنا ﴿ 
َ
ح (ابرھا و بارور ساختن یتلق یو بادھا را برا« .]۲۲[الحجر:  ﴾لََ�ٰقِحَ  لّرَِ�ٰحَ ٱَوأ

 ».میانداز یدن میھا) به وز آن

 .۱۸۱مسند امام شافعی ص  -١

 

                                           



 ٧٥٧  )بادها دنیوز) ۵۳( باب: (کتاب الصلوة

ن يُۡرِسَل ...﴿و 
َ
َ�ٰتٖ  لّرَِ�احَ ٱأ رسان  خداوند بادھا را به عنوان مژده« .]۴۶[الروم:  ﴾...ُمبَّشِ

فراوان و  یھا اھان و تکان دادن آبیح گیگوناگون، ھمچون نزول باران و تلق یھا (به نعمت
 ».فرستد یره) میر ھوا و غییتغ

 ].اند ت کردهیروا» ریالدعوات الکب«در  یھقیو ب یت را شافعین روای[ا
ات، یذار ی سوره ۴۱قمر و  ی سوره ۱۹ات یات قرآن، ھمانند آیاز آ یدر برخ شرح:

» حیر«ن شده است، به یشیپ یھا از انسان یگروھ یو نابود یتباھ ی هیکه ما یبه باد
 ۴۶حجر و  ی سوره ۲۳ات یھمانند آ -ات یگر از آید یر شده است؛ و در برخیتعب

از بندگان خدا شده  یتعداد یبرا یرحمت الھ ی لهیکه وس یبه باد -روم  ی سوره

دن یز به ھنگام وزین ج ن رو؛ رسول خدایده است؛ از ایر گردیتعب» احیر«است، به 
 کردند: ین دعا میتند، چن یبادھا

ا! باد رحمت باشد، نه باد عذاب و یبار خدا«؛ »ال جتعلها ر�اً و ا�ّ اجعلها ر�احاً «
 ».یتباھ

 )ٌح یَصحِ ] (۱۰[ - ۱۵۲۰

نَا إَِذا ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َوَ�نْ  برَْصْ
َ
َماءِ  ِمنَ  َشيْئًا أ َحاَب  َ�ْعِ�  السَّ  تََركَ  السَّ

ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «: َوقَاَل  َواْستَْقبَلَهُ  َ�َملَهُ 
َ
دَ  َكَشَفهُ  َفإِنْ  »ِ�يهِ  َما رَشِّ  ِمنْ  بَِك  أ  مطَرت َو�ِن اهللا مَحِ

اهُ . »نَافًِعا َسْقيًا اللَُّهمَّ «: قَاَل  وَ دَ  أَبُو رَ اوُ ائِيُّ  دَ النَّسَ ابْنُ  وَ ه وَ اجَ افِعِيّ  مَ الشَّ اللَّفْظ وَ هُ  وَ  .)١(لَ

بر آن بود که ھرگاه در آسمان،  ج امبرید: روش پیگول  شهی) عا۱۰( -۱۵۲۰
کردند و رو به  یکه مشغول بودند، آن را رھا م یکردند، به ھر کار یرا مشاھده م یابر
 خواندند: ین دعا را مینمودند و ا یم ابر

 ».من رّش مافيه كا�ّ اّ� اعوذ ب«
 ».برم ین ابر وجود دارد، به تو پناه میا! از شّر آنچه در ایبار خدا«

ابر  یرفت و آسمان صاف و ب یآسمان به کنار م ی گاه، اگر آن ابر، از صفحه آن
 یو اگر چنانچه از آن ابر، بارانآوردند؛  یم یرا به جا یش خدایشد، سپاس و ستا یم

 نمودند: ین دعا را با خود زمزمه میخت، ایر یفرو م

 ».ا� سقياً نافعاً «

 .۶/۱۹۰؛ و مسند احمد ۲/۱۲۸۰؛ ابن ماجه ۱۵۲۳ح  ۳/۱۶۴؛ نسایی ۵۰۹۹ح  ۵/۳۳۰ابوداود  -١
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 ».د و نافع بگردانیکننده و مف رابیسودبخش و س ین باران را بارانیا! ایبار خدا«
ث، از یاند؛ و لفظ حد ت کردهیروا ی، ابن ماجه و شافعییث را ابوداود، نساین حدی[ا

 ].است یآِن شافع
 )فیَضعِ ] (۱۱[ - ۱۵۲۱

نَّ  ُ�َمرَ  ابِْن  وََعِن 
َ
َواِعَق  الرَّْعدِ  َصوَْت  َسِمعَ  إَِذا اَكنَ  :ج انلَّيِبَّ  أ   اللَُّهمَّ «: قَاَل  َوالصَّ

َ
نَا ال

ْ
 َ�ْقتُل

  بَِغَضِبَك 
َ

اهُ  .»َذلَِك  َ�بَْل  واََعفِنَا بَِعَذابَِك  ُ�ْهِلْكنَا َوال وَ َدُ  رَ يُّ  أَمحْ ذِ مِ ْ الرتِّ الَ  وَ قَ ا: وَ ذَ يثٌ  هَ دِ  حَ

يبٌ  رِ  .)١(غَ

رعد و برق را  یصدا ج د: ھرگاه رسول خدایگو س ) عبدالله بن عمر۱۱( -۱۵۲۱
 خواندند: ین دعا را میدند، ایشن یم

 ».كاعفنا قبل ذلو كال تُهلكنا بعذابو كا�ّ التقتلنا بغضب«
ش یمگردان و با عذابت، ھالک مکن و ما را پش، نابود یا! ما را با خشم خویبار خدا«

 ».ش بداریت کن و در پناه خویان) آن، حمایاز (شّر و ز
ن، یگفته است: ا یاند؛ و ترمذ ت کردهیروا یث را احمد بن حنبل و ترمذین حدی[ا

 ].ب استیغر یثیحد
ابر، با بار  ی که از برخورد دو توده ییبانگ ابر؛ غّرش ابر؛ صدا»: رعد« شرح:

 د.یآ یمتفاوت به وجود م یکیالکتر
ابر،  ی ه بر اثر برخورد دو تودهک: آذرخش آسمان »صاعقه«جمع »: الصواعق«
ه از برخورد سر دو کد، ھمانگونه یآ یبه وجود م یمتفاوت مثبت و منف یکیترکال یبارھا

رد. و به یگ یصورت م یکیترکال ی هیشود و به اصطالح تخل ید میم برق، جرقه تولیس
ه ک یابر ی ان قطعهیه در مکته است یسیترکم الیعظ ی جرقه» صاعقه«گر، یعبارت د

ھا،  وهک کشود و معموًال به نو یجاد میدارد ا یه بار منفکن یبار مثبت دارد با زم
خورد، و  یان میمسطح به انسانھا و چھارپا یابانھایء مرتفع، و در بیدرختان و ھر ش

ستر کل به خایرد، تبدیان آن قرار گیدر م یزیه ھر چکاد است یز یحرارت آن به قدر
را در ھمان نقطه به ھمراه دارد (و به  یدیشد ی ن لرزهیب و زمیمھ یشود و صدا یم

 .۲/۱۰۰؛ و مسند احمد ۳۴۵۰ح  ۵/۵۰۳ترمذی  -١
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نند، چرا ک یاطالق م» آتش«و گاه به » مرگ«صاعقه را به  یه گاھکن جھت است یھم
 ا عذاب به ھمراه دارد)یا مرگ و یه آتش ک

پرست را به  افر و چندگانهکار و کش و ستمکاز اقوام سر یعزوجل گروھو خداوند 
 رد.کھا مجازات و عذاب  ن صاعقهیھم ی لهیوس

 

 





 
 

 

 

 فصل سوم

 )دراسته تتّم  لم] (۱۲[ - ۱۵۲۲

َ�ْ�ِ  بِْن  هِ لّٰ ـال َ�بْدِ  بِْن  اَعِمرِ  َ�نْ  نَّهُ  الزُّ
َ
  تََركَ  الرَّْعدَ  َسِمعَ  إَِذا اَكنَ  �

ْ
 ُسبَْحانَ : َوَقاَل  َحِديَث ـال

ي ِ
َّ

ـمَ وَ  حِبَْمِدهِ  الرَّْعدُ  �َُسبِّحُ  اذل
ْ
اهُ . خيفته من َالئَِ�ةُ ال وَ الك رَ  .)١(مَ

غّرش ابر را  یھرگاه صدا یت است که ویروا س ری) از عبدالله بن زب۱۲( -۱۵۲۲
 خواند: یدعا را من یکرد و ا ید، سخن گفتن (با مردمان) را رھا میشن یم

ي �َُسّبح الرعد حبمده«
ّ

 ».املالئ�ة من خيفتهو ُسبحان اذل
(به زبان حال) و » رعد«پاک و منّزه است که  یھا، خداوند یستیھا و ناشا یاز ناتوان«

 ».ندیگو یخدا را م یزدان، حمد و ثنایبت و عظمت یفرشتگان (به زبان قال) از ھ
 ].ت کرده استیث را مالک رواین حدی[ا

و » رعد«، »برق«نجا، الزم است که به ی: در ا»احلديث كاذا سمع الرعد، تر« شرح:
 شود. یا اشاره» صاعقه«

 یھا ستهیابر با الکتر ی ش برق، به خاطر آن است که دو قطعهیدای، پیاز نظر علم
م برق که یشوند و درست ھمانند سر دو س یک می) به ھم نزدیمختلف (مثبت و منف

جاد کرده و به اصطالح، یا یمیعظ ی ز جرقهیھا ن زنند، آن یجرقه م یکیبه ھنگام نزد
 شوند. یم یکیالکتر ی هیتخل

 یشود، صدا یم در برابر چشم ما آشکار میکه از سر دو س یکوچک یھا اگر جرقه
برق به خاطر گسترش ابر و باال بودن  یآسمان ی جرقه یدارند، در عوض، صدا یفیخف

 آورد. یرا به وجود م» رعد«د است که یشد یا اندازهسته، به یزان الکتریم
شه یکه ھم -ن یمثبت است، به زم ی ستهیالکتر یکه دارا یو ھرگاه قطعه ابر

شود که آن  یجاد مین و ابر ایان زمیک شود، جرقه در مینزد -دارد  یمنف ی ستهیالکتر

 .»اب الکالمکت«، ۲۶ح  ۲/۹۹۲موطأ مالک  -١
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ن و ین، زمک سر آیل است که ین دلیند و خطرناک بودنش به ھمیگو یم» صاعقه«را 
ک ی یدھد؛ حتّ  یل میم را تشکین سیاست که به اصطالح، نوک ا یمرتفع یھا نقطه

شود و  یم منفین سیل به نوک ایابان، ممکن است در عمل، تبدیک بیانسان، در 
ل به یکوتاه، تبد ی ک لحظهید و در یبر سر او فرود آ یوحشتناک ی درست، جرقه

د فورًا یھا، با ابانیکه به ھنگام رعد و برق در ب ل استین دلیز به ھمیخاکستر شود؛ و ن
دراز  یا در گودالی، پناه برد و یمرتفع ی ا ھر نقطهیا کوه و یوار یا دیبه کنار درخت 

 د.یکش
شود، با اکتشافات  یمحسوب م ید شوخی، شایکه از نظر بعض» برق«به ھر حال؛ 

ل، به سه قسمت یرد که در ذدا یفراوان یھا روز ثابت شده است که فوائد و برکت یعلم
 شود: یآن اشاره م

 ی ھزار درجه ۱۵گاه در حدود  -اد یالعاده ز ھا، معموًال حرارت فوق ؛ برقیاریآب -۱
 یاز ھوا یادیاست که مقدار ز ین حرارت، کافیکنند؛ و ا ید میتول -گراد یسانت

فشار جه، فشار فورًا کم شود؛ و پرواضح است که در یاطراف را بسوزاند و در نت
ل است که غالبًا، به دنبال جھش برق، ین دلیبارند؛ و به ھم یکم، ابرھا م

ن رو، یزند و از ایر یدرشت باران فرو م یھا شود و دانه یشروع م ییرگبارھا
 است. یاریاز وظائفش آب یکیبرق در واقع، 

باران، با  یھا شود، قطره یکه برق با آن حرارتش آشکار م ی؛ به ھنگامیسمپاش -۲
» ژنهیآب اکس« یعنین، یشود و آب سنگ یب میترک یژن اضافیاکس یارمقد

)۲O۲Hاز آثارش،  یکیژنه، یکنند؛ و پرواضح است که آب اکس یجاد می) ا
 یشستشو یبرا یل، در مصارف طبّ ین دلیھا است. به ھم کروبیکشتن م

ھا  نیکه بر زم یژنه، ھنگامیآب اکس یھا ن قطرهیرود؛ ا یھا به کار م زخم
 یخوب یبرد و سمپاش یان میرا از م یاھی گ یھا یماریبارند، تخم آفات و ب یم

اند: ھر سال که رعد و برق کم باشد،  ن جھت گفتهیکند؛ و به ھم یھا م از آن
 شتر خواھد بود.یز بین یاھیآفات گ

 -ب ید و ترکیکه بر اثر برق و حرارت شد -باران  یھا ؛ قطرهیه و کودرسانیتغذ -۳
ھا و  نیده شدن بر زمیکه به ھنگام پاشکند  می دایپ یدکربنیک حالت اسی

 ،قین طریاھان، از ایسازد و گ یم یاھیک نوع کود مؤّثر گیھا،  ب با آنیترک
 شوند. یه میتغذ
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 یھا سال از مجموع برق یکه در ط یاند: مقدار کود از دانشمندان گفته یبرخ
العاده  ن تن است؛ که رقم فوقویلیھا م د، دهیآ ین به وجود میزم ی آسمان در کره

 باشد. یم ییباال
عت، یت طبیخاص یش پا افتاده و بیبه ظاھر پ ی دهین پدیم که ھمینیب ین، میبنابرا

ن، یه؛ و ایو ھم تغذ یکند، ھم سمپاش یم یاریچقدر پربار و پربرکت است. ھم آب
بر  یاست که رھنمون روشن یعالم ھست ی از اسرار شگرف و پردامنه یکوچک ی نمونه
 تواند باشد. یم یخداشناس ی مسأله
 »:ح رعدیتسب«

 برابر در یھست عالم موجودات حمد و حیتسب از سخن قرآن، مختلف اتیآ در
 بدون هک باشد بحث مورد هیآ حتریصر ھمه از دیشا هک آمده انیم به بزرگ خداوند

 شانھا،کھک و ستارگان آسمان، و نیزم ،یھست عالم موجودات ھمه استثنا، چگونهیھ
 و حیتسب نیا در را اتم کوچک یھا دانه یحت و درختان یبرگھا و واناتیح و انسانھا

 .داند یم یکشر یعموم حمد
 به ینوع به یموجود ھر است، غوغا و زمزمه پارچهیک یھست عالم: دیگو یم قرآن

 ندهکاف نیطن یھست عالم پھنه در خاموش یا غلغله و است، مشغول حق یثنا و حمد
 نور به جانشان و قلب هک یشمندانیاند اما ندارند، را آن دنیشن یتوانا خبران یب هک
 به و شنوند یم جان و گوش به یخوب به سو ھر از را صدا نیا است، روشن و زنده مانیا

 : شاعر گفته
 شد باز یچشم بیغ از را تو گر

 

 شد ھمراز جھان ذرات تو با 
 

 گل نطق و کخا نطق و آب نطق
 

 !دل اھل حواس محسوس ھست 
 

 ج  نھان عالم در ذرات جمله
 

 شبان و روزان ندیگو یم تو با 
 

 میباھش و ریبص و میعیسم ما
 

 میخامش ما نامحرمان شما با 
 

 دیشو جان جان یسو یجماد از
 

 دیبشنو عالم یاجزا غلغل 
 

 دتیآ جمادات حیتسب فاش
 

 دتیبزدا لھایوأت ی وسوسه 
 

 مفسران و فلسفه و دانشمندان انیم در حیتسب و حمد نیا قتیحق ریتفس در یول
 : است گفتگو اریبس

 ی صهخال هک »یقال« یبعض و اند، دانسته »یحال« حیتسب و حمد را آن یبعض
 :دیخوان یم لیذدر  است ما قبول مورد آنچه با را آنھا نظرات
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 را آن ما آنچه از اعم جھان نیا موجودات ذرات ی ھمه هک معتقدند یجمع  -۱
 در و شعورند، و کدر نوع یک یدارا ھمه رعاقلیغ و جانیب ای میشمار یم عاقل
 کدر نحوه به میستین قادر ما چند ھر ند،یگو یم خدا حمد و حیتسب خود عالم

 .میبشنو را آنھا حیتسب و حمد زمزمه و میبر یپ آنھا احساس و

ِ ٱ ۡشَيةِ َ�ۡهبُِط ِمۡن خَ �نَّ ِمۡنَها لََما ﴿ مانند یاتیآ  از سنگھا از یبعض« :]۷۴[البقرة:  ﴾�َّ
 ».افتند یم نییپا به وھھاک فراز از خدا ترس

�ِض ﴿: مانند
َ
تَۡيَنا َطآ�ِعِ�َ  ئۡتَِياٱَ�َقاَل لََها َولِۡ�

َ
� ٓ ۡو َكۡرٗها قَاَ�َا

َ
 .]۱۱[فصلت:  ﴾َطوًۡ� أ

 از ما گفتند آنھا د،یآ من فرمان به راھتک ای اطاعت یرو از فرمود نیزم و آسمان به خداوند«
 دهیعق نیا بر گواه توان یم را آن مانند و... )۱۱ هیآ فصلت سوره( »مییآ یم اطاعت در

 .گرفت
 زبان را آن ما هک است یزیچ ھمان حمد، و حیتسب نیا هک معتقدند یاریبس  -۲

 دقت( قال نه است حال زبان به یول ،یمجاز نه است یقیحق م،ینام یم حال
 .)دینک

 در یخواب یب و رنج و درد و یناراحت آثارکه  کسی به شود یم اریبس :هکنیا حیتوض
 اما یگو ینم سخن تیناراحت از تو چند ھر: میگو یم است انینما او چشم و چھره
 و درد از هک دھد یم یگواھ ات چھره و ،ینرفت خواب به شبید هک دیگو یم تو چشم
  .!یبر یم رنج یاھکجان یناراحت

 الشعاع تحت را »قال زبان« هک است رومندین و یقو آنقدر یگاھ »حال زبان« نیا
 : شاعر ی گفته به و زدیخ یبرم آن بیذکت به و دھد یم قرار خود

  فسون و رکم با هک گفتم
 

   !درون راز نمک پنھان 
 خون هک گردد ینم پنھان

 

 ! رود یم دگانمید از 
 

 نیراست ھنر از یارکشاھ هک بایز اریبس تابلو یک هک ردک ارکان توان یم ایآ گرید یسو از
 ارکان توان یم ایآ د؟یگو یم ثنا و مدح را او و دھد یم نقاش مھارت و ذوق بر یگواھ است

 را آنھا ماً ئدا  و ند؟یکم تیاکح آنھا یعال حهیقر از نامدار و بزرگ یشعرا شعر وانید هک ردک
 یمغزھا و بزرگ یھا ارخانهک و میعظ یساختمانھا هک شد رکمن توان  یم ایآ د؟یستا یم
 سخن خود رکمبت و مخترع و سازنده از یزبان یب زبان با آنھا، امثال و یکترونکال ی دهیچیپ
 نند؟ک یم شیستا آنھا از خود حّد  درھریک  و ند،یگو یم
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 و رازھا آنھمه با بش،یعج نظام آن با یھست شگرف عالم هک ردک قبول دیبا نیبنابرا
 حمد و حیتسب یھمگ زا رتیح یھایارک زهیر آن با و اش نندهک رهیخ عظمت آن با اسرار،

 .ندیگو یم خدا
 نظم و ساختمان باشد؟ یم وبیع از شمردن منزه و کپا یمعن به جز »حیتسب« مگر

 .است مبرا یبیع و نقص گونه ھر از آن خالق دیگو یم یھست عالم نیا
 صفات از نشیآفر جھان نظام باشد؟ یم مالک صفات انیب جز یزیچ »حمد« مگر

 .دیگو یم سخن او ریفراگ و عیوس متکح و انتھا یب قدرت و انیپا یب علم از خدا، مالک
 و اسرار از ییھا گوشه از برداشتن پرده و بشر، دانش و علم شرفتیپ با مخصوصاً 

 .است شده ارترکآش موجودات یعموم حیتسب و حمد نیا پھناور، عالم نیا یرازھا
 معرفت از یدفتر را سبز درختان یبرگھا از یبرگ ھر پرداز تهکن شاعر آن روز یک اگر

 هکبل دفتر یک نه برگھا نیا ی درباره امروز شناس اهیگ دانشمندان دانست، یم ردگارک
 تا گرفته سلولھا یعنی آن یاجزا نیترکوچک زیاسرارآم ساختمان از و اند، نوشته تابھاک

 مشخصات ریسا و هیتغذ و یاریآب یھا رشته و آن، یتنفس دستگاه و برگ، ھفتگانه طبقات
 .اند ردهک بحثھا تابھا،ک نیا در برگھا دهیچیپ اریبس

 در را حشیتسب یرسا آواز و دھد یسرم دیتوح ی نغمه روز و شب یبرگ ھر نیبنابرا
 خبران یب اما ند،ک یم پخش ھا دره یدگیخم در وھھا،ک فراز بر جنگل، و باغ درون

  .!بسته زبان و شمارند یم خاموشش فھمند، ینم آن از یزیچ
 آن به ازین و است کدر قابل امالً ک موجودات یعموم حمد و حیتسب یبرا یمعن نیا

 یقاطع لیدل هک چرا میشو لئقا شعور و کدر یھست عالم ذرات ھمه یبرا ما هک ندارد
 انیب را حال زبان ھمان ادیز احتمال به زین گذشته اتیآ و ستین دست در آن یبرا
 .ندک یم

 :سوال یک به پاسخ
 تیاکح حمد و حیتسب از منظور اگر هکنیا آن و ماند یم یباق سوال یک نجایا در یول
 را او »ی هیثبوت« و »هیسلب صفات« و است، خدا قدرت و عظمت و کیپا از نشیآفر نظام
 یبعض اگر د؟یفھم ینم را آنھا حیتسب و حمد شما دیگو یم قرآن چرا پس دھد یم شرح

 .فھمند یم هک دانشمندان اقلحّد  نفھمند
 : دارد پاسخ دو الؤس نیا یول
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 و است انکمشر مخصوصاً  و نادان مردم تیثرکا با سخن یرو هکنیا نخست
 یعام ھر هک ھستند مستثنا عموم، نیا از دارند قرار تیاقل در هک مانیا با دانشمندان

 .دارد یئاستثنا
 ھمانند میدان ینم آنچه برابر در میدان یم عالم نیا اسرار از ما آنچه هکنیا گرید
 درست اگر هک م،یعظ وهک یک مقابل در است یاھک ذره و ایدر برابر در است یا قطره

 .گذاشت آن بر توان ینم دانش و علم نام یحتّ  میشیندیب
 من دانش دیرس بدانجا تا

 

 !نادانم هک یبدانستم هک 
 

 میباش دانشمند چند ھر را موجودات نیا حمد و حیتسب ما واقع در نیبنابرا
 نیا یرو و بزرگ تابک یک از است لمهک یک تنھا میشنو یم را آنچه هک چرا میشنو ینم

 و حیتسب شما گفت انیجھان ھمه به خطاب یعموم مکح یک صورت به توان یم حساب
 کدر آنچه رایز د،ینک ینم کدر دارند زبانحال به هک را یھست عالم موجودات حمد

 .دیآ ینم حساب به هک است زیناچ یبقدر دینک یم
 در موجودات یعموم حیتسب و حمد هک اند داده احتمال زین مفسران از یبعض  -۳

 یعیتشر و ینیوکت حیتسب گرید ریتعب به ای قال و حال زبان از یبکیتر نجایا
 و حمد شعور و کدر یرو از فرشتگان ھمه و انسانھا از یاریبس هک چرا باشد،

 و عظمت از زبانحالشان با زین موجودات ذرات یھمگ و ندیگو یم او یثنا
 .نندک یم بحث خالق یبزرگ

 یعنی جامع قدر در یول است متفاوت ھم با حیتسب و حمد نوع دو نیا چه گر
 .باشند یم کمشتر ح،یتسب و حمد لمهک عیوس مفھوم
 تر دلچسب ھمه از میردک انیب هک شرح آن با دوم ریتفس است دایپ هکچنان یول
 .است
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، یقیصد ،زاھدان »ج امبریبا سنت پ ییآشنا« ،- ۱۳۴۹ ،میمحمد سل ،آزاد ۱
 ش.۱۳۷۸

روت، دار یب» یروح المعان«، ۱۲۷۰  - ۱۲۱۷ ،، محمود بن عبداللهیآلوس ۲
 ق.۱۴۲۲، هیالعلمتب کال

، ترجمه عبدالرسول گل »آداب تجارت و کسب حالل«، ابراھیم بن محمد ۳
 .۱۳۷۹رانی، تھران، احسان، 

»  لیالجرح و التعد« ،.ق۳۲۷  - ۲۴۰ ،عبدالرحمن بن محمد ،حاتم یابن اب ۴

 ق.۱۴۲۲، هیتب العلمکروت، دار الیعبدالقادر عطاء، ب یق مصطفیبتحق
رجال  یب فیب التھذیتھذ«، .ق۸۵۲  - ۷۳۳ ،یاحمد بن عل ،یابن حجر عسقالن ۵

، دار روتیبن معوض، ب یل احمد عبدالموجود و علق عادیبتحق »ثیالحد
 ق.۱۴۲۵ه، یتب العلمکال

ح یبشرح صح یفتح البار«، .ق۸۵۲  - ۷۳۳ ،ی، احمد بن علیحجر عسقالنابن  ۶

 ق.۱۴۰۸، یاء التراث العربیروت، دار احیب» یالبخار
ترجمه  »مناقب امام اعظم« ،.ق۹۷۴  -  ۹۰۹ ،، احمد بن محمدیثمیابن حجر ھ ۷

 ش۱۳۷۷خ االسالم احمد جام، ی، شعبدالرئوف مخلص، تربت جام
ر یخ یھد یزاد المعاد ف«، .ق۷۵۱  -  ۶۹۱ ،رکب یه، محمد بن ابیجوز میابن ق ۸

 ق.۱۴۱۴، روت، الرسالهیب ارنووط و عبدالقادر ارنووط، بیشع قیبتحق »العباد
، روتیب »میر القرآن العظیتفس« .ق۷۷۴  -  ۷۰۰ ،ل بن عمریر، اسماعیثکابن  ۹

 ق۱۴۲۲ه، یتبه العصرکالم
 ش.۱۳۷۸ ،احسان ،تھران »یقرآن شناس« ،۱۳۸۳ - ۱۳۰۵عبدالله،  ،انیاحمد ۱۰
ح یشرح صح یالقار ةعمد« ،.ق۸۵۵  - ۷۶۲ ،محمودبن احمد ،ینیبدرالع ۱۱

 ق.۱۴۲۴ ،یاء التراث العربیدار احروت، یب »یالبخار
ترجمه محمد مقدس، تھران،  »فرھنگ المورد« ، - ۱۹۱۸ ،ریمن ،کیبعلب ۱۲
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 ش.۱۳۸۵ ،ریبکریام
محمد  :ترجمه »ب انسانیفر یطان براینفوذ ش یراھھا«د یعبدالحم ،یبالل ۱۳

 ش.۱۳۷۸ ،احسان ،، تھرانیدیصالح سع
 ،یراچک »یالسنن شرح جامع الترمذمعارف « ،- ۱۳۹۷ ،وسفیمحمد  ،یبنور ۱۴

 تا]،  ی[ب
، ترجمه: فیض محمد بلوچ، »الشمائل المحمدیه«ترمذی، محمد ابن عیسی،  ۱۵

 .۱۳۹۰تربت جام، خواجه عبدالله انصاری، 
، ترجمه: فیض محمد بلوچ، تربت جام، »درآمدی بر علوم حدیث«تھان، محمود،  ۱۶

 .۱۳۸۹خواجه عبدالله انصاری، 
ر، یبکریام ،تھران،انیبید طبید حمیترجمه: س» فرھنگ الروس«ل یخل ،ُجّر  ۱۷

 ش.۱۳۸۶
شف الظنون عن ک« ،.ق۱۰۶۷  - ۱۰۱۷ ،بن عبدالله یمصطف ،فهیخل یحاج ۱۸

 ق۱۴۱۴ ،رکدار الف ،دمشق »تب و الفنونکال یاسام
 یعل کالمستدر« ،.ق۴۰۵  - ۳۲۱ ،محمد بن عبدالله ،یشابوریم نکحا ۱۹

 ق۱۴۲۲ ،رکدارالف ،روتیب،یق محمد مطرجیبتحق »نیحیالصح
 یا ت، ضربهیاھش جمعک« ،۱۳۷۴ - ۱۳۰۵ ،نیمحمدحس ،یطھران ینیحس ۲۰

موسسه ترجمه و نشر دوره  مت ـکنشر ح ،جا] ی[ب»نیر مسلمیکن بر پیسھمگ
 ق۱۴۱۵ ،علوم و معارف اسالم

 ش.۱۳۸۴ ،احسان ،تھران» ر نوریتفس« ،یمصطف ،دل خرم ۲۱
ق یبتحق »حیالمصاب ةوکمش« ق۷۴۱  -   ،محمد بن عبدالله ،یب عمریخط ۲۲

 ق.۱۴۲۴ ،هیتب العلمکدار ال ،روتیب ،یتانیجمال ع
 یھا شماره »اسالم یندا یو اجتماع ی، فرھنگینیفصلنامه د«دارالعلوم زاھدان  ۲۳

 .زاھدان ،۳۰-۲۹ ،۴، ۲۴
ب یق شعیبتحق »ر اعالم النبالءیس« ،.ق۷۴۸  - ۶۷۳ ،محمد بن احمد ،یذھب ۲۴

 ق.۱۴۲۴ ،رکدار الف ،ارنووط، دمشق
اء یدار اح ،روتیب »الحفاظ ةرکتذ« ،.ق۷۴۸  - ۶۷۳ ،محمد بن احمد ،یذھب ۲۵

 تا]. ی، [بیالعرب التراث
دار  ،دمشق »و المنھج عۀیو الشر ةدیالعق یر فیر المنیالتفس« ،وھبه ،یلیزح ۲۶
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 ق.۱۴۱۸ ،رکالف
 ش.۱۳۸۱ ،احسان ،تھران »اصول الفقه یز فیالوج« ،وھبه ،یلیزح ۲۷
 م.۲۰۰۷ ،نییدار العلم للمال» االعالم«۱۹۶۶،  - ۱۸۹۳ ،نیرالدیخ ،یلکزر ۲۸
اء التراث یدار اح ،روتیب» شافکال«،.ق۵۳۸  - ۴۶۷ ،مرمحمود بن ع ،یزمخشر ۲۹

 ق.۱۴۲۴، یالعرب
ترجمه:  »آن یق اسالمیدق یبدعت به معنا« ،عبدالرحمن کعبدالمل ،یسعد ۳۰

 ش۱۳۸۰ ،سنندج ،ردستانک، یزیر صادق تبریام
ر یترجمه ام »د اھل سنت و جماعتیشرح عقا«، عبدالرحمن کعبدالمل ،یسعد ۳۱

 ش.۱۳۷۹ ،ردستانک ،سنندج ،یزیصادق تبر
 »داود یحل سنن اب یبذل المجھود ف«،م،۱۹۲۷ -  ل احمد،یخل ،یسھارنفور ۳۲

 ق۱۴۲۷ ،هیدار البشائر االسالم ،روتیب
 »علوم القرآن یاالتقان ف« ،.ق۹۱۱  - ۸۴۹ ،رکب یعبدالرحمن بن اب ،یوطیس ۳۳

 ،تھران ،میح محمد ابوالفضل ابراھیبتصح ،ینیقزو یحائر یترجمه: مھد
 ش.۱۳۸۲ر، یبکریام

 ،یق عبدالرزاق المھدیتحق »االعتصام« ،ق۷۹۰ -  ،یم بن موسیابراھ ،یشاطب ۳۴
 ق.۱۴۲۶ ،یتاب العربکدار ال ،روتیب

» االخبار یل االوطار، شرح منقین« ،.ق۱۲۵۰  - ۱۱۷۳ ،یمحمد بن عل ،یانکشو ۳۵
 ق.۱۴۲۲ ،یاء التراث العربیدار اح ،روتیب ،ن خطابیق عزالدیبتحق

 ق۱۴۰۶،دار القلم ،روتیب» ریالتفاس ةصفو«، -۱۹۲۶، یمحمد عل ،یصابون ۳۶
ان یالتب ی(ترجمه فارسیبر علوم قرآن یدرآمد« ،-۱۹۲۶، یمحمد عل ،یصابون ۳۷

ردستان، ک ،، سنندجینین حسیترجمه: محمد بھاءالد »علوم القرآن) یف
 ش.۱۳۸۶

 ،روتیب »نیاض الصالحین لطرق ریل الفالحیلد«،، محمد بن عالنیشافع یقیصد ۳۸
 ق.۱۴۲۱ ،یاء التراث العربیدار اح

 ،ر حسن زادهکترجمه: ابوب» ین االسالمیروح الد«ف عبدالفتاح، یعف ،طباره ۳۹
 ش.۱۳۷۵ ،یمحمد ،سقز

 یذو ،قم »میرکالمعجم المفھرس اللفاظ القرآن ال« ،محمد فؤاد ،یعبدالباق ۴۰
 ش.۱۳۸۴، یالقرب
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 ،ر حسن زاده، تھرانکترجمه: ابوب »اللؤلؤ و المرجان« ،محمد فواد ،یعبدالباق ۴۱
 ش.۱۳۸۴احسان، 

وسف یترجمه: محمد » معارف القرآن«م، ۱۹۶۳ -۱۸۸۳ ،عیمحمد شف ،یعثمان ۴۲
 ش۱۳۷۷خ االسالم احمد جام، یش ،تربت جام» ن پور،یحس

 ،دھنه، تربت جام یدیترجمه: محمدعمر ع »علوم القرآن« ،یمحمدتق ،یعثمان ۴۳
 ش۱۳۸۳خ االسالم احمد جام، یش

دار  ،روتیب ،رکق محمود شایبتحق »فتح الملھم ملۀکت« یمحمدتق ،یعثمان ۴۴
 ق.۱۴۲۶ ،یالتراث العرباء یاح

تربت » د بزرگزاده،یعبدالحم :ترجمه »یدرس جامع الترمذ« یمحمدتق ،یعثمان ۴۵
 ش۱۳۸۳خ االسالم احمد جام، یش ،جام

، یق حازم القاضیبتحق »اعالء السنن« ،ق۱۳۹۴ -۱۳۱۰، ظفراحمد، یعثمان ۴۶
 ق.۱۴۱۸ ،هیتب العلمکدار ال ،روتیب

، ترجمه مرکز تحقیق و ترجمه دارالعلوم »ترمذیدرس «عثمانی، محمدتقی،  ۴۷
 .۱۳۸۹زاھدان، زاھدان، صدیقی، 

، لقمان محمدپور، تھران، احسان، »قھرمان قھرمانان«عزام عبدالرحمن،  ۴۸
۱۳۷۷. 

» م؟ینکت یچگونه فرزندان خود را ترب« ،۱۹۸۷  - ۱۹۲۸ ،عبدالله ناصح ،علوان ۴۹

 ش.۱۳۷۷ ،احسان ،تھران ،یترجمه: عبدالله احمد
 ش.۱۳۸۲ر، یبکریام ،تھران »دیفرھنگ عم« ،حسن ،دیعم ۵۰

 ةدیعق ی(ترجمه فارسین اسالمیباور راست« ،۱۹۹۵  - ۱۹۱۷ ،محمد ،یغزال ۵۱ 
 ش.۱۳۷۳، ی، سقز، محمدیمیترجمه: محمود ابراھ»المسلم)

  
۵۲ 

 تابکروت، دار الیب» نیاء علوم الدیاح«،.ق۵۰۵  - ۴۵۰ ،محمد بن محمد ،یغزال
 .تا] ی، [بیالعرب

  
۵۳ 

 »ر)یبکر یب (تفسیح الغیمفات« .ق۶۰۶  -  ۵۴۴ ،محمد بن عمر ،یفخر راز
 ق.۱۴۲۵ ،هیتب العلمکروت، دار الیب

  
۵۴ 

، عبدالغنی براھویی، تھران، احسان، »نماز شب«فرج، بسام عطیه اسماعیل، 
۱۳۸۳. 

 ،مشعر ،تھران» نه منورهیرمه و مدکه مکم یاسالم خ و آثاریتار«اصغر  ،قائدان  
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 ش.۱۳۸۶ ۵۵
  

۵۶  
 ةوکح شرح مشیالمفات ةمرقا«،.ق۱۰۱۴  -  ،بن سلطان محمد یعل ،یقار

 ق.۱۴۱۴ ،رکروت، دار الفیب ،ل العطاریمحمد جم یق صدقیبتحق» حیالمصاب
  

۵۷ 
 ،یاحمد نعمت :ترجمه »صرمعا یفقھ یھا دگاهید«،  - ۱۹۲۶ ،وسفی ،یقرضاو
 ش.۱۳۸۴ ،احسان ،تھران

  
۵۸ 

، سنندج، یترجمه: عمر قادر »ت و اخالصین«،  -  ۱۹۲۶ ،وسفی، یقرضاو
 ش۱۳۷۸، یقادر

 »ح با اختالفاتیو مواجھه صح یاسالم یداریب« ، - ۱۹۲۶ ،وسفی ،یقرضاو ۵۹ 
 ش۱۳۷۷ ،احسان ،، تھرانیترجمه عبدالرسول گلران

 ،یمیز سلیعبدالعز :ترجمه »یجامعه اسالم یدورنما«، - ۱۹۲۶ ،وسفی ،یقرضاو ۶۰ 
 ش.۱۳۷۸ ،احسان ،تھران

 یم ساعدیترجمه: محمدابراھ »سنت و بدعت«، - ۱۹۲۶ ،وسفی ،یقرضاو  ۶۱ 
 ش. ۱۳۸۱سنت،  ،بادی، تایرود

  
۶۲ 

، محمد ستاری خرقانی، تھران، احسان، »عبادت در اسالم«قرضاوی، یوسف، 
۱۳۷۹. 

  
۶۳ 

اء یدار اح ،روتیب »ام القرآنکالحالجامع « .ق۶۷۱  -  ،محمد بن احمد ،یقرطب
 ق.۱۴۲۲، یالتراث العرب

  
۶۴ 

 »کموطاء مال یال کاوجز المسال« ،م۱۹۸۱ -۱۸۹۸ ،ایرکمحمد ز ،یاندھلوک
 ق۱۴۲۰ ،هیتب العلمکدار ال ،روتیب ،من صالح شعبانیق ایبتحق

  
۶۵ 

 ةوکمش یح علیق الصبیالتعل«، م۱۹۷۴ – ۱۸۹۹س، ی، محمدادریدھلوانک
 تا] ی[ب ،هیدیتبه رشک، متهیوک »حیالمصاب

  
۶۶ 

ترجمه محمد » یرت مصطفیس«،م۱۹۷۴ – ۱۸۹۹، سی، محمدادریاندھلوک
 تا] ی، [بن بریجا]، حس یبر، [ب نین حسیام

  
۶۷ 

شرح سنن  یالعرف الشذ«ق، ۱۳۵۲ -۱۲۹۲ ،محمد انورشاه ،یریشمک

 ق.۱۴۲۵ ،یاء التراث العربیروت، دار احیر، بکح محمود شایبتصح »یالترمذ
  

۶۸ 
ح یصح یعل یض الباریف«ق، ۱۳۵۲ -۱۲۹۲ ،محمد انورشاه ،یریشمک

  ،ق۱۴۲۶ ،هیتب العلمکدارال ،روتیب »یالبخار
ق یرح ید نبوت(ترجمه فارسیخورش« ،-۱۹۴۳ ،الرحمن ی، صفیفورکمبار  

 



 مصابیحترجمه و شرح مشکوة ال    ٧٧٢

 .ش۱۳۸۵ ،احسان ،، تھرانکیفشار یلسان یترجمه: محمدعل »توم)المخ ۶۹
  

۷۰ 
 ،تربت جام »میرکقرآن  ید از اعجاز علمیجد ییجلوه ھا« ،عبدالرئوف ،مخلص

 ش۱۳۷۶خ االسالم احمد جام، یش
  

۷۱ 
خ االسالم احمد جام، یش ،تربت جام» انوارالقرآن«عبدالرئوف  ،مخلص
 ش.۱۳۸۰

  
۷۲ 

ا، تھران، ین یمیرح یترجمه: مصطف» المنجد« ،۱۹۴۶ - ۱۸۶۷ ،سیلو ،معلوف
 ش۱۳۸۰صبا، 

  
۷۳ 

 ،هیتب االسالمکدار ال ،تھران» ر نمونهیتفس« ، - ۱۳۰۵ ،ناصر ،یرازیارم شکم
 ش.۱۳۸۵

  
۷۴ 

 :ترجمه »خ دعوت و اصالحیتار« ،م۱۹۹۹ -۱۹۱۳ ،یابوالحسن عل ،یندو
 ش.۱۳۶۲ ،یدامن ،رانشھریا ،یم دامنیمحمدابراھ

  
۷۵ 

 ،، تھرانیم عثمانکیترجمه: عبدالح »الگو یدر جستجو« مانیسل ،یندو
 ش۱۳۸۰،یعثمان

  
۷۶ 

تبه کروت، المیب» ح المسلمیشرح صح« ،ق۶۷۶ - ۶۳۱بن شرف،  ییحی، ینوو
 ق.۱۴۲۲ه، یالعصر
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