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  سخن مترجمان
به سفارش و تشويق دوستي همدل و همزبان، حدوداً ده سال پيش كتاب حاضر به 

له. عواملي چند در كار بود كه كار نشر آن عبرگردانده شد. الدال علي الخير كفافارسي 

را به تأخير انداخت. مجوز انتشار كتاب را گرفتيم و ناشر در شرف انتشار آن بود كه 

اوند جزاي خير مترجم و عوامل چاپ آن را گر از آن عرضه شد كه خداي دي ترجمه

هاي نسبتاً زياد مؤلف و نيز  ها، اصالحات و بازبيني دهد اما ترجمة حاضر افزوده

  تر به همراه تهية فهرست موضوعي براي كتاب را داراست. اي تازه مقدمه

رسي نويسنده است كند دست اي كه براي خواننده كنجكاو جلب نظر مي نخستين نكته

هاي مختلف  به متون و منابعي كه تعداد زيادي از آنها به صورت خطي در كتابخانه

اند. اين، از سوي عظمت و گستره  و هنوز به كسوت طبع در نيامدهشوند  داري مي نگه

دهد كه  مسابقه فرهنگ زرين اسالمي نشان مي هاي ديني را در بسيار وسيع دانش

فرسايي  قف هنر و دانش خود براي دين خدا چه زحمات طاقتدانشمند مسلمان با و

اند و از سويي ديگر  قت و عمق انجام دادهگون آن هم با آن همه د هاي گونه هدر عرص

مؤلف و تخصص مرحوم ناصرالدين ألباني در شناساي  نظير حاكي از دقت و عمق كم

ي كه در اين فن احاديث صحيح و ضعيف از هم و جرحه و تعديل آنها بنا بر اصول

  الحديث وجود دارد. شريف يعني علم

شناسي دانشي بس مهم بوده و هست. قول و فعل  علم حديث يا حديث

ترين هديه و ارمغان  رباني است. قرآن، اين گرامي مكمل و مفسر وحي صاهللا رسول

خداوند به انسان و امت آخر زمان، صحيح و سالم و به دور از تحريف آنگونه كه به 

  پيامبر رسيده بود به ما نيز رسيده است؛ دست

﴿$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ pp pptttt mm mm::::﴾  )9/ حجر(.  

  .»ايم و به راستى ما نگهبان آن هستيم بى گمان ما قرآن را فرو فرستاده«

اما حديث نبوي در طول تاريخ گرفتار مشكالتي آمده و از همين رو بود كه پيامبر 

يم اسالم طريقة تشخيص حديث صحيح و ناصحيح را از هم، تطبيق آن با قرآن حك

  بيني شده بود. اب امري پيشعرفي كرده بودند. گويي براي آن جنم
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انگيزي به استماع حديث و  هاي نخست اسالمي اهتمام بسيار زياد و شگفت در سده

ها  ر اين تالششد و در بست هاي درس و بحث و محض مي يادگيري آن و ايجاد حلقه

و آثار ها  ها دانشمندان بزرگي با تخصص در علم حديث و با عرضة كتاب و مجاهدت

گرانقدري چون صحاح سته برآمدند. اهميت اين دانش تا بدانجاست كه حتي  مهم و

زهاد و عرفايي بزرگ چون سفيان ثوري، حكم ترمذي، حسن بصري و ديگران از 

اصل چنين رويكردي بركات زيادي به همراه شك ح اند كه بي محدثان بزرگ بوده

  داشته است.

بسياري از منابع مهم در  روشن است كه زبان اصلي متون دين اسالم عربي است و

اند. امام اسالمي دين هم جهانيان است. روح دين،  طول تاريخ به اين زبان نگاشته شده

و از و پيوند است  شناسد. زبان وسيلة تفهيم و تفاهم و ارتباط عرب و غيرعرب نمي

آنجا كه خيل عظيمي از مردم به لحاظ ندانستن عربي از دسترسي مستقيم به معارف 

اند و با عنايت به نياز فراواني كه هست متون و آثار مهم اسالمي بايد  بهره دين اسالم بي

به زبانهاي مختلف در سطح دنيا برگردانده شود تا معارف اسالمي در دسترس همگان 

  كند. تواني دارند سنگين ميرد و اين وظيفه كساني را كه در اين باب قرار گي

خوريم  بسي جاي تأسف است كه گاهي به افرادي آن هم با سن و سال باال برمي

x‚$−ƒÎ) ß‰ç7 ﴿كه حتي معناي  ÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡ nΣ ∩∈∪﴾ دانند و اين در حالي  را نمي

وار بر زبان تكرار  بار آن را طوطي روز هفده است كه يك عمر و دست كم شبانه

كه ي زبان شناسانة آيات مقدس قرآن [ها كاري هاي بالغي و ريزه كنند. ظرافت مي

مشكلي  ]اي است ديگر كه بماند آن است مسألهنمودار اعجاز جاودان لفظي و هنري 

كه بدان اشاره شد حتي در بين اقشار تحصيل كرده و داراي مدارك و درجات 

شود. امروز نخبگان دردشناس و دلسوزان دين و جامعه  هم زياد ديده ميدانشگاهي 

براي آشتي دادن مردم با گوهر دين و حقيقت عالم و ترويج عقيده و رفتار صحيح 

گري كه نتيجه  و نجات دادن اقشار جامعه از تهديد بزرگ اباحه صاسالمي و محمدي



 صنماز پيامبر        8
 

پرست و هواداران طاغوت است  اهاي ممتد دين ستيزان دني ريزي ها و برنامه فعاليت

  ناپذير دارند. اي بس سنگين و خستگي وظيفه

ترين مناسك و شعاير عملي در دين اسالم نماز است. اما براي آنكه نماز به  اساسي

بايد اقامه كرد چرا كه خداوند تعبير قرآن بازدارندة آدمي از زشتي باشد آن را پيامبروار 

  ن و كامل مسلمانان معرفي كرده است: را الگوي مطمئ صمحمدبن عبداهللا

﴿ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&& ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm﴾  )21/ احزاب(.  

  .»به راستى براى شما، در رسول خدا سرمشقى نيكوست«

تالش نويسنده استخراج  »صلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي«اند:  حضرت گفته

ة نماز به نماز پيامبر اسالم از دل منابع مهم و متقن هيأت و شكل و شيوترين  نزديك

حديث، فقه و سيره است. با اين همه اينها فقط بيانگر شكل و فرم ظاهري نمازند. 

هجري) با تأليف آثار پرمغزي  505دانشمندان ديگري چون ابوحامد غزالي (متوفاي 

در تبيين روح دين و  الدين به عربي و كيميايي سعادت به زبان فارسي چون احياء علوم

اند. كتاب كم  ردهمعارف و حقايق و معنويات اسالم و ترويج اخالق سعي جميل ك

كه پيشتر توفيق ترجمه و انتشار آن از غزالي [ »نماز حضور قلب در«حجم ولي پرمغز 

لباني باشد. از اين رو كتاب ناصرالدين أتواند به خوبي مكمل اين مبحث  مي ]را داشتيم

گيرد و كتاب غزالي باطن و روحي آن را. خداي  ل صوري نماز را برعهده ميبيان مسائ

رمود از صميم دل و ان فم يمر عنايتي كه در عملي ساختن قصد و يپاك و منزه را ب

فراچنگ آورد. اي از آن  جان شاكريم. اميدواريم هر كس اين كتاب را بخواند و فائده

اموش نكند و از خداي بزرگ آنان را عفو مؤلف، مترجمان و عوامل چاپ را به دعا فر

و آمرزش خواهد تا اگر اشتباهي درگفتار و روش كار پديد آمده يا ريايي به نيت 

آميخته شده خداوند با فضل و كرم خود و به بركت دعاي آنان قلم عفو بر آنها بكشد 

  بهره نگذارد. و از ثواب اين كتاب بي

ب آقايان داود ناروئي و دكتر عبداهللا هاي خو در پايان جا دارد از راهنمايي

  هاي ترجمه حاضر سپاسگزاري كنيم. نژاد در اصالح كاستي رسول
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اميدواريم خداي بزرگ و مهربان ابواب رحم و لطف و كرمش را بر ما مسلمانان 

مان دهد كه از زمرة نمازگزاران راستين باشيم و كام جان خود را  گشوده دارد و توفيق

از آن  صشيرينش گوارا سازيم وسراپردة دل را با آب نماز محمديد با شهد ذكر و يا

  .و زنگ غفلت تطهير كنيمش غ
  و آخر دعوانا أن الحمداهللا رب العالمين

  شهباز محسني ـ زيبا نريمان

  ـ مشهد توس 1383تابستان 



 
  
  

  ة چاپ جديدمقدم

ه ديدی آله وصحبه ومن اهتعلى و اهللا رسول والسالم على احلمدهللا والصالة
  .ميوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سلي إىل يوم الدين، ةصلی بصالو

كه بعد از آنكه در  صالنبي ةصال صفةكتاب حاضر، طبع جديدي است از  اما بعد،

طي حدوداً ده سال ده بار به چاپ رسيد اخيراً فرصت تجديد نظري در آن يافتم. كتاب 

هاي  سالمي) در چاپپ رسيده بود. ناشر آن (المكتب اإلاهجري به چ 1401در سال 

البته با بعد در مواردي آن را افست كرد و در مواردي هم از نو آن را چاپ كرد. 

اشتباهات چاپي فراوان كه تذكر آنها در اينجا زياد مهم نيست، جز يك اشتباه آن هم 

ي پيشين بود و اين دليل ها اي است كه در چاپ به خاطر اهميتي كه دارد و آن افزوده

كاري افرادي است كه در انتشارات مزبور به كار ويرايش مشغولند.  ضعف و ندانم

  شرايط امروز با ده سال قبل كه با وي قراري بسته بودم فرق كرده است.

نوت در وتر: فائده و افزودة مزبور، سخن زير من است در پايان تنبيه در ذيل قو اما 

  لي اآلخر... إفقلت . تثم استدرك

هايي كه ذكر شد اين مطلب در باالي تذكر مزبور آمده بود نه در ذيل  در همة چاپ

  آن.

ده است كه سبب تباهي ااز پاراگراف افت »ثم استدركت فقلت ...«همچنين عبارت 

شود سبب شد  و موارد ديگري كه ذكر مياست. اشتباهاتي اينچنين  معني و فائده شده

ن) جز در موارد كمي با ابهايم پس از هجرتم از دمشق به عمان (اردكه من در انتشار كت

سالمي همكاري نكنم و وقتي ديدم وضع خيلي بد شده بطور كلي المكتب اإل

 »إال بك ةحول وال قوال و«از بدترين اشتباهات ناشر، حذف  ام را قطع كردم. همكاري

قبلي تا چاپ پنجم هاي  از ادعية استفتاح است و عجيب آنكه اين جمله در چاپ

هاي بعدي حذف شده و اين دليل است بر آنچه امروزه  وجود داشت ولي در چاپ

شود كه بر اهل فن  مقابله و تصحيح و ويرايش خوانده مي دقتي در توجهي و بي كم

پوشيده نيست. اين گونه مسائل چيزي نيست جز نتيجه غلبه حرص تجاري بر ناشر يا 
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و را در اين زمينه كمك كند و در اين مورد حق با اوست! در اختيار نداشتن كسي كه ا

اتم دست بردن به بعضي از كتابها و تحقيق هر چند كه سبب رفع مسؤوليت از وي در

نها تصرف كرده كه گويي اي در آ به گونه شود. وي نمي كه در غيابم تجديد چاپ كرده،

شان بكند  هاي سابق اپاي بين آنها و چ تأليف و تحقيق از خود اوست. هر كس مقاله

  خواهد برد.   پي

هايي از آن دردسر دهم و از مطالب  قصد آن ندارم كه خوانندگان را با آوردن نمونه

اصلي كتاب دور كنم. بحث من در خصوص چاپ چهاردهم از اين كتاب است و چه 

بايد در كارخير عجله  بنا به اينكهري [هاي ديگ بسا پس از آن هم به چاپ يا چاپ

ثار را آازد. دوست قديمي ما هجرتم را به عمان و عدم اشرافم به تصحيح ] دست پد!كر

بدون علم و اذن من تعليقاتي در آن  مطابق حرص تجاري خود فرصت شمرد و

از آنجا  ،و با اين كار خود كذب و دروغ را مباح شمرد! چه قبول كني چه نهگنجاند 

ي مرتكب اين كارها شده است كه در ينجا كند و هدف وسيله را توجيه مي :اند كه گفته

  آوريم: هايي از آن را مي نمونه

چاپ چهاردهم) بر لحن من تعليقي دربارة حديثي  12درصفحه زهير شاويش ( -1

اين «خريج كرده بودم زده است و گفته: ) ت1276و  451كه آن را از صحيح ابوداود (

و صحيح  روي آن كاركرده تدوين و تقريب سنت كه استاد ما كتاب اثري است در

سلسله سنن چهارگانه است كه در  سنن ابن ماجه در دو مجلد، چهارمين اثر از اين

آمده ... يكي از آنها مرا فريب داد و به من چنين خبر داد كه مجلد اول صحيح ابوداود 

  .»روشن شد. ناشربعداً عدم صحت آن  در عمان به چاپ رسيد ولي

فريب نداده. اين سخن وي خالف واقع  كس وي را يچدر اين باره گفتني است ه

له كتب مطلع داند و نيز هر كس كه بر اسلوب من در اين سلس است خود اين مرد مي

است كه هر تخريجي در آن از من نيست. كار من صرفاً بيان مرتبة حديث است آن هم 

ه فقط از جهت صحت يا ضعف آن. پس چرا سخن مرا چنين تحريف كرده آن هم ب
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ام و  گذارد. من آن را از ده سال قبل شروع كرده طرزي كه حرفش را ناقص بجا مي

  كنم. ام زيرا جدا جدا روي آن كار مي هنوز به پايان نبرده

فريبد  بهترين دليل نيست بر آنكه وي خود و سپس ديگران را مي آيا اين تعليق ناشر

اش بسيار زياد است.  نمونهدهد؟! كه  و آنگاه همين كار خود را به ديگري نسبت مي

قرضاوي هم  الحالل والحرام«هجري در مورد كتاب  1400پ سال همچنان كه در چا

  مرتكب شده بود و در ذيل آن به دروغ نوشته بود:

در حالي كه در اين چاپ و ساير تخريج المحدث شيخ محمد ناصرالدين األلباني! 

ام. بيش از ده  دخالتي در آن نداشتههاي ديگر آن سخني از من در آن نيامده و من  چاپ

اي در حازميه بيروت به او برخوردم و وقتي از وي علت اين امر  سال قبل در كتابخانه

  را پرسيدم گفت: اشتباه يكي از كارمندان بوده است!

﴿$$$$ yy yyδδδδ §§ §§���� yy yy™™™™ rr rr'''' ss ssùùùù ßß ßß#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ﴾  )77/ يوسف(.  

  .»هان كردنيوسف ناراحتي را دردل خود پ«

نا محتاج نيست به آنكه در باب اين كارها زيادي شرح و هم چرا كه خواننده دا

  عاقالن را اشارتي كافي است.

حق چاپ «نوشته است:  ةالصالصفةمرد بر روي جلد چاپ چهاردهم  اين -2

. حق آن است كه از اين عبارت چنين برداشت شود كه اين حق براي »محفوظ است

و علم بدان به مفهوم  ليكن دانستن چيزي داند مؤلف باشد كه خود ناشر هم خوب مي

بايد ديد كه آيا دوست قديمي ما هم به آن ايمان دارد يا نه؟ ايمان داشتن به آن نيست. 

اين چيزي است كه گذشت روزگار پس از اين چاپ جديد از آن پرده برخواهد 

چاپ براي ام. مراد آنكه ناشر از  داشت. من حق انتشار آن را به ناشري غير از وي داده

  نوشت اين حق براي مؤلف است. كه ميناشر محفوظ است. اما حق آن بود 

ها در كتابهايم فراوان است. من مداركي با مهر و امضاي خود  نمونة چنين دستكاري

وي دارم كه بر مبناي آنها حق چاپ كتاب از آن من است نه او. و حتي هم دليل اين 

سرقت  ين كار را كردم تا سارقان كتب جرأتا ،كار را از وي خواستم جواب داد كه
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را ندارد. چنانكه اين مطلب را در  »محفوظ براي ناشر«كتابي را نيابند كه عنوان 

كه مكتبه المعدو منتشر كرده بيان  »صحيح الكلم الطيب« ام بر چاپ هشتم مقدمه

  ام. كرده

كرد كه  ميدر آن زمان به خاطر اعتمادي كه به وي داشتم هرگز به ذهنم خطور ن

و شاهد خود قرار دهد.  روزي خواهد آمد كه ناشر چنين عبارت زائد و باطلي را گواه

ام كه چاپ  و به دامادم داده مكه امتيازش را از وي پس گرفت »آداب الزفاف«در كتابم 

صفحه برايش نوشته  72اي جديد در  اي از آن درآورده بود و من مقدمه خوب و آراسته

ا بدون هيچ زحمتي بر آن تاخت آورده و افست كرد و در قالبي بازاري بودم اما رفيق م

و با تغيير شكل ظاهر آن به چاپ رساند. اين تجاوز آشكار به حقوق مؤلف است 

ام را هم حذف كرده بود. درحالي كه نكات جديد و مهمي در آن بود كه با  مقدمه

وص انتقاداتي كه از من بعضي مطالب كتاب در ارتباط بود و نيز بعضي مطالب درخص

شده بود و با اين كار خوانندگان را متضرر كرد كه نياز مبرم به دانستن آن داشتند و به 

خاطر حذف اين مقدمه اشكاالت عجيبي در صفحات ارجاعي به ديگر صفحات پديد 

شود و اين برخالف انتظار علمي است. اگر وي  آورده كه سبب سردرگمي خواننده مي

كرد و دست  بايست صفحات كتاب را مروري مي لصانه خدمتي كند ميخواست خا مي

  داد. كم با ارجاعات آن تطبيقي مي

المعارف هم در چاپ كتاب صحيح الكلم الطيب همين كار را مرتكب شدند.  مكتبة

اي خود ساخته بر آن  اش چاپ كردند و مقدمه كتاب را قاپيدند و پس از حذف مقدمه

  ه اميدوارم در فرصتي مطالب آن را بيان كنم.افزودند مملو از دروغ ك

هاي مؤلف و سپس انتساب  هاي كتاب و مقدمه بازي كردن زياد با تاريخ چاپ -3

خدا داشته  همة آنها به مؤلف! پرواضح است كه چنين تحريفاتي از كسي كه پرواي

  زند. باشد و در عمل مخلص باشد سر نمي

هاي بعد از آن با  ري) را در همة چاپهج 1389متوجه شدم كه مقدمة طبع پنجم (

نامهاي مختلف قرار داده است. االن دو چاپ كم حجم كه افست همان طبع پنجم 
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است و سه چاپ ديگر با حجم زياد نزد من موجود است كه همة آنها را از روي 

را از آنها حذف كرده و به جاي آن در  »پنجم«منتشر كردند اما قيد مقدمة چاپ پنجم 

است. در  ددو طبع كم حجم (يعني طبع هشتم) و ديگر (طبع نهم) چاپ كردن يكي از

اينجا وي كار خود را كتمان كرده زيرا بر آن دو، عنواني نگذاشته اما چون در اين 

دارد و خواننده  ها كار را به افراط كشانده مقدمة چاپ هشتم از كارش پرده برمي تبديل

 ةقبل هذه الطبع«ه عين نص اوست كه: كچرا شود  پس از چند سطر متوجه تناقضي مي
پ نهم تذكر داده و از جمله، لفظ خود وي اين تناقض را در چا »!... ةبنحو سن ةاخلامس

   .»بنحو سنة ... قبل هذه الطبعةو«را حذف كرده و عبارت چنين از آب در آمده:  »پنجم«

مالحظه تاريخ غافل از آنكه در جاي ديگري گير افتاده و آن وقتي است كه اما 

هجري و  1387يعني سال كنيم  چاپ رسالة شيخ تويجري را در سياق كالمش مي

هجري است. تفاوت هفت سال است و اگر تأخر تاريخ  1394تاريخ چاپ هشتم كه 

  شود. واهللا المستعان. چاپ نهم را هم مالحظه كنيم تفاوت بيشتر مي

كند و اين كار پس  ه مياو در چاپ كتاب به ميل خود تصرف و حذف و اضاف -4

از هجرتم از دمشق به عمان زياد شد به طوري كه بسياري از خوانندگان باهوش و 

اساس آن بود كه  پرسيدند بر بردند و وقتي از من در اين باره مي دقيق بدان پي مي

ميدان براي او خالي مانده و رقيب و نگهباني هم ندارد! در اين خصوص كارهاي بدش 

داند. از جمله آنكه از مقدمه اين  اش را فقط خدا مي اد انجام داد كه اندازهرا آنقدر زي

هجري را برداشت و بدون علم و آگاهي  13/6/1370كتاب تاريخ تأليف آن يعني 

 اش بنا به مصالح مادي و هواهاي شخصي و حواشي زيادي بر آن نگاشت كه همه

شود، كه  داترس باشد صادر نميتبليغات انتشاراتش بود. دروغ و تدليس از كسي كه خ

  گفته بود توضيح دادم. »صحيح ابوداود«پيشتر در خصوص آنچه در 

اي حاوي تهديد از طريق  همچنين از جمله اقدامات و آزارهاي فرستادن اظهارنامه

م) بود و بعد اظهارنامة 28/4/1989(برابر  21/9/1409دادگستري عمان برايم به تاريخ 

و مختصر  ةالصالصفةآنها به خاطر واگذاري امتياز  كه در 13/5/1989دوم به تاريخ 
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صحيح مسلم تهديد به شكايت كرده بود و ضمناً ادعاهاي باطلي هم كرده بود كه 

ها و اتهاماتش ما را مجبور  فروشي ذكرشان در اينجا شايسته نيست. اميدوارم ادامة جاه

يم ته ناگزير به ذكرش در اينجا هسبرداري از آنها براي مردم نكند. اما چيزي ك به پرده

المكتب  ايرتوزيع كتاب نخست ب ادعاي اوست در خصوص حق انحصاري چاپ و

تواند انكارش كند به داليل فراواني كه خود  وي نميسالمي كه ادعاي گزافي است و اإل

وي جز امتياز سازم و نيز كتاب دوم.  داند كه اگر ناگزير باشم برمال مي وي مي

ام  ام و در جوابيه بلي هيچ حقي ندارد. كه اينكه اين اجازه را از او پس گرفتههاي ق چاپ

ام. لذا هر كتابي را كه از من به چاپ برساند غيرقانوني و نامشروع  هم برايش نوشته

ديد و مقدمة چاپ ج مصحيح مسلتفصيل آن را در مختصر  است كه خوانندگان عزيز

  خواهند ديد. ]واهد شدن شاء اهللا به زودي منتشر خإكه آن [

ابهايي تحت عنوان صحيح سنن ابي داود باختصار تاخيراً جلد چهارم سلسله ك

السند را با همان شكل و شمايل قبلي درآورده كه من كاري جز ذكر مرتبه حديث و 

ام كه البته اين چهارمي از ساير اين مجموعه  بعضي منابع و ارجاعات در آن نداشته

شود  ث آن را كه شامل تقريباً دو سوم كتاب مييخش اعظم احادمتفاوت است. زيرا ب

تاب اولم يعني صحيح كام و اين به خاطر اكتفا به  يچ يك از آن منابع ارجاع ندادههبه 

بيني.  ) عين همين سخنم را مي5ابي داود بوده كما اينكه در مقدمه كتاب چهارم (ص 

اتي را كه ناشر بر اين كتاب افزوده بود اكنون بايد پرسيد كه فريبكار كيست؟ تمام تعليق

 ،خواهم عوض آن بررسي كردم كه وقت زيادي هم از من گرفت و از خداي متعال مي

به من عطا كند و از كارهاي زشت وي در تصرفاتش در مقدمه كتاب كه اشاره شد  خير

توجهي به امانت علمي است به طوري كه در حدود ده صفحه از آن را حذف  كرده  بي

پس  هاي بهبود نشر كتاب و به چاپ نرسانده. چرا كه در آن پيشنهادها و نصايحي براي

داشتم و در آن مواردي از اشتباهات علمي  )از چاپ كتاب اولم (صحيح سنن ابن ماجه

آورده بودم كه همة  ت وي كه در تضاد با سنت صحيح بودو تصرفات مخل او تعليقا

ن از خوانندگان پنهان داشت و بخشي از مقدمه را آنها را كتمان كرد و با عدم نشرشا
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دانم خوانندگان چه  زياد كرده بود. نمي دستكاري و كم و هم كه چاپ كرده بود

قضاوتي درباره وي و كارهايش خواهند كرد؟ وقتي از وي درباره پرسيده بودند گفته 

  ام! من فقط اين مقدار از مقدمه را دريافت كرده :بود

تش را ندارد تعليق وي ت وي به دانش تخريج حديث كه وي اهليو از ديگر تعديا

است كه  »من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا«و  »الدال علي الخير كفاعله«بر دو حديث 

و  »مسلم« اين حديث در :نويسد كه من در پايان مقدمة مذكور آورده بودم و مي

  است و ... »صحيح ابي داود«

علمي كه حق او نيست نسبت دادن آن حديث هم  با اغماض نظر از دخالت وي در

هيچ ذكري  ة منابعي كه وي در تعليقاتش آوردهبه مسلم خطاي محض است و در هم

از آن نشده و عجيب آنكه وي حديث نخست را تخريج نكرده است. و از همين نوع 

چاپ جديد 1004(به شمارة  »حيح الجامعص«ا آنكه وي از سر جهل برحديثي در كاره

أن کل شیء ما خال ي) افزوده است كه نغزترين سخن عرب اين شعر لبيد است كه (برو
اول مصراع ) را الحاق كرده اما بيچاره بر زائل م ال حمالةوکل نعيو در آخر آن ( )اهللا باطل

ما بين دو قوس «گويد:  و ميتر است!  اين تصور كه مصراع نخست مهم با تعليق زده

گويم:  . مي»132لبيد ابن ربيعه عامري است. ص در ديوان  اي است از ما و بيت افزوده

اين افزودة وي باطل است هيچ اساس و اصلي دربارة آن در هيچ يك از طرق احاديث 

  ثابت در صحيحين و ترمذي و ابن ماجه و احمد و بيهقي و ديگران نيست.

است. و نيز به تبع به تخريج كنندگان حديث دروغ بسته  صاهللا بيچاره بر رسول

كنندگان از وي نيست. اين  تخريج افزايد كه از نظر مي وقتي وي به حديث پيامبر چيزي

كند كه آنان از كساني باشند كه سيوطي  كار وي در واقع دروغ بستن است.  فرقي نمي

ادامه وي بر خود سيوطي كه مؤلف الجامع  دهد يا ديگران در آن را به آنان نسبت مي

كه بر كسي [هاني) و نيز در پايان بر من بنكنندة آن (شيخ  ست و بر مرتبا الصغير

  بندد. دروغ مي ]پوشيده نيست
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آيد. لذا آنچه  از اين نوع تعديات وي بركتابهايم آنقدر زياد است كه در شمار نمي

كند و از خوانندگان گرامي به خاطر گريزي كه به اين مطالب زدم عذر  آمد كفايت مي

شود  يدا نميپدانم آيا ناصح مشفقي  كردم. نمي بايست مي ه ميخواهم. درد دلي بود ك مي

هايي كه كرده به درگاه خدا توبه كند؟ به اين دليل  نصيحت كند تا از ظلم اين مرد را كه

ام كه دست از سر  بارها او را انذار داده ديگر كه جاي ذكرشان نيست، و به داليل

شان نكند ولي به رغم اين وي به ظلم و كتابهايم بردارد و ديگر مبادرت به تجديد چاپ

شود كه نصيحتش كند تا به اين كارها  اند. آيا ناصحي يافت نمي تعدياتش ادامه داده

  پايان دهد؟ يا اينكه وي مصداق اين گفته شاعران كه:

   کن هلا منها رادعما مل ي   هايال ترجع األنفس عن غ
  آمده:در اين كتاب در بخش مربوط به نهادن است چنين 

: نهادن دو دست بر سينه درست ثابت است و خالف آن يا ضعيف است يا تذكر

فاقد دليل معتبر. اين مسأله خوشايند يكي از سارقان ادبي و متعصبين حنفي نيامده 

) 8/ 3( »العواصم والقواصم«ش خالف سنت است. وي در تعليق بر است؛ اگر چه كار

در اين باب «ا آورده و سپس نوشته است: ابن وزير يماني بخش نخست نكتة مزبور ر

در خصوص جاي قرار دادن  :) نوشته است كه3/91بدائع الفوائد ( امام ابن قيم در

كند كه وي دست را باالي  دست اختالف هست ... سپس ابن قيم از امام احمد ياد مي

  .». اينها همه نزد او جايز بودگذاشت زير ناف مي ناف يا روي آن و يا در

اي است كه وي عليه سنت صحيح به راه انداخته. وي تخيير امام  كار وي فتنهاين 

را در موضع قرار دادن دست دليل گرفته بر آنكه گذاشتن آن بر سينه در  /احمد

  سنت ثابت نيست.

گونه  داشت همان بود و نسبت بدان غيرت و حميت مي اگر وي دوستدار سنت مي

داشت آنچه را از لحن من انكار كرده در  ف ميانصا ه نسبت به مذاهبش دارد و اگرب

كنندگان آن در آنجا  خصوص احاديثي كه در اثبات اين سنت بر آن تكيه و به تخريج

شود و تعصبش  داند كه اگر چنين كند رسوا مي كرد اما وي مي ام نقد مي اشاره كرده
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ها را عليه سنت آشكار خواهد شد! چگونه چنين نيست در حالي كه وي يكي از آن

كند.  كند اما در جاي ديگر برگمراه كردن خواننده از اثبات آن اغماض مي تقويت مي

حديث قبصيه بن هلب را از پدرش ذكر ) 3/10/1(وي از روايت ترمذي و احمد، 

و بعد  »گرفت ميدست چپ را با دست راست  صپيامبر خدا«گويد:  كه مي كند مي

حسن است. اين چيزي است كه وي اين حديث  :گويد: ترمذي گفته است كه مي

افزايد: در اين مورد احاديث ديگري هم هست  روايتي مي در) 9/ 3(گويد و احمد  مي

اشاره  هاز جمله دو حديث كه وي آورده يكي از آنها حديث مرسل طاوس است كه في

نهاد و در حالي كه در نماز بود آن را بر  دست راست را بر چپ مي صاهللا است رسول

اين  :داد) كه گفته است مشقي ارجاع ميدفشرد. و به سليمان بن موسي ( يسينه م

انگار بود و قبل از مرگ اختالل حواس پيدا كرده  حديث را ضعيف دانسته و او سهل

  بود و اين حديث مرسل هم هست.

دانند همچنان كه حديث موصول همين  گويم: حنفيه حديث مرسل را حجت مي مي

دارد يا از طرق ديگر كما اينكه در اينجا چنين است و اينكه حكم را از نظر ديگران 

است. ليكن وي آنچه را  »التقريب«انگار است. عبارت حافظ در  و سهلا :گفته است

از آن حذف كرده حال آنكه آن بهتر از چيزي است  كه داللت بر فضيلت سليمان دارد

ر راستگو و فقيه است. در كه ذكر كرده است. عين عبارت او اين است: او انساني بسيا

  انگار است و كمي قبل از مرگ دچار فراموشي شده است. حديث گاهي سهل

گويم: احاديث امثال وي در بدترين احتماالت هم حسن هستند و در شواهد  من مي

هاي ائمه در اين باره و اختصاص  اند و ابن عدي پس از ذكر ديدگاه و متابعات صحيح

رد او گفته است: او راوي فقيهي است كه راويان ثقه از وي دادن بحثي به احاديث مف

اند و او يكي از عالمان شام است و احاديثي روايت كرده كه غير  كردهحديث روايت 

 از او كسي روايت نكرده و از ديدگاه من فردي است معتبر و راستگو و حديث ديگر

) و بيهقي 537 /2و حاكم ( )33 /30) او از روايت طبراني (8 /3را كه او تخريج كرده (
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 ) از طريق حماد ابن سلمه از عاصم جحدوي از عقبه ابن ظبيان از علي302/31و  2/9(

  تخريج كرده كه: �

≅Èe﴿دربارة  |Ásù y7 În/t� Ï9 ö� ptùΥ$# uρ ∩⊄∪﴾
گفته است كه مراد گذاشتن دست راست بر چپ  )1(

و پدر محشر مقري  در نماز است و در ادامه گفته است: عاصم جحدي كه پسر حجاج

ه ابن ظبيان. و بقعندانسته و همچنين است  كس او را معتبر است غير از ابن حبان هيچ

) گفته است: در سند و متن اين حديث اشكال است و من 2/30ابن تركماني (

 ]آيد كه توضيحش مي[گويم: اين حديث هر چند مشاراليه در باب آن صحبت كرده  مي

مربوط به نهادن دست راست بر سينه باشد. اگر آن مرد اين يث تواند دليلي بر احاد مي

كرد و بعيد هم نيست علت اينكه وي آن را به  حديث را باور است كامل ذكر مي

صورت كامل ذكر نكرده اين باشد كه گمان پيشين خود را تقويت كند كه گفته: اين 

يل را مالحظه كند اي كه موارد ذ حديث جاي تأمل دارد. اين امر براي دو خواننده

  شود: روشن مي

او ذكر كرده از حاكم است كه او به علت اختصار آن را انتخاب كرده  روايتي كه -1

آنها كاملتر و در آن و از لفظ روايت طبري و بيهقي خودداري كرده زيرا احاديث 

بيهقي آن را از چهار طريق از  هم آمده است كه طبري و »علي صدره«حديث عبارت 

 3/2( »تاريخ كبير«ند. يكي از آن طرق بخاري است در ا سلمه تخريج كرده دبنحما

) كه از موسي ابن اسماعيل و از حماد منقول است. و همچنين از طريق موسي كه 437/

  فقط حاكم آن را روايت كرده آن هم بدون مطلب زيادي.

ز است؟ و حال بايد پرسيد انتخاب روايتي كه فقط يك نفر آن را نقل كرده آيا جاي

اي  اند در حالي كه روايت آن گروه داراي اضافه در مورد روايتي كه گروهي ذكر كرده

  و تعصب مذهبي چيز ديگري عامل آن نبود.باشد جز هوا  نيز بر اين روايت غريب مي

او پنداشته كه ابن حبان جز عاصم جحدري كسي را موثق ندانسته. اما من  -2

كنم كه ديدگاه ابن ابي حاتم در  باري ندارد و گمان نمياش نيز اعت اين گفته :گويم مي

__________________________________________________________ 
  .2سوره كوثر، آيه  »نقربانى ك ز بگزار وپس براى پروردگارت نما«ترجمه:  -1
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ابن زياد  ). حماد ابن سلمه و يزيد349 /3خصوص عاصم بر وي پوشيده مانده باشد (

ن را پدرم از الحاق ابن منصور از يحيي ابن اند. آ ابي جحد از وي روايت كرده ابن

ديگر نيز از وي عاصم جحدري ثقه است. دو نفر  :معين نقل كرده كه گفته است

ابن    ةاقبثالل تيسير انتفاع الح«ي از آنها موثق است كه در كتابم اند كه يك روايت كرده

  ام كه توفيق اتمام آن را از خداوند خواستارم. ذكر كرده »حبان

مشاراليه قول ابن تركماني را كه گفت در متن حديث اشكال هست تأييد كرده  -3

دار اين است  بل قبول نيست چرا كه شرط حديث اشكالگويم: اين نيز قا است. من مي

اي كه ترجيح وجهي از  كه وجوه اشكال در آن از لحاظ قوت مساوي باشند. به گونه

چون گروهي بر روايتي  تآنها بر ديگر وجوه ناممكن باشد. كه در اين جا چنين نيس

حاكم كه همان  ر دارد اتفاق دارند همان طور كه گذشت. بنابراين روايتتكه متن بيش

آيد اما وجوه اشكال  مي عبارت اضافي را ندارد مرجح است كما اينكه از ظاهر امر بر

در سند حديث مسلم است و نيازي به اطالة كالم نيست وي چنين امري مانع استشهاد 

زيرا اين حديث چندان هم ضعيف ايم.  به اين حديث نيست به طوري كه ما چنين كرده

  يد و خداوند داناتر است.آ ان دست كشيد كما اينكه از ظاهرش برمينيست كه از آن بتو

و در آنجا حديث چهارمي هم از وائل ابن حجر وجود دارد كه مشاراليه آن حديث 

اما اين امر را ناديده  ،اين حديث از شواذ است :را هم ضعيف دانسته و گفته است كه

از وائل به صورت مرفوع به گرفته كه اين حديث نيز به معني حديث قبله است كه 

  شرح ذيل نقل شده:

و او به  »دنها پيامبر دست راستش را بر پشت كف دست چپ و مچ و ساعد مي«

كرد اين عبارت را به  و اگر او روزي تالش مي .)7 /3صحت سند آن اذعان دارد (

روش عملي تحقيق كند بدين گونه كه دست راستش را بدون هيچ تكليفي بر پشت 

گذاشت و ميدانست كه  نهاد ميديد كه او آنها را بر سينه مي مچ و ساعد مي كف چپ و

را اين حديث مخالف ديدگاه وي و كساني است كه همفكر اويند از حنيفه كه دستها 

  گيرند. زير ناف و نزديك به عورت مي
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گويد: مردم  همچنين در مفهوم حديث وائل اين حديث سهل بن سعد است كه مي

نماز دست راست را  بر ساعد دست چپ بگذارند. بخاري  كه فرد در دهند دستور مي

ام اما  اند و من به اين نكته در جايي در كتاب اشاره كرده و ديگران آن را روايت كرده

ترسد و بدين  مشاراليه اهميتي براي فقه الحديث قائل نيست چون از آن بر مذهب مي

دهد.  وي از سنت در نماز اهميتي نميپير هبينند كه ب خاطر است كه مردم او را مي

عالوه بر موارد ديگر تالش او فقط تخريج حديث است و بس. خداي متعال ما را و او 

  را هدايت كند.

نع في القول المق«اهللا غمادي دست يافتم كه آن را اي كم حجم از شيخ عبد به رساله

هار صفحه كوچك ناميده است. صفحاتش از بيست و چ »الرد علي األلباني المبتدع

ند و در آن برخي نكات را كه من بحق ردشان كرده بودم مردود ك جيبي تجاوز نمي

بن عبدالسالم (بداته عزرسالة عالمه  وي خطاهايي حديثي در تعليقاتش بردانسته. 

آن را تحقيق كردم و تعليقات مرتكب شده كه من بعداً  السؤل في تفضيل الرسول)

و در برخي جاها عدم اطالع و جهل غماري را نسبت به اين ام  مفيدي هم بر آن نوشته

ام و نيز تصور وي را در تخريج احاديث و بيان مراتب آنها از حديث  دانش نشان داده

ام و پيروي وي را از ترمذي در تحسين احاديث به خاطر  صحت و ضعف بيان كرده

  تحقيق آنها و تجويد برخي احاديث ضعيف. ناتواني وي از

اش را به سبب مقابله با من و انتقام باطل از من نوشته است كه  رساله اما وي

گرفت چون موارد فراواني دشنام و  نام مي »القول المقذع« سزاوار بود رسالة مزبور

 ةلضعيفر مقدمة جلد سوم األحاديث اناسزا و تهمت و افترا وجود دارد كه بعضاً د
است همراه  »صحابه«انكار جواز ذكر  كي از اين مواردام. ي ) بيان كرده8-44(صص 

ها و آغاز كتابها كه در اين ديدگاه وي با شيعيان  صلوات بر او در خطبه نام پيامبر در

در صلوات ابراهيمي كه برخالف  »سيدنا«هي كرده و تير مستحب دانستن لفظ همرا

يم ) آمده است وي به جاي اينكه اين تعل164تعليم نبوي است كه در اين كتاب (ص 
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كند پذيرا شود آن را به عنوان حجتي براي  كامل را كه عرصه را بر رأي او تنگ مي

  ام گرفته است. تقويت رأيش در انكار آنچه بدان اشاره كرده

و  آنهم با دانش كم[ متعرض آن شده به افكارم برخاستهاز جمله مسائلي كه وي 

باب  از ابن مسعود درمطلبي است كه در اين كتاب به نقل  ]ضعف و استنباط غلطش

  آيد: تشهد مي

) قلنا السالم علي النبي (وقتي پيامبر  رحلت كرد ما صفلما قبض (يعني النبي

گفتيم السالم علي النبي) و اين امري توفيقي بوده است. غماري پنج صفحه از  مي

ن سياه كرده تا به گمان خود ثابت كند كه اين اجتهاد از خود اب 98تا  13اش را  كتابچه

  مسعود و پيروان او بوده است!

جواب داده شود  از آنجا كه در اين مقدمه مجال آن نيست كه به يك يك مسائل او

ها از آنچه كه  به طور موجز به برخي مسائل وي براي استحضار پيروان حق و درون

  پردازيم. اند مي سلف صالح ما بر آن دست يافته همة مردم و

و تقوا و د به اين اصل كه صحابه به خاطر علم واضح است كه او عنايتي ندار

tΒ$﴿خوف از خدا و ايمان به  uρ ß,ÏÜΖ tƒ Çtã #“uθoλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ āωÎ) Öóruρ 4yrθãƒ ∩⊆∪﴾
)1( 

را به السالم علي النبي تغيير نميدهند و يا اينكه  »يها النبيم عليك أالسال«هرگز 

ه پيامبر خود را ك »م عليكم أهل الديار...والسال«توانند در سالم كردن برمردگان  ينم

توان  تغيير دهند. در اين صورت چگونه مي »السالم علي أهل القبور«تعليم داده بود به 

مرتكب چنين دستكاريهايي شده باشند آن هم عبداهللا بن  صفكر كرد كه اصحاب نبي

 ]آنبه هرشكل شدت و جديت در مبارزه با بدعت [ مسعود كه در بين صحابه به

وسط  بستند و در مشهور بوده و داستان مخالفتش با كساني كه در مسجد حلقه مي

گفت: چنين تسبيح كنيد و چنان تكبير  هرحلقه مردي بود كه به پيرامونيان خود مي

  بگوييد...

__________________________________________________________ 
آن (قرآن) جز وحى نيست كه [بر پيامبر]  .گويد ] سخن نمى و از روى خواهش [نفسانى«ترجمه:  -1

  .4 -3سوره نجم، آيه  »شود فرستاده مى
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هايي بود كه تعداد تسبيح و تكبيرها را با آن  در حالي كه در جلو هر يك سنگريزه

شي) بر شيخ حب ردن است كه بازگو شود (مرجوع شود به مشهورتر از آشمردند  مي

. »وا فقد كفيتم عليكم باألمر العتيقعتدبال تعوا وبتا«همچنين ابن مسعود گفته است: 

ها كه از  و مانند اين توصيه تعبيت كنيد و بدعت نياوريد زيرا (سنت) شما را كافيست.

ثابت است كه وقتي وي يارانش  اند. و به ويژه آنكه وي نقل شده كه در جاي خود آمده

داد به خاطر عدم دقت در تلفظ الف و واو تشهد از آنان رنجيد كما اينكه  را تعليم مي

اند. و  ) با سند صحيح از وي روايت كرده157 /1) و طحاوي (294 /1ابن ابي شيبه (

بود پس از رحلت وي در سالم فرستادن بر  صاي كه خود آموزش ديدة پيامبر صحابه

 عبدالرزاق با سند صحيح خود از عطا كه »السالم علي النبي«گفتند:  تشهد مي در وي

ابن ابي رباح روايت كرده هم چنانكه حافظ ابن حجر نيز گفته است و در اين كتاب 

  خواهد آمد.

پيچد وي طبق  و از آنجا كه چنين نصبي انبساط غماري و پيروان وي را درهم مي

حديث از  روايت«گويد:  شمارد و مي يث را ضعيف ميدعادتش به ستيزه برخاسته و ح

) آمده كه ابن جريح 204، ص 2(ج  »مصنف عبدالرزاق«ابن جريح همچنان كه در 

  .»توان از وي چيزي را پذيرفت ت نمياطمينان اساهل تدليس و غيرقابل 

توان داد: اول اينكه آري ابن جريح اهل تدليس است اما  پاسخ وي را به دو گونه مي

لت: قال عطاء، فأنا لسمعته منه وإن لم ذا قإ«ح است كه از وي نقل شده است كه: صحي

آن است كه گفته  به منزله »في قوله عن عطاء«. پس چون گفته شود: »أقل سمعت

رساند كما اينكه مشخص  شود: قال عطاء. و عدم تصريح وي به استماع آن ضرري نمي

  ديث روايت شده از عفاء عذر وي باشد.اخراج شيخين از ح است و چه بسا اين در

يت دوم آنكه غماري بنا به عادتش در كتمان حقايق از اينكه ابن جريح درباب روا

شود. به  شبهه تدليس وي برطرف مي »خير لي عطاء«حافظ از عبدالرزاق گفته است: 

. برغماري واجب است كه حيح دانسته و وي تجاهل كردههمين سبب حافظ آن را ص

كامل تسليم اين مطلب شود يا اينكه جواب دهد كه چرا تصحيح حافظ را از  به طور
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المثل عاميانه الهرب  دهد بلكه بنا به ضرب . اما هيچ يك را انجام نمي؟اندازد قلم مي

از خطاهاي  »صنفالم«د و در ظاهر امر، روايت حديث در كن عمل مي ةعنصف الشجا

اسناد آن  در تعليقات و برنكه اگر كسي زيادي است كه در اصل آن واقع شده كما اي

ستار در تعليق بر آن شود و عجيب آنكه ويرا شيخ اعظمي دقت كند برايش آشكار مي

  همين و بس و اسم آن را هم تحقيق نهاده! »4668 /4كنز العمال «نوشته است: 

نيز از  »الفتح«خبر را در آن ديدم كما اينكه در و با مراجعه به اين شماره اين 

پس بر اعظمي  »عن ابن جريح: أخبرني عطاء«چنين آمده است:  وايت عبدالرزاقر

است كه متوجه اين نكته باشد تا راه را براي سوء استفاده كساني چون غماري ببندد 

ن را عمداً مرتكب شده چون برخالف مذهبش بسا اعظميا دانيم؟ چه ليكن چه مي

از حجت روشن مخالف مذهب با  و اعراضاست. بنابراين در پيروي از هواي نفس 

  غماري شريك است!

مراجعه كردم ديدم كه مطابق آن  »الكنزات«به الجامع الكبير سيوطي كه اصل  سپس

ماري از هواي نفس شود كه غ ل ثبت شده است و ثابت مياست و روايت بدين شك

  خود پيروي كرده و العياذ باهللا تعالي.

وقتي من  ]د اهل حديث مشخص استش نزكه محل[ غماري از روي جهل و تكبر

داده  براساس دستور پيامبر بوده و عايشه، آنان را تعليم مي لحن ابن مسعود را كه آن هم

كما اينكه به دو منبع خطي كه غماري  ،كه در نماز السالم علي النبي بگوئيد تأييد كردم

ش چنين ا رساله 15ر صفحه در خواب هم آنها را نديده است استناد كرده بودم د

و اين سخن داللت دارد بر جهل فراوان وي كه آن سخن عجيب را (خبر آورده: 

از جهلش نجات دهد.  ني راادهد. خداوند الب ميعايشه) را به البيراج و المخلص نسبت 

  مصنف ابن ابي شيبه و مصنف عبدالرزاق است. با اينكه آن در

ه چگونه نسبت جهل خوانندة منصف در خصوص ميزان وقاحت وي عنايت دارد ك

شناسد مطلبي  دهد آن هم به خاطر آنكه از دو منبعي كه وي آنها را نمي به من مي

ام. و به جاي آنكه در برابر لحن خلق خاضع شود يا دست كم جوابي علمي ارائه  آورده
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شود! هيات كه او به دام جهلي افتاده كه عوام هم در آن  دهد باز پذيراي حق نمي

   المستعان.افتند. فاهللا نمي

هاي وي در حق خوانندگان اين لحن اوست در صفحه پانزده  و از جمله فريبكاري

ه كه گفته است: ابن مسعود پس از اسناد صحيح از شعبي روايت كرد كه طبراني با

گفت.  ميرا  »نا من ربناالسالم علي«عبارت  »ها النبی ورمحة اهللا وبرکاتهيک أالسالم علي«

هاد خود افزوده بنابراين تغيير را ابن مسعود بنا به اجت اين جمله«يد: گو بعداً غماري مي

  سالم از خطاب به غايب اجتهاد اوست. صيغه

  توان داد: پاسخ وي را در شش قسمت مي

ويران است. خواجه در فكر بست  پايسخت آنكه بايد به او گفت: خانه از  -1

نيست بلكه فقط از وي روايت  از ابن مسعود صحيح نقش ايوان است. چرا كه اين خبر

در واقع فريب  »ا اسناد صحيح از شعبيب«ست. و اما اينكه غماري گفت است: شده ا

آن  آميز وي نيستند. به جاي دادن خوانندگاني است كه متوجه عمق و ماهيت لحن حيله

داند  گويد زيرا مي را نمي ن مسعود صحيح است؟! اينچرا نگفته است اسناد آن از اب

طور كه ابن ابي حاتم و دارقطني  كه اسمش عامر ابن شراحيل است آن را همان ،شعبي

و اين راز   اند از ابن مسعود نشنيده و حاكم و مزي و عالئي و ابن حجر و ديگران گفته

) بعد از آنكه آن را به طبراني نسبت داده 143 /2اقتصار هيثمي است در مجمع الزوائد (

آن را صحيح ندانسته  »ورجاله رجال الصحيح«ته شده ) و اينكه گف9184 /276 /9(

زيرا از او و ديگري به مفهوم آن نيست كه آن صحيح است به طوري درجاي ديگري 

اسناد صحيح عن «خوانندگان پناه آورده و نگفته:  ام. لذا به فريب دادن هتهم بدان پرداخ

  شد. گفت رسوا مي زيرا اگر چنين مي »ابن مسعود

به  مسعود صحيح است. اين ابنل واز قجدل سعي كرده نشان دهد آن وي با  : دوم

معناي اين است كه وي در سالم دادن به شكل غايب و اجتهادش تنها بوده است. پس 

چه  ]المؤمنين عايشه هم از آنان است كه ام[ اند هاي ديگر با او موافق بوده ساير صحابه

اند؟! و غماري تنها عارف به  اد كردهشود كرد؟ آيا آنها همگي در برابر نص اجته مي
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صلوات ابراهيمي فراوان  با اينكه وي با افزودن (سيادت) درنص و ملتزم به آن است؟! 

ارتكاب چنين تناقضي  شك تنها چيزي كه او را بر با نص به مقابله برخاسته است. بي

  واداشته هوا و هوس است. واهللا المستعان.

آيا  ،اند. در اين صورت بايد پرسيد ان اجتهاد كردهه وانمود كرده همة آنكآن: سوم

  ايد؟! ت درست عمل كردهاند و تنها تو و طرفداران خطا كردههمة آنان 

خطاي محض است. از نظر اهل بالغت و  »...زادها ةفهذه اجلمل«عبارت : چهارم

 »من ربنا«اما در اينجا چيزي از آن جز  اليه است دشامل مسند و مسننحو هر عبارتي 

هاي اخيرش  غماري است كه خود را در بعضي نوشته هوعال آيا اين جملة نيست

يا بازارياب تدليس بر خوانندگان و به وهم  دتجديدگر بالمنازع اين قرن معرفي كردن

در حالي كه از اي تام افزوده است.  افكندن آسمان كه گويا ابن مسعود در تشهد جمله

حرفي افزوده باشد. اين امكان ندارد زيرا  صنبويابن مسعود بعيد است كه در تعاليم 

  داشت! ابن مسعود خود يارانش را از آن باز مي

باشد كه  � تواند از ابن مسعود ترديدي نيست كه اين عبارت زائد نمي :پنجم

كه حرص وي بر اتباع از پيامبر  دليلش به خاطر انقطاع اسناد آن و منافاتش با سيرة وي

 »وحده ال شريك له«در تشهد . چنانكه اجازه نداد كه او بود و نهي شديدش از بدعت

اقْتصاد في سنة خير منِ «و اين قول از وي مشهود است كه  افزوده شود كه خواهد آمد
ةعي بِدف ادهتكم كاري در سنت بهتر از پركاري در بدعت است. .»اج  

آورده كه  لود از عايشه سنن خ اينكه غماري ذكر كرده كه بيهقي در :ششم

... تا آخر و از نووي نقل است كه هللالتحيات «چنين است كه:  صتشهد پيامبر :گفت

اما به نظر . »ةحسن ةهی فائدمثل تشهدنا و ص د أن تشهد النبید وهو يفيإسناد جي«گفته: 

صالح ابن  ،سلسله راويان آن چنين نيست زيرا در »إسناده جيد«گويد:  من اينكه مي

مد ابن صالح تمام وجود دارد كه به عدالت شهرتي ندارد كه بخاري آن را در مح

ابن  ش و از سعدو اسناد او را در روايتش از پدر ) آورده است2/2/291( »التاريخ«
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سعد بن معاذ، قال البخاری: قال النبی فی ابراهيم از عامر ابن سعد از پدرش آورده كه: 
  . »هذا أصح... و ���� د عن النبیبن سهل عن أبی سعي خالفه شعبة عن سعد عن أبی أمامةو

نكه بين او و پدرش محمدبن صالح و هيچ جرح و تعديلي در باب آن نياورده و اي

پسرش  اختالف بود و در امانتداري او حرف هست كه ممكن از ]كه از ثقات بود[

صالح باشد. به هر حال اين مسأله مجهول است و درست نيست كه اسناد آن را 

همين حديث عايشه را به  دانست. به ويژه آنكه حافظ ابن حجرهمچون آن محكم 

  داند. وقف تبعيت دارقطني ضعيف مي خاطر

. مقصود »مثل تشهدنا«باب لحن نووي كه گفته:  ) و در3/514(ر.ك: التخليص (

 تحالي كه چنان نيس اند در تشهد مذهب شافعي است كه از روايت ابن عباس گرفته

بلكه  تهست كه در حديث عايشه نيس »المباركات«تشهد آنان  د: چون درگوي كه مي

  دقيقاً دو لفظ هم مانند حديث ابن مسعود است.

ي است از عايشه كه در آن به جاي آري قبل از اين روايت، روايت ديگري نزد بيهق

ب است و اين ردي كه با صيغه غاي »والسالم علي النبي«آمده  »الزاكات« »المباركات«

اگر در او اندكي انصاف و گرايش به حق است بر فتنة غماري و مكر و فريب وي. 

  باشد.

شود زيرا هيچ  و از آنچه گفتيم براي خوانندگان تدليس ديگري از وي آشكار مي

 در عبارتش در /اي در سخن نووي با آنچه ما گفتيم وجود ندارد. زيرا نووي  رابطه

 دو غماري هم درصد »السالم علي النبي«ر است ب »السالم عليك«د ترجيح لفظ صد

ترجيح تشهد ابن عباس بر تشهد ابن مسعود است اما از نظر من اين امر وسيع است. 

روايت شده باشد تشهد را بخواند  صاگر نمازگزار به هرشكل ثابتي كه از پيامبر

ترين روايت است به  مطابق سنت رفتار كرده است اگر چه تشهد ابن مسعود صحيح

وي به اتفاق راويان با لفظي واحد و بدون حرفي زائد و بدون  زيرا روايت ،فاق علماات

در زمان حيات  »يها النبيالسالم عليك أ«ت. بنابراين چه ذكر نقص نقل شده اس

پس از رحلت ايشان هر دو منوط به امر پيامبر  »السالم علي النبي«و چه  صپيامبر
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غايب  ةلحاظ است كه عايشه آنان را با صيغبوده است. (او توقيفي) و به همين  ص

  داد. ياد مي

تشخيص راه صواب راهي و مراجعه به  به خاطر مسائلي اين چنين به نظر ما در

نداريم و ما هميشه در درسها و  ص و به ويژه صحابة پيامبرسلوك سلف صالح 

دعوت بحثهاي خود اصرار داريم بر اينكه هر گاه مردم را به عمل به كتاب و سنت 

علي «ت يا قيد را هم بدان افزود كه ن بسنده نيست. بلكه بايد اين عباركنيم اكتفا به آ

اي جز آن نيست  تا ادلة شرعي را براساس آن برپا بداريم و چاره »الصالحمنهج السلف 

ها و دعوتگران با  به كتاب و سنت در ميان همة گروهخصوصاً در اين ايام كه دعوت 

شوند  اي متداول شده است و گاهي در ميان آنان افرادي يافت مي هر گرايش و سليقه

فرين آكنند كه دعوت به سنت تفرقه  ورزند و گمان مي كه عمالً با سنت دشمني مي

  است. عياذاً باهللا منهم.

خواهم كه ما را بر سنت نبوي زنده گرداند و بر آن بميراند و ما  از خداي تعالي مي

(šχθà﴿داوند آنان را اينچنين ستوده است: را پيرو كساني گرداند ه خ Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθä9 ¨ρF{$# 

zÏΒ tÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $# Í‘$|ÁΡ F{$# uρ tÏ% ©!$# uρ Ν èδθãèt7 ¨? $# 9≈ |¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çµ÷Ζ tã 

£‰ tãr&uρ öΝ çλm; ;M≈̈Ζ y_ “Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷Ρ F{$# tÏ$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù #Y‰ t/r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã—öθx� ø9 $# ãΛÏàyèø9 $# ∩⊇⊃⊃∪﴾
و . )1(

  شان فرموده:  كه درباره نيز از كساني

__________________________________________________________ 
و پيشروان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه به نيكوكـارى از آنـان پيـروى كردنـد،     «ترجمه:  -1

وند از آنان خشنود شد و [آنان نيز] از او خشنود شـدند. و برايشـان باغهـايى كـه فرودسـت آن      خدا

سـوره   »اند. اين كاميابى بـزرگ اسـت   جويباران روان است آماده ساخت كه در آنجا هميشه جاودانه

  .100توبه، آيه 
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﴿šÏ% ©!$# uρ ρâ !% ỳ .ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ šχθä9θà) tƒ $uΖ −/ u‘ ö� Ï�øî $# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ÷z\} uρ šÏ% ©!$# $tΡθà) t7 y™ 

Ç≈ yϑƒM} $$Î/ Ÿωuρ ö≅ yèøgrB ’ Îû $uΖ Î/θè= è% yξÏî tÏ% ©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u !$oΨ −/ u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρâ u‘ îΛÏm§‘ ∩⊇⊃∪﴾
)1(.  

به برادران مسلمان  ةالصالةصفخواهيم كه با چاپ جديد  وند ميخدا و در پايان از

إنه مسيع جميب هاي سابق آن.  در اطراف و اكناف جهان نفع برساند نفعي بيش از چاپ
   .لمسواحلمدهللا أوالً وآخراً وصلی اهللا علی نبينا حممد وعلی آله وصحبه و

  ).1410شعبان  17 ،(عمان

الضم فی رسالة الرفع و«آمادة تنظيم فهرست كتاب بودم كه به جزوة كوچكي به نام 
اثر احمد ابن مسعود سيابي (از اباضيه) برخوردم كه به انحراف از سنت  »ةالصال

و مديريت امور عمومي اسالمي وزارت عدل « اند. در اين رساله كه به كوشش معروف

 به صراحت جرأت بيان آن را نداشته است و اگر ،يعني اباضيه) طبع شده( »اوقاف

  كرد؟ چنين نبود چرا از آن ابا مي

ندارد و در علم و ارشاد مسلمانها پايگاهي و جايگاهي مؤلف هم فردي است گمنام 

) حال 14اند (ص  همه ضعيفه يا موضوعه »رفع و قبض«چرا كه به گمان وي احاديث 

وطار شوكاني حتماً بايد بداند كه اين احاديث متواترند كه بعضي ل األاساس ني آنكه بر

اند كما اينكه خواننده در اين كتاب در جاي خود  از آنها را صحيحين تخريج كرده

  خواهد ديد.

ترين داليل در احاديث صحيحه و امامان  ي با خيانت در نقد و نقل و با سنداما و

راوان كه مجال براي آنها در اينجا نيست ولي براي هاي آن ف زند. نمونه مي هراوي طعن

در باب افراشتن  بكنيم، وي با نقلش از ابن عمر  نمونه به يكي از آنها اكتفا مي

  .)18ضعيف دانسته است. (ص  ها، صحيحين را دست

__________________________________________________________ 
، ما را و آن برادرانمـان را  گويند: پروردگارا آنان راست كه پس از اينان آمدند. [انصار] مى و«ترجمه:  -1

اى در حق كسانى كـه ايمـان    كه در ايمان آوردن از ما پيشى گرفتند، بيامرز. و در دلهاى ما هيچ كينه

  .10سوره حشر، آيه  »اند، قرار مده. پروردگارا تويى كه بخشنده مهربانى آورده
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كه در اين نقل قول،  »!دلسنه کان يزان: إالزهری، قال الذهبی فی املي هفي«گويد:  و مي

را هم دارد كه اين اباضي براي  »قيد في النار«كرده زيرا، سخن ذهبي  خيانت علمي

توان حكمي  ساختن خوانندگانش آن را حذف كرده زيرا براساس امر نادر نمي گمراه

صادر كرد. چنانكه بر اهل علم پوشيده نيست سپس وي از منزلت و جايگاه امام زهري 

اش  درباره »التقريب« بر »تهذيب«در  كند؛ منزلتي كه حافظ نزد مسلمين تجاهل مي

  .»إتقانهه احلافظ، متفق علی جاللته ولفقيا«گفته است: 

و  »736صحيح البخاري در قم «از تصريح زهري به روايت كردن از كما اينكه 

’ (βÎ¨﴿كند.  غيره تجاهل مي Îû y7 Ï9≡sŒ 3“t� ò2Ï% s! yϑ Ï9 tβ% x. … çµs9 ë= ù= s% ÷ρr& ’ s+ø9 r& yìôϑ ¡¡9 $# uθèδ uρ 

Ó‰‹Îγx© ∩⊂∠∪﴾
)1(.  

  

__________________________________________________________ 
] باشد  ى كه گواه [حّقانيت وحى] براى كسى كه دلى دارد و در حال بى گمان در اين [موضوع«ترجمه:  -1

  .37سوره ق، آيه  »ت] گوش بسپارد، پندى هس [به آن



 

  1مقدمه چاپ دهم

والسالم علی نبيه الصادق األمني وعلی آله وصحبه  ة؛ والصالاحلمدهللا رب العاملني
  .نالغرامليامني ومن تبعهم بإحسان إلی يوم الدي

لي التسليم كأنك من التكبير إ صالنبي الةص صفة«كتاب حاضر چاپ دهم اما بعد، 

نو و تازه. ناشر آن برادر فاضل استاد زهير شاويش چنين  است. در شكل »تراها

مصلحت ديد كه آن را به شكل تازه و زيبايي به خوانندگان گرامي عرضه بدارد. 

بودند و به مؤلف و  يازيدهناشرين آزمند و طماع به چاپ و انتشار غيرقانوني آن دست 

به دست آوردند هيچ ناشر ضرر رساندند. در حالي كه براي سودي كه از اين راه 

  فرموده است: صزحمت و رنجي نكشيده بودند. پيامبر

»هنفْسٍ ميبِ نرِئٍ إِالَّ بِطالُ املُّ محإِنَّ أَالَ«ة الوداع هم فرمود: و در حج ،2»الَ ي 
اَءكُممد الَكُموأَمو كُماضرأَعو كُملَيع امرح ةمركَح كُمموذَا يكَ هوةمرح رِكُمهذَا شه 

ةمركَحو كُملَدذَا ب3»ه.   

مردم است. و نيز احاديث ديگري كه بيانگر اهميت حفظ و صيانت حقوق و اموال 

بود كه مانع از اين كارها باشد يا حاكمي كه قيام به عدل  كاش چون گذشته كسي مي

  كند چنانكه يكي از سلف گفته است:

__________________________________________________________ 
ذكر شده بود كه اين تغيير از ترفندهاي المكتب » چاپ چهاردهم«در اصل و در عنوان اين مقدمه  -1

 اسالمي بود. براي به اشتباه انداختن خوانندگان و برانگيزاندنشان به خريد آن با اين وجوه وقتي

اما بعد، كتاب حاضر، چاپ دهم ... «خواند در سطر چهارم به اين عبارت  خواننده چند سطري را مي

  خورد! برمي» است

هجري چاپ  1401من نيز عنوان مناسب و درست آن (چاپ دهم) را دوباره قرار دادم و آن در سال 

ود آن را حذف كرد كما ديد خ شده بود كه چه بسا اين تاريخ در آخر آن باشد. سپس ناشر به صالح

هاي سابق آن تاريخها را  ها را حذف كرده بود و من با استعانت از چاپ اينكه تاريخ همه مقدمه

  برگرداندم.
  ).7539» (صحيح الجامع الصغير وزيادته«  -2
  ).2064همان ( -3
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  ».زع بالقرآنطان ما اليلسلزع بان اهللا يإ«

شود اما در  جاي تأسف است كه حق تأليف و نشر نزد كفار غربي رعايت مي

  شود. وهللا المستعان. كشورهاي اسالمي و نزد مسلمانها اين چنين پايمال مي

هاي سابق نبوده. خوانندگان ميان  هاي زيادي آمده كه در چاپ در اين چاپ افزوده

د برد. نهاي مزبوري پي خواه د به تفاوتناي بكن قابلههاي قبلي م اين چاپ با چاپ

براي نمونه سخن قاضي عياض مالكي در خصوص سنت و نهادن دست بر سينه در 

أعوذ باهللا السميع « قيام در نماز و يا سخن امام احمد در مشروعيت استعاذه به شكل

يا صلوات بر  كه نزد عامة نمازگزاران متروك است يا حداقل مشهور نيست »العليم...

  و موارد ديگر. � خالفت عمر در آخر قنوت وتر در صپيامبر

مناسب ديدم كه در اين چاپ، مقدمه چاپ پنجم را نگه دارم به خاطر بعضي 

  ام. تعليقات كتاب جا داده

و از خداي تعالي مسألت دارم كه با اين كتاب به برادران و خواهران مسلمانم در 

  رساند دور بدارد.  آنچه به ما اندوه مي از همه جاي دنيا نفع برساند و

  سلم.صلی اهللا علی حممد النبی األمی وعلی آله وصحبه وو ب.نه مسيع جميإ



 

  ة چاپ پنجممقدم
إن احلمدهللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من 

شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شرک له ، وأضلل فال هادی لهيهده اهللا فال مضل له و من ي
وأشهد أن حممداً بعده ورسوله وصالة اهللا وسالمه عليه وعلی آله وصحبه وإخوانه أمجعني إلی 

  .نيوم الدي

 كه پس از آن كه نسخ چاپهاي[ است، صالنبي ةصالصفةاما بعد، اين چاپ پنجم 

در  به خوانندگان عزيز ]قبلي ناياب شده بود و در پي درخواست و نياز دوستداران

دارم. در چاپ حاضر دوباره كتاب بررسي و ويراستاري شده و  جهان اسالم تقديم مي

دانش حديث را در  ام در كتب خطي و چاپي مربوط به نتيجه مطالعات مستمر و توغل

آن به كار بردم و بر خود واجب ديدم كه خوانندگان را از نتيجه كارم محروم نسازم تا 

tΒ$!﴿فرمايد:  در اين طريق و افزايش دانش همراه من باشند. خداي متعال ميآنان نيز  uρ 

Ο çF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟù= Ïèø9 $# āωÎ) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪﴾)١(.  

بدان افزوديم كه  ،همچنين كتابنامة مؤلف را كه در چاپ قبلي اشتباهاً نيامده بود

عتبر رسيده است. صدوپنجاه كتاب و اثرمدر اين چاپ به  تعداد مĤخذ مورد استفاده

اي در قطع  اي پنجاه و هفت صحفه حدوداً يكسال قبل و پيش از چاپ پنجم به رساله

از شيخ حمود ابن عبداهللا  »ةاأللباني في الصال ةلالتنبيهات علي رسا«چك زير عنوان، كو

هجري قمري در رياض به چاپ  1387حنبلي نجدي برخوردم كه به سال تويجري 

همان سال كه كتاب حاضر براي بار چهارم منتشر شد. با عالقه و  رسانده بود؛ يعني در

اخالص آن را در دست مطالعه گرفتم اما وقتي از خواندن آن فراغت يافتم ديدم كه 

با من مناقشه دارد كه چهار مورد از آنها به اصل كتاب مربوط وي در سيزده مسأله 

  شود بلكه به حواشي آن مربوط است. نمي

رابر بط بر رسالة وي نگاشتم كه اگر امكان چاپ بيابد حجمش سه اي مبسو رديه

مذهب حنبلي  در اي من روشن شد كه شيخ (حفظه اهللا)كار وي خواهد بود. بر

__________________________________________________________ 
  .85سوره إسراء، آيه  »دان و از دانش جز اندكى به شما نداده«ترجمه:  -1
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گير است و اين نكته براي ديگران نيز ثابت و روشن است كه وي در  متعصب و سخت

وي در مسائل و رجال آن تبحر ندارد لذا درست نبود كه  علم حديث و طرق و علل

داد با من وارد مناقشه و مجادله علمي  موضوع اصلي آن را تشكيل مي كتاب كه ديگر

مفصل به همة آنها بپردازم و شود. البته اين مقدمه و مجال آن را ندارد كه به طور 

چنانكه اشاره شد در ردية مزبور به طور مفصل آمده است ولي بنا به مشت نمونة 

آوريم تا خواننده متوجه شود كه شيخ در دانش حديث   ا را مياز آنهخروار است يكي 

  :چقدر علم دارد

اش وي قول ابن عباس را در باب اين حديث ثابت از  رساله 17تا  14در صفحات 

اضافه  »ةوسور«كه در روايتي  »بفاحتة الکتاب قرأ فی اجلنازةأن ي السنة«وي آورده كه 

چاپ  103) كه در صفحه »ةورسو«(يعني اظهار داشت كه اين زيادي  آمده است و

باشد. هيثم ابن  چهارم كتاب آمده ضعيف است و به خاطر آنكه شاذ است ثابت نمي

پذيرفته كه  ) آن را»ةو سور«در باب مطلب زيادي مزبور (يعني ايوب هم كه از ثقات 

  شان همراه با تخريج آنها به ترتيب ذيل است: اسامي

آن را  537به شماره  »المنتقي« در ارودكه ابن ج سليمان ابن داود هاشمي :اول

  تخريج كرده.

) آن را تخريج 537(بشماره  ابراهيم ابن زياد خياط بغداد كه باز ابن جارود :دوم

  كرده.

) آن را 2 /141ش (قعون هاللي كه أبويعلي موصلي در مسند محرز ابن :سوم

  تخريج كرده.

) تخريج 4/38( »ن الكبريالسن«آن را در ن حمزه زبيري كه بيهقي ابراهيم اب :چهارم

  كرده.

) 234 /5( »المجموع«اند كه امام نووي در  حهمة اين متابعات از حيث إسناد صحي

و عسقالني هم در التلخيص الحبير بدان  داند به صراحت سه مورد از آنها را صحيح مي

  اقرار دارد.
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د بر يوب اتفاق نظر دارنهمة اين چهار ثقات و نيز پنجمين آنها يعني هيثم ابن ا

ضاوت را به خواننده حال ق) در حديث مزبور. »ةوسور«اثبات مطلب زيادي آن (يعني 

كند كه به خاطر خبر واحد بودن  پرسيم كه چرا شيخ ادعا مي پاريم و ميس اهل دقت مي

  آن، حديث هيثم ضعيف است؟!

ق امام يعني از ابن طري شود. اين مطلب زيادي از البته مسأله به همين جا ختم نمي

ابن  عباس روايت شده است. اولي محور نقل ثقات مزبور بوده كه طلحه ابن عبداهللا

عفو از ابن عباس روايت كرده بود اما دومي حديثي است از طريق زيدابن طلحه تيمي 

كند.  كه حديث را با مطلب زيادي آن ذكر مي »سمعت ابن عباس ...«گويد:  كه مي

 ما أسند سفيان ابن سعيد ثوري«مريم در  ابن سعيد ابن ابيعبداهللا بن محمد 

) نيز با اسناد صحيح آن را تخريج 536( »المنتقي«) و ابن جارور در 10/40/2(

  اند. كرده

هيچ نمازي نيست جز با  يعنی: »الَ صالَةَ إِالَّ بِقراَءة فَاتحة الْكتابِ فَما زاد«و حديث 

 بر جنازه زنما كند. و قطعاً درستي آن را تأييد و تقويت مي نيزقرائت سوره فاتحه، 

گيرد در حالي كه اصحاب شيخ  حديث جا مي است كه در عموم اين فرض كفايت

 »فمازاد«است در نماز جنازه ولي عبارت استداللشان از آن تنها وجوب قرائت فاتحه 

ه و اين همان چيزي مشروعيت قرائت سوره پس از فاتحه در نماز جناز داللت دارد بر

) ذكر كرده است كه البد جناب شيخ از آن 4/53وطار (در نيل األاست كه شوكاني 

  علم.أاطالع دارند ولي چون برخالف مذهبش است حتماً تمايلي بدان ندارد! واهللا 

دهد كه تعصب و جمود مذهبي و دفاع و حمايت از آن چنانكه  و اين نشان مي

جانكاهي است كه در قلوب مردم در همة بالد و  مخالف سنت باشد درد مزمن و

كشورهاي اسالمي ريشه دوانيده است جز اندك كساني كه خداوند آنان را از اين 

  آسيب حفظ كرده است.

در پايان من از جناب شيخ تويجري به خاطر عنايتشان به اين كتاب و نيز عالقه 

 ي كشف خطاهاي كتابوافرشان به ارشاد خوانندگان و طالب و نيز تالششان برا
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كنم. اگر چه وي چنانكه اشاره شد به خطا رفته است اما  تشكر مي ]برحسب رأي خود[

دعاي بعد از تشهد در اقرار  -1ام كه عبارتند از:  در چهار مورد نظرات ايشان را پذيرفته

يعني شش سال قبل از چاپ  1381به گناه و معصيت كه البته در چاپ سوم به سال 

  اصالح كرده بودم. رسالة شيخ

كه گفته  ةمقدمة چاپ دوم كتاب در باب صال شيخ در خصوص سخن من در -2

من تقييد ذلك بما بعد  البد«اند:  گفته »عظم ركن من أركان اإلسالمأنها أ«بودم 

دع ما يريبك إلي ما «اند:  ي ندارم و از آنجا كه گفتهشان مخالفتمن با نظر اي »الشهادتين

سوي آنچه تو را به  اندازد كنار بگذار و به را كه تو را به شك مي (چيزي »ال يريبك

ام و در مقدمة مشاراليه از آن  ة وي عمل كردهبه توصي اندازد برو).كه شك نمي

آمده است  »شبهات و پاسخهاي آن«فصل  ام. و قيد مزبور نيز صراحتاً در آخر برگشته

  كه چشمان شيخ بدان روشن خواهد شد.

دعاي توجه براي تحقق نظر شيخ به در  »والشر ليس إليك«جمله در تفسير  -3

ام و منظورم از شر، فعل باري تعالي نبوده  عدول كرده »ألنه ليس في فعله تعالي شر«

بينم كه در ردية مزبور مفصل بحث  است و اگر چه تفاوت چنداني بين دو عبارت نمي

  ام. كرده

خصوص بلند كردن دستها به هنگام مطلبي نقل كرده بودم در  »البدائع«از  -4

ثرم است كه آن را به نقل از ابن األثرم كه شكل صحيح آن األ :سجود و گفته بودم

محمد  اند احتماالً وي ابوبكر احمد ابن كنم و همچنان كه شيخ اشاره كرده تصحيح مي

  علم.هائي طائي است واهللا أ امين

 جري را فراهم سازد. زيرا در آنجااميدواريم خداوند امكان نشر جوابيه به شيخ توي

امام  ةه الصالبه طور مفصل به مسائل وارده در كتاب پرداخته شده و به ويژه به رسال

ايم كه انتساب آن به امام احمد صحيح نيست و حتي حافظ ذهبي  احمد تذكر داده

  .»ةأخشی أن تکون موضوع«ته است: دربارة آن گف
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مكان نشر و توزيع اين كتاب را بيش از پيش كه اكنم  از خداوند بزرگ مسألت مي

سالمي جزاي ب اإلشاويش، صاحب المكتبه استاد فاضل زهير  برايمان ميسر سازد و

  نه خير مسؤول.راي من و او اجر و ثواب بنويسد. إخير دهد و ب

دارم كه حاوي نكات مهمي است در بيان انگيزه  اي بر كتاب تقديم مي مقدمهاآلن 

نظير است كه آن را به تاريخ  مي و دقيق آن كه در نوع خود بيتأليف و روش عل

 »مشبهات و جواب به آنها«وان هجري همراه با فصل مهمي تحت عن 13/6/1370

هجري بدان الحاق كردم.  20/5/1381نوشته بودم كه بدين ترتيب آن را در تاريخ 

صالح خود سود اميدوارم خداوند متعال به وسيلة اين كتاب به بسياري از بندگان 

  محشور گرداند. صحمدو ما را در زمرة آنان و تحت لواي پيامبرمان م برساند
  28/10/1389دمشق، 

  محمد ناصرالدين ألباني



 

  

  ر مؤلف بر چاپ اولپيشگفتا
سپاس و ستايش خدايي راست كه نماز را بر بندگانش واجب كرد و آنان را به اقامه 

مود؛ خدايي كه كاميابي و رستگاري را درگرو و بر پاي داشتن آن به وجهي نيك امر ن

بازدارنده از فحشا و  خشوع و فروتني در نماز نهاد و آن را جدا كنندة ايمان از كفر و

  زشتي قرار داد.

  كه خداي متعال وي را اين چنين خطاب كرد:  صو درود بر پيامبرمان محمد

﴿!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### tt tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))﴾  )44 /نحل(.  

رآن را بر تو نازل كرديم تا آنچه را كه براي مردم فرو فرستاده شده قو «

  .»برايشان بيان كني

  برآمد. ]كما هو حقها به انجام رساند و از اداي آن [پس به بهترين وجه اين وظيفه ر

با گفتار و كردار به  اي بود كه وي ترين وظيفه در ميان تمامي وظايفش، نماز مهم

به طوري كه حتي يك بار بر منبرش نماز گزارد، قيام كرد و به ركوع  تبيينش پرداخت.

اين كار را كردم . «1»إِنما صنعت هذَا لتأْتموا ولتعلَّموا صالَتى«رفت؛ آن گاه فرمود:  

پيروي از نماز خود را بر ما  . لذا اقتدا و»يد و نمازم را فرا گيريدتا به من اقتدا كن

به همان گونه كه نماز گزاردن « ،2»أُصلِّي رأَيتمونِي كَما صلُّوا«واجب نمود و فرمود: 

گزارد بشارت داده كه او  و به كسي كه چون خودش نماز مي .»مرا ديديد، نماز بگزاريد

 صلَوات خمس«كند.  را نزد خداوند، عهد و پيماني است كه وي را داخل بهشت مي
نهضرافْت الَى اللَّهعت نم نسأَح نوَءهضو نالَّهصو هِنقْتول مأَتو نهكُوعر نهوعشخو 

 غَفَر اَءش إِنْ عهد اللَّه علَى لَه فَلَيس يفْعلْ لَم ومن لَه يغفر أَنْ عهد اللَّه علَى لَه كَانَ

__________________________________________________________ 
  به طور كامل خواهد آمد.» قيام«اند و در بخش  سلم اين حديث را آوردهبخاري و م -1
(شماره » إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل«اند و در كتاب  بخاري و مسلم آن را آورده -2

  ) تحقيق شده است.213
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إِنْ لَهاَء وش هذَّبپنج وعده نماز را واجب كرده، هر كس وضوي آنها  �خداوند « .1»ع

را به خوبي بگيرد و نمازها را به وقت و به هنگام  بگزارد و ركوع و سجود و خشوع 

آنها را كامل كند، خداوند عهد كرده كه وي را بيامرزد و هر كس كه چنين نكند خدا او 

  .»بخشايدش و اگر نه، عذابش دهد عهدي نيست؛ اگر خواست مي را بر

آنان كه بازگو كنندة شيوة عبادت، ياران پرهيزگار نيكوكارش؛  و درود بر خاندان و

اند و  نماز، گفتار و رفتار وي براي ما بوده و تنها آن را روش و الگوي خود قرار داده

  پويند تا روز قيامت. راهشان را مي كنند و درود برآناني باد كه از ايشان پيروي مي

اثر حافظ منذري  »والترهيبالترغيب «ال پيش، چون از مطالعة بخش نماز چهار س

خدايش رحمت كند و نيز تدريسش به جمعي از دوستان فراغت يافتم، جايگاه واالي 

و ساير  من نماز در اسالم و اجر و فضل كسي كه آن را به نحو احسن برپا بدارد، براي

بسته به نزديكي يا دوري آن از  ،البته كمي و بيشي پاداش نماز روشن گشت. وستاند

  نماز پيامبر، متفاوت است؛ به طوري كه اين سخن حضرت اشاره به همين نكته دارد:

 سدسها اسبعه ثُمنها تسعها عشرها إِالَّ منها لَه مايكْتب الصالَةَ لَيصلِّى الْعبد إِنَّ«
گزارد برايش جز يك دهم يا  همانا بنده كه نماز مي« .2»نِصفُها ثُلُثُها ربعها خمسها

پنجم يا يك چهارم يا يك يك نهم يا يك هشتم يا يك هفتم يا يك ششم و يا يك 

  .»شود صف اجر و پاداش آن نوشته نميسوم و يا ن

 م توانست حق نماز را آن گونه كه شايستهاز اين رو به دوستانم گفتم كه ما نخواهي

ادا كنيم مگر آنكه شيوة نماز پيامبر و واجبات و  است به طور كامل يا حتي ناتمام،

ها و دعاها و اذكار وي را به طور مفصل و دقيق بياموزيم و در تطبيق  آداب و هيأت

ت كه نمازمان توان اميد داش آزمندانه بكوشيم. در اين صورت ميعملي آن با نماز وي، 

__________________________________________________________ 
اند و من آن را  هبه عقيدة نگارنده اين، حديثي است صحيح كه تعداد زيادي از ائمه آن را صحيح دانست -1

  ام. ) استخراج كرده1276و  451» (صحيح ابوداود«از 
) و ابوداود و نسائي با سند حسن روايتش 2-10/21/1» (الزهد«حديثي است كه ابن مبارك در  -2

  ) استخراج كردم.761» (الصحيح«اند و من آن را از  نموده
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توان اميدوار بود كه آنچه در مورد  ما را از فحشا و زشتي باز خواهد داشت و نيز مي

  اجر و پاداش نماز در كتاب و سنت آمده، ما را شامل خواهد شد.

شناخت اين امر به تفصيل بر بسياري از مردم و حتي بسياري از علما، به سبب مقيد 

آنان كه به خدمت به سنت پيامبر و تدوين و بودنشان به مذهبي خاص دشوار است. 

هايي است كه در ديگر  دانند كه در هر مذهبي از مذاهب، سنت فهم آن مشغولند مي

مذاهب نيست و در همة اين مذاهب اقوال و كرداري است كه نسبت دادن همة آنها به 

بينيم كه  و مي .1شود يشتر در كتب متأخران يافت ميتواند جائز باشد كه ب پيامبر نمي

__________________________________________________________ 
پس از ذكر مراتب كتب فقه » الجامع الصغير النافع الكبير لمن يطالع«ابوالحسنات لكنوي در كتابش  -1

) 123-122هايي كه قابل اعتمادند و آنهايي كه محل اعتماد نيستند (در صص حنفي و شناساندن كتاب

گويد: تمام آنچه را كه در رابطه با مراتب تصنيفات فوق ياد كرديم برحسب مسايل فقهي است نه  مي

اند ليكن  هايي كه محل اعتماد فقهاي بزرگ ند كتاباحاديث نبوي موجود در آنها. چه قدر بسيار

توان رسيد  هاي فتاوي. بدون تنگ نظري به اين نتيجه مي مملواند از احاديث موضوعه، به ويژه كتاب

اند. از  سهل انگاري داشتهاند ليكن در نقل اخبار،   ها هر چند اشخاص كاملي بوده كه صاحبان اين كتاب

من قضى «باطل كه در برخي كتب اين بزرگان آمده حديثي است كه جمله احاديث موضوعه بلكه 
خر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صالة فائتة من عمره إلى سبعين آفي صلوات من الفرائض 

كسي كه نمازهاي واجب فوت شده را در آخرين جمعه ماه رمضان قضا كند تمام نمازهايي را » «سنة

لكنوي [خدايش رحمت كند] در كتاب ». اد سال نگزارده جبران كردهكه در طول عمرش به اندازه هفت

گويد: علي قاري  مي 315پس از بيان اين حديث در صفحة » في األخبار الموضوعة ةاآلثار المرفوع«

نويسد: به طور حتم اين حديث باطل است چون  مي» الكبري«و » موضوعات الصغري«در كتاب 

تواند در جاي عبادتي كه سالهاست انجام نشده و فوت گشته  يمخالف اجماع است. هيچ عبادتي نم

و ديگر » النهاية«قرار گيرد و منزلت آن را داشته باشد. بنابراين روايت شدن آن نيز توسط صاحب 

تواند معتبر باشد، زيرا هيچ يك از آنان محدث نيستند. همچنين آنان اين  نمي» الهداية«شارحان 

  اند.  كنندگان (محققان حديث) إسناد ندادهحديث را به يكي از تخريج 

گويد:  كند و مي شبيه همين مطلب را ذكر مي» الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة«شوكاني هم در 

گمان اين حديث، موضوع و جعلي است و من در هيچ يك از كتبي كه احاديث موضوع را در آن  بي
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علم حديث به همين دليل علماي  .1كنند پيامبر اصرار ميغالباً هم بر انتساب آنها به 

اند كه  معروفند تدوين كرده »خريجت«كتابهايي را كه به  ]خداوند جزاي خيرشان دهاد[

پردازند؛ مانند كتاب،  دن حديث ميبه توضيح و تبيين صحت يا ضعف و يا جعلي بو

                                                                                                                          

قيه نمايان معاصر در شهر صنعا اين حديث شهرت دارد و اند نيافتم، ليكن نزد گروهي از ف جمع كرده

دانم چه كسي اين حديث را براي آنان ساخته و پرداخته  كنند. نمي بسياري از آنان نيز بدان عمل مي

نويسد: به منظور اثبات  ). سپس لكنوي مي54است. خداوند دروغگويان را رو سياه كند (صفحه 

هاي اوراد و عبادات با الفاظي گوناگون به طور مختصر يا  كه در كتاب[ساختگي بودن اين حديث 

 ةردع اإلخوان عن محدثات آخر جمع«اي به نام  شود] رساله طوالني با داليل عقلي و نقلي يافت مي

اش الزم؛ و  كه مطالبش براي روشن ساختن اين موضوع سودمند است و مطالعهام   تأليف كرده» رمضان

يس و گرانبهاست. نگارنده گويد: ورود اين گونه احاديث باطل در كتب فقها اي نف در اين زمينه رساله

شوند، از  ها را كه به كتب معتبر حديث اسناد داده نمي است كه اعتماد به ديگر احاديث موجود در آن

برد. سخن علي قاري نيز به همين مطلب اشاره داشت. لذا بر مسلمانان واجب است كه حديث  بين مي

مردم مكه بهتر از « »ي بشعابهاردأهل مكة أ«اند:  صصان آن بگيرند، چنانكه از قديم گفتهرا از متخ

صاحب « »صاحب الدار أدري بما فيها«و يا ». شناسند ها و پرتگاههاي مكه را مي سايرين، گردنه

  ».اش چه هست داند كه در خانه خانه بهتر مي
) سخني دارد كه مختصرش اين 1/60» (المهذبالمجموع شرح «خدايش رحمت كناد] در [امام نووي  -1

است: محققان علم حديث نظرشان اين است كه اگر حديث ضعيف باشد در خصوص آن عبارات و 

اند به كار  و غيره، كه دال بر حتميت» نهي«يا » أمر«يا » فعل«يا  صرسول اهللا» قال«افعالي چون 

شوند كه  به كار برده مي» مروي«يا » نقل عنه«يا » روي عنه«روند. در اين مورد عباراتي چون  نمي

دال بر غيرحتمي بودن دارند. افعالي كه قطعيت درد براي احاديث صحيح و حسن كاربرد دارند و 

هاي افعالي كه حتميت دارند بنا به  افعالي كه مفهوم حتميت ندارند براي ساير احاديث بنابراين صيغه

آنچه صحيح است نبايد به كار بروند. در غير اين باره  كنند جز در اقتضاي اسنادي كه ايجاد مي

» روي عنه«كنند و اين تساهل زشتي است به طوري كه در خصوص احاديث صحيح فعل  كوتاهي مي

برند كه اين انحراف از  قال و روي فالن را به كار مي«برند و در مورد احاديث ضعيف فعل  به كار مي

  ».طريق صواب است
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كه  »ث خالصة الدالئلحاديج أالوسائل فی ختريالطرق و«و  »ةحاديث اهلدايأ مبعرفة ةعنايال«

 »ةاهلدايث ألحادي ةنصب الراي«القادر بن محمد قرشي حنفي است و هر دو اثر شيخ عبد

 تلخيص الحبير«از حافظ ابن حجر عسقالني و  »يةالدرا«از حافظ زيلعي و مختصر آن 

هاي ديگري كه  كتاب ز ابن حجر عسقالني وباز ا »في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

  ذكر نمايشان سبب اطالة گفتار است.

از آن رو كه شناخت اين مسائل به تفصيل براي اكثر مردم دشوار است كتاب حاضر 

د و با آن هدايت يابند با را ياد بگيرن صرا براي آنان تأليف كردم تا كيفيت نماز پيامبر

من دعا «اند:   فرموده ص اي كه پيامبر عزيز س وعدهو براسا عنايت پروردگار هاميد ب
 .»إِلَى هدى كَانَ لَه من الْأَجرِ مثْلُ أُجورِ من تبِعه من غَيرِ أَنْ ينقُص من أُجورِهم شيئًا

رسد به او هم خواهد  كسي كه به سوي هدايت دعوت كند همان اجري كه به آنان مي«

اند و در  ان اين روايت را آورده. (مسلم و ديگر»شود از آن كاسته نمي رسيد و چيزي

  ) تخريج شده است).863( »لصحيحةاألحاديث ا«



 

  تأليف كتابانگيزة 
چون كتاب جامع و كاملي در اين موضوع نيافتم، بر خود واجب دانستم تا براي 

 دارند دا به پيامبر ميبرادران مسلماني كه تالش و همشان را در عبادت، مصروف اقت

مسايل مربوط به كيفيت نماز پيامبر را از تكبير تا تسليم در  كتابي تدوين كنم كه تمامي

ان گرداند و بدين ساي كه عمل بدان را براي دوستداران پيامبر آ برداشته باشد؛ به گونه

كَما صلُّوا «قيام به تحقق امر او در حديثي كه پيشتر آورديم:  طريق آنان را در
آگاه سازد. لذا آستين همت باال زدم و به بررسي احاديث مربوط به  »رأَيتمونِي أُصلِّي

هاي مختلف حديث پرداختيم. نتيجة تحقيقاتم كتابي شد كه اينك در  آن در كتاب

ردم كه از وارد كردن احاديثي كه با كقبل از شروع به كار با خودم عهد دست شماست. 

اصول آن مطابق نيست خودداري كنم؛ لذا برحسب قواعد و  قواعد علم حديث و

ادي آن را روايت كرده بود، اصول علم حديث به تمامي احاديثي كه به صورت انفر

هاي نماز وچه در اذكار يا  بودند چه در قسمت هيأت »ضعيف«و يا  »مجهول«فردي 

ما را از احاديث  ،1كه احاديث ثابت و مقبولفضايل و ... اعتنايي نكردم؛ چون معتقدم 

كنند. چنانكه خداي متعال  نياز مي اي ندارند بي ضعيفي كه جز ايجاد ظن و گمان بهره

  فرمايد:  مي

﴿¨βÎ) uρ £©à9$# Ÿω Í_ øó ãƒ zÏΒ Èd, ptø: $# $ \↔ø‹x© ∩⊄∇∪﴾  )/ 28 نجم(.  

  .»ظن و گمان در فهم حقيقت سودي ندارد«

__________________________________________________________ 
لذاته است يا  باشد. صحيح يا صحيح مي» صحيح و حسن«ثين، حديث ثابت شامل از ديدگاه محد -1

صحيح لغيره، و حسن نيز يا حسن لذاته است يا حسن لغيره، هركدام كه باشد از نظر محدثين برابر 

  است و مقبول.
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از ظن و گمان « ،1»نَّ الظَّن أَكْذَب الْحديث، فَإِإياكُم والظَّن«پيامبر فرمود:  و

. پس خداي متعال ما را از »را ظن و گمان دروغترين سخنان استبرحذر باشيد، زي

فرمايد:  اش نيز از آن نهي كرده مي عمل كردن به ظن و گمان وا نداشته و رسول گرامي

دانيد  ميجز در مواردي كه  نقل حديث من، از« 2»علمتم ما إِالَّ عنى الْحديثَ اتقُوا«

تر آن است  . پس وقتي روايت حديث ضعيف نهي شده شايسته»از من است بپرهيزيد

ام. نخست  دو قسمت باال و پايين تنظيم كرده كه از عمل به آن پرهيز شود. كتاب را در

ايي كه جاه ن را درام و نيز عبارات مربوط به آ آوردهمتن كتاب كه نص احاديث را 

مناسب است به طوري كه كتاب از آغاز تا پايان شكل منسجمي به خود گرفته است. 

در حفظ و ضبط نص حديث و شكل دقيق ملفوظ آن در كتب سنت دقت زياد داشتم. 

__________________________________________________________ 
آمده، ) نيز 412اند و در (تخريج الحالل والحرام استاد قرضاوي (شماره  بخاري و مسلم روايت كرده -1

اين كتاب در انتشارات المكتب اإلسالمي تحت عنوان (غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل 

  به چاپ رسيده است.» والحرام
) 1/2» (مسلسالت«اند. شيخ محمد سعيد حلبي در  ترمذي، احمد و ابن ابي شبيه آن را استخراج كرده -2

اشتباه شده است. بعدها برايم روشن شد كه آن را به بخاري نسبت داده و بدين صورت دچار وهم و 

اين حديث ضعيف است و پيشتر در صحيح دانستن آن به سبب اسناد ابن ابي شبيه در آن، از مناوي 

كردم، ليكن بعد بر ضعف آن وقوف يافتم و ديدم كه كامالً ضعيف است، چون سند آن همان  تبعيت مي

). گاهي به جاي اين سخن 1783الضعيفة شماره  سند ترمذي و ديگران بود. (ر.ك سلسلة األحاديث

كه » اْلَكاذبِينَ أَحد فَهو َكذب أَنَّه يرَى ِبحديث عنِّى حدثَ منْ«عبارت ديگري از پيامبر آورده شده كه 

  اند. ر.ك. مقدمة سلسلة األحاديث الضعيفة، مجلد اول. مسلم و ديگران روايت كرده

 أَو حقا إِالَّ يُقوَلنَّ فَالَ عَلى َقالَ منْ عنِّى الْحديث وكَثْرَةَ إِياكُم«كند:  نياز مي آن بيما را از  صاين حديث 
از روايت كردن فراوان حديث از من « »النَّارِ منَ مقْعده فَلْيتَبوأْ أَُقلْ لَم ما علَى قَالَ َفمنْ صدقاً

ن سخن بگويد جز به حق و از روي صدق نبايد سخن بگويد و اگر كسي بپرهيزيد. كسي كه از م

  .»چيزي به من نسبت دهد كه آن را نگقته باشم جاي آن دوزخ خواهد بود

  تخريج شده.» 1753الصحيحة «اند در  ) و احمد و ديگران روايت كرده8/760ابن ابي شبيه (
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مده كه من يك مورد از آنها را به اقتضاي اهي در مورد الفاظ حديث گوناگون آگ

به  روايتي چنان و يا در ظي ديگر چنين آمدهام كه در لف تأليف آوردم اما تذكر داده

منظور تسهيل در مطالعه و مراجعه جز در مواردي نادر راويان صحابه را ذكر نكردم و 

  اند. روايت كرده انيز اينكه كدام يك از ائمة حديث آن ر

را تخريج  لاما بخش دوم به منزله شرح ماقبل آن است. احاديث وارده در بخش او

  ام. كرده

ام تا الفاظ و طرق آن را با اسنادها و شواهدشان به منظور جرح و  كرده تالش

تعديل و تصحيح و تضعيف احاديث مطابق قواعد علم حديث بياورم. به طوري كه 

هاي ديگر به شكل ديگري آمده كه من آن را  بسياري از اين عبارات و الفاظ در روايت

با اصل آن انسجام داشته باشد. در  به حديث آمده در قسمت باال افزودم به طوري كه

اش  ام. اما اگر منبع حديث و تخريج كننده به اين نكته اشاره كرده ] [ميان دو قالب 

اي ديگر عمل شده  ام و در موارد ديگر آن را به گونه يك صحابي باشد آن را بيان نكرده

خوب و عيه استفتاح و ساير موارد خواهي ديد. اين روش ددر ااست به طوري كه 

  نظيري است كه در هيچ كتابي به كارگرفته نشده است. بي

  شوند. سپاس خدايي را كه با نعمتش كارهاي شايسته كامل مي

يث تخريج شده همراه با استدالل هريك له دسپس مذاهب علما را در خصوص ح

ايم خلوص  ايم. پس از آن از بحثي كه در قسمت باال آورده يا عليه آن روايت ذكر كرده

 مجتهدي يابيم. مواردي هست كه نص و پايه و اساسي در سنت ندارند بلكه نظر مي

  اند. است، اين قبيل موارد در كتاب نيامده

ها و پيش آمدهايي كه داشتم انتشار كتاب به شكلي كه هر دو  اما به خاطر گرفتاري

از بخش را شامل باشد برايم ميسر نبود لذا مصلحت ديديم كه بخش اول را مستقل 

م کأنک ىل التسليإ من التکبري ص النبی صفة صالة«ديگري منتشر كنيم و آن را 
طلبم كه اين تالش خالصانه براي حضرتش را بپذيرد و با  . از خداوند ميبناميم »تراها

  نه سميع مجيب.به برادران مؤمنم منفعت برساند. إآن 
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  روش ما در اين كتاب
ماز پيامبر است بديهي است بنا به داليلي كه ن ةنظر به اينكه اين كتاب، بيان شيو

ذكر شد به مذهب خاصي مقيد نخواهيم بود، بلكه فقط آنچه را كه انتسابش به پيامبر 

نيز به همين گونه  2و جديد 1قطعي است خواهيم آورد، چنانكه روش محدثان قديم

  بوده است. شاعر چه نيك سروده است كه: 

__________________________________________________________ 
نويسد: چنانچه كسي به  مي 156در صفحة » إلمامخلف ا امام الكالم فيما يتعلق بالقراءة«لكنوي در  -1

ديده انصاف بنگرد و به دور از نظر و عقيده شخصي در درياي فقه و اصول فرو رود پي خواهد برد كه 

تر از  در بيشتر مسايل فرعي و اصلي كه علما بر سر آنها اختالف دارند، رأي و مذهب محدثين قوي

بينم.  تر مي هاي اهل حديث را به انصاف نزديك انديشم گفته ديگران است. من هرگاه به اختالفات مي

آفرين بر آنان و اجرشان با خدا، آخر چرا چنين نباشد. آنان وارثان راستين پيامبر و نايبان راستين 

  شريعت اويند. خداوند ما را با آنان محشور كند و بر عشق به آنان و راه و كردارشان بميراند.
ترين امور مسلمين نماز است و بر هر مسلماني واجب است  ) گويد: مهم1/148( »الفتاوي«سبكي در  -2

كه بدان اهتمام ورزد و بر اقامه شعايرش مداومت و محافظت داشته باشد. در نماز دو نوع امور وجود 

ناپذير بودن انجام دادنشان اتفاق نظر دارند و اموري هم كه در  دارد: اموري كه علما بر اجتناب

  ن اختالف هست. براي نجات از اين مشكل دو راه وجود دارد:وجوبشا

  الف ـ در صورت امكان بايد راه خروج از اختالف را جست.

  ب ـ در موارد صحيح و ثابتي كه از پيامبر نقل شده بايد دقت نمود و بدان تمسك كرد.

﴿در اين صورت نماز، درست است و مشمول اين سخن خداوند خواهد بود كه  yϑsù tβ% x. (#θ ã_ö� tƒ u!$s) Ï9 ÏµÎn/u‘ 

ö≅ yϑ÷è u‹ ù= sù Wξ uΚ tã $[sÎ=≈ به عقيدة نگارنده راه دوم نه تنها بهتر بلكه واجب است چون در ]. 110[كهف:  ﴾¹|

 »صلُّوا كَما رأَيتُموني أُصلِّي«وجه نخست عالوه بر عدم امكان در بسياري مسايل فرمان رسول خدا 

ل يقيناً نماز شخص در مواردي با نماز حضرت ناسازگار خواهد بود. اين يابد و در هر حا تحقق نمي

  اي است كه در خور تأمل و انديشيدن است. نكته
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  .1م يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوال  إنأهل الحديث هم أهل النبي و

اند،  صرفاً اهل حديث از نزديكان پيامبرند، هر چند كه با خود وي مصاحب نبوده«

  .»اند اما همدم نفسهايش بوده

جامع مسايل مختلفي خواهد بود اين كتاب به خاطر رويكردي كه دارد ان شاء اهللا 

از لحاظ مذهبي دارند، ولي هايي كه  با همه تفاوت[ هاي فقه و حديث كه در متن كتاب

پراكنده است؛ حقايقي كه در اين كتاب آمده، هيچ  ]اند با موضوع مورد نظر در ارتباط

 عمل كنندة به آن كتاب يا مذهب خاصي به صورت جامع دربردارندة آن نخواهد بود.

شان  از زمرة كساني خواهد بود كه خداوند هدايتشان كرده و درباره ]إن شاء اهللا[

  ه: فرمود

﴿“y‰ yγ sù ª!$# š Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ# u $ yϑ Ï9 (#θà� n= tF ÷z$# ÏµŠÏù zÏΒ Èd, ys ø9$# Ïµ ÏΡøŒ Î*Î/ 3 
ª!$# uρ “Ï‰ ôγtƒ tΒ â!$ t± o„ 4’n< Î) :Þ≡u� ÅÀ ?ΛÉ) tG ó¡ •Β ∩⊄⊇⊂∪﴾  )213/ بقره(.  

پس خداوند به حكم خود مؤمنان را به حقى كه در آن اختالف كردند، «

  .»كند را بخواهد به راه راست هدايت مىرهنمون شد و خداوند هر كه 

چون روش تمسك به سنت صحيح را در اين كتاب و ديگر كتبي كه منتشر خواهد 

فرق را خشنود  صاحبان همة مذاهب و اي، دانستم كه اتخاذ چنين شيوه شد برگزيدم مي

سازد، بلكه بعضي از آنان يا بيشترشان زبان طعن و قلم سرزنش به سويم نشانه  نمي

دانم كه رضايت همگان چيزي  كه البته باكي نيست، چون به خوبي مي، واهند كردخ

أرضى الناس بسخط اهللا «ست كه بتوان بدان دست يازيد، چنانكه رسول خدا فرمود: ين

__________________________________________________________ 
فضل الحديث «است كه حافظ ضياءالدين مقدسي در كتاب » حسن بن محمد نسوي«بيت، سرودة  -1

  آورده است.» وأهله
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كسي كه به بهاي خشم خدا، مردم را از خود راضي كند « .1»وكله اهللا إىل الناس

  وند پاداش نيك دهد كسي را كه گفته است:خدا .»گذارد داوند وي را به مردم وا ميخ
  

  طاعن  ولست بناج من مقالة
  

  
  و لو كنت في غار علي جبل و عر

  
  ي ينجو من الناس سالماًومن ذاالذ

  

  
  لو غاب عنهم بين خافيتي نسرو
  

العبور باشم. و  زن رهايي نيابم؛ اگر چه درغاري بر كوهي صعب از شر گفتار طعنه«

 »پرهاي كركس از آنان پنهان شود؟! سالم بماند گر چه ميان كيست كه از دست مردم،

برايم همين كافي است كه باور دارم طريقي استوارتر است كه خداوند، مؤمنان را بدان 

 روشن ساخته و آن، راهي است كه را سرور انبياء، پيامبر ما، آن فرمان داده است و

كه اموزه تودة مسلمانان [ چهارگانهبعد از ايشان ائمة  سلف صالح از صحابه و تابعين و

به سنت و رجوع بدان و فرو  بر وجوب تمسك مگيهاند و  پيموده ]ايشان منسوبند به

اش بزرگ و ارجمند، اتفاق نظر  گذاشتن سخني كه مخالف سنت باشد هر چند گوينده

تم دارند، زيرا شأن پيامبر بزرگتر و راهش استوارتر است. به همين سبب به راه آنان رف

هر چند با  اطاعت كردم؛ به سنت از اوامرشان و با تمسك و از ايشان پيروي كردم

هاي خود آنان مخالفت داشت. اين امر بيشترين تأثير را در پيمودن راه راست و  گفته

  رو گردانيم از تقليد كوركورانه داشت.

  خداوند به همة آنان پاداش نيك دهاد.

__________________________________________________________ 
اند. درباره اين حديث و طرق آن  وايت كردهاين حديث را ترمذي، قضاعي، ابن بشران و ديگران ر -1

) (چاپ نهم ـ المكتب 228(صفحة » الطحاوية ةتخريج احاديث كتاب شرح العقيد«نگارنده در 

) سخن رانده و روشن ساخته كه موقوف 2311سلسلة األحاديث الصحيحة شماره «اإلسالمي) و در 

  حيح دانسته است.كند، چرا كه ابن حبان آن را ص در صحت آن لطمه وارد نمي



 

  

  ت و ترك سخنانشان سن پيروي از اقوال ائمه اربعه در

  در صورت مباينت با سنت
بهتر آن است كه تمام يا برخي از سخنان ائمه را در اين باره كه در دسترس ما قرار 

دراينجا ذكر كنيم. شايد كه در آن عبرت يا تذكري باشد براي آنان كه ، اند گرفته

و به مذاهب و  .1نندك تر از آناند تقليد مي كوركورانه از ائمه و ديگراني كه خيلي پايين

جويند كه گويي از آسمان نازل شده در حالي كه خداي  سخنانشان طوري تمسك مي

  فرمايد: متعال مي

﴿(( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®???? $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 33 33 WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss????﴾  )3/ اعراف(.  

نيد كه از سوي پروردگارتان برشما نازل گشته است و غير از چيزي پيروي ك«

  .»گيريد از خدا از اولياي ديگر پيروي مكنيد، اما كمتر پند مي

  

  / ابوحنيفه الف:

نخستين آن ائمه، ابوحنيفه نعمان بن ثابت است. يارانش اقوال فراوان و متنوعي از 

ترك تقليد از آراي حديث و  اند كه همگي بيانگر وجوب اختيار وي روايت كرده

  مخالف ائمه يا حديث است.

همان مذهب من  اگرحديث، صحيح باشد،« 2»ث فهو مذهبیيإذا صح احلد« -1

  . »است

__________________________________________________________ 
جز انسان متعصب يا گمراه « ال عصبي أو غبيال يقلد إگويد:  امام طحاوي درباره تقليد بدين شكل مي -1

) از مجموعه رسايلش نقل 32، ص 1(ج » رسم المفتي«. اين سخن را ابن عابدين در »كند تقليد نمي

  كرده است.
مجموعه رسائل «) از 1/4» (رسم المفتي«يز در ) و ن63/ 1» (ةالحاشي«اين سخن را ابن عابدين در  -2

شرح «اند. ابن عابدين از  ) و ديگران آورده62(ص» ايقاظ الهمم«و شيخ صالح فالني در » ابن عابدين
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  .»خذناهن أال حيل ألحد أن يأخذ بقولنا مامل يعلم من أي« -2

. »ايم بپذيرد ه نداند از كجا گرفتهكه سخن ما را چنانچ كسي جايز نيست براي هيچ«

براي آن كسي « »يفتی بکالمأن ي ليمن مل يعرف دلي حرام على«كه  در روايتي آمده

. و در روايتي اضافه بر اين، »براساس سخنم فتوا دهدكه دليل مرا نداند حرام است كه 

ما انسانيم، امروز « »نرجع عنه غداًفإننا بشر نقول القول اليوم و«چنين آمده كه 

                                                                                                                          

چنانچه حديث، صحيح و مباين با مذهب «كند كه  اثر ابن شحنه كبير استاد ابن همام نقل مي» الهداية

خص در اين مورد بايد چنين باشد و مقلد به خاطر آن از حنفي بود بايد به حديث عمل نمود. روش ش

اين سخن » إذا صح الحديث فهو مذهبي«شود. از ابوحنيفه روايت شده كه گفت:  بودن خود خارج نمي

را امام ابن عبدالبر از وي و ديگر ائمه نقل نموده است. نگارنده گويد: اين، نشانه كمال علم و تقوا و 

ن است؛ چرا كه اشاره دارند به اينكه آنان بر تمامي سنت و احاديث احاطه ندارند تواضع آن بزرگوارا

آيد] تصريح نموده كه حتي ممكن است از آنان مطلبي خالف سنت و حديث  و امام شافعي [چنانكه مي

اند كه به سنت تمسك كنيم و  صحيح كه به ايشان نرسيده، نقل شود. از اين رو آنان خود به ما امر كرده

  سنت را مبناي مذهب آنان قرار دهيم. خداي بزرگ همگي آنان را غريق رحمت خود سازد.
» اعالم الموقعين«) و ابن قيم در كتاب 145االنتقاء في فضائل الثالثة الفقهاء (ص «ابن عبدالبر در  -2

 29(ص » رسم المفتي«) و در 6/293البحر الرائق («اش بر  ) و ابن عابدين در حاشيه2/309(صص 

اند. روايت ديگر را عباس  ) آن را همراه روايت دوم نقل كرده1/55» (الميزان«) و شعراني در 32و 

) با سند صحيح از زفر روايت نموده و شبيه آن را از زفر، 6/77/1اثر ابن معين (» التاريخ«دوري در 

) آمده و ابن قيم 52(ص » اإليقاظ«ابو يوسف و عافيه بن يزيد، ياران ابوحنيفه آورده چنانكه در 

اضافه  65) نيز صحتش را از ابويوسف حتمي دانسته است. تعليق نويس اإليقاظ در صفحه 4/344(

روايت دوم را به ابن عبدالبر و ابن قيم و ديگران نسبت داده است. نگارنده گويد: وقتي اين سخن آنان 

داند دليل و  نان درباره كسي كه ميدانستم كه آ باشد درباره كسي كه دليلشان را نداند، پس اي كاش مي

گويند! اين  دهد چه مي برهان، خالف گفته آنان است و با اين حال برخالف آن دليل و برهان، فتوا مي

اي است كه شايان توجه و تأمل است و به تنهايي براي مردود دانستن تقليد كور، كافي و بسنده  نكته

كه [كه من فتوايش را براساس قولي از ابوحنيفه  است. به همين سبب يكي از مشايخ مقلد زماني

  دليلش را ندانسته بود] رد كردم انتساب اين سخن را به ابوحنيفه انكار كرد!
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وحيک «. در روايتي ديگر آمده كه: »نيمك و فردا نظر ديگري ابراز مي گوييم سخني مي
أری الرأی اليوم  وسف) ال تکتب کل ما تسمع منی فإنی قديا يعقوب (هو ابوي

خدا از تو درگذرد اي يعقوب! هر « .1»أترکه بعد غدوأترکه غداً وأری الرأی غداً و

__________________________________________________________ 
هايش را بر آن بنيان  به عقيدة من، سخن فوق ناشي از آنجاست كه بيشترين چيزي كه امام گفته -1

رسيد قطعاً  حديثي از پيامبر به وي مي يافت و يا نهاد قياس بود. گاه به قياسي قوي دست مي مي

عقيدة ما و هر «گويد:  ) مي1/61» (الميزان«نهاد. شعراني در  پذيرفت و گفته قبلي خود را فرو مي مي

ماند تا شريعت پس از سفر حافظان  انسان منصفي درباره امام ابوحنيفه اين است كه اگر وي زنده مي

پذيرفت و تمام  شد همانا وي آنها را مي و بالد مختلف جمع ميبراي تدوين و دستيابي بدان به كشورها 

نمود. قياس در مذهب او كم است، چنانكه در ديگر مذاهب به نسبت  هايي كه كرده بود ترك مي قياس

او كمتر، ليكن وقتي كه ادله شرعي در عصر وي با وجود تابعين و تابعين تابعين در شهرها و 

و نصي هم در رابطه با مسايلي كه وي قياس كرده بود وجود نداشت  روستاهاي دوردست پراكنده بود

ضرورتاً قياس در مذهب وي به نسبت ديگر ائمه زياد گشت. حافظان براي جستجوي احاديث و 

كردند و آن احاديث را گرد  تدوين آنها در عصر خود به شهرها و روستاهاي دوردست سفر مي

شدند. همين سبب وفور قياس  شريعت با يكديگر هم صدا ميآوردند. در نتيجه بعضي از احاديث  مي

النافع «در مذهب وي و نادر بودن آن در ديگر مذاهب است. اين مطلب را ابوالحسنات در كتاب 

اش توضيح داده  ) نقل كرده كه در تعليق آن ضمناً اين سخن را تأييد كرده و درباره135(ص» الكبير

  ب مراجعه كند.است. هر كس طالب آن است بدين كتا

باشد در مورد مخالفت غيرعمد با احاديث صحيح و قطعاً عذري  گويم كه: اين عذر ابوحنيفه مي من نيز مي

كند. پس طعن بر وي روا  كس بيش از توانش تكليف نمي است مقبول. چون خداي متعال بر هيچ

وي واجب است. او شوند بلكه مراعات ادب نسبت به  نيست، چنانكه بعضي از نادانان مرتكب مي

امامي است از ائمة مسلمين كه به وسيله آنان فروع اين دين مبين حفظ گشته و به ما رسيده است. در 

هر حال وي مأجور است چه درست گفته باشد، چه خطا كرده باشد به طوري كه خود وي براي 

صورت مخالفت با  داشتند جايز ندانسته كه به اقوالش در دوستدارانش و آنان كه وي را بزرگ مي

سنت، تمسك جويند، زيرا آن اقوال جزو مذهب او نيست. نص صريح او را دراين باره ديديد. طعنه 

زنندگان جاهل به ابوحنيفه در واديي و متمسكين به اقوال مخالفش با حديث در وادي ديگرند و حق 
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، كنم شنوي منويس؛ چون امروز نظري دارم و فردا آن را ترك مي ميآنچه را كه از من 

  .»فرداي بعدش آن را ترك خواهم كرد فردا نيز رأي و نظري خواهم داشت كه

هر گاه « 1خرب الرسول فاترکوا قويلف کتاب اهللا تعاىل والإذا قلت قوال خي -3

 .»ديث پيامبر بود سخن مرا ترك كنيدي گفتم كه مخالف كتاب خدا و حسخن

  گفته است: /مالك بن أنس  ب:

انظروا يف رأيی، فکل ما وافق الکتاب إمنا أنا بشر أخطیء وأصيب ف -1
همانا من « .2»فاترکوه ةالسنوالسنة فخذوه وکل ما مل يوافق الکتاب و

                                                                                                                          

�uΖ−/u‘ ö$﴿چيزي است ميان آن دو.  Ï� øî$# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ šÏ%©! $# $tΡθ à) t7 y™ Ç≈ yϑƒ M}$$Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øgrB ’Îû $uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî 

tÏ%©# Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$oΨ −/u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ âu‘ îΛÏm§‘ ∩⊇⊃∪ ﴾  :10[حشر.[  
گويد:  ) اين سخن را آورده و به امام محمد نسبت داده است سپس مي50(ص » االيقاظ«فالني در  -1

و سخناني چون اين در خطاب به مجتهد نيست، بلكه  چون مجتهد خود صاحب رأي است اين سخن

  در حق مقلد گفته شده است.

گويد: اگر بگويي پس با احاديثي  ) مي1/26» (الميزان«بدين سبب است كه به عقيده نگارنده شعراني در 

ها عمل نكرده) چه بايد كرد؟  كه پس از مرگ امامم صحيح دانسته شده و وي آنها را نگرفته (و بدان

به نظرش  يافت و  اب اين است كه بايد به آنها عمل كني؛ زيرا اگر امامت به آن احاديث دست ميجو

كنند.  نمود زيرا همه ائمه در چارچوب شريعت حركت مي آمدند چه بسا تو را بدان امر مي صحيح مي

ويد به هر كس اين كار را انجام دهد خير و سود فراواني با دستهاي خود كسب نموده و اگر كسي بگ

كنم مگر آنكه امام آن را قبول داشته باشد سود و خيرفراواني را از كف داده، چنانكه  حديثي عمل نمي

اند. براي آنان سزاوارتر آن است كه به منظور اجراي توصيه  بسياري از مقلدان ائمه مذاهب اين چنين

چون اگر ايشان زنده خود ائمه به هر حديثي كه پس از امامشان صحيح دانسته شود عمل كنند، 

پذيرفتند و  يافتند. آنها را مي بودند و به اين احاديثي كه پس از ايشان صحيح دانسته شده دست مي مي

  كردند. اند، ترك مي نمودند و تمامي قياسهايي را كه كرده يا هر سخني راكه گفته ها عمل مي بدان
) آن 149/ 6» (اصول األحكام«حزم نيز در ) روايت كرده است. ابن 2/32» (الجامع«ابن عبدالبر در -2

  ).72را از وي روايت نموده و فالني نيز (ص 
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ظرم بنگريد؛ نگويم، در رأي و  شوم و درست هم مي انسانم، مرتكب خطا مي

 .»آن را بپذيريد وگرنه، تركش كنيد اگر با كتاب و سنت موافق بود

. 1»صترک إال النبی من قوله وي إال ويؤخذ ص س أحد بعد النبیلي« -2

 غير از پيامبر سخنان همة افراد ديگر قابل پذيرش و يا رد است، اما قول«

 .»اش بايد پذيرفته شود پيامبر همه

مالك در مورد پاك كردن بين انگشتان پا  مامشنيدم كه ا گويد: ابن وهب مي -3

افه مردم واجب نيست و اض به هنگام وضو سؤال شد، جواب داد كه: بر

كنم تا مردم سبكبار باشند. من به وي گفتم:  نمود كه اين كار را من ترك مي

در اين باره حديثي داريم. پرسيد آن چيست؟ گفتم: ليث بن سعد و ابن 

لهيعه و عمرو بن حارث از يزيدبن عمرو معافري و او هم از ابوعبدالرحمن 

رسول خدا «ن شداد قرشي روايت كرده كه گفت: حبلي از طريق مستورد ب

. »كرد ميان انگشتان پايش را پاك ميرا ديدم كه با انگشت كوچك خود 

دم. گاه مالك گفت: اين حديث، حسن است، ليكن تا به حال نشنيده بوآن

__________________________________________________________ 
) 227/1» (انتساب اين سخن به مالك نزد متأخران مشهور است و ابن عبدالهادي در ارشاد السالك -1

/ 6» (اصول األحكام«) و ابن حزم در 91/ 2» (الجامع«آن را از وي صحيح دانسته و ابن عبدالبر در 

» الفتاوي«) از قول حكم بن عتيبه و مجاهد آن را روايت كرده و تقي الدين سبكي در 179و  145

اش دچار شگفتي شده است. سپس گفته  ) از زبان ابن عباس نقل كرده و از خوبي و زيبايي1/148(

وي است: مجاهد اين سخن را از ابن عباس گرفته و مالك هم از ايشان گرفته و اين سخن از طريق 

مشهور شده. عقيده نگارنده اين است كه امام احمد بعداً آن را از ايشان اخذ كرده. ابو داود در كتاب 

ليس أحد إال ويؤخذ من رأيه گفت:  ) گويد: از احمد شنيدم كه مي276(ص » مسائل اإلمام احمد«
  ).(جز پيامبر سخنان همه انسانهاي ديگر قابل اخذ يا رد است ص يترك ما خال النبيو
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شد، به پاك  گاه از وي در اين باب سؤال ميپس از اين ماجرا شنيدم كه هر

 .1كرد كردن ميان انگشتان پا امر مي

  /ج ـ شافعي

از ميان مذاهب  .2كه از امام شافعي در اين باب آمده بيشتر و صريحترندرواياتي 

فقهي پيروان شافعي بيشتر بدان روايات عاملند تا ديگران و لذا سعادتمندتر. از جملة 

  آن روايات:

هما تعزب عنه، فمو ص اهللا لرسول ما من أحد إال وتذهب عليه سنة« -1
خالف ما قلت،  ص اهللا ه عن رسولقلت من قول أو أصلت من أصل في

قطعاً براي هر كسي پيش « 3»هو قويلو صفالقول ما قال رسول اهللا 

را فراموش كند يا از او پنهان بماند. هر  صآيد كه سنتي از پيامبر خدا مي

گاه سخني را گفته يا اصلي را نشان داده باشم كه در رابطه با آن از رسول 

ست و همان گفتة من نيز ول خداخدا خالفش نقل شده باشد قول، قول رس

 .»هست

مل حيل له   صعن رسول اهللا  املسلمون علی أن من استبان له سنةأمجع « -2
مسلمانان در اين مورد اتفاق نظر دارند كه اگر «. 4»دعها لقول أحدأن ي

__________________________________________________________ 
» السنن«) كه بيهقي آن را به طور كامل در 32و  31اثر ابن ابي حاتم (ص » الجرح والتعديل«مقدمة  -1

  ) روايت كرده.1/81(
كردند،  ) گويد: فقهايي كه تقليد را رد نموده و هواداران خود را از تقليد نهي مي118/ 6ابن جزم ( -2

وي از احاديث صحيح تأكيد داشت. از تقليد محض ترين آنها بود. وي بر پير شافعي در اين باره جدي

داشت. خداوند به او اجر و پاداش فراوان برساند، چرا كه  بيزار و متنفر بود، انزجار خود را نيز ابراز مي

  منشأ خير فراوان بود.
) و 15/1/3ابن عساكر (» حاكم با سند متصل به شافعي روايتش نموده چنانكه در نتاريخ دمشق -3

  ) آمده است.100(ص » اإليقاظ«) و364، 2/363» (الموقعيناعالم «
  اند. ) آن را آورده68) و فالني (ص 2/361ابن قيم ( -4
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براي شخصي سنتي از سنن رسول خدا روشن و ثابت شد جايز نيست كه 

 .»وي را به خاطر گفته كسي رها سازدسنت 

اهللا  فقولوا بسنة رسول صرسول اهللا  إذا وجدمت يف کتايب خالف سنة« -3
اگر در «. 1»قول أحد ويف رواية فاتبعوها وال تلتفتوا إىل» ودعوا ما قلت

كتابم چيزي خالف سنت رسول خدا يافتيد سنت وي را بگيريد و گفتة مرا 

فتة يد و به گرها كنيد. در روايتي ديگر چنين آمده پس از آن پيروي كن

 .»كس اعتنا نكنيد هيچ

صحيح باشد، پس مذهب من  اگر حديث« 2»إذا صح احلديث فهو مذهيب« -4

 . »همان است

__________________________________________________________ 
) 15/9/1) و ابن عساكر (8/2» (االحتجاج بالشافعي«) و خطيب در 3/47/1» (ذم الكالم«هروي در  -1

اند. روايت  يتش كرده) روا100) و فالني (ص 2/361) و ابن قيم (1/63» (المجموع«و نووي در 

ـ اإلحسان) با ذكر  3/284» (صحيحه«) و ابن حبان در 9/107» (الحلية«ديگري نيز از ابونعيم در 

  سند صحيح آن آمده است.
) آن را به حاكم و 57/ 1اند. شعراني ( ) آن را روايت كرده107نووي در منبع سابق و فالني (ص  -2

م گفته است: يعني آنكه اين سخن نزد وي يا ائمة ديگر ابن حز«گويد:  دهد و مي بيهقي نسبت مي

كه [در اين باره  /به نظر من گفته ديگر وي در اين باب صريح است. نووي ». صحيح باشد

اش اين است] گويد: ياران ما در مسئله تثويب و شرط بيرون آمدن از احرام به علت بيماري و  خالصه

اند. آن دسته از ياران ما كه  به اين اصل عمل كرده ديگر مسايلي كه در كتب مذهب، معروف است

اند عبارتند از، ابويعقوب بويطي و ابوالقاسم داركي. همچنين  داده روايت شده براساس حديث فتوا مي

اند از ياران محدث ما امام ابوبكر بيهقي و ديگرانند. گروهي از ياران  بسته كساني كه آن را به كار مي

ديدند و از طرفي مذهب شافعي  اش حديثي روايت شده بود مي ي را كه دربارها سلف ما، اگر مسئله

دادند و در استدالل كارشان  نمودند و براساس آن فتوا مي خالف آن حديث بود، به حديث عمل مي

گفتند: مذهب شافعي اين است كه موافق حديث باشد. شيخ ابوعمرو گفته است: اگر يكي از شافعي  مي

ايي اجتهاد مطلق را داشت يا صرفاً در آن موضوع يا آن مسئله مجتهد بود، حديثي مذهبان كه توان

يافت كه با مذهبش مخالف باشد، دقت كند و در عمل بدان استقالل و اختيار دارد و چنانچه شرايط 
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 أعلم باحلديث والرجال مين، فإذا کان احلديث الصحيح فأعلموين ١أنتم« -5
ياً أوشامياً حىت أذهب إليه إذاکان ا أوبصريکون: کوفيبه أی شیء 

                                                                                                                          

اجتهاد در او فراهم نبود و برايش هم مخالفت با حديث مشكل بود، پس از آنكه تحقيق نمود و جوابي 

تواند بدان عمل كند، به شرط آنكه امامي ديگر جز  ب براي ديدگاه مخالف حديث نيافت ميمناس

شافعي بدان عمل نموده باشد. در اين گونه مواقع وي در ترك مذهب امام خود معذور است. واهللا 

 توان يافت كه اين صالح ذكري از آن به ميان اعلم. به عقيده نگارنده در اين جا وجه ديگري نيز مي

  نياورده و آن اين است كه وقتي كسي را كه به حديث عمل كند نيافت چه كند؟

) به اين پرسش جواب 102،  3(ج» معني قول الشافعي... إذا صح الحديث...«الدين سبكي دركتاب  تقي

گويد: از نظر من پيروي از حديث بهتر است. آدمي بايد خود را چنان تصور كند كه در  برابر  داده مي

قرارگرفته و حديث را از خود او شنيده است. در اين صورت آيا در عمل بدان تأخير  صرپيامب

  »دارد؟! نه به خدا ... هر كس به اندازه فهم خود مسؤول است بيشتر روا مي

توان پي جست و نيز  ) مي307و  2/302» (اعالم الموقعين«تمام اين مباحث و تحقيق راجع به آن را در 

إيقاظ همم أولي األبصار لالقتداء بسيد المهاجرين واألنصار وتحذيرهم عن «وم به در كتاب فالني موس

كه در » والعصبية بين فقهاء األعصار ةاالبتدال الشائع في القري واألمصار من تقليد المذاهب مع الحمي

العه نظير و بر هر دوستدار حقيقتي الزم است كه با دقت و تدبر بر آن را مط نوع خود كتابي است بي

  كند.
» آداب الشافعي«مطلب فوق را امام شافعي خطاب به امام احمدبن حنبل گفته است. ابن ابي حاتم در  -1

اند.  ) آن را آورده8/1» (االحتجاج بالشافعي«) و خطيب در 9/106» (الحلية«) ابونعيم 95و 94(ص 

) و 75(ص » االنتقاء«ر در ) نيز آن را از خطيب نقل نموده. همچنين ابن عبدالب15/9/1ابن عساكر (

) از سه طريق از عبداهللا بن احمدبن 2/47/2) و هروي (499(ص» مناقب اإلمام احمد«ابن جوزي در 

اند كه: شافعي به وي گفت: اين حديث منقول صحيح است. به همين  حنبل از قول پدرش نقل كرده

» اإليقاظ«شته، همچنين فالني در ) در انتسابش به شافعي يقين دا2/325» (األعالم«سبب ابن قيم در 

پذيرفت، يعني  گويد: بيهقي گفته است كه: به همين دليل وي بيشتر، حديث را مي ) آن گاه مي152(

(شافعي). او كسي بود كه علم اهل حجاز و شام و يمن و عراق را جمع كرده و فرا گرفته بود و هر  

بود بدون گرايش به آنچه در مذهب اهل آمد اگرچه در مذهب ديگري  آنچه را به نظرش صحيح مي
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من آگاهتريد، چنانچه حديث،  شما به علم حديث و رجال از«» حاًصحي

صحيح و درست بود از هر نوع آن، اعم از كوفي، بصري يا شامي، مرا از آن 

 .»يح بود آن را بپذيرم و تبعيت كنمآگاه كنيد. تا اگر صح

الف ما عند أهل النقل خب ص ها اخلرب عن رسول اهللامسألة صح فيکل « -6
اي از نزد  ره هر مسئلهدربا«. 1»بعد مويتقلت فأنا راجع عنها فی حياتی و

راويان (و محدثان) روايتي از پيامبر خدا به صحت رسيده و با گفته من 

 .»گردم مان حيات و پس از مرگم برميتناقض دارد، من از گفتة خود در ز

خالفه فاعلموا أن  ص قد صح عن النبیإذا رأيتموين أقول قوال و« -7
م در حالي كه گوي هر گاه مرا ديديد كه سخني مي«» قد ذهب عقلي

بدانيد كه عقلم به خطا  برخالف آن روايتي صحيح از پيامبر به ثبوت رسيده،

 .2»رفته است

خالف قويل مما يصح، فحديث النبی  ص کل ما قلت فکان عن النبی« -8
انچه سخن پيامبرخالف ام چن هر آنچه را كه گفته« .3»فال تقلدونیأوىل 

 .»از من تقليد نكنيد زاوارتر است وحديث پيامبر س ام بود، گفته

                                                                                                                          

آورد. با اين حال در شناخت صحت آنچه با وي مخالف بود اجتهاد  كشورش رواج داشت گرد مي

  كرد. خداوند ما و ايشان را بيامرزد. نمي
  ).104) و فالني (ص2/363» (اعالم الموقعين«) ابن قيم در 47/1)، هروي (9/107ابونعيم ( -1
اند.  آن را روايت كرده» األمالي«) و ابوالقاسم سمرقندي در 93(ص » اآلداب«ر ابن ابي حاتم د -2

) و ابن عساكر 9/106) آمده است. ابونعيم (234/1اثر ابوحفص مؤدف (» المنتقي منها«همچنين در 

  اند. ) آن را با سند صحيح آورده15/10/1(
  اند. سند صحيح آن را ذكر كرده ) با2/ 15/9) و ابونعيم و ابن عساكر (93ابن ابي حاتم (ص  -3
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هر حديثي « .1»إن مل تسمعوه مينفهو قويل و ص ث عن النبیکل حدي« -9

كه از پيامبر نقل شود نظر من نيز هست ولو آن را از خود من نشنيده 

 .»باشيد

  /د ـ احمدبن حنبل

تالش كرده، به آوري سنت و تمسك بدان  امام احمد بيش از تمامي ائمه، در جمع

اكراه  ،هايي كه حاوي تفريع مسايل در رأي و نظر باشند تن كتاباز نگاش«طوري كه 

  از اين رو گفته است: .2»داشت

ال تقلدين، وال تقلد مالکا وال الشافعی وال األوزاعی وال الثوری وخذ « -1
ي، اوزاعي از من تقليد مكن، همچنين از مالك، شافع« .3»ث أخذوامن حي

 .»بگير )ش رسيدهنبر و ياراپيام(و ثوري نيز تقليد مكن؛ آنچه را از 

وعن أصحابه  ص تبع الرجل ماجاء عن النبیاالتباع أن ي«همچنين گفته است: 
تبعيت آن است كه شخص آنچه را كه از پيامبر و « .4»مث هو من بعد التابعني خمري

 .»وي پس از تابعين صاحب اختيار استاصحابش آمده بگيرد؛ آن گاه 

أی أيب حنيفة کله رأی، وهو عندی رأی األوزاعي، ورأی مالک، ور« -2
رأي اوزاعي، مالك و ابوحنيفه همگي رأي « .5»اآلثار سواء وإمنا احلجة يف

 .»ن برابرند. حجت تنها در آثار استو نظر است  نزد م

هر آن كه « .1»هلکة فهو علی شفا ص ث رسول اهللاد حديمن ر« -3

 .»را نپذيرد، در پرتگاه هالكت است حديث رسول خدا

__________________________________________________________ 
  ).94. و 93ابن ابي حاتم (ص  -1
  ).192(ص » المناقب«ابن جوزي در  -2
  ).2/302» (األعالم«) و ابن قيم در 113فالني ( -3
  ).277و  276(ص » مسائل اإلمام احمد«ابوداود در  -4
  ).2/149» (الجامع«ابن عبدالبر در  -5
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اقوال ائمه بود در باب تمسك به حديث صحيح و نهي از تقليد  كه آمد سخناني

آنان اين مهم را  ]خداوند از آنان خشنود باد[ كوركورانه و بدون بصيرت از ايشان،

اي كه اصالً جاي جدل و تأويل نيست.  اند؛ به گونه كامالً توضيح داده و آشكار ساخته

رسيده واجب است؛ گر چه با بعضي از  صحتش به ثبوتبنابراين تمسك به حديثي كه 

موجب  اقوال ائمه مذاهب ناسازگار باشد. اين مسئله نه با مذهب آنان مباينت دارد و نه

نظر و آراي آنان است. وي  شود؛ برعكس چنين كسي عمالً پيرو خروج از مذهبشان مي

بت را الوثقايي چنگ زده كه قابل گسستن نيست. هر آن كه سنت يا حديث ثا ةبه عرو

اين عمل خود، از ائمه تنها به خاطر مخالفت با قول ائمه ترك كند در واقع با 

  هاي آنان كه ذكر شد مخالفت كرده است. سرپيچيده و با گفته

  فرمايد:  خداي متعال مي

﴿ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm xx xx8888θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyssss ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt tt���� yy yyffff xx xx©©©© óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω 

(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& %%%% [[ [[`̀̀̀tt tt���� yy yymmmm $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@﴾    

  .)65/ نساء(  

آورند تا تو را در  نه چنين است، به پروردگارت سوگند كه آنان ايمان نمي«

اختالفات و درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل از داوري 

  .»تو نداشته و كامالً تسليم قضاوت تو باشند

  فرمايد:  از ميب

﴿ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà���� ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ôô ôô tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? îî îîππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ 

ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ﴾  )63/ نور(.  

اي بزرگ  ورزند بترسند كه مبادا به فتنه پس كساني كه با امر پيامبر مخالفت مي«

  .»يا عذابي دردناك گرفتار شوند

                                                                                                                          
  ).182ابن جوزي (ص  -1
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يد و دريافتش كرد گويد: هركس كه امر رسول خدا به وي رس حافظ ابن رجب

دهد و آنان را به تبعيت از فرمان  ن را براي مردم بيان كند و اندرزشانواجب است كه آ

اهللا وا دارد؛ هر چند كه با نظر شخص بزرگي از ميان امت ناسازگار باشد؛ زيرا  رسول

ر است تا پذيرفتن رأي و نظر بزرگداشت فرمان رسول خدا و اقتداي بدان سزاوارت

شخص بزرگي كه اشتباهاً در برخي موارد با امر وي مخالفت دارد. بدين جهت صحابه 

دانستند و چه  و تابعين سخن هر كسي را كه با سنت و حديث مخالف بود مردود مي

البته نه به سبب بغض و كينه نسبت به آن  .1دادند در اين باره شدت به خرج ميبسا 

كه اقوال آن بزرگان نزدشان گرامي بود، اما رسول خدا در نظرشان محبوبتر و فرد، بل

  از سخن هر كس ديگري بود.سخن وي برتر 

__________________________________________________________ 
شرح «شد، چنانكه طحاوي در  ه گويد: حتي اگر منجر به مخالفت با پدران و دانشمندانشان مينگارند -1

) با اسنادي جديد و رجالي قابل اعتماد از 3/2317» (مسندش«) و ابويعلي در 1/372» (معاني اآلثار

نزد وي سالم بن عبداهللا بن عمر نقل كرده كه گفت: با ابن عمر در مسجد نشسته بودم كه مردي شامي 

آمد و درباره تمتع عمره و جمع آن با حج پرسشي كرد. ابن عمر گفت: انجام دادن آن كار نيكي است. 

كرد!! ابن عمر گفت: واي بر تو! اگر پدرم از آن نهي كرد، اما  مرد گفت: ولي پدرت  از آن نهي مي

پذيري يا امر رسول خدا را؟! مرد  نمود. آيا تو گفته پدرم را مي داد و بدان امر مي پيامبر آن را انجام مي

) شبيه به 5700شامي گفت: امر رسول را. ابن عمر گفت: پس از نزد من برخيز. احمد نيز (به شماره 

بشرح التحفة) ضمن روايت كردنش آن را صحيح دانسته و ابن  2/82اين را روايت نموده و ترمذي (

عدبن ابراهيم (يعني عبدالرحمن بن عوف) ) ا ابن ابي ذئب روايت نموده كه گفت: س7/51/1عساكر (

بنابر رأي ربيعه بن ابي عبدالرحمن به زيان مردي قضاوت نمود. من حديثي از پيامبر خالف قضاوت 

وي آوردم. سعد به ربيعه گفت: اين ابن ابي ذئب است و نزد من انسان متعهدي است كه در تعارض با 

: اجتهاد كردي و حكمت هم صادر شد. سعد گفت: آنچه قضاوت كردم حديث آورد. ربيعه به وي گفت

پذيرم و  عجبا! قضاوت سعد را اجرا كنم ولي حكم رسول خدا را اجرا نكنم، قضاوت سعد را نمي

كنم. آن گاه سعد حكمنامه را خواست و پاره كرد. سپس طبق حديث  قضاوت رسول خدا را اجرا مي

  پيامبر حكم ديگري به نفع آن مرد صادر كرد.
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د سزاوارتر آن است كه امر رسول شچنانچه سخن رسول با ديگري در تعارض با

مقدم داشته شود و از آن پيروي گردد. تكريم كسي كه رأيش با آن حضرت مباينت 

 .1زيرا بنا به فرمايش پيامبر، وي آمرزيده شده استاين كار نخواهد شد؛  دارد مانع از

چنين كسي هر گاه كه امر رسول در مخالفت با وي ثابت شود از اينكه با رأيش 

  .2شود مخالفت گردد هرگز ناراحت نمي

به عقيدة نگارنده، آنان چگونه از اين بابت نگراني و اكراه خواهند داشت حال آن 

نان آو بر  ]به طوري كه ذكر شد[اند   پيروان خود را به همين، امر كرده كه خودشان

حتي  فرو نهند. اند كه اقوال مخالف و مباين با سنت و حديث صحيح را واجب دانسته

كه حديث صحيح را به وي نسبت دهند، گر چه وي  كرد امام شافعي به يارانش امر مي

كه ابن دقيق . به همين سبب زماني بدان عمل نكرده يا برخالفش عمل كرده باشد

، محقق و پژوهشگر بزرگ مسايلي را كه هر مذهبي از مذاهب اربعه به صورت العيد

اند مورد اختالف  انفرادي يا به صورت مشترك، با احاديث صحيح تعارض داشته

نسبت دادن « گ گرد آورد، در آغاز كتابش نوشت:مذاهب اربعه بود، در مجلدي بزر

ه ائمه مجتهد، حرام و شناساندنشان به مقلدان بر فقها واجب است، تا اين اين مسائل ب

  .3»بت ندهند و دروغ بر ايشان نبندندسخنان را به آنان نسگونه 

__________________________________________________________ 
كم إذا ح: «صباشد. بنا به فرموده پيامبر ارنده گويد: نه تنها آمرزيده شده بلكه مأجور نيز مينگ -1

هر گاه قاضي در داوري » «واحد الحاكم فاجتهد فأصاب فال أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر

ي روايت بخار» اجتهاد كند و رأيش درست باشد، دو اجر خواهد داشت و در صورت خطا، يك اجر

  و مسلم و ديگر منابع.
  ).93نقل شده است (» ايقاظ الهمم«اين مطلب از تعليق بر  -2
  ).99فالني (ص  -3
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  ترك بعضي از سخنان ائمه توسط پيروانشان 

  تبعيت از سنتبه منظور 

#©'× ﴿ با عنايت به آية كريمه èO zÏiΒ t,Î!̈ρF{$# ∩⊇⊂∪ ×≅‹Î= s% uρ zÏiΒ tÌ� ÅzFψ $# ∩⊇⊆∪﴾
1

. 

. پيروان ائمه در »ينيان و گروهي اندك از پسينيانندگروه زيادي از پيشدرستكاران) «(

پذيرفتند بلكه بيشتر آنها را به خاطر تعارض با  يشوايان خود را نميپگذشته همة آراي 

طوري كه امام محمد بن حسن و ابويوسف نمودند. به  سنت و حديث صحيح ترك مي

هاي نوشته  مخالف بودند، كتاب 2يك سوم مذهبش تاد خود ابوحنيفه حدوداً دربا اس

و ديگر پيروان  3بارة امام مزني اند. شبيه به اين را در شده در فروع بيانگر اين مطلب

اي  بخواهيم براي هر كدام نمونه كنند كه اگر امام شافعي و پيروان ديگر ائمه نقل مي

خارج  ]كه بر اختصار استكشيد و از قرارمان [ درازا خواهدبه ذكر كنيم سخن 

  كنيم: خواهيم شد. از اين رو به ذكر دو نمونه بسنده مي

 :محمد گفته است كه«نويسد:  مي 4)158 ص( »موط«امام محمد در  -1

ابوحنيفه در استسقاء (طلب باران) به گزاردن نماز معتقد نيست، ولي به نظر 

__________________________________________________________ 
  .14و  13واقعه،  -1
به غزالي نسبتش  93ص » النافع الكبير«) آ ن را آورده و لكنوي در1/62» (ةالحاشي«ابن عابدين در  -2

  دهد. مي
نويسد: اين كتاب را كه  چاپ شده مي» األم«اه حاشيه وي در آغاز مختصرش بر فقه شافعي كه همر -3

شامل دانش امام محمد بن ادريس شافعي و سخنان اوست تلخيص كردم تا براي كسي كه طالب است 

بهتر قابل دسترس باشند. هر چند كه او خود از اينكه از وي و ديگران تقليد گردد نهي نموده؛ ليكن به 

  بدان نظر افكند و احتياط را از دست نداد. خاطر مقامي كه در دين دارد بايد
هاي  كند كه ما به آنها شماره بيست مورد را به صراحت ياد مي» موطأ«وي در مخالفت با امامش در  -4

  كنيم: آن در اين جا اشاره مي
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د و ردايش را هم بگزارد. آنگاه دعا كن ركعت نماز ما، امام بايد با مردم دو

 .»برگرداند... الخ

 2و مالزم امام ابويوسف بود 1عصام بن يوسف بلخي كه از ياران امام محمد -2

زيرا دليل رأي او را داد؛  در بسياري موارد، خالف نظر ابوحنيفه فتوا مي

شد كه براساس آن فتوا  مي دانست و دليلي غير از آن برايش ظاهر نمي

ن از آن، دستهايش را به هنگام ركوع و برخاست«به همين جهت  .3داد مي

چنانكه اين سنت به طور متواتر از پيامبر رسيده است؛ اگر  .4»كرد بلند مي

                                                                                                                          

)42/44/103/120/158/169/172/173/228/230/240/244/274/275/284/314/331/338

/355/356.(  
نيز در  رشي) آن را ذكر نموده، 1/17» (رسم المفتي«) و در 1/74» (ةالحاشي«در ابن عابدين  -1

گويد: او محدثي بود با پشتكار، وي و  ) آورده مي347(ص » الجواهر المضية في طبقات الحنيفة«

  برادرش ابراهيم در زمان خود از بزرگان بلخ بودند.
  ).116الفوائد البهية في تراجم الحنيفة (ص  -2
  )1/28) و رسم المفتي(6/93بحر الرائق (ال -3
گويد: به عقيدة من با  ) آن را نقل كرده، سپس تعليق خوبي بر آن نوشته و مي116صاحب الفوائد (ص  -4

إن من رفع يديه في الصاله «شود كه  توجه بدان، به بطالن اينروايت مجعول از ابوحنيفه پيبرده مي
فريب » امير كاتب اتقاني». «شود كند، نمازش باطل ميكسي كه دستهايش را بلند » «فسدت صالته

آن را خورده است؛ چنانكه در شرح حالش آمده. عصام بن يوسف از همراهان ابويوسف و عصام بدان 

اي به  گويد: بايد دانست كه حنفي مذهب چنانچه مذهب امام خود را در مسأله بردند. سپس مي پي مي

شود، بلكه برعكس، عين تقليد است،  كمند تقليد خارج نمي سبب قوت دليل مخالف ان ترك كند از

داني كه عصام بن يوسف، مذهب ابوحنيفه را در بلند  ليكن در شكل وصورت ترك تقليد، مگر نمي

كردن دست (هنگام رفتن به ركوع و برخاستن از آن) ترك كرد و با اين حال حنفي هم محسوب 

بريم؛ كساني را كه تقليد  نادانان اين زمان به خداشكايت ميافزايد: از دست  شود؟ ان گاه چنين مي مي

دهند و از زمرة مقلدان امام  اي به خاطر قوت دليل ترك كنند مورد طعن قرار مي از امام را در مسأله
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خالفش را گفته باشند، نظر چه ائمه ثالثه (ابوحنيفه، ابويوسف و محمد) 

خود آنان وي را از عمل بدان باز نداشت. اين مطلبي است كه به شهادت 

 ائمة چهارگانه و ديگران بر همة مسلمانان واجب است.

آنكه اميدواريم هيچ يك از مقلدان به طعن زدن و بد ياد كردن از شيوة  كوتاه سخن

هاي نبوي تنها به خاطر تعارض با مذهبشان مبادرت نكنند،  اين كتاب و ترك سنت

سنت و ترك اقوال مخالف  بلكه آنچه را قبالً در رابطه با اقوال ائمه در وجوب عمل به

آن گفتيم به ياد داشته باشند و بدانند كه طعن بر اين شيوه در واقع طعن بر امامي است 

  كند. از آنان كه باشد تفاوتي نميكنند، هر يك  كه از او تقليد مي

 ايم و در اين راه هر كس از چنانكه گفتيم ما اين شيوه را از خود آنان فرا گرفته

اش  ايشان اعراض كند خطر بزرگي متوجه اوست، زيرا الزمه ةوسيل هدايت يافتن به

ايم كه به سنت يا حديث صحيح رجوع  اعراض از سنت است. هنگام اختالف، امر شده

  فرمايد: كنيم و بر آن تكيه دهيم. چنانكه خداي متعال مي
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  .)65/ نساء(  

آورند مگر آنكه در  چنين نيست به پروردگارت سوگند كه آنها ايمان نمي«

اختالفات خويش تو را به داوري بخوانند و از قضاوت تو دلگير نشوند و 

  .»كامالً تسليم باشند

  شان فرمود: كساني قرار دهد كه دربارهاز خداي بزرگ خواهانيم كه ما را در زمرة 

                                                                                                                          

دانند!! از مردم عوام هيچ جاي شگفتي نيست، ولي تعجب از عالم نماياني است كه راه آنان  خارج مي

  يمايند.پ را كوركورانه مي
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هنگامي كه مؤمنان به سوي خدا و رسولش خوانده شوند تا در ميانشان «

سخني كه گفتند اين بود كه، شنيديم و اطاعت كرديم. و داوري شود تنها 

كسي كه خدا و رسولش را اطاعت كند و خداترس و  .اينانند كه رستگار اند

  ق.هـ  1370اآلخر  جمادي 13دمشق  .»پرهيزگار باشد رستگار است

  

  چند شبهه و پاسخ به آنها
اينها مطالبي بود كه ده سال پيش در مقدمة همين كتاب آورده بودم. در اين مدت 

دت دادن دين و دريافتم كه تأثير مطلوبي در ارشاد جوانان مؤمن در وجوب عو

عباداتشان به سرچشمة زالل اسالم يعني كتاب و سنت داشته است و بحمداهللا تعداد 

عامالن و معتقدان بدان افزايش يافته؛ به طوري كه حتي با چنين عنواني (بازگشت به 

اند؛ جز اينكه در بعضي از آنان ترديد يا توقفي نسبت  كتاب و سنت) معروف و شناخته

آيات و اخبار، هيچ شكي در ديدم. البته با آوردن  ر راستاي عمل بدان ميبه گام نهادن د

رجوع به سنت نداشتند. با اين حال شبهاتي هست كه ايشان از برخي شيوخ مقلد 

شنوند كه الزم ديدم به آن شبهات جواب دهم تا اين گروه نيز بدان عمل كنند و به  مي

  ياري خدا از زمرة گروه ناجيه گردند.

اند: بدون شك بازگشت به روش پيامبر در شؤون دين امري است  ي گفتهبعض -1

ان واجب؛ به ويژه در اموري كه عبادت محض است مجالي براي رأي و اجتهاد ديگر

اند؛ براي مثال نماز. ليكن ما از هيچ يك از  »توقيفي«نيست؛ چرا كه اين گونه امور، 

چرا عوض به اختالفات اذعان دارند،  شنويم كه بدان امر كنند و در بزرگان تقليد نمي

كه گمان دارند كه امت ظرفيت و گنجايش اين اختالفات را دارد. و به حديثي كه بارها 
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متی ختالف أا«كنند كه  خطاب به پيروان سنت حجت مي اند در گفته و تكرار كرده
 شود كه اين حديث با لذا روشن مي »ه رحمت استاختالف در پيروان من ماي« »ةرمح

هايت تعارض و تباين  كني و نيز با اين كتاب و ساير كتاب اي كه بدان دعوت مي شيوه

جواب به اين سؤال يا شبهه را به دو طريق پرسند كه نظرت چيست؟  دارد. سپس مي

است. عالمه اساس  توان داد: اول اين كه اين حديث، صحيح نيست بلكه باطل و بي مي

چ سندي صحيح، ضعيف و موضوع (جعلي) براي اين حديث هي«گويد:  سبكي مي

 »ةلکم رمح اختالف أصحايب« همين مفهوم در عباراتي ديگر نيز آمده است: .»نيافتم
کالنجوم بأيهم اقتديتم  أصحايب«و  »ر ميان يارانم براي شما رحمت استاختالف د«

ايشان اقتدا كنيد هدايت ن ستارگانند كه به هر كدام از آ يارانم چون« »تماهتدي

لي بسيار سست و واهي است و دومي اين احاديث صحيح نيستند. او. »يابيد مي

 لضعيفةاألحاديث ا سلسلة«. نگارنده دربارة اين احاديث در است »موضوع«

  ) تحقيق نموده است.61و  59، 58(به شماره  »عةوالموضو

دوم، اين كه اين حديث عالوه بر آنكه ضعيف است. مخالف نص قرآن است. آيات 

تر از آن است كه  رده درباره ممنوعيت اختالف در دين و امر به اتفاق در دين واضحوا

ياد شود، ولي جاي اشكال نخواهد بود كه بعضي از آيات قرآني را در اين باره براي 

  مثال بياوريم.

  فرمايد: خداي بزرگ مي

﴿ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ãããããã tt tt““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt±±±± øø øø���� tt ttGGGG ss ssùùùù || ||==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 çç ççtttt†††† ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘﴾  ) / 46انفال(.  

  .»و نزاع نكنيد كه ناتوان شويد و مهابت و قدرتتان از ميان برود«

  فرمايد: در جايي ديگر مي

﴿Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3 s? š∅ ÏΒ t Å2 Î� ô³ ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ zÏΒ š Ï%©!$# (#θ è% §�sù öΝßγuΖƒÏŠ 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹Ï© ( ‘≅ä. ¥>÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰ s9 tβθ ãm Ì� sù ∩⊂⊄∪﴾ ) / 31- 32روم(.  
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اي به  ان نباشيد، از كساني كه دينشان را تكه تكه كردند و هر فرقهو از مشرك«

  .»آنچه داشت دلخوش بود

  فرمايد: همچنين مي

﴿ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ää9999#### tt tt““““ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ���� ÎÎ ÎÎ==== tt ttGGGG øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ zz zzΜΜΜΜ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ ﴾ )/119 هود- 

118(.  

  .»اند، مگر كساني كه پروردگارت به آنها رحم كند و آنها مدام در تفرقه«

ستي چنين است. اگر رحمت و عطوفت پروردگار شامل حال مردمي شود، به را

  ورزند. هرگز آنان با هم اختالف نخواهند ورزيد، بلكه اهل باطلند كه اختالف مي

كند كه اختالف ماية رحمت باشد؟ از اين رو ثابت  بنابراين چگونه عقل حكم مي

پذيرفتن آن  .1حيث متننه از حيث سند و نه از  ،شود كه آن حديث صحيح نيست مي

كه خود ائمه بدان اري كردن از عمل به كتاب و سنت اي براي خودد نيز به عنوان شبهه

  توصية اكيد دارند جايز نيست.

گويند: اگر اختالف در دين ناپسند است پس دربارة اختالف يا  اي ديگر مي عده -2

تعبيري ديگر آيا  گوييد؟ به اختالفاتي كه ميان صحابه و ائمه وجود داشت چه مي

  توان ميان اختالف آنان با ديگران از جمله متأخران تفاوتي قايل شد، يا نه؟ مي

جواب: آري، تفاوت زيادي بين اين دو نوع اختالف وجود دارد كه در دو چيز 

  ي آن. اثر و نتيجه -2سبب اختالف و  -1شود:  نمايان مي

است كامالً طبيعي در فهم؛ نه  اختالف صحابه بنا به ضرورت بوده است كه اختالفي

مند به اختالف بوده باشند. عالوه بر اين، امور ديگري نيز در  آنكه ايشان اختياراً عالقه

نمود. اين امور پس از  زمان آنان وجود داشت كه اختالف را در آن هنگام ناگزير مي

لت عدم اي نيست و به ع به طور كلي از اختالفاتي اين چنين چاره .2صحابه رفع شد

__________________________________________________________ 
  األحاديث الصحيحة والموضوعة (چاپ المكتب اإلسالمي). ةر.ك: جلد اول سلسل -1
عقد الجيد في «يا رساله » حجه اهللا البالغه«دهلوي، » اإلحكام في أصول األحكام«ر.ك: ابن حزم، -2

  ».أحكام االجتهاد والتقليد
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كه همان قصد و تعمد و اصرار بر خذه كردن در اين گونه اختالفات [تحقق شرايط مؤا

نكوهش وارده در آيات قبل و ديگر مصاديق مربوط به اهل اين نوع  ]آن است

اي  اغلب آنان عذر و بهانه ن مقلدان،شود؛ اما اختالف ميا اختالفات شامل حال آنان نمي

سازد كه  ته از كتاب و سنت مطلبي براي آنان تبيين ميرخاسبندارند؛ زيرا گاه حجت 

مؤيد مذهبي غير مذهب متبوع اوست. با اين وجود او صرفاً به اين دليل كه حجت 

گذارد، چون مذهب، نزد او اصل يا  مزبور با مذهب وي مخالف است، آن را كنار مي

به شمار آورده و مذهب ديگري، ديني ديگر و منسوخ  صهمان ديني است كه محمد

با توجه به [ همة مذاهب راكنند. آنان  عكس عمل مي بر اي ديگر كامالً آيد. عده مي

اي كه بعضي  بينند، به گونه هاي متعدد مي ن شريعتآ چون ]اختالفات وسيعي كه هست

اند كه براي مسلمانان اشكالي ندارد كه هر كدام را خواست  تصريح نموده 1متأخران

ز طرفداران اين دو ديدگاه، بر ااينها جايز است! گاه هر كدام  بگيرد يا رها كند؛ همة

كنند.  ) استناد ميةاختالف أمتی رمحث باطل و موضوع (ماندن در اختالف به همان حدي

كنند. برخي نيز اين  ايم كه به اين حديث استدالل مي بيشتر اوقات ما از آنها شنيده

انا اختالف هر چه باشد ماية رحمت اند كه: هم حديث را چنين توجيه و تفسير كرده

آورد! با آنكه اين توجيه و تفسير  است؛ چون براي امت سهولت و گنجايش ببار مي

اين  ي از سخنان صريح بزرگان را در ردتعارض آشكار با آيات پيشين دارد باز بعض

ليث شنيدم كه در مورد اختالف  گويد: از مالك و آوريم، ابن قاسم مي تصور آنان مي

  گفتند: ب رسول چنين مياحصا

اين كه « 2»صوابو س کذلک، إمنا هو خطأ، لي»فيه توسعة«ناس س کما قال لي

خطا درست نيست، بلكه در آن، هم  گويند: اختالف ماية توسعه است، مي گروهي

اي متعهد  از مالك در مورد گرفتن حديثي كه عده . اشهب گويد:»هست و هم صواب

توان به آن عمل  آيا مي«شد كه:  اند سؤال روايت كرده(ثقه) از اصحاب رسول خدا 

__________________________________________________________ 
  )77-1/76» (الضعيفهسلسله االحاديث «) يا 1/209مناوي (» فيض القدير«رك: مناوي  -1
  )82- 2/81» (جامع بيان العلم«ابن عبدالبر،  -2
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اش ثابت شود.  در جواب گفت: نه به خدا سوگند، مگر اينكه حقيقت و درستي »كرد؟

توانند درست باشند؟ حق و  حق يكي بيش نيست. آيا دو گفتة متفاوت هر دو مي

  .1تواند يكي بيش باشد صواب نمي

است: اصحاب رسول خدا اختالف  مزني شاگرد و مالزم امام شافعي گفته

كردند؛ اما اگر  اند. بعضي نظر بعضي ديگر را به خطا منسوب و آن را نقد مي ورزيده مي

شدند. عمر بن  بود هرگز دچار چنين اختالفاتي نمي ها درست مي تمامي آن گفته

بي بن كعب و ابن مسعود در مورد نمازگزاردن با يك پيراهن خطاب از اختالف أ

شد. نظر أبي اين بود كه نماز با يك پيراهن خوب است، ولي طبق نظر ابن خشمگين 

مسعود زماني كه فقر وجود داشت و پيراهن كم بود چنين بود، ولي اكنون لزومي 

ورزند. أبي راست گفته است، ابن مسعود هم  اي چنين اختالف مي قضيه ندارد. در

ه در اين باره اختالف كند؛ كوتاهي نكرده است، ليكن از اين پس از كسي نشنوم ك

گويد: چنانچه  امام مزني همچنين مي .2چون در اين صورت چنين و چنان خواهم كرد!

دو دانشمند در چيزي اجتهاد كنند و يكي از ايشان آن را حالل و ديگري حرام بداند به 

جه اند بايد گفت: آيا با تو پندارد هر دوي آنان مصيب بوده و به خطا نرفته ميكسي كه 

به اصل و اساسي است كه چنين نظري داري، يا آنكه نظرت براساس قياس است؟ اگر 

تواند  شود: چگونه چنين اصلي مي وي بگويد با توجه به اصل يا نص است، گفته مي

از روي  :و اگر بگويد كند؟! وجود داشته باشد، حال آن كه قرآن اختالف را نفي مي

كنند  كه اصول و نصوص، اختالف را نفي ميشود: چگونه است  قياس است، گفته مي

كني؟! اين چيزي است كه انسان  تجويز ميو تو با قياس بر همان اصول، اختالف را 

اگر كسي بگويد: آنچه را كه از امام . 3دارد، چه رسد به انسان عالم!! عاقل جايزش نمي

مدخل ال«پذير نيست با آنچه در كتاب  مالك نقل كردي كه حق يكي است و تعدد

__________________________________________________________ 
  ).89، 88، 2/82» (جامع بيان العلم«ابن عبدالبر،  -1
  ).84، 2/83» (جامع بيان العلم«ابن عبدالبر،  -2
  ).2/89ابن عبدالبر، جامع بيان العلم ( -3
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) آمده، مباينت دارد كه ابوجعفر منصور و پس از وي 89 /1استاد زرقاء ( »الفقهي

رشيد، اقدام به انتخاب مذهب امام مالك و كتابش (موطأ) به عنوان قانون قضايي 

إن أصحاب رسول « دولت عباسي كردند. مالك آنان را از اين كار نهي كرد و گفت:
اصحاب پيامبر در « »بفی البلدان وکل مصي اختلفوا يف الفروع وتفرقوا ص اهللا

  .»اند اند و همه نيز مصيب كنده شدهفروع اختالف داشتند و در كشورها پرا

انتساب اين سخن به امام مالك مشهور است، ولي عبارت آخر آن (و كل  گويم: مي

يه پا اطالع دارم نيامده و بيمصيب) از مواردي است كه در روايات و منابعي كه از آنها 

   .1است

) تخريج و تحقيق كرده و 6/332( »لحليةا«ك روايت كه آن را هم ابونعيم در جز ي

با اين حال  آورده اسناد داده است. »الضعفاء«كه ذهبي نام وي را در به مقداد بن داود 

كسي بنا به نظر خود درست و هر « »بکل عند نفسه مصيو«عبارت وي چنين است: 

ساختگي  »المدخل«اين روايات داللت دارد بر آنكه  »سهعند نف«. عبارت »گويد مي

يكي بيش حق «كنند كه  ن موثق از امام مالك نقل ميروايتي هم كه راويا است؛ با

در تضاد است و همين را همة پيشوايان از صحابه و تابعين  »پذيرد نيست و تعدد نمي

گويد: اگر صواب و  مي )2/88اند. ابن عبدالبر ( گرفته تا ائمة اربعه و ديگران گفته

بعضي از پيشوايان بعضي ديگر را در اجتهاد، بود  درستي، در دو راه ضد هم مي

كردند. بنابراين درست بودن چيزي و در عين  قضاوت و فتوايشان به خطا منسوب نمي

  حال درست بودن ضد آن، قابل قبول نيست و شاعر چه نيك گفته است:

  من احملال ايأيتأقبح م   حال إثبات ضدين معا يف
  .»كردن دو ضد در آن واحد، محال استثابت «

__________________________________________________________ 
) 7و  6حافظ ابن عساكر (ص » ل الموطأكشف المغطا في فض«)؛ 41اثر ابن عبدالبر (» االنتقاء«رك:  -1

  ).1/195ذهبي (» تذكرة الحفاظ«



         71  صنماز پيامبر

 

چنانچه گفته شود: اگر باطل بودن اين روايت منسوب به امام ثابت شده است پس 

چرا امام مالك، منصور را از اينكه مردم را بر (عمل به) كتاب (موطأ) گرد آورد 

  نسبت به اين خواستة وي پاسخ نداد؟بازداشت و 

روايتي است كه حافظ ابن كثير در ام  رين روايتي كه در اين باره يافتهگويم: بهت مي

إن الناس قد «) آورده كه امام مالك فرمود: 31(ص  »شرح اختصار علوم الحديث«
و به احاديثي  مردم از اموري اطالع دارند« »هامجعوا واطلعوا علی أشياء مل نطلع علي

به گفتة ابن كثير اين سخن نشانة كمال  »ايم رسي دارند كه ما از آنها اطالع نيافته دست

اش، ماية شر و فتنه است و  شود كه اختالف همه دانش و انصاف اوست. پس ثابت مي

شود اختالف  هيچ رحمتي در آن نيست. در اختالف، آنچه را كه سبب مؤاخذه نمي

محشور توان دانست. خداوند ما را در زمرة ايشان  و پيروان ايشان از ائمه ميصحابه 

شود كه اختالف  گرداند و توفيق تبعيت از آنان را ارزاني فرمايد. بدين ترتيب معلوم مي

ن كه صحابه در مواردي مقلدان است و خالصة كالم آصحابه غير از اختالف 

 اند ليكن با اين وجود، اختالف را زشت و ناروا بر ورزيده اضطراري اختالف مي

گريختند. مقلدان با آن كه  يافتند از چنگش مي آن مياند و چنانچه گريزي از  شمرده مي

كنند و در آن  توانند از بخش مهمي از اختالفات رهايي يابند، باز هم اتفاق نمي مي

فشارند. لذا ميان اين دو قسم اختالف، چه  كوشند بلكه بر اختالفات خود پاي مي نمي

  بسيار تفاوت است! 

تر  بيان آن از جهت تأثيري كه دارد واضح اين، بيان تفاوت بود از جهت سبب؛ اما

. صحابه با همة اختالفات مشهوري كه در فروع با هم داشتند شديداً مراقب حفظ است

در ميانشان گزيدند.  شد دوري مي وحدت بودند و از هر آنچه كه موجب تفرقه مي

وا دانستند و كساني كه آن را ر اهللا گفتن را جايز مي بودند كساني كه بلند بسم

دانستند، نيز كساني  دانستند يا كساني كه افراشتن دست (رفع يدين) را مستحب مي نمي

همسر خود  كساني كه با دست زدن به آوردند و يا كه آن را مستحب به شمار نمي

دانستند. با همة اينها همگي آنان  و كساني كه باطل نمي انگاشتند وضو را باطل مي



 صنماز پيامبر        72
 

ند و هيچ يك به خاطر اختالف مذهبي با امام از گزارد سر يك امام نماز مي پشت

  كرد. گزاردن نماز پشت سر وي خودداري نمي

مقلدان كامالً برعكس است. از جملة آثار اختالف در ميان آنان اين است اما وضع 

دچار تفرقه و چند دستگي  ]كه نماز باشدزرگترين ركن دين پس از شهادتين [كه در ب

سر يك امام نماز بگزارند اكراه دارند؛ با اين حجت كه  پشتاينكه همگي اند و از  شده

نماز امام باطل است يا حداقل اين كه گزاردن نماز پشت سر وي به سبب اختالف 

چگونه ممكن است  .1ايم هم ديگران مذهبي مكروه است. اين را هم ما ديده و شنيده

مشهور، از مذاهب  هاي برخي افرادي متوجه اين نكته نشده باشند حال آن كه كتاب

زنند. از نتايج آن نيز اين است كه  امروز به صراحت دم از كراهت و بطالن نماز مي

بيني كه امامان چهار مذهب پياپي در آن نماز  چهار محراب در يك مسجد جامع مي

در حالي كه  اند؛ خود ايستاده انتظار امام كه به بيني اي از مردم را هم مي گزارند، عده مي

با مردم (هم مذهب خود) به نماز ايستاده است! نزد گروهي از  مذهب ديگرامام 

 پيروان حنفي و مقلدان، اختالف به باالتر از اين هم رسيده، كه از جملة آن منع ازدواج

فتوايي  »فتي الثقلينم«ملقب به  مشهور حنفي شافعي با هم بود. بعدها يكي از علماي

با زن شافعي را داد. دليل آن را هم چنين بيان  صادر كرد و اجازة ازدواج مرد حنفي

و پيداست كه مفهوم اين سخن  .2كرد كه حكم وي همچون حكم اهل كتاب است

هاي فقهي از نگاه پيروان مذهب حنفي معتبر است اين است كه  مفهوم مخالف كتاب

عكس آن يعني ازدواج مرد شافعي مذهب با زن حنفي مذهب جايز نيست. همانگونه 

  باشد!! زدواج اهل كتاب با زن مسلمان جايز نميكه ا

__________________________________________________________ 
هاي زيادي در آن خواهيد  ) كه نمونه72- 65(ص » مااليجوز فيه الخالف«ر.ك: فصل هشتم كتاب  -1

  ديد.
  البحر الرائق. -2
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ي اختالف  هاي فراواني است كه اثر سويي را كه نتيجه اين، دو نمونه از نمونه

سازد درست برعكس  متأخران و اصرارشان بر آن است براي انسان خردمند روشن مي

  نداشت. اختالف سلف كه هيچ اثر سويي براي امت دربر

 ]برخالف متأخران[ از تفرقه در دين آيات نهي از آنند كه به دور بدين لحاظ آنان

رمايد. اي خداوند همگي را به صراط مستقيم خود هدايت ف شود. شامل حال آنان مي

رسيد؛  نمي 1شد و به امت دعوت شده تنها متوجه خودشان مي كاش گزند اختالفات ياد

هاي فراواني به  آسيبشد. اين حادثة شوم  ها اندكي آسان مي در آن صورت گرفتاري

سرايت نموده  بيشتر كشورها ضرر به غير مسلمانان در همراه داشته است. متأسفانه اين

و آنان را به خاطر مالحظة اين اختالفات از ورود به دين خدا به صورت دسته دسته 

) 200محمد غزالي (ص  اثراستاد فاضل »الغربضالم من «كتاب  بازداشته است در

پرينستون امريكا برگزار شد يكي از  ر كنفرانسي كه در دانشگاهد«چنين آمده: 

و افرادي كه  سؤالي مطرح كرد. اين گونه سؤاالت بيشتر از جانب مستشرقان سخنرانان

مسلمانان با كدام تعاليم در جهان شود:  المي اهتمام دارند مطرح ميبه مطالعة نواحي اس

يا با تعاليم آكنند؟  به سوي آن دعوت مي باشند كه كنند تا معرف اسالمي ظهور پيدا مي

اند؟  اماميه و زيديه دريافتهكه شيعة  با تعاليمي اند؟ يا دهيسنيان فهم اسالم آن گونه كه

اي  مسئله از آنان در ورزند. گاه گروهي دارند باز اختالف مي همگي ميان خود در آنچه

اي  ه گروه ديگري انديشهممكن است تفكري تقريباً نو و مدون داشته باشد در حالي ك

داعيان اسالم امروزه، دعوت شدگان را در  خالصه آن كه نظرانه دارد كهنه و تنگ

__________________________________________________________ 
ند و مقصود از امت دعوت، تمام غير مسلماناني هستند كه بايد از طريق دعوت با اسالم آشنا شو -1

اند،  سپس برحسب اختيار خود آن را بپذيرند يا نپذيرند. متقابالً مسلماناني كه دين اسالم را پذيرفته

  شوند. امت هدايت ناميده مي
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كه آنان خود نيز در حيرت وسرگشتگي بسر  كنند؛ چرا سرگشتگي رها مي حيرت و

   .1»برند مي

عالمه محمدسلطان اثر  »طان إلي مسلمي بالد يابانهديه السل«در مقدمة رسالة 

از طرف مسلمانان ژاپني شهرهاي توكيو و اوزاكا در خاور دور «مده كه معصومي آ

كه به  من شد كه حقيقت دين اسالم چيست؟ معني مذهب چيست؟ و كسي از سؤالي

است به يكي از مذاهب چهارگانه درآيد؟ تكليف  يا الزمآيابد  تشرف مي دين اسالم

  ي يا اينكه الزم نيست؟...يا الزم است وي مالكي شود يا حنفي يا شافعآوي چيست؟ 

هنگامي كه جمعي از روشنفكران ژاپني پس از مطالعه كردن خواستند به دين اسالم 

و دايره ايمان مشرف شوند اختالفي بزرگ و نزاعي وخيم رخ داد اين موضوع را با 

هند بودند  زاي از آنان كه ا گروهي از مسلمانان ساكن در توكيو در ميان گذاشتند. عده

امام ابوحنيفه را برگزينند، چرا كه اين مذهب، چراغ امت اسالم  : بايد مذهبتندفگ

ها  آنان بايد شافعي شوند! خالصه ژاپني :است. جمعي از اهالي اندونزي نيز گفتند كه

كه سخنان متناقض آنان را شنيدند تعجب فراوان كردند و از قصد خود در حيرت 

  بر سر راه اسالم آوردنشان. شد افتادند تا سرانجام مسئله مذهب سدي

برند كه دعوت به تبعيت از سنت و نپذيرفتن اقوال  گمان مياي ديگر  عده -3

مخالف ائمه با سنت، به معناي ترك سخنان ائمه و بهره نجستن از اجتهادات و آرائشان 

نها درست نيست بلكه به تاين گمان نه  :به طور مطلق است. در جواب بايد گفت كه

هاي قبلي ما پيداست، همه خالف اين را  ها و نوشته است. چنانكه از گفته وضوح باطل

در مذهب خالصه  دين را است اين كنيم تمام آنچه ما بدان دعوت ميكنند.  اثبات مي

همسان با كتاب و سنت ندهيم. به طوري كه در تنازع و يا  جايگاهي مذهب به نكنيم و

مسايل مستحدثه تنها به مذهب رجوع به هنگام قصد استنباط احكام جديد براي 

كنند و براساس آن احكام جديد احوال  شود، آن گونه كه در اين زمان نيز چنين مي مي

__________________________________________________________ 
النبوية بين اهل الفقه  ةالسن«هاي فراوان غزالي در اين ايام همچون كتابي كه اخيراً تحت عنوان  نوشته -1

  دهند كه او خود جزو اين دعوتگران است. منتشر كرده نشان مي» وأهل الحديث



         75  صنماز پيامبر

 

كتاب و سنت مراجعه كنند  كنند، بدون آنكه دربارة آن به و غيره را وضع مي 1شخصيه

  و حق را از باطل تشخيص دهند. تا درست را از نادرست

مانند و گمان دارند كه با اين روش از يسر  مي »الفهم رحمةاخت«آنان بر همان طريق 

چه خوب  )خدايش رحمت كنداند. سليمان تيمي ( ت تبعيت كردهو آساني ومصلح

  گفته است:

  »ک الشر کلهاجتمع في   کل عامل صةإن أخذت برخ«
  .»شود ها در تو جمع مي يري همة بديهاي همة عالمان را بگ گيري اگر آسان«

ي اين اجماع«وايت نموده و ذيل آن نوشته است: ) آن را ر92-2/91ر (ابن عبدالب

كنيم و  . و اين همان چيزي است كه انكارش مي»بينم است كه در آن مخالفتي نمي

  بيني موضوع ما مطابق اجماع است. چنانكه مي

به اقوال ائمه و استفاده و استعانت از آن اقوال براي فهم درست آنچه  اما رجوع

يا آنچه كه نياز به  تالف است و نصي در كتاب و سنت براي آن نيست ومورد اخ

كنيم؛  سفارش و تشويق هم مي توضيح دارد مطلبي است كه منكرش نيستيم، بلكه بدان

  پويند فوايدي در بر دارد. چون براي آنان كه راه هدايت را به وسيلة قرآن و سنت مي

بدان  اي برادر! حفظ اصول و عنايتگويد:  ) چنين مي172 /2عالمه ابن عبدالبر (

بر تو واجب است و بدان كه هر كس به حفظ سنن و احكام منصوص قرآن بپردازد 

وبه اقوال فقيهان بنگرد، اين عمل، كمكي خواهد بود براي اجتهاداتش و كليدي براي 

هاي مجملي كه معاني مختلف را در بر  توسعة زاوية ديدش و نيز تفسيري براي سنت

همه حال و  رتقليد كرد كه از سنن د نبايد از احدي از ايشان چنان با اين حال دارند.

دانشمندان در رابطه با حفظ سنن  شود و نبايد در اخذ آنچه كه الزامي تقليد مي تبصور

ظرافكني شايستة ، بلكه در جستجو و تفهم و ناند برآسود و تدير در آن سعي نموده

__________________________________________________________ 
احوال شخصيه مجموع صفات انسان كه به اعتبار آنها يك شخص در اجتماع داراي حقوق شده و آن  -1

كند مانند تابعيت، ازدواج، اسم، اقامتگاه، اهليت و غيره (ترمينولوژي حقوق/ دكتر  حقوق را اجرا مي

  محمد جعفر جعفري لنگرودي). (مترجمان).



 صنماز پيامبر        76
 

 اند بايد بر آن دست يافته اند و در آنچه كه افاده كرده به سبب تالش اراقتدايند و آنان 

سپاس گفت و از آنان به خاطر درستي اكثر اقوالشان ستايش كرد. با اين حال نبايد از 

دانستند. كسي كه  لغزش و خطا مبرايشان دانست چنانكه آنان نيز خود را از آن مبرا نمي

اند و وي  ف صالح بر آن بودهسل باشد طالب متمسك بدان چيزي است كه اين چنين

كسي تابع سنت رسول و راه  اش را دريافته و رشد خود را يافته است؛ چنين بهره

  صحابة اوست.

اما كسي كه نظر نكند و از آنچه گفتيم رو بگرداند و با رأي خود با سنت مخالفت 

نيز آن  ها را تفسير به رأي كند گمراه و گمراه كننده است؛ ورزد و بخواهد كه آن سنت

كس كه از اين نكات غافل باشد و بدون علم به راه دشوار و پرمشقت فتوا وارد شود 

  تر از چنين شخصي است: نابيناتر و گمراه

  .قفهذا احلق ليس به خفاء فدعنی عن بنيات الطري
شاخه بدان شاخه پريدن را رها  اين اين حق است و در آن خفايي نيست. پس از«

  .»كن

رايجي نزد بعضي از مقلدان وجود دارد كه آنان را از پيروي سنتي  همدر اينجا و -4

دارد و آن اين است كه تبعيت از سنت،  كه بيانگر خطاهاي مذاهب است باز مي

اش تخطئه صاحب مذهب است. به گمان ايشان معناي تخطئه، طعن در امام  الزمه

يز نيست چگونه در گويند: وقتي كه طعن دربارة فردي از مسلمانان جا است. لذا مي

  مورد يكي از ائمه ايشان جايز خواهد بود؟!

  جواب:

گرنه  باشد و اين برداشت باطل است. علتش نيز باز ماندن از تفقه در سنت مي

خود  صكند؟ در حالي كه رسول خدا چگونه مسلمان عاقل چنين چيزي را تصور مي

فاجتهد فأخطأ فله  صاب فله أجران وإذا حکمإذا حکم احلاکم فاجتهد فأ«فرمود: 
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هر گاه حاكم قضاوت كند و در اجتهادش به حقيقت دست يابد دو « .1»أجر واحد

. اين »خطا شود داراي يك اجر خواهد بود اجر دارد و چنانچه قضاوت كند و مرتكب

دون اغماض بيان رساند و به طور وضوح و ب حديث، عكس برداشت مزبور را مي

است. پس وقتي  3»أثيب فالن أجراً واحداً«در شرع  2»أخطأ فالن«دارد كه معني  مي

برد نبايد گمان رود كه از به خطا منسوب  كسي به سبب خطايش در رأي يك اجر مي

شك چنين توهمي باطل است و بازگشت از آن  كردنش طعن زدن به وي مراد باشد. بي

ه ي كسي خواهد بود كه ببراي كسي كه در آن وامانده است واجب. واال خود و

و نه افراد عادي ايشان بلكه به پيشوايان بزرگ از صحابه و تابعين و ائمه [ مسلمانان

دانيم كه بعضي از آن بزرگان، نظر بعضي  طعن زده است. ما به يقين مي ]مجتهد و غيره

در اين  .4كرند ديگر را رد مي دانستند و برخي نيز ديدگاه برخي ديگر را خطا مي

بعضي از آنان به «گيرد كه  اين قضيه چنين نتيجه ميز صورت آيا انسان خردمند ا

  »اند؟!  زده بعضي ديگر طعنه مي

در خبر صحيحي آمده كه رسول خدا تأويل ابوبكر را براي خوابي كه مردي ديده 

شي را درست گفتي بخ« .5»أَصبت بعضا وأَخطَأْت بعضا«بود خطا دانست و فرمود: 

  مبر خدا با اين گفتة خود به ابوبكر طعنه زده است؟!آيا پيا »و بخشي را خطا

اين است كه مانع از اتباع سنتي  ،از جمله اثرات سوء و شگفت اين وهم بر افراد

خواهد بود كه با مذهبشان مباينت دارد؛ زيرا به گمان آنان پيروي از سنت به مفهوم 

 اسنت باشد تهرچند خالف  شان از امام، امام مذهب است؛ ليكن تبعيت طعن در

__________________________________________________________ 
  بخاري و مسلم. -1
  فالن خطا كرد. -2
  به فالن يك اجر داده شد. -3
  ر.ك: سخن امام مزني كه پيشتر آمد و نيز سخن ابن رجب. -4
  .121بخاري و مسلم، در مورد سبب و منابع آن رك: سلسلة األحاديث الصحيحة ص  -5
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ورزند تا بلكه از  اصرار مي كه بر تقليد از امام ! لذاستمعنايش احترام و تعظيم اوست

   بگريزند. »طعن موهوم«اين 

كه به سبب  ]اند خود را به فراموشي زده :گويم و نمياند [ اين افراد فراموش كرده

ند. چنانكه اگر كسي ا افتادهگريختند  اين وهم، در دام چيزي بدتر از آنچه كه از آن مي

به آنان بگويد: اگر اتباع، نشانة احترام متبوع و مخالفت با وي نشانة طعن در اوست، 

دهيد كه با سنت پيامبر مخالفت ورزيد و از تبعيتش روگردان  چگونه به خود اجازه مي

مذهب خود تبعيت كرده باشيد؛ حال آن كه امام؛ شويد تا شايد بدين وسيله از امام 

آيد!! اگر مخالفت با  نيست؛ اما به زعم شما طعن زدن به وي كفر به شمار ميمعصوم 

شود پس در اين صورت مخالفت با پيامبر  امام نزد  شما به طعن زدن به وي تعبير مي

  بريم. نه تنها طعن بلكه آشكارا كفر است كه از آن به خداي متعال پناه مي

به حتم جوابي برايش نخواهند چنانچه كسي اين مطلب را به آنان گوشزد كند 

همانا ما سنت را به خاطر «ايم.  رها از برخي از آنان شنيدهداشت، جز سخني كه با

  .»ايم، چون او از ما به سنت داناترست به امام مذهب ترك كرده اطمينان

توانيم پاسخ بگوييم. مسلماً بيان همة آنها  ما به اين سخن، از چندين جنبه مي

كنيم و به اذن خدا  خواهد شد لذا تنها به ذكر يك مورد بسنده مي موجب اطالة كالم

و آن اينكه فقط امام مذهبتان نيست كه از شما به  جواب قاطعي به آنان خواهد بود

سنت آگاهتر است. دهها و صدها امام داناتر و آگاهتر از ايشان به سنت وجود دارند. 

مه آن سنت را بپذيرد در اين اگر سنت صحيحي خالف مذهبتان باشد و يكي از ائ

صورت اخذ و پذيرش آن سنت بر شما واجب خواهد بود. بنابراين سخني را كه ياد 

؛ چون با اين وصف مخالفانتان نموديد در اين جا اعتبار خود را از دست خواهد داد

معارضانه به شما خواهند گفت كه: همانا ما اين سنت را به خاطر اطمينان به امامي كه 

تر از اتباع  ايم؛ زيرا اتباع وي به دليل تبعيتش از سنت شايسته ا اخذ كرده پذيرفتهآن ر

اي است آشكار كه ان شاء اهللا براي  كسي است كه با سنت مخالفت دارد. اين نكته

  كسي مبهم نخواهد بود.
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هاي ثابت پيامبر را در مورد  اين كتاب به دليل آنكه سنت :توانم بگويم كه لذا مي

آوري نموده، احدي را در ترك عمل بدان عذري نخواهد ماند. در آن،  ماز جمعكيفيت ن

 ]كه چنين امري هم از آنان بعيد استنظر دارند نيامده [ ر تركش اتفاقمطلبي كه علما ب

اند.  اي در آن نيامده مگر اينكه گروهي از علما از آن سخن به ميان آورده هيچ مسئله

شد معذور است و اجري خواهد برد؛ زيرا ممكن كسي هم كه از آن سخن نگفته با

يا آنكه رسيده ليكن به سبب تعذرات است كه در آن باره نصي به وي نرسيده باشد، 

ن اقامة حجت نمود. اما آبراساس  اي باشد كه نتوان مشهوري كه نزد علماست به گونه

اي  ذر و يا بهانهآن كس كه بعد از امام متبوع، برايش نصي به اثبات برسد نه تنها هيچ ع

پاك بر وي واجب خواهد شد.  پيروي از آن برايش نخواهد ماند، بلكه اتباع نص در

  فرمايد: اين مقدمه نيز تنها همين نكته است. خداوند مي زاود صمق

﴿$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ çç çç7777ŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää....$$$$ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍŠŠŠŠ øø øøtttt ää ää†††† (( (( (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ āā āāχχχχ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΑΑΑΑθθθθ çç ççtttt ss ss†††† šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏ öö öö���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 ùù ùù==== ss ss%%%% uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

šš ššχχχχρρρρ çç çç���� || ||³³³³ øø øøtttt éé ééBBBB﴾  )/ 24انفال(.  

] خداوند و رسول [او] را بپذيريد چون شما را فرا خواند  اى مؤمنان، [دعوت«

] را زنده دارد. و بدانيد كه خداوند بين شخص و دل او حائل  براى آنكه [دلتان

  .»و [بدانيد] كه به سوى او محشور خواهيد شدشود  مى

دهد و او بهترين موال و ياري دهنده  كند و راه را نشان مي حق را بيان ميخداوند 

  است. درود و سالم بر محمد و آل و اصحابش باد.

  الحمداهللا رب العالمين.
  محمد ناصرالدين ألباني

  هـ. ق. 20/5/1381دمشق 
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  استقبال كعبه
يا نافله (مستحب) را داشت، رو قصد گزاردن نماز واجب  صسول خدا هر گاه ر

إذَا قُمت «گزارد امر كرد كه  و به شخصي كه نمازش را درست نمي 1ايستاد به قبله مي
هر گاه خواستي به نماز « .2»، فَكَبرلصلَاة فَأَسبِغْ الْوضوَء، ثُم استقْبِلْ الْقبلَةَإلَى ا

سفر نمازهاي  . در»بگو را كامل بگير، سپس رو به قبله بايست و تكبيربرخيزي وضو 

گزارد، به طوري كه مركب به هر سو شرق و غرب او را  نافله و وتر را بر مركبش مي

  خداوند فرمود:  .3برد مي

﴿$$$$ yy yyϑϑϑϑ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ss ssùùùù (( ((####θθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ èè èè???? §§ §§ΝΝΝΝ ss ssVVVV ss ssùùùù çç ççµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ «« ««!!!! $$   .)115بقره / (  ﴾####$$

  .»به هر سو كه رو كنيد آنجا روي خداست«

نماز نفل بگزارد و سوار بر شتر بود، سر شتر را به طرف  خواست گاهي هم كه مي

كرد نماز  گفت و سپس به هر سو كه مركبش رو مي گرداند و تكبير مي قبله برمي

كرد، ليكن درسجود سرش  با اشارة سر بر روي مركبش ركوع و سجود مي  ،4گزارد مي

آمد و رو   ، پايين مين نماز واجب را داشتهر گاه قصد گزارد .5نمود را بيشتر خم مي

__________________________________________________________ 
  و بررسي منابع آن نبود. اين نكته مطلبي است كه به خاطر تواترش قطعي است. لذا نيازي به تحقيق -1
  ) هم تحقيق شده است.588و  289» (اإلرواء«اند و در  بخاري و مسلم و سراج آن را آورده -2
  ) هم تحقيق شده است.588و  289» (اإلرواء«اند و در  بخاري و مسلم و سراج آن را آورده -3
اند و ابن  سند حسن آن را آورده با» المختاره«) و ضياء در 1/12» (الثقات«ابوداود و ابن حبان در  -4

) و پيش از ايشان عبدالحق 22/1» (خالصة البدر المنير«السكن آ نرا صحيح دانسته و ابن ملقن در 

اند. احمد نيز طبق آنچه  با تصحيح و تحقيق نگارنده) آن را آورده 1394(شماره » أحكام«اشبيلي در 

  ين را گفته است.) نقل كرده هم1/67» (در مسائلش«ابن هاني از وي 
  اند و ترمذي صحيحش دانسته است. احمد و ترمذي روايت كرده -5
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ين سنت را براي امتش اما در نماز به هنگام خوف شديد، حضرت ا .1ايستاد به قبله مي

 اختلَطُوا إِذَا«و فرمود:  .2به قبله يا غير آن نماز بگزارند وضع كرد كه پياده يا سواره رو
و  اگر درجنگ با دشمن درآميختند تنها تكبير« »أْسِبِالر واِإلشارةُ التكْبِري هو فَإِنما

ما بين مشرق « .4»قبلَةٌ والْمغرِبِ الْمشرِقِ بين ما«و فرمود:  .3»اشاره با سر كافي است

  .»و مغرب قبله است

هم سفر بوديم كه ناگاه ابري آسمان را فرا  صكند كه با رسول خدا جابر نقل مي

پيدا كرديم. پرداختيم؛ در تعيين سمت و سوي قبله اختالف گرفت؛ به جستجوي قبله 

يك از ما جلو خود خطي براي تعيين جهت  لذا هركدام از ما جداگانه نماز گزارد. هر

كشيد، چون صبح شد و آفتاب سر زد به آن نگاه كرديم متوجه شديم كه به طرف قبله 

به اعادة نماز امر نكرد و فرمود:  ايم. موضوع را با پيامبر مطرح كرديم ما را نماز نگزارده

»قَد أَتزأَج كُمالَتپيش از آنكه آية تغيير قبله:»كند كفايت مي همين نمازتان« .5»ص .  

﴿ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% 33 33““““ tt tt���� tt ttΡΡΡΡ || ||==== HH HH==== ss ss)))) ss ss???? yy yy7777 ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 uu uuθθθθ ãã ããΨΨΨΨ nn nn==== ss ssùùùù \\ \\'''' ss ss#### öö öö7777 ÏÏ ÏÏ%%%% $$$$ yy yyγγγγ9999 || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss???? 44 44 ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ uu uuθθθθ ss ssùùùù 

yy yy7777 yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� yy yyssss øø øø9999 $$   .)144/ بقره(  ﴾####$$

هر آينه ديديم گردش روي تو را به سوي آسمانها، همانا خواهيم گردانيد تو «

اي كه از آن راضي باشي پس بگردان رويت را به سوي مسجد  را به سوي قبله

  .»الحرام

__________________________________________________________ 
  بخاري و احمد. -1
  بخاري و مسلم. -2
  بيهقي آن را با سند صحيحين نقل كرده است. -3
  اند. ترمذي و حاكم روايت كرده و صحيح دانسته -4
) هم 296» (اإلرواء«اند و در  يت كردهدار قطني، حاكم، بيهقي، ترمذي، ابن ماجه و طبراني آن را روا -5

  تخريج و تحقيق شده است. 
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گزارد و از آن به بعد رو به كعبه  المقدس نماز مي به بيت پيامبر اسالم رو نازل شود،

د. مردم در مسجد قبا به نماز صبح ايستاده بودند كه ناگهان مردي نزد آنان خوان نماز مي

اي نازل شده كه امر به استقبال كعبه كرده است.  آمد و خبر داد كه امشب بر پيامبر آيه

پس به كعبه رو كنيد آنان هم در حالي كه رو به بيت المقدس داشتند به طرف كعبه 

  .1ه طرف كعبه چرخيد]ن نيز با آنها بامامشا[چرخيدند. 

  قيام
  ؛پيامبر در نماز واجب و غيرواجب بنا به امتثال از آية

﴿(( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! tt tt ÏÏ ÏÏFFFF ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ ss ss%%%%﴾  ) / 238بقره(  

  .»فروتنانه براي خدا (در نماز) بايستيد«

  گزارد. ايستاد. اما در سفر، نماز مستحب را بر مركب مي مي

سواره  رس شديد ايستاده ياهنگام ت براي امتش به عنوان سنت مقرر كرد كه در

  فرمايد: خداوند متعال مي ماز بگزارند چنانكه توضيحش گذشت،توانند ن مي

﴿(( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yymmmm ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44‘‘‘‘ ss ssÜÜÜÜ óó óó™™™™ ââ ââθθθθ øø øø9999 $$ $$####2 (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! tt tt ÏÏ ÏÏFFFF ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪ 

÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz »» »»ωωωω$$$$ yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ tt tt7777 øø øø.... ââ ââ‘‘‘‘ (( (( !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... 

ΝΝΝΝ àà àà6666 yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? šš ššχχχχθθθθ ãã ããΚΚΚΚ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????﴾  )239 - 238/ بقره(.  

نمازها و نماز ميانه (عصر) را بر پاي داريد و فروتنانه براي خدا (در نماز) «

بايستيد و اگر بيمناك بوديد پياده يا سواره به جا آوريد و چون بياسوديد خدا 

  .»دانستيد ت چيزهايي را كه نميرا ياد آريد، آنسان كه بر شما بياموخ

__________________________________________________________ 
» اإلرواء«اند. در  ) آن را آورده1/243) و ابن سعد (3/108/2بخاري، مسلم، احمد، سراج و طبراني ( -1

  ) هم تحقيق شده است.290(
سطي، نماز الو ةبنابر قول صحيح همگي علما از جمله ابوحنيفه و دو يار مشهورش منظور از صال -2

  است و ابن كثير در تفسيرش احاديث مربوط به آن را آورده است.
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يك  .1رحلتش از دنيا شد نشسته نماز گزاردهمچنين پيامبر در مرضي كه منجر به 

بار ديگر نيز به همين صورت نماز گزارد؛ زماني كه از بيماري در رنج بود و مردم 

گزاردند، وي به آنان اشاره كرد كه بنشينند. آنان هم  پشت سرش ايستاده نماز مي

 والرومِ فَارِس فعلَ لَتفْعلُونَ آنِفًا كدتم إِنْ«د. وقتي نماز پايان يافت فرمود: نشستن
 فَصلُّوا قَائما صلَّى إِنْ بِأَئمتكُم ائْتموا تفْعلُوا فَالَ. قُعود وهم ملُوكهِم علَى يقُومونَ

 لحظاتي قبل نزديك بود عمل مردم ايران و« ،2»قُعودا فَصلُّوا قَاعدا صلَّى وإِنْ قياما

اند.  ايستند، در حالي كه آنان نشسته روم را مرتكب شويد كه در مقابل شاهان خود مي

ه نماز گزارد برخاسته نماز اين كار را نكنيد. امام براي اقتداست به او. پس اگر برخاست

  .»اريده نماز گزارد نشسته نماز بگزو اگر نشست بگزاريد

  

  نماز شخص مريض در حال نشسته
كند كه: بيماري بواسير داشتم. از رسول خدا در مورد  عمران ابن حصين روايت مي

 تستطع لَم فَإِنْ فَقَاعدا، تستطع لَم فَإِنْ قَائما، صلِّ«كيفيت نمازم پرسيدم. فرمود: 
ه، باز اگر نتوانستي بر روي انستي، نشستايستاده نماز بگزار، اگر نتو« .3»جنبٍ فَعلَى

 صلَّى من«كند كه از پيامبر دربارة نماز نشسته پرسيدم فرمود:  باز روايت مي »پهلو
(ويف  نائما صلَّى ومن الْقَائمِ، أَجرِ نِصف فَلَه قَاعدا صلَّى ومن أَفْضلُ، فَهو قَائما

كسي كه ايستاده نماز بگزارد بهتر است و «. 4»الْقَاعد أَجرِ نِصف فَلَه )مضطَجِعاراوية: 

__________________________________________________________ 
  ترمذي آن را آورده و صحيح دانسته است. احمد نيز روايتش كرده. -1
  ).394اند. در كتابم (إرواء الغليل) تحقيق شده است. ( مسلم و ديگران روايتش كرده -2
خطابي گويد: مراد از حديث عمران، مريضي است كه نماز اند.  بخاري، احمد و ابوداود آن را آورده -3

تواند تحمل كند و با زحمت روي پا بايستد، لذا اجر نشسته نصف اجر ايستاده  گزارد و مي فرض مي

» الفتح«باشد؛ هر چند نشستن اشكال ندارد. حافظ در  است. اين براي تشويق وي به ايستادن مي

  ذيرفتني.گويد: اين توجيهي است پ ) مي2/468(
  همان. -4
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اگر نشسته نماز گزارد نيمي از اجر ايستاده را دارد و اگر دراز كشيده (و در روايتي: 

. كه مراد از اينها احوال »زارد، نيمي از اجر نشسته را داردخوابيده به پشت) نماز گ

  شخص مريض است.

اي كه به خاطر بيماري، نشسته نماز  كه: رسول خدا به عده روايت كرده � أنس

به نماز نشسته، « .1»الْقَائمِ صالَة من النصف علَى الْقَاعد صالَةَ إِنَّ«گزاردند فرمود:  مي

. حضرت از مريضي عيادت كرده ديد كه بر »گيرد ثواب نماز ايستاده تعلق مي نصف

گرفت و دور انداخت، شخص مريض تكه چوبي را  گزارد. بالش را بالش نماز مي

برداشت تا بر آن نماز بگزارد (روي آن سجده كند) پيامبر آن را نيز دور انداخت و 

 من أَخفَض سجودك واجعلْ إمياًء، فَأَومِ وإِلَّا استطَعت، إنْ الْأَرضِ علَى صلِّ«فرمود: 
سجود سرت را به هنگام  .نماز بگزار وگرنه با اشارهاگر توانستي بر زمين « .2»ركُوعك

  .»تر از ركوعت بگير كمي پائين

  

  نماز در كشتي

 صلِّ«دربارة چگونگي نماز گزاردن در كشتي سؤال شد فرمود:  صاز رسول خدا
و  »ق شدن نداشتي ايستاده نماز بگزاراگر ترس غر« .3»الْغرق تخاف أَنْ إِالَّ قَائما

__________________________________________________________ 
  اند. احمد و ابن ماجه با سند صحيح آن را روايت كرده -1
اند. سند آن صحيح است  ) و بيهقي آن را آورده67/2» (الحديث«طبراني، بزار، ابن سماك در كتابش  -2

  ).323ام ( بيان كرده» الصحيحة«به طوري كه در 
اند. حاكم نيز صحيحش  ) آن را آورده82/2» (السنن«) و دار قطني و عبدالغني مقدسي در 68بزار( -3

دانسته و ذهبي موافق اوست. فايده: حكم نماز خواندن در كشتي شامل نماز خواندن در هواپيما نيز 

شود. در صورت امكان بايد ايستاده بخواند، وگرنه به صورت نشسته و با اشاره سر براي ركوع و  مي

  سجده نماز بخواند.
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ه حضرت پير شده بود و به سن كهولت رسيده بود عمود يا ستوني در هنگامي ك

  .1كرد نمازگاهش گذاشته بود و بدان تكيه مي

  

  ايستادن و نشستن در نماز شب
ايستاده و شبي را به همين گونه، نشسته نماز  ]به طور كاملپيامبر شبي را [

رفت و هر گاه  ركوع ميخواند ايستاده هم به  گزارد. هر گاه قرائت را ايستاده مي مي

  .2رفت خواند نشسته به ركوع مي نشسته آن را مي

خواند و هنگامي كه به  گزارد، قرائتش را نشسته مي گاهي هم كه نشسته نماز مي

خواند. سپس  خاست و آن را مي ماند، برمي ي سي يا چهل آيه از قرائتش باقي مي اندازه

سنن و  .3كرد مين كار را تكرار ميرفت. در ركعت دوم نيز ه به ركوع و سجده مي

ي كه پير شده بود نوافل را در پايان عمرش حدود يك سال قبل از درگذشت، هنگام

  .5نشست و چهار زانو مي .4گزارد نشسته مي

  

  نماز با كفش و دستور بدان
اين عمل را براي  .6گزارد حضرت گاهي با پاي برهنه و گاهي نعلين در پا نماز مي

 بين ليخلَعهما أَو نعلَيه، فَلْيلْبس أَحدكُم، صلَّى إِذَا« م نمود و فرمود:امتش مجاز اعال

__________________________________________________________ 
اند همچنين حاكم و ذهبي صحيحش دانسته و آن را نگارنده در   وايت كردهابوداود و حاكم ر -1

  ) تحقيق و تخريج نموده است.383» (اإلرواء«) و 319» (حةالصحي«
  مسلم و ابوداود. -2
  بخاري و مسلم. -3
  مسلم و احمد. -4
) و 80/1» (السنن«) و عبدالغني مقدسي در 1/107/2خود (» صحيح«نسائي و نيز ابن خزيمه در  -5

  اند، همچنين حاكم اين روايت را صحيح دانسته و ذهبي نيز با وي موافق است. حاكم آن را آورده
  اند. اين حديث به گفته طحاوي متواتر است. ابوداود و ابن ماجه آن را روايت كرده -6
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،هلَيالَ رِجو ذؤا يبِهِم هرهر گاه يكي از شما نماز گزارد كفشهايش را بپوشد يا « .1»غَي

مورد  در گاهي .»ايش قرار دهد و ديگري را نيازاردآن را از پايش درآورد و ميان دو پ

 خفَافهِم في يصلُّونَ ال فَإِنهم الْيهود خالفُوا«فرمود:  كرد و مي ا كفش تأكيد مينماز ب
هايشان نماز  ا و موزهبا يهود مخالفت كنيد، زيرا آنان با كفشه« .2»نِعالهِم وال

  .»گذارند نمي

آورد و سپس به  ز بود درميچه بسا گاهي كفشها را از پاهايش در حالي كه در نما

كند كه: روزي رسول خدا با ما نماز  داد. ابوسعيد خدري روايت مي نمازش ادامه مي

گزارد. بخشي از نماز را خوانده بود كه كفشهايش را كند و در طرف چپ خود  مي

مردم كه اين را مشاهده كردند، كفشهاي خود را درآوردند. نماز كه به پايان گذاشت. 

م كه شما كفشهايتان را ت پرسيد: چرا كفشهايتان را درآورديد؟ گفتند: ديديرسيد حضر

 أَتانِى جِبرِيلَ إِنَّ«درآورديد، ما نيز كفشهايمان را درآورديم. آن گاه پيامبر فرمود: 
 أَحدكُم اَءج فَإِذَا فَأَلْقَيتهما ) (وفی رواية خبثا)أَذًى قَالَ أَو( قَذَراً فيهِما أَنَّ فَأَخبرنِى

(وفی رواية خبثا)   )أَذًى قَالَ أَو( قَذَراً فيهِما رأَى فَإِنْ نعلَيه فى فَلْينظُر الْمسجِد إِلَى
جبرئيل آمد و به من خبر داد كه كفشهايت آلوده است. « .3»فيهِما ولْيصلِّ فَلْيمسحهما

از شما به مسجد آمد به كفشهايش نگاه كند، اگر لذا كفشهايم را درآوردم. هر گاه يكي 

  . »را تميز كند و با آن نماز بگزارددر آن كثافت و پليدي ديد كفشها 

 صلَّى إِذَا«فرمود:  و مي 4گذاشت كند در طرف چپش مي هر گاه كه كفشها را مي
كُمدفَالَ أَح عضي هلَيعن نع ينِهمالَ يو نع ارِهسي كُونَفَت ننيِ عمي رِهالَ أَنْ إِالَّ غَي 

__________________________________________________________ 
  است. زوائد بزار) ـ حاكم نيز آن را صحيح دانسته و ذهبي با وي موافق – 53ابوداود و بزار ( -1
  زوائد بزار) حاكم نيز آن را صحيح دانسته و ذهبي با وي موافق است. - 53ابوداود و بزار ( -2
اند. حاكم عالوه برروايت، آن را صحيح دانسته و ذهبي و  ابوداود و ابن خزيمه آن را روايت نموده -3

  ام. ) تخريج كرده284» (اإلرواء«نووي با وي موافقند. من نيز آن را در 
  اند. ) با سند صحيح آن را آورده1/2110بوداود، نسايي و نيز ابن خزيمه (ا -4
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هر گاه يكي از شما نماز گزارد « .1»رِجلَيه بين ولْيضعهما أَحد يسارِه عن يكُونَ

كفشهايش را در طرف راست خود نگزارد. همچنين در سمت چپ خود نگذارد، زيرا 

ه در طرف چپ كسي نباشد و كه در سمت راست ديگري قرار خواهد گرفت، مگر آنك

  .»ش بگذارداال آنها را ميان پاهاي

  

  نماز بر منبر
پيامبر يك بار بر سر منبر نماز گزارد (در روايتي آمده است كه آن منبر داراي سه 

يامبر در حالي كه روي منبر بود برخاست و تكبير گفت؛ مردم نيز به دنبال پپله بود) 

روي منبر بود به ركوع رفت. سپس از ركوع وي تكبير گفتند. در همان حال كه 

برخاست و عقب عقب پائين آمد و پاي منبر سجده كرد. بعد به جاي اول برگشت و 

همان اعمال ركعت اول را باز تكرار نمود تا نمازش پايان يافت. بعد رو به مردم كرد و 

اي مردم! اين . «2»صالَتى ولتعلَّموا ىبِ لتأْتموا هذَا صنعت إِنى الناس أُيها يا«فرمود: 

  .»زم را فرا بگيريدكار را كردم تا به من اقتدا كنيد و نما

  

  و وجوب آن 3ستره

  ،4فاصله وي با ديوار سه ذراع بودايستاد به طوري كه  نزديك ستره مي صپيامبر

فند اش با ديوار مسجدي بود كه يك گوس رفت فاصله و در وقتي كه به سجده مي

  فرمود: و مي 1توانست ازآن عبور كند مي

__________________________________________________________ 
اند. حاكم عالوه بر روايت، آن را صحيح دانسته و ذهبي و  ابوداود و ابن خزيمه آن را روايت نموده -1

  ام. ) تخريج كرده284» (اإلرواء«نووي با وي موافقند. من نيز آن را در 
) نيز تخريج 545» (إرواء«) است؛ در 1/253از مسلم و ابن سعد ( بخاري و مسلم؛ روايت آخري -2

  شده است.
  آنچه نمازگزار آن را جلو خودش نهد اعم از تازيانه يا عصا (دهخدا). -3
  يخازس و احمد. -4
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 معه فَإِنَّ فَقَاتلْه، أَبى فَإِنْ يديك، بين يمر أَحدا تدع والَ سترة، إِلَى إِالَّ تصلُّوا الَ«
اي در جلو خود قرار دهيد و نگزاريد كه كسي  نماز نگزاريد مگر آنكه ستره« .2»الْقَرِين

   .»وي درگير شويد چون شيطان با اوستل نمازتان رد شود اگر نپذيرفت با از مقاب

 علَيه الشيطَانُ يقْطَع الَ منها فَلْيدنُ سترة إِلَى أَحدكُم صلَّى إِذَا«فرمود:  و مي
هالَتخود را بدان نزديك كند تا هر گاه يكي از شما رو به ستره نماز گزارد « .3»ص

كرد كنار ستوني كه در  چه بسا پيامبر تالش مي .»ن نتواند نمازش را قطع كندشيطا

اي در كار نبود  گزارد و ستره فضاي باز نماز ميو هر وقت در  .4مسجد بود نماز بگزارد

و وي به . 5كردند داد. آنگاه مردم به وي اقتدا مي روي خود قرار مي اي در روبه نيزه

خواباند و از آن به عنوان ستره استفاده  ي شترش را ميگاه .6گزارد سوي آن نماز مي
                                                                                                                          

  بخاري و مسلم. -1
  ) با سند جديد.1/93/1ابن خزيمه در صحيح اش ( -2
اند. حاكم صحيحش دانست و ذهبي و نووي  روايت كردهـ زوائده) و حاكم  54ابوداود و بزار (ص  -3

  موافق اويند.
ستره براي امام و نيز شخص فرادي ضروري است ولو آنكه در مسجدي بزرگ باشد. ابن هاني در  -4

 (يعني: اإلمام أحمد) يوماً وأنا أصليأتاني أبوعبداهللا ) گويد: 1/66» (مسائله عن اإلمام رحمه«
روزي . نت معه في المسجد الجامع فقال لي: استتر بشيء. فاستترت برحلرة وكتوليسي بين يدي س

ابوعبداهللا يعني امام احمد بن حنبل نزد من آمدند در حالي كه نماز ميخواندم و ستره جلو من نبود و با 

ايشان در مسجد جامع بودم، پس امام گفتند كه يك چيزي را ستره قرار بده و من يك رحل را ستره 

شود كه وي در اتخاذ ستره بين مسجد كوچك يا بزرگ  گويم: در اين اشاره مستفاد مي مي .قرار دادم

تفاوتي قائل نيست. و اين آن چيزي است كه نمازگزاران (از ائمه مساجد گرفته تا ديگران در همه بالد 

واف كنند). حتي در سعوديه كه براي بار اول در رجب امسال فرصت ط اش كوتاهي مي اسالمي درباره

پيدا كردم اين مسأله را ديدم. بر علما واجب است كه مردم را آگاه كنند و تشويقشان كنند و احكام 

  شود. شان را برايشان روشن سازند و اين  شامل حرمين شريفين نيز مي دين
  بخاري و مسلم و ابن ماجه. -5
  بخاري و احمد. -6
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و اين به معني گزاردن نماز در جاي استراحت شتر نيست. چون وي از اين  .1كرد مي

گذاشت و رو به قسمت بلند آن  روي خود مي كرد. گاهي جهاز شتر را روبه مي نهي كار

 فَلْيصلِّ الرحلِ مؤخرة مثْلَ يديه ينب أَحدكُم وضع إِذَا«فرمود:  و مي .2گزارد نماز مي
 رو بهشما بلندي انتهاي جهاز شتر را رووقتي يكي از « .3»ذَلك وراَء مر من يبالِ والَ

. يكبار »كند اعتنا نكند ز پشت آن عبور ميخود قرار داد نماز بگزارد و به كسي كه ا

 فاده كرده و گاهي از تخت خوابي كه عايشهحضرت از درختي به عنوان ستره است

رسول  .4كرد بر روي آن و زير لحافي دراز كشيده بود به منظور ستره استفاده مي ل

گذاشت كه چيزي بين او ستره حائل شود. به طوري كه يكبار نماز كه  نمي صاهللا

جلوي  وي رد شود كه پيامبر خود را آنقدر به خواست از  گزارد گوسفندي مي مي

   .5ديوار نزديك كرد كه شكمش به ديوار چسبيد و گوسفند هم از پشت وي رد شد

وار به سينه مباركش  گزارد كه دست راست را حلقه يكبار وي نماز واجب مي

چسباند. پس از نماز صحابه پرسيدند: آيا در نماز چيزي پيش آمد؟ فرمود: خير ولي 

ش را طوري فشار دادم كه سردي خواست از مقابل من رد شود كه من گردن شيطان مي

كه (تسلط بر  ÷زبانش را بر دستم حس كردم. به خدا قسم به خاطر برادرم سليمان

بستم تا سخرة  بنده او را به يكي از ستونهاي مسجد مي )ه از معجزات او بوداجن

اش حائل  كودكان مدينه شود. پس نبايد گذاشت كه احدي بين فرد نمازگزار و قبله

  .6شود

__________________________________________________________ 
  همان. -1
  ) و احمد.92/2مسلم و ابن خزيمه ( -2
  لم و ابوداود.مس -3
  نسايي و احمد با سند صحيح. -4
  ـ چاپ المكتب اإلسالمي). 3/1107بخاري و مسلم و ابويعلي ( -5
اند. حاكم  ) و حاكم روايت كرده3/140/3) و طبراني (1/95/1اش (» صحيح«ابن خزيمه در  -6

  صحيحين دانسته و ذهبي موافق اوست.
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اي در برابرش  ين پيامبر فرموده است: هر گاه يكي از شما نماز گزارد و سترههمچن

نهاد و كسي خواست كه از مقابل وي عبور كند. با زدن دست بر سينه وي، او را از اين 

كار باز دارد (و در روايتي آمده كه تا دوبار او را براند) و اگر ابا كرد با او درگير شود 

   .1چون او شيطان است

دانست كه چه كار  كند مي نيز فرموده است: اگر كسي از مقابل نمازگزار عبور مي و

شود چهل روز اگر آبي منتظر بايستد تا نماز شخص تمام شود برايش  بدي مرتكب مي

  .2بهتر از آن است كه از جلوي وي عبور كند

  

  شود آنچه سبب قطع نماز مي

 الْمرأَةُ  ،الرحلِ كَآخرة يديه بين يكُن لَم إِذَا الرجلِ صالَةَ يقْطَع«فرمود:  پيامبر مي
ارمالْحو الكَلْبو دوقال ابو ذر: . »اَألسايا رسولَ اهللا!  قُلْتالُ مب دواَألس نم 
  .3»شيطَانٌ اَألسود الكَلْب« :قَالَ ؟اَألحمرِ

ه بلندي آخر جهاز شتر نباشد و زني بالغ اي ب هر گاه در پيش روي نمازگزار ستره

شود. ابوذر گويد:  يا االغ و يا سگي سياه از مقابل وي عبوركند نماز فرد قطع مي

__________________________________________________________ 
اند و مضمون آن هم در صحيحين و ساير كتب  وايت كردهاحمد و دارقطني و طبراني با سند صحيح ر -1

حديث از جميع صحابه آمده است و آن از جمله احاديثي كه گروه قاديانه قبول ندارند. چون آنان به 

كنند و مفاهيم  عالم حبي كه در قرآن و سنت آمده ايمان ندارند و با اين كار نصوص ديني را رد مي

≅ö﴿در مورد كنند مثال  آنها را تحريف مي è% zÇrρ é& ¥’n< Î) çµ‾Ρ r& yìyϑtGó™ $# Ö� x� tΡ z ÏiΒ Çd Åg ø: گويند:  ) مي1(جن:  ﴾#$

اند. اگر برايشان ممكن باشد با  منظور من اإلنس است و با اين كار از قواعد زبان و شرع خارج شده

همه ائمه حديث و دهند اگر چه  كنند و به معني حكم به ابطال آنها مي تأويل باطل آنها را تحريف مي

  امت اسالمي بر صحت آن رأي اتفاق نظر داشته باشند و متواتر باشد. خداوند هدايتشان كند.
  ).1/94/1اند و روايت دومي را ابن خزيمه ( كرده بخاري و مسلم روايت  -2
و أحكام ) به او كتابم: تخدير الساجد من اتخاذ القبور المساجد 1/95/2مسلم و ابوداود و ابن خزيمه ( -3

  الجنائز و بدعها رجوع شود.
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پرسيدم اي رسول خدا سگ سياه يا سرخ چه تفاوتي دارد؟ فرمود: سگ سياه نوعي 

  شيطان است.

  

  نماز به طرف قبر

 ولَا الْقُبورِ، إلَى تصلُّوا لَا«ود: فرم كرد و مي پيامبر از نماز به طرف قبر نهي مي
  .»نماز نگزاريد و بر آنها منشينيد به طرف قبرها« .1»علَيها تجلسوا

  

  2نيت

اعمال « .3»نوى ما امرِئٍ لكُلِّ وإِنما بِالنيات، اَألعمالُ إِنما«فرمود:  مي پيامبر

  .»شود آنچه كه در نيتش هست حساب ميبستگي به نيات دارند و براي انسان هر 

  

  تكبير
و به كسي كه نمازش را درست  .4كرد آغاز مي »هللا أكبرا«نماز را با گفتن پيامبر 

 من َألحد صالةٌ تتم ال إِنه«گزارد چنانكه گذشت سفارش آن را كرد و فرمود:  نمي
نماز هيچ كس « .5»أَكْبر اللَّه: يقُولُ ثُم ضعه،موا الْوضوَء فَيضع يتوضأَ حتى الناسِ

__________________________________________________________ 
  ).1/95/2مسلم و ابوداود و ابن خزيمه ( -1
  ) نيز تخريج و بررسي شده است.22روايت بخاري، مسلم و ديگران: حديث فوق در ارواء الغليل ( -2
  ) نيز تخريج و بررسي شده است.22روايت بخاري، مسلم و ديگران: حديث فوق در ارواء الغليل ( -3
آيد كه حضرت، نمازش را  اند. همچنين از مفاد حديث برمي م و ابن ماجه آن را روايت نمودهمسل -4

كرد. همه اتفاق نظر دارند كه اين از  آغاز نمي» نويت أن أصلي...«آنگونه كه مرسوم است با گفتن 

كه  هاست تنها اختالفي كه هست اين است كه آيا بدعت حسنه است يا سيئه. نظر ما اين است بدعت

هر بدعتي در عبادت ضاللت است، طبق فرمايش رسول (وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار) كه 

  مجال تفصيل آن را دراينجا نداريم.
  طبراني با اسناد صحيحي  آن را آورده است. -5
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. و »رام) بگويدحاإل ةبگيرد؛ آن گاه اهللا اكبر (تكبير كامل نيست مگر آنكه وضو درست

كليد «. 2»التسليم وتحليلُها التكْبِري، 1وتحرِميها الطُّهور، الصالة مفْتاح«فرمود:  مي

. »تحليل آن تسليم يا سالم دادن استاكبر و  است و تحريم آن، اهللانماز طهارت 

سرش قرار داشتند  كرد تا كساني كه پشت حضرت صدايش را به هنگام تكبير بلند مي

پيامبر  تكبير كرد تا شد ابوبكر صدايش را بلند مي هنگامي كه مريض مي .3آن را بشنوند

 .5»ربکْأَ وا: اُهللاولُقُر، فَکب: اُهللا أاإلمام لَإذا قا«گفت:  و مي .4را به گوش مردم برساند

  .»كبر گفت شما هم اهللا اكبر بگوييدوقتي كه امام اهللا ا«

  

  افراختن دستها
يش را دستها ،8و گاهي پيش از آن 7و گاهي بعد از آن 6پيامبر گاهي همراه با تكبير

كرد. آنها را نه  لند ميب ]در حالي كه انگشتانش كشيده بود[ برد. وي دستها را باال مي

__________________________________________________________ 
تحريم يعني حرام كردن هر كاري كه در نماز جايز نيست و تحليل يعني حالل كردن كارهايي كه  -1

ها هستند. اين حديث  شده ها و حالل از نماز رواست و مراد از تحريم و تحليل، حرام شدهخارج 

داللت دارد بر اينكه باب نماز مسدود است و بنده جز با طهارت قادر به گشودن آن نيست؛ همچنين 

دادن  كند بر اينكه ورود در حرمت آن جز با اهللا اكبر جايز نيست و خروج از آن جز با سالم داللت مي

  نيست. ديدگاه جمهور همين است.
ابوداود و ترمذي آن را روايت نموده. حاكم نيز آن را صحيح دانسته و ذهبي با وي موافق است و در  -2

  ).301تخريج شده است (شماره » اإلرواء«
  احمد روايت كرده، حاكم صحيحش دانسته و ذهبي موافق اوست. -3
  مسلم و نسائي. -4
  اند. ا سند صحيحي آن را آوردهاحمد و بيهقي ب -5
  بخاري و نسايي. -6
  همان. -7
  بخاري و ابوداود. -8
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و گاه آنها را  .2افراشت هايش برمي دستها را در امتداد شانه .1كرد گشود و نه جمع مي مي

  .3نمود هاي گوشش برخورد مي كرد كه به كناره طوري بلند مي

  

  گذاشتن دست راست بر چپ و امر بدان

 اَألنبِياِء شرمع إِنا«فرمود:  و مي 4نهاد را بر دست چپ ميحضرت دست راستش 
ما « .5»الصالة في مشائلنا علَى أميانِنا ضعأَنْ نو سحورِنا، وتأْخريِ فطْرِنا، بِتعجِيلِ أُمرنا

سحري و نهادن دست راست بر دست چپ در  انبياء به شتاب در افطار و تأخير در

چپ را بر دست راست  . پيامبر از كنار مردي گذشت كه دست»ايم دهنماز امر ش

  .6گذاشته بود، جلو رفت و دست راست وي را بر چپش نهاد

  

  نهادن دو دست بر سينه
   .7گذاشت پيامبر دست راست را بر پشت دست چپ و مچ و ساعدش مي

و گاه با دست راست. دست چپ را به پنجه  .1نمود اصحاب را نيز بدان امر مي

 4حضرت از نهادن دست بر پهلوي راست يا چپ .3نهاد و آنها را بر سينه مي 2گرفت مي

  .5كرد ي ميهو كمرگاه ن

__________________________________________________________ 
) و تمام و نيز حاكم آن را نقل كردند و صحيح دانسته و ذهبي 64/1، 1/62/2ابوداود و ابن خزيمه ( -1

  با وي موافق است.
  بخاري و نسائي. -2
  بخاري و ابوداود. -3
  ).352يز تخريج شده است (ن» اإلرواء«مسلم و ابوداود در  -4
  اند. ابن حبان و ضياء با سند صحيحي آن را آورده -5
  اند. احمد و ابوداود با سند صحيحي آن را آورده -6
) نيز آن را صحيح دانسته 485اند. ابن حبان ( ) آن را آورده1/54/2ابوداود، نسايي و نيز ابن خزيمه ( -7

  است.
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  نگاه كردن به سجده گاه و خشوع
انداخت و نگاهش را به  گزارد، سرش را پايين مي هر گاه كه نماز مي صپيامبر

هنگامي كه به كعبه داخل شد تا زمان خروج از آنجا، جز به سجده  .6دوخت زمين مي

                                                                                                                          
  مالك، بخاري و ابوعوانه. -1
اند. اين حديث داللت بر مستحب بودن قبض (گرفتن)  يي و دارقطني آن را با سند صحيحي آوردهنسا -2

توان گفت كه: هر دو  دست دارد، ولي حديث اول داللت بر وضع (گذاشتن) دست دارد. لذا مي

اند بدعت است. بنابر  كه برخي از متأخران حنفي نيكو شمرده» قبض و وضع«مستحبند؛ اما جمع بين 

آنان نمازگزار بايد دست راست را بر دست چپ بگذارد، در حالي كه مچ دست را با انگشت  سخن

كوچك و شست گرفته، سه انگشت ديگر را به صورت باز بكشد. اين مطلب در حاشيه ابن عابدين بر 

  ) آمده؛ اما نبايد فريب گفته برخي متأخران را در اين زمينه خورد.1/454» (الدر«
) آن را 125(ص » تاريخ اصبهان«) و احمد و ابوشيخ در 1/54/2» (صحيح«ن خزيمه در ابوداود و اب -3

اند. ترمذي يكي از سندهاي آن را حسن دانسته است. از لحاظ معنايي رواياتي كه در موطأ و  آورده

كنند. الزم به توضيح است كه صرفاً گذاشتن دست بر سينه در  بخاري آمده روايت فوق را تاييد مي

اساس. امام اسحاق بن راهويه به اين سنت  ثابت شده است و خالف آن، يا ضعيف است و يا بيسنت 

گزارد. در قنوت  گويد: اسحاق نماز وتر را با ما مي ) مي222عمل كرده و مروزي در المسائل (ص 

ار خواند و دستانش را باال يا پائين سينه قر برد و قنوت را پيش از ركوع مي دستهايش را باال مي

، 15(ص » االعالم«داد. همچنين است نظر قاضي عياض مالكي در بحث مستحبات نماز از كتاب  مي

آنچه عبداهللا » قرار دادن دست راست بر پشت دست چپ روي قسمت باالي سينه«چاپ سوم، رباط) 

نقل كرده چيزي نزديك به اين مطلب است گفته است: پدرم را  62ص » مسائل«ابن احمد در كتاب 

رواء الغليل إ«داد. ر.ك  گزارد يكي از دستانش را بر ديگري باالي ناف قرار مي دم وقتي كه نماز ميدي

)353.«(  
  ) نيز تخريج و تحقيق گشته است.374» (اإلرواء«اند. در  بخاري و مسلم آن را آورده -4
  اند. ابوداود و نسائي و ديگران آورده -5
گويد: صحيح است و براي حديث اول شاهدي  گونه كه حاكم مي ناند و هما بيهقي و حاكم آن را آورده -6

) رجوع 354» (اإلرواء«) ضمناً به 17/202/2از ده صحابه وجود دارد كه ابن عساكر روايتش نموده (
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 شىٌء الْبيت فى يكُونَ أَنْ ينبغى الَ«فرمود:  افكند و مي نميگاهش به جاي ديگري نظر 
در » مشغول سازد نبايد در خانه چيزي باشد كه نمازگزار را به خود« 1»الْمصلِّى يشغلُ

فرمود:  كرد و مي در نهي از آن تأكيد مي .2كرد نماز از نگاه كردن به آسمان نهي مي

»نهِيتنأَقْ لَيامونَ وفَعري مهارصي أَبف الةاِء إِلَى الصمالس ال أَو جِعرت هِمو در ( »إِلَي

دوزند يا  كساني كه چشمان خود را در نماز به آسمان مي« 3)أَبصارهم لَتخطَفَنروايتي: 

تي: و در رواي«. »شان به آنها برنخواهد گشت بايد از اين كار دست بردارند و يا بينايي

  .»نور چشمانشان ربوده خواهد شد

 لوجه وجهه ينصب اللَّه فَإِنَّ تلْتفتوا فَالَ صلَّيتم فَإِذَا«در حديث ديگري آمده كه: 
هدبى عف هالَتا صم لَم تفلْتهر وقت نماز گزارديد به اطراف نگاه نكنيد؛ زيرا به « .4»ي

  .»زماني كه او به اطراف نگاه نكند كند تا اش مي خداوند رو به بندههنگام نماز 

ي التفات و نگاه نمازگزار به اطراف فرمود: اين اختالسي است كه شيطان از  درباره

 لَم ما صلَاته في الْعبد علَى مقْبِلًا اللَّه يزالُ لَا«حضرت فرمود:  .5كند نماز بنده مي
تفلْتإِذَافَ ، ي فرص ههجو فرصان هنمادامي كه بنده در نمازش به اين سو و « .6»ع

                                                                                                                          

دوخت اما  گاه مي در نماز نگاهش را به سجده صشود. گفتني است براساس اين دو حديث پيامبر

مورد است. بهترين طريق  بندند درست نيست و بي ماز چشمشان را مياينكه بعضي از نمازگزاران در ن

  است. صهدايت، طريق محمد
) تخريج شده و مراد از بيت در ديني كعبه 1771ابوداود و احمد با سند صحيح و در صحيح ابي داود ( -1

  است به طوري كه شأن ورود حديث دال بر آن است.
  بخاري و ابوداود. -2
  سراج. مسلم، بخاري و -3
  ).353اند. صحيح الترغيب (شماره  ترمذي و حاكم آن را روايت نموده و صحيحش دانسته -4
  بخاري و ابوداود. -5
صحيح «اند.  اند و ابن خزيمه و ابن حبان آن را صحيح دانسته ابوداود و ديگران روايتش كرده -6

  ).555(شماره » الترغيب
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خداوند نيز آن سو نگاه نكرده، خداوند به وي نظر دارد، ولي همين كه روي برگرداند 

  .»گرداند از وي رو برمي

 كَإِقْعاِء اٍءوإِقْع الديك كَنقْرة نقْرة عنهی عن ثالث: نو«روايتي نقل شده كه: 
از سه چيز نهي كرده است: نوك زدن همچون « .1»الثَّعلَبِ كَالْتفَات والْتفَات الْكَلْبِ

  .»چون روباه نگريستن و التفات كردننوك زدن خروس، چون سگ چمباتمه زدن و 

نماز بگزار « .2»اكير فَإِنه تراه ال كُنت إِنْ فَإِنك مودعٍ، صالةَ صلِّ«فرمود:  مي

ا نبيني، همانا او تو را بيني. اگر تو او ر همچون نماز وداع كننده، گويي كه او را مي

 وضوَءها فَيحِسن مكْتوبةٌ صالَةٌ تحضره مسلمٍ امرِئٍ منِ ما«و مي فرمود:  »بيند مي
 وذَلك كَبِريةً يؤت لَم ما الذُّنوبِ من قَبلَها مال كَفَّارةً كَانت إِالَّ وركُوعها وخشوعها

رهالد نماز واجبش فرا رسد و وضو و خشوع و ركوعش مسلمان كه  هر آن«. 3»كُلَّه

اي  ي گناهان قبل وي خواهد بود، به شرط آنكه گناه كبيره را به خوبي انجام دهد كفاره

  .»ن خاصي مربوط نيستد و اين به زمااز وي صادر نشده باش

پيامبر يكبار در حيني كه لباس خزّ منقش بر تن داشت نماز گزارد و در نماز براي 

 اذْهبوا« اي نگاهش متوجه نقشهاي لباس گشت. نمازش كه به پايان رسيد فرمود: لحظه
 عن آنِفًا أَلْهتنِى فَإِنها ،جهمٍ أَبِى 5بِأَنبِجانِية وائْتونِى جهمٍ أَبِى إِلَى هذه 4بِخميصتى

 .6»تفْتننِى أَنْ فَأَخاف الصالَة فى وأَنا علَمها إِلَى أَنظُر كُنت«تی) (در رواي» صالَتى

__________________________________________________________ 
  ).556ه (شمار» صحيح الترغيب«احمد و ابويعلي.  -1
و ابن ماجه و احمد و ابن » المختاره«و طبراني و روياني و ضياء در » احاديث منتقاه«المخلص في  -2

  صحيح دانسته است.» أسني المطالب«اند و هيثمي فقيه نيز آن را در  عساكر آن را آورده
  مسلم. -3
  خميصه: لباس خز يا نوعي پشم كه داراي دو نوع نقش است. -4
  اي است ساده و بدون نقش. جامه انبجانيه: -5
  ) نيز تخريج شده است.376» (اإلرواء«اند و در  بخاري، مسلم و مالك روايت نموده -6
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نقش و نگار (انبجانيه) او را برايم  اين لباس را براي ابي جهم ببريد و لباس زبر و بي«

در حال نماز  از نمازم غافل كرد. ( بنا به روايتي  اي پيش مرا بياوريد؛ چون لحظه

  .»اش شوم) كه فريفته بيم بردمنگاهم به نقشش افتاد و 

اش كشيده بود؛  پيراهني داشت كه داراي تصاوير بود و روي گنجه لعايشه 

 فى تعرِض تصاوِيره تزالُ الَ فَإِنه عنى أَخرِيه«گزارد فرمود:  پيامبر رو بدان نماز مي
نمازم در برابر من  آن پيراهن را از من دور كن، زيرا همواره تصاوير آن در« .1»صالَتى

در « .2»الْأَخبثَان يدافعه هو ولَا طَعامٍ بِحضرة صلَاةَ لَا«فرمود:  . و مي»گيرد قرار مي

  .»ستنيصورت حاضر بودن غذا و در حال نياز به رفع حاجت، نماز جايز 

  

  دعاي استفتاح
در اين دعاها  صكرد. حضرت پيامبر قرائت را با دعاهاي فراوان و متنوعي آغاز مي

نمود، و ثناي او را مي گفت. به شخصي  آورد، او را تمجيد مي ستايش خدا را به جا مي

 دلأَح صلَاةٌ تتم لَا«گذارد دستور همه چيز را داد و فرمود:  كه نمازش را درست نمي
ناسِ مى النتح ركَبي دمحيو لَّ اللَّهج زعثْنِي ويو هلَيأُ عقْريا وبِم رسيت نم آن3»الْقُر 

__________________________________________________________ 
اند. پيامبر به كندن و پاره كردن تصاوير لباس امر نكرد،  بخاري، مسلم و ابوعوانه آن را روايت نموده -1

دار نبودند. به دليل اينكه  ق به موجودات جانبلكه تنها به دور كردنش بسنده نمود، چون تصايور متعل

دار را پاره كرده است. نيز به دليل آنكه پيامبر در موارد ديگر شدت به  ديگر تصاوير جانص پيامبر 

آمده است. كسي كه خواهان اطالعات » صحيحين«داد بطوري كه روايات متعددي در  خرج مي

مرام في تخريج احاديث الحالل والحرام (شماره ) و غاية ال10/321بيشتري است به فتح الباري (

  ) رجوع كند.131-145
  بخاري و مسلم. -2
ابوداود آن را روايت كرده، حاكم عالوه بر روايتش، آن را صحيح دانسته و ذهبي نيز با وي موافق  -3

  است.
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نماز احدي از مردم كامل نيست مگر آنكه اهللا اكبر گويد و حمد و ستايش خدا را به «

  .»دكه برايش مقدور است قرآن بخوان جا آورد و تا جايي

خواند. گاه اين دعا را  در آغاز نماز، دعاهاي مختلفي مي صحضرت محمد

  خواند:  مي

1-  مرِبِ، اللَّهغالْمرِقِ وشالْم نيب تداعا بكَم ايطَايخ نيبو نِييب داعب ماللَّه
لدنسِ، اللَّهم اغِْسلْنِي من نقِّنِي من خطَاياي كَما ينقَّى الثَّوب اَألبيض من ا

درالْبء واالْمبِالثَّلْجِ و ايطَايخداوندا! ميان من و گناهانم فاصله بينداز، « .خ

اي. خدايا! مرا از گناهانم  انداخته  طور كه ميان مشرق و مغرب فاصله همان

از گناهانم خداوندا! مرا  شود. پاك كن، چنانكه لباس سفيد از پليدي پاك مي

. وي اين دعا را در نماز واجب »آب و برف و تگرگ غسل بده و بشوي با

 .1خواند مي

2- تهجو هِىجى ولَّذل فَطَر اتومالس ضاَألرنِيفًا وا حما وأَن نم نيرِكشالْم 
 وبِذَلك لَه شرِيك الَ نيالْعالَم رب للَّه ومماتى ومحياى ونسكى صالَتى إِنَّ

ترا أُمأَنو نم نيملس2الْم ماللَّه تأَن كلالَ الْم إِالَّ إِلَه تسبحانك  أَن)
 لى فَاغْفر بِذَنبِى واعترفْت نفِْسى ظَلَمت 3عبدك وأَنا ربى أَنتوحبمدك) 

__________________________________________________________ 
  ) تخريج شده است.8) و نيز در اإلرواء (شماره 12/120/2ابن ابي شبيه ( -1
) آمده است. پيداست بعضي از أنا من المسلمينوروايات اين چنين است و در برخي از آنها ( در بيشتر -2

اي كه دال بر اين موضوع باشد در برخي روايات آمده است.  اند. نكته راويان در آن دست برده

در اي گمان دارند هيچ اشكالي را  و برخالف آنچه كه عده ول المسلمينوأنا أنمازگزار بايد بگويد: 

برندارد. به گمان ايشان، اين مطلب به اين معني است كه (من اولين شخصي هستم كه به اين صفت 

ام) در حالي كه اينچنين نيست، بلكه معنايش سبقت در اطاعت از امر خداست و نظير آن  درآمده

≅ö﴿فراوان است، مانند:  è% βÎ) tβ% x. Ç≈ uΗ÷q §�= Ï9 Ó$s!uρ O$tΡ r'sù ãΑ̈ρ r& zƒ Ï‰Î6≈ yè ø9$# ∩∇⊇∪﴾  :و نيز از قول 81(زخرف (

O$tΡ﴿ ÷موسي r& uρ ãΑ̈ρ r& t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$#﴾  :143(اعراف(.  
  پرستم). (غير تو را نمي ال أعبد غيركأزهري گويد: يعني  -3



         99  صنماز پيامبر

 

 الَ اَألخالَقِ َألحسنِ واهدنِى أَنت إِالَّ الذُّنوب يغفر الَ إِنه جميعا ذُنوبِى
 إِالَّ سيئَها عنى يصرِف الَ سيئَها عنى واصرِف أَنت إِالَّ َألحسنِها يهدى
تأَن كيلَب كيدعس1و ريالْخو ى كُلُّهف كيدي رالشو سإِ لَيكوالمهدی  2لَي)

 تباركْتک) ، (ال منجأ وال ملجأ منک إال إليوإِلَيك بِك أَنات) من هدي
تالَيعتو كرفغتأَس وبأَتو كإِلَي. 

گرا  كردم كه آفرينندة آسمانها و زمين است، در حالي كه حقرو به سوي كسي «

عبادت، زندگي و مرگم براي و (مسلمانم) و از مشركان نيستم. همانا نماز، 

ام و من اولين  خداوند جهانيان است كه شريكي ندارد. بدين چيز امر شده

__________________________________________________________ 
كنم و مطيع  يعني امر تو را مدام ياري مي» سعديك«ام و  يعني براي اطاعتت مدام ايستاده» لبيك« -1

  باشم. تي ميديني كه بدان راضي هس
شود، چون شر، از اعمال او نيست، بلكه تمامي كارهاي  يعني آنكه شر به خداي متعال نسبت داده نمي -2

چرخد. او خير است و شري  او خير است، چرا كه كارهاي وي حول محور عد و فضل و حكمت مي

قيم گويد: آفريننده در او نيست. شر بدان جهت شر است كه انتساب آن از خداوند قطع شده است. ابن 

حقيقي خير و شر خداست. شر در بعضي از مخلوقات خداست نه در آفرينش و فعل او. بنابراين وي 

پاك و منزه است از ظلمي كه حقيقت آن، نهادن چيزي است در غير محل خود. خداوند اشياء را جز 

ز گذاشتن چيزي در غير گذارد كه همه اينها خير است. شر عبارت است ا شان نمي در مواضع شايسته

تواند به وي منسوب  محلش. پس از آنجا كه وضع در محل خود، شر نيست دانسته شد كه شر نمي

باشد... چنانچه كسي تشكيك كند كه چرا خداوند چيزي را در حالي كه شر است آفريد؟ جواب اين 

م به اويند. نسبت دادن است كه: آفريدن شر و فعل آفريدن شر، خير است نه شر. زيرا خلق و فعل قاي

شر به وي محال است. شر و بديهايي هم كه در مخلوق هست در عدم انتسابشان به وي شناخته 

  شوند. مي

فعل و خلق منتسب به وي خير محض است. تحقيق درباره اين بحث مهم به طور كامل در كتاب ابن قيم 

توان  ) آمده است كه مي206-178صص » (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل«موسوم به 

  بدان مراجعه كرد.
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مسلمانانم. خدايا! پادشاه تويي. خدايي جز تو نيست (پاك و منزهي و به 

ستايشت مشغولم) تو پروردگار مني و من بندة توأم. بر خود ستم كردم و به 

اي جز تو نيست.  هانم را بيامرز كه آمرزندهگناهم اعتراف دارم. پس تمامي گنا

گر نخواهد  مرا به بهترين اخالق هدايت كن كه جز تو كسي ديگر بدان هدايت

بود. و اخالق بد را از من دور گردان كه كسي ديگر از آن دور نخواهد كرد جز 

گويم و مطيع فرمانت هستم. همة نيكيها در دستان توست و بدي به  تو. لبيك مي

اي). از توام و به  رسد. (هدايت شونده آن كس است كه تو هدايت كرده يتو نم

) مبارك و نيست گردم. (نجات و پناهگاني از تو جز به سوي تو سوي تو باز مي

. حضرت »گردم كنم و به سوي تو برمي زش مياي، از تو طلب آمر بلند مرتبه

  .1خواند اين دعا را در نماز فرض و مستحب مي

تا آخر آن  »عبدك وأَنا ربى أَنت«ا را بدون عبارت گاهي همين دع -3

 أَنت إِالَّ إِلَه الَ الْملك أَنت اللَّهم«افزود:  خواند و اين عبارت را هم مي مي
 خدايا! تو پادشاهي و هيچ معبودي جز تو نيست،« .2»سبحانك وحبمدك

 .»پاك و منزهي و به ستايشت مشغولم

روايت شده و وقتي به آن  »الْمسلمني أَولُ أَنا«يگر تا عبارت اي د به گونه -4

 وأَحسنِ اَألخالَقِ َألحسنِ اهدنِى اللَّهم«افزود:  رسيد اين دعا را مي مي
 يقى الَ واَألعمالِ اَألخالَقِ سيئَ وقنِى أَنت إِالَّ َألحسنِها يهدى الَ اَألعمالِ

ياسإِالَّ ئَه تخداوندا! مرا به بهترين اخالق و بهترين اعمال هدايت « .3»أَن

__________________________________________________________ 
اند. كساني كه اين مطلب  مسلم، ابوعوانه، ابوداود، ابن حبان، احمد، شافعي و طبراني آن را روايت كرده -1

  اند در اشتباهند. را تنها به نماز مستحب تخصيص داده
  نسائي با سند صحيحي آن را آورده است. -2
  اند. آن را با سند صحيح آوردهنسائي و دارقطني  -3
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، كن، جز تو كسي هدايتگر بدان نيست. مرا از اخالق و اعمال بد دور كن

 .»اي از آن نيست جز تو نگهدارنده

5- كانحبالَ 1سو ،كدالَى جعتو ،كماس كاربتو ،كدمبِحو ماللَّه كرغَي 2»إِلَه. 

دانم و به ستايشت مشغولم، نامت مبارك و  خداوندا! تو را پاك و منزه مي«

 .»واالست و هيچ معبودي جز تو نيست جاللت

  .3»... اللَّهم سبحانك :العبد قولَإن أحب الکالم إىل اهللا أن ي« :و فرمود

اهللا أكبر «و  »له إال اهللاال إ«الوه بر دعاهاي باال سه بار ذكر در نماز شب ع -6

 .4گفت را هم مي »راًكبي

نقل است  »اُهللا أَكْبر كَبِيراً، والْحمدِ ِهللا كَثيراً، وسبحانَ اِهللا بكْرةً وأَصيالً« -7

 لَها، عجِبت«كه يكي از صحابه نماز را با اين ذكر آغاز كرد. پيامبر فرمود: 

__________________________________________________________ 
سبحانك يعني، أسبحك تسبيحا به معني أنزهك تنزيها من كل النقائص است و بحمدك يعني نحن  -1

متلبسون بحمدك. تبارك يعني كثرت بركة اسمك إذ وجد كل خير من ذكر اسمك، جدك يعني عال 

  جاللك وعظمتك.
آن صحيحش دانسته و ذهبي با وي موافق است.  ابوداود آن را روايت نموده. حاكم نيز عالوه بر -2

(شماره » اإلرواء«) گويد: اين مطلب به وجوه زيادي و با أسناد خوبي روايت شده و در 103(ص 

  ) تخريج شده است.341
) با سند صحيح آورده و نسائي آن را در (اليوم والليلة) به 123/2» (التوحيد«ابن منده آن را در  -3

جامع «(خبر موصول به صحابي) و مرفوع (خبر موصول به پيامبر) روايت كرده. در صورت موقوف 

) همين مطلب ذكر شده است. بعدها آن را در نسائي (به 235/2ص  2بخش  3ابن كثير (ج » المسانيد

  ام. ) تخريج كرده2939» (الصحيحة«) ديدم در  850و  849شماره 

  اند. دهابوداود و طحاوي با سند حسن آن را آور -4
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تحا فُتلَه ابواِءال أَبمدرهاي از آن دعا در شگفت شدم، زيرا « .1»س

 .»آسمان به خاطر آن گشوده شد

8- »هيكًا فاربباً ما طَيريا كَثدمِهللا ح ِ دممردي ديگر نماز را با اين ذكر  .»الْح

 همأَي يبتدرونها ملَكًا عشر اثْنى رأَيت لَقَد«شروع كرد، رسول خدا فرمود: 
عالم) باال از هم دوازده فرشته را ديدم كه در رساندن آن به (« 2»يرفَعها

 .»گرفتند سبقت مي

9- رون تأَن دمالْح لَك م3اللَّه  دمالْح لَكو ،هِنيف نمضِ واَألرو اتومالس
مقَي ت4أَن هِنيف نمضِ واَألرو اتومالس ،)و بر تأَن دمالْح لَك

هِنيف نمضِ واَألرو اتومالس( )ومالس لْكم لَك دمالْح لَكضِ واَألرو ات
هِنيف نمو( )تأَن دمالْح لَكضِ واَألرو اتومالس كلم( ) دمالْح لَكو

و ،قالْح كدعوو قالْح تأَن ارالنو قةُ حنالْجو ،قالْح كقَاؤلو قالْح لُكقَو
 دمحمو ،قنَ حوبِيالنو ،قصح قةُ حاعالسو قح( ) ،تلَمأَس لَك ماللَّه

إِلَيو ،تماصخ بِكو ،َتبأَن كإِلَيو ،تنآم بِكو كَّلْتوت كلَيعو ك
 )،علَنتحاكَمت، فَاغْفر لي ما قَدمت، وما أَخرت، وما أَسررت، وما أَ

ؤالْم تأَنو ،مقَدالْم تأَنتإِالَّ أَن الَ إِلَه رخ، )إِلَهِي تأَن( تإِالَّ أَن 5الَ إِلَه 
 .إال بک)(وال حول وال قوة 

__________________________________________________________ 
) آن را از جبير بن مطعم نقل كرده كه شنيد پيامبر 1/210مسلم و ابوعوانه، ابونعيم در أخبار أصبهان ( -1

  خواند. آن را در نماز مستحب مي
  مسلم و ابوعوانه. -2
  .منورهما، و بك يهتدي من فيهمانور يعني  -3
  قيم يعني حافظهما و راعيهما. -4
  بوداود، ابن نصر و دارمي.بخاري، مسلم، ابوعوانه، ا -5



         103  صنماز پيامبر

 

ها  ها و زمين و آنچه در آن راست. تو روشنگر آسمان خداوندا! ستايش تو«

است، هستي تو نگهدارندة آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست هستي. ستايش 

براي توست. تو پادشاه آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست هستي. سپاس براي 

سخنت و ديدارت حق است، بهشت و جهنم و قيامت ات،  تو. تو حقي، وعده

اند. محمد حق است، خداوندا! تسليم توام، بر تو توكل  پيامبران حقحق است. 

ورزم و  گردم و به خاطر تو دشمني مي دارم، به تو ايمان آوردم، به سوي تو برمي

ام درگذر؛ گناهاني كه  آيم. از گناهان گذشته و آينده پيش تو براي داوري مي

مقدم و  دانها آگاهتري. توب ام و گناهاني را كه تو پنهان يا آشكارا مرتكب شده

اي جز تو  ت و هيچ حول و قوهمؤخري، تو پروردگار مني، خدايي جز تو نيس

   .1خواند پيامبر اين دعا و دعاهاي زير را در نماز شب مي. »نيست

اللَّهم رب جِبرائيلَ، وميكَائيلَ، وإِسرافيلَ فَاطر السموات واَألرضِ،  -10
مالنَ،  عفُولتخي هيا فوا كَانمفَي كادبع نيب كُمحت تأَن ،ةادهالشبِ ويالْغ

 اطراُء إِلَى صشت نم يدهت كإِن ،بِإِذْنِك قالْح نم هيف فلتا اخمل نِيداه
و اسرافيل! اي آفرينندة  اي پروردگار جبرئيل و ميكائل خداوندا!« .2مستقيمٍ

آسمانها و زمين! اي آگاه به نهان و آشكار! تو ميان بندگانت در آنچه 

كني، در آنچه مورد اختالف هست مرا با  ورزيدند قضاوت مي اختالف مي

هي به راه راست اذن خود به حق و راستي هدايت كن. همانا هر كه را بخوا

 .»كني هدايت مي

، الحمدهللا، سبحان اهللا، ال إله إال اهللا و أستغفراهللا اهللا أكبرپيامبر ده بار  -11

 واهدنِي لي اغْفر اللَّهم«كرد:  گفت و ده بار نيز اين دعا را تكرار مي مي

__________________________________________________________ 
البته اين مطلب، نافي مشروعيت خواندن اين دعا را در نماز واجب نيست. البته امام به خاطر  -1

  جلوگيري از اطالة نماز و ماللت نمازگزاران، از اين امر استثنا است.
  مسلم و ابوعوانه. -2
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خدايا! مرا بيامرز، هدايتم كن، روزيم ده و مرا عافيت « 1»وعافنِي وارزقْنِي

 .»سابِحالْ ومذُ بِک من الضيق يإنی أعو اللَّهم« و نيز اين دعا را:». ده
 .»برم ز سختي و تنگي به تو پناه ميخداوندا! در روز حساب ا«

 .2ةالعظمو اِءکربيالْو اجلربوتامللکوت وواهللا أکرب اهللا أکرب اهللا أکرب، ذُ -12

  
  قرائت

 من الرجِيمِ الشيطَان من اهللابِ أَعوذُ«گفت:  برد و مي به خداوند پناه مي سپس پيامبر
زِهمه هفْخنو فْثنورجيم به ي) شيطان  از شر و وسوسه، تكبر و شعر (نكوهيده« .3»ه

 الْعليمِ السميعِ بِاللَّه أَعوذُفرمود:  كرد و مي و گاهي اين را اضافه مي .»برم خدا پناه مي
نم طَانيجِيمِ الشآنكه آن  راند، بي را بر زبان مي »ملرحيابسم اهللا الرمحن «سپس  4...الر

  .5را بلند بگويد

__________________________________________________________ 
الجمع بينه وبين «) از 62/2» (ألوسطا«) و أبوداود و طبراني در 12/119/2احمد و ابن ابي شيبه ( -1

  با يك سند صحيح و يك سند حسن.» الصغير
  طيالسي و ابوداود با سند صحيح. -2
اند. حاكم، ابن حبان و ذهبي صحيحش دانسته و در  ابوداود، ابن ماجه، دارقطني و حاكم آن را آورده -3

در متن حديث برگرفته از حديثي ي مندرج  ) تخريج شده است. معاني سه واژه342» (إرواء الغليل«

نقل شده است. مقصود از شعر، شعر نكوهيد  صاست صحيح كه به صورت مرفوع و مرسل از پيامبر

» إن من الشعر حكمة«و مذموم است، وگرنه شعر خوب مورد تأييد است! حضرت فرموده است: 

  برخي از اشعار حكمت آميزند. روايت بخاري.
چاپ المكتب) بدان  1/50» (مسائل ابن هاني«اند و أحمد در  صحيحي آوردهابوداود و ترمذي با سند  -4

  معتقد است.
  بخاري، مسلم، ابوعوانه، طحاوي و أحمد. -5
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  قرائت آيه به آيه
كرد. پس از  اي كه پس از هر آيه مكث مي خواند، به گونه سپس سورة فاتحه را مي

‰ß ﴿پس از كرد.  بسم اهللا الرحمن الرحيم مكث مي ôϑ ysø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9 نيز  ﴾∪⊅∩ #$

≈Ç﴿ گفت: كرد و سپس مي مكث مي uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9 نگاه آكرد و  باز مكث مي ﴾∪⊃∩ #$

≈=Å7Î﴿گفت:  مي tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪﴾انتهاي آيات  . قرآئتش بدين صورت بود كه در

Å7﴿گاهي هم  .1كرد ي قبل را به ما بعدش ملحق نمي ايستاد و آيه مي Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$# 

   .2خواند مي »ملك يوم الدين«را  ﴾∪⊇∩

  ن بودن خواندن فاتحه و فضايل آنرك

 صالَةَ الَ«فرمود:  دانست و مي حضرت رسول شأن و مقام اين سوره را بزرگ مي
نمل أْ لَمقْر(فيها)  يةحابِ بِفَاتتا الْكداعخوانده نشود نمازي كه در آن فاتحه « .3»فَص

 صالَةٌ تجزِئ الَ«ي ديگر: عبارت هاي ديگري در اين باب دارد و در فرموده »نماز نيست

__________________________________________________________ 
) حاكم نيز آن را صحيح دانسته و ذهبي با وي موافق است. در 65-64روايت ابوداود و سهمي ( -1

) آن را روايت نموده و گويد: 5/2» (فيالمكت«نيز تخريج شده است. ابوعمرو الداني در » اإلرواء«

افزايد:  سپس مي» باشد حديث داراي طرق فراوان است كه طريق ياد شده در اين باب اساس مي«

دانستند اگر چه بعضي از آيات با  گروهي از ائمه سلف و قاريان گذشته قطع آيات را مستحب مي«

كنند، چه رسد به  از اين سنت اعراض مياما در اين زمان جمهور قاريان ». همديگر وابسته باشند

  ديگران.
) و 1/104أخبار إصبهان («) و أبونعيم در 7/2» (مصاحف«و ابن ابي داود در » فوائد«تمام رازي در  -2

حاكم كه آن را صحيح نيز دانسته و ذهبي با وي موافق است. اين قرائت (ملك) نيز مانند قرائت اول 

  (مالك) متواتر است.
  ) نيز تخريج شده است.302» (اإلرواء«مسلم، ابوعوانه و بيهقي. در بخاري،  -3
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ه فاتحه را ن سوري كه شخص در آنماز« .1»الْكتابِ بِفَاتحة فيها الرجلُ يقْرأُ الَ

 الْكتابِ بِفَاتحة فيها يقْرأْ لَم صالَةً صلَّى من«فرمود:  . نيز مي»كند نخواند كفايت نمي
ىفَه اجد2خ ىه اجدخ ىه رغَي اجدامٍ خم3»ت.  
ناقص است، ناقص است  بگذارد و در آن فاتحه را نخواند آن نماز كسي كه نماز«

 عبدى وبين بينِى 4الصالَةَ قَسمت: وجلَّ عز اللَّه قَالَفرمود:  . و مي»و كامل نيست
خداي تبارك و تعالي فرمود: « »سأَلَ ما دىولعب لعبدى، ونِصفُها لى فَنِصفُها نِصفَينِ،

ام دو نصف كردم، نصفش براي من و نصف ديگر براي  نماز فاتحه را ميان خود و بنده

  .»شود هر چه بخواهد به او داده مي ام ام، بنده بنده

‰ß ﴿گويد:  پيامبر فرمود: فاتحه را بخوانيد، زيرا وقتي بنده مي ôϑ ysø9 $# ¬! Å_Uu‘ 

šÏϑ n=≈ yèø9  :گويد ام مرا حمد گفت. وقتي بنده مي گويد: بنده خداوند مي ﴾∪⊅∩ #$

﴿Ç≈ uΗ ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm§�9$# ∩⊂∪﴾ گويد:  ام ثناي مرا گفت. وقتي كه بنده مي فرمايد: بنده خدا مي

﴿Å7 Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪﴾ گويد:  ام مرا تمجيد كرد. وقتي بنده مي گويد: بنده خداوند مي

﴿x‚$−ƒÎ) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾ ام تقسيم  گويد: اين ميان من و بنده خداوند مي

tΡ$﴿دهم. وقتي بنده بگويد:  ام هر چه را بخواهد به او مي است؛ بنده Ï‰ ÷δ $# xÞ≡u� Å_Ç9$# 

tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡u� ÅÀ tÏ% ©!$# |M ôϑ yè÷Ρ r& öΝ Îγø‹ n= tã Î�ö� xî ÅUθàÒøóyϑ ø9 $# óΟÎγø‹ n= tæ Ÿωuρ tÏj9 !$āÒ9 $# ∩∠∪﴾. 
 .5رسد ام هرچه بخواهد به او مي ام است و بنده گويد: تمام اينها از آن بنده خداوند مي

__________________________________________________________ 
آن را آورده. در منبع پيشين » صحيحش«دارقطني آن را آورده و صحيحش دانسته. ابن حبان نيز در  -1

  نيز تخريج شده است.
  آن را تفسير نموده است.» غيرتمام«خداج به معني ناقص است و پيامبر با عبارت  -2
  ابوعوانه. مسلم و -3
  يعني فاتحه، و آن مجاز جزء از كل است يعني ذكر كل و ارادة جزء به خاطر تعظيم. -4
  ) شاهدي از حديث جابر وجود دارد.144» (مسلم، ابوعوانه و مالك. در تاريخ جرجان -5
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 وهي الْقُرآن أُم مثْلَ الْإِنجِيلِ في ولَا التوراة في وجلَّ عز اللَّه أَنزلَ ما«پيامبر فرمود: 
عبثَانِي السالكتاب را نه در  مانند ام خداوند« .2»تهأوتيم الذی ن العظيوالقرآ( .1الْم

اي كه بارها و  تورات و نه در انجيل نازل نكرده است و آن همان سبع مثاني (هفت آيه

. و به كسي »ن عظيمي كه به من بخشيده شده است) است و قرآشود بارها خوانده مي

و به كسي كه  .3ازش كردگزارد امر به قرائت آن در نم درست نمي كه نمازش را

اهللا سبحان اهللا، واحلمدهللا، وال إله إال اهللا و لْقُفت: توانست آن را از بر كند گ نمي
و باز به همان شخصي كه نمازش را درست  .4إال باهللا ال قوةوال حول وکرب، أ

اگر « .5»وهلِّلْه وكَبره اللَّه فَاحمد وإِلَّا فَاقْرأْ قُرآنٌ معك كَانَ فَإِنْ«گزارد فرمود:  نمي

  .»دا را ستايش كن و تكبير و ال إله إال اهللا بگوقرآن بلد هستي بخوان و گرنه خ

  

  قرائت پشت سر امام در نماز جهرينسخ و ابطال 
در ابتدا پيامبر به مأمومين اجازه داده بود كه قرائت را پشت سر امام در نماز جهري 

نماز صبح، قرائت خواند، اما قرائت برحضرت سنگين (و بخوانند تا اينكه روزي در 

__________________________________________________________ 
‰ô﴿گويد: منظور اين آيه  باجي مي -1 s) s9uρ y7≈ oΨ ÷� s?#u $Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ÎΤ$sV yϑø9$# tβ#uö� à) ø9$#uρ tΛÏà yè ø9$# ∩∇∠∪﴾  :87(حجر (

شود  شود زيرا داراي هفت آيه است و مثاني، چون در هر ركعتي تكرار مي فاتحه است. سبع ناميده مي

گفته شده به خاطر تخصيص آن به اين اسم، هر چند هر بخشي از قرآن، » القرآن العظيم«و به آن 

يت اهللا، اگر چه كليه بيوت از آن خداست، ولي اين به شود: ب عظيم است، چنانكه در مورد كعبه گفته مي

  منظور تخصيص و تعظيم است.
  اند. حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي با وي موافق است. نسائي و حاكم آن را آورده -2
  باسند صحيحي آورده است.» جزء القراءة خلف اإلمام«بخاري در  -3
اند. ابن حبان و حاكم صحيحش  ني و ابن حبان آن را آورده) حاكم، طبرا1/80/2ابوداود، ابن خزيمه ( -4

  ) تخريج شده است.303(به شمارة » االرواء«دانسته و ذهبي موافق است. ضمناً در
دانسته و سندش صحيح است (صحيح » حسن«اند. ترمذي آن را  ابوداود و ترمذي آن را آورده -5

  ).807ابوداود،
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خوانيد؟  سر امامتان قرائت مي چون از نماز فارغ شد پرسيد: شما پشت دشوار) آمد.

 بِفَاتحة أَحدكُم يقْرأَ أَنْ إِالَّ تفْعلُوا الَاصحاب گفتند: آري ولي با شتاب. فرمود: 
نماز در اقتدا جز فاتحه چيزي نخوانيد، زيرا «. 1هاقرأ بِم يفإنه لَا صالةَ لمن لَ، الْكتابِ

. سپس آنان را از هر نوع قرائتي (حتي فاتحه) در »بدون قرائت فاتحه صحيح نيست

و اين هنگامي بود كه از نماز جهري (كه بنابر روايتي نماز صبح  نماز جهري نهي كرد

ش آيا چند لحظه پي« »؟آنِفًا أَحد منكُم معى قَرأَ هلْ«فراغت يافته بود. پرسيد: بود) 

 إِنى«مردي گفت: بلي من خواندم. پيامبر فرمود:  »كسي از شما با من قرائت خواند؟
گويم: چرا (در قرائت) با من مشاركت  با خودم مي« .2»؟الْقُرآنَ أُنازع لى ما أَقُولُ

   »شود؟ مي

اين تذكر را از پيامبر شنيدند در نمازي  كند كه مردم پس از آنكه ابوهريره نقل مي

خواند دست از قرائت كشيدند و در نماز  اهللا قرائت را به طور جهر و بلند مي كه رسول

   .3خواندند هسته و با خود ميغيرجهري قرائت را آ

__________________________________________________________ 
» حسن«اند. ترمذي و دارقطني آن را  احمد نيز روايتش كرده خود و ابوداود و» جزء«بخاري در  -1

  اند. دانسته
قد تكون المنازعة بمعني أداخل في القراءة وأغالب عليها، وخطابي گويد: معناي عبارت اين است:  -2

؛ و ندام با كسر نون جمع نديم است. در اين جا تنها الناس في الندام ة، ومنه منازعةالمناوبة والمشارك

ناي دوم درست است. به دليل دست كشيدن صحابه از هر نوع قرائت و اگر از آن معناي نخست مع

شد آنان از قرائت دست نمي كشيدند، بلكه تنها از مداخله (تداخل قرائت با هم) دست  قصد مي

  كشيدند. چنانكه از ظاهر عبارت پيداست. مي
اند. ترمذي اين روايت  ) آن را آورده6/139/1ابوداود و محاملي (» جزء«مالك، حميدي، بخاري در  -3

اند. و شاهدي براي آن از حديث  دانسته و ابوحاتم و ابن حبان و ابن قيم صحيحش دانسته» حسن«را 

جعل  إمامه؟ إنما زع القرآن؟! أما يكفي أحدكم قراءةمالي أناعمرهست كه در آخرش چنين آمده: 
روايت نموده، » وجوب القراءة في الصالة«ي آن را در كتاب كه بيهق» نصتوااإلمام ليؤتم به فإذا قرأ فأ

  ). 3/344/2» (الجامع الكبير«همچنين در 
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 جعلَ إنما«پيامبرسكوت در برابر قرائت امام را جزو شروط اقتدا قرار داد و فرمود: 
امالْإِم متؤيل ،فَإِذَا بِه روا كَبرإِذَا، فَكَبأَ ووا قَرتصامام براي اين تعيين شده تا به « .1»فَأَن

ائت وي اقتدا شود. پس هنگامي كه تكبير گفت شما نيز تكبير بگوييد و هنگام قر

م سر اما همچنان كه گوش دادن به قرائت امام مأموم را از قرائت پشت. »سكوت كنيد

 كسي كه امامي« .2»قراَءةٌ لَه اِإلمامِ فَقراَءةُ إِمام لَه كَانَ من«كند كه فرمود:  نياز مي بي

  و اين در نماز جهري است. »رد، قرائت امام قرائت وي نيز استدا

  

  وجوب قرائت در نماز سري
ه اصحاب را در نمازهاي سري مورد تأييد (و تقرير) قرار دادقرائت  صپيامبر

است. جابر گويد: ما در نماز ظهر و عصر پشت سر امام در دو ركعت اول فاتحه و 

  .3خوانديم و در دو ركعت آخر فقط فاتحه را سوره را مي

فرمود. روزي با  پيامبر از ايجاد مزاحمت براي او در قرائت با صداي بلند، نهي مي

ËxÎm7﴿ما اصحابش نماز ظهر را برگزار نمود و سپس پرسيد: كداميك از ش y™ zΟ ó™$# y7 În/u‘ 

’ n?ôã F{$# ∩⊇∪﴾ دانستم  را خواند؟ كسي گفت: من، اما نيت خير داشتم. حضرت فرمود: مي

روايتي ديگر نيز آمده كه پشت سر  .4كند كه يكي از شما در قرائت با من نزاع مي

__________________________________________________________ 
) و نيز در 24/119/1» (مسند«) أبوداود، مسلم، أبوعوانه و روياني در 1/97/1ابن أبي شبيه ( -1

  ) تخريج شده است.332/394» (اإلرواء«
و » مرسل«ماجه و طحاوي و احمد از طرق زيادي به طور ) و دارقطني و ابن 1/97/1ابن أبي شيبه ( -2

ابن عبدالهادي » فروع«اند. و ابن تيميه آن را تقويت كرد به طوري كه در  آن را آورده» مسند«

) نيز چنين است. بوصيري  بعضي طرق آن را صحيح دانسته، من نيز مفصالً درباره آن در 485/2(

  ام. ت كرده) صحب500(شماره » اإلرواء«و » األصل«
  ).506تخريج شده است (» اإلرواء«ابن ماجه با سندي صحيح آن را آورده و در  -3
  مسلم، ابوعوانه و سراج. -4
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 1»قُرآنَالْ علَى خلَطْتم«خواندند. حضرت فرمود:  پيامبر، قرائت را با صداي بلند مي

 يناجِيه بِما فَلْينظُر ربه يناجِى الْمصلِّى إِنَّ«و فرمود:  »قرآن خواندن مرا به هم زديد«
الَ بِهو رهجي كُمضعلَى بضٍ ععب آنكند.  نمازگزار با پروردگارش مناجات مي« 2»بِالْقُر

اي از شما با تالوت قرآن با صداي  هگويد و نبايد عد بايد دقت كند كه با وي چه مي

  .»راي برخي ديگر ايجاد مزاحمت كنيدبلند ب

 الَ أمثَالها، بِعشرِ واحلَسنةُ حسنةٌ، فَلَه اِهللا كتابِ من حرفاً قَرأ من«فرمود:  و مي
كه حرفي از كسي « .3»حرف وميم حرف، والَم حرف، ألف: ولكن حرف، أمل: أقول

ه ده برابر شود و هر حسن اي نوشته مي كتاب خداوند بخواند، متقابالً برايش حسنه

 »الم«حرفي،  »الف«آيد، بلكه  يك حرف به حساب مي »الم«گويم كه  شود. نمي مي

  .»نيز حرفي است »ميم«حرفي و 

  

__________________________________________________________ 
  اند. بخاري در جزء خود و احمد و سراج با سند حسن آورده -1
اند. نكته: امام شافعي در قول قديمش و  با سندي صحيح آورده» أفعال العباد«مالك و بخاري در  -2

اند. شيخ  محمد در روايتي از ابوحنيفه قراءت پشت سر امام را در نماز سري نه جهري جايز دانسته

اند. همچنين نظر امام زهري، مالك، ابن مبارك،  علي قاري و بعضي از بزرگان همين ديدگاه را برگزيده

ز همين قول را احمد بن حنبل و گروهي از محدثين و ديگران همين است. شيخ اإلسالم ابن تيميه ني

  برگزيده است.
آورده است ولي » آداب حملة القرآن«اند و آجري در  ترمذي و ابن ماجه آن را با سند صحيحي آورده -3

سر امام قرائت را بخواند دهانش پر از  (كسي كه پشت» مام مليء فوه ناراًمن قرأ خلف اإل«حديث 

) توضيح داده 569(شماره » يث الضعيفةسلسلة األحاد«شود). موضوع و جعلي است كه در  آتش مي

  شده است.
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  گفتن آمين و اينكه امام آن را با صداي بلند بگويد
گفت و صدايش را هم بلند  مي »آمين«برد  فاتحه را به پايان ميندن پيامبر هر گاه خوا

 إِذَا« فرمود: نمود ومي اقتدا كنندگان را به گفتن آمين سفارش مي .1كشيد كرد و مي مي
نأَم اموا، اِإلمنكَةَ فَإِنَّ فَأَمالئالْم ،نمؤت نفَم افَقو هينأْمت نيأْمت كَةالئهر گاه امام « »الْم

يا  »تن فرشتگانآمين گفت شما نيز آمين بگوييد. كسي كه آمين گفتن وي با آمين گف

 فَوافَق .آمني السماِء فى والْمالَئكَةُ. آمني الصالَة فى أَحدكُم قَالَ إِذَا«در روايتي 
وقتي يكي از شما در نماز آمين بگويد « 2»بِهذَن من تقَدم ما لَه غُفر اُألخرى إِحداهما

و فرشته نيز در آسمان، و يكي همزمان باشد، با ديگري در اين صورت گناهان گذشته 

 .3»اُهللا مکُوا: آمني يجِبولُقُفَ«در حديثي ديگر آمده كه: . »شود مينمازگزار آمرزيده 

  . »وييد تا خداوند شما را اجابت كندآمين بگ«
 السالَمِ علَى حسدتكُم ما شىٍء علَى الْيهود حسدتكُم ما«يامبر فرمود: همچنين پ

 ن پشتتيهوديان در هيچ چيز به اندازة سالم دادن و آمين گف« 4»خلف اإلمام والتأْمنيِ

   .5»برند سر امام، بر شما حسادت نمي

  

__________________________________________________________ 
  و ابوداود با سند صحيح.» جزء القراءة«بخاري در  -1
  ) تخريج شده.344» (اإلرواء«شيخين و نسائي و نيز در  -2
  مسلم و ابوعوانه. -3
  ابن ماجه، ابن خزيمه، احمد و سراج با دو سند صحيح.» األدب المفرد«بخاري در  -4
سر امام بايد به صورت جهري و آشكار و همزمان با آمين  آمين توسط مأمومين پشتنكته: گفتن  -5

اي  شوند و نه ديرتر. اين عقيده گفتن امام باشد، نه پيشتر از وي، چنانكه اكثر نمازگزاران مرتكب مي

 ام. از جمله اش بحث و تحقيق كرده است كه اكنون از نظر من ارجح است و در بعضي از آثارم درباره

صحيح «جلد دوم كه به لطف خدا منتشر شده است و  952(شماره » سلسلة األحاديث الضيعفة«در 

  ) كه اين يكي نيز (بحمداهللا) در المكتب اإلسالمي به چاپ رسيده است.1/205» (الترغيب والترهيب
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  قرائت پس از فاتحه
خواند، گاهي آن را طول  غير از فاتحه را مياي  پس از فاتحه سوره صپيامبر 

كرد.  داد و گاهي به خاطر سرفه يا بيماري و يا شنيدن گرية كودكي كوتاهش مي مي

كند كه روزي به هنگام گزاردن نماز صبح، حضرت  چنانكه انس بن مالك روايت مي

ه كه كه نماز صبح را با خواندن دو سورسوره را كوتاه كرد. در روايتي ديگر آمده 

هاي قرآن است گزارد، عرض شد: اي رسول خدا! چرا نماز را كوتاه  ترين سوره كوتاه

 لَه أُفْرِغَ أَنْ فَأَردت تصلِّى معنا أُمه أَنَّ فَظَننت صبِى بكَاَء سمعت«كردي؟ فرمود: 
هگزارد،  از ميصداي گريه كودكي را شنيدم، گمان كردم كه مادرش با ما نم« .1»أُم

 وأَنا الصالَة فى َألدخلُ إِنى«فرمود:  و مي .2»واستم مادرش زودتر به وي بپردازدخ
ا، أُرِيدهإِطَالَت عمكَاَء فَأَسب ،بِىالص زوجى فَأَتى فالَتا صمم لَمأَع نم ةدش دجو هأُم 
نم هكَائشوم قصد اطالة آن را دارم، ليكن چون صداي گرية  ه ميوارد نماز ك« .3»ب

سراغ دارم  شنوم به خاطر شدت اندوهي كه در مادر به خاطر گرية كودك كودكي را مي

كرد و در بيشتر احوال تا  رسول خدا سوره را از اول شروع مي .»كنم نماز را كوتاه مي

به « .5»والسجود الركُوعِ من ظَّهاح سورة كُلَّ أَعطُوا«فرمود:  و مي .4خواند آخر مي

__________________________________________________________ 
) 4/14/2» (المصاحف«احمد با سند صحيحي روايتش نموده. حديث ديگر را ابن أبي داود در  -1

  آورده.
شود كه بردن كودكان به مساجد صحيح است برخالف  از اين روايت و امثال آن چنين برداشت مي -2

گويد: كودكانتان را از مساجد دور كنيد كه چنين حديثي ضعيف  حديثي كه بر زبانها متداول است و مي

اند: ابن جوزي،  داشته شود. از جمله افرادي كه آن را ضعيف است و به اتفاق محدثين به آن استناد نمي

منذري، هيثمي، حافظ ابن حجر عسقالني و بوصيري و عبدالحق اشبيلي گفته است: اين حديث 

  اساس است. بي
  بخاري و مسلم. -3
  احاديث فراواني بر اين مطلب داللت دارند كه بعد ذكر خواهد شد. -4
  اند. ) با سند صحيحي آورده9/2» (السنن«) و أحمد و عبدالغني المقدسي در 1/100/1ابن أبي شيبه ( -5
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 لِّکُل«و در عبارتي چنين آمده:  »اش را از ركوع و سجود ببخشيد هرهاي ب هر سوره
سورة کْر2خواند گاهي سوره را در دو ركعت مي »اي ركعتي دارد هر سوره« 1»ةٌع. 

ا بيشتر را در يك و گاه دو سوره ي .3كرد اش را در ركعت دوم تكرار مي گاهي همه

اشت هر كرد؛ عادت د مردي از انصار در مسجد قبا امامت مي .4خواند ركعت با هم مي

≅ö﴿خواند  گاه كه سوره را مي è% uθèδ ª! $# î‰ ymr& ∩⊇∪﴾ اي  را تا پايان بخواند، سپس سوره

كرد. دوستانش به وي گفتند: نخست اين  و در هر ركعتي چنين ميخواند  ديگر مي

اي ديگر با آن  ورهكني كه كافي نيست و س خواني و سپس گمان مي يسوره را م

≅ö﴿خواني. يا  مي è% uθèδ ª! $# î‰ ymr& ∩⊇∪﴾ اي ديگرا را.  را به تنهايي بخوان، يا اينكه سوره

≅ö﴿خواندن وي گفت:  è% uθèδ ª!$# î‰ ymr& ∩⊇∪﴾ كنم. اگر دوست داريد كه  را ترك نمي

و اگر دوست نداريد مين شيوه را خواهم داشت امامتتان را برعهده داشته باشم ه

ر است تاز همه برديدند كه او در امامت  كنم؛ اما چون آنان مي امامتتان را ترك مي

امامشان باشد. چون پيامبر نزدشان آمد قضيه را برايش  دوست نداشتند كه كسي غير او

دوستانت سرباز زني باز گفتند: پيامبر پرسيد: اي فالن! چه چيز سبب شده كه از توصية 

و چه چيز وادارت كرده كه اين سوره را در هر ركعتي بخواني؟ وي جواب داد: چون 

__________________________________________________________ 
من، معني حديث اين است در هر  هاند و به عقيد ابن نصر و طحاوي با سند صحيح روايتش كرده -1

بدان كامل شود و اين امر مستحب است؛ به داليلي كه  ن ركعتآ هاي كامل بخوانيد، تا بهر ركعت سوره

  آيد. مي
  اند. در اين باره به قرائت در نماز صبح رجوع شود. احمد و ابويعلي به دو صورت روايت كرده -2
  آيد. چنانكه در نماز صبح آن را انجام داده كه به زودي مي -3
  تفصيل و تحقيق آن به زودي خواهد آمد. -4
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آن را دوست دارم. حضرت فرمود: همين دوست داشتن سورة توحيد تو را وارد 

   .1بهشت خواهد كرد

  

  ها در يك ركعت هاي نظير هم و ديگر سوره جمع بين سوره
و  »الرحمان«كرد. وي سورة  با هم قرائت مي 2مفصل هاي نظاير را از سورهپيامبر، 

را  »ذاريات«و  »طور«را در ركعتي،  »قةالحا«و  »اقترب«كعت، را در يك ر »النجم«

را در ركعتي،  »نازعات«و  »معارج«را در يك ركعت و  »قلم«و  »واقعه«در ركعتي، 

و  »نسانا«را در ركعتي  »مزمل«و  »مدثر«را در ركعتي،  »عبس«و  »مطففين«

را در  »تكوير«و  »دخان«را در ركعتي و  »مرسالت«و  »نبأ«را در ركعتي  »قيامت«

   .3خواند يك ركعت با هم مي

گاهي چند سوره از سبع طوال مانند بقره و نساء و آل عمران را در يك ركعت نماز 

ولُ طُ اةلَالص لُضفْأَ«فرمود:  كرد (كه توضيحش خواهد آمد) مي شب با هم جمع مي
يهنگامي كه اين آيه را »نمازي است كه قيامش طوالني باشد نماز، بهترين« .4»امِالق .

øŠs9§{﴿خواند  مي r& y7Ï9≡sŒ A‘ Ï‰≈s) Î/ #’ n?tã βr& }‘Å↵øtä† 4’tAöθpRùQ  آيا خداوند«) 40(قيامه:  ﴾∪⊂⊇∩ #$

نزهي، وندا! پاك و مخدا«؛ سبحانک فبلیگفت:  مي »تواند مردگان را زنده كند؟! نمي

__________________________________________________________ 
بخاري اين حديث را به صورت معلق روايت نموده است. معلق به معني سقوط راوي از سلسله  -1

از استاد خود روايت نكرده، بلكه از استاد استادش كه او را هم نديده  راويان است، يعني آنكه بخاري

  آن را روايت كرده و صحيحش دانسته است.» موصول«روايت نموده) ترمذي نيز به صورت 
شود كه از حيث معنا و مفهوم همانند باشند، مانند موعظه يا حكم يا  هايي گفته مي نظاير به سوره -2

به بعد است و پايان آن هم به اتفاق همه، » ق«هاي مفصل از  تر، آغاز سوره قصص. بنا بر قول صحيح

  پايان قرآن است.
  بخاري و مسلم. -3
  مسلم و طحاوي. -4
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Ëx﴿و چون  »تواني آري مي Îm7y™ zΟ ó™$# y7 În/u‘ ’n?ôã F{$# ∩⊇∪﴾
پروردگار برتر خويش را نام « 1

 پاك و منزه« .2یلَعاَأل یبر حانَبسگفت:  كرد، مي را بر زبان جاري مي »تسبيح گوي

  .»ام است پروردگار بلند مرتبه

  

  جواز اكتفا بر فاتحه
گشت با يارانش نيز نماز  سپس كه برميگزارد،  معاذ با رسول خدا نماز عشا مي

) برگشت و با مردم نماز گزارد. جواني نيز از صگزارد. شبي معاذ از (مسجد پيامبر مي

شد) نماز گزارد، چون معاذ نماز را طول داد جوان  قبيلة بني سلمه (كه سليم ناميده مي

آنگاه بيرون شد و اي رفت و نمازش را در گوشة مسجد به تنهايي گزارد؛  به گوشه

  افسار شترش را گرفت و رفت.

اين كارش نفاق معاذ كه نمازش را تمام كرد جريان را برايش بازگفتند، وي گفت: 

است. حتما رسول خدا را از كار سليم باخبر خواهم ساخت. آن جوان هم وقتي اين 

ز خواهم دهد براي پيامبر با سخن او را شنيد گفت: من نيز كاري را كه او انجام مي

گفت. بامدادان نزد پيامبر رفتند. معاذ وي را از آنچه كه جوان مرتكب شده بود مطلع 

آيد نماز  پيش ما هم كه ميماند.  جوان گفت: اي رسول خدا! وي نزد شما زياد ميكرد. 

خواهي فتنه به پا كني؟ آن  به معاذ كرد و گفت: معاذ! آيا مي دهد. پيامبر رو را طول مي

خواني؟ جوان گفت: سوره  چگونه نماز ميجوان كرد و گفت: اي برادرزاده! گاه رو به 

برم؛  به وي پناه ميكنم و از بيم آتش  خوانم و از خداوند طلب بهشت مي فاتحه را مي

يابم. رسول خدا فرمود: من و معاذ هم نمازمان  از زمزمة شما و معاذ هم چيزي در نمي

كه آن جوان افزود: هنگامي كه خبر آوردند كه كند  در همين حدود است. راوي نقل مي

__________________________________________________________ 
  .1األعلي/ -1
شود.  اند كه مطلق است؛ زيرا شامل قرائت در نماز و غير آن مي ابوداود و بيهقي با سند صحيحي آورده -2

كند كه آنان آن را در نماز واجب  وموسي اشعري و مغيره نقل مي) از اب2/132/2ابن أبي شيبه (

  گفتند. مطلق بودنش را هم از عمر و علي نقل نموده است. مي
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كند كه  دشمن حمله آورده است معاذ خواهد دانست كه منافق كيست!! راوي اضافه مي

معاذ جهاد با دشمن به شهادت رسيد. رسول خدا بعد از اين واقعه به  آن جوان در

گفت: طرف دعواي من و تو چه شد؟! معاذ گفت: اي رسول خدا! خداوند راست 

   .1گويد: من دروغ گفتم. آري او به شهادت رسيده است يم

  جهر و سر در نمازهاي پنجگانه و ساير نمازها
در نماز صبح و دو ركعت اول نماز مغرب و عشا، قرائت را با صداي بلند  پيامبر

عشا را  خواند و نماز ظهر و عصر و ركعت سوم نماز مغرب و دو ركعت آخر نماز مي

هايي كه آهسته  ديگران به قرائت پيامبر در نمازها يا ركعت .2خواند آهسته و با خود مي

و گاهي از روي شنواندن آيه به آنان پي  3خواند، از روي تكان خوردن محاسنش مي

__________________________________________________________ 
اند. شاهد ديگر آن صحيح  ) و بيهقي نيز با سند صحيح آن را آورده1634» (صحيحش«ابن خزيمه در  -1

آن را در روايي آمده و افزوده دوم از  ) و اصل آن در صحيحين آمده. افزوده اول758ابوداود است (

هاي سوم و چهارم از بخاري و در بخشي مربوط به ابن عباس آمده كه:  ) و افزوده5/74احمد است (

) و 1/282صلي ركعتين لم يقرأ فيهما إال بفاتحة الكتاب. احمد آن را تخريج كرده ( صاهللا أن رسول

اند. من در  ) با سند ضعيف آورده6/62آن و بيهقي () از زوائد 38حارث بن أبي اسامة در مسند (ص 

دانستم ولي بعد برايم روشن شد كه در اشتباه بودم. چون ماجرا حول  چاپهاي قبلي آن را حسن مي

محور حنظله دومي است و آن ضعيف است. و تعجبم در اين است كه چرا چنين امري بر من پوشيده 

ر باشد. به هر حال سپاس خدايي را كه مرا در شناخت كردم كه او كسي ديگ ماند! چه بسا فكر مي

خطايم هدايت كرد. به همين خاطر اقدام به ذكر آن در كتاب كردم. خداوند در عوض آن خيري به من 

رساند و آن همين حديث معاذ بود. چون آن به همان حديثي كه ابن عباس بدان داللت جسته رهنمون 

  كند. ش صالحات را كامل ميكند. سپاس خدايي را كه با نعمات مي
گويد: اجماع مسلمانان با نقل نسل اندر نسل به عالوه احاديث صحيح،  همان گونه كه نووي مي -2

  ).345» (رواءاإل«آشكارا داللت بر اين مطلب دارند، كه بعضي از آنها خواهند آمد. ر.ك 
  بخاري و ابوداود. -3
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و نماز استسقاء (يا نماز  2پيامبر در نماز جمعه و نماز عيدفطر و قربان .1بردند مي

  خواندند. قرائت را با صداي بلند مي ،4و كسوف 3باران)

  

  5قرائت با صداي بلند و آرام درنماز شب

چنانچه در  .6گزارد رسول خدا نماز شب را گاهي با صداي بلند و گاهي آرام مي

گاهي هم صدايش را بلندتر  7شنيد خواند كسي كه در اتاق بود صدايش را مي خانه مي

ر را بدان ابوبكر و عم .8كرد تا كسي كه بيرون از اتاق است صدايش را بشنود مي

سفارش كرده است. و اين وقتي بود كه شبي از منزل خارج شد. ابوبكر را ديد كه با 

گزارد. از كنار عمربن خطاب نيز گذشت؛ ديد كه با صداي بلند  صداي پايين نماز مي

گزارد. وقتي كه هر دو نزد پيامبر آمدند فرمود: اي ابوبكر! از كنارت رد شدم،  نماز مي

اي رسول خدا، صدايم را به «گزاري؟ گفت:  سيار آهسته نماز ميي بديدم كه با صداي

گفت: از كنارت رد شدم، ديدم كه با به عمر  »كردم رساندم كه با وي مناجات مي كسي
__________________________________________________________ 

  بخاري و مسلم. -1
  از جمعه و نماز عيدين رجوع كنيد.به بخش قرائت حضرت در نم -2
  بخاري و ابوداود. -3
  بخاري و مسلم. -4
گويد: حديث صحيحي از حضرت در مورد قرائت با صداي بلند يا  ) مي90/1» (التهجد«عبدالحق در  -5

آرام در نوافل روزانه نيامده است. قول اظهر آن است كه قرائت حضرت در اينگونه نمازها سري بوده 

تي نه چندان قوي در دست است كه پيامبر روزي عبداهللا بن حذافه را ديد كه قرائت را در است. رواي

اي عبداهللا! خداوند را » «يا عبداهللا سمع اهللا وال تسمعنا«خواند، به وي گفت:  نمازش با صداي بلند مي

  » بشنوان و به گوش ما نرسان
  اند. آورده» أفعال العباد«مسلم و بخاري در  -6
منظور حديث اين است كه قرائتش حد وسط جهر و ». حسن«با سند » الشمائل«اود و ترمذي در ابود -7

  إسرار بوده است.
  با سند حسن.» الدالئل«و بيهقي در » الشمائل«نسائي و ترمذي در  -8
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كردم و  ها را بيدار مي اي رسول خدا! خوابيده«گزاري؟ گفت:  صداي بلند نماز مي

مي صدايت را بلند كن، تو نيز اي عمر! . پيامبر فرمود: اي ابوبكر! ك»راندم شيطان را مي

خواند همچون كسي  كسي كه قرآن را بلند مي«فرمود:  . مي1قدري از صدايت بكاه

خواند، هم چون كسي  است كه صدقه را آشكارا دهد و كسي كه قرآن را آهسته مي

   .2»دهد است كه مخفيانه صدقه مي

  

  در نمازها صقرائت پيامبر
خواند با توجه به نوع نمازها متفاوت  دا در نمازهايش ميسور و آياتي كه پيامبر خ

  آيد جزئيات مربوط به آن است به ترتيب: بود؛ آنچه كه مي

  

  نماز صبح
گاهي هم سورة واقعه  .4خواند را مي 3هاي طوال مفصل حضرت در نماز صبح سوره

  .6الوداع سورة طور را خواند حجة. در 5هايي اينچنين در هر دو ركعت و سوره
__________________________________________________________ 

  روايت ابوداود، حاكم نيز عالوه بر اين صحيحش دانسته؛ ذهبي هم با وي موافق است. -1
  همان. -2
اند، الف: السبع الطوال، هفت سوره بلند قرآن  هاي قرآن را به چهار دسته تقسيم كرده ندان، سورهدانشم -3

هايي چون يونس، هود، يوسف و غيره كه  همچون بقره، آل عمران، نساء و غيره. ب: المئون، سوره

انزدهم، اند: از سوره دهم تا ش حدوداً صد آيه دارد. ج: المثاني كه محل اختالف است بعضي گفته

اند. چون  هايي كه در آخر قرآن قرار گرفته اند. د: المفصل، سوره وجوهي ديگر نيز برايش برشمرده

اند. در نخستين سوره آن  كوچك و كوتاهند و زياد هم با بسمله فصل و جدا شده، مفصل ناميده شده

 -2تا بروج طوال از حجرات  -1اختالف هست، براساس قول نووي، مفصل خود برسه دسته است: 

  قصار از زلزال تا ناس (مترجمان). -3اوساط از طارق تا بينه 
  اند. نسائي و احمد با سند صحيح روايت كرده -4
  ) حاكم نيز آن را آورده و صحيحش دانسته. ذهبي هم موافق اوست.1/69/1احمد و ابن خزيمه ( -5
  بخاري و مسلم. -6
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هاي  گاهي نيز سوره ،1خواند را در ركعت اول مي »ق«هايي چون  گاهي نيز سوره

sŒÎ) ß§÷Κ#﴿مفصل چون قصار  ¤±9 $# ôN u‘ Èhθä. ∩⊇∪﴾ را در  »إذا زلزلت«. يك بار 2خواند را مي

ار فراموشي شد دانم كه پيامبر دچ نمي«گويد:  دو ركعت خواند، به طوري كه راوي مي

و به عقبه بن عامر  .4را خواند »معوذتين«بار در سفر بود كه . يك 3»يا عمداً چنين كرد

فرمود: در نمازت معوذتين را بخوان، چرا كه پناهندة به خدا پناهي چون آن دو، 

   .6خواند گاهي بيش از شصت آيه مي .5نخواهد يافت

كرد يا در هر  دانم در يك ركعت چنين مي گويد: نمي يكي از راويان حديث مي

يك بار نماز صبح را در مكه با  .8خواند مي »يس«و گاه  7ي سوره رومركعت؟!  گاه

محل ترديد [كه  9سورة مؤمنين آغاز كرد، تا رسيد به ذكر موسي و هارون يا عيسي

گاهي هم سورة صافات  ،10اي كرد، سپس به ركوع رفت سرفه ]راويان استبعضي از 

__________________________________________________________ 
  ) تخريج شده است.345» (ء الغليلاإلروا«اند و در  مسلم و ترمذي نقل كرده -1
  مسلم و ابوداود. -2
  اند. ظاهراً وي به منظور تشريع آن را عمداً انجام داده است. ابوداود و بيهقي با سند صحيح آورده -3
) آن را آورده، 12/176/1و ابن أبي شيبه (» األمالي«) و ابن بشران در 1/69/2ابوداود و ابن خزيمه ( -4

  ته و ذهبي با وي موافق است.حاكم صحيحش دانس
  ابوداود و احمد با سند صحيح. -5
  بخاري و مسلم. -6
  نسائي و احمد و البزار. -7
  احمد با سند صحيح. -8
Ν§﴿فرمايد:  منظور از ذكر موسي اين آيه است كه مي -9 èO $uΖù= y™ ö‘ r& 4†y›θ ãΒ çν$yz r& uρ tβρ ã�≈ yδ $uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 9≈sÜù= ß™ uρ 

A Î7 •Β ∩⊆∈∪﴾ و منظور از عيسي آيه بعدي است: 45ؤمنون: (م .(﴿$uΖù= yè y_uρ tø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ ÿ… çµ̈Β é& uρ Zπtƒ#u 

!$yϑßγ≈ oΨ ÷ƒ uρ#uuρ 4’n< Î) ;ο uθ ö/u‘ ÏN#sŒ 9‘#t� s% & Ïè tΒ uρ ∩∈⊃∪﴾  :50(مؤمنون.(  

  ) نيز تخريج شده است.397» (اإلرواء«اند و در  مسلم و بخاري به صورت تعليق آورده -10
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و در ركعت دوم  »دهسج«ر روزهاي جمعه در ركعت اول سورة د  .1خواند را مي

   .3گزارد داد و ركعت دوم را كوتاه مي ركعت اول را طرد مي ،2خواند را مي »دهر«سورة 

  

  قرائت در نماز سنت صبح
عايشه حتي در  .4وي در دو ركعت نماز مستحب صبح بسيار كوتاه بوداما قرائت 

عت اول گاهي بعد از سورة فاتحه در رك .5مورد خواندن سورة حمد هم ترديد داشت

#)﴿سورة بقره  136آية  þθä9θè% $̈Ψ tΒ# u «!$$Î/ !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& $uΖ øŠs9 Î) !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& #’ n< Î) zΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ oÿôœÎ) uρ 

t,≈ ysó™Î) uρ z>θà) ÷ètƒuρ ÅÞ$t6ó™F{$# uρ !$tΒ uρ u’ ÎAρé& 4y›θãΒ 4|¤ŠÏã uρ !$tΒ uρ u’ ÎAρé& šχθ–ŠÎ;̈Ψ9 $# ÏΒ óΟÎγÎn/ §‘ Ÿω 

ä−Ìh� x�çΡ t÷t/ 7‰ tnr& óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ ßøtwΥuρ … çµs9 tβθãΚ Î= ó¡ãΒ ∩⊇⊂∉∪﴾ » بگوييد: به خدا و آنچه كه به ما فرو

فرستاده شده و آنچه كه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان يعقوب 

فرو فرستاده شده و آنچه كه به موسى و عيسى داده شده و [نيز] آنچه كه به [ديگر] 

ايم. بين هيچ كس از آنان  ى پروردگارشان داده شده است، ايمان آوردهپيامبران از سو

خواند و در ركعت ديگر  را مي »گذاريم. و فرمانبردار او (خداوند) هستيم تفاوتى نمى

≅ö﴿آيه  è% Ÿ≅÷δ r' ‾≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9 $# (# öθs9$yès? 4’n< Î) 7πyϑ Î= Ÿ2 ¥ !#uθy™ $uΖ oΨ ÷� t/ ö/ ä3uΖ÷� t/ uρ āωr& y‰ ç7÷ètΡ āωÎ) ©!$# Ÿωuρ 

x8Î� ô³èΣ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ x‹Ï‚−G tƒ $uΖ àÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$t/ ö‘ r& ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# 4 βÎ* sù (# öθ©9 uθs? (#θä9θà) sù (#ρß‰ yγô©$# 

$‾Ρ r' Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∉⊆∪﴾  :بگو: اى اهل كتاب به سوى سخنى آييد كه «) 64(آل عمران

م و چيزى را با او شريك نياوريم و برابر بين ما و شماست: كه جز خدا را بندگى نكني

__________________________________________________________ 
  اند. آورده» المختاره«شان و مقدسي در » مسند«و أبويعلي در  أحمد -1
  بخاري و مسلم. -2
  بخاري و مسلم. -3
  احمد با سند صحيح. -4
  بخاري و مسلم. -5
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برخى از ما برخى ديگر را به جاى خداوند پروردگار برنگيرد. اگر روى برتافتند، 

 52گاهي هم به جاي آن آيه  .1خواند را مي »بگوييد: به آنكه ما مسلمانيم گواه باشيد

ϑ£$!﴿سورة آل عمران  n= sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝåκ ÷] ÏΒ t�ø� ä3ø9 $# tΑ$s% ôtΒ ü“Í‘$|ÁΡ r& ’ n< Î) «!$# ( š^$s% 

šχθ•ƒÍ‘# uθysø9 $# ßøtwΥ â‘$|ÁΡ r& «! $# $̈Ψ tΒ# u «! $$Î/ ô‰ yγô©$# uρ $‾Ρ r' Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪﴾ » آن گاه كه

] به سوى خدا چه  عيسى از آنان احساس كفر كرد، گفت: ياران من [در راه دعوت

ايم و  م. به خدا ايمان آورده] خدا هستي كسانى هستند؟ حواريان گفتند: ما ياوران [دين

≅ö ﴿و گاهي  .2خواند ميرا » گواه باش به آنكه ما فرمانبرداريم è% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ šχρã� Ï�≈x6ø9 $# 

≅ö ﴿را در ركعت اول و  ﴾∪⊆∩ è% uθèδ ª!$# î‰ ymr& ∩⊇∪﴾ و  .3خواند را در ركعت دوم مي

ي همين كار را حضرت رسول وقتي ديد كه مرد .4اند فرمود: اين دو سوره چه خوب مي

 »هبربِ نآم دبهذا ع«خواند فرمود:  كند يعني سورة كافرون را در ركعت اول مي مي

و وقتي كه ديد در ركعت دوم  »پروردگارش ايمان آوردهاي است كه به  اين بنده«

است كه  اي اين بنده« 5»هبر رفع دبا عذَه«خواند فرمود:  سورة توحيد را مي

  .»ارش را شناخته استپروردگ

خواند و در ركعت اول، سوره را  پيامبر در دو ركعت اول، فاتحه و سوره را مي

داد كه نماز  گاهي ركعت نخست را به قدري طول مي .6كرد تر از ركعت دوم مي طوالني

اش  كرد و سپس به خانه رفت، رفع حاجت مي شد و شخص به بقيع مي ظهر برپا مي

__________________________________________________________ 
  مسلم و ابن خزيمه و حاكم. -1
  مسلم و ابوداود. -2
  مسلم و ابوداود. -3
  ابن ماجه و ابن خزيمه. -4
األحاديث «در » حافظ«صحيحش و ابن بشران، همچنين طحاوي نقل كرده، ابن حبان نيز در  -5

  ) آن را حديث حسن برشمرده است.16(شماره » العاليات
  بخاري و مسلم. -6
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در همان گشت، رسول خدا را هنوز  ت، آنگاه به مسجد برميگرف رفت و وضو مي مي

خواهد مردم خود  كردند كه حضرت با اين كار مي مردم گمان مي ،1ديد ركعت اول مي

در هر ركعت به همراه فاتحه در حدود سي آيه (مثال به  .2را به ركعت اول برسانند

Ï ﴿هايي چون  گاهي سوره .3خواند اندازة سورة سجده) مي !$uΚ ¡¡9 $#uρ É−Í‘$©Ü9$# uρ ∩⊇∪﴾  و﴿ 

Ï !$uΚ ¡¡9 $#uρ ÏN# sŒ Ælρç� ã9 ø9 ≅È ﴿و  ﴾∪⊆∩ #$ ø‹©9 $# uρ #sŒÎ) 4ý øótƒ ∩⊇∪﴾ گاهي هم  .4خواند را مي﴿ # sŒÎ) 

â !$uΚ ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ اصحاب به قرائت وي در  .5خواند هايي اينچنين را مي و سوره ﴾∪⊆∩ #$

   .6بردند مي نمازظهر و عصر از روي تكان خوردن محاسنش پي

  

  ركعت آخر نماز  قرائت آيات پس از فاتحه در دو
يعني به اندازه پانزده آيه  به اندازة نيمي از دو ركعت اول، آخر را پيامبر دو ركعت

و گاهي آيه را به گوش  .1كرد چه بسا به خواندن فاتحه بسنده مي ،7كرد تر ادا مي كوتاه

__________________________________________________________ 
  ».جزء القراءة«مسلم و بخاري در  -1
  ).1/67/2أبوداود آن را نقل كرده، ترمذي نيز آن را آورده و صحيحش دانسته. همچنين ابن خزيمه ( -2
  احمد و مسلم. -3
  ).1/67/2أبوداود آن را نقل كرده، ترمذي نيز آن را آورده و صحيحش دانسته. همچنين ابن خزيمه( -4
  ).1/67/2» (صحيحش«ابن خزيمه در  -5
  بخاري و ابوداود. -6
اند. اين حديث دليلي است بر اينكه خواندن سوره عالوه بر فاتحه در دو  احمد و مسلم روايت كرده -7

اند، از جمله آنان ابوبكر صديق  هي از صحابه نيز اين ديدگاه را داشتهركعت آخر سنت است. گرو

است. امام شافعي نيز همين عقيده را دارد؛ چه در مورد نماز ظهر و چه غير آن، از علماي متأخر ما 

(ص » التعليق الممجد علي موطأ محمد«ابوالحسنات لكنوي همين ديدگاه را ابراز داشته است. وي در 

اند، بدين گونه كه سجده  يد: بعضي از دوستان ما (احناف) در اين باره كاري شگفت كردهگو ) مي102

ابراهيم حلبي و » المنية«اند و شارحان  سهو را در تالفي قرائت سوره در دو ركعت آخر واجب دانسته



         123  صنماز پيامبر

 

Ëx ﴿گاهي از وي زمزمة  ،2رساند ديگران مي Îm7y™ zΟ ó™$# y7 În/u‘ ’n?ôã F{$# ∩⊇∪﴾  و﴿ö≅ yδ y79 s? r& 

ß]ƒÏ‰ ym Ïπu‹ Ï±≈ tóø9 Ï!$uΚ﴿هايي چون  و گاهي سوره ،3شنيدند را مي ﴾∪⊆∩ #$ ¡¡9 $# uρ ÏN#sŒ Ælρç� ã9 ø9 $# 

Ï ﴿و  ﴾∪⊆∩ !$uΚ ¡¡9 $#uρ É−Í‘$©Ü9 $# uρ ∩⊇∪﴾ هايي چون  گاهي هم سوره ,4خواند را مي﴿ È≅ ø‹©9 $# uρ # sŒÎ) 

4ý øótƒ ∩⊇∪﴾ 5خواند را مي.  

  

  وجوب قرائت فاتحه در هر ركعت
گذارد امر كرد كه در هر ركعتي فاتحه  به كسي كه نمازش را درست نمي صپيامبر

بخواند به طوري كه پس از آن كه به او امر كرد كه در ركعت اول آن را بخواند 

 لِّکُ في«نين آمده: روايتي چ او در .7»اهلِّکُ کالتص يفَ کذل لْافع مثُ« 6فرمود:
کْرعگاهي شنيدند. و  را از وي مي .10)26 /88( .9شنواند آيه را به آنان مي و گاهي .8»ة

Ï!$uΚ﴿هم  ¡¡9 $# uρ ÏN# sŒ Ælρç� ã9 ø9 Ï!$uΚ ﴿) و 85/22( ﴾∪⊆∩ #$ ¡¡9 $# uρ É−Í‘$©Ü9 $#uρ ∩⊇∪﴾ )86/17 و مانند (

                                                                                                                          

ري دارد گمان كسي كه چنين پندا اند. بي ابن أمير حاج و ديگران به بهترين وجهي اين نظر را رد كرده

  نهد. يا از اين حديث مطلع نيست يا اطالع دارد و بدان وقعي نمي
  بخاري و مسلم. -1
  بخاري و مسلم. -2
  با سند صحيح.» المختاره«) و ضياء مقدسي در 1/67/2ابن خزيمه در صحيحش ( -3
  آورده است. ترمذي نيز آورده و صحيحش دانسته است.» جزء القراءة«بخاري در  -4
  طيالسي.مسلم و  -5
  ابوداود و احمد با سند قوي. -6
  بخاري و مسلم. -7
  احمد با سند جيد. -8
  بخاري و مسلم. -9

  با سند صحيح.» المختاره«) و ضياء مقدسي در 1/67/2» (صحيحه«ابن خزيمه در -10
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≅È ﴿و گاهي نيز  .1خواند اين دو سوره را مي ø‹ ©9 $#uρ # sŒÎ) 4ý øótƒ ∩⊇∪﴾ )92/21 و مانند آن (

  .2را

  

  نماز عصر
خواند. ركعت اول را بيشتر از دومي  را مي پيامبر در دو ركعت اول، فاتحه و سوره

را به ركعت اول نماز جماعت  مردم خود خواهد بردند كه مي گمان مي .3داد طول مي

   .4برسانند

 نصف آياتي كه در دو ركعت اول نماز در هر يك از آنها به اندازة پانزده آيه يعني

خواند. دو ركعت آخر را هم به اندازة نصف دو ركعت اول  شد مي ظهر خوانده مي

و احياناً آيه را به گوش  ،6خواند در آن دو ركعت فاتحه را مي .5گزارد مي تر كوتاه

  خواند. هايي را كه در نماز ظهر ذكر كرديم مي و همان سوره 7رساند ديگران مي

  ماز مغربن
هر گاه نماز  .8خواند هاي قصار مفصل را مي احياناً سوره صپيامبردر نماز مغرب، 

توانست محل  برد هوا هنوز آن قدر روشن بود كه شخص مي مغرب را به پايان مي

ÈÏnG9﴿در سفري سورة  9اصابت تير خود را ببيند (يعني هوا كامال تاريك نشده بود) $# uρ 

__________________________________________________________ 
  و ترمذي روايت كرده و ترمذي صحيحش هم دانسته.» جزء القراءة«بخاري در  -1
  مسلح و طيالسي. -2
  خاري و مسلم.ب -3
  ابوداود با سند صحيح و ابن خزيمه. -4
  احمد و مسلم. -5
  بخاري و مسلم. -6
  بخاري و مسلم. -7
  بخاري و مسلم. -8
  نسائي و احمد با سند صحيح. -9
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ÈβθçG ÷ƒ̈“9 $# uρ ∩⊇∪﴾ هاي طوال مفصل و اوساط  و گاهي هم سوره .1را در ركعت دوم خواند

%tÏ﴿خواند. گاه به گاه  مفصل را مي ©!$# (#ρã� x�x. (#ρ‘‰ |¹uρ tã È≅‹Î6y™ «! $# ¨≅ |Êr& öΝ ßγn=≈ uΗ ùå r& 

∩⊇∪﴾
را در  »مرسالت«، و گاهي هم سورة 3را »ورط«خواند. گاهي نيز سورة  را مي 2

ترين سوره از دو  و گاهي طوالني ،4همين سوره را خواندآخرين نمازي هم كه گزارد 

  .7و گاهي أنفال را 6خواند را در دو ركعت مي »أعراف«، يعني 5ي طوالني سوره

  قرائت در نماز مستحب مغرب
را  »اخالص«و  »كافرون«تحب بعد از نماز مغرب حضرت سورة در نماز مس

  .8خواند مي

  

  نماز عشا
هايي چون  ؛ سوره9خواند هاي اوساط مفصل را مي رهپيامبر در دو ركعت اول، سو

﴿Ä§÷Κ ¤±9 $# uρ $yγ8 ptéÏuρ ∩⊇∪﴾
# ﴿و گاهي سورة  10 sŒÎ) â !$uΚ ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ كرد  را تالوت مي ﴾∪⊆∩ #$

__________________________________________________________ 
  طيالسي و احمد با سندي صحيح. -1
  ) و طبراني و مقدسي با سندي صحيح.1/166/2ابن خزيمه ( -2
  بخاري و مسلم. -3
  و مسلم.بخاري  -4
  است (فتح الباري).» انعام«و ديگري بنا به قول ارجح » اعراف«ها بنا به قول متفق  ترين سوره طوالني -5
  ) و أحمد و سراج و مخلص.1/68/1بخاري و أبوداود و ابن خزيمه ( -6
  طبراني در المعجم الكبير با سندصحيح. -7
  احمد، مقدسي، نسائي، ابن نصر و طبراني. -8
  نسائي و احمد با سند صحيح.روايت  -9

  داند. مي» حسن«احمد آن را آورده، ترمذي آن را حديثي  -10
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ÈÏnG9﴿يك بار در سفر  .1رفت و با  آن به سجده مي $# uρ ÈβθçG ÷ƒ̈“9 $# uρ ∩⊇∪﴾ ركعت اول  را در

نماز عشا نهي كرده است، و اين در زماني بود كه معاذ  در پيامبر از اطالة قرائت .2خواند

كرد و نماز را طول داد. مردي از انصار به  بن جبل براي صحابه امامت عشا مي

اي رفت و به تنهايي نمازش را گزارد. معاذ از كار وي باخبر شد و گفت: او  گوشه

سخن معاذ را  منافق است. مرد انصاري با شنيدن اين سخن نزد رسول خدا رفت و

خواهي فتنه بپا كني؟! هر گاه  به معاذ گفت: اي معاذ! آيا ميبرايش باز گفت. پيامبر 

Ä§÷Κ﴿براي مردم امامت كردي سورة  ¤±9$# uρ $yγ8 ptéÏuρ ∩⊇∪﴾  يا﴿ ËxÎm7 y™ zΟ ó™$# y7 În/ u‘ ’ n?ôã F{$# 

�ù&t﴿يا  ﴾∪⊆∩ ø% $# ÉΟ ó™$$Î/ y7 În/ u‘﴾  و يا﴿ È≅ ø‹ ©9 $#uρ #sŒÎ) 4ý øótƒ ∩⊇∪﴾  را بخوان زيرا پشت سرت از

  .3اند پير و ضعيف گرفته تا افراد گرفتار، به نماز ايستاده

  

  نماز شب
قرائت  ،4كرد و گاه با صداي آهسته پيامبر در اين نماز گاه با صداي بلند قرائت مي

كرد. عبداهللا  اش مبالغه مي كرد؛ گاه نيز در اطاله سوره را گاهي كوتاه و گاهي طوالني مي

گزاردم، حضرت پيوسته ايستاده بود؛  كند كه شب را با پيامبر نماز مي مسعود نقل مي بن

خواستم بنشينم و  به طوري كه قصد كار بدي كردم. پرسيدند: چه كاري؟ گفت: مي

گزاردم.  حذيفه بن يمان نقل كرده كه شبي با پيامبر نماز مي .5پيامبر را همراهي نكنم

صد آيه را كه بخواند به ركوع  :بقره كرد؛ با خود گفتمپيامبر شروع به خواندن سوره 

خواند ولي  بقره را در دو ركعت مي :رود؛ صد آيه را خواند و ركوع نكرد. باز گفتم مي

__________________________________________________________ 
  بخاري و مسلم و نسائي. -1
  بخاري و مسلم و نسائي. -2
  ) نيز تخريج شده است.295» (اإلرواء«اند و در  بخاري و مسلم و نسائي آن را آورده -3
  روايت نسائي با سند صحيح. -4
  بخاري و مسلم -5
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رود، ولي به ركوع نرفت و  ركوع ميهم اكنون به  :بقره را در همان ركعت خواند. گفتم

ل عمران را شروع كرد و تمام سورة نساء را هم شروع كرد و تا پايان خواند. سپس آ

رسيد كه مضمون آن  اي مي خواند. چنانچه به آيه آيات را هم آرام و شمرده مي .1كرد

كرد و اگر شامل مفهوم  بود دعا مي كرد. اگر دعايي در آن مي تسبيح بود تسبيح مي

رد ن كه بيمار بود و د. شبي با آ2برد. آن گاه به ركوع رفت تعويذ بود به خدا پناه مي

و گاهي در هر ركعت تنها يك سوره را  ،3كشيد هر هفت سورة طوالني را خواند مي

به  .5هيچ گاه شنيده نشده كه وي تمام قرآن را در يك شب خوانده باشد. 4خواند مي

را بكند، به وي سفارش فرمود كه: اين كار  طوري كه راضي نبود عبداهللا بن عمرو

عبداهللا عرض كرد  »قرآن را در هر ماه يك بار بخوان« »رٍشه كُلِّ فى الْقُرآنَ اقْرإِ«

قرآن را در بيست شب « »لَيلَةً عشرِين فى فَاقْرأْه«توانم. فرمود:  بيش از اين هم مي

 .6»ذَلك علَى تزِد والَ سبعٍ فى فَاقْرأْه«گفت: بيش از اين هم قادرم. فرمود:  »تمام كن

بعدها به او اجازه داد كه  »تر از اين مرو بخوان، ولي زياده كاملدر هفت شب قرآن را «

بطور كامل تالوت كند. قرائت قرآن را در كمتر از اين  8يا سه شب 7قرآن را در پنج

__________________________________________________________ 
تقديم سوره نساء بر آل عمران كه در اين روايت آمده دليلي است بر جايز بودن ترك مراعات ترتيب  -1

  مصحف عثماني در قرائت.
  مسلم و نسائي. -2
ابويعلي آن را آورده، همچنين حاكم صحيحش دانسته است. ذهبي هم با وي موافق است. در روايتي  -3

م، جمع طولي است. مثل: الكبري و الكبر و سبع الطوال ضبط شده است. ابن اثير گويد: با ض» طول«

  عبارتند از بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، توبه.
  اند. ابوداود و نسايي با سند صحيح آورده -4
  مسلم و ابوداود. -5
  بخاري و مسلم. -6
  نسائي آورده است. ترمذي نيز آن را روايت نموده و صحيحش دانسته است. -7
  بخاري و احمد. -8
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 من أَقَلَّ فى الْقُرآنَ قَرأَ من«دليل آن را نيز چنين برشمرده است: مدت نهي فرمود. 
ثَالَث لَم هفْقَهروز كامل بخواند آن را  ر كس همه قرآن را در كمتر از سه شبانهه« .1»ي

 .2»ثَالَث من أَقَلَّ فى الْقُرآنَ قَرأَ من يفْقَه الَ«. در روايتي ديگر چنين آمده: »فهمد نمي

همچنين فرموده . »يابد رآن را بخواند آن را در نميروز ق كسي كه در كمتر از سه شبانه«

 كَانت فَمن بِدعة إِلَى وإِما سنة إِلَى فَإِما فَترةٌ شرة ولكُلِّ شرةٌ عابِد لكُلِّ فَإِنَّ«است: 
هترإِلَى فَت ةنس ى فَقَددتاه نمو تكَان هتررِ إِلَى فَتغَي كذَل فَقَد لَكهر « .3»ه

نشاطي نيز فرجامش سستي است. اين  عبادتگري شتاب و نشاطي دارد. هر شتاب و

ايت يافته برد يا به بدعت. اگر به سنت راه برد آن شخص هد سستي، يا به سنت راه مي

  .»شود است وگرنه هالك مي

خواهند به خداوند  گيري در اموري است كه مسلمانان در اعمالي كه مي اين سخت

در اين امور كمتر از اين تقرب جويند از خود انتظار دارند؛ در حالي كه رسول خدا 

پسندد  و به آنان دستور داده است كه در اعمال صالحشان  را براي آنان مي  گيري سخت

به چيزي تمسك جويند كه بر آن دوام يابند و تا هنگام ديدار با پروردگار بر آن پايدار 

 تعالَى لَّهال إِلَى اَألعمالِ أَحب«باشند. در بيان چنين معنايي است كه وي فرمود: 
__________________________________________________________ 

  احمد با سند صحيح. -1
  دارمي آن را آورده ترمذي نيز آورده و صحيحش دانسته است. -2
(با كسر شين و تشديد راء): نشاط و همت؛  ةشر» صحيحش«احمد آن را آورده و ابن حبان نيز در  -3

هاست كه گويد: شرة، حدت و نشاط در كار شرة الشباب: آغاز و حدت جواني. امام طحاوي مي

  طلبند تا با آن به خداي عزوجل تقرب يابند. مسلمانان در اعمالشان آن را از خودشان مي

كنند چرا كه اين افراد بناچار از  دوستدار كساني است كه در اعمالشان تندروي نمي صرسول اهللا

بندي به اي تمسك كنيد كه عمل و پاي شان خواهند كاست. وي فرموده است: به اعمال صالحه  تندروي

نقل است كه فرمود:  صاهللا آنها تا ديدار پروردگار بادوام باشد و در تفسير همين معني از رسول

و اين حديث كه از روايت عايشه است صحيح و متفق عليه » أحب األعمال إلى اهللا أدومها وإن قل«

  است.
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ترين اعمال نزد خدا با دوامترين آن است هر چند كم  داشتني دوست« »قَلَّ وإِنْ أَدومها

بدين سبب خود حضرت تمامي قرآن را در كمتر از سه شبانه روز  .1»باشد

 الْقَانِتني من يكْتب فَإِنه آية، بِمئَتي لَيلَة في صلَّى من«فرمود:  و مي ،2خواند نمي
نيصلخند از زمره مطيعان مخلص كسي كه در يك شب دويست آيه بخوا« .3»الْم

خواند و نيز  را مي »زمر«و  »بني اسرائيل«هايي  وي هر شب سوره »خواهد شد

يك كسي كه در « .4»الْغافلني من يكْتب لَم آية، بِمئَة لَيلَة في صلَّى من«فرمود:  مي

پنجاه آيه . گاهي در هر ركعت حدوداً »يه بخواند جزو غافالن نخواهد بودشب صد آ

جز در . پيامبر (6خواند را مي »مزمل«. گاهي آياتي در حدود سورة 5خواند يا بيشتر مي

  .7گزارد تمام شب را نماز نمي )موارد نادر

__________________________________________________________ 
  حديث متفق عليه است و از عايشه نقل شده است. -1
  ). 281» (أخالق النبي«بوشيخ در ) و ا1/376ابن سعد ( -2
  دارمي آن را آورده، حاكم نيز روايت كرده و صحيحش دانسته است، ذهبي نيز با وي موافق است. -3
  دارمي روايت كرده، حاكم نيز آورده است و صحيحش دانسته و ذهبي هم با وي موافق است. -4
  بخاري و ابوداود. -5
  احمد و ابوداود با سند صحيح. -6
اند. به نظرم اين حديث و احاديثي ديگر بيانگر كراهت بيدار ماندن در تمام شب  سلم و ابوداود آوردهم -7

باشد، زيرا خالف سنت است و اگر بيداري تمام شب بهتر بود  به صورت هميشگي يا بيشتر اوقات مي

ايد فريب آن چيزي را داد. و مسلماً بهترين شيوه، شيوه پيامبر است. نب حتماً پيامبر آن را از دست نمي

خورد كه درباره ابوحنيفه روايت شده مبني بر اينكه چهل سال نماز صبح را با وضوي نماز عشا 

گويد: اين مطلب  ) مي44/1» (الرد علي المعترض«خواند؛ زيرا اساس ندارد. عالمه فيروزآبادي در  مي

ر آن هيچ فضيلتي هم نيست. از دروغهاي واضحي است كه نسبت دادن آن به امام سزاوار نيست و د

ترديد تجديد وضو براي هر نماز بهتر  براي چنين امامي شايسته بود كه كار بهتر را انجام دهد و بي

ها  است. اين نكته كه درباره او گفته شده اگر بدين معنا باشد كه وي چهل سال به صورت متوالي شب
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شب كامل  عبداهللا بن خباب بن أرت (وي در جنگ بدر در ركاب پيامبر بود) يك

تا نزديك صبح مراقب رسول خدا بود. چون از نماز فارغ شد، خباب خطاب به 

پيامبرگفت: پدر و مادرم فدايت باد، نمازي را امشب گزاردي كه تاكنون نظير آن را 

نديده بودم. پيامبر فرمود: آري، اين نماز رجا و خوف بود. از پروردگارم سه چيز را 

را عطا كرد و سومي را رد نمود؛ از خداوند خواستم ها درخواست كردم كه دو مورد آن

هاي ديگر را هالك كرد ما را هالك نكند (و در روايتي: امتم را با  تا با چيزي كه امت

قحطي هالك نكند) كه عطايش كرد. همچنين دعا كردم كه دشمنان بيگانه را بر ما 

گروه  تا ما را گروه تسلط نبخشد كه آن را هم عطا كرد. همچنين از حضرتش خواستم

  شبي را پيامبر با زمزمه و تكرار اين آيه به صبح رساند:. 1نكند كه اين دعا را رد كرد

﴿ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ öö öö5555 ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè èè èè???? öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888 ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$   .)118/ مائده(  ﴾####$$

بخشايي به راستي كه تو عزيز و اگر عذابشان كني بندگان تواند و اگر ب«

  .»حكيمي

كرد. چون صبح شد ابوذر گفت: اي  رفت و دعا مي و سجده مي با آن به ركوع

خواندي و با آن به ركوع و سجود  رسول خدا، تا صبح تو پيوسته اين آيه را مي

كردي، حال آنكه خداوند تمام قرآن را به تو آموخته است. اگر يكي  رفتي و دعا مي مي

شديم. فرمود: از خداوند شفاعت امتم را  كرد بر او خشمگين مي ما اين كار را مياز 

راي خواستم و او هم آن را به من عطا كرد و اگر خدا بخواهد شامل حال آن كس كه ب

  .2خداوند شريكي نگيرد خواهد شد
                                                                                                                          

عصبان نادان است كه در مورد ابوحنيفه و ماند، محال است. و از خرافات بعضي از مت را بيدار مي

  اش كذب و دروغ است. اند و همه ديگران گفته
  اند. ترمذي هم صحيحش دانسته. ) آورده1/187/2نسائي، احمد و طبراني ( -1
اند. حاكم نيز روايت كرده و  ) و احمد و ابن نصر روايت نموده1/170/1نسائي، ابن خزيمه ( -2

  نيز با وي موافق است.صحيحش دانسته است. ذهبي 
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خواند و جز  كه نماز شب مي اي دارم مردي به پيامبر گفت: اي رسول خدا! همسايه

≅ö﴿ سورة è% uθèδ ª! $# î‰ymr& ∩⊇∪﴾ كند و  خواند. مرتب آن را زمزمه و تكرار مي چيزي نمي

≅ö﴿افزايد انگار اين شخص  چيزي نمي è% uθèδ ª! $# î‰ ymr& ∩⊇∪﴾ گويي  شمرد، را ناچيز مي

قسم به كسي كه جانم در دست «شود. حضرت فرمود:  او را چيزي مياگر چنين كند 

!ö≅è% uθèδ ª﴿اوست، سوره  $# î‰ ymr& ∩⊇∪﴾ 1»برابر ثلث قرآن است.  

  

  نماز وتر

ËxÎm7 ﴿پيامبر در ركعت اول،  y™ zΟ ó™$# y7 În/ u‘ ’ n?ôã F{$# ∩⊇∪﴾  و در ركعت دوم﴿ö≅ è% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ 

šχρã� Ï�≈ x6ø9$# ∩⊇∪﴾  و در ركعت سوم﴿ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ ymr& ∩⊇∪﴾ گاهي  .2خواند را مي

﴿ö≅ è% èŒθãã r& Éb> t�Î/ È,n= x�ø9 ≅ö﴿و  ﴾∪⊆∩ #$ è% èŒθãã r& Éb> t�Î/ Ä¨$̈Ψ9 يك بار  .3افزود را بدان مي ﴾∪⊆∩ #$

 5ركعت بعد از وتر و اما در دو 4در يك ركعت وتر صد آيه از سورة نساء خواند

#﴿هاي  سوره sŒÎ) ÏM s9 Ì“ ø9ã— ÞÚö‘ F{$#﴾  و﴿ö≅ è% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ šχρã� Ï�≈x6ø9   خواند. را مي ﴾∪⊆∩ #$

__________________________________________________________ 
  احمد و بخاري. -1
  نسائي آورده است. حاكم نيز صحيحش دانسته.  -2
) حاكم نيز آورده است و صحيحش دانسته و 117شماره  2(ج» ترمذي و ابوالعباس أصم در حديثش -3

  ذهبي هم با وي موافق است. 
  نسائي و احمد با سند صحيح. -4
اجعلوا آخر صالتكم «يره ثبت شده است و با گفتة حضرت و غ» صحيح مسلم«اين دو ركعت در  -5

اند منافات دارد. علما در توافق بين اين دو حديث بنا بر  كه بخاري و مسلم روايت كرده» بالليل وتراً

اند و احتياط در ترك آن دو  وجوهي كه به نظرم هيچ كدام بر ديگري ترجيح ندارد با هم اختالف كرده

كند و مشروعيت دو ركعت را براي همگي  بود. پس امر با فعل توافق پيدا ميركعت بعد از وتر شده 
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  نماز جمعه

sŒÎ) x8u#﴿ل، سورة جمعه و در ركعت دوم ت اوگاهي حضرت در ركع !% ỳ 

tβθà) Ï�≈ uΖßϑ ø9 ≅ö﴿و گاهي به جاي آن  ،1خواند را مي ﴾#$ yδ y79s? r& ß]ƒÏ‰ ym Ïπu‹ Ï±≈ tóø9 $# ∩⊇∪﴾
را  2

Ëx ﴿و احياناً در ركعت اول  Îm7y™ zΟ ó™$# y7În/ u‘ ’ n?ôã F{$# ∩⊇∪﴾  و در دوم﴿ö≅ yδ y79 s? r& ﴾  را

  .3خواند مي

  

  قرباننماز عيدفطر و عيد

Ëx ﴿پيامبر گاهي در ركعت اول:  Îm7y™ zΟ ó™$# y7 În/ u‘ ’ n?ôã F{$# ∩⊇∪﴾  و درديگري﴿ö≅yδ 

y79 s?r& ﴾ آمد كه  . و گاه چنين پيش مي4خواند را مي﴿úX 4 Éβ# u ö�à) ø9$# uρ Ï‰‹Éfyϑ ø9 و  ﴾∪⊆∩ #$

﴿ÏM t/ u� tIø% $# èπtã$¡¡9   .5خواند را هم مي ﴾#$

  

  نماز جنازه
 1فاتحه 6پس از تكبير نخست، با صدايي آهسته و آرام سنت است كه در نماز جنازه

   خوانده شود. 2و سوره

                                                                                                                          

كند و منافاتي ندارد. آن را در كتاب  كند. امر اول مسئله مستحب بودن را مطرح مي مردم ثابت مي

  ام. ) تحقيق كرده1993الصحيحه (
  ) نيز تخريج شده است.345» (إرواء«مسلم و ابوداود. در  -1
  همان. -2
  لم و ابوداود.مس -3
  همان. -4
  همان. -5
  اند. نسائي و طحاوي با سند صحيح آورده -6
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  قرائت با ترتيل و صوت زيبا
خواند. قرائت را  قرآن را با ترتيل و بدون شتاب مي حضرت طبق امر خداوند،

كرد كه  اي ترتيل مي به طوري كه سوره را به گونه ،3خواند حرف به حرف و صريح مي

 ورتلْ وارتقِ اقْرأْ :الْقُرآن لصاحبِ يقَالُ«فرمود:  . و مي4نمود آن مي تر از خود طوالني
به همدم قرآن گفته « .5»تقْرؤها آية آخرِ عند منزِلَك فَإِنَّ الدنيا فى ترتلُ كُنت كَما

يا با ترتيل قرائت بخوان و باال رو و خوب و شمرده بخوان، چنان كه در دن :شود كه مي

با رسيدن به  .»كني اي است كه تالوت مي آيه  كردي، چون جايگاهت در آخرين مي

›‰Ó﴿و  6اهللا و الرحمن و الرحيم كشيد و بسم حرف مد، قرائتش را مي ÅÒ‾Ρ﴾
و امثال آن  7

و گاهي انواع حركات  ،8كرد ابتداي آيات چنان كه ذكر شد توقف مي كشيد. در را مي

كرد، چنان كه روز فتح مكه چنين كرد؛ سوار بر  حلق به هم نزديك مي رصدايش را د

گويد: شيوه  خواند. عبداهللا بن مغفل مي مي 9شتر سورة فتح را با قرائتي نرم و لطيف

                                                                                                                          
اين مطلب، نظر امام شافعي و احمد و اسحاق است. همچنين بعضي از محققان متأخر حنفي هم اين  -1

  عقيده را دارند. اما در مورد سوره، ديدگاه فوق روايتي است در مذهب شافعي و صحيح هم هست.
اند. نكته زايد در حديث (كه بيانگر قرائت  بوداود، نسائي و ابن جارود آن را روايت كردهبخاري، ا -2

  سوره است) برخالف تصور تويجري شاذ نيست.
  ) و أبوداود و احمد نيز با مسند صحيح.575» (الكواكب«) از 167/1» (الزهد«ابن مبارك در  -3
  مسلم و مالك. -4
  نيز روايت نموده است و صحيحش برشمرده. أبوداود روايت كرده است. ترمذي -5
  بخاري و أبوداود. -6
  با سندي صحيح روايت نموده است.» أفعال العباد«بخاري در  -7
  رجوع كنيد به قرائت در فاتحه. -8
  بخاري و مسلم. -9
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و درباره صوت زيبا  ،1كرد تلفظ مي »آ آ آ«را  »آ«د كه مثالً وخواندن حضرت چنان ب

 الْقُرآنَ يزِيد الْحسن الصوت فَإِنَّ بِأَصواتكُم قُرآنَالْ زينوا«فرمود:  در قرائت قرآن مي
صداي خوب بر حسن قرآن  صدايتان زينت ببخشيد، زيرا قرآن را با« .2»حسناً

 يقْرأُ سمعتموه إِذَا الَّذى بِالْقُرآن صوتا الناسِ أَحسنِ من إِنَّ«فرمود:  . و مي»افزايد مي
حوهمتى ِسبشخي بهترين و خوش صداترين انسانها در قرائت كسي است كه «. 3»اللَّه

. پيامبر به قرائت با لحن و »ترسد دهيد احساس كنيد از خدا مي چون به قرائتش گوش

 بِه، اوتغنو واقْتنوه وتعاهدوه، اللَّه كتاب تعلَّموا«فرمود:  كرد و مي آهنگ سفارش مي
كتاب خدا را بياموزيد « .4»الْعقُلِ فى الْمخاضِ من تفَلُّتاً أَشد لَهو بِيده نفِْسى فَوالَّذى

و در فراگيري آن حقش را ادا كنيد و آن را فراهم آوريد و با لحن و آهن بخوانيد. قسم 

  .»تر است هشتري كه در بند است رمندانم در دست اوست قرآن از جبه كسي كه 

آن را با آهنگ نخواند از كسي كه قر« 5»بِالْقُرآن يتغن لَم من منا لَيس«فرمود:  و مي

 حسنِ لنبِى کإذنه) لفظ (ويف أَذنَ ما لشىٍء اللَّه أَذنَ ما«فرمود:  . و مي»ما نيست

__________________________________________________________ 
حافظ آن را آورده و در توضيحش نوشته است: بدين صورت كه نخست همزه، پس از آن الف ساكن  -1

اي ديگر تلفظ شود. شيخ علي قاري نيز آن را از ديگران روايت كرده سپس افزوده است  همزه و آنگاه

  ».واألظهر أنها ثالث ألفات ممدودات«كه 
  اند. بخاري در تعليق و أبوداود و دارمي و حاكم و تمام رازي با دو سند صحيح آورده -2
) آورده است. همچنين دارمي 575» (كبالكوا«) از 162/1» (الزهد«حديثي است كه ابن مبارك در  -3

  ».المختارة«و ضياء در » أخبار اصبهان«اند و ابونعيم در  و ابن نصر و طبراني آن را آورده
را به » زينوا القرآن بأصواتكم«اند. برخي از راويان حديث  دارمي و احمد با سند صحيح روايت كرده -4

» األحاديث الضعيفة«بيشتر در اين مورد در  اند كه خطاست. توضيح اي ديگر روايت كرده گونه

  ) آمده است.5328(
ابوداود روايت كرده است. همچنين حاكم روايت كرده و صحيحش دانسته و ذهبي هم با وي موافق  -5

  است.
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توالص )يفو حسن الترمن لفظ( آنبِالْقُر رهجي چيز چون  خداوند به هيچ« .1»بِه

. به ابوموسي »ا آشكارا بخواند اجازه نداده استصداي خوب پيامبري كه بدان قرآن ر

__________________________________________________________ 
  ).81/1» (التوحيد«بخاريف مسلم، طحاوي و ابن منده در  -1

به بخاري نسبت داده است.  �حديث ابوهريره تنيه ابن اثير اين حديث ابوداود را در جامع األصول از 

): البيان 2/457اند ( استاد عبدالقادر أرناؤوط و نيز كسي كه او را كمك كرده تعليق بر آن زده و گفته

) را دوري رفته است. آن را به ابوداود نسبت داده ايشان اشاره دارند كه اهل علم 106صفة صالة (ص 

ت دهند و نيز حديث را تنها يكي از شيخين بايد تخريج كرده نبايد حديث را جز به صحيحين نسب

است. ليكن سزاوار  و ؟؟؟آنچه را آن دو اشاره كردند با اغماض نظر از قصدشان حق ؟؟؟ باشد و اما 

داد آن بود كه بخاري آن  نوشتم چيزي كه مرا بيم مي است كه بدانند از وقتي كه اين كتاب مبارك را مي

ريره تخريج كرده است و من اسناد آن را از روي عمد ترك كردم نه از روي جهل و را از احاديث ابوه

بود كه گمان  آيد و اگر مسأله چنان مي يا دست از روي لهو. چنانكه براي ايشان هم گاهي پيش مي

رفت در اين مدت كه كتاب پنج بار به چاپ رسيده است من به عنوان سهوكننده يا جاهل متوجه  مي

دانستم كه يكي از روايات آن ابوعاصم  شدم ولي مسأله بحمداهللا از اين قرار نبود. من مي ياشتباهم م

ضحاك بن مخلد نبيل كه از مشقات است در روايت حديث از ابوهريره خطا كرده زيرا وي آن را به 

روايت » ما أذن اهللا بشيء«طور مرفوع با سند مذكور آن را از ابوهريره به صورت مرفوع ليكن با لفظ 

اند و  اند كه در اين كتاب ذكر شده است. و بيشتر ثقات نيز از اين لفظ از ابن جريح تبعيت كرده كرده

اند. يحيي بن ابي كثير و محمد بن عمرو و محمدبن ابراهيم  روايت كرده زهريهمگي عين آن را در 

د و جميعا آن را از طريق ان اند از زهري پيروي كرده تيمي و عمروبن دينار، كه آنان نيز همگي ثقات

  اند. ابن سلمه و ابوداود نقل كرده

پس اتقان اين ثقات در اين اسناد واحد از طريق ابوهريره بر روايت حديث منقول از وي  با لفظ دوم 

و اين خطايي است از وي. و اينكه  اول؟؟؟بزرگترين دليل است بر آنكه از عاصم در روايتش با لفظ 

وصفش نزد علما معروف است. لذا حافظ ابوبكر نيشابوري به اشتباه ابوعاصم آن حديث شاذ است كه 

به نظر من به خاطر ». لكثرة من رواه عن ابن جريح باللفظ الثاني«در اين لفظ يقين دارد و گفته است: 

 اند از أبي سلمه اند و منزل كساني كه از او تبعيت كرده كثرت كساني كه از آن را از زهري روايت كرده

به طوري كه ذكر كردم، لذا خطيب بغدادي در آنچه از وي نقل شده از ابوبكر نيشابوري پيروي كرده و 
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 مزامريِ من مزمارا أُوتيت لَقَد الْبارِحةَ لقراَءتك أَستمع وأَنا رأَيتنِى لَو«اشعري فرمود: 
دادم. گويي مزماري از  دي كه به صداي خوب تو گوش ميدي كاش مرا مي« »داود آلِ

دانستم كه تو آنجايي با  . ابوموسي گفت: اگر مي»ه تو داده شده استمزامير داود ب

   .1خواندم صداي خوشتر مي

  

  ياري رساندن به امام (فتح)
ياري رساندن به امام به هنگام اشتباه در قرائت، سنت پيامبر است. روايت شده 

قرائت مرتكب اشتباه شد، پس از پايان به  گزارد، در ضرت روزي نماز مياست كه ح

                                                                                                                          

اي لطيف  ) به اشكال اين لفظ اشاره13/429» (الفتح«اش بعد حافظ ابن حجر در » جامع«ابن اثير در 

نداشته باشند كه  شوند و اگر متوجه شوند چه بسا جرأت علمي آن را اند كه بعضي متوجه آن نمي كرده

  را گوشزد كند.» صحيح«خطاي يكي از راويان 

نوشته بودم كه مصلحت ديدم بايد » األصل«اين خالصه تحقيقي است كه من حدوداً بيست سال پيش در 

دهد كه آيا من از آن كسي هستم كه از راه به عنوان  از اين چاپ بيايد هر انسان منصفي تشخيص مي

خواهد كه من در خطايش شريك باشم و بدان قرار بر آن نبود و  . و ميكنند من استفاده مي؟؟؟ 

اميدوارم كه دوباره چنين اضطراري پيش نيايد. واهللا المستعان. سپس درجاي ديگري ديدم كه وي از 

اي از آن نكرده به  ) هيچ استفاده4/485بنجوي (» شرح النه«اين انتقاد تجاهل كرده و در تعليقش بر 

ه تصحيح حديث ابوهريره كرده كه به شهادت حافظاني كه ذكر شد ضعيف است و اين طوري اقرار ب

استفاده كرده. چه بسا ناشر كتاب (يعني المكتب ؟؟؟ جز بدان خاطر نبود كه گفته نشود كه آن را از 

اإلسالمي) متوجه اين تجاهل وي نشده و در غير اين صورت با وي در شريك گناه در كتمان حقيقت 

ود. چون در تصحيح و تحقيق كتاب جوزي كه در مقدمه آمده همكاري داشت. البته آن به خواهد ب

دانم كه كدام  همان شكل خام نخست آن چاپ شده و تحقيق و تصحيح آن ادعايي بيش نيست و نمي

  يك از اين دو گناه بزرگتر است؟
) و بخاري، 2/44/1» (مالياأل«آلود خواندن آن است (تهامه) عبدالرزاق در  كه مراد زيبا و حزن -1

  مسلم، ابن نصر و حاكم.
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أبي گفت: آيا تو در نماز با ما بودي؟ گفت: بله، فرمود: چه چيز تو را از ياري دادنم 

   .1بازداشت؟!

  

  استعاذه و دفع وسوسه
عثمان بن أبي عاص به پيامبرگفت: اي رسول خدا، شيطان بين من و نمازم حائل 

 لَه يقَالُ شيطَانٌ ذَاك«اندازد. رسول خدا فرمود:  و مرا در قرائت به اشتباه ميشود  مي
زِبنفَإِذَا خ هتسسذْ أَحوعفَت بِاللَّه هنلْ مفاتلَى وع ارِكساين شيطاني است كه « »ثَالَثًا ي

بر و سه بار در ب شود. وقتي كه آن را احساس كردي به خدا پناه ب گفته ميبه او خنز

عثمان گفت: اين كار را كردم خداوند آن را از من دور  .2»سمت چپ خود تف كن

  .3كرد

  

  ركوع

حرام گفتم اإل ةسپس به همان شيوه كه در تكبير ،4كرد پيامبر پس از قرائت مكثي مي

  .2كرد و ركوع مي 1گفت و تكبير مي 5افراشت دستهايش را برمي

__________________________________________________________ 
  با سند صحيح.» المختاره«) و ضياء در 2/296/2ابوداود، ابن حبان، طبراني، ابن عساكر ( -1
  در اينجا مقصود از تف كردن، پف كردن به همراه مقدار اندكي آب دهان است. (نهايه). -2
جود در حديث با سند صحيح از باب استحباب گويد: اين دو سفارش مو مسلم و احمد. نووي مي -3

  است.
ابوداود آورده است، همچنين حاكم و صحيحش دانسته، ذهبي هم با وي موافق است. ابن قيم و  -4

  اند. ديگران اندازه اين مكث را يك باز دم دانسته
آن متواتر است. اند. افراشتن دستها به هنگام رفتن به ركوع و اعتدال از  بخاري و مسلم روايت كرده -5

) 15/78/2گانه و نيز تمام محدثان و فقيهان بوده. مالك هم چنان كه ابن عساكر ( اين روش ائمه سه

كرده و بر اين روش درگذشته است. بعضي از حنيفه نيز آن را  روايت نموده در اواخر چنين مي

د امام ابويوسف بوده كه ) وي شاگر210اند، از جمله عصام بن يوسف ابوعصمه بلخي (متوفاي  برگزيده
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 تتم الَ إِنها«سفارش فرمود كه: داد  ت انجام نميبه شخص هم كه نمازش را درس
  ويمجده اللَّه ويحمد يكَبر ثُم... اللَّه أَمره كَما الْوضوَء يسبِغَ حتى أَحدكُم صالَةُ
 هيدي يضعو ويركَع يكَبر ثُم فيه لَه وأَذنَ اللَّه علَّمه مما الْقُرآن من تيسر ما ويقْرأُ

لىع کْربتيى هتح نئطْمت لُهفَاصم يخرتستنماز هيچ يك از شما كامل نيست « .3»و

و سپس خدا را به بزرگي ياد كند و ستايش و  مگر آنكه طبق دستور خدا وضو بگيرد

مكن است از قرآني كه خداوند تعليم داده و تمجيدش كند. آنگاه آن قدر كه برايش م

اجازه داده كه در نماز خوانده شود بخواند، بعد تكبير بگويد و به ركوع برود، دستها را 

  .»حركت شود و بي روي زانوان بگذارد تا اينكه مفاصل آرام

  

  چگونگي ركوع
 اصحاب را هم ،4گذاشت در حالت ركوع كف دو دست را روي زانوانش مي پيامبر

چنان كه يادآور شديم كسي را كه در نماز مرتكب اشتباه  هم .5كرد بدان سفارش مي

نهاد كه گويي  شده بود، نيز بدين كار امر فرمود. دستهايش را طوري روي زانوها مي

همچنين به آن كسي كه  .1كرد و انگشتانش را هم باز مي 6زانوانش را گرفته است

                                                                                                                          

از عقبه بن «كند كه،  ) از پدرش نقل مي60(ص » مسائل«بيان آن در مقدمه آمد. عبداهللا بن احمد در 

كنم كه حديث  عامرروايت شده كه گفت: در هر اشاره رفع يدين در نماز، حسنه است. من اضافه مي

ى سبعمائة (بخاري و مسلم) (كسي من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إل«فرمايد:  قدسي مي

  شود). كه قصد نيكي كند و انجامش دهد ده؛ تا هفتصد حسنه برايش نوشته مي
  همان. -1
  همان. -2
  اند. همچنين حاكم صحيحش دانسته و ذهبي با وي موافق است. ابوداود و نسايي روايت كرده -3
  بخاري و ابوداود. -4
  بخاري و مسلم. -5
  بخاري و ابوداود. -6
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 علَى راحتيك فَضع ركَعت إذَا«فرمود:  داد سفارش نمازش را درست انجام نمي
،كيتكْبر ثُم جفَر نيب ،كابِعأَص كُثْ ثُمى اُمتذَ حأْخوٍ كُلُّ يضع ذَهأْخوقتي . «2»م

ركوع كردي كف دستهايت را روي زانوهايت بگذار؛ سپس بين انگشتانت فاصله 

پيامبر در ركوع آرنجها را  .»ايت جاي خود را بگيرندتا همة اعضينداز؛ بعد مكث كن ب

 4كرد رفت پشتش را صاف و راست مي و وقتي به ركوع مي ،3كرد از پهلوهايش دور مي

و به همان شخص كه  ،5ريخت ريختند برزمين نمي بطوري كه اگر مثالً آب رويش مي

 وامدد ركْبتيك علَى احتيكر فَاجعلْ ركَعت فَإِذَا« گزارد فرمود: نمازش را درست نمي
كرظَه كِّنمو ككُوعرت ي زانوايهر گاه به ركوع رفتي كف دستهايت را رو« 6»ل

پيامبر در ركوع سرش را نه  »بكش و براي ركوعت پا برجا بايست بگذار، پشتت را

   .8كرد يبلكه حد وسط اين دو را مراعات م ،7كرد انداخت و نه بلند مي پايين مي

  وجوب طمأنينه در ركوع
چنان كه در ابتداي فصل پيش هم حضرت در ركوعش طمأنينه و آرامش داشت، 

گزارد به اين مسئله نيز سفارش كرد.  گفتيم، به آن كس كه نمازش را درست نمي

                                                                                                                          
) 809اند و درصحيح أبوداود ( حاكم روايت كرده و صحيحش دانسته و ذهبي و طيالسي با وي موافق -1

  تخريج شده است. 
  ابن خزيمه و ابن حبان در صحيحشان. -2
  ترمذي آورده است و ابن خزيمه آن را صحيح دانسته. -3
  بيهقي با سند صحيح آورده همچنين بخاري. -4
  لصغير و عبداهللا بن احمد در زوائد المسند و ابن ماجه.طبراني در الكبير و ا -5
  احمد و ابوداود با سند صحيح. -6
  با سند صحيح.» جزء القراءه«ابوداود و بخاري در  -7
  مسلم و ابوعوانه. -8
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 ظَهرِى 1بعد من مَألراكُ إِنى بِيده نفِْسى فَوالَّذى والسجود، الركُوع أَتموا«فرمود:  مي
ركوع و سجود را كامل كنيد سوگند به كسي كه جانم در « .2»وسجدتم ركَعتم ما إِذَا

پيامبر مردي . »بينم ودتان ميدست اوست، از پشت سرم شما را به هنگام ركوع و سج

ون كرد، گويي هم چ را ديد كه ركوعش ناقص بود و در انجام دادن سجده نيز عجله مي

 ينقُر محمد، ملَّة غَيرِ علَى مات هذَا علَى مات لَو«زد، فرمود:  طيور بر زمين نوك مي
هالَتا صكَم قُرني ابرالْغ ،ما الدمثْلُ إِنى ملِّى الَّذصالَ يو كَعري قُرنيى وف هودجس 

اگر اين مرد هم اكنون بميرد « 3»عنه يغنِيان ماذَا تمرتينِ، أَو تمرةً إِالَّ يأْكُلُ الَ كَالْجائعِ

شود؛ در نمازش گويي كالغي است كه به خون نوك  جزو امت محمد شمرده نمي

اي است  زند. كسي كه ركوعش را تمام نكند و در سجودش نوك بزند، مانند گرسنه مي

گويد: دوستم،  . ابوهريره مي»كند نمي يرشخورد ولي س كه يكي دو عدد خرما مي

مرا از اينكه در نماز چون خروس بر زمين نوك بزنم و چون روباه به  صمحمد

 الناس أسوء«فرمود:  و مي .4اطراف نگاه كنم و چون ميمون بر زمين بنشينم نهي كرد
 يتم ال :قال ؟صالته يسرق كيف !اهللا رسول يا :قالوا ،صالته يسرق الذي سرقة

بدترين دزدها كسي است كه از نمازش بدزدد. گفتند: يا « .5»سجودها وال وعهارك

كند؟ فرمود: ركوع و سجودش را كامل  اهللا، چگونه از نمازش دزدي مي رسول

گزارد با گوشة چشم به مردي نگريست كه پشتش  پيامبر يك بار كه نماز مي .»كند نمي
__________________________________________________________ 

يعني: وراء، به طوري كه درحديث ديگري آمده. به نظر من اين رؤيت امري حقيقي است و از  -1

  ص حالت نماز است نه عموم حاالت.و خا صمعجزات آن حضرت
2-   
3-   
اند. حديث فوق حسن است؛ اين مطلب را در تعليق  طيالسي، احمد و ابن ابي شيبه آن را تخريج كرده -4

  ام. ) بيان كرده1348حافظ عبدالحق اال شبيلي (» األحكام«بر 
ش دانسته و ذهبي با وي اند، در ضمن حاكم صحيح ) و طبراني و حاكم آورده1/89/2ابن ابي شيبه ( -5

  موافق است.
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 معشر يا«تمام شد فرمود:  كرد، وچون نمازش را براي ركوع و سجود صاف نمي
نيملسالْم! هالَةَ الَ إِنص نمالَ ل يمقي هلْبى صكُوعِ فالر ودجالساي گروه « .1»و

. »زارده استمسلمانان! كسي كه در ركوع و سجود پشتش را صاف نكند نماز نگ

 الركُوعِ فى ظَهره يقيم ىحت الرجلِ صالَةُ تجزِئ الَ«همچنين فرموده است: 
ودجالسود، پشتش را راست نكند كامل نيستنماز كسي كه در ركوع و سج« .2»و«.  

  

  اذكار ركوع
  خواند: اي متفاوت، به ترتيب زير مي پيامبر در اين ركن، اذكار و ادعيه

از شب به كثرت . يك بار در نم4و گاهي بيشتر 3، سه بارسبحانَ ربي الْعظيمِ -1

قيام سه سورة  را تكرار نمود، كه ركوعش چون قيامش شد. در اين ذكر

هم چنان كه ( را خوانده بود و در البال آنها طوالني بقره، نساء و آل عمران

 كرد. دعا و استغفار هم مي )گفتيم »نماز شب«در بحث 

 .5، سه بارهدمحبِو سبحانَ ربي الْعظيمِ -2

3- وحبسسوحِ 1 ، قُدوالرو كَةالَئالْم ببسيار پاك و منزّه است « .2 ر

 »پروردگار فرشتگان و جبرئيل

__________________________________________________________ 
  ).2536) و ابن ماجه و احمد با سندي صحيح. ر.ك: الصحيحة (1/89/1ابن ابي شيبه( -1
  اند. دارقطني هم صحيحش دانسته است. ) روايت كرده61ابوعوانه، ابوداود و سهمي ( -2
از هفت » الكبير«طبراني در ) و 604احمد، ابوداود، ابن ماجه، دارقطني، طحاوي و بزار ابن خزيمه ( -3

اند. اين نكته جواب ردي است به آن كسي كه منكر مقيد بودن به سه تسبيح است،  صحابي روايت كرده

  مانند ابن قيم و ديگران.
شود كه حضرت در قيام و ركوع و  آيد) چنين برداشت مي از اين احاديث (به طوري كه توضيحش مي -4

  يحش خواهد آمد.كرد كه توض سجودش مساوي عمل مي
  اند. حديث صحيحي است. ابوداود، دارقطني، احمد، طبراني و بيهقي روايت كرده -5
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4- يلراغْف ماللَّه كدمبِحا ونبر ماللَّه كانحبپروردگارا! تو پاك و منزّهى، « .س

در ركوع و اين دعا را  »خدايا تو را ستايش مى نمايم، الهى، مرا ببخشاى

ôxÎm7﴿د؛ به عنوان عمل به توصيه قرآن. خوان اش زياد مي سجده |¡sù Ï‰ ôϑ pt¿2 

y7 În/u‘ çνö� Ï�øótG ó™$# uρ﴾
 ).3(نصر:  .3

5-  ،رِيصبو يعمس لَك عشخ تلَمأَس لَكو ،تنآم بِكو ،تكَعر لَك ماللَّه
يظْمعو ،يخمعظامی :(و در روايتي و (و ،بِيصع)يمقَد قَلَّ بِهتا اسم4 و 

پروردگارا! براى تو ركوع كردم، به تو ايمان آوردم، و به « .5)هللا رب العاملني

تو تسليم شدم. گوش، چشم، مخ، استخوان، پى و رگم و تمام اعضاى بدنم 

 »براى تو خشوع و فروتنى نمودند

6- و ،تنآم بِكو ،تكَعر لَك ماللَّه ،رِيصبو يعمس لَك عشخ تلَمأَس لَك
 .6هللا رب العاملنيومخي، وعظْمي، وعصبِي، وحلمي، ودمي، 

7- تلَكُوالْمو ،توربالْج يانَ ذحب7 س ةظَمالْعاِء، ورِيبالْكپاك است «. و

كه اين را  »ستپروردگارى كه مالك قدرت، فرمانروايى، بزرگى و عظمت ا

 .1در نماز شب گفته است

                                                                                                                          
كسي است كه از هر عيبي پاك باشد و قدوس يعني مبارك و نظير طاهر. » سبوح«ابواسحاق گويد:  -1

شود /لسان  ابن سيده گفته است: سبوح قدوس از صفات خداست، زيرا وي تسبيح و تقديس مي

  لعرب.ا
  مسلم و ابوعوانه. -2
  بخاري و مسلم. -3
  كه براي تعميم بعد از تخصيص چنين گفته شده است.» ما حملته«به معني  -4
  مسلم، ابوعوانه، طحاوي و دارقطني. -5
  نسائي با سند صحيح. -6
  جبروت مبالغه است در جبر و قهر و ملكوت تصرف در ملك است. يعني صاحب قهر و تصرف غايي. -7
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  ة ركوعزمان و مقدار اطال
به يك  پيامبر ركوع و قيام پس از ركوع و سجده و نشستن بين دو سجده را تقريباً

   .٢داد اندازه زماني انجام مي

  

  نهي از قرائت قرآن در ركوع

 نهِيت وإِنى أَالَ«فرمود:  و مي ،3كرد پيامبر از قرائت قرآن در ركوع و سجود نهي مي
 وأَما وجلَّ عز الرب فيه فَعظِّموا الركُوع فَأَما ساجِدا أَو راكعا الْقُرآنَ أَقْرأَ أَنْ

                                                                                                                          
اند. فائده: درآيد آيا جمع بين اين اذكار در ركوع مشروع است  ابوداود و نسائي با سند صحيح آورده -1

نظرش مثبت » االذن«در اين باب ترديد دارد اما نووي. در » الزاد«يا از اخالف هست. ابن تيم در 

ود و نيز شايسته گويد: و چنانكه ممكن باشد بهتر آن است كه بين همه از آن اذكار جمع ش است و مي

نزل «ها چنين عمل شود. اما ابوطيب صديق حسن خان در  است در خصوص اذكار در همه قسمت

  ) گفته است.84» (األبرار

آنها  صبينيم. و پيامبر يكبار به اين شكل و بار ديگر به شكل ديگر آمده و من دليلي براي جمع آنها نمي

گفت. پيروي از ايشان بهتر از  بار و آن را بار ديگر ميكردند بلكه اين را يك را در يك ركن جمع نمي

  گذاري است. بدعت

شود كه  اين سخني است بحق. اما در سنت اطالة اين ركن و ساير اركان ثابت شده كما اينكه بيان مي

اقتدا كند  صكشيد و چون نمازگزار بخواهد در اين سنت به پيامبر گاهي ركوع به اندازه قيام طول مي

). از 76جمع (اذكار) كه نووي آن را قبول داشته برايش ممكن است ابن نصر در قيام الليل (جز روش 

طريق ابن جريح و آن را روايت كرده است. و نزديكترين شيوه به سنت نبوي در اين باب تكرار يكي 

  از اين اذكار است. واهللا علم.
  شده است. تخريج 331هم به شماره » إرواء الغليل«بخاري و مسلم، در  -2
اند. اين نهي مطلق شامل نماز واجب و مستحب است، اما توضيح اضافي  مسلم و ابوعوانه روايت كرده -3

» در نماز مستحب اشكالي ندارد« التطوع فال جناح فأما صالةگويد:  ) كه مي17/299/1ابن عساكر (
  شاذ و منكر است و عمل بدان جايز نيست.
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ودجوا السهِدتى فَاجاِء فعالد نأَنْ فَقَم ابجتسي ام از اينكه  من نهي شده« .1» لَكُم

سجده بخوانم. در ركوع خداوند بلندمرتبه را تعظيم كنيد و در  قرآن را در ركوع يا

مستجاب  سجده در دعا كردن بكوشيد، كه اگر چنين كنيد سزاوار است كه دعايتان

  .»شود

  

  شود بلند شدن از ركوع و آنچه در آن گفته مي

 .2»سمع اُهللا لمن حمده«گفت:  راست كردن پشت پس از ركوع ميپيامبر به هنگام 

 اسِالن نم ألحد ال تتم صالة«گزارد توصيه كرد:  به شخصي كه نمازش را درست نمي
ح ...تکَى ... يبثُر ...م ي ولَقُيرکع... ثُم: هدمح نماُهللا ل عمس حتى يسوِتی 

بعد ركوع كند، نماز احدي از مردم كامل نيست مگر آنكه تكبير گويد... « .3»امائقَ

  .»تا آنكه راست بايستد سمع اُهللا لمن حمدهسپس بگويد: 

شد به طوري هر استخواني از بدن در  كرد راست مي و وقتي كه سرش را بلند مي

   .4گرفت جاي خود قرار مي

و تمامي تمازگزاران  ،5 ربنا ولَك الْحمد گفت: سپس در حالي كه ايستاده بود مي

 رأَيتمونِي كَما صلُّوا«فرمود:  كرد و مي موم و غير مأموم) را بدان سفارش مي(مأ
مام تعيين شده تابه به اين منظور ا« »بِه ليؤتم الْإِمام جعلَ إنما«گفت:  و مي .6»أُصلِّي

 »الْحمد لَك نارب اللَّهم«بگوييد:  سمع اُهللا لمن حمدهچون گفت:  »وي اقتدا شود

__________________________________________________________ 
  همان. -1
  بخاري و مسلم. -2
  اند. همچنين حاكم صحيحش دانسته وذهبي موافق اوست. ابوداود و حاكم روايت كرده -3
  ).2/308فتح الباري ( -4
  بخاري و احمد. -5
  همان. -6
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سمع اُهللا كند. و از زبان پيامبرش گفته است:  شنود و اجابت مي خداوند سخنتان را مي
هدمح نم1ل.   

 قَولَ قَولُه وافَق من فَإِنه«علت دستور فوق را درحديث ديگري بيان كرده: 
كَةالَئالْم رغُف ا لَهم مقَدت نم بِهاش با سخن فرشتگان هماهنگ  هر كس گفته«. 2»ذَن

دو دستش را به  3. و به هنگام اعتدال»شود ده مياش آمرزي شود گناهان گذشته

ربنا گفت:  طور كه نقل شد ايستاده مي افراشت و همان حرام برمياإل ةگونه تكبير همان
دمالْح لَكا «و گاهي هم  4 ونبردمالْح نيز گاهي  5»لَك»مرا به اين دو عبارت  »اللَّه

 اللَّهم :فَقُولُوا حمده لمن اللَّه سمع :اِإلمام قَالَ إِذَا«كرد:  و امر بدان مي ،6افزود مي

__________________________________________________________ 
مسلم، ابوعوانه، احمد و ابوداود. گفتني است كه، اين حديث داللت بر آن ندارد كه مأموم در گفتن  -1

ربنا «چنان كه بر عدم مشاركت امام با مأموم در گفتن با امام شركت نجويد، » سمع اهللا لمن حمده«

كند،  گويد بيان نمي نيز داللت ندارد. اين حديث آنچه را كه امام يا مأموم در اين ركن مي» لك الحمد

گفتن امام باشد. » سمع اهللا لمن حمده«گفتن مأموم پس از » ربنا لك الحمد«بلكه اذعان دارد براينكه 

گفت.  مي» ربنا لك الحمد«كند اين است كه پيامبر در حالي كه امام بود  ييد ميآنچه اين مطلب را تأ

و غيره » سمع...«اقتضا دارد كه مأموم آنچه را كه امام در » صلوا كما رأيتموني أصلي«همچنين حديث 

اند، بايسته است تأمل كنند و هر كس  گويد تكرار كند. افاضلي كه در اين مسئله ما را نقد كرده مي

» الحاوي فتاوي«خواستار اطالعات بيشتري در اين باره است به رساله حافظ سيوطي در كتاب 

  ) مراجعه كند.1/529(
  اند، ترمذي صحيحش دانسته است. بخاري و مسلم آورده -2
ها آن را  متواتر است همگي مذاهب و بعضي از حنفي» رفع يدين«اند  بخاري و مسلم آورده -3

  .16يح الترغيب، شماره اند. ر. ك صح پذيرفته
  همان. -4
  همان. -5
صحت اين » زادالمعاد«اند. ابن قيم مرتكب اشتباهي شده و در  بخاري و احمد آن را روايت كرده -6

را انكار نموده است. با آنكه در صحيح بخاري و مسند احمد » واو«و » اللهم«روايت يعني جمع بين 
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گاهي  .1»بِهذَن من تقَدم ما لَه غُفر الْمالَئكَة قَولَ قَولُه وافَق من فَإِنه الْحمد، لَك ربنا

ملَْء السموات، وملَْء اَألرضِ وما بينهما، وملَْء ما «افزود:  اين عبارت را بدان مي
دعٍء بيش نم ئْتبه اندازه پري آسمانها و زمين و آنچه بين آسمانها و زمين « .2»ش

أَهلَ الثَّناِء «افزود:  مي گاهي هم اين را. »است و اندازة پري آنچه بعد از اينها خواهي
 .3»الَ مانِع لما أَعطَيت، والَ معطي لما منعت، والَ ينفَع ذَا الْجد منك الْجد، والْمجد

اي  اي آنكه سزاوار ستايش و بزرگي هستي! مانعي براي بخششت نيست و عطا كننده«

بخش  هاي دنيايي نجات هره، مال و بصالح براي آنچه منع كني نيست و جز اعمال

  .»باشد نمي

ملَْء السموات، وملَْء اَألرضِ وما بينهما، وملَْء ما شئْت من «افزود:  و گاهي مي
ماللَّه دبع ا لَككُلُّنو ،دبا قَالَ الْعم قأَح ،دجالْماِء ولَ الثَّنأَه ،دعٍء بيا  شمل انِعالَ م

دالْج كنم دذَا الْج فَعنالَ يو ،تعنا ممل يطعالَ مو ،تطَيبه اندازة پري «. 4»أَع

آسمانها و زمين و پري آنچه كه بعد از اينها خواهي، اي آنكه سزاوار ستايش و بزرگي 

خدايا در آنچه  )ايم بندهو همگي تو را تر اين چيزي كه بنده گويد ( يستههستي! شا

داري وجود ندارد و  اي براي آنچه دريغ مي اي نيست و عطا كننده بخشي بازدارنده مي

گاهي نيز در نماز شب . »هاي دنيوي نجات دهنده نيست بهره جز اعمال صالح، مال و

م است ستايش تنها براي پروردگار« »دمحالْ يبرل، دمحالْ يبرل« گفت: چنين مي

                                                                                                                          

اند. همچنين دارمي از ابن عمر، بيهقي از  ريره روايت كردهآمده و نسائي و احمد از دو طريق از ابوه

  اند. سعيد خدري و نسائي از ابوموسي اشعري روايت نموده ابي
  بخاري و مسلم نقل كرده و ترمذي صحيحش دانسته. -1
  مسلم و ابوعوانه. -2
  همان. -3
  مسلم، ابوعوانه و ابوداود. -4
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شد. ركوع  كرد؛ تا آنكه قيام وي همسان با ركوع مي و آن را پيوسته تكرار مي »(دوبار)

  .1نيز همانند قيام اولش بود در آن قيام سوره بقره را خوانده بود

س از افراشتن سر از ركوع و گفتن گزارد، پ نماز مي صمردي كه پشت سر پيامبر

»هدمح نماُهللا ل عماند:چنين خو »س  

»(هيكاً فاربباً مراً طَييداً كَثمح ،دمالْح لَكا ونبمبارکاً عليه کما حيب ربنا  ر)
پروردگارا! و ستايش مخصوص توست، ستايش فراوان، پاك و مبارك. « »رضیوي

  .»شود گار ما دوست دارد و خشنود مي(مبارك باد، آن چنان كه پرورد

خواند؟ مرد جواب  ر پرسيد: چه كسي بود كه اين دعا را ميپس از اتمام نماز پيامب

 يبتدرونها، ملَكًا وثَالَثني بِضعةً رأَيت لَقَد«داد: من بودم اي رسول خدا، پيامبر فرمود: 
مها أَيهبكْتلُ يي فرشته را ديدم كه هر كدام از آنان با ديگري همانا بيش از س« .2»أَو

  .»م يك (ثواب) آن را زودتر بنويسندكرد تا كدا ميرقابت 

  

  اطالة قيام پس از ركوع و وجوب طمأنينه در آن
داد، چنانكه ذكرش رفت. به  حضرت قيامش را تقريباً به اندازة ركوعش طول مي

و امر به طمأنينه در آن . 3شد نمازش را فراموش كرده ايستاد كه تصور مي قدري مي

 رأْسك ارفَع ثُم« گزارد توصيه كرد: كه نمازش را درست نمي فرمود و به آن كسي مي
 صلْبك فَأَقم رفَعت فَإِذَا« وفي روايةٍ مأخذه) أخذ کل عظمٍ(في قَائما تعتدلَ حتى

__________________________________________________________ 
  ) تخريج شده است.335» (اإلرواء«و در  اند ابوداود و نسائي با سند صحيح آورده -1
  مالك، بخاري و ابوداود. -2
  ) نيز تخريج شده است.307(شماره » اإلرواء«بخاري، مسلم، احمد و در  -3
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سرت را بلند كن تا راست بايستي، به طوري كه « .1»مفَاصلها إِلَى الْعظَام ترجِع حتى

چون راست «. و در روايتي آمده: »ني از بدنت در جاي خود قرار گيردستخواهر ا

__________________________________________________________ 
اند. مراد  بخاري و مسلم تنها جمله نخست را آورده و دارمي و حاكم و شافعي و احمد نيز روايت كرده -1

هم ذكر شد. و » اعتدال در ركوع«رات پشت است به طوري كه در در اين روايت، ستون فق» عظام«از 

  مفاصل جمع مفصل است كه ملتقاي دو استخوان با هم است (ر.ك: المعجم الوسيط).

تنبيه: مراد از اين حديث واضح است و آن طمأنينه يافتن در قيام پس از ركوع است اما استدالل بعضي 

ن حديث براي قرار دادن دست راست بر چپ در اين قيام در برادرانمان در حجاز و ساير جاها به اي

شهرت دارد و » حديث المسئ صالته«هيچ يك از مجموعه روايات حديثي پيش من و نزد فقها به 

استدالل باطلي است. چون در طرق حديث و الفاظ آن چيزي درباره آن نيامده. حال چگونه است كه 

شود؟! براهين و داليلي حديثي  با راست روا داشته ميبا تفسير آن پس از ركوع گرفتن است چپ 

برخالف آن است و چنانكه ذكر شد و اصالً در حديث نيامده است. زيرا مقصود از عظام در آن 

استوي حتي يعود «نيز مؤيد آن است كه  صاستخوانهاي پشت است چنانكه ذكر شد اين كار پيامبر

آن تأمل كرد! من شكي ندارم كه قرار دادن دست بر سينه  لذا با ديده انصاف بايد در» كل نقار مكانه

در اين قيام، بدعت ضالله است زيرا هيچ چيز در اين باره در احاديث نماز و ساير احاديث نيامده و 

دانم احدي هم از  بود و تا جايي كه مي رسيد ولو آنكه خبر واحد مي داشت به ما مي اگر اصلي مي

  اند. اي بدان نكرده و ائمه حديث هم اشاره اند سلف آن را انجام نداده

نقل كرده مخالفتي با اين بحث ما  /) از امام احمد 19و  18اش (ص  و آنچه را كه توريجري در رساله

اين مفهوم آن » «إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع و إن شاء وضعها«ندارد؛ وي گفته است: 

وي اين را به » از پدرش نقل كرده 90عفو ص » سائلم«چيزي است كه صالح ابن امام احمد در 

دارد و مسلم است كه در اجتهاد  دهد بلكه تنها به عنوان اجتهاد و رأي خود ابراز مي پيامبر نسبت نمي

شود. پس اگر دليل صحيحي به بدعت بدون بدعت بودن آن دارد، به طوري كه  هم گاهي اشتباه مي

آثارش بيان كرده و من از اين سخن امام احمد چنين برداشت شيخ اإلسالم ابن تيميه در يكي از 

كنم كه سنت بودن نهادن است در اين هنگام از نماز از نظر وي ثابت شده نبود و وي در عمل بدان  مي

يا ترك آن توصيه به تخيير كرده است. آيا شيخ فاضل گمان دارد كه امام به همين شكل در وضع قبل 

ند؟ پس ثابت شد كه وضع مذكور جزو سنت نيست. آنچه بيان شد بيان ك از ركوع نيز تخيير مي
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ا استخوانها به مفاصلشان دار ت نگهشدي پشتت را هم راست كن و سرت را بلند 

 لْعفْا مل يإذَ الناسِ من َألحد صالةٌ تتم ال إِنه«. و به وي يادآور شد كه »برگردند
 الَ«فرمود:  و مي .»هر گاه آن را انجام دهدمردم كامل نيست،  نماز احدي از«. »کلذَ

ظُرني اللَّه زلَّ عجإِلَى و الَةص دبالَ ع يمقا ييهف هلْبص نيا بهكُوعا رهودجس1»و .

ركوع و سجود راست نكند، اي كه پشتش را ميان  خداي بلندمرتبه به نماز بنده«

  .»نگرد نمي

  

  سجود
به آن شخصي كه نمازش  .2رفت گفت و سجده كنان پايين مي سپس پيامبرتكبير مي

سمع اُهللا لمن گزارد فرمود: نماز كسي كامل نيست تا اينكه: بگويد:  را درست نمي
هدمبعد بايد بايستد و سپس بگويد: اهللا اكبر و آن گاه به سجده رود به طوري كه ح ،

خواست به سجده رود، تكبير  پيامبر هر گاه مي .3كت بمانندحر مفاصلش آرام و بي

 .4كرد داشت و آن گاه سجده مي گفت و دو دست را از پهلوهايش دور نگه مي مي

  .5افراشت ها را برمي رفت دست گاهي نيز چون به سجده مي

                                                                                                                          

مختصري بود پيرامون اين مسأله كه جاي بسط و تفصيل دارد اما در اينجا محبان آن را نداريم و جاي 

  ) از اين چاپ جديد بدان اشاره كردم.30اي است كه در مقدمه چاپ پنجم (ص  آن رديه
  با سند صحيح.» الكبير«احمد و طبراني در  -1
  بخاري و مسلم. -2
  اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبي با وي موافق است. ابوداود و حاكم آورده -3
) با 1/79/2) با سند درستي (جيد) روايت نموده و نيز ابن خزيمه (284/2(ق » مسند«ابويعلي در  -4

  سند صحيح ديگري روايت كرده است.
) با دو سند صحيح. افراشتن دست از ده نفر از 1/2/2» (الفوائد«نسائي و دارقطني و نيز مخلص در  -5

اند كه از جمله آنهاست: ابن  صحابه منقول است و گروهي هم از سلف به مشروعيت آن معتقد بوده

عمر، ابن عباس، حسن بصري، طاووس و پسرش عبداهللا، نافع موالي ابن عمر و پسرش سالم، قاسم 
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  سجده كردن با تكيه بر دو دست
و در سفارش  1نهاد ين ميپيامبر به هنگام سجده، دستها را پيش از زانوانش بر زم

 قَبلَ يديه ولْيضع الْبعري، يبرك كَما يبرك فَلَا أَحدكُم، سجد إذَا«فرمود:  بدان مي
هيتكْبها را بايد  وقتي يكي از شما به سجده رفت چون شتر ننشيند بلكه دست«. 2»ر

                                                                                                                          

عطاء. عبدالرحمن بن مهدي گفته است: اين كار سنت است. احمد بن بن محمد، عبداهللا بن دينار و 

  نمود و ديدگاه مالك و شافعي نيز همين است. حنبل بدان عمل مي
اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبي نيز موافق  ) و دار قطني و حاكم روايت نموده1/76/1ابن خزيمه ( -1

دگاه مالك همين است. احمد نيز ديدگاهي است. حديثي كه با آن در تعارض باشد صحيح نيست. دي

» مسائل«). مروزي در 108/2ابن جوزي آمده (» التحقيق«مانند اين دارد به طوري كه در 

) با سند صحيح از امام اوزاعي روايت كرده كه گفت: مردم را ديدم كه (هنگام رفتن به 1/147/1(

  نهادند. سجده) دستهايشان را پيش از زانو مي
كه مكيروفيلم  47/1» (الكبري«و » الصغري«) و نسائي در 108/1(ق » الفوائد«و تمام در ابوداود  -2

» األحكام«اند. عبدالحق در  آن در دانشگاه ملك عبدالعزيز مكه است) با سند صحيح روايت كرده

) مي گويد: اين حديث از نظر سند بهتر و 56/1» (كتاب التهجد«) صحيحش دانسته. وي در 54/1(

تر از حديث قبلي است، يعني حديث وائل كه با آن تعارض دارد. عالوه بر تعارض با اين استوار

) و 929(شماره » سلسلة األحاديث الضعيفة«حديث صحيح از نظر اسناد داراي اشكال است كه در 

  ام. ) بيان كرده357» (اإلرواء«

العرب و ساير كتب  رد كه در لسانگزا بايد دانست كه به هنگام نشستن شتر نخست زانوهاي را بر زمين مي

اند.  ذكر كرده» شرح معاني اآلثار«و » مشكل اآلثار«لغت بيان شده و طحاوي هم اين مطلب را در 

) با سند صحيح از ابوهريره نقل كرده كه: 2-7/1و  2امام قاسم سرقسطي نيز در غريب الحديث (

هذا في السجود، يقول: ال يرم بنفسه معا ـ «گويد:  ، سپس امام مي»اليبركن أحد بروك البعير الشارد«
قدروي في حط مطمئناً يضع يديه حم ركبتيه ولكن ينير الشارد غير المطمئن المواتر وكما يفعل البع

سازد. ابن تيم اظهار تعجب  كند و برجسته مي سپس حديث وارده را ذكر مي». هذا حديث مرفوع مفسر

و منابعي را كه ما بدان اشاره كرديم و نيز  »عرفه أهل اللغةإنه كالم ال يعقل وال ي«كرد گفته است: 
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 الْوجه، يسجد كَما تسجدان الْيدينِ إِنَّ«فرمود:  . و مي»قبل از دو زانو بر زمين بگزارد
ها نيز مانند  دست« .1»فَلْيرفَعهما رفَعه فَإِذَا يديه، فَلْيضع وجهه أَحدكُم وضع فَإِذَا

ها را نيز  كنند. پس اگر يكي از شما صورت را بر زمين نهاد دست صورت سجده مي

  .»ها را نيز بردارد ن بلند كرد دستزارد و هر گاه صورتش را از زميبايد بر زمين بگ

در حالي كه انگشتان  .2نمود كرد و پهنشان مي پيامبر بر كف دستهايش تكيه مي

ها را در امتداد  و دست .4داد آنها را رو به قبله قرار مي ،3دست را به هم چسبانده بود

به آن  ،7نهاد شاني را نيز بر زمين ميبيني و پي ،6داد و گاهي گوش قرار مي 5شانه

گزارد فرمود: هر گاه به سجده رفتي كامل به سجده  شخصي كه نمازش را درست نمي

 حىت ويديك وجهك فأثبت سجدت أنت إذا«فرمود: و در روايتي آمده كه  ،8برو

                                                                                                                          

ام  كند بايد بدانها مراجعه كرد و به طور مفصل در اين باره در رساله رديه تعدادي منابع ديگر را ذكر مي

  ام كه ممكن است به زودي منتشر شود. بر شيخ تويجري بحث كرده
اند؛ حاكم صحيحش دانسته و ذهبي با آن  ت كرده) و احمد و سراج نيز رواي1/79/2ابن خزيمه ( -1

  )313نيز تخريج شده است.(» اإلرواء«موافق است. در
  اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبي موافق است. ابوداود و حاكم آورده -2
  ابن خزيمه، بيهقي و حاكم. حاكم صحيحش دانسته و ذهبي موافق اوست. -3
) و سراج به طريق ديگري براي متوجه كردن 1/82/2شيبه ( بيهقي با سندي صحيح آورده. ابن ابي -4

  اند. انگشتان به قبله حديث نقل كرده
» اإلرواء«) و در 27/2ابوداود و ترمذي، ترمذي عالوه بر آن صحيحش دانسته و نيز ابن ملقن ( -5

  ) تخريج شده است.309(
  ابوداود و نسايي با سند صحيح. -6
» اإلرواء«) و در 27/2وه بر آن صحيحش دانسته و نيز ابن ملقن (ابوداود و ترمذي. ترمذي عال -7

  ) تخريج شده است.309(

  ابوداود و احمد با سند صحيح. -8
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هايت را  هر گاه سجده كردي صورت و دست« .1»موضعه إىل منك عظم كل يطمئن

فرمود:  . و مي»هر يك از استخوانهايت در جاي خود آرام گيرند ن، تابه زمين بچسبا

اش  و كسي كه پيشاني« .2»الْجبِني يصيب ما اَألرضِ من أَنفَه يصيب الَ لمن صالَةَ الَ«

زانوان و كنارة . »مين تماس نيابد نماز نگزارده استاش با ز به زمين بخورد ولي بيني

و  4كرد پشت پاها و سرانگشتان را به طرف قبله مي .3چسباند ين ميپاها را به زم

در  7كرد و بدين شيوه امر مي 6ايستاند و پاها را مي .5نمود هاي پا را محكم مي پاشنه

كرد  اين هفت اعضايي هستند كه پيامبر بر آنها سجده مي .8كرد حالي انگشتها باز مي

ي و بيني. وي دو عضو آخر را يك عضو به يعني: دو كف دست، دو زانو، دو پا، پيشان

و  »ام كه سجده كنم امر شده« »دجسأَ نْأَ رتمأُ« به طوري كه فرمود:حساب آورده، 

ايم تا با هفت عضو به سجده  امر شده« »مٍظُعأَ ةعبلی سع دجسن نْا أَنرمأُ«در روايتي: 

به بيني) و دستها (در لفظي: كف دست)  كرد . كه عبارتند از پيشاني (و اشاره مي»رويم

 إِذَا«فرمود:  در نماز نبايد لباس و يا مو را مرتب كرد و ميو زانوان و اطراف پاها. 

__________________________________________________________ 
  ) با سند حسن.1/10/1ابن خزيمه ( -1
  ».أخبار أصبهان«) و أبونعيم در 3/140/1دار قطني و طبراني ( -2
و سراج در مورد متوجه كردن سر انگشتان به ) 1/82/2بيهقي با سند صحيح آورده. ابن أبي شيبه ( -3

چنين ذهبي حديث مزبور را  ). حاكم و هم2/363اند ( قبله حديث فوق را با سندي ديگر ذكر كرده

  اند. صحيح دانسته
) از ابن عمر روايت نموده كه وي دوست داشت در نماز هر 4/157بخاري و ابوداود. ابن سعد ( -4

  كرد. ، حتي كه انگشت ابهام را نيز به سمت قبله ميعضوي از وي به سمت قبله باشد
اند. حاكم صحيحش  چاپ المكتب اإلسالمي) و حاكم روايت كرده 654طحاوي و ابن خزيمه (شماره  -5

  دانسته و ذهبي موافق اوست.
  بيهقي با سند صحيح. -6
  .اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبي با وي موافق است ترمذي و سراج روايت نموده -7
  اند. ابوداود و ترمذي آورده -8
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دجس دبالْع دجس هعةُ معبابٍ سآر :ههجو كَفَّاهو اهتكْبرو اهمقَددر مورد مردي  .1»و

سر را بافته بود فرمود: اين مرد همچون كسي است گزارد و موهاي پشت  كه نماز مي

 .3و فرمود: موهاي بافته شده نشيمنگاه شيطان است .2گزارد كه نماز را دست بسته مي

بلكه بلندتر از  .4گستراند همچنين به هنگام سجده، وي ساعدهايش را بر زمين نمي

سر سفيدي زير اي كه از پشت  كرد، به گونه داشت و از پهلو دور مي زمين نگه مي

پيامبر در اين مسئله  .6شد اي به راحتي از زير دستهايش رد مي حتي بره ،5بغلش پيدا بود

كرد كه يكي از صحابه گفته است: ما براي رسول خدا نگران  ميبه حدي مبالغه 

پيامبر  .7كرد سجده از پهلوهايش آنچنان دور ميشديم كه دستهايش را به هنگام  مي

 چون« .8»مرفَقَيك وارفَع كَفَّيك، فَضع سجدت إذَا«فرمود:  و ميكرد  بدان امر مي

 اعتدلُوا«فرمود:  و نيز مي »ذار و آرنجهايت را بلند كنهايت را بگ سجده كردي دست
 طُسبکما ي (و در لفظي: »الْكَلْبِ انبِساطَ ذراعيه أَحدكُم يبسطْ والَ السجود، فى

__________________________________________________________ 
  مسلم، أبوعوانه و ابن حبان. -1
ابن اثير گويد: معني حديث اين است كه هر گاه موهاي نمازگزار پخش باشد در سجده بر زمين  -2

رسد. اما اگر بافته باشد تشبيه شده است به كسي كه نماز  افتد و به نمازگزار ثواب سجده با آن مي مي

گويم: معلوم است  گزارد  و بدين معني است كه موها به سجده نرفته است. مي سته ميرا با دستهاي ب

  كه اين حكم خاص مردان است نه زنان به طوري شوكاني از ابن عربي نقل كرده.
اند . ترمذي آن را حسن دانسته و ابن خزيمه و ابن حبان آن را حسن و صحيح  ابوداودو ترمذي آورده -3

  ).653ابوداود (اند. صحيح  دانسته
  بخاري و ابوداود. -4
  ) نيز آمده است.359» (اإلرواء«اند و در  بخاري و مسلم آورده -5
  مسلم، ابوعوانه و ابن حيان. -6
  ابوداود و ابن ماجه با سند حسن. -7
  مسلم و ابوعوانه. -8
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) و در مانند كلب در سجود اعتدال داشته باشيد و ساعدهايتان را پهن نكنيد( 1»بلْکَالْ

هيچ يك « .2»الْكَلْبِ افْتراش ذراعيه أَحدكُم يفْترِش والَ«حديث ديگري چنين آمده: 

 كبسط 3کال تبسط ذراعي«گفت:  و مي »مانند كلب ا دستهايش را پهن نكنداز شم
 كل سجد ذلك فعلت إذا فإنك ضبعيك، عن وجتاف، راحتيك على وادعم السبع،
ها را مانند چهارپايان باز مكن، بركف دستهايت  ساعد يا دست« .4»معك منك عضو

م اعضايت با تو تكيه ده و از وسط بازوانت فاصله بگير. چنانچه اين را انجام دهي تما

  .»كنند سجده مي

  

  وجوب طمأنينه و آرامش در سجود
كرد به شخص  فرمود و كسي را كه چنين نمي به اتمام ركوع وسجود امر مي پيامبر

اش  خورد ولي چيزي از گرسنگي زد كه يك يا دو عدد خرما مي اي مثال مي گرسنه

او بدترين سارقان « »ةًقَرس اسِالن ِءوسأَ نم هنإِ«فرمود:  اش مي دربارهكاهد و  نمي

داده است كه در ركوع و سجود، پشتش را راست  و حكم به بطالن نماز كسي »است

كند (كه تفصيل آن در مبحث ركوع آمد) به آن كس هم كه نمازش را خوب  نمي

  گزارد سفارش به طمأنينه در سجده كرد. نمي

  اذكار سجود
آيد گاه به گاه  پيامبر در اين ركن از نماز انواع ذكر و دعاهايي را كه در ذيل مي

  خواند: مي

__________________________________________________________ 
  بخاري، مسلم، ابوداود و احمد. -1
  دانسته.اند ترمذي صحيحش  احمد و ترمذي روايت نموده -2
  ذراع از آرنج تا انگشت را گويند. -3
اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبي با  و حاكم آورده» المختارة«) و مقدسي در 1/80/2ابن خزيمه ( -4

  وي موافق است.
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و برخي اوقات بيش از سه بار تكرار  .1)سه بار( ربي اَألعلَى سبحانَ -1

ودش به يكبار آن را در نماز شب آن قدر تكرار كرد كه سج .2فرمود مي

، نساء و آل عمران همراه سوره طوالني بقرهكه سه اندازة قيام در آن نماز [

 »ز شبنما«] طول كشيد كه در گفتار دعا و استغفار در آن خوانده بودبا 

 ذكرش رفت.

 .3)سه بار( هدمحبِو سبحانَ ربي اَألعلَى -2

 .4 سبوح، قُدوس، رب الْمالَئكَة والروحِ -3

4- يل راغْف ماللَّه كدمبِحا ونبر ماللَّه كانحبو با برداشت از قرآن اين . 5 س

 .دخوان دعا را در ركوع و سجودش زياد مي

5-  ،تلَمأَس لَكو ،تنآم بِكو ،تدجس لَك ماللَّه يبر تأَن هِيجو دجس
 هروصو ،لَقَهخ يلَّذل هروص نسفَأَح نساُهللا أَح كاربت ،هرصبو هعمس قشو

نيقالو يمان آوردم براي تو سجده كردم و به تو ا خداوندا!« .6»الْخ

د تو پروردگار مني. صورتم بركسي سجده برد كه آن را آفري تسليمت شدم.

ها و برايش گوش و چشم قرار داد. پس  و خلق كرد به بهترين صورت

 .»مبارك است خدايي كه بهترين آفرينندگان است

__________________________________________________________ 
از هفت صحابه روايت » الكبير«احمد، ابوداود، ابن ماجه، دارقطني، طحاوي، بزار و طبراني در  -1

  ي ركوع.پاورق اند ر.ك.  كرده
  همان. -2
  اند. حديث صحيح است كه ابوداود، دارقطني، احمد، طبراني و بيهقي آورده -3
  مسلم و ابوعوانه. -4
بخاري و مسلم. اين از جمله انواع اذكار ركوع هم هست. و اين بدان معناست كه وي به آنچه در قرآن  -5

  كرد. بدان امر شده عمل مي
  قطني.مسلم، ابوعوانه، طحاوي و دار -6
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6- آخو لَهأَوو ،جِلَّهو قَّهد ،كُلَّه بِيذَن يلراغْف ماللَّههرسو هتالَنِيعو ه1ر. 
و آخر و آشكار و ا! تمامي گناهانم را از كوچك و بزرگ، اول خداوند«

 .»پنهان آن بيامرز

7- دجس ي لَكادوي، ساليخو نآمو ي، بِكادوُء فُؤأَب كتمبِنِع ،لَيع هذه 
ايدا يمو تينلَى جفِْسي عبراي تو سجده كرد و قلبم  روح و خيالم« .2ن

كنم. اين  به تو ايمان آورد. به نعمتي كه بر من نازل فرمودي اعتراف مي

 .»ام است و جنايتي كه بر خود كرده دستهاي من

8- ةظَمالْعاِء، ورِيبالْكو ،تلَكُوالْمو ،توربالْج يانَ ذحبو  پاك است« .3س

گفتني است كه  »وت و ملكوت و كبريا و بزرگيب جبرمنزه خداي صاح

 گفت. پيامبر اين مورد و ساير موارد را در نماز شب مي

9-  كدمبِحو ماللَّه كانحبستإِلَّا أَن 4لَا إله. 

10 - ماغْ اللَّهفرلي ا أَمسررت وا أَملَعن5ت. 
11- ملْ اللَّهعى اجا قَلْبِى فورى نفو انِىلا سورلْ نعاجى وى فعما سورن 

 من واجعلْ نورا أَمامى ومن نورا خلْفى من واجعلْ نورا بصرِى فى واجعلْ
 .6، وأَعظم لي نوراً)واجعلْ في نفِْسي نوراً( نورا تحتى ومن نورا فَوقى

بان و گوش و چشم و زير و رو و راست و چپ و در قلب و ز خدايا!«

 .»ده و آن نور را برايم فروزان كن مقابل و پشت و نفسم نوري قرار

__________________________________________________________ 
  مسلم و ابوعوانه. -1
كند اما در اصليت آن  اند و حاكم صحيحش دانسته. ذهبي آن را رد مي ابن نصر، بزار و حاكم آورده -2

  داليل مذكوري هست.
  اند كه پيشتر هم در بخش ركوع ياد شد. ابوداود و نسائي با سند صحيح روايت كرده -3
  مسلم، ابوعوانه، نسائي و ابن نصر. -4
  اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبي موافق اوست. ) و نسائي روايت كرده62/112/1ابي شيبه ( ابن -5
  اند. ) روايت كرده112/1و  12/106/2» (المصنف«مسلم، ابوعوانه و ابن ابي شيبه در  -6
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اللَّهم إِني أَعوذُ بِرِضاك من سخطك، وبِمعافَاتك من عقُوبتك وأََعوذُ « -12
 خداوندا!« .1»ما أَثْنيت علَى نفِْسكبِك منك، الَ أُحصي ثَناًء علَيك أَنت كَ

و از عقوبتت به عفوت و از تو به تو برم  من از خشمت به رضاي تو پناه مي

 .»اي تو آن چناني كه خودت را ستودهبرم، ستايشت در شمار نيايد،  پناه مي

  

  ممنوعيت قرائت قرآن در سجود
دعا  فرمود و به زياد خواندن پيامبر اكرم از قرائت قرآن در ركوع و سجود نهي مي

 ما أَقْرب«گفت:  كرد و مي سفارش مي ]چنان كه در ركوع ذكرش رفتدر اين ركن [
ن حالت بنده به يتر نزديك« .٢ه)ي(ف الدعاَء فَأَكْثروا ساجِد، وهو ربه من الْعبد يكُونُ

  .»جده است؛ پس در آن زياد دعا كنيدپروردگارش س

  

  ني كردن سجدهطوال
سجدة پيامبر از نظر زماني نزديك به ركوعش بود. گاهي به خاطر امري عارضي آن 

كرد؛ يكي از صحابه گفته است: در يكي از نمازها (ظهر يا عصر) بود  تر مي را طوالني

كه رسول خدا حسن يا حسين را كه در آغوش داشت پيش ما آمد. حضرت رسول 

بعد تكبير نماز گفت و شروع پاي راستش گذاشت.  جلو رفت و كودك را هم در كنار

اش طوالني گشت. سر را بلند كردم ديدم كودك بر پشت رسول  به نماز كرد. سجده

چون پيامبر سجده است. به حالت سجده برگشتم،  خدا سوار شده و پيامبر همچنان در

الني نماز را به پايان رساند، مردم گفتند: اي رسول خدا در وسط نماز سجدة طو

__________________________________________________________ 
  همان. -1
  ).456نيز تخريج شده است (» إرواء«مسلم، ابوعوانه و بيهقي. در  -2
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از اينها نبود؛ بلكه يك  داشتيد؛ گمان برديم اتفاقي افتاده يا وحي نازل شده. فرمود: هيچ

  .١پسرم سوار بر پشتم شده بود؛ دوست نداشتم عجله كنم تا خودش پايين آمد

هنگام سجده حسن و حسين بر  گزارد، چنين آمده: پيامبر نماز ميدر روايتي ديگر 

واستند مانع آنها شوند به آنان اشاره كرد كه آن دو را پشت وي پريدند؛ وقتي مردم خ

ي نِبحأَ نم«به حال خود واگذارند. نماز كه تمام شد آن دو را بغل گرفت و گفت: 
ذَيه بحيد اين دو را هم دوست داشته باشدكسي كه مرا دوست دارد با« .2»نِفَلْي«.  

  

  فضيلت سجود

 :قَالُوا الْقيامة يوم أَعرِفُه وأَنا إِالَّ أَحد من متىأُ من ما«فرمود:  صحضرت رسول
فكَيو مرِفُهعا تولَ يسر ى اللَّهف ةقِ كَثْرالَئقَالَ ؟الْخ: تأَيأَر لَو لْتخةً دربا صيهف 

 فَإِنَّ :قَالَ. بلَى :قَالَ. منها تعرِفُه تكُن أَما محجلٌ أَغَر فَرس وفيها بهم دهم خيلٌ
احدي از افراد امتم نيست كه « .3»الْوضوِء من محجلُونَ السجود من غُر يومئذ أُمتى

در روز قيامت وي را نشناسم. گفتند: اي رسول خدا، با اين همه خاليق چگونه آنان را 

طبلي بروي كه در آن اسبان سياه خالص و نيز در آن ميان شناسي؟ گفت: اگر به اص مي

گفتند: بله، خواهيم  شناسي؟ اسبي با صورت و دست و پاي سفيد باشد آيا آنرا نمي

هايشان بر اثر سجده، چهره و  شناخت پيامبر فرمود: امت من در آن روز صورت

__________________________________________________________ 
اند، حاكم صحيحش دانسته و ذهبي موافق  ) و حاكم روايت كرده2-4/257/1نسائي، ابن عساكر ( -1

  اوست.
) با سندي حسن از ابن مسعود و بيهقي به صورت مرسل روايت 887» (صحيحش«ابن خزيمه در  -2

باب در بيان دليل اينكه اشاره در نماز براي «اند. ابن خزيمه عنوان باب را چنين گذاشته است:  كرده

گفتني است كه، در صحيحين و غيره احاديث ديگري هم ». كند ي، نماز را باطل نميفهماندن چيز

  هست.
األحاديث «احمد با سند صحيح و ترمذي قسمتي از آن را آورده و صحيحش دانسته است و در  -3

  نيز تخريج شده است.» الصحيحة
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پيامبر  »هد بودپيشاني، و بر اثر وضو، و دستها و پاهايشان (مواضع وضو) سفيد خوا

 من يخرِجوا أَنْ الْمالَئكَةَ اللَّه أَمر النارِ، أَهلِ من أَراد من رحمةَ اللَّه أَراد إِذَا«فرمود: 
 تأْكُلَ نْأَ النارِ علَى اللَّه وحرم السجود، بِآثَارِ ويعرِفُونهم فَيخرِجونهم اللَّه، يعبد كَانَ
أَثَر ودجونَ السجرخفَي نارِ، منِ فَكُلُّ الناب مآد أْكُلُهت ارإِالَّ الن أَثَر ودج1»الس. 
خواهد، رحمت كند، به  هنگامي كه خداوند بخواهد به آن دسته از دوزخيان كه مي«

ارج سازند. آنان را كه كردند خ دهد كساني را كه خدا را عبادت مي فرشتگان فرمان مي

سازند. خداوند بر آتش حرام كرده كه اثر  اند خارج مي به آثار سجود شناخته شده

ان را غير شوند. آتش تمامي اعضاي انس سجده را بسوزاند. پس آنان از آتش خارج مي

  .»سوزاند از جاي سجده مي

  

  سجده بر زمين و حصير
در گرماي زياد با وي نماز  اصحابش .2كرد پيامبر بر زمين زياد سجده مي

توانست كه پيشاني بر زمين نهد، لباسش را پهن  گزاردند؛ چنانچه يكي از آنان نمي مي

 مسجِداً وُألمتى لى كُلُّها اَألرض وجعلَت«فرمود:  مي .3كرد كرد و بر آن سجده مي مي
 وكَانَ( طَهوره وعنده مسجِده فَعنده لصالَةُا أُمتى من رجالً أَدركَت فَأَينما وطَهوراً

نى ملونَ قَبظِّمعي كا ذَلموا إِنلُّونَ كَانصى يف ِسهِمائكَن هِمعبِيتمام زمين براي « .4»و

طهارت قرار داده شده است. در هر جا براي يك از   ي گاه و وسيله من و امتم سجده

__________________________________________________________ 
نخواهد بود. همچنين  بخاري و مسلم. بنابراين نمازگزاري كه اهل عصيان باشد جاويد در دوزخ -1

ماند. اين حديث صحيح است. ر.ك: الصحيحة  موحدي كه تارك نماز و كسل باشد او هم جاويد نمي

)2054.(  
چون مسجد پيامبر با حصير و مانند آن مفروش نبود. احاديث فراوان ديگري هم داللت بر اين نكته  -2

  ه خواهد آمد.دارد؛ مانند حديث بعدي و حديث ديگري به روايت ابوسعيد ك
  مسلم و ابوعوانه. -3
  احمد، سراج و بيهقي با سند صحيح. -4
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ي طهارت وي همان جاست. كساني كه  تم وقت نماز فرا برسد مسجد و وسيلهافراد ام

 دانستند، به طوري كه فقط در پيش از من بودند، اين چيز را بزرگ (و گران) مي

  .»گزاردند ها و كليساها نماز مي سهكني

كرد؛ به طوري كه در سپيده دم بيست و يكم رمضان باران  بر آب گل نيز سجده مي

سقف مسجد كه از چوب درخت خرما بود آب چكه كرد. وي در آب و  باريد و از

كه بر گل سجده كرد. ابوسعيد خدري گفته است: با چشمان خود پيامبر خدا را ديدم 

يا  2گاهي هم برچيز تميزي چون شاخة خرما .1اش اثر آب و گل بود پيشاني و بيني

بس پهن شده بود، سياه  يك بار برحصيري نماز گزارد كه از .3اردگز حصير نماز مي

  .4شده بود

  

  برخاستن از سجده
و به آن كسي كه نمازش را  .5كرد پيامبر تكبير گويان سرش را از سجده بلند مي

 حتى الناسِ من لأَحد صلَاةٌ تتم لَا«گزارد همين سفارش را كرد و فرمود:  درست نمي
 ...يسجى، دتح طْتمئن ملَفاصثُه ،يقول: اهللا أکرب، وي مفَرع أْرسى هتح يسوِتی 

اينكه سجده كند، طوري كه مفاصلش آرام  احدي كامل نيست مگر نماز« .6»داًاعقَ

__________________________________________________________ 
  بخاري و مسلم. -1
  همان. -2
  مسلم و ابوعوانه. -3
بخاري و مسلم. حديث دليل است بر آنكه نشستن بر روي چيزي به منزله پوشيدن آن است و داللت  -4

آن در صحيحين و ساير منابع، حتي از  دارد بر تحريم جلوس بر حرير به خاطر اثبات نهي از پوشيدن

نشستن بر آن به طور صريح نهي شده است. نبايد به خاطر اقدام بعضي از بزرگان به نشستن بر روي 

  آن فريب خورد.
  بخاري و مسلم. -5
  اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبي موافق اوست. ابوداود و حاكم روايت كرده -6
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هايش  گاهي دست .»سرش را بلند كند، تا صاف بنشيند گيرد و سپس بگويد: اهللا أكبر و

گسترد و با طمأنينه بر آن  ا ميبعد پاي چپش ر .1كرد را با اين تكبير بلند مي

 إِذَا«گزارد سفارش كرد كه  و بدان شخص كه نمازش را درست نمي2نشست مي
تدجس كِّنفَم ،كودجسفَإِذَا ل تفَعر دلَى فَاقْعع كذى فَخرسچون سجده « 3»الْي

پاي  »ه و وقتي نشستي بر ران چپت بنشينات را برزمين بن كردي اعضاي سجده

   .5كرد و انگشتان را رو به قبله مي ،4كرد ميراستش را نصب 

  

  نشستن بين دو سجده
   .6نشست نشست با تكيه بر پا بر نشيمنگاه مي وقتي كه در اين فاصله مي

__________________________________________________________ 
ابن » البدائع«پذيرد. در  احمد رفع دست را در اينجا و هر تكبيري مياحمد و ابوداود با سند صحيح.  -1

) آمده كه نقل است از ابن أثرم درباره افراشتن دستها سؤال شد گفت: در هر پايين رفتن و 4/89قيم (

برخاستني تكبير بگوييد. همچنين أثرم گفت: اباعبداهللا (امام احمد) را ديدم كه در هر فرود آمدن و 

كرد. ابن منذر و ابوعلي از بين شافعيه همين ديدگاه را دارند. آن  از نماز دستها را بلند مي برخاستني

كند.  آمده، يك روايت از مالك و شافعي همين ديدگاه را بيان مي» طرح التثريب«گونه كه در كتاب 

ت رسيده انس، ابن عمر، نافع، طاووس، حسن بصري، ابن سيرين و ايوب سختياني اين ديدگاه به ثبو

  ) با اسناد صحيح از آنان.1/106» (مصنف ابن أبي شيبه«است. ر.ك: 
) نيز 316» (اإلرواء«، أبوداود با سند صحيح، مسلم و أبوعوانه. در»رفع اليدين«بخاري در جزء  -2

  تخريج شده است.

  اند. احمد و ابوداود با سند حسن روايت كرده -3
  بخاري و بيهقي. -4
  ح.نسائي با سند صحي -5
) و بيهقي. ابن قيم 106-104(شماره » مارواه ابوالزبير عن غير جابر«مسلم، ابوعوانه و ابوالشيخ در  -6

در اين خصوص دچار اشتباه شد. وي گفته است: از پيامبر جز همين مورد، در اين باره حديثي روايت 

ه اين قضيه در نشده است. در جواب وي بايد گفت كه، چنين چيزي چگونه صحيح است، درحالي ك

حديث ابن عباس در صحيح مسلم، ابوداود و ترمذي آمده است! ترمذي و ديگران نيز صحيحش 
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  وجوب طمأنينه بين دو سجده
داد، كه هر مفصل و  پيامبر در اين حالت چنان اطمينان و آرامش به خرج مي

به آن شخص هم كه نمازش را درست  .1گشت ه جاي خود برمياستخواني از بدن ب

حالت را تقريباً  وي اين .2»کلذَ لَعفْی يتح مأحدکُ صلَاةُ تتم لَا«داد گفت:  انجام نمي

رفت  كرد به طوري كه گمان مي و گاهي مكث مي .3داد اش، طول مي به اندازة سجده

  .4گويي فراموش كرده است

  

  سجده اذكار بين دو
  گفت: وي در اين نشستن مي

1-  ماللَّه (بودر الفظي: ر) ،نِيافعو ،نِيرباجو ،نِيداهو ،نِيمحارو يل راغْف
نِيفَعارو ،قْنِيزار5»و. 

                                                                                                                          

) از طاووس روايت كرده كه او ابن عمر و 5/12/1(ج» غريب الحديث«. ابواسحاق حربي در  دانسته

مام مالك نشستند و سند آن صحيح است. خدا رحمت كند ا ابن عباس را ديد كه بر نوك پاي خود مي

جماعتي از » صأشار إلي قبرهر وال صاحب هذا القبما منا من أحد إال رد ورد عليه إ«را كه گفت: 

آمده. به نظر من » األصل«كردند كه بحث مفصل آن در  صحابه و تابعين و غيره بدين سنت عمل مي

  اين غير از آن نشستن است كه از آن نهي شده كه در نشستن تشهد خواهد آمد.
  بوداود و بيهقي با سند صحيح.ا -1
  اند. حاكم عالوه بر آن صحيحش دانسته و ذهبي موافق است. ابوداود و حاكم آورده -2
  بخاري و مسلم. -3
بخاري و مسلم. ابن قيم گويد: اين سنت را پس از انقراض عصر صحابه، مردم ترك كردند. كسي كه  -4

واقع اعتنايي به آنچه خالف اين هدايت است  كند و توجهي به خالف آن ندارد در به سنت حكم مي

  ندارد.
  اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبي موافق اوست. ابوداود، ترمذي، ابن ماجه و حاكم آورده -5
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2- يل راغْف بر يل راغْف بسپس تكبير  .2گفت اين دو را در نماز شب مي .1ر

به آن شخص كه نمازش را درست  ،3رفت ة دوم ميگفت و به سجد مي

ين دو سجده فرمود: سپس گزارد پس از سفارش به اطمينان نشستن ب نمي

روي تا مفاصلت آرام گيرند. پس اين  بعد به سجده مي »اهللا اكبر«گويي:  مي

گاهي دستها را با اين تكبير  .4ي نمازت انجام بده كارها را در همه

كرد، سپس  ه دوم همچون سجده اول عمل ميدر سجد ،5افراشت برمي

و بدان شخص سفارش فرمود كه در  ،6داشت تكبيرگويان سر از سجده برمي

هر گاه چنين كردي نمازت  ،7اي اين كار را انجام بده هر ركعت و سجده

__________________________________________________________ 
ابن ماجه با سندي حسن آورده و اين دعا را امام احمد برگزيده است. اسحاق بن راهويه گفته است:  -1

گويد و اگر خواست بگويد: اللهم اغفرلي ... زيرا هردوي آنها اگر شخص خواست اين دعا را سه بار ب

روايت اسحاق مروزي » مسائل امام احمد و اسحاق بن راهويه«از پيامبر روايت شده، همچنين در 

  ) آمده است.19(ص 
كند، به خاطر عدم وجود فرق بين آن و  اين نكته مشروعيت اذكار مزبور را در نماز واجب نفي نمي -2

اند. بنا به رأي آنان اين مسئله در نماز واجب و  ستحب) شافعي، احمد و اسحاق نيز چنين گفتهنقل (م

آن را » مشكل اآلثار«مستحب جايز است. به طوري كه ترمذي روايت كرده امام طحاوي نيز در 

ع كند. زيرا در نماز جايي نيست كه ذكر، در آن مشرو داند و عقل سليم همين را تأييد مي مشروع مي

  نباشد. پس بجاست كه قضيه در اينجا هم از همين قرار باشد. موضوع كامالً روشن و واضح است.
  بخاري و مسلم. -3
اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبي موافق اوست و بخش زايد آن را  ابوداود و حاكم روايت كرده -4

  اند. بخاري و مسلم روايت كرده
ها، اين  اند. احمد، مالك و شافعي در روايتي از آن روايت كرده ابوعوانه و ابوداود با دو سند صحيح -5

  .120از صفحه  2اند. ر.ك: پاورفي  رفع را پذيرفته
  مسلم و بخاري. -6
  اند حاكم صحيحش دانسته و ذهبي موافق اوست. ابوداود و حاكم روايت كرده -7
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گاهي  .1كامل است و اگر چيزي از آن كاستي، نماز ناقص خواهد بود

 .2كرد ها را بلند مي دست

  

  تراحتجلوس اس
نشست، طوري كه هر يك از  پيامبر پس از سجده با تكيه بر پاي چپش راست مي

  .3گشت ها به جاي خود برمي استخوان

  تكيه بر دو دست در برخاستن براي ركعت بعد
ها را بر  در نماز دست .4خاست آنگاه پيامبر با تكيه بر زمين، براي ركعت دوم برمي

حديثي روايت  .5كرد هايش تكيه مي دست خاست بر گذاشت و چون برمي زمين مي

__________________________________________________________ 
  اند و ترمذي صحيحش دانسته. احمد و ترمذي روايت كرده -1
اند. احمد و مالك و شافعي در روايتي از آن ياد  نه و ابوداود با دو سند صحيح روايت كردهابوعوا -2

  اند. كرده
بخاري و ابوداود. اين جلوس نزد فقها به جلوس استراحت شناخته شده است. شافعي اين نوع جلوس  -3

ر شده و آن بهتر ) ذك111/1» (التحقيق«را پذيرفته. همچنين از احمد روايتي شبيه آن آمده كه در 

) گفته 42(ص» مسائل عن اإلمام احمد«است چون وي به اتباع از سنت آزمندتر بوده. ابن هاني در 

داد و  خاست، بر دو دستش تكيه مي است: أباعبداهللا (امام احمد) را ديدم كه چون در ركعت آخر برمي

سحاق بن راهويه است كه در اين شيوه انتخاب امام ا». خاست نشست، سپس برمي بسا نيز كامالً مي

داد چه پير  هايش تكيه مي ) گفته است: اين سنت پيامبر را كه بر دست1/174/2» (مسائل المروزي«

  ).83-2/82» (اإلرواء«دادند. ر.ك:  و چه جوان انجام مي
  بخاري و شافعي. -4
كان يقوم كأنه «حديث ابواسحاق حربي با سند حسن آن را روايت نموده و بيهقي با سند صحيح. و اما  -5

موضوعه است و هر چه با اين مضمون نقل شده باشد ضعيف و ناصحيح » السهم ال يعتمد علي يديه

ام بر  ام. و اينكه إسناد حربي را تقويت كرده ) بيان كرده968و  929و  562» (الضعيفة«است كه در 

تمام المنة في التعليق علي فقه « يكي از فضال گران آمد و ايجاد اشكال كرد كه آن را در كتاب ديگرم

  ام كه بدان مراجعه شود. توضيح داده» السنة
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خاست گويي تير  او سريع برمي :»يديه علَى يعتمد ال السهم كَأَنه يقُوم انَکَ«شده كه 

 »الضعيفة«يشتر آن را در شرح ب . كه جعلي است و»كرد بود و بر دستهايش تكيه نمي

ايستاد با الحمداهللا شروع  وم ميام. و چون براي ركعت د ) آورده968و  929و  562(

داد، جز آنكه  اين ركعت را همچون ركعت اول انجام مي .1ماند كرد و ساكت نمي مي

  گزارد. تر از اولي مي اين ركعت را كوتاه

  

  وجوب قرائت فاتحه در هر ركعت
داد امر به قرائت فاتحه در هر ركعت نمود؛  به كسي كه نمازش را درست انجام نمي

 في ذَلك افْعلْ ثُم« 2كه او را به قرائت آن در ركعت اول امر نمود فرمود:پس از اين
 لِّکُ يف«و در روايتي چنين آمده:  »آن را در تمام نمازت بخوان« .3»كُلِّها صلَاتك

کْرعو فرمود:  4»ة» فلِّکُ ي کْرعة قئتي استدر هر ركعتي قرا« .5»ةٌاَءر«.  

  

__________________________________________________________ 
رود كه براي قرائت دعاي  مسلم و ابوعوانه. در مورد سكوت نفي شده در اين حديث، احتمال مي -1

رود كه اعم از اين باشد، اما  استفتاح باشد و شامل سكوت قرائت استعاذه نيست و نيز احتمال مي

تر است. علما در مورد استعاذه به جز ركعت اول دو نظر دارند. اما قول  ول نزد من راجحاحتمال ا

  آمده است.» األصل«راجح نزد ما مشروعيت آن در هر ركعتي است. تفصيل اين مطلب در 
  ابوداود و احمد با سند جيد. -2
  بخاري و مسلم. -3
  احمد با سند حسن. -4
) جابر گفته است هر 1/52» (مسائل ابن هاني«و احمد در » صحيحش«ابن ماجه و ابن حبان در  -5

كس ركعتي نماز بگزارد و ام الكتاب (فاتحه) را در آن نخواند، نماز نگزارده است؛ به استثناي قرار 

  روايت كرده.» الموطأ«داشتن در پشت سر امام مالك آن را در 
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  تشهد اول
نشست و چنانچه نماز دو  حضرت براي تشهد مي فراغت از ركعت دوم، پس از

به همان صورت جلوس بين دو  ،1نشست ركعتي بود، مانند نماز صبح مفترش مي

 ركعتي. به آن شخص هم كه از نماز سه ركعت يا چهار 2سجده؛ همچنين در تشهد اول

طمأنينه پيدا كن و هر گاه در وسط نماز نشستي «گزارد فرمود:  نمازش را خوب نمي

 .3»ران چپت را مفترش كن؛ يعني آن را بگستران و بر آن بنشين و بعد تشهد را بخوان

نشست كف دست راست را بر روي ران يا زانوي  هر گاه حضرت براي تشهد مي

و انتهاي آرنج راست را  4نهاد و نيز كف دست چپ را بر ران يا زانوي چپ راست مي

پيامبر مردي را كه در نماز بر دست چپ تكيه كرده بود  .5گذاشت بر ران راستش مي

 تجلس الَ«در عبارتي آمده:  .6اين نماز يهود است :(از اين كار) منع كرد و فرمود كه
منشين چون اين نوع نشستن از آن اين گونه « .7»يعذَّبونَ الَّذين جِلْسةُ هذه إِنما هكَذَا

 وبِضغمالْ هي قعدة«حديث ديگري آمده كه  »وندش كساني است كه عذاب مي
لَعهِياين نشستن مغضوبان است« .8»م«.  

  

__________________________________________________________ 
  ) با سند صحيح.1/173نسائي ( -1
  بخاري و ابوداود. -2
  وداود و بيهقي با سند حسن.اب -3
  مسلم و ابوعوانه. -4
  ابوداود و نسائي با سند صحيح. -5
اند و حاكم صحيحش دانسته، ذهبي موافق اوست و اين با حديث بعدي در  بيهقي و حاكم روايت كرده -6

  تخريج شده است.» االرواء«
  احمد و ابوداود با سند حسن. -7
  ـ با تحقيق بنده) آن را صحيح دانسته است. 1284» (أحكام«در  عبدالرزاق روايت كرده و عبدالحق -8
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  حركت دادن انگشت در تشهد
كرد و انگشتان دست راست  پيامبر در تشهد دست چپ را روي زانوي چپش باز مي

 .1دوخت كرد و نگاهش را بدان مي گاه انگشت اشاره را رو به قبله مي را جمع و آن

و گاهي با  2گذاشت خواست اشاره كند انگشت ابهام را روي انگشت وسط مي تي ميوق

كرد  داد و با آن دعا مي كرد حركت مي و هر گاه انگشتش را بلند مي ،3كرد آن حلقه مي

__________________________________________________________ 
) با اضافاتي و با سند 275/2) و نيز ابويعلي (131/1مسم، ابوعوانه و ابن خزيمه. حميدي در مسند ( -1

  اند. صحيح از ابن عمر روايت كرده
  مسلم و ابوعوانه. -2
» صحيح«) و ابن حبان در 2- 1/86/1خزيمه () ابن 208» (المنتفي«ابوداود، نسائي، ابن جارود در  -3

) 287/1) ابن عدي (28/2اند و ابن ملقن آن را صحيح دانسته ( ) با سند صحيح روايت كرده485(

برايش شاهدي آورده و درباره راويش عثمان بن مقسم گفته: در روايت حديث ضعيف است، ولي 

گويد:  امام طحاوي مي». كرد ن دعا ميبا آ«شود. درباره اين جمله حديث كه:  حديث او نوشته مي

به نظر من اين مطلب دليل آن است كه اشاره با ». اين دليل آن است كه در آخر نماز بوده است«

انگشت و حركت دادنش تا هنگام سالم ادامه يابد؛ چون دعا قبل از آن است. مذهب مالك و ديگران 

تواند با انگشت در نماز اشاره كند؟ گفت: آري،  يهمين است. از امام احمد سوال شد كه آيا نمازگزار م

) آورده. به نظر من اين مطلب روشن 1/80» (مسائل عن امام احمد«البته. ابن هاني اين قول را در 

اهللا، و احمد و ديگر ائمه اهلسنت  سازد كه حركت دادن انگشت در تشهد سنت ثابتي است از رسول مي

ان دارند اين كار بيهوده است و  شايسته نماز نيست بايد از خدا اند. آنان كه گم كرده بدان عمل مي

بترسند. چون با اينكه علم به ثبوت اين مطلب دارند، باز به تصور اينكه كاري عبث و بيهوده است، از 

زنند، كه سبك  ها و توجيهاتي مي كنند، و با تكلف دست به تأويل حركت دادن انگشت خودداري مي

تابد و با برداشت امامان مخالف است. عجيب اين است كه آنان در مايل  برنمي ها را زبان عرب آن

كنند كه تخطئه  كنند، گر چه رأيش مخالف سنت باشد؛ چون تصور مي ديگر از امام (احمد) دفاع مي

كنند و سنت ثابت را  احترامي به اوست. باز اين مسأله را فراموش مي اش طعن در وي و بي امام الزمه

كنند و عامالن بدان را هم سرزنش و دانسته يا ندانسته ائمه را به خاطر دفاع از باطل هتك  رد مي

كنند با اينكه شيوه زنان چنان است كه به باطل از امامان دفاع كنند؛ در حالي كه از قضا در  حركت مي
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انگشت اشاره در « .1»السبابةَ يعنِى »الْحديد من الشيطَان علَى أَشد لَهِى«گفت:  و مي

  .»بله با شيطان محكمتر از آهن استامق

كردند كه  صورت عدم انجام آن به يكديگر اعتراض مي بعضي از ياران پيامبر در

حضرت در هر دو تشهد با اين انگشت اشاره  .2مقصود اشاره با انگشت در دعاست

أحد «كرد؛ به او گفت:  نگشتانش دعا ميپيامبر روزي مردي را ديد كه با ا .3كرد مي

   .4و به انگشت سبابه، اشاره كرد »به يكتايي او اقرار كن« »أحد

  

  د اول و مشروعيت دعا در آن هشوجوب ت
چيزي كه به هنگام و اول  .5خواند حضرت در هر دو ركعت يكبار تحيت را مي

كرد سجدة سهو  و چنانچه فراموشش مي ،6بود »للَّه التحيات«گفت:  نشستن مي

                                                                                                                          

كنند) گذشته  ت مياند (و اين پيروان با امامان خويش مخالف اين مسئله آن امامان به سنت پيامبر رسيده

$﴿گيرد؛ زيرا اين سنت وي است،  را نيز مي صاز اين هتك حرمت آنان دامن پيامبر yϑsù â!#t“y_ tΒ 

ã≅yè ø�tƒ š�Ï9≡ sŒ öΝà6ΨÏΒ   ...﴾  اما نهادن انگشت بعد از اشاره يا مقيد كردنش به وقت نفي و اثبات (در

و به دليل اين حديث مخالف سنت است و حديثي اي در سنت ندارد  ال إله إال اهللا گفتن) اصلي و پايه

) 175» (ضعيف أبي داود«گويد نبايد حركتش داد از حيث اسناد ثابت نشده است ـ كه در  كه مي

  ام. تحقيق نموده
) عبدالغني مقدسي 73/1(ق » الدعاء«)، طبراني در 60/1» (األمالي«احمد، بزار، ابوجعفر، بختري در  -1

  ) و بيهقي.249/2» (مسند«سند حسن، روياني در ) با 12/2» (السنن«در 
  ) با سند حسن.2/123/2ابن ابي شيبه ( -2
  نسائي و بيهقي با سند صحيح. -3
اند و ذهبي با وي موافق  ) و نسائي و حاكم صحيحش دانسته2/123/2) و (12/40/1ابن ابي شيبه ( -4

  است و اين ابي شيبه هم  شاهدي دارد.
  مسلم و ابوعوانه. -5
  ).28/2بيهقي از قول عايشه روايت كرده، با اسناد جيدي كه ابن ملقن آورده است ( -6



         169  صنماز پيامبر

 

... للَّه التحيات :فَقُولُوا ركْعتينِ كُلِّ فى قَعدتم إِذَا«كه: نمود  و امر مي 1كرد مي
ريختلْيو كُمدأَح ناِء معالد هبجأَع هإِلَي عدفَلْي اللَّه زلّ عجو هر گاه در هر دو « .2»بِه

ديد تا هر دعايي پسنركعتي نشستيد بگوييد: التحيات ... هر يك از شما مخير است 

ة سلْج لِّکُ يا فوولُقُ«. و در روايتي آمده كه: »بگويد و خدا را با آن بخواند
اتيحگزارد همين چيز را سفارش  به آن شخص هم كه نمازش را نادرست مي .3»الت

داد تشهد را هم  اي از قرآن را به يارانش تعليم مي ور كه سورهطفرمود. پيامبر همان 

   .5(با صداي پايين خواندن) تشهد است . سنت اخفاء4عليم دادت

  

  انواع و اشكال تشهد
  هايي از تشهد را به يارانش آموخت: پيامبر شكل

طور كه  ابن مسعود گفته است: دستم در دست پيامبر بود كه پيامبر همان -1

 تالتحيا«آموخت تشهد را نيز به من آموخت:  اي از قرآن را به من مي ورهس
لَّهل اتلَوالصو اتبالطَّيو الَمالس كلَيا عهأَي بِىةُ النمحرو اللَّه هكَاتربو 

الَما السنلَيلَى ععو ادبع اللَّه نيحالالص دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه اللَّه دهأَشأَنَّ و 
فرمانروائى، رحمت و بركت و پاكى مخصوص « .»ولُهورس عبده محمداً

اهللا است]، سالم و رحمت و بركات خدا بر تو باد اى پيامبر، سالم بر ما و 

 »بحق«كليه بندگان صالح خدا، من گواه مى دهم كه هيچ معبودى بجز اهللا 

 »بنده و رسول اوست صوجود ندارد و محمد 

__________________________________________________________ 
  ).338نيز تخريج شده است (» إرواء الغليل«بخاري و مسلم؛ در  -1
) با سند صحيح. به نظر من ظاهر حديث داللت دارد بر 3/25/1» (الكبير«نائي، احمد و طبراني در  -2

  اينكه به دنبال آن سالم گفتن نباشد. اين سخن ابن حزم (ره) است.مشروعيت دعا در هر تشهدي ولو 
  نسائي با سند صحيح. -3
  بخاري و مسلم. -4
  اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبي با وي موافق است. ابوداود و حاكم روايت كرده -5
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ه ايشان در قيد حيات بود، ولي زماني كه خوانديم ك اين را زماني بدين گونه مي

   .1السالم علی النبیگفتيم:  رحلت فرمود تنها مي

طور كه  ابن عباس گويد: رسول خدا تشهد را اين گونه به ما تعليم داد همان -2

 أَيها علَيك السالَم للَّه الطَّيبات الصلَوات الْمباركَات التحيات :قرآن را

__________________________________________________________ 
اند.  ه) روايت كرد258/2» (مسند«) سراج و أبويعلي در 1/90/2بخاري، مسلم، ابن ابي شيبه ( -1

) تخريج شده است. درباره سخن ابن مسعود كه در زمان حيات حضرت 321» (اإلرواء«همچنين در 

بايد گفت: البد اين » السالم علي النبي«گفتند و پس از رحلتش  مي» السالم عليك أيها النبي«رسول 

م علي النبي) بنا به دستور حضرتش بوده است عايشه نيز تشهد را به همين صورت، (يعني گفتن السال

) با 11/54/1(ج » الفوائد«) و نيز مخلص در 9/1/2(ج » مسندش«آموخت. سراج در  به ديگران مي

السالم عليك أيها «اند. حافظ گويد: اصحاب  دو سند صحيح اين مطلب را از عايشه روايت كرده
رك كردند و او را گفتند، ولي چون رحلت كرد خطاب را ت را با كاف در زمان حيات پيامبر مي» النبي

گويد: سبكي در  وي در جايي ديگر مي» السالم علي النبي«گفتند:  كردند و مي با لفظ غائب ياد مي

گويد: اين كار صحابه دليل است بر اينكه  بعد از ذكر اين روايت از ابي عوانه، مي» شرح المنهاج«

  الم علي النبي.خطاب در سالم كردن بر پيامبر غيرواجب است و بايد چنين گفت: الس

به عقيده من هم همين صحيح است؛ چون درصحيح بخاري به ثبوت رسيده است. براي اين روايت متابعي 

گويد: ابن جريج به نقل از عطا به من خبر داد كه صحابه زماني كه حضرت  قوي يافتم. عبدالرزاق مي

گفتند: السالم  رحلت فرمود مي و پس از آنكه »السالم عليك أيها النبي«گفتند:  در قيد حيات بود مي

  علي النبي.

اين روايت از حيث سند، صحيح است اما سعيد بن منصور از طريق ابي عبيده بن عبداهللا بن مسعود از 

گويد: ابن عباس گفت:  پدرش روايت كرده كه پيامبر تشهد را به آنان ياد داد و آن را ذكر كرده. مي

  .»السالم عليك أيها النبي«گفتيم:  ميزماني كه حضرت در قيد حيات بودند ما 

دهيم و پيداست كه آنچه ابن عباس گفته از  ابن مسعود گفت: به ما چنين ياد داده شده، ما نيز چنين ياد مي

روي مباحثه گفته و ابن مسعود بدان رجوع نكرده، ليكن روايت بخاري قويتر است؛ چون اباعبيده آن 

يده نيز ضعيف است. اين سخن حافظ را كه آورديم مورد قبول را از پدرش نشنيده. و سند تا ابوعب

  گروهي از علماي محقق چون قسطالني، زرقاني، لكنوي و غيره است.
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بِىةُ النمحرو اللَّه هكَاتربو الَما السنلَيلَى ععو ادبع اللَّه نيحالالص دهأَش 
 عبدهو در روايتي ديگر: « اللَّه رسولُ محمدا أَنَّ وأَشهد اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ

ولُهسر1»و.  

 داد: شهد را چنين تعليم ميپيامبر ت :ابن عمر گويد كه -3

اتيحالت كَاتاربالْم اتلَوالص اتبالطَّي لَّهل الَمالس كلَيا عهأَي بِىةُ النمحرو 
اللَّه هكَاتربو الَما السنلَيلَى ععو ادبع اللَّه نيحالالص دهالَ أَنْ أَش ا إِالَّ إِلَهللَّه 

   .2ورسولُه عبده محمدا أَنَّ وأَشهد وحده ال شريك له

داد: هر گاه  ابوموسي اشعري گويد كه رسول خدا تحيات را چنين تعليم مي -4

 السلَام للَّه الصلَوات الطَّيبات التحياتنشستيد اولين سخنتان اين باشد: 
كلَيا عهبِ أَيالنةُ يمحرو اللَّه هكَاتربو لَاما السنلَيلَى ععو ادبع اللَّه 

نيحالالص دهلَا أَنْ أَش إِلَّا إِلَه اللَّه دهأَشا أَنَّ ودمحم هدبع ولُهسر3و. 

عمر بن خطاب مردم را درحالي كه بر منبر بود چنين تشهد را آموزش  -5

 علَيك السالَم للَّه، الطَّيبات الصلَوات للَّه، الزاكيات للَّه، التحياتداد:  مي
 الصالحني، اللَّه عباد وعلَى علَينا السالَم وبركَاته، اللَّه ورحمةُ النبِى أَيها

دهالَ أَنْ أَش إِالَّ إِلَه ،اللَّه دهأَشا أَنَّ ودمحم هدبع ولُهسرمانند تشهد  .و

 .4دروايت شده از ابن مسعو

  

__________________________________________________________ 
  مسلم، ابوعوانه، شافعي و نسائي. -1
  اند. دار قطني صحيحش دانسته. ابوداود و دار قطني روايت كرده -2
  مسلم، ابوعوانه، ابوداود و ابن ماجه. -3
) آن را تخريج كرده و همچنين سراح و مخلص (به طوري كه آمد) و بيهقي 1/293ي  شيبه (ابن اب -4

  ) عبارت از اوست.2/144(



 صنماز پيامبر        172
 

  صلوات بر پيامبر، زمان و اشكال آن
و آن را براي  1فرستاد پيامبر در تشهد اول و نيز ساير تشهدها بر خود صلوات مي

ع و اشكالي از و آنان را به فرستادن صلوات امر فرمود. او انوا 2امتش تشريع كرد

  آيد: زير مي يارانش تعليم فرموده كه درصلوات را به 

1- ملِّى اللَّهلَى صع دمحلَى3معلِ وأَه هتيلَى بعو اجِهوأَز هتيذُرا وكَم تلَّيص 
 بيته هلِأَ وعلَى محمد علَى وبارِك مجِيد حميد إِنك إِبراهيم آلِ علَى

 .مجِيد حميد إِنك إِبراهيم آلِ علَى باركْت كَما وذُريته أَزواجِه وعلَى
__________________________________________________________ 

  ) و نسائي.2/324» (صحيحش«ابوعوانه در -1
دانيم كه چگونه بر تو (در تشهد) سالم بفرستيم ولي صلوات  ياران رسول به وي گفتند: اي پيامبر، مي -2

مود: بگوييد: اللهم صل علي محمد ... اين حديث داللت بر مشروعيت صلوات را چگونه بفرستيم؟ فر

ذكر شده مذهب امام  شافعي همين » األم«طور كه به صراحت در كتاب در  در هر دو تشهد دارد. همان

) (چاپ المكتب 1/263» (الروضه«) و 3/460» (المجموع«است. از نظر يارانش همچون نووي در 

ذيل «بطوري كه ابن رجب در » االفصاح«صحيح است. وزير بن هيبره حنبلي در  االسالمي) نيز همين

) نقل كرده است آن را اختيار كرده. احاديث فراواني دربارة صلوات بر پيامبر آمده 1/280» (الطبقات

ام و چيزي از  آورده» األصل«كه شامل هر تشهدي است و مختص به تشهد اخير نيت و من در تعليق 

ام، چون مطابق با شرايط ما نيت، هر چند از حيث معني همديگر را تقويت  متن نياوردهآن را در 

ام.  آورده» األصل«كنند. مخالفان دليل درستي ندارند كه بدان احتجاج كنند و من بطور مفصل در  مي

در تشهد نيست، در سنت هيچ » اللهم صلي علي محمد«چنان كه مكروه دانستن خواندن افزون بر:  هم

ي پيامبر را پيروي نكرده  بنياد و دليلي ندارد. وانگهي، به نظر ما هر كس چنين كند دستور پيش گفته

  ».األصل«براي تتمة اين بحث ر.ك: » اللهم صلي علي محمد و علي آل محمد«كه فرمود: بگوييد: 
يد: صلوات گو بهترين چيزي كه در معناي صلوات بر پيامبر گفته شد سخن ابوالعاليه است كه مي -3

خداوند بر پيامبرش ثنا و ستايش و بزرگداشت او است. و صلوات مالئكه و غير هم بر وي طلب 

همين ثنا و تعظيم از خداي متعال است. و مراد طلب فراوان آن است نه اصل صلوات. حافظ آن را در 

جالء «قيم در ذكر كرده و اين قول مشهور را كه صلوات خداوند رحمت است رد كرده. ابن » الفتح«

  آن را به طور مفصل بحث كرده و بهتر از او كسي بحث نكرده.» األفهام
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چنان  خداوندا، بر محمد و اهل بيت و زنان و فرزندانش درود فرست، هم«

توده و بزرگواري و محمد و سكه بر آل ابراهيم درود فرستادي، همانا تو 

ك چنان آل ابراهيم را مبار ان و فرزندانش را مبارك گردان، هماهل بيت و زن

. حضرت خود در تشهد چنين دعا »گرداندي، تويي ستوده و بزرگوار

  .1كرد مي

اللَّهم صلِّ علَى محمد وعلَى آلِ محمد، كَما صلَّيت علَى إِبراهيم وعلى  -2
مح كإِن ،مياهرآلِ إِب ،دمحلَى آلِ معو دمحلَى مع ارِكب ماللَّه ،دجِيم دي

 .2آلِ إِبراهيم، إِنك حميد مجِيد (ژ) كَما باركْت علَى إِبراهيم وعلَى

3- ملِّ اللَّهلَى صع ،دمحآلِ مو دمحا مكَم تلَّيلَى صع يماهرآ إِبلِو 
،يماهرإِب ارِكبلَى وع دمحآلِ مو دمحا مكَم كْتارلَى بع يماهرآلِ إِبو 
،يماهرإِب كإِن يدمح جِيد3م. 

4- ملِّى اللَّهلَى صع دمحم بِىالن ىلَى اُألمعآلِ و دمحا مكَم تلَّيلَى صع 
يماهرآ إِبلِو يماهرإِب ارِكبلَى وع دمحم بِىالن ىا اُألمكَم كْتارلَى بع 
يماهرلَى إِبعآلِ و يماهرإِب كإِن يدمح جِيد4م. 

__________________________________________________________ 
  احمد و طحاوي با سند صحيح. -1
گويد: اين  ) مي68/2اند و ابن منده ( ) آورده138/1)، بخاري، مسلم و حميدي (159/47نسائي ( -2

  حديثي ات كه برصحتش اجماع دارند.

هاي  و حاوي و بيهقي و احمد نيز نسائي آمده است. كه به شكلژ ـ اين اضافات در روايت بخاري 

) حديث صحيحي را 198(ص» جالء األفهام«). اين سخن ابن قيم در 7و  3ديگري هم آمده (شماره 

كه در ان فقط ابراهيم و آل ابراهيم با هم باشد كه به تبعيت از استادش ابن تيميه آورده، محل اعتبار 

  نيست.
  ) با سند  صحيح.44/2(ق » مسندش«و ابويعلي در احمد، نسائي  -3
) آن را 161-159) ابوداود و نسايي (2/132/1» (المصنف«مسلم، ابوعوانه، ابن ابي شيبه در  -4

  اند و حاكم صحيش دانسته. آورده
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5- ملِّ اللَّهلَى صع دمحم كدبع كولسرا وكَم تلَّيلَى صع يماهرإِب ارِكبو 
  .1إِبراهيم وآلِ إِبراهيم علَى باركْت كَما محمد وآلِ حمدم علَى

6- ملِّ اللَّهلَى صع دمحلَى معو اجِهوأَز هتيذُرا وكَم تلَّيلَى صآلِ ع يماهرإِب 
ارِكبلَى وع دمحلَى معو اجِهوأَز هتيذُرا وكَم كْتارلَى بآلِ ع يماهرإِب 

كإِن يدمح جِيد2م. 

7- ملِّ اللَّهلَى صع دمحلَى معآلِ و ،دمحم ارِكبلَى وع دمحلَى معآلِ و 
دمحا مكَم تلَّيص كْتاربلَى وع يماهرلَى إِبعآلِ و ،يماهرإِب كإِن يدمح 

 .3يدمجِ

  فوايد مهمي كه صلوات بر پيامبر در بردارد

در اغلب موارد صلوات بر پيامبر، ابراهيم و  : چنانكه مالحظه شدفايده اول

  خاندانش نيز ذكر شده است.

ت كه در زبان عربي هم خود شخص جزو آل و خاندان به سعلت اين امر آن ا

اوند در سورة آل عمران آية آيد و هم افرادي كه به وي منسوبند. چنانكه خد حساب مي

  فرمايد: يم 23

﴿¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu %%%% [[ [[nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ#### uu uu uu uuρρρρ zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ#### uu uu uu uuρρρρ tt ttββββ≡≡≡≡ tt tt���� ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏãããã ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$   .)33/ آل عمران(  ﴾####$$

__________________________________________________________ 
چاپ اول و  28(ص » علي النبي ةفضل الصال«بخاري، نسائي، طحاوي، احمد و اسماعيل قاضي در  -1

  ».وم المكتب اإلسالمي با تصحيح نگارندهچاپ د 62ص 
  بخاري و مسلم. -2
(ص » الجالء«اند. ابن قيم در  ) با سند صحيح آورده79/2» (المعجم«حاوي و ابوسعيد ابن اعرابي در  -3

شمارد. نگارنده  دهد و آن گاه صحيحش مي ) آن را به محمد بن اسحاق سراج نسبت مي14-15

ن إبراهيم و آل ابراهيم با هم آمده، حال آن كه ابن قيم و استادش گويد: در اين مورد جمع بي مي

  كنند. چنانكه در صفحات قبل آمد آن را انكار مي
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  .»به راستى خدا آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برگزيد«

﴿HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ#### uu uu 77 77ÞÞÞÞθθθθ ää ää9999 (( (( ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ ‾‾ ‾‾gggg ªª ªªΥΥΥΥ 99 99���� yy yyssss || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000﴾  )34/ قمر(  

  .»جز خانواده لوط آنان را به هنگام سحر نجات داديم«

خدايا بر آل ابي « »یفَوأَ يبِأَ لَِآ علَى صلِّ اللَّهم«گفت:  نقل است كه پيامبر مي

  آمده: 73همچنين در لفظ اهل بيت به طوري كه در سوره هود آيه  »اوفي درود فرست

﴿àà ààMMMM uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ çç ççFFFF≈≈≈≈ xx xx.... tt tt���� tt tt//// uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$   .)73/ هود(  ﴾####$$

  .»بخشايش خداوند و بركاتش بر شما، اهل اين خانه باد«

و به همين «گويد:  يم خود در آنان داخل است. شيخ اإلسالم ابن تيميه ميابراه

ا مکَ«و  »كَما صلَّيت على آلِ إِبراهيم«آيد:  كه در اكثر الفاظ چنين مي خاطر است
بکْارت إِ ی آلِلَعبيارهآيد؛ چون ابراهيم  مي »إبراهيم«و در بعضي موارد خود لفظ  »م

ت و ساير اهل بيتش به خاطر تبعيت از وي آن بركت را به سو زكات اصل ا ةدر صال

، تا اين دو مطلب را اند آورند. در برخي از الفاظ اين و آن هردو ذكر شده دست مي

  .»يادآور شوند

كَما صلَّيت « عالوه بر اين مطالب، اين بحث مطرح بوده است كه چرا گفته شده:
مياهرلَى إِببه  علت و وجه شبه چيست؟ چون بديهي است كه مشبه فروتر از مشبه »...ع

است، و در اينجا عكس قضيه است، چون حضرت افضل و برتر از ابراهيم است. 

خواسته شده از هر صالتي ديگر كه به  ةكه صال افضليت حضرت نيز مقتضي آن است

  دست آمده يا به دست خواهد آمد، بهتر و برتر باشد.

تا است و همة آنها در كتابهاي  هاند كه حدوداً د هاي گوناگوني بدان داده علما پاسخ

يك جواب كه  آمده است كه همه ضعيف و سست هستند، جز »الجالء«و  »الفتح«

اند و آن قول كسي است كه  سالم و ابن قيم آن را نيك شمردهتر است و شيخ اإل قوي

گويد: همانا در خاندان ابراهيم انبيا وجود دارد، ولي درخاندان محمد چنين كساني  مي

نيست. پس چون عين همان درود ابراهيم و خاندان وي (كه انبيا در آن قرار دارند) 
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آن باشند، بدانان محمدسزاوار  براي محمد و خاندانش درخواست شود آن مقدار كه آل

و افزون بر آن كه به پيامبران و از  )رسند چون آنان به مقام پيامبران نميگيرد ( تعلق مي

سان آن حضرت امتيازي  رسد، و بدين مي صجمله تعلق داشت، به حضرت محمد

گويد: اين سخن بهتر از همة آن  شود. ابن قيم مي كند كه شامل ديگران نمي كسب مي

ابراهيم است، كه اند: محمد از خاندان  ال است و بهتر از آن، سخني است كه گفتهاقو

اند، در آن وي  در آن وي داخل باشد. بنابراين اگر ديگرپيامبراني كه از ذريه ابراهيم

گوييم: (كما صليت علي آل  تر است. پس اينكه مي اهللا برازنده شوند، رسول داخل مي

اند و آنگاه  ساير انبيايي خواهد شد كه از ذرية ابراهيم إبراهيم) شامل درود بر وي و

اي  خداوند ما را امر كرده كه اختصاصاً بر او و خاندانش درود بفرستيم؛ به همان اندازه

درود  )كه او هم در زمرة آنان است( ابراهيم ساير آل كه به طورعام بر وي همراه

شود و امتياز  آنان حاصل ميفرستيم و براي خاندانش نيز درودي فراخور حال  مي

  ماند از آن حضرت خواهد بود. بيشتري كه مي

اهللا با هم، كاملتر است از درود  شك درود فرستادن بر آل ابراهيم و رسول بي

بدون ذكر ايشان. پس با اين وصف فرستادن درود بر حضرت برتر از درودي فرستادن 

ست كه فايدة اين تشبيه پديدار شود. در اين حالت ا است كه برابراهيم فرستاده مي

آيد. صلوات با اين لفظ بسي بزرگتر از ساير الفاظ است. پس با اين تشبيه فضل و  مي

فصلی شود.  برتري وي بر ابراهيم و كل خاندانش كه انبيا هم از زمره آنانند آشكار مي
 اللَّهم .هتمأُ نع اًاهللا عليه وعلى آله وسلم تسليما کثريا وجزاء عنا أفضل ما جزی نبي

 علَى وبارِك إِبراهيم، وآلِ إِبراهيم علَى صلَّيت كَما محمد وآلِ محمد، علَى صلِّ
دمحآلِ مو دمحا مكَم كْتارلَى بع يماهرآلِ إِبو ،يماهرإِب كإِن يدمح جِيدم.  

كند كه در تمام اين موارد، آل پيامبر و ازواج  گرامي مالحظه ميخواننده : فايدة دوم

اكتفا كند نه اين  »محمد علَى صلِّ اللَّهم«و خاندانش ذكر شده بود. اگر كسي تنها به 

و ناگزير بايد يكي از  عمل سنت خواهد بود، و نه آنشخص اجرا كنندة دستور پيامبر.

شافعي  قي بين تشهد اول و دوم نيست. اين سخن اماماين اشكال را كامل بگويد. و فر
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تشهد اول و دوم به يك گونه است، فرقي ميان آن دو «) است كه: 1/102در األم (

از آن دو  نيست. مقصودم از تشهد، هم شامل تشهد است و هم صلوات بر پيامبر، يكي

علمي در  هاي هاي اين زمانه و تشتت . از عجايب شگفتي»گيرد جاي ديگري را نمي

اد ت از مردم در انكار صلوات بر آل پيامبر است مقصود استساين دوره، اصرار برخي ا

رغم وجود احاديثي  است؛ علي »اإلسالم الصحيح«محمد اسعاف نشاشيبي در كتابش 

اير منابع كه از گروه زيادي از صحابه روايت گشته كه از جملة سو  »صحيحين«در 

ه، ابوحميد ساعدي، ابوسعيد خدري، ابومسعود انصاري، توان از كعب بن عجر آنان مي

ابوهريره و طلحه بن عبيداهللا نام برد كه از حضرت سؤال كردند چگونه بر تو صلوات 

بفرستيم؟ وي آنان را بدان گونه كه ذكرشد تعليم داد. دليل استاد نشاشيبي در انكار 

=θH#)﴿فرستادن درود بر خاندان پيامبر اين است كه در آية  |¹ Ïµø‹ n= tã (#θßϑ Ïk= y™uρ $̧ϑŠÎ= ó¡n@﴾ 

بب آن را انكار سذكري از احدي جز خود پيامبر نيامده. و به همين ) 56(احزاب: 

ؤال كردند اصرار دارد كه چنين سكند و در انكار اين مطلب كه صحابه از پيامبر  مي

 :گويد كه نبوده، زيرا معناي صلوات نزد صحابه مشخص بود و آن دعاست. بعد مي

اي است آشكار.  چگونه ممكن است چنين چيزي بوده باشد؟! حال آن كه اين مغالطه

باشد كما اينكه در تمام روايتي كه  چون سوال درباره كيفيت فرستادن صلوات مي

دربارة كيفيت ت كه آنان از وي سمورد ني آورديم بدان اشاره رفت. بنابراين بي

تا شارع حكيم و عليم بر ايشان روشن  تند پرسيده باشند،سدان مشروعيت آنچه نمي

ايشان را از سؤال كردن دربارة  »ةصال«ان كه اطالع آنان از معناي لغوي سازد؛ هم چن

%θßϑŠÏ#) ﴿ي  كيفيت گزاردن نماز بنا به آيه r&uρ nο4θn= ¢Á9 ساخت و اين چيزي  نياز نمي بي ﴾#$

نند كه پيامبر مفسر دا دليل وي نيز درست نيست، چون همة مسلمانان مياست آشكار. 

  فرمايد:  مي 44ت به طوري كه خداوند متعال در سورة نحل آية سكالم خدا

﴿!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### tt tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))﴾  )44 حل/ن(.  
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تاديم تا آنچه را كه براي مردم فرو فرستاده شد سو قرآن را بر تو فرو فر«

  .»ن كنيبرايشان بيا

وي نيز كيفيت صلوات بر خود را بيان كرده و در آن ذكر آل آمده. پس آن را بايد 

  از سورة حشر؛ 7به مدلول آية  پذيرفت،

﴿!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù﴾  )7/ حشر(.  

  .»و آنچه كه رسول [خدا] به شما بدهد، آن را بگيريد«

) تحقيق 4247 /163( »ةخريج المشكات«بر در حديث صحيح و مشهوري كه در پيام

ه شده و بدانيد كه قرآن به من داد« »معه ومثْلَه الْقُرآنَ أُوتيت إِنى أَالَ«فرمايد:  شده مي

كه فريب اين  دانستم كه نشاشيبي و ديگراني اي كاش مي »مانند آن نيز همراهش است

كند و يا ترك نماز و روزه  ار مياند خود تشهد را در نماز انك سخن باطل وي را خورده

گويند؟! چون خداوند در قرآن ذكري از  ورزد چه مي را بر زنان در ايام حيض انكار مي

تشهد نكرده و تنها از قيام و ركوع و سجود سخن به ميان آورده، همچنين قرآن نماز و 

با روزه را از زن حائض ساقط نكرده بلكه تنها از وجوب آن سخن گفته است. آيا 

چنين استداللي بايد روي موافقت نشان داد؟ مگر قرآن همه چيز را گفته است؟! پس 

قول و فعل پيامبر چه جايگاهي خواهد داشت؟ آنان بايد به خود بيايند، چرا كه با اين 

لمانان بايد سشوند؛ لذا بايد راه درست را بيابند. م شيوه از گروه مسلمانان خارج مي

ت. نبايد از راه درست منحرف شد كه سن بدون سنت ممكن نيآگاه باشند كه فهم قرآ

اش همان بود كه  كه سيبويه زمانه باشيم. نمونهبه مقصود نخواهيم رسيد، هر چند 

شناسان بزرگ است ولي چنانكه ديديم  گذشت. نشاشيبي با آنكه از دانشمندان و زبان

ياري نجسته بلكه  رفته چون در فهم قرآن از سنت زبان گشته و به خطا ير علمسا

هاي فراواني ذكركرد كه در اينجا مجال آن نيست و به آنچه كه گفتيم  توان نمونه مي

  كنيم و اهللا الموفق. بسنده مي

ر هيچ يك از موارد ياد شده واژة كه د ي: خواننده گرامي مالحظه كردفايدة سوم

كنون مجال بررسي نبود. برخي از متأخران در اين باره اختالف نظر دارند كه ا »سيد«
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به [ آوريم سقالني را در اين باره ميآن نيست. در اينجا عقيده حافظ ابن حجر عكامل 

چون  ]اعتبار اينكه وي يكي از علماي بزرگ شافعي و جامع علوم حديث و فقه است

نزد متأخران شافعي مذهب خالف تعليم پيامبر تداول يافته است. حافظ محمدبن 

از ابن  :1گويد از مالزمان ابن حجر بود. وي مي /هـ)  835- 790محمد غرابيلي (

وال سحجر درباره كيفيت صلوات بر پيامبر در نماز يا غير نماز (واجب يا مستحب) 

شد كه آيا آوردن عنوان سيادت براي وي درست است يا نه؟ بطوري كه بعضي 

د ولد علی سي«و يا  »خللقد اعلی سي«يا  »محمدسيدنا  علَى صلِّ اللَّهم«گويند:  مي
؟ كداميك بهترند: »محمد علَى صلِّ اللَّهم«يا اينكه مختصر و كوتاه بايد گفت:  »آدم

است، يا نياوردنش به سبب نبودن  صآوردن لفظ سيادت به خاطر اينكه صفت پيامبر

  آن در روايات؟

شده بهتر است.  ابن حجر چنين پاسخ داد: اتباع و پيروي از آنچه مأثور وروايت

شايد ترك آن به سبب تواضع از جانب پيامبر بوده است. چنانكه وقتي  نبايد گفت كه

در حالي كه آورد.  سلم) را بر زبان نميعليه و شد عبارت (صلي اهللا نام وي برده مي

امت حضرت به گفتن صلوات به هنگام برده شدن نام وي، تشويق شده است. به نظر 

دادند، ولي چيزي در اين  بود صحابه و تابعين آن را انجام مي ر ميما اگر اين كار بهت

ايم با آنكه بسياري چيزها از آنان روايت گشته است. امام شافعي  باره در متون نيافته

را بزرگ ميداشت. در آغاز كتابش كه اساس پيروان مذهب اوست بيش از همه، پيامبر 

کلما اکرون وکلما ذکره الذ«دهد كه  و ادامه مي »دمحم علَى صلِّ اللَّهم«گويد:  مي
تنباط سكه گويي وي ادامه دادن آن را از حديث صحيحي ا »غفل عن ذکره الغافلون

در حديث صحيحي آمده كه حضرت  »سبحان اهللا عدد خلقه«گويد:  كرده كه مي

ي فرمود: داد، به و آن را طول ميكرد و  رسول، ام المؤمنين را ديد كه تسبيح زياد مي

سه شود از آن سنگين تر ام كه اگر با تسبيحت مقاي بعد از تو كلماتي را در تسبيح گفته«

__________________________________________________________ 
  نگهداري شده در المكتبة الظاهرية. ي به نقل از نسخه -1
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داشت. قاضي عياض در  ميجامع را دوست . حضرت دعاهايي اين چنين »خواهد بود

بخشي را دربارة چگونگي صلوات بر پيامبر نوشته است و در آن آثار  »الشفاء«كتاب 

از گروهي از صحابه و تابعين رسند)  وار به شخص مي سلسله اي را (آثاري كه مرفوعه

نيامده است. از جمله اين موارد  »سيدنا«آنان كلمة يك از اقوال آورده كه در هيچ 

اللهم داحی املدحوات «داد:  سخن علي است كه كيفيت صلوات را چنين تعليم مي
يتک علی ونوامی برکاتک وزائد حتاملسموکات، اجعل سوابق صلواتک  ئبارو

ها! و اي  خداوندا! اي گسترانندة زمين« »رسولک الفاتح ملا أغلقحممد عبدک و

بنده و رسولت  را بر محمد،آفرينندة آسمانها! درودها وبركات فراوان و تحيات زيادت 

به اين الفاظ  �على  ودمراجع دربرخي (در  .»گشايندة درهاي بسته است، بفرست كه

 فطرا على القلوب وجبار سوكاتمامل وبارئ دحواتامل داحي اللهمآمده است: 
 حممد على حتيتك ورأفة بركاتك ونوامي صلواتك شرائف اجعل وسعيدها شقيها
  )أغلق ملا والفاتح سبق ملا اخلامت ورسولك عبدك

صلوات اهللا الرب الرحيم واملالئکة املقربني «گفت:  ز علي باز روايت شده كه ميا
علی  ،هداء والصاحلني وما سبح لک من شیء يا رب العاملنييقني والشالصدوالنبيني و

و  صلوات خداي بخشندة مهربان« »حممد بن عبداهللا خامت النبيني و إمام املتقني

كند، اي  صديقان و شهداي صالح و هر آنچه تو را تسبيح مي فرشتگان مقرب و انبيا و

  .»پيشواي پرهيزگاران باديامبران و پروردگار جهانيان! بر محمد بن عبداهللا، خاتم پ

وبرکاتک  اللهم اجعل صلواتک«گفت:  از عبداهللا بن مسعود روايت شده كه مي
خداوندا! صلوات « »ک علی حممد عبدک ورسولک إمام اخلري ورسول الرمحةرمحتو

و رسول رحمت  ات و امام خير و بركات و رحمتت را بر محمد بنده و فرستاده

   .»بفرست

خواهد جامي سيراب از  گفت: هر آنكه مي شده كه مياز حسن بصري روايت 

علی آله وأصحابه اللهم صلی علی حممد و «مصطفي بنوشد بايد بگويد: چشمه 
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بر خداوندا! « »هوأزواجه وأوالده وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه وحمبي

و ا و ياران ياران و همسران و فرزندان و ذريه و اهلبيت و داماده محمد و خاندان و

ست كه من ترجيح ميدهم و در اين آن چيزي ا .»پيروان و دوستدارانش درود فرست

صلوات بر پيامبر آمده است. مواردي ديگر نيز در آن  دربارة چگونگي »شفاءال«كتاب 

ذكر شده است. روايتي را ابن ماجه تخريج كرده است كه ابن مسعود در صلوات بر 

كه  »الْمرسلني سيد علَى وبركَاتك ورحمتك صالَتك اجعلْ اللَّهم« گفت: پيامبر مي

اسنادش ضعيف است و حديث علي را كه بدان اشاره شد طبراني ذكر كرده و از حيث 

فضل «و ناآشنايي است كه در شرح كتاب  اشكال است، اما در آن الفاظ غريب اسناد بي

ياد كند اند كه اگر كسي سوگند  ام. شافعيه يادآور شده اثر حسن بن فارس آورده »النبي

خواهد فرستاد، راه بيرون آمدن از سوگند آن است  صكه بهترين صلوات را بر پيامبر

 »اللهم صل علی حممد کلما ذکره الذاکرون وسها عن ذکره الغافلون«كه بگويد: 
. نووي »بفرستذاكران و غفلت غافالن درود خداوندا! بر محمد به اندازة ذكر «

اللَّهم صلِّ علَى محمد وعلَى آلِ «درست آن است كه چنين گفته شود:  :گويد مي
كَم ،دمحممياهرلَى إِبع تلَّيگروهي از متأخران در مورد كيفيت اين دو »ا ص .

ت يكي را ها چيزي وجود ندارد كه بتواند فضيل اند كه در آن صلوات اين ايراد را گرفته

حيث نقل ثابت كند، اما از جهت معني افضليت مورد نخست آشكار  بر ديگري از

مسئله را مطرح نموده هيچ است. نكتة مسلم در كتب فقهي اين است كه هر كس اين 

بود، چنان از همه پنهان  را نياورده. اگر افزودن اين كلمه شايسته مي »سيدنا«يك لفظ 

ارند. در هر حال خير در اتباع از سنت است، واهللا اعلم. ماند كه آن را مهمل بگذ نمي

در  »سيد«به عدم مشروعيت گفتن  /گويم: اين قايل نبودن حافظ ابن حجر  مي

باشد. حنيفه نيز قايل به همين  مي صصلوات بر پيامبر، به خاطر تبعيت از امر پيامبر

  اند. چرا كه اتباع از وي دليل و نشانة حب اوست:  مسئله
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داريد، از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوست  بگو: اگر خدا را دوست مى«

  .»بدارد

كاملترين «) گفته است: 1/265( »ضةالرو«ه همين جهت است كه امام نووي در ب

. مطابق نوع سوم كه لفظ سيادت »باشد ... ميعلَى محمد اللَّهم صلِّ«صلوات بر پيامبر 

  در آن نيست.

بدان كه نوع اول و چهارم از اين موارد تعليم رسول خدايند كه : فايدة چهارم

توانند بهترين  يده بودند. بنابراين، اين دو ميساصحابش از وي دربارة كيفيت صلوات پر

همين سبب  گزيد و به ن جز بهترين را برنميآنها باشند، چون وي براي خود و ديگرا

اين را درست دانسته كه اگر كسي سوگند ياد كرد كه  »ضةالرو«بود كه نووي در 

بهترين درود را براي پيامبر خواهد گفت، جز با همان الفاظ (كه قبالً ذكر شد) از 

هر كس به اين  :گويد شود. سبكي در تأييد سخن وي مي سوگند خود خارج نمي

رت بر پيامبر صلوات بفرستد يقيناً درست است ولي اگر عبارت ديگري را بياورد صو

چون اصحاب پرسيدند كه اي رسول خدا،  ،بداند كه از روي شك و گمان چنين كرده

چگونه بر تو صلوات بفرستيم؟ وي فرمود: بگوييد: اين بود كه حضرت به اصحاب 

  .چنين آموخت كه همان الفاظ را بر زبان بياورند

گويد:  ) مي27/1 ) آن را آورده، سپس در (ق/25/2(ق  »الدر المنضود«هيثمي در 

چنانچه نمازگزار به هر كدام از كيفياتي كه در احاديث صحيح آمده عمل نمايد به 

  رسد. مقصود مي

طوري  بدان كه تلفيق نوعي از صلوات با انواع ديگر جايز نيست؛ همان: فايدة پنجم

سالم ابن تيميه اإلچنان كه شيخ  اين كار بدعت در دين است. همكه در تشهد ذكر شد، 

  ). 69/253/1در بحث تكبير نماز عيد فطر و قربان بيان كرده (مجموع 

ألبرار بالعلم المأثور من نزل ا«: عالمه صديق حسن خان در كتاب فايدة ششم
 امبر و زيادبعد از آوردن احاديث فراواني در فضيلت صلوات بر پي »األذكاراألدعية و

شك بيشترين مسلماناني كه بر حضرت صلوات  بي«گويد:  مي 161گفتن آن، در صفحه 
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فرستند اهل حديث و راويان سنت پاك هستند. از وظايف آنان در اين علم شريف  مي

اين بوده كه در آغاز هر حديثي بر پيامبر صلوات بفرستند. بدين جهت پيوسته زبانشان 

هر كتابي از كتب سنت و ديواني از دواوين حديث (با ست. به ذكر پيامبر مشغول ا

وجود متنوع بودنشان از قبيل وامع، مسانيد، معاجم، اجزاء و غيره) شامل هزاران 

ي طسيو »الجامع الصغير«ترين آنها از نظر حجم،  كه كوچك حديث است. به طوري

آن قياس كرد.  توان بر ها را نيز مي است كه شامل ده هزار حديث است. ديگر كتاب

ترين مردم به رسول  پس اين گروه رستگار يعني محدثانند كه در روز قيامت نزديك

خدا و شفاعت اويند. در اين فضيلت كسي را ياراي برابري با آنان نيست. و جز آن، 

آب در هاون كوفتن است. پس اي جوياي خير و طالب نجات! يا محدث باش يا دامن 

  .»از اين سودي نيست كه به تو برسد رآنان را بگير چرا كه غي

خواهم كه مرا از زمرة اين محدثاني كه  مي گويم: از خداوند تبارك و تعالي مي

ترين افراد به رسول هستند، قرار دهد و باشد كه اين كتاب دليلي بر اين آرزو  نزديك

  باشد. خداوند، پيشواي سنت، امام احمد را رحلت كند كه چنين سرود:

  للفتی آثار ةنعم املطي  حممد أخبارن النبی دي
  رث ااحلديل ورأی ليفال  ث وأهله ترغنب عن احلدي ال

  هلا أنوار والشمس بازغة  ولرمبا جهل الفتی أثر اهلدی
  دين محمد اخبار و احاديث است. آثار و اخبار بهترين مركب جوان است.

ث همچون ن شب تاريك و حديا رأي چواز حديث و اهل آن روي برمتاب، زير

  روز روشن است.

  چه بسا كه انسان اثر هدايت را نشناسد؛ اما خورشيد درخشان و داراي نورهاست.
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هر گاه در «هد مسنون كرده و فرموده است: شچنين حضرت دعا گفتن را در ت هم

هر دو ركعت به قعده نشستيد بگويد: التحيات. (حضرت آن را تا آخربرخواند و سپس 

  .1كه بيشتر پسند كرد، برگزيندفرمود: هر دعايي را 

  

  قيام براي ركعت سوم و چهارم
و به كسي هم كه نمازش را  ،2خاست پيامبر تكبير گويان براي ركعت سوم برمي

  چنانكه بيان شد. اي چنين كند. در هر ركعت و سجده گزارد امر كرد كه درست نمي

گاهي با اين  و .3شد گفت، بعد بلند مي خاست تكبير مي و چون از نشستن برمي

ت براي ركعت چهارم برخيزد سخوا و چون مي .4افراشت هايش را برمي تكبير دست

گفت و بدان شخص هم سفارش فرمود. همراه اين تكبير نيز احياناً دستها  مي »اهللا اكبر«

نشست تا هر استخواني  بعد با تكيه بر پاي چپ، راست و مستقيم مي ،5كرد را بلند مي

و در هر يك از  ،6خاست ها بر زمين برمي گيرد؛ سپس با تكية دستدر موضع خود قرار

خواند و بدان شخص مذكور نيز توصيه  هاي سوم و چهارم سورة فاتحه را مي ركعت

  افزود كه بيانش در بخش نماز ظهر آمد. فرمود. گاهي در نماز ظهر چند آيه بدان مي

__________________________________________________________ 
سلسلة األحاديث «روايت نسايي، احمد و طبراني با چند سند از عبداهللا بن مسعود. اين حديث در  -1

تخريج شده و درباره معنا و مفهوم سخن گفته شده است. اين حديث از طريق » 878ة، شماره الصحيح

  نيز دارد.» 2/142مجمع الزوائد، «ابن زبير، شاهدي در 
  بخاري و مسلم. -2
  ) نيز تخريج شده است.604) با سند جيد روايت كرده و در الصحيحة (284/2» (مسند«ابويعلي در  -3
  .بخاري و ابوداود -4
  ابوعوانه و نسائي با سند صحيح. -5
آورده و مشابه آن نزد بخاري و ابوداود است. حديثي روايت شده كه » غريب الحديث«حربي در  -6

كه صحيح نيست و در سلسلة األحاديث » نهي أن يعتمد الرجل علي يده إذا نهض في الصالة«

  ايم. ) بيان كرده976الضعيفة (
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  بتدر نمازهاي پنجگانه به هنگام نزول مصي 1خواندن قنوت

خواست كسي را نفرين يا براي كسي طلب خير و رحمت كند در  چنانچه پيامبر مي

، »دمحالْ کا لَنبر ملهلَّاَ سمع اُهللا لمن حمده : «ركعت آخر پس از ركوع و گفتن

 .4افراشت ها را برمي و دست ،3خواند دعاي قنوت را با صداي بلند مي ،2خواند قنوت مي

هر گاه براي كسي طلب خير و رحمت  .5گفت پشت سرش بود آمين ميكسي كه 

در هر يك از نمازهاي پنجگانه  .6خواند نمود، قنوت مي كرد يا كسي را نفرين مي مي

 هشامٍ بن وسلَمةَ الْوليد بن الْوليد أَنجِ اللَّهم: «گفت چه بسا مي .7خواند قنوت مي
اشيعو نةَ أَبِى ببِيعر نيفعضتسالْمو نم ،نِنيمؤالْم ماللَّه دداش كطْأَتلَى وع ،رضم 

 وعصيةَ وذَكْوانَ، ورِعالً لحيانَ الْعن اللَّهم يوسف، كَِسنِى سنِني علَيهِم واجعلْها
تصع اللَّه ولَهسروليد و سلمه بن هشام و عياش بن ابي  داوندا! وليد بنخ«. 8»و

گير. آنان را به قحطي مبتال كن مانند زمان  ربيعه را نجات بده و بر قبيلة مضر خشم

__________________________________________________________ 
  عا كردن در نماز در قسمت خاصي از قيام است.قنوت در اينجا به معني د -1
  بخاري و احمد. -2
  همان. -3
) آمده است. اما 63مروزي (ص » المسائل«اند. به طوري كه در  احمد و طبراني با سند صحيح آورده -4

مسح صورت با دو دست بدعت است و هر آنچه در اين باره روايت شده كالً ضعيف است. اين مطلب 

ام. بدين جهت است كه عزبن  تحقيق كرده» األحاديث الضعيفة«) و 262» (بي داودضعيف أ«را در 

  دهند. عبدالسالم در يكي از فتاوايش گفته است: اين كار را جز جاهالن انجام نمي
  اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبي و ديگران موافقند. ابوداود و سراج روايت كرده -5
  اند. سند حسن آورده ابوداود، سراج و دارقطني با دو -6
  اند. با سند صحيح آورده» كتاب القنوت«) و خطيب در 1/78/2» (صحيحش«ابن خزيمه در  -7
  اند. قسمت زايد را مسلم آورده است. بخاري و احمد آورده -8
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ش را نافرماني يوسف. خدايا! قبايل لحيان، رعل، ذكوان و عصيه را كه خدا و رسول

   .1رفت يگفت و به سجده م اكبر مي . پس از فراغت از قنوت، اهللا»اند نفرين كن كرده

  خواندن قنوت در نماز وتر
به حسن  .4خواند. اين قنوت پيش از ركوع بود قنوت مي 3گاهي 2پيامبر در ركعت وتر

اللَّهم اهدنِي فيمن هديت، « د:چنين بخوان ابن علي ياد داد كه پس از فراغت در وتر

__________________________________________________________ 
  اند. با سند جيد آورده» مسند«) و ابويعلي در 109/1نسائي، احمد، سراج ( -1
  حيح.ابن نصر و دارقطني با سند ص -2
اند قنوت را در آن ذكر  اي كه راوي نماز وتر بوده اين است كه صحابه» گاهي«ايم:  علت اينكه گفته -3

كردند. تنها ابي ابن كعب اين را  خواند همگي روايت مي اند. اگر پيامبر هميشه در وتر قنوت مي نكرده

اده و باز دليل است بر اينكه د است و اين دليل است بر اينكه وي گاهي آن را انجام مي روايت كرده

» فتح القدير«قنوت در وتر واجب نيست و اين مذهب جمهور علماست. بدين جهت ابن همام در 

) گفته است كه: قول وجوب آن ضعيف است و دليلي براي اثباتش نيست. اين 360، 359، 1/306(

  سخن ناشي از انصاف و عدم تعصب اوست. چون اين نظر وي خالف مذهب اوست.
)، احمد، طبراني، بيهقي و 2- 218/1(ق » السنن الكبري«) ابوداود، نسائي در 12/41/1ابن أبي شبيه ( -4

) با سندي ديگر كه 70/2» (التوحيد«اند. ابن منده در  ) با سند صحيح آورده4/244/2ابن عساكر (

  .) تخريج شده است426» (اإلرواء«حسن است تنها دعا را تخريج كرده. اين حديث در 

افزايد كه اسنادش ضعيف است اين انتقاد  را مي» و صلي اهللا علي النبي األمي«نكته: نسائي در آخر قنوت 

اند لذا آنها را به خاطر شرطي كه در  را حافظ ابن حجر، قسطالني، زرقاني و ديگران از وي گرفته

گويد:  ) مي1962سال  - 66/1» (الفتاوي«مقدمه كتاب ذكر كرديم وارد نساختيم. عزبن عبدالسالم در 

اهللا در قنوت صحيح نيست و چيزي هم بر نماز او نبايد افزود. در اين سخن وي  صلوات بر رسول

  اي است و آن اينكه نبايد بدعت حسنه را هم توسعه داد، چنانكه بعضي از متأخران بدان عاملند. نكته

رمضان وي در آخر قنوت بر پيامبر جز اينكه در روايت مربوط به امامت ابي بن كعب آمده كه در ماه 

) روايت كرده است؛ 1097» (صحيحش«فرستاد و اين در زمان عمر بود كه ابن خزيمه در  صلوات مي

كرد نيز روايت گشته كه  همچنين عين همين مطلب از ابي حليمه معاذ انصاري كه امامت مردم را مي
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ت نميف لَّنِيوتو ،تافَيع نميف نِيافعا وم رش نِيقو ،تطَيا أَعميف يل ارِكبو ،تلَّيو
 ،[تيادع نم زعالَ يو] تالَيو نلُّ مذالَ ي هإِن ،كلَيى عقْضالَ يو يقْضت كفَإِن ،تيقَض

تالَيعتا ونبر كْتارباوندا! هدايتم كن با خد« .1»(وال ملجأ وال منجأ إال إليك) ت

ام كن  كساني كه هدايتشان كردي، عافيتم ده همراه كساني كه عافيتشان دادي، سرپرستي

اي بركت ده. مرا از بدي  اي و در آنچه به من عطا كرده با آنان كه سرپرستيشان كرده

شود،  كني و عليه تو داوري نمي اي حفظ كن، چون تو داوري مي آنچه مقدر فرموده

شود و كسي كه دشمنش شوي بزرگ و عزيز  كه دوست بداري خوار نميكسي را 

  .»تگردد و تو مبارك و بزرگواري، گريزي از تو جز به سوي تو نيس نمي

  

  تشهد آخر
نشست. به همان چيزي  پيامبر بعد از تمام كردن ركعت چهارم براي تشهد آخر مي

داد كه در  را انجام مي كه دربارة تشهد اول امر كرده بود سفارش كرده است و همان

(يعني نشستن  ،2نشست داد، جز آنكه در تشهد آخر متورك مي انجام ميتشهد اول 

را را از يك جا بيرون اگذاشت و هر دو پ روي كفل) كفل چپ را روي زمين مي

 ،5كرد و پاي راست را نصب مي ،4گذاشت و پاي چپش را زير ران وساقش مي 3آورد مي

                                                                                                                          

آن قسمت زيادي مشروعيت دارد؛ چرا  اند. پس ) و ديگران روايت كرده107اسماعيل قاضي (شماره 

  اند. كرده كه سلف بدان عمل مي
  ) همچنين ابن ابي شيبه و ديگران.1/119/2ابن خزيمه ( -1
بخاري و اما در مورد نماز دو ركعتي همچون نماز صبح، افتراش نشستن سنت است چنانكه بيان شد  -2

) از وي بيان 79(ص » مسائل ابن هاني« ) امام احمد نيز تفصيلش را آورده، به طوري كه در119(ص 

  گشته است.
  ابوداود و بيهقي با سند صحيح. -3
  مسلم و ابوعوانه. -4
  همان. -5
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ها را  پوشاند و دست و با كف دست چپش زانويش را مي ،1ندگسترا و گاه آن را مي

در تشهد اخير، مثل تشهد نخست، صلوات فرستادن بر  ،2گذاشت روي آن مي

  واجب است. انواعش را پيشتر آورديم. صپيامبر

  

  وجوب صلوات بر پيامبر
كرد و بر حضرت  كرد و خدا را تمجيد نمي پيامبر شنيد كه مردي در نمازش دعا مي

كند) آن گاه او را خواست  فرستاد فرمود: عجل هذا (اين مرد عجله مي ز صلوات نميني

 ثُم علَيه، والثَّناِء ربه بِتحميد فَلْيبدأْ أَحدكُم صلَّى إذَا«ديگران متذكر شد كه: و به او و 
هر گاه يكي از شما «. 3»شاَء ابِم يدعو ثُم ،���� النبِي علَى(ويف رواية ليصل)  يصلِّي

گزارد با حمد و ثناي پروردگارش شروع كند، آن گاه حضرت بر پيامبر  نماز مي

حضرت مردي را ديد كه نماز .»خواهد دعا كند تد و سپس هر چه ميصلوات بفرس

__________________________________________________________ 
  همان. -1
) 119بخاري، و در نماز دو ركعتي چون صبح سنت افتراش است. امام احمد مفصل آن را آورده (ص  -2

  است.) بيان گشته 79به طوري كه در مسائل ابن هاني از وي (ص 
اند؛ حاكم صحيحش دانسته و ذهبي موافق  ) و حاكم روايت كرده1/83/2احمد، ابوداود، ابن خزيمه ( -3

بايد دانست كه اين حديث بيانگر وجوب درود فرستادن بر  صاوست. با عنايت به دستور پيامبر

وجوب آن  در اين تشهد است. نظر امام شافعي و احمد، در آخرين روايتي كه از وي شده، صپيامبر

» ةالشريع«اند. بدين جهت آجري در   است. پيش از آنان گروهي از صحابه و غيره چنين گفته

». نماز بر وي واجب است ههر كس در تشهد آخر بر پيامبر درود نفرستد اعاد«گويد:  ) مي415(ص

انصاف به و تكروي متهم كند، بدين جهت به خاطر قول به وجوب تشهد اخير، امام شافعي را به شذوز 

السالم علي صاحب المقام ود في الصالة والدر المنض«خرج نداده است. چنان كه فقيه هيثمي در 
  ) بيان كرده است.16-13(ق » المحمود
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 پس گفت:فرستاد،  كرد و بر پيامبر صلوات مي گزارد و خدا را تمجيد و ستايش مي مي

»عاد بجلْ تسطَ وعشود شوي، بخواه كه به تو داده مي دعا كن اجابت مي« .1»ت«.  

  

  استعاذه از چهار چيز پيش از دعا در تشهد
هر گاه كسي از شما از تشهد آخر فراغت يافت بايد از اين چهار  فرمود: پيامبر مي

ذَابِ الْقَبرِ، ومن عذَابِ اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من ع«چيز به خدا پناه ببرد و بگويد: 
 نمو ،اتمالْما ويحالْم ةنتف نمو ،منهج) رشةنتالِ )فجحِ الدِسياز  خدايا!« »الْم

ي مسيج دجال،  ي زندگي و مرگ و از شر فتنه عذاب دوزخ و از عذاب قبر، و از فتنه

پيامبر  .2كند، براي خود دعا كند نش خطور مي. سپس هر آنچه به ذه»برم به تو پناه مي

و اصحابش را همان طور كه قرآن را به ايشان ياد ميداد،  3كرد در تشهد اين دعا را مي

  .4كرد اين دعا را نيز تعليم مي

  

  دعاي پيش از سالم و انواع آن
خواند؛ و گاهي اين و گاهي ديگري را  دعاهاي متنوعي مي 5پيامبر در نماز

اند) نيز تأييد كرده است. به  د. دعاهايي را (كه اصحاب بر زبان آوردهگزين برمي

  اين دعاها عبارتند از: 1خواهد برگزيند نمازگزار سفارش كرده است كه هر يك را مي

__________________________________________________________ 
  نسائي با سند صحيح. -1
) نيز 350اند و در اإلرواء ( ) روايت كرده27(ص» المنتقي«مسلم، أبوعوانه، نسائي و ابن جارود در  -2

  تخريج شده.
  ابوداود و احمد با سند صحيح. -3
  مسلم و أبوعوانه. -4
كه در متن حديث، تقيدي به تشهد و غيره صورت نپذيرفته و از مطلق » در تشهد«بدان جهت نگفتيم  -5

نماز سخن رفته است. اين سخن شامل دعا گفتن در بخشي كه مناسب باشد، مثل سجده و تشهد 

  جده امر به دعا نشده است.باشد. هم چنان كه گذشت در تشهد و س مي
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اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من عذَابِ الْقَبرِ، وأَعوذُ بِك من فتنة الْمِسيحِ الدجالِ،  -1
عوذُ بِك من فتنة الْمحيا والْممات، اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من املَأْثَمِ وأَ

خداوندا! از عذاب قبر و فتنة دجال و فتنة زندگي و مرگ به تو « .2واملَغرمِ

 .»برم از گناه و وام به تو پناه ميبرم. خداوندا!  پناه مي

2- مي اللَّهوذُ إِنأَع بِك نم را شم لْتمع نمو را شم لْ لَممأَع دع3ب. 
ام به تو پناه  نجام ندادهايم و آنچه هنوز ا از شر آنچه انجام داده خداوندا!«

 .»برم مي

3- ماللَّه حاسنِبی حسابِسيدر حساب كشي از من آسان  خداوندا! در« .4راًا ي

 .»گير

                                                                                                                          
گويد: به احمد گفتم: پس از تشهد چه دعايي بخوانم؟ گفت:  اند. أثرم مي بخاري و مسلم روايت كرده -1

از آنچه در خبر آمده انتخاب كند. دوباره پرسيدم. باز گفت: آنچه در خبر آمده است. اين مطلب را ابن 

) نقل كردم. او آن را نيكو پنداشته. وي 69/218/1اش (مجموع  تيميه نقل كرده و من از نسخه خطي

براي دعايي است كه خدا دوست دارد و نه هر دعايي، سپس » الدعاء«در » ال«گويد: پس  مي

گويد: بهتر است گفته شود كه: جز دعاي مشروعي كه در اخبار آمده و نافع است. به نظر من هم  مي

اند. سزاوارتر  راد است كه چنين افرادي هم قليلچنين است، ولي دعاي نافع منوط به دانش صحيح اف

اين است كه بگوييم بايد دعايي كرد كه در احاديث وارد شده باشد، به ويژه دعايي كه در آن 

  هاي دعا كننده هم باشد. واهللا علم. خواسته
بدهي بخاري و مسلم. مأثم يعني عملي كه آدم با آن گنهكاري شود، همچنين مقصود از معزم، وام و  -2

) گفت كه شخصي گفت: اي پيامبر خدا، چه ماست و چون در پايان حديث آمده است كه عايشه (

گويد،  بري! فرمود: هنگامي كه آدمي بدهكار شود وسخن بگويد، دروغ مي زياد از وام به خدا پناه مي

  ».كند و چون وعده كند، خالف آن عمل مي
باتصحيح نگارنده و چاپ  370(شماره » السنه«ب نسائي با سند صحيح و ابن ابي عاصم در كتا -3

  المكتب االسالمي) قسمت زايد از اوست. 
  اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبي موافق اوست. احمد و حاكم روايت كرده -4
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4- لْمبِع مراً اللَّهياةَ خيالْح تملا عم يِنِيلْقِ أَحلَى الْخع كترقُدو ،بيالغ ك
 يف كتيشخ أَلُكأَس يإِن ماللَّه ،يراً ليفَاةَ خالْو تملإِذَا ع فَّنِيوتو ،يل

 قةَ الْحمكَل أَلُكأَسو ،ةادهالشبِ ويا وية: احلكم) (ويف راالْغضي الرف
 ،فَدنماً الَ ييعن أَلُكأَسالْفَقْرِ، وى وني الْغف دالْقَص أَلُكأَسبِ، وضالْغو
 درب أَلُكأَساِء، والْقَض دعا بضالر أًلُكأَسو ،عقَطننٍ الَ تيةَ عقُر أَلُكأَسو

،توالْم دعشِ بيالْع  يف كقَائإِلَى ل قوالشو هِكجظَرِ إِلَى ولَذَّةَ الن أَلُكأَسو
غَيرِ ضراَء مضرة والَ فتنة مضلَّة، اللَّهم زينا بِزِينة اِإليمان واجعلْنا هداةً 

نيدتهلق سوگند خداوندا! تو را به علمت بر نهان و قدرتت بر خ« .1»م

دار و چون  دهم، مادام كه زندگي را براي من خير ميداري مرا زنده نگه مي

مرگ برايم بهتر باشد مرا بميران. خداوندا! خشيت و ترس از تو را در نهان 

خواهم. عدل را در خشم و  خواهم و سخن حق را از تو مي و آشكار مي

واهم و نعمتي را خ حد وسط را در فقر و غني از تو ميخشنودي خواهانم. 

خواستارم كه فنا نيابد و نور چشمي را كه تمام نشود. بعد از قضا رضايت و 

خواهم و خنكاي زندگي را بعد از مرگ و لذت نگريستن  خوشنودي را مي

بر تو و شوق لقايت را خواستارم. (مرا زنده بدار) بدون آن كه زياني 

شد. خداوندا! ما را با زينت با اي گمراه كننده متوجه مي ناپذير و فتنه تحمل

 .»هدايت يافتگان قرار ده هاديان و ايمان بياراي و از

اللَّهم إِني ظَلَمت نفِْسي ظُلْماً «پيامبر، ابوبكر صديق را تعليم داد كه بگويد:  -5
دنع نةً مرفغم يل رفَاغْف ،تإِالَّ أَن بوالذُّن رفغالَ يراً، ويكَث نِيمحارو ك

ميحالر رفُوالْغ تأَن كخداوندا! من بر خود ستم بسيار كردم، و جز « .2»إِن

__________________________________________________________ 
  اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبي موافق اوست. احمد و حاكم روايت كرده -1
  بخاري و مسلم. -2
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آمرزد. با آمرزشي از جانب خودت ببخش و به من  تو كسي گناهانم را نمي

 .»رحم كن، همانا تو آمرزندة مهرباني

 عاجِله كُلِّه الْخيرِ من كأَسأَلُ إِنى اللَّهم«شه امر كرد كه بگويد: يو به عا -6
هآجِلا وم تملع هنا ممو لَم لَموذُ أَعأَعو بِك نم رالش كُلِّه هاجِلع هآجِلو 

 الْجنةَ )أَسأَلُك إِنى اللَّهم(ويف رواية:  وأَسأَلُك أَعلَم لَم وما منه علمت ما
 من إِلَيها قَرب وما النارِ من بِك وأَعوذُ عملٍ أَو قَولٍ من إِلَيها قَرب وما
 سأَلَك ما الْخيرِ من )أَسأَلُك إِنى اللَّهم(ويف رواية:  وأَسأَلُك عملٍ أَو قَولٍ

كدبع ولُكسرو دمحم � يذُكعتأَسو مام اذَكعتاس هنم كدبع ولُكسرو 
دمحم � أَلُكأَسا وم تيى قَضل نرٍ ملَ أَنْ أَمعجت هتباقداً(يل)  عش1»ر .

دانم و  خواهم، آنچه را مي خداوندا! تمامي خير را در حال و آينده از تو مي«

برم، در حال و  تو پناه مي دانم. از همة شر و بدي به آنچه را كه از آن نمي

خواهم و هر  بهشت را مي دانم و آينده، چه آنچه را ميدانم و چه آنچه را نمي

برم و  گرداند و از آتش دوزخ به تو پناه مي قول و عملي كه بدان نزديك مي

نيز از هر قول و عملي كه انسان را بدان نزديك گرداند. بهترين آنچه را بنده 

برم از  پناه ميبه تو  خواهم و تو خواسته مياز  صو رسولت محمد 

خواهم تا  برد و از تو مي به تو پناه مي صشرآنچه بنده و رسولت محمد 

 .»اي انجامش را ماية رشدم قرار دهي آنچه را بر من مقدر كرده

گويي؟ وي  از مردي پرسيد كه در نماز چه مي ص روزي حضرت محمد -7

ت سند رفتن به بهشت را درخواخوانم؛ سپس از خداو گفت: تشهد را مي

برم؛ اما به خدا سوگند، چه خوب است  از دوزخ به وي پناه مي كنم و مي

__________________________________________________________ 
ابن ماجه و حاكم صحيحش دانسته و ذهبي موافق است. » األدب المفرد«در احمد، طيالسي، بخاري  -1

  ام. ) تخريج كرده1542» (الصحيحه«من آن را در 
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كند. پيامبر فرمود: ما نيز  ميكني، نه آنچه معاذ زمزمه  زمزمه ميآنچه تو 

 .1كنيم چيزي شبيه سخنان تو زمزمه مي

(ويف سأَلُك يا اُهللا اللَّهم إِني أَ«گويد:  پيامبر شنيد كه مردي در تشهدش مي -8
بِأَنك الْواحد اَألحد الصمد الَّذي لَم يلد ولَم يولَد ولَم يكُن رواية: باهللا) 

ميحالر رفُوالْغ تأَن كإِن بِيوذُن يل رفغأَنْ ت ،دكُفْواً أَح خداوندا! اي « »لَه

ازي كه نزاده و زاده نشده و همتايي ندارد، از تو ني بي احد وخداي يكتا و

 .»بيامرزي، تو آمرزندة مهرباني خواهم كه گناهانم را مي

مرزيده شده است، آمرزيده همانا وي آ«. 2هلَرفغُ د، قَهلَرفغُ دقَحضرت فرمود: 

  .»شده است

لُك بِأَنَّ لَك اللَّهم إِني أَسأَ«گفت:  از مرد ديگري شنيد كه در تشهدش مي -9
 اتومالس عيدا بانُ، ينالْم ،لَك كرِيالَ ش كدحو تإِالَّ أَن الَ إِلَه دمالْح
واَألرضِ يا ذَا اجلَالَلِ واِإلكْرامِ، يا حي يا قَيوم، إِني أَسأَلُك الْجنةَ وأَعوذُ 

تو مسئلت دارم كه ستايش تو راست. هيچ  دا! ازخداون« »بِك من النارِ

اي آفرينندة  شريك هستي. اي بخشنده و تو نيست. تو تنها و بي معبودي جز

بخشندگي! اي زنده! اي پايدار! من از  زمين! اي صاحب شوكت و آسمانها و

. حضرت از اصحابش »برم اهم و از دوزخ به تو پناه ميخو بهشت را مي تو

گفتند: خدا و رسولش داناترند. گفت: چه دعايي كرد؟  دانيد پرسيد: مي

سوگند به كسي كه جانم در دست اوست، وي خدا را با اسم اعظمش 

__________________________________________________________ 
  ) با سند صحيح.1/87/1ابوداود، ابن ماجه و ابن خزيمه ( -1
  اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبي موافق اوست. ابوداود، نسائي، احمد و ابن خزيمه روايت كرده -2
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خواند؛ اسم اعظمي كه هر گاه با آن خدا خوانده شود اجابت كند و هر گاه 

 .1شود بدان درخواستي شود داده مي

لَّهم اغْفر لي ما ال«گفت، اين بود:  آخرين دعايي كه بين تشهد و سالم مي -10
 تا أَنمو ،فْترا أَسمو ،تلَنا أَعمو ،تررا أَسمو ،ترا أَخمو ،تمقَد

تإِالَّ أَن الَ إِلَه رأَخالْم تأَنو مقَدالْم تأَن ،ينم بِه لَمخداوندا! « .2»أَع

شوم و آنچه را پنهاني، انجام  كب ميد مرتگناهان پيشترم و گناهاني را كه بع

ام و بخاطر  دادم و آنچه را آشكار، ببخشاي و مرا به خاطر آنچه اسراف كرده

دست توست، بيامرز. تقديم و تأخير هر امري به داني  آنچه تو بهتر از من مي

 .»هيچ معبودي جز تو نيست

  

  سالم دادن

به  »اهللا السالم عليکم ورمحة«ت: گف كرد و مي طرف راست سالم ميسپس پيامبر به 

 گفت: شد. بعد به طرف چپ مي طوري كه سفيدي گونة راستش از پشت نمايان مي

. 3گشت به طوريكه دوباره سفيدي گونة چپ وي نمايان مي »اهللا السالم عليکم ورمحة«

كرد  چون به طرف راست سالم مي .4افزود را مي »وبركاته«گاهي به سالم اول عبارت 

__________________________________________________________ 
، 67/1، 44/2» (التوحيد«طبراني و ابن منده در » األدب المفرد«ابوداود، نائي، احمد و بخاري در  -1

) با اسنادهاي صحيح. در اينجا توصيه به توسل به اسماء اهللا الحسني و صفات خداوند در 2 – 70/1

  دعا شده است.
  مسلم و ابوعوانه. -2
  حيحش دانسته.اند. ترمذي ص ابوداود، نسائي و ترمذي آورده -3
) آن را 56/2» (احكامش«) با سند صحيح روايت كرده. عبدالحق در 1/87/2ابوداود و ابن خزيمه ( -4

) و ابويعلي در 2/219» (مصنف«صحيح دانسته. همچنين نووي و حافظ ابن حجر. عبدالرزاق در 

دارقطني از ) و 4476(شماره » األوسط«) و 3/67/2» (الكبير«) و طبراني در 3/1253» (مسند«

  اند. طريق ديگري روايت كرده
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كرد  به راست سالم مي ، گاهي هم رو به جلو و اندكي متمايل1ت: السالم عليكمگف مي

صحاب به سمت راست و چپ كه سالم اوقتي، بعضي از  2»السالم عليكم«گفت:  و مي

پيامبر كه آنان را اينگونه ديد گفت: چرا با دستان كردند.  كردند با دست نيز اشاره مي مي

اسبان رميده است. وقتي يكي از شما سالم كند بايد كنيد كه گويي ام  خويش اشاره مي

به كسي در كنارش هست رو برگرداند و اشاره به دست لزومي ندارد. در روايتي آمده 

 يمينِه علَى من أَخيه علَى يسلِّم ثُم فَخذه علَى يده يضع أَنْ أَحدكُم يكْفى إِنما«كه 
هالمشرادرش به مازگزار كافي است كه دست را روي ران بگذارد و بعد به بن« .3»و

  .»طرف راست و چپ سالم كند

  

  وجوب سالم

ن آمدن از نماز بيرو« .4»التسليم(الصالة)  وتحليلُها«فرمود:  صحضرت رسول

  .»با سالم دادن است

  

  سخن آخر
دان و زنان بيان شد مر صتمام آنچه كه در خصوص شيوه نماز حضرت رسول

اند. در جايي از سنت نيامده كه زنان از بعضي از موارد   همگي در عمل به آنها مساوي

 صچنانكه قول نبي مكرم اسالم ده باشند بلكه براي همه عموميت است.آن استثنا ش

__________________________________________________________ 
  نسائي، احمد و سراج با سند صحيح. -1
) با سند صحيح، احمد، 243/1عبدالغني مقدسي در السنن (» المختاره«ابن خزيمه، بيهقي، ضياء در  -2

از زوائد هر دو معجم) بيهقي و حاكم؛ حاكم آن را صحيح دانسته. ذهبي و  23/2طبراني در األوسط (

) تخريج 327اند. اين حديث در إرواء الغليل (شماره  ) هم نظر حاكم را تأييد كرده29/1ملقن ( ابن

  شده است.
  مسلم، ابوعوانه، سراج، ابن خزيمه و طبراني. -3
  اند. حاكم و ذهبي صحيحش دانسته -4
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تفعل «شامل آنان هم هست. ابراهيم نخعي گفته است:  »صلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي«
كه ابن  »كند زن نيز چون مرد در نماز عمل مي« »فعل الرجليف الصالة کما ي املرأة

  اند. ) با سند صحيح از وي روايت كرده1/75/2ابي شيبيه (

و حديث انضمام زنان به هنگام سجده (يعني جمع و جور شدن) برخالف مردان 

از يزيدبن ) 127/87( »المراسيل«و محبت ندارد. ابوداود آن را در حديثي است مرسل 

  ) تخريج شده است.2652( »لضعيفةا«حبيب روايت كرده و همچنين در 

  

  

  

  

  

  كتابنامة مؤلف
  الف) قرآن 

 سالمي.قرآن كريم چاپ المكتب اإل -1

  ب) تفسير

 هـ. 1365ير القرآن العظيم، چاپ مصطفي محمد / س) تف774- 701ابن كثير ( -2

  ج) سنت

 1343/ بيةء الكتب العرچاپ دار احيا »الموطأ«) 179-93مالك ابن أنس ( -3

 هـ.

 نسخة خطي. »الزهد«) 181-118ابن مبارك، عبداهللا ( -4

 هـ. 1297/ چاپ المصطفايي »الموطأ«) 189-131محمدبن حسن شيباني ( -5

 1321/ المعارف حيدرآباد دكن ةچاپ دائر »سندالم«) 204-124طيالسي ( -6

 هـ.

 نسخة خطي. »األمالي«) 211- 126عبدالرزاق بن همام ( -7
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 نسخة خطي. »المسند«) 219- عبداهللا بن زبير (...يدي، حم -8

 چاپ اروپا. »الطبقات الكبري«) 230-168محمدبن سعد ( -9

 نسخة خطي. »تاريخ الرجال و العلل«) 233-يحيي بن معين (... -10

هـ.  1313المطبعه الميمينه، به سال  »المسند«) 241- 164بن حنبل ( احمد -11

 هـ. 1365و در مطبعه المعارف به سال 

نسخة  »المصنف«) 235 –بي شيبه عبداهللا بن محمد ابوبكر (... ابن ا -12

 خطي.

 هـ. 1349چاپ االعتدال، دمشق /  »السنن«) 255- 181دارمي ( -13

با شرحش  يةالمصر لبهيةا ةلمطبعا »الجامع الصحيح«) 256- 194بخاري ( -14

 هـ. 1348فتح الباري /

 هـ. 1306چاپ الخليلي در هند /  »األدب المفرد«) 259- 194بخاري ( -15

 نصار در هند.چاپ األ »خلق أفعال العباد«) 256- 194بخاري ( -16

 چاپ هند. »التاريخ الصغير«) 256- 194بخاري ( -17

 .»ةجزء القراء«) 256- 194بخاري ( -18

 هـ. 1349/ يةالتاز لمطبعةا »سننال«) 275-202ابوداود ( -19

 چاپ محمد علي صبيح. »الصحيح«) 261- 204مسلم ( -20

 هـ. 1349/ يةالتاز لمطبعةا »السنن«) 273-209ابن ماجه ( -21

/ ، چاپ حلب با تعليقات احمد شاكر»السنن«) 279-209ترمذي ( -22

 هـ.1356

با شرح علي قاري و عبدالرئوف مناوي  »الشمائل«) 279- 209ترمذي ( -23

 هـ. 1317در مصر  بيةاألد عةمطب

 نسخة خطي. »زوائد آن –المسند «) 282- 176حارث بن ابي اسامه ( -24

نسخة  »غريب الحديث«) 285-198يم بن اسحاق (بي، ابراهابواسحاق حر -25

 خطي.



 صنماز پيامبر        198
 

 »زوائد آن –المسند «) 292 –(...  بزار، ابوبكر احمد بن عمرو بصري -26

 برداري شده. نسخة عكس

/ چاپ مطبعه رفاه عام الهور »قيام الليل«) 294- 202محمد بن نصر ( -27

 هـ. 1320

عكسبرداري شده و چاپ المكتب  »الصحيح«) 311-223ابن خزيمه ( -28

 سالمي.اإل

 .لمطبعة الميمنيةا »المجتبي –السنن «) 303-225نسائي ( -29

 نسخة خطي. »السنن الكبري«) 303-225نسائي ( -30

/ »دالئلال«معروف به  »غريب الحديث«) 302-255قاسم سرقسطي ( -31

 نسخة خطي.

 چاپ مصر. »المنتقي«) 307- 000ابن جارود ( -32

 ي خطي. نسخه »المسند«) 307-ابويعلي موصلي (... -33

 ي خطي. نسخه »المسند«) 307-اني محمدبن هارون (...روي -34

ي خطي  نسخه »المسند«) 313-216بوعباس محمد بن اسحاق (سراج ا -35

 كه بخشهايي از آن در كتابخانة ظاهريه موجود است.

المعارف حيدرآباد  ةدائر جميعةچاپ  »الصحيح«) 316- ابوعوانه (... -36

 هـ. 1263/

 / نسخه خطي.»المصاحف«) 316- 230ود عبداهللا بن سليمان (ابن ابي دا -37

 1300چاپ مصطفايي در هند/  »شرح معاني اآلثار«) 321-239( طحاوي -38

 هـ.

 هـ.1333دارالمعارف  »مشكل اآلثار«) 321- 239طحاوي ( -39

 ي خطي. خهسن »الضعفاء«) 322 –عقيلي محمد بن عمرو (...  -40

 1343در مصر / لسلفيةچاپ ا »علل الحديث«) 327-240ابن ابي حاتم ( -41

 هـ.



         199  صنماز پيامبر

 

 چاپ هند. »الجرح والتعديل«) 327-240ابن ابي حاتم ( -42

ي  / نسخه»األمالي«) 329-ري محمد بن عمرو رزاز (...ابوجعفر بحت -43

 خطي.

 ي خطي. / نسخه»المعجم«) 340-246( ابوسعيد بن اعرابي احمد بن زياد -44

 ي خطي. /نسخه»حديث«) 344-ن سماك عثمان بن احمد (...اب -45

 ي خطي. /نسخه»حديث«) 346-247وب (ابوعباس أصم محمد بن يعق -46

 دارالمعارف مصر. »الصحيح«) 354- ابن حبان (... -47

 هـ.1311/ مطبعه األنصاري دهلي »المعجم الصغير«) 360-260طبراني ( -48

ي خطي كه مجلداتي از آن  / نسخه»المعجم الكبير«) 360-260طبراني ( -49

 ي دمشق است. ي ظاهريه  در كتابخانه

/ »جم األوسط من الجمع بينه وبين الصغيرالمع«) 360-260طبراني ( -50

 ي خطي. نسخه

 ي خطي. / نسخه»األربعين«) 360- ابوبكر آجري (... -51

 ي خطي. / نسخه»القرآن حملةآداب « )360- ابوبكر آجري (... -52

 1315المعارف هند/  ةچاپ دائر »لليلةعمل اليوم وا«) 364-ابن سني (... -53

 هـ.

 ي خطي. نسخه »بهانيينطبقات األص«) 369-274ابوشيخ بن حيان ( -54

ي  نسخه »مارواه أبو الزبير عن غير جابر«) 369- 274ابوشيخ بن حيان ( -55

 خطي.

 / چاپ مصر.»اخالق النبي«) 369-274ابوشيخ بن حيان ( -56

 چاپ هند. »السنن«) 385- 306(دار قطني  -57

 مصر. لسنةپ انصار اا/ چ »معالم السنن«) 388-317خطابي ( -58

ي  ي خطي موجود در كتابخانه خه/ نس»الفوائد«) 393- 305مخلص ( -59

 ظاهريه.
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اسماء  فةالتوحيد ومعر«) 395- 316( ابن منده ابوعبداهللا محمد بن اسحاق -60

 ي خطي. /نسخه »اهللا تعالي

 هـ. 1340المعارف / ةدائر »المستدرك«) 405- 320كم (حا -61

ي كامل از  ي خطي كه دو نسخه / نسخه»الفوائد«) 414-330تمام رازي ( -62

 ظاهريه است. ي آن دركتابخانه

 چاپ شده. »تاريخ جرجان«) 427- حمزه بن يوسف جرجاني (... سهمي -63

 چاپ اروپا. »أخبار أصبهان«) 430-336(أبونعيم  -64

 هـ.1352/ المعارف ةدائر »السنن الكبري«) 458-384بيهقي ( -65

ي خطي كه اكثر بخشهاي آن در  / نسخه»األمالي«) 430-339ابن بشران ( -66

 ي ظاهريه است. كتابخانه

ي احمديه  ي خطي كه در كتابخانه / نسخه»ةدالئل النبو«) 458-384يهقي(ب -67

 حلب است.

 .يةچاپ المنير »جامع بيان العلم وفضله«) 463-368(ابن عبدالبر  -68

/  »لرد علي من ينفي الحرف من القرآنا«) 470-381(ابن منده أبوالقاسم  -69

 ي دمشق. ظاهريهي  ي خطي موجود در كتابخانه نسخه

 / چاپ شده.»شرح الموطأ«) 477-403باجي ( -70

 ي خطي. نسخه /»األحكام الكبري«) 581-510عبدالحق إشبيلي ( -71

 ي خطي. / نسخه»التهجد«) 581- 510عبدالحق اشبيلي ( -72

 ي خطي. نسخه »التحقيق علي مسائل التعليق«) 597-510ابن جوزي ( -73

المنتقي من أماني أبي «) 607-516ص المؤدف عمر بن محمد (ابوحف -74

 ي خطي. سمرقندي/ نسخهالقاسم ال

 ي خطي. / نسخه »السنن«) 600-541ي بن عبدالواحد مقدسي (عبدالغن -75

ي خطي كه در  / نسخه »األحاديث المختارة«) 643- 569ضياء مقدسي ( -76

 ي دمشق مجلداتي از آن موجود است. ي ظاهري كتابخانه
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 »الحسانحاديث الصحاح والمنتقي من األ«) 643-569ضياء مقدسي ( -77

 طي.ي خ نسخه

ي  نسخه »جزء في فضل الحديث وأهله«) 643- 569ضياء مقدسي ( -78

 خطي.

 مصر. لمطبعة المنيريةچاپ ا »الترغيب والترهيب«) 656-581منذري ( -79

 هـ.1357دار المأمون مصر /  »يةنصب الرا«) 762-(... زيلعي -80

 ي خطي. / نسخه»جامع المسانيد«) 774- 701ابن كثير ( -81

البدر  صةخال«) 804-723لحسن (حفص عمر بن ابي اابن ملقن: ابو -82

 ي خطي. / نسخه»المنير

 هـ.1346چاپ حلبي در مصر /  »تخريج اإلحياء«) 806-725عراقي ( -83

النشر والتأليف  جميعةچاپ  »طرح التثريب«) 806- 725عراقي ( -84

 هـ. 1353/يةاألزهر

 هـ. 1253چاپ قدسي/ »مجمع الزوائد«) 807- 735هيثمي ( -85

چاپ محب  »Ĥن في زوائد ابن حبانموارد الظم« )807- 735هيثمي ( -86

 الدين الخطيب.

ي  /نسخه»زوائدالمعجم الصغير واألوسط للطبراني«) 807-735هيثمي( -87

 خطي.

  چاپ هند. »يةتخريج أحاديث الهدا« )852-773ابن حجر عسقالني ( -88

 .يةچاپ منير »تلخيص الحبير« )852-773ابن حجر عسقالني ( -89

 .لمطبعة البهيةا »ريفتح البا« )852-773ابن حجر عسقالني ( -90

 ي خطي. / نسخه»العالياتاألحاديث « )852-773ابن حجر عسقالني ( -91

 ي خطي. / نسخه»الجامع الكبير«) 911- 889سيوطي ( -92

 چاپ استانبول. »عةاألحاديث الموضو«) 1041-قاري (...علي  -93
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چاپ مصطفي  »فيض القدير شرح الجامع الصغير«) 1031-952مناوي ( -94

 محمد.

 چاپ مصر. »نيةشرح المواهب اللد«) 1122-1055زرقاني ( -95

چاپ  »عةحاديث الموضوفي األ الفوائد المجموعة«) 120-1171شوكاني ( -96

 هند.

چاپ  »التعليق الممجد علي موطأ محمد«) 1304- 1264( عبدالحي لكنوي -97

 هـ. 1297مصطفائي /

 »عةالموضواألخبار  في عةاآلثار المرفو«) 1304- 1264عبدالحي لكنوي ( -98

 چاپ هند.

 ي خطي. /نسخه»مسلسالت«...) -حمدبن سعيد حلبي (...م -99

 (پاورقيهاي همين كتاب). »ةالصال صفةتخريج «ناصرالدين ألباني،   - 100

المكتب  »اء الغليل في تخريج منار السلبيلروإ«ناصرالدين ألباني،   - 101

 سالمي.اإل

 .»صحيح أبي داود«ألباني، ناصرالدين   - 102

 .»عبدالحقالتعليق علي أحكام « ناصرالدين ألباني،  - 103

چاپ  »يةالطحاو ةتخريج أحاديث شرح العقيد«ناصرالدين ألباني،   - 104

 سالمي.المكتب اإل

، جلد اول، چاپ المكتب »لضعيفةاألحاديث ا سلسلة«ناصرالدين ألباني،   - 105

 سالمي.اإل

  

  فقه

 هـ. 1323/ ةچاپ السعاد »نةالمدو«) 179- 93مالك بن أنس (  - 106

 هـ. 1321/ يةچاپ األمير »األم«) 204- 150شافعي (  - 107
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مسائل اإلمام احمد واسحاق بن «) 265- اسحاق بن منصور (...مروزي،   - 108

 ي خطي. / نسخه »راهويه

چاپ  »مسائل اإلمام أحمد«) 265-ني، ابراهيم نيشابوري (...ابن ها  - 109

 سالمي.المكتب اإل

 األم. شيةحا »مختصر فقه الشافعي«) 264- 175مزني (  - 110

هـ. به  1353چاپ المنار /  »مدمسائل اإلمام اح«) 275-202أبوداود ( - 111

 كوشش زهير شاويش.

چاپ المكتب  »مسائل االمام احمد«) 290-203احمد (عبداهللا ابن امام   - 112

 سالمي به كوشش زهير شاويش.اإل

 (فقه ظاهري). يةچاپ المنير »المحلي«) 456 -384ابن حزم (  - 113

 ي خطي. / نسخه»الفتاوي«) 660-578عزبن عبدالسالم (  - 114

(فقه  يةچاپ المنير »المجموع شرح المهذب«) 676- 631نووي (  - 115

 شافعي).

سالمي (فقه چاپ المكتب اإل »الطالبين ضةرو«) 676-631وي(نو  - 116

 شافعي).

 چاپ مطبعه فرج الدين كردي »الفتاوي«) 728-661ابن تيميه (  - 117

 .»(مستقل)

/ »يرهغكالم له في التكبير في العيدين ومن «) 728- 661(ابن تيميه   - 118

 ي خطي. نسخه

 (مستقل). »أعالم الموقعين«) 751-691ابن قيم (  - 119

 (فقه شافعي). »الفتاوي«) 756-683بكي (س  - 120

ي خطي (فقه  / نسخه»ارشاد السالك«) 909-840ابن عبدالهادي يوسف (  - 121

 حنبلي).

 (فقه حنبلي). »الفروع«) 909-840ابن عبدالهادي يوسف (  - 122
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 ي).چاپ بوالق (فقه حنف »فتح القدير«) 869-790ابن همام (  - 123

 چاپ قدسي (فقه شافعي). »الحاوي للفتاوي«) 911- 889سيوطي (  - 124

 (فقه حنفي). لعلميةچاپ ا »البحر الرائق«) 970 –ابن نجيم مصري (...   - 125

 (مذاهب اربعه). »الميزان«) 973-898شعراني (  - 126

السالم علي صاحب و ةالدر المنضود في الصال«) 973-909هيثمي (  - 127

 ي خطي. / نسخه»حمودالمقام الم

 ي خطي. / نسخه»أسمي المطالب« )973- 909هيثمي (  - 128

 (مستقل). يةچاپ المنير »لغةاهللا البا حجة«) 1176-1110ولي اهللا دهلي (  - 129

چاپ استانبول  »علي الدر المختار شيةالحا«) 1203-1151ابن عابدين (  - 130

 (فقه حنفي).

 (فقه حنفي). »علي البحر الرائق شيةحا«) 203-1151ابن عابدين (  - 131

 (حنفي). »سم المفتير«) 203-1151بدين (ابن عا  - 132

خلف  ةتعلق بالقراءامام الكالم فيما ي«) 1304- 1264عبدالحي لكنوي (  - 133

 (مستقل). چاپ البلدي هند »اإلمام

 »الكبير لمن يطالع الجامع الصغير النافع«) 1304- 1264عبدالحي لكنوي (  - 134

 هـ.1349چاپ اليوسفي در هند 

  

  سيره و شرح حال

لكتاب الجرح  فةتقدمه المعر«) 327-240، عبدالرحمن (أبي حاتم ابن  - 135

 التعديل چاپ هند.و

 ي خطي. / نسخه»الثقات«) 354- ابن حبان (...  - 136

 ي خطي. / نسخه»الكامل«) 365-277ابن عدي (  - 137

 .1349در مصر  ةچاپ السعاد »األوليا حلية«) 430-336أبونعيم (  - 138

 .ةچاپ السعاد »ادتاريخ بغد«) 463- 392خطيب بغدادي (  - 139



         205  صنماز پيامبر

 

 .»االنتقاء في فضائل الفقهاء«) 463-368ابن عبدالبر (  - 140

 ي خطي. / نسخه»تاريخ دمشق«) 571-499ابن عساكر (  - 141

 .»مناقب اإلمام احمد«) 597-508ابن جوزي (  - 142

 هـ. 1353چاپ صبيح / »زاد المعاد«) 751-691ابن قيم (  - 143

 چاپ هند. »لمضيئةالجواهر ا«) 775-696عبدالقادر قرشي (  - 144

 چاپ مصر. »ذيل الطبقات«) 795- 736حنبلي (ابن رجب   - 145

چاپ  »لحنيفةفي تراجم ا لبهيةالفوائد ا«) 1304-1264عبدالحي لكنوي (  - 146

 هـ. 1324/ ةالسعاد

  

  و) فرهنگ لغات

 نيةچاپ العثما »في غريب الحديث واألثر يةالنها«) 606-544ابن اثير (  - 147

 هـ. 1311در مصر 

 م. 1955دار صادر بيروت /  چاپ »العرب لسان«) 711-630ابن منظور (  - 148

 هـ. 1353چاپ سوم  »القاموس المحيط«) 817-729فيروزآبادي (  - 149

  

  ز ) اصول فقه

 1345/ ةچاپ السعاد »اإلحكام في أصول األحكام«) 456-384ابن حزم (  - 150

 هـ.

صح الحديث فهو  ذاالشافعي المطلبي إمعني قول «) 756- 683سبكي (  - 151

 .يةنيرئل، چاپ الماز مجموعه الرسا »مذهبي

 .يةچاپ المنير »بدائع الفوائد«) 751-691ابن قيم (  - 152

 »عقد الجيد في أحكام االجتهاد والتقليد«) 1176- 1110ولي اهللا دهلوي (  - 153

 چاپ هند.

 .يةچاپ المنير »ايقاظ الهمم«) 1218-116فالني (  - 154
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 .»المدخل إلي علم أصول الفقه«، شيخ مصطفي (معاصر) زرقاء  - 155

  

  ح) اذكار

به  »علي النبي ةفضل الصال«) 282- 199جهضمي ( عيل قاضياسما  - 156

 سالمي.ناصرالدين ألباني چاپ المكتب اإل كوشش

چاپ  »علي خير األنام ةجالء األفهام في الصال«) 751- 691( ابن قيم  - 157

 .يةالمنير

 چاپ الجوانب. »نزل األبرار«) 1307-1248صديق حسن خان (  - 158

  

  هاي متنوع ط ـ كتاب

 »...جيةالنا يعة الفرقةعن شر نةاإلبا«) 387-304( ن محمدابن بطه، عبداهللا ب - 159

 ي خطي. نسخه

الوقف  فةالمكتفي في معر«) 444-371بن سعيد ( أبوعمرو داني، عثمان  - 160

 نسخة خطي. »التام

 »االحتجاج بالشافعي فيما أسندأليه«) 463-392(خطيب بغدادي    - 161

 ي خطي. نسخه

/ نسخة »كالم وأهلهال زم«) 481-396داهللا بن محمد انصاري (هروي، عب  - 162

 خطي.

  .»ي مسائل القضاء والقدر و التعليلشفاء العليل ف«) 751-691ابن قيم ( - 163

  نسخة خطي. »الرد علي المعترض علي ابن عربي«)  817-729ابن قيم ( - 164
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  فهرست موضوعي كتاب
هاي المكتب  شده در چاپ مقدمه چاپ جديد. كثرت اشتباهات وارد -1

اي از آن با بيان سبب  ست فاحش. و ذكر نمونهاسالمي كه بعضا اشتباهاتي ا

 قطع در همكاري با ناشر پيشين. آن و تأثير آن

سالمي در بعضي از آثار چاپ هاي المكتب اإل مؤلف از تقلب كاريشكواي  -2

 هايي از آن. شدة وي و ذكر نمونه

صحيح سنن  جواب ادعا و دروغ ناشر در خصوص صحيح ابوداود و -3

 ابوداود.

الحرام قرضاوي: تخريج در ذيل كتاب الحالل وسالمي اإلادعاي المكتب  -4

با المحدث الشيخ محمد ناصرالدين االلباني! كه دروغ محض است و اينكه 

براي حق چاپ «نوشته است كه:  ةالصالصفةهاي  نيرنگ در بعضي از چاپ

. حال آنكه اين حق از آن مؤلف است و عذرخواهي »ناشر محفوظ است

آداب «ر همين كار در خصوص دو كتاب تكرامضحك ناشر و سپس 

 و صحيح القلم الطيب!! »الزفاف

 هاي كتاب و مقدمات مؤلف. بازي با تاريخ، چاپ -5

سالمي) و تهديد وي با ارسال اظهارنامه و شكايت ناشر (المكتب اإل -6

 ادعاهاي باطل وي.

سلسله بر آنكه كتاب صحيح ابوداود جزو مبني  تكرار ادعاي دروغين ناشر -7

صحيح ابي «بعد از چاپ كتابي كه تحت عنوان  ربعه استنن األصحاح الس

كند كه اين  مي شكارچاپ كرده بود كه دروغش را آ »لسنةداود باختصار ا

از جمله كارهاي ديگر وي حذف ده صفحه  غير از صحيح ابي داود است و

 داري و بيان دليل آن.تعدم مراعات امان از مقدمة مؤلف در چاپ به خاطر
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 ناشر در كتابهاي مؤلف و تجاوز وي به علم و هاي تصرفات نمونهبعضي از  -8

و از روي عمد يا جهل افزودن  »صحيح مسلم«اب ناروا به خدانش و انت

عليه و گمراه كردن خواننده به حديث صحيح متفق  ساسا مطلبي زيادي بي

 با اين ادعا كه اين كار از مؤلف است!

در حديث ندارد كه در نقد رد نظر يكي از متعصبين حنفي كه تخصصي  -9

وضع اليدين «به اشتباه انداخته كه گويا حديث كتب مؤلف خوانندگان را 

صحيح و ثابت نيست. در حالي كه خود وي حديث امام احمد  »علي الصدر

كند و احاديث ديگري هم در  را كه به اين مطلب تصريح دارد تقويت مي

ور از انصاف و روش علمي بود بد قد،گاه نادكند! كه دي مي اين باب ذكر

 است.

خصوص اينكه جز ابن حبان كسي عاصم حجدري را موثق  گمان ناقد در -10

داند ابن معين او را ثقه دانسته و رد كردن گمان وي در  دارد اينكه مي نمي

يان اشكالي كه علت ضعيف كه حديث عاصم داراي اشكال است و باين

 شمردن حديث بوده.

هل آن متعصب از صحت آن و نيز حديث حديث ديگري از وائل و تجا -11

 بخاري از سهل بن سعد.

رديه بر شيخ غماري كه قول ابن مسعود در صيغه تشهد را (فلما قبض  -12

قضا السالم علي النبي) اجتهادي از وي برشمرده و بيان اينكه اين مسأله 

بوده و نيز به اين دليل كه صحابه آن را بعد از  ص امري توقيفي از پيامبر

 دادند. انجام مي صاهللا رسولرحلت 

 نقد ضعيف برشمردن خبر عبدالرزاق و اينكه صحابه پس از رحلت پيامبر -13

جريح) و جواب وي با  گفتند: السالم علي النبي (با روايت از ابن مي ص

كما اينكه از  اهل از تصريح روايت حديث از ويه ولي تجفرض ثبوت عن

ظمي نيز از تصريح مزبور شيخ اع ت. وستصحيح حافظ نيز تجاهل كرده ا
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، يها النبيمع بين آن دو يعني (السالم عليك أتجاهل كرده و اشاره به ج

 السالم علي النبي).و

حديث عايشه كه موافق  اش از غرور و حق ستيزي غماري در تجاهل -14

 عمل صحابه بوده و طعن وي در باب مؤلف.

د بنا به رد سخنان غماري به شش دليل كه استدالل كرده كه ابن مسعو -15

السالم علينا «ب به غايب تغيير داده و در تشهد اجتهاد خود صيغه را از خطا

 را افزوده! »من ربنا

و نظر اهل بالغت در بيان  »زادها لجملةفهذه ا«مناقشه با وي در عبارت  -16

 مقصود.

اثبات اينكه انتساب اين عبارت زيادي به ابن مسعود جايز نيست. و در  -17

ديث عايشه نزد بيهقي ذكر كرده و از تجاهل وي به دليل ششم بيان آنچه ح

خاطر جهات يكي از راويان آن و فريب دادن خوانندگان در خصوص آنچه 

 از نووي نقل كرده در حالي كه خالف مقصود نووي است!!

اينكه در  ص استدالل به عمل ابن مسعود و صحابه پس از پيامبر -18

ي جز مراجعه به سلف تشخيص راه درست و پيش از آمدن اختالفات راه

صالح نيست و اينكه امروزه اين روش بهترين راه است براي تشخيص 

ها چرا كه همه به زعم و به ادعا خود به كتاب و  دعوت حق از ساير دعوت

 كنند! سنت دعوت مي

اي تأليف كرده و در  يه كه رسالهاي ديگر از تحريفات يكي از اباض هنمون -19

كه دال بر رفع يدين و قرار دادن آنها در  آن حكم كرده كه تمام احاديثي

و وجود اند. با اينكه علم به تواتر آن احاديث  نمازند ضعيف يا موضوعه

اي از طعن وي به ائمه حديث  شان در صحيحين دارد. جز ذكر نمونه بعضي

 و دروغ گفتن وي در نقل.
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مقدمة چاپ دهم و شكوه از كسي كه كتاب را براي طمع و سود مادي به  -20

حق تأليف و نشر در  اينكه  كر احاديثي در اين باب و بيانبرد و ذ ميركت ش

شود ولي در كشورهاي غيراسالمي حفظ  كشورهاي اسالمي پايمال مي

 ها و فوائد اين چاپ. شود!! و اشاره به بعضي افزوده مي

 مقدمه چاپ پنجم. -21

 رد بر اين كتاب و جواب وي و مناقشه با وي در رسالة شيخ تويجري در -22

ي نمونه كه داللت دارد بر ميزان ارزش ساير انتقادات وي و رد  يك مسأله

كردن گمان و زعم وي در اين باره كه زيادت سوره و نماز جنازه باطل و 

 نظر پنج تن از ثقاها. نظر تويجري با اثبات اتفاقشاذ است. و بيان بطالن 

در برخي  تشكر و سپاسگزاري از انتقادهاي تويجري و اعتراف به اينكه -23

 مسائل مربوط به حواشي نظرات وي صائب بوده است.

به احمد امام صحيح نيست و  »ةرساله الصال«اشاره به اينكه نسبت دادن  -24

 بيان نظر ذهبي در اين باره.

 مقدمه نخستين كتاب. -25

تصريح عالمه لكنوي در اينكه بسياري از كتب فقهي مملو از احاديث  -26

 ين دست احاديث.اي از ا اند و ذكر نمونه موضوعه

هاي مختلف اقوال  نظر امام نووي در خصوص كاربرد مخصوص صيغه -27

اهللا، فعل، نهي، روي عنه، قيل ...) بنا به نوع حديث صحيح  (أمر، قال رسول

 توجهي علما به اين نكتة مهم. يا حديث و بي

سبب تأليف كتاب و شرط مؤلف در استفاده از احاديث و خودداري وي  -28

إياكم «شناساندن حديث ثابت و بيان حديث و  از احاديث ضعيف

 و تخريج آن. »والفتن...

و بيان مسائل آن و نيز بيان روش تأليف  »اتقوا الحديث عني...«حديث  -29

 كتاب.
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د و تصريح عالمه لكنوي به اينكه ارتوضيح اينكه وي مذهب محدثين را د -30

ن نظر تر از مذهب فقها در مسائل فرعي و اصلي و بيا مذهب محدثين قوي

 أصح دانستن نظر سبكي.سبكي باب نماز. و بيان نظر مؤلف در تأييد و 

ي از سنت و ترك سخنانشان در صورت اقوال ائمه مذاهب فقهي در پيرو -31

 مباينت با سنت.

كه حاوي سه نقل قول از وي و تخريج آنها و سخن ابن  /نظر ابوحنيفه  -32

ك با شحنه حنفي در وجوب عمل كردن به حديث در صورت اصطكا

 مذهب و اينكه مذهب خود طالب همين روش است.

شنود و ذكر  چه از وي مياز ابايوسف در نوشتن هر آن /نهي ابوحنيفه  -33

حافظان براي  ماند تا شريعت پس از نو و زنده مياي به اينكه اگر نظر شعران

شد وي آنها را  تدوين و دستيابي بدان به كشورها و بالد مختلف جمع مي

كرد و قياس مذهب او كم است.  ت و قيامهايش را ترك ميپذيرف همه مي

تأييد لكنوي و تأكيد بر اينكه جا نيست بر وي طعن زده شود به خاطر اينكه 

اگر نظري فقهي از وي با حديث در اصطكاك باشد آنگونه كه بعضي از 

 دهند واجب است كه مقلدان وي بدان عنايت داشته باشند. جهال انجام مي

اند كه در  و نقل سه سخن از وي كه هر سه دال بر اين / مالك بن انس -34

و جواب شعراني به  صورت مخالف با حديث بايد از فتوي رجوع كرد

 مقلدي كه پس از فوت امامش به احاديثها دست يافت كه صحيح بودند.

و نقل نه سخن از وي و تخريج آنها و قول ابن حزم در ابطال  /شافعي  -35

 اين خصوص شافعي از همه تندتر بود.تقليد ائمه و اينكه در 

 .»إذا صح الحديث ...«معني اين سخن ائمه فقه كه  -36

به  ترين مردان شهادت امام شافعي در اين خصوص كه امام احمد عالي -37

علم حديث است و اينكه از وي خواست كه به او حديث صحيح بياموزد 
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وان كه وي حديث فرا كوفي و اين دليل آن شد چه كوفي باشد چه غير

 گيرد برخالف ائمه پيش از وي!فران

و نهي وي از تقليد مالك و غيره از ائمه در آرائشان و  /احمد بن حنبل  -38

اينكه حجت در احاديث است و اينكه هر كس حديث را نپذيرد بر درة 

 هالكت است.

بيان اينكه هر كس به لغت تمسك كند مخالف منهج ائمه نيست بلكه در  -39

 اما برخالف تقليد!واقع پيروي آنها كرده 

اهللا به امت  سخن حافظ ابن رجب در وجوب تبليغ و رساندن امر رسول -40

هايي از سلف در  گرچه رأي بسياري از ائمه با آن مخالف باشد و ذكر نمونه

 اين باب.

ترك تبعيت از بعضي اقوال ائمه به خاطر تبعيت از سنت و مخالفت  -41

 در يك سوم مذهبشان. محمدبن حسن و ابويوسف با استادشان ابوحنيفه

كه در آن با امامش مخالفت كرده و اينكه  »موطأ محمد«اي از كتاب  نمونه -42

ها با وي مخالفت كرده و فتواي عصام آن مسائل ديگري است كه در آن در

نماز براي تبعيت از  دربن يوسف بلخي برخالف نظر امام و رفع يدين 

وي از جاهالن زمانش  سنت و آنچه لكنوي از وي استنباط كرده و شكواي

به خاطر طعن زدن در كساني كه تقليد امام را در يك مسأله به خاطر قوي 

 كنند! شان ترك مي بودن دليل

ت مؤلف از اينكه احدي از مقلدها مبادرت به طعن در شيوه اين سخوا -43

 كتاب به خاطر مخالفت با مذهب نكنند.

ست لكن مشايخ شبهات و جواب آنها. اول آنكه روش اين كتاب درست ا -44

كنند و  ت ميحج »حمةاختالف أمتي ر«اقرار به اختالف دارند و به حديث 

 بيان بطالن آن و مخالفت آن با قرآن.
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اينك صحابه اختالف داشتند و بيان بين اختالف آنان و اختالف خلف از  -45

 حيث سبب و اثر آن اختالف.

حق يكي است و اينكه  »سعةف توفي الخال«رديه امام مالك بر قول آنان:  -46

 و تعددپذير نيست و سخن امام مزني در اين باب.

انكار مزني بر كسي كه قائل به اختالف است. و ذكر داستان تالش  -47

ن كار ابوجعفر منصور در تحميل مذهب مالك بر مردم و نهي مالك از اي

و  »يهان الناس اطلعوا علي أشياء لم يطلع علإ«وي و اينكه به وي گفت كه: 

نسبت داد و اينكه وي گفته است:  به »المدخل الفقهي«در بيان آنچه 

صحيح نيست و ذكر بهترين اقوال مالك  »اختلفوا في الفروع وكل مصيب«

 در سبب نهي وي از آن.

 استدالل ابن عبدالبر در اينكه راه درست يكي است و تعددپذير نيست. -48

سر  پشتاز  آثار اختالف خلف، ابا كردن آنان است از گزاردن نماز در  -49

يك امام و احداث چهار محراب در يك مسجد و فتواي بعضي از آنان در 

بعضي از آنان با اين توجيه كه:  ها و اجازه ها و شافعي منع ازدواج بين حنفي

 .»اند  آنها به منزلة اهل كتاب«

از آثار اختالف گشودن راه تشكيك مستشرقين بر اسالم و در انداختن  -50

عوتگراني چون محمد غزالي. به طوري كه كتابها مسلمانها در حيرت حتي د

هاي اخيرش به اين حيرت و سرگشتگي وي اذعان دارند. بيان  و نوشته

اي از انحراف وي از سنت و اتباعش از هوي در تصحيح و تضعيف  نمونه

احاديث و ناچيز شمردن تالش محدثان و فقها و اصول آنان و بيان اينكه 

شان  أله اسالم آوردنسي بزرگ ميان كفار و مامروزه به سداين اختالفات 

در ژاپن پيش  /شده است به طوري كه براساس نقل عالمه معصومي 

 آمده بود.
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سوم در بطالن كه دعوت به اتباع سنت و ترك اقوال ائمه به معناي ترك  -51

كنيم در  مطلق آراء آنان است و بيان اينكه تمام آنچه را كه ما بدان دعوت مي

اهب به عنوان دين و جايگزيني آن به جاي كتاب و سنت ترك اتخاذ مذ

شود و انتقاد از متفقين در اين زمان و وضع احكام جديد و پيش  خالصه مي

 گرفتن طريقة نرمي و رحض است و بيان نظر سليمان تيمي در اين باره و

 نظر ابن عبداهللا در وصف طالب تابع سنت و راه هدايت صحابه.

 باع سنت مستلزم طعن در امامي است كه با آنبطالن اين گمان كه ات -52

 مخالف است.

استقبال كعبه با ذكر تعدادي احاديث در يافتن قبله چه در سفر چه در  -53

گزارد و كيفيت  حضر و سفارش پيامبر به كسي كه نمازش را درست نمي

 گزاردن نماز نافله بر روي مركب.

كند و  ا پيدا نميكيفيت نماز به هنگام ترس شديد و نيز كسي كه قبله ر -54

حديث جابر در خصوص نماز در روزي ابري و اينكه اگر كسي در اين 

شرايط در استقبال (پيدا كردن قبله) اجتهاد كرد و به خطا رفت نمازش 

صحيح است. وحديث رو كردن پيامبر به كعبه هنگامي كه رو به 

=ô‰s% 3“t�tΡ |=H ﴿د و نزول آية گزار المقدس نماز مي بيت s) s? y7 Îγô_uρ ’Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# 

نماز صبح  ن در مسجد قبا به سوي كعبه درو داستان رو كردن نمازگزارا ﴾...

و اينكه صحابه رأي به بطالن نماز كسي كه امر به وي شده كه نمازش را 

 دادند. اصالح كند نمي

در اين بخش وصف نماز خوف و نماز شخص مريض و نيز اينكه قيام [ -55

با مردم نشسته نماز گزارد و  ]منجر به رحلتشان شد پيامبر در بيماريي كه

اينكه آنان را هم امر كرد كه بنشينند تا با اين كار، عمل ايرانيان و روميان را 

 در برابر ملوكشان مرتكب شوند!
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 »صل قائماً...« نماز مريض در حالت نشسته كه حديث عمران در آن آمده: -56

ز آن و اگر كسي توانايي گذاشتن ... و مراد ا »صاله القاعد علي النصف«و 

ش و زمين حائل قرار دهد ويسر بر روي زمين را نداشت نبايد چيزي بين ر

 و بر آن سجده كند.

 نماز گذاشتن. -57

 عود در نماز شب.قيام و ق -58

 نماز با كفش و دستور به آن و شيوة درآوردن آنها به هنگام نماز. -59

 باشد بدعت است. نماز بر منبر و اينكه منبر پيش از سه پله داشته -60

ستره و وجوب آن و امر به نزديك ايستادن از آن و توصيه امام احمد بدان  -61

در مسجدي كه چه بزرگ باشد چه كوچك و بيان اينكه حرمين شريفين هم 

 شود و بر علما واجب است. مي

جواز نماز رو به شتر البته نه در جاي استراحت او نيز نماز رو به همسر  -62

و ماجراي  برابر نمازگزار در رفت و آمد نباشددر حالي كه وي در 

 كرد. گوسفندي كه از جلوي پيامبر در نماز عبور مي

ها نصوص كتاب  و انكار قاديانيه صماجراي گرفتن شيطان توسط پيامبر -63

و سنت را در خصوص عالم جن و تأويل و تعطيل كردن آن. و امر به 

 كند. ت و آمد ميدرگير شدن با كسي كه در برابر نمازگزار زياد رف

 شود و بيان آن و زن حائض. آنچه سبب قطع نماز مي -64

 نماز به طرف قبر. -65

 نيت. -66

به فردي كه  ص تكبير كه حاوي احاديثي است از جمله سفارش پيامبر -67

الطهور وتحريمها  ةمفتاح الصال«گزارد و حديث:  مازش را درست نمين

 و بيان معناي تحريم و غيره. »التكبير...
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بارة آن و كيفيت افراختن دستها به هنگام  ها و احاديثي كه درافراختن دست -68

 بلند كردن آنها آمده است.

اديثي كه در اين بخش آمده گذاشتن دست راست بر چپ و امر بدان و اح -69

 كنند. ر.ك: مقدمه. يه آن را انكار ميكه اباض

اند و بيان اينكه  نهادن دو دست بر سينه و كساني از ائمه كه آن را گفته -70

لغت قبض يا وضع است و تكلف در جمع بين آن دو وارد نشده و بدعت 

 است. ر.ك: مقدمه.

نگاه كردن به محل سجده و خشوع و نهي از نگاه كردن به آسمان در نماز  -71

و گزاردن نماز در جا و در لباسي كه او را به خود مشغول ندارد و نهي از 

 التفات به اطراف.

 حديث ديگري در فضيلت خشوع.و نيز  »مودع... ةصل صال«حديث  -72

 دعاهاي استفتاح كه دوازده دعايند و در هيچ كتابي بدين جامعيت نيامده. -73

خواند و  نماز فرض و سنت مي را در »وجهت وجهي...«دعاي  صپيامبر -74

روايت مرجح است و نمازگزار آن را بگويد و بيان  »أنا أول المسلمين«ذكر 

خواند كه خواندنشان در  نماز شب مياي ديگر كه وي در  معناي آن و ادعيه

 فرائض مشروع است مگر آنكه براي امام طوالني باشد.

 هاي آن و تفسير آن. قرائت استعاذه قبل از آن و صيغه -75

قرائت آيه به آيه و بيان اينكه بر سرهر آيه بايد ايستاد گرچه به آية قبلي  -76

 قاريان است.تعلق داشته باشند و بيان اينكه آن مذهب گروهي از ائمه و 

ركن بودن خواندن فاتحه و فضائل آن و دو حديث دربارة كساني كه توان  -77

 حفظ آن را ندارند.

سر امام در نماز جهري و احاديث وارده در اين  نسخ و ابطال قرائت پشت -78

 و ذكر حافظاني كه آن را »مالي أنازع..«مقصود پيامبر از  خصوص و بيان

 ».ه إمام...من كان ل«اند و تقويت حديث:  صحيح دانسته
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و ايجاد مزاحمت با قرائت وجوب قرائت در نماز سري و نهي از تشويق  -79

و فضيلت كسي كه حرفي از كتاب خدا را  »خلطتم علي القرآن«و حديث 

بخواند. و بيان نظر ائمه حنفي كه به جايز بودن قرائت در نماز سري فتوا 

 .»نارا فُوه ملئَ الْإِمامِ خلْف قَرأَ من«اند و بيان موضوع بودن حديث  داده

و اينكه امام هم بايد آن را بلند بگويد و نيز سفارش مقتديان  »آمين«گفتن  -80

به گفتن آمين و فضيلت آن و اينكه بايد آن را به هنگام و همراه با امام 

 بگويند و از وي پيشي نگيرند.

هاي طوالني و  هپس از فاتحه. بيان تفاوت آنها در سور ص قرائت پيامبر -81

إني «ة آنها شنيدن گرية كودكي و حديث كوتاه برحسب احوال از جمل

 »...صبيانكُم مساجِدكُم جنبوا«و بيان اينكه حديث  »...ةألدخل في الصال

 ضعيف و مخالف سنت است.

≅ö﴿ر ركعتي سورة توحيد كرد و در ه داستان مردي انصاري كه امامت مي -82 è% 

uθèδ ª! $# î‰ ymr& ∩⊇∪﴾ دربارة وي:  صخواند و حديث و قول پيامبر را مي

»كبا حاهإِي لَكخةَ أَدنالْج«. 

ها در يك ركعت. و  ورهسهاي نظير هم و ديگر  جمع كردن بين سوره -83

مصحف و فضيلت طول قيام و عبارت  جواز قرائت سوره بر خالف ترتيب

 .»سبحانك قبلي...«

داي به معاذ كناره كشيد تداستان جواني كه از اقجواز اكتفا به فاتحه و  -84

اي از مسجد نماز گزارد وسخن  وقتي كه معاذ قرائت را طول داد و در گوشه

به آن جوان و  و خطاب پيامبر »أفتان أنت يا معاذ!«در اين باره:  ص پيامبر

شهادت آن جوان در جنگ. و حذف حديثي در اين باره كه برايم روشن شد 

 .كه ضعيف است
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نمازهاي پنجگانه و غيره و اينكه ياران  قرائت و با صداي بلند و آرام در -85

 دانستند. پيامبر چگونه قرائت او را در نماز سري مي

شان و امر به اعتدال در بلند  داستان ابوبكر و عمر در قرائت نماز شب -86

 كردن صدا نماز و فضيلت آرام خواندن.

 نماز صبح. د: الف:خوان امبر در نمازهايش ميآنچه را كه پي -87

 امر به قرائت معوذتين و قرائت در صبح جمعه. -88

و  »هذا عبد آمن بربه...«و كوتاهي آن و حديث:  سنت فجر قرائت در -89

 مناسبت آن.

 ب: نماز ظهر و اطالة قرائت در ركعت اول و دليل آن. -90

قرائت آيات بعد از فاتحه در دو ركعت اخير و بيان كساني از سلف كه آن  -91

 لكنوي حنفي مذهب با كساني كه منكر آنند. تند و مخالفا را گفته

 وجوب قرائت فاتحه در هر ركعت. -92

 ج: نماز عصر. -93

داد به  گاهي قرائت را در آن طول مي صد: نماز مغرب و اينكه پيامبر -94

 طوري كه يك بار سورة اعراف و بار ديگر انفال را در آن خواند.

 قرائت در سنت مغرب. -95

لة قرائت در آن و داستان معاذ با مرد نصاري كه از نماز عشاء و نهي از اطا -96

 صو تعليم پيامبر  به تنهايي نماز گزارد گزاردن نماز جماعت دوري كرد و

 اي بخواند. معاذ را كه در نماز سوره

قرائت را در آن طول  صنماز شب و ماجراي ابن مسعود وقتي كه پيامبر -97

و بعد نساء و سپس آل  بقره صداد و نيز ماجراي حذيفه وقتي كه پيامبر 

 و ،كرد در يك شب ختم نمي در آن قرائت داد اما قرآن را هرگز عمران ... را

ابن عمر  ص داستان پيامبرو  ،نهي وي از قرائت قرآن در كمتر از سه روز

 از طحاوي. »فَترةٌ شرة ولكُلِّ شرةٌ عابِد لكُلِّ«و بيان و تفسير قول وي: 
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يست يا صد آيه را در نماز بخواند و آنچه را كه در فضيلت كسي كه دو -98

تمام شب طول  خواند و اينكه يك بار نماز شب پيامبر در هر ركعتي مي

كرد و اينكه دربارة مردي كه مرتب  اي را مرتب تكرار مي كشيد و اينكه آيه

سورة اخالص برابر ثلث قرآن «: كرد فرمو كه سورة اخالص را تكرار مي

اساس بودن روايتي از ابوحنيفه كه او چهل سال پيوسته  يو بيان ب »است

 خواند. نماز صبح را وضوي عشاء مي

 هـ: نماز وتر. -99

 نماز جمعه.  - 100

 نماز عيدقربان و عيدفطر.  - 101

ها بعد از فاتحه در آن (نيز رجوع شود به رد  نماز جنازه و قرائت سوره  - 102

 نظر تويجري در مقدمه).

ي احاديث قولي و فعلي در اين باره قرائت با ترتيل و صوت زيبا و بعض  - 103

از روي بعضي راويان آن و  »بِأَصواتكُم الْقُرآنَ زينوا«تغيير حديث و تذكر 

 اينكه كسي كه آن را صحيح دانسته اشتباه كرده است.

رد نظر كساني كه بر جامع األصول تعليق نوشته و تحقيق در حديث   - 104

و اينكه يكي از راويان در استناد  »بِالْقُرآن تغني لَم من منا لَيس«بخاري: 

اين متن به ابوهريره اشتباه كرده و تحقيق در اينجا روايت كردن مجرد از 

 بخاري و نسبت دادن به او نيست!

 ه در تحقيق مذكور و سبب آن.مكتاب شرح الغتجاهل بعضي از محققين   - 105

به خاطر  »أبي«از  ص پيامبرياري رساندن به امام (فتح) كه در اينجا گلة  - 106

 به پيامبر به هنگام اشتباه در قرائت آمده است. وي رساندن ياري عدم

 تعاذه و دفع وسوسه در نماز.سا  - 107

گزارد به آن و  ركوع و سفارش پيامبر به مردي كه نمازش را درست نمي - 108

 گفتن تكبير به هنگام ركوع و اينكه پيامبر دستش را برافراشت و بيان اينكه
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حديث متواتر و مذهب جماهير محدثين و فقهاي است  از جمله مالك  اين

 بر اباضي در مقدمه). و بعضي از حنيفه. (نيز رجوع كنيد به رد

گشودن  شيوة ركوع و اينكه بايد دو كف را روي زانوها گذاشت و  - 109

 و كشيدن پشت. انگشتان

نه ركوع و امر بدان و انذار كسي كه در آن طمأني وجوب طمأنينه در  - 110

ي بدترين سارقان است و نمازش درست سيابد و بيان اينكه چنين ك نمي

 افرادي را كه در پشت سرش قرار داشتند. صنيست و معجزة پيامبر

اذكار ركوع و انواع هفتگانه آن و تفسير سبوح قدوس و بيان حكم جمع   - 111

 بين اذكار در ركوع.

 ربرگرفت.نزديك به طول قيام را د اطالة ركوع تا حدي كه زماني  - 112

 نهي از قرائت قرآن در ركوع.  - 113

مام) إذقال (اإل« اعتدال در ركوع و آنچه كه انسان بايد گفت. حديث:  - 114

و بيان اينكه اين كار منافاتي  »مع اهللا لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد...س

تن دستها و شگويد ندارد. و ذكر انواع تحميد در آن و افرا با آنچه امام نيز مي

 تواتر است. (نيز ر.ك: رد بر اباضي در مقدمه). اينكه م

و ال ينفع «و انواع آن و نيز تفسير  »ملء السماوات وملء األرض...«قيد   - 115

 . »منك الجد الجد ذا

تا اينكه هر  اطالة اين قيام و وجوب طمأنينه در آن و امر به اعتدال  - 116

كه پشت در جاي خود قرارگيرد. و رد نظر كسي  مفصلي در ستون فقرات

قائل است به اينكه در اين قيام بايد با دست راست دست چپ را گرفت و 

و رد نظر شيخ تويجري در خصوص آنچه  ،بيان اينكه اين كار بدعت است

 كه از امام احمد در اين باره نقل كرده است.
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طمأنينه در آن و اينكه پيامبر گاهي دو  سجود و امر به تكبير در آن و  - 117

داشت و گاهي هم دستها را  دور نگه ميدست را از پهلوهايش 

 افراشت. برمي

اينكه با زانو به سجده رفتن صحيح  به سجده رفتن با تكيه بر دو دست و  - 118

 نيست و رد نظر ابن قيم در اين باره.

شان تماس يافتن بيش  ترين كه از جمله مهم ص اوصاف سجود پيامبر  - 119

 با زمين و طمأنينه يافتن.

ا لباس به هنگام رفتن به سجده و به ويژه در كل نهي از مرتب كردن مو ي  - 120

چنين فردي را به كسي كه  ص نماز (به نظر جمهور علما) و تشبيه پيامبر

و تفسير آن و ترجيح اينكه اين مسأله خاص خواند  دست بسته نماز مي

 مردان است.

باره كسي كه در  در ص وجوب طمأنينه در سجود تشبيه مهم پيامبر  - 121

 يابد. ميسجده طمأنينه ن

 اذكار سجود كه دوازده نوع است.  - 122

 .»أقرب ما يكون العبد من ربه...«ي از قرائت قرآن در سجده و حديث نه  - 123

در حال  ص اطالة سجده. داستان سوار شدن حسن بر پشت پيامبر  - 124

سجده و طول دادن سجده به خاطر مهرباني با وي كه در روايت ديگري 

 ن.حسن و حسين آمده است. بعضي مسائل آ

در  :فرمود كه ص فضيلت سجده. و دو حديث كه در يكي از آنها پيامبر  - 125

 نَّإِ«فرمايد:  شوند و در ديگري مي روز قيامت امتش با آثار وضو شناخته مي
و تنبيه اينكه كسي كه از  .»السجود بِآثَارِاملذنبني املصلني  يعرِفُونهم املالئکة

 ماند. در جهنم نمي روي تنبلي نماز را ترك كند جاويد

و احاديث قولي و فعلي در اين باره كه يكي از  سجده بر زمين وحصير  - 126

 آنها فائده لغوي مهمي دارد.



 صنماز پيامبر        222
 

برخاستن از سجده و وجوب طمأنينه در آن و بلند كردن دستها در آن و   - 127

 اند. كساني كه از سلف قائل بدان بوده

 آن. نظر ابن قيم در نفي ثبوت نشستن بين دو سجده و رد  - 128

 وجوب طمأنينه در بين دو سجده.  - 129

 اذكار بين دو سجده و افراشتن دستها.  - 130

 اند. كساني از ائمه كه قائل بدان بوده جلوس استراحت. و  - 131

دست در برخاستن براي ركعت بعد. كه بيان حديث آن و  تكيه بر دو  - 132

ست. و نيز بيان موضوع بودن اسناد آن برخالف رأي همة نويسندگان ا

وقتي  نظر كه پيامبر و رد اين »يقوم كالسهم اليتعتمد علي يديهن كا«حديث 

 خواست ساكت بود. براي ركعت دوم بر مي

 وجوب قرائت فاتحه در هر ركعت و خبر جابر در اين باره.  - 133

 تشهداول.  - 134

وسط نماز  نشستن برتشهد و امر به خواندن تشهد و افترايش در آن در  - 135

) و نهي از تكيه كردن بر دست گزارد (به فردي كه نمازش را درست نمي

 چپ در تشهد و تفسير آن.

حركت دادن انگشت در تشهد و ذكر روايتي نادر از امام احمد در تند   - 136

داند و شايسته  نظر كسي كه آن را بيهوده مي حركت دادن انگشت و رد

 آورد. داند. يا كسي كه از حديث ضعيف براي مخالفت با آن دليل مي نمي

فراموش كردن آن و و سجده سهو بردن به خاطر وجوب تشهد اول   - 137

 مشروعيت دعا پس از آن. 

 صانواع تشهد كه پنج نوع است و اينكه صحابه پس از رحلت پيامبر  - 138

 گفتند: السالم علي النبي (تغيير  صيغه از مخاطب به غائب). مي

تعليق سبكي در صحيح بودن اين حديث وجوب جزم و قاطع حافظ نيز   - 139

 در صحيح آن.
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 كه از او نيست. »وبركاته« فزودة ابن عمر در تشهد:ا  - 140

در تشهد و ادب آنان از  »ومغفرته«ف در مورد زيادي از سلانكار بعضي   - 141

 پيروي از سنت. اتباع و

محل و انواع آن، كه هفت شكل دارد و بيان اينكه در  ص بر پيامبر ةصال  - 142

ات ابراهيمي صلو اتمام كراهت قول به بيان اينكه جايز است و هر دو تشهد

 .ن قول به عدم مشروعيت آنوپايه است همچ تشهد اول بي در

بايد گفت و اينكه افزودة  صبهترين چيزي كه درصلوات بر پيامبر  - 143

از نظر بخاري و ديگران ثابت است برخالف ابن تيميه و  »ابراهيم و علي«

 ابن قيم.

در بردارد كه شش مورد  صفوائد مهمي كه درصلوات بر نبي امت  - 144

شوند و نيز  مند مي ست. اينكه خاندان پيامبر همچون خود وي بهرها

كما «كتاب و سنت و بيان وجه تشبيه در هايي از اين دست از  نمونه

 .»صليت...

جايز نيست و نص امام شافعي در اينكه  »اللهم صل علي محمد«اكتفا به   - 145

 كان«يكسان است. و حديث لفظ تشهد و صلوات بر پيامبر در هر دو تشهد 

ضعيف است و رد نظر نشاشيبي كه  »ال يزيد في الركعتين علي التشهد

 صلوات بر آن را در آن انكار كرده است.

و  صيد (ذكر سيد) در صلوات بر پيامبرساختالف علما در مشروعيت تو  - 146

بن حجر در اين باب به طور ترجيح عدم مشروعيت آن و فتواي حافظ ا

 نيز نووي به طور مختصر. مفصل و

 .»... وبركاتك علي سيد المرسلين«عف حديث ابن مسعود ض  - 147

صلواتي است كه خودش  صاينكه بهترين شكل صلوات بر وي   - 148

 اصحاب را تعليم فرموده است و اينكه تلفيق ميان آنها مشروع نيست.

 اند. ثانفرستند محد اني كه بر او صلوات مياكثر مسلمان  - 149
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ستها گاهي با تكبير و امر به قيام به ركعت سوم و سپس چهارم. افراشتن د  - 150

تكبير و جلوس استراحت و تكيه بر دست و امر به قرائت فاتحه در  آنها و 

 افزودن چند آيه به آنها.

تها در سقنوت در نمازهاي پنجگانه به هنگام نزول مصيبت، افراشتن د  - 151

اي كه بدان قائل بودند، بدعت بودن مسح صورت با دستها  قنوت و نظر ائمه

 عزبن عبدالسالم در اين باره. و نظر قنوت در

قنوت در وتر. اينكه آن قبل از ركوع بود و اينكه چرا گاهي قنوت   - 152

 خواند؟ مي

بيان اينكه در آن  ن بن علي تعليم داد وسبه ح صدعاي قنوتي كه پيامبر  - 153

نظر عزبن عبدالسالم كه نبايد در آن  صحيح نيست و ص صلوات بر پيامبر

و نيز زياديي  »وال يعز من عاديت«ت زيادي آن چيزي افزود و بيان صح

 .»المنجا...«

 تشهد آخر و وجوب آن و نشستن در آن به صورت تورك.  - 154

 فَلْيبدأْ أَحدكُم صلَّى إذَا«بيان حديث  صوجوب صلوات بر پيامبر  - 155
يدمحبِت هبر  ...لِّي ثُمصلَى يع بِيب بودن آن و نظر علمايي كه به واج »...الن

 اند و نيز حديثي ديگر. قائل

بدان امر كرد و آن  صوجوب استعاذه از چهار چيز قبل از دعا، كه پيامبر  - 156
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