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 مقدمه مؤلف

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 رسولهو الصالة والسالم علی نبيهو حديثاً،و الباطنة قديامً و هللا علی نعمه الظاهرة احلمد

ثوا و صحبه، الذين ساروا يف نرصة دينه سرياً حثيثاً،و آلهو حممد علی أتباعهم الذين ورّ

 موروثاً و أكرم هبم وارثاً ـ    علمهم ـ وا لعلامء ورثة األنبياء

(أما بعد) فهذا خمترص يشتمل علی أصول األدلة احلديثية لألحكام الرشعية، حررته 

ال يستغني و يستعني به الطالب املبتدي،و أقرانه نابغاً، حتريراً بالغاً، ليصري من حيفظه من بني

 عنه الراغب املنتهي.

وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من األئمة، إلزادة نصح األمة. فاملراد 

 .٧ابن ماجهو ،٦النسائيو ،٥الرتمذيو ،٤أبوداودو ،٣مسلمو ،٢البخاريو ،١أمحد بالسبعة: 

.و عدا البخاري باخلمسة: منو بالستة: من عدا أمحد.و  أمحد.و قد أقول: األربعةو مسلامً

 باملتفق عليه: البخاري،و عدا األخري،و بالثالثه من عداهمو باألربعة من عدا الثالثة األول،و

 ما عدا ذلك فهو مبني.و قد الأذكر معهام غريمها،و مسلم.و

امِ سميته: (و كَ َحْ ةِ اَألْ نْ أَدِلَّ امِ مِ لُوغُ اَملَْرَ أسأله أن ال جيعل ما علمناه علينا وباالً، واهللا ) بُ

 وأن يرزقنا العمل بام يرضيه سبحانه وتعاىل.

                                           
 ببغداد. ۲۴۱ ةسن يوتوف ۱۶۴ ةولد سن -١
 بسمرقند. ۲۵۶ ةسن يوتوف ۱۹۴ ةسماعیل. ولد سنإمحمد ابن  -٢
 بنیسابور. ۲۶۱ ةسن يتوفو ۲۰۴ ةولد سن -٣
 .بالبصرة ۲۷۵ي سنة وتوف ۲۰۲ ي. ولد سنةسلیمان بن األشعث السجستان -٤

 بترمذ. ۲۷۶ ةسن يبن عیسی. توفحممد  -٥
 .۳۰۳ ي سنةوتوف ۲۱۵ ب. ولد سنةاحمد بن شعی -٦
 .۲۷۵ ةسن يوتوف ۲۰۷ ي. ولد سنةمحمد بن یزید القزوین -٧
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 ار مھربانیبس ی یندهار بخشایبس یتایک یه نام خداب

و  ینھان یھا او، نعمت یھا تاست در برابر نعمتیک یخدا یھا ھمه برا شیستا
اء و یاالنب غمبر خاتمینده. و درود و سالم بر پیگذشته و حال و آ یھا ار و نعمتکآش

ن او یدادن د یاریه در کارانش یشان و یو بر خو صدنا محمدیبرحق او س ی فرستاده
شان یبه ا صراث علم از رسول اللهیه مکروان آنان یبه سرعت گام برداشتند، و بر پ

 اند! راث گذارندهیمبر و  راثیم ینان چه گرامیامبرانند. ایبران پ راثید. و علما میرس
تاب کاء و آل و اصحابش، یاالنب بعد از حمد و سپاس خدا و درود و سالم بر خاتم

األنام در  دیث سیحد یاصل یھا لیه مشتمل بر دلکاست  کیوچکتاب کحاضر، 
 آن است. یشرع یھا مکح

ه کو آراسته ساختم  کآن را پا یر درآوردم و طوریتحر ی تاب را به رشتهکن یمن ا
تاب به کن ین ھمسن و ساالنش نابغه شود، و ایند بکتاب را از بر کن یه اک یسکھر

رد، و آن یگ یاز آن مدد م یام شرعکدر فھم اح یاز عموم است. مبتدیموردن یا گونه
 از نخواھد بود.ین یتاب بکن یز از ایل شده است نیالتحص ه فارغک یسک

ث را از آن یه آن حدک یتابک ام، نام تاب آوردهکن یه در اک یثیو بعد از ھر حد
 یتاب معرفکن یا ی ث را به خوانندهیان علم حدیشوایام، تا ائمه و پ ام، آورده گرفته

تاب ک ی ام تا خواننده انجام داده یحت به امت محمدین عمل را به قصد نصیم. و اینما
ث یحد ان علمیشوایت ائمه و پیخواند به روا یتاب مکن یه در اکرا  یثیه احادکبداند 
 است.

ت یث آن را روایحد ی ھفت امام از ائمه یعنی گفتم: رواه السبعة:ن ھرگاه یبنابرا
، امام مسلم بن الحجاج، یل بخاریاند. قصدم: امام احمد، امام محمد بن اسماع ردهک

 است. ینیقزو ی و امام ابن ماجه یی، امام نسایترمذ یسیامام ابوداود، امام ابوع
و مسلم و  یه بخارکاز امام احمد است،  ریالستة: قصدم غگفتم: رواه و ھرگاه 

ھا  و ابن ماجه باشد؛ و ھرگاه گفتم: رواه الخمسة: قصدم از آن ییو نسا یابوداود و ترمذ
و ابن ماجه باشد؛ و  ییو نسا یه احمد و ابوداود و ترمذکو مسلم است  یر از بخاریغ

 یاز سه تا ریگفتم: رواه االربعة: قصدم غرواه األربعة و احمد. ھرگاه م: ین است بگوکمم
ه اصحاب کو ابن ماجه است  ییو نسا یت ابوداود و ترمذیبه روا یعنیاست،  یاول

و  یاول  یر از سه تایشوند؛ و اگر گفتم: رواه الثالثه: قصدم غ یده میالسنن ھم نام
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ث یحد ن قصدم ازیچن و ابن ماجه است. ھم یقصدم ابوداود و ترمذ یعنیاست،  یآخر
 یصحاب یکه ھر دو از کآن متفق باشند  و مسلم بر یه بخارکاست  یثیه: حدیمتفق عل

ت یگر رواید یند و مسلم از صحابکت یروا یصحاب یکاز  ینند. چنانچه بخارکت یروا
ت از دو یه رواک یخان. و ھنگامیند: رواه الشیگو یه مکه، بلیند متفق علیگو یند، نمک

ه ک نیا یم، براینما یر آن دو نمیاز غ یتیم، روایو مسلم نما ین، بخاریامام محدث
 ییو نسا یو مسلم و احمد و ابوداود و ترمذ یر بخاریاز غ یثیندارد. ھرگاه حد یحاجت

 م تا معلوم شود.ینما یاد میث را با نام و نشان یاورم، مخرج حدیو ابن ماجه ب
ْح ُبُلوُغ َاْلَمَراِم ِمْن «را تاب کن یمن نام ا

َ
ِة َاْأل ِدلَّ

َ
و  ک. از خداوند پانھادم» اِم کأ

 ی هیه ماک یه عمل به علمکه علم ما را وبال بر ما قرار ندھد و اینکخواھم  یبلندمرتبه م
 ما گرداند. یاوست، روز یرضا

خداست،  یھا ھمه برا شیه ستاکش، یثنا و ستا ی(الحمدالله): حمد به معن
ھا. و  یل و برتریحمد در لغت: ستودن به فضا ھا ھمه از اوست. ه نعمتکگونه  نیبد

: ی: به زبان گفتن الحمدالله، و حمد فعلیم منعم است، و حمد قولی: تعظیحمد عرف
 یخدا یبه دست آوردن رضا یبدن برا یاعضا ی لهیانجام دادن اعمال صالح به وس

متعال خود  یه خداک یشیمتعال به آن ثنا و ستا یخدا یثنا یمتعال؛ و حمد به معن
 ا و ُرُسل ستود.یرا به آن بر زبان انب

ه در احسان به کاست  ینعمت ھر منفعت نعم جمع نعمت است، و (علی نعمه):
 .یگریبه ددن احسان یباشد، و ِانعام: رسان یگرید

 بدن. یبه اسالم، و سالمت اعضا تیاست، مثل ھدا ینعمت ظاھر (الظاهرة):

متعال گناھان بندگان و  یه خداک یپوش ردهپ ، مثلینعمت پنھان (والباطنة):
 پوشاند. یگران میشان را از دیھا بیع

 ین، و صلوات از خداینات رحمة للعالمیاکبر سرور  درود فرستادن : (والصالة)
ه: طلب رحمت کاوست، و صلوات از مالئ یغمبرش افزودن شرف و بزرگواریمتعال بر پ

ه به ک ییھا ر نعمتکگزاردن ش یبراآدم: تضرع و دعاست  یاست، و صلوات از بن
 د.ین امت رسیاء به ایخاتم االنب ی لهیوس

 بر (عيل نبيه):و سالم ھا و بالھاست، و صلوات  سالمت از آفت یبه معن (والسالم):
ا و آخرت یدن یبختیکرساند تا به ن یام و سفارش خدا را به بندگان میه پکبامبر یپ
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ام و سفارش خدا، یپ ی امبر: رسانندهیقصد از پ ،خدا ی و فرستاده (ورسوله):برسند؛ 
 یق وحیه از طرک یسکو قصد از رسول:  از فرستادگان خدا باشد،  یکیاگرچه خود تابع 

 یسک): صباشد؛ (محمد آن  یده و مأمور به دعوت مردم به سویبه او رس یعتیشر
ش یب ه اوک یسکباشد، و (أحمد): بندگان ستوده  ی ش از ھمهیمتعال او را ب یه خداک

اء است، یاالنب بندگان خدا را ستوده باشد؛ و محمد و احمد ھر دو نام خاتم ی از ھمه
شان یاء. مقصود از ایاالنب شان خاتمیھم؛ (و آله): و خویو عله یصلوات الله و سالمه عل

ه در حال کاست  یسک یاران او، صحابیو   است. (وصحبه):مطلب  یھاشم و بن یبن
شان و یده باشد. خویشان رسین و صحبت ایبه شرف د صرسول اللهمان آوردن به یا
ش یدر ستا ین رویاز ا  عت اسالم به امت ھستند،یدن شریرسان ی غمبر واسطهیاران پی
اصحاب  ین وملتیاست و در ھر د صرسول الله یش برایشان دعا و ستایا
ون یھود و حوارینزد  یه اصحاب موسک ن افراد آن ملت ھستند، چنانیغمبرشان بھتریپ
ه کھستند  صن افراد امت اصحاب رسول اللهی. در امت اسالم بھترینزد نصار یسیع

شان ھستند. آل و یاصحاب ا ی شان از جملهیات ایدر ح صت رسول اللهیآل ب

مودند در یپ (ساروا يف نرصة دينه):ه ک یشانند مردمین): ای؛ (الذصاصحاب رسول الله

 (سرياً حثيثاً):روز ساختن اسالم یپوشش در کت و یه جدن اسالم، رایدادن د یاریراه 
 اسالم را در شرق و غرب منتشر ساختند. یزمان که در اندک یبه طور شتاب،  راه

 (الذين ورثوا علمهم): صروان آل و اصحاب رسول اللهیپ و بر (وعلی أتباعهم):

و دانشمندان  األنبياء):رثة و (والعلامءراث بردند، یآل و اصحاب را به مه علم کشان یا

چه بزرگوارانند  (أكرم هبم):غمبران است. یراث پیغمبرانند. و علم میبران پ راثیم

راث گذاشتن یغمبران و در به میراث پیدر بردن م موروثاً):و (وارثاً دانشمندان 
ه علم است بردند و کغمبران را یراث پیندگان بعد از خود. علما میآ یشان برا علم
 دند.یراث را به امت رسانین میھم

و بعد از صلوات و سالم بر رسول  ألیش خدایو بعد از حمد و ستا (وبعد): 

ه در ک(بعد) و (قبل) سه حالت دارند: مضاف شدن  ی لمهکو آل و اصحاب او.  صالله

ه و قصد یاوردن مضاف الیو ن (قد خلت من قبلكم أمم).ھستند، مثل:  ن حال معربیا
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و  من بعد)و (هللا األمر من قبلشود، مثل:  یبر ضمه م ین حال مبنیه در اکآن داشتن، 
ن یشود و تنو ین حال معرب میه در اکه، بدون قصد آن، یمنقطع شدن از مضاف ال

شرط  یجا به جا نی(و بعد) در ا ی لمهک، و (و كنت قبال)رد، مثل گفتار شاعر: یگ یم

ه فاء در فھذا در جواب ھمان ک  فهذا)،الصالة و (مهام يكن من يشء بعد احلمده کآمده 

تاب کده شده است به بلوغ المرام یه نامکتاب کن یا (فهذا خمترص):شرط مقدر است، 
تاب نوشته شده پس کف یبعد از تأل تابک ی ھذا: اگر مقدمه ی لمهکاست و  یمختصر

چه از  تاب است پس اشاره به آنکقبل از نوشتن   تاب است و اگر مقدمهکاشاره به خود 
 باشد. یه در ذھن مؤلف است مک یالفاظ و معان

(األدلة):  یھا هیأصول): براساس و پا یشتمل): در بر دارد و مشتمل است، (علی(
 ھا. لیدل

ه ساختمان بر که و اساس است، مثل شالوده یره): اصل پایه غیعل یبنی(أصل): (ما 
 شود. یآن نھاده م

راھنماست  یل به معنیدل املرشد إلی املطلوب):(دليل هو ل است و یدل (أدلة): جمع
ه کاس، یتاب و السنة و االجماع و القکرساند. اصول ادله چھارتاست: ال یه به مطلب مک

 یھا هیتاب در بردارد پاکن ین چھارتاست، و ایبر ا یمبتن یعت اسالمیدر شر یلیھر دل
 یھا لیآن اصول دل استوار است. و صغمبریث پیاحاد ة): بریثیه (الحدک ییھا لیدل

ه: ه فرمودک ام است، چنانکان احیه در بک صث رسول اللهیبه دست آمده از حد
اصول فقه، ھمانا خطاب و  یم نزد علماکم است و حکام جمع حکاح ام): وک(لألح

بالغ عاقل  یعنیلف، که مک یسکه ھر کن دارد یلفکه تعلق به افعال مکفرمان خداست 
ز است: یام مشتمل بر پنج جکد، و احیت نمایة) را رعای(الشرعام کد آن احیاست، با

روه و مباح. و (شرع) در لغت، راه روشن است و در کو مندوب و م میوجوب و تحر

 یبخت یکن یه خدا براکاست  ییراه خدا ، شرع:(ما رشعه اهللا لعباده)اصطالح فقھاء: 
 آن منحرف نشوند.بشر آن راه را قرار داد تا مردم بر آن راه بروند و از 

 یعنیم، یتقو یر به معنیر نمودم و تحریتحر  امالً کبلوغ المرام را  تابک(حررته) من 
 کپا یعنیح، یب و تنقیتھذ یارزشمند ساختن آن و راست داشتن آن، و به معن

ساختن از  کن مختصر و پایه در ارزشمند ساختن اکن است یساختن. قصد مؤلف ا
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و  کارزشمند و پا یرًا بالغًا) به خوبیدم تا آن را (تحریوشکد و راست داشتن آن یزوا
ث در آن آورده شود در محل یچه از حد راست ساختم تا محل اعتماد باشد و آن

ند، (من ک یه آن را ازبر مک یسکحفظه): یر) بگردد (من یصیرد، تا (لینان قرار گیاطم
گ منزلت، (آقران): جمع ِقرن ش (نابغًا): نابغه و بزریان ھمانندھاین أقرانه): از میب

مرد بزرگ منزلت، و (نابغه):  ینابغ به معن فو و ھمتا. (نابغًا):ک یاست و ِقرن به معن
 باشد. یتفوق و برتر یخود دارا ی ه در رشتهکاست  یسک

ه ک یآموز ): دانشین مختصر (الطالب المبتدید به ایبجو کمکن به): و یستعی(و 
تاب فھم کن یه اک نیا یاست، برا یام شرعکل احیاست و طالِب دانستن دل یمبتد

ساخته است، (وال و آسان  یکنزد یآموز مبتد دانش یرا برا یام شرعکل احیدال
ان یه به پاک یسک): یتاب، (الراغب المنتھکن یشود از ا یاز نمین یعنه): و ب یستغنی

چه را  خواھد آن یاست و م یعلوم باقچنان رغبت او در  ده و ھمیل رسیتحص ی دوره
 ل را خالصه نموده است، بداند.یق نوشته شده و دالیتحق یه از روک

ث): بعد از ھر یل حدکان نمودم، (عقب ینت): و من روشن ساختم و بی(و قد ب
ت یج و روایث را تخریه آن حدک یسکآورم، (من أخرجه):  یتاب مکن یه در اک یثیحد

از بزرگان علم  یسکنم چه ک یان میب یعنیث، یان علم حدیشوایاز پنمود، (من األئمة): 
 ث): بهیان داشت، (إسناد حدیبات آن را یامًال آورد و طرق رواکث اسناد آن را یحد

محمد بن  ید: حدثنیگو یم یامام بخار یوقت مثًال   ث ھستند،یسر ھمزه، رجال حدک
محمد بن  یعنی ،صعن نافع عن عبدالله بن عمر عن رسول الله کس عن مالیادر
ه امام ک یث ھستند. و وقتی، ِاسناد آن حدشو نافع و عبدالله بن عمر کس و مالیادر

ث از ین حدید، اینما یت میروا سدنا عمریس ة) را ازیث: (إنما األعمال بالنیحد یبخار
دارد. و من بعد از  یقیطر یصحابدن به یث تا رسیه ھر حدکت شده یار روایاصحاب بس

ن یاز صحاح سته است، ا یکدام کان داشتم تا خواننده بداند در یث مخرج آن را بیحد
. صامت محمد یحت و اخالص براینص ردم (إلرادة نصح األمة) به قصدکار را ک

شخص  مقصودم از ھفت  گفتم: (رواه السبعة) (فالمراد بالسبعة)،ن ھر وقت یبنابرا
و ابن ماجه  ییو نسا یو مسلم و ابوداود و ترمذ یندگان: امام احمد و بخارنک تیروا

 است.
 ر است:یب زین امامان به ترتیشرح حال ا

االول سال  عیشان ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل ھستند. در ماه ربیا احمد: 
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در بغداد وفات  یقمر یھجر ٢٤١ا آمد و به سال یدر مرو به دن یقمر یھجر ١٦٤
رپا گذاشت یا را زیدوبار دن صث رسول اللهیژه حدین و به ویسب علوم دک یافت. برای

سب علم سفر نمود و ک یبرا یاسالم یشورھاکو به شرق و غرب و شمال و جنوب و 
 ت آنھا را داشت انتخاب نمود.یه رواکث یُمسند خود را از ھفتصد و پنجاه ھزار حد

ام).  ان داشتهیجامع و معجم و اجزاء را بن ُمسند و یفرق ب ین نووی(در شرح اربع
ع و پرھ یامام احمد در زھد و تقو ن است، و یو صالح مورد اجماع مسلم یزگاریو َوَر

تواند حجت باشد. در  یچه م اورد، مگر آنیه در آن نکن مسند است یُمسند او بھتر
بافان نشود،  مان و فلسفهکحا ی چهیالم الله قرآن بازکه کن یا یخلق قرآن، برا ی فتنه

رفت، و  یزدند تا از ھوش م یدوبار او را م یست و ھشت ماه به زندان رفت و ھر روزیب
ان یم زورگویت نگشود و تسلیاکلب به ش یاما گاھ  دست آخر تمام بدنش زخم شد،

د و یفه عوض شد تا نوبت به واثق رسیست و ھشت ماه چھار خلین بینشد. و در ھم
 یه در زندان بود، روزه بود. در گرماک یرد. در تمام مدتکامام احمد را از زندان آزاد 

ات بر یآخر ح ی د و تا لحظهیاشامیاشامد، نیخواستند آب از دست آنان ب یتابستان م
گاه حرف زور  چیه ھکاست  ین مردانیماند. اسالم مرھون اخالص چن ین روش باقیھم

 یکرفتند. در روز وفاتش یان اسالم باشد، نپذیه به زک یارکه گا چیردند. ھکرا قبول ن
درخشد و تا روز  یخ مینان در صفحات تاریا یون نفر بر او نماز خواندند. نام نامیلیم
شان بر  ه قول و عملک یو اخالص یزگاریاست. به خاطر صدق و تقوا و پرھ یامت باقیق

عبدالله و صالح. در شرح  مانده است: شان دو فرزند یادند. از یآن بود به آن مقام رس
ترجمة اإلمام في  تاب: (المعصد األحمدکھا نوشته شده است. از جمله  تابکاو  یزندگ

 احمد).
، ابوعبدالله محمد صغمبریث پین در حدیرالمؤمنی: امام قدوه و ام/یامام بخار

شان یا و وفات یقمر یھجر ١٩٤. والدت او در بخارا، شوال سال یل بخاریابن اسمع
در  یشان از نوابغ روزگارند. در سن پانزده سالگیاست، ا یقمر یھجر ٢٥٦سال 

ث در سراسر یحد یث نبود. او سرآمد علمایا دانشمندتر از او در علم حدیسراسر دن
تاب نزد مسلمانان است. کن یبعد از قرآن معتمدتر یح بخاریتاب او صحکجھان بود، 

زنده نگه  یتاب براکن یادگار نگذاشت و ھمی به یبعد از خود فرزند یامام بخار
 است. یافکامت یداشتن نام او تا روز ق

شان ھمه سودمند و مشھور و معروف است، و شرح حال مفصل یگر ایفات دیتأل
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 ند.یزگار تا اقتدا به او نمایجوانان پرھ یاست برا یشان درسیا
 یریبن حجاج قشث، مسلم یالشأن در علم حد ی: امام قدوه و عال/امام مسلم

در  یقمر یھجر ٢٦١رجب سال  ٢٦و وفات او  یھجر ٢٠٤، والدت او سال یشابورین
تاب در کن یتر حیصح یح مسلم بعد از بخاریتاب او به عنوان صحکشابور است. ین

و مسلم به صحت  ینزد بخار یثیحد ینزد مسلمانان است. وقت صغمبریث پیحد
 ث است.یحد ی ع ائمهیو مقبول جم ث در اوج صحت قرار گرفتهید، آن حدیرس

 ه ھمه معروف و مشھور و مقبولند.کز دارد ین یگریسودمند د یھا تابکامام مسلم 
ث و یان علم حدیشوایاز ائمه و پ یستانیمان بن الشعث سی: سل/امام ابوداود

 ٢٧٥و وفات او سال  یقمر یھجر ٢٠٢شان سال یتاب السنن است. والدت اکصاحب 
 در بصره است. یقمر یھجر

ت است. و یفاکام کمجتھد در اح یگفت: سنن ابوداود برا /یامام محمد غزال
ه قرآن و سنن ابوداود داشته باشد در علم حاجت به ک یسکاز بزرگان گفت:  یگرید
 یعلما یمذھب است، اما باق یث حنبلیحد یندارد. ابوداود از علما یگریز دیچ

و  یو دارقطن یو طبران یھقیو ابن ماجه و ب ییو نسا یو مسلم و ترمذ یث از بخاریحد
 مذھب ھستند. یره ھمه شافعیغ

ث است. ابوداود گفت: پانصد ھزار یث سنن ابوداود چھارھزار و ھشتصد حدیاحاد
 باشد، انتخاب نمودم. یتاب السنن مکن آنھا آنچه در یث نوشتم و از بیحد

 یان علمایشوایاز ائمه و پ یمذالتر یسیمحمد بن ع یسی: امام ابوع/یامام ترمذ
 یھجر ٢٠٠از صحاح سته است. والدت او سال  یکیتاب السنن کث و صاحب یحد
نا بود، اما یدر ترمذ است. او ناب یقمر یھجر ٢٧٩در ترمذ و وفات او سال  یقمر

حجاز و عراق و شام  یتاب سنن خود را به علماکد: یگو یث. میمتبحر در علوم حد
او باشد،  ی تاب در خانهکن یه اک یسکگفت:  یدند. وینشان دادم و ھمه آن را پسند

ث یش از پنج ھزار حدیتاب سنن او بکد: یگو یه با او سخن مکاست  یغمبریمثل پ
 یثیآورد. و اگر حد یز میم آن، اقوال علما را نکث و حیدارد. او گذشته از آوردن حد

 د.ینما یان میز بین  ث نشده باشد،یه آن حده عمل بکباشد 
، از صاحبان ییالنسا یب بن علی: امام ابوعبدالرحمن احمد بن شع/ییامام نسا

تاب کاست.  یقمر یھجر ٣٠٣و وفات او سال  ٢١٥صحاح سته است. والدت او سال 
ح را از آن یث صحیه از او خواسته شد تا احادک یسنن او از صحاح سته است. و موقع
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رد. جاللت شأن و تبحر او در کرا از سنن انتخاب  یتاب المجتبکد، یسنن انتخاب نما
 ث است.یحد یث مورد اتفاق علمایعلم حد

، از ینید بن عبدالله بن ماجه القزویزی: امام ابوعبدالله محمد بن /امام ابن ماجه
 ٢٧٦و وفات او سال  یقمر یھجر ٢٠٧اصحاب صحاح سته است. والدت او سال 

 ییا نسایو  یا ترمذیاست. سنن ابن ماجه به منزلت سنن ابوداود و  یقمر یرھج
از علما  یارین رو بسیار است. از ایف بسیث ضعیه در سنن او احادک نیا یست، براین

اند و صحاح سته را  بن انس را قرار داده کف امام مالیسنن ابن ماجه، موطا، تأل یبه جا
اند. به  دانسته کمال یو موطا ییو نسا ید و ترمذو مسلم و سنن ابوداو یح بخاریصح

ه کشان مانند اصحاب سنن یھر حال امام ابوعبدالله بن ماجه از اعالم اسالم است و از ا
 اند. ت نمودهیث را روایحد یاریاد شد جمع بسیقبًال 

ن ابن یھم ید است. و برایزیه نام مادر جد محمد بن ک[ماجه، معرب َماه َچه است 
گفتم: رواه السته، مقصودم (وبالستة من عدا  یثینوشتند]. و ھرگاه بعد از حدبه الف 
و  یو مسلم و ابوداود و ترمذ یه بخارکر از امام احمد است یاز شش تا غ یعنیاحمد)، 

ث گفتم: رواه الخمسه (و بالخمسة یه بعد از حدک یو ابن ما جه باشند. و موقع یینسا
آن  یعنیو مسلم است،  یر از بخاریم از پنج تا غو مسلما)، مقصود یمن عدا البخار

 اند. ردهکت یو ابن ماجه روا ییو نسا یث را امام احمد و ابوداود و ترمذیحد

م: رواه یگو یرواه الخمسه م یه به جاکاست  یأحمد) و گاھو أربعه(وقد أقول ال
(و باألربعة)، مقصودم  .اند ردهکت یاصحاب سنن و احمد آن را روا یعنیاألربعة و احمد، 

و ابن ماجه  ییو نسا یه ابوداود و ترمذکاصحاب سنن اربعه است  االربعه:  از رواه
ن در یار است؛ ایف است بسیث ضعیم در سنن ابن ماجه احادیه گفتک نیباشند. [و ا

ت ابن ماجه با یه ھرگاه رواک نیا یباشد، برا یتیه ابن ماجه منفرد به رواکاست  یصورت
ست و به موافقت با اصحاب یف نیموافق باشد، ضع یا ترمذیو  ییا نسایابوداود و  تیروا

ر از یغ (من عدا الثالثة األول)ه مقصود از رواه االربعه کرد]. یگ یت او قوت میسنن روا
ست؛ (و بالثالثة) یت نیو مسلم و امام احمد در آن روا یبخار یعنیاست،  یاول یسه تا

ر از سه یمقصودم از رواه الثالثه، غ عدا األخري)و (من عداهمو اگر گفتم: رواه الثالثه: 
ابن  یو مسلم و امام احمد و آخر یبخار یاول یاست، سه تا یر از آخریو غ یاول یتا

 .ییو نسا یت ابوداود و ترمذیماند روا یم  ت نبودند،یھا در روا نیه اک یماجه بود، وقت
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و مسلم)  یه، قصدم (البخاریگفتم: متفق عل یثیو ھرگاه بعد از حد (وباملتفق عليه)

(وقد نند. کت یروا یصحاب یکه ھر دو از ک یح مسلم است، وقتیو صح یح بخاریصح

ت یو مسلم آوردم، روا یت بخاریبه روا یثیحد یو گاه است وقت ال أذكر معهام غريمها)
ت یرا روا یثیو مسلم حد یست، چون ھر وقت بخارین یرا حاجتیآورم، ز ینم یگریاز د

 امت است. یعلما ی نمودند مورد قبول ھمه

و مسلم و ابوداود  یه نام بردم از احمد و بخارکت آنان یر از روایو غ (وما عدا ذالك)
ه اگر ک ام، چنان ردهکان ینته) بیشان را (بیر ایت غیو ابن ماجه، روا ییو نسا یو ترمذ

اد یر از آن باشد نام او را یا غی یا دارقطنی یھقیا بیا ابن حبان یمه یزت ابن خیروا
 ام. ردهک

ْح «م تاب را گذاشتکن یا ته) و نامی(وسم
َ
ِة َاْأل ِدلَّ

َ
دن به ی: رس»اِم کُبُلوُغ َاْلَمَراِم ِمْن أ

 ھا. مکح یھا لیمطلب از راه دل
. لفظ الله منصوب یگریخواھم نه از د یه از او مکتا است یک ین خدای(والله) و ا

(أن ر او؛ یخواھم نه از غ یم یره (أساله) از او تعالی: اسال الله ال غیعنیم، یاست بر تعظ

 یسخت ی هیم مایا ه آموختهکرا  یه نگرداند علمک نیا باال)؛و ال جيعل ما علمناه علينا
م علم با یا آموخته یه از فضل او تعالک یم علمیدواریه امکگناه، بل ینیحساب و سنگ

د عمل یما فرما یه روزک و آن تعالی)؛و (وأن يرزقنا العمل بام يرضيه سبحانهعمل باشد؛ 
 است. یاو سبحانه و تعال یخشنود ی هیچه ما ردن به آنک
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 َباُب َاْلِمَیاِه 
يِب ُهَر�َْرةَ  َ�نْ  -١

َ
َْحِر:  صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  سأ ُهوُر َماُؤهُ «يِف ابلْ ِلُّ و ،ُهَو الطُّ

ْ
احل

ْرَ�َعةُ  »َميْتَتُهُ 
َ ْ
ْخرََجُه األ

َ
ُ  ،أ

َ
يِب َشيْبََة َواللَّْفُظ هل

َ
ِمِذيُّ  ،َواْ�ُن أ ْ َحُه ِاْ�ُن ُخَز�َْمَة َوالرتِّ َرَواهُ و وََصحَّ

افيعو َمالك مَحد. و الشَّ
َ
 أ

به: جمع یتکردن است، کجمع  ینوشته و به معن ینوشتن و به معن یتاب: به معنک
 ه مشتمل بر چند باب باشد.ک یعبارات یتاب به معنکتوب: نوشته شده. و کان، میرکلش

در فقه،  یلیمسا یتاب اسم است براکجا  نی؛ و در ایزگکیپا یطھارت: به معن
تاب کن بردن نجاست. یاز ب یمم و برایوضو، غسل، ت یه طھارت اسم است براک چنان

 شوند. یل به اسم میه مضاف شدند تبدک یو طھارت ھنگام
ه کاست  یعبارات یه از آن در داخل و خارج شوند. و باب براکدر  یباب: به معن

 ا چند مسأله باشد.یمشتمل بر چند فصل و 

ةِ  ارَ  .یزگکیان پایاست در ب یتابک :كِتَابُ اَلطَّهَ

ِيَاهِ   .ان انواع آبیاست در ب یباب :بَابُ اَملْ
 یعنیآن، «ا فرمود: یدر ی درباره صه گفت: رسول اللهکت است یروا سرهیاز ابوھر

 ».ننده است و مرداِر آن حالل استک کا، آب آن، پایدر
 صاز رسول الله شصحابه ی شتر از ھمهیاز اعالم اسالم است و ب سرهیابوھر

ث را یھمان حد  ت نمود،یرا روا یثیره حدیت نموده است. و ھرجا ابوھریث روایحد
شان یست. نام ایره تنھا نیه ابوھرکت نمود تا برساند یز رواین یگرید ی صحابه

 صشه ھمراه رسول خدایه مسلمان شد، ھمک یعبدالرحمن بن صخر است. از روز
ه کغبمر بود، باعث شد یشه ھمراه پینداشت و ھم یارکنه یه در مدک نیبود؛ و نظر به ا

 ٨٧د. در سن یت نمایث روایشتر حدیصحابه ب ی از ھمه صغمبریپ یت دعاکاز بر
 افت.یمنوره وفات  ی نهیدر مد یقمر یھجر ٥٩به سال  یسالگ
 یبه نام عبدالله از بن یدر جواب مرد صغمبریپ ی اد شد، فرمودهیه کث ین حدیا
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م و ینک یا سفر میه: ما در درکرد کد و عرض یپرس صول اللهه از رسکمدلج بود 
شود  یم تمام میرین وضو بگیریم، اگر از آن آب شیدار ین با خود برمیریاز آب ش کیاند

ا آبش طھور و یدر«فرمود:  صرسول الله  م؟یریا وضو بگیا از آب دریم، آیشو یو تشنه م
ا و وضو یفقط در خصوص آب درآن مرد ». ننده است و مردار آن حالل استک کپا

ا یم آب درکھم به سؤال او جواب داد و ھم ح صد و رسول اللهیگرفتن از آب آن پرس
د. و ھم اضافه بر یآ یر میار وضو و غسل و تطھکننده است و به ک که پاکان فرمود یرا ب

ند ک یم یا زندگیه فقط در درک ییایوان دریه ھر حکان فرمود یا را بیم مردار درکآن ح

نَزۡ�َا ﴿ ه:ین آیر ایآن حالل است. و در تفس ی ه باشد مردهک یلکبه ھر صورت و ش
َ
َوأ

َمآءِ ِمَن  ان فرمود ی، ب»نندهک کم از آسمان آب باران پایو فرود آورد«؛ ﴾٤٨َماٗٓء َطُهوٗر� ٱلسَّ
ا و نھر یباشد، و آب در یز میو چشمه ن یا و نھر و جویننده، شامل: آب درک که آب پاک
رنگ  یزیه چک یننده ھستند، مگر وقتک کو چشمه و آب باران ھمه طھور و پا یجو و
 ر دھد.ییآن را تغ ی ا مزهیا بو ی

ت امام و یث به روایاند و لفظ حد ردهکت یث را اصحاب سنن اربعه رواین حدیا
به یش یر عبدالله بن محمد بن ابکه نام او ابوبکبه است یش یدانشمند بزرگوار، ابن اب

شان به یو مسلم و ابوداود و ابن ماجه است. ا یوخ بخاریصاحب مسند ومصنف و از ش
رحلت نمود. و امام و  یقمر یھجر ٢٣٥ا آمد و به سال یبه دن یقمر یھجر ١٥٩سال 

ه امامت خراسان کمه، امام االئمه یر محمد بن اسحاق بن خزکابوب  دانشمند بزرگوار،
ا یبه دن یقمر یھجر ٢٢٣شان به سال یت نمود. ایث را رواین حدیز ایاو بود، ن یبرا

 رحلت نمود. یقمر یھجر ٣١١آمد و به سال 
دم، یپرس یل بخاریح و از امام محمد بن اسماعیاست صح یثیگفت: حد یو ترمذ

 ح است.یث صحین حدیا فرمود: 
 کاھل سنت و جماعت: امام مال ی اربعه ی ان نامبرده، سه امام از ائمهیعالوه بر راو

اھل  ی ه سه امام از ائمهکنون کاند. ا ت فرمودهیز آن را روایو امام احمد ن یو امام شافع
ز به شرح حال یرا ن /فهیاند، شرح حال امام ابوحن ت فرمودهیث را رواین حدیسنت ا

 نماند: یشان خالیت اکن شرح از بریشود تا ا یآنان اضافه م
ه مجتھد مطلق، اإلمام یه، فقیامام حنف. او را یوفکفه: نعمان بن ثابت یامام ابوحن

 ی ن امام از ائمهیرسد. اول یران میشان به شاھزادگان ایاند. نسب ا ه دیاألعظم، نام
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ت تمام در یبا جد کیودکخروشان از علم بود. از  ییایدر یاھل سنت است. و ی اربعه
فروخت،  یم فتد، پارچهین یسکازش به یه نکامرار معاش  یطلب علم بود. در ابتدا برا

 ید تا به نشر علم و بسط آن بپردازد. در استدالل قویشکار کن یاما در آخر دست از ا
بت و بلند آواز بود. ھفت ھزار یم الطبع و خوش صورت و خوش ھیرکحجت بود. و 

ن یگفت ا یه اگر مکدم یرا د یشان فرمود: مردیا ی درباره کختم قرآن نمود. امام مال
شان فرمود: مردم در یدر وصف ا یا بر اثبات آن بود. امام شافعستون از طالست، توان

علم فقه را استوار  یھا هیفه پایامام ابوحن یعنیفه ھستند، یعلم فقه وابسته به ابوحن
جداگانه  یفیتأل /فهیحن یدام در مناقب امام ابکار ھر یفرمود. و دانشمندان بس

، یو مرزبان یبانیحمد بن عبدالله شم دارند. ابن عقده، احمد بن محمد، و ابن ھمام، 
 یردرکو ابن البزار  کیم و موفق بن احمد میمحمد بن عمران و ابوالقاسم بن عبدالعل

خ محمد یمعاصر، ش یجداگانه در مناقب امام اعظم دارند. و از علما یفیدام تألکھر 
و  یقطور در مناقب، آرا، فقه، زندگ یتابکجامع االزھر  ین علمایتر ابوزھره از بزرگ

ا آمد یبه دن یھجر ٨٠اند. امام اعظم به سال  ر آوردهیتحر ی امام اعظم به رشته ی زمانه
 در بغداد رحلت فرمودند. یقمر یھجر ١٥٠و در سال 
 ی ن امام از ائمهی، امام دارالھجره، دومیبن انس اصبح ک: ابوعبدالله مالکامام مال

ن یمنوره بود. در د ی نهیشان در مدیه، تولد و وفات اکیامام مال اھل سنت، ی اربعه
، یعباس ی فهید خلیھارون الرش  گرفت، یاستوار و از پادشاھان و امرا خود را دور م

 کاموزد. امام مالیث بیحد ید و به ویایب کفرستاد تا امام مال کرا نزد امام مال یسک
 ».آن بروندد به طلب یعلم با): «یوتیفرمود: (العلم 

 کوار نمود. امام مالیه به دکیستاد و تیآمد و ا کد به خدمت امام مالیھارون الرش
د در برابر یھارون الرش». است صبزرگداشت علم از بزرگداشت رسول الله«فرمود: 
 یتابکخواست تا  کاز امام مال یعباس ی فهیزانو زد و نشست. منصور خل کامام مال

را نوشت. » المؤطا«تاب ک کتاب وادارد. امام مالکعمل به آن  ه او مردم را بهکسد یبنو
 کنوشتند به امام مال صغمبریث پیرا در حد» الموطا«تاب ک که امام مالک یموقع

لئن طالت «اند. فرمود:  ه دیخود را مؤطا نام یھا تابک یاریبس یه علماکخبر داده شد 

ه به کچه  د، آنید دید خواھیگر زنده ماندا«؛ »بكم احلياه لرتون ما أريد به وجه اهللا تعالی
اما  دام نماند، کچ یتاب به نام مؤطا ھکآن ھمه ». خدا نوشته شده است یخاطر رضا
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درخشان در آسمان علم و  یا امت مانند ستارهیتا امروز و تا روز ق کامام مال یمؤطا
 ود: نه فرمییان بن عیو سف کامام مال ی درباره یدرخشد. اما شافع یمعرفت م

نه نبودند ییان بن عیو سف کمال اگر امام«؛ »رجالن لو المها لذهب علم احلجاز«
رمه کم ی هکان در میمنوره و سف ی نهیدر مد کامام مال». ان رفته بودیعلم حجاز از م

 ییبت بود، تا جایم الطبع، خوش صورت، پرھیرک /کپرداختند. اما مال یبه نشر علم م
رار بخواھد. و در ادب که دوباره از او تکآن نبود  یاریرا  یسکگفت،  یم یه اگر سخنک

، نخست صث رسول اللهیت حدیروا ینمونه بود. برا صغمبریث پینسبت به حد
نشست. و  یث میت حدیروا یگاه برا د و آنیپوش ین لباس را میشست و بھتر یبدن م

ن حال یود، با اش زده بیبدنش را ن یاو رفته بود و چند جا ی ه عقرب به جامهک یوقت
 شت.کرون آورد و یرد تا بعد از درس به خانه رفت و عقرب را بکث را قطع نیدرس حد

اند، از آن جمله:  مستقل نوشته یھا تابک یاریبس یشان علمایدر مناقب ا
ر او از یو غ  ،»کبمناقب اإلمام مال کن الممالییتز«تاب کدر  یوطین سیالد جالل
 یتابکخ محمد ابوزھره ین، شیاند. و از معاصر مستقل نوشتهتاب کاو  ی ن دربارهیمتقدم

ز شرح حال ین ین ُخولیاند. و ام نوشته کامام مال ی، زمانه، علم و آرایقطور در زندگ
ا آمدند و به سال یبه دن یقمر یھجر ٩٠به سال  کاند. امام مال شان نوشتهیاز ا یمفصل
 رحلت فرمودند. یقمر یھجر ١٧٩

 یس بن العباس بن عثمان بن شافع الھاشمیبدالله محمد بن ادر: ابوعیامام شافع
ه نسبت که یاھل سنت است. امام شافع ی ن امام از ائمهی، سومیالمطلب یشیالقر

ا آمد و ین به دنیفلسط ی در غزه یقمر یھجر ١٥٠ھا ھمه به اوست، به سال  یشافع
نه و در ییان بن عیسف رمه نزدکم ی هکرمه برده شد، در مکم ی هکه به مکدوساله بود 

 ین نزد علمایچن سب علم پرداخت. و ھمکبن انس به  کمنوره نزد مال ی نهیمد
نمود. و در بغداد مذھب  یعلم ی ر آن استفادهیمن و غیرمه و در کم ی هکدر م یاریبس
د یبه مصر آمد و مذھب جد یقمر یھجر ١٩٩س نمود. و به سال یم خود را تأسیقد

از  ین نمود. در بغداد امام احمد بن حنبل و ابوثور و زعفرانیجا تدو خود را در آن
و  یمان مرادیع بن سلیو رب یطیعقوب بویشان بودند. و در مصر ابویشاگردان ممتاز ا

شان بودند. مبرد از دانشمندان معروف، یاز شاگردان ممتاز ا یو مزن یزیع جیرب
ن در علم ادب و فقه یداناترن و یتر ن و باادبیگفت: شاعرتر یامام شافع ی درباره
به  یاغذ و مدادکه قلم و ک یسکھر فرمود:  یبود. و امام احمد در وصف شافع یشافع
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ه عبدالله، پسر امام ک یاست. و ھنگام یدر گردن او منت یامام شافع یرد، برایدست گ

كان «فرمود:   ؟یردک یاو دعا م یه براکاست  یسکچه  یاحمد به پدر گفت: شافع

ان یجھان ید بود برایمانند خورش یشافع«؛ »كالعافية لألبدانو كالشمس للدنيا الشافعي
رد؟ امام ین دو را بگیا یه جاکھست  یسکا یآ». ھا بدن یبود برا یو مانند سالمت

رفت. در شعر  یاز او به خطا نم یریچ تیمھارت تمام داشت و ھ یدر فنون جنگ یشافع
ر سرآمد روزگار یث و فقه و تفسیتفوق بود. و در حد یخ عرب دارایو تار یو زبان عرب
» األم«تاب او: کوخ و استادان او به فتوا نشست. یبه اعتراف ش یست سالگیبود. در ب

فقه  در علم اصول» الرسالة«تاب که کبود  یسکن یھفت مجلد است در اصول فقه. اول
در قاھره  یقمر یھجر ٢٠٤به سال  یار دارد. ویفات بسیتأل یرا نوشت. امام شافع

تاب ک، یباشد. ابن حجر عسقالن یه به نام اوست مک یرحلت فرمود. قبر او در مسجد
 یتابک ینوشت. و امام راز یدر مناقب امام شافع» سیبن إدر یبمعال یسیالتأس یتوال«

الدر «تاب ک یحمو ینوشت. و احمد بن محمد حسن یر مناقب شافعکمستقل در ذ
مناقب اإلمام «تاب ک ینوشت. و عبدالرؤوف مناو یشافعدر نسب امام » سیالنف

» یاإلمام الشافع« ی عبدالرزاق رساله یخ مصطفین، شیرا نوشت. و از معاصر» یالشافع
ه در آن ک یتاب قطورکرا نوشت؛ » یالشافع«تاب کخ محمد ابوزھره یرا نوشت. و ش

الطبقات «تاب کدر ان داشته است. و یرا ب یامام شافع یو زمان و علم و آرا یزندگ
 یه در مناقب امام شافعک ییھا تابکگر از ید یبرخ کین سبیالد ف تاجیتأل» یبرکال

ث یثرًا حفاظ حدکآن ا یه فقھاک ینوشته شده آمده است. و در مذھب امام شافع
 اند. تاب و سنت آوردهکد به یرا مؤ یام فقھکاز اح یمکھستند، ھر ح

اھل  ی اربعه ی ن امام از ائمهی، چھارمیبانیحنبل شامام احمد: ابوعبدالله احمد بن 
ا آمدند و یدر بغداد به دن یقمر یھجر ١٧٩شان به سال یھاست. ا یسنت و امام حنبل

شان معروف است. یا رحلت فرمودند و در بغداد قبر ایاز دن یقمر یھجر ٢٤١به سال 
ر پا گذاشت، یا زا ریطلب علم دوبار دن یل علم پرداخت و برایبه تحص کیودکاز  یو
ض از یسب فکث و یمالقات با بزرگان علم حد یبرا یاسالم یشورھاکبه تمام  یعنی
ث و در شش مجلد است، و یھزار حد یشامل س» المسند«تاب او کشان سفر نمود. یا
ل یفضا«، »الزھد«، »ریالتفس«، »ناسخ و منسوخ«، »خیالتار«به نام:  ییھا تابک

چھره و خوش  یبلند، گندم یقامت یھا نوشت. دارا نیا ریو غ» کالمناس«، »الصحابة
ند: امام ینھاد. گو یش را حنا میسر و ر ید و مویپوش ید میصورت بود. لباس سف
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سالم احمد «فرمود:  یبه شافع صد، رسول اللهیرا به خواب د صرسول الله یشافع
امام ». دیصبر نماد در برابر آن یه باکشود  یم یدچار محنت د: یرا برساند و به او بگو

دچار   فرموده: صه رسول اللهک نیبر ا یبه امام احمد نوشت، مبن یا نامه یشافع
از  یکی ی لهید و آن نامه را به وسید در برابر آن صبر نمایه باکشود  یم یمحنت

د، به یه نامه به احمد رسک یاحمد به بغداد فرستاد؛ وقت یشاگردانش از مصر برا
را از تن به  ییباال ی ن. و خود به درون خانه رفت و جامهکرسان گفت: صبر  نامه

غام به تو ین پیه در مقابل اکگر ندارم ید یزیچ«رسان داد و گفت:  درآورد و به نامه
امام احمد «د: یاز او پرس یرسان جامه را گرفت و به مصر برگشت. شافع نامه». بدھم

جامه را از تو «گفت:  یشافع ».ن جامه را به من دادیا«گفت: » به تو نداد؟ یزیچ
 ».میاشامیشفا ب یم و آب آن را برایین جامه را بده تا آن را بشوکم ولیریگ ینم

م دعا یر بود به پسرش گفت: برو و به امام احمد بگو برایگ نیزم یه از مدتک یزن
. امام احمد ینکش دعا یابم. پسرش رفت و گفت: مادرم مرا فرستاد تا برایند تا شفا بک
». میم. ما خود محتاج دعا ھستییدعا نما یسک یم تا برایه باشکما «پشت در گفت:  از

از امام احمد دعا  یسکرون آمد و گفت: چه یامام احمد ب ی از خانه ین اثنا زنیدر ا
ه آن مرد به ک یمادرم. وقت یشفا یخواست؟ آن مرد گفت: من از او دعا خواستم، برا

 افته است. ید مادرش شفا ید خانه بازگشت، 
دستور  یعباس ی فهیه مأمون خلکن بود یش آمد، ایامام احمد پ یه براک یمحنت

ھا باعث  تابکنند. خواندن آن کترجمه  یاز فلسفه را به عرب یاریبس یھا تابکداد تا 
ه به نام ک یسانکالعاده بنھد.  فوق یمتیفالسفه ارج و ق یآرا یه مأمون براکشد 

ن یدخالت دھند و د ینیخواستند آن اقوال را در امور د یمعتزله معروف ھستند، م
ن یفالسفه را در د یه آراکان نداشت کتاب و سنت قرار دارد، امک ی هیه برپاکاسالم 
د. یل نماین تحمیمسلم ین امر را به زور بر علمایخواست ا یبدھد. مأمون م یدخالت

 یاز علما یمحنت جمع ی هیقول به َخلق قرآن است، ما ی ه به نام فتنهکن محنت یا
ه با امام احمد مناظره ک نین مسأله بود، قبل از ایه باعث اکبزرگ اسالم شد. مأمون 

ه بعد از مأمون به خالفت نشست، از امام احمد خواست تا کند درگذشت. معتصم ک
 یکا ید و یاوریه از قرآن بیآ یکشما «د، قرآن مخلوق است. امام احمد گفت: یبگو
م. اما اگر ینما یشما باشد، من قبول م ید ادعایه مؤک صرسول اللهح از یث صحیحد

ه به عقل خود آن ک نید و به صرف ایث داشته باشیاز حد یلیاز قرآن و نه دل یلینه دل
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م است و یقد یمتعال خالق است و او تعال یخدا». ردکد، قبول نخواھم یرا ساخته باش
الم او، صفات او، ھمه مانند ذات کاست. نام او،  یشگیھم یعنی، یو سرمد یو ابد یازل

شان مورد قبول نبود. و امام احمد بر قول یبرا ین روشنیبه ا یا مند. مسألهیقد یاو تعال
ن یماه ا ٢٨رد. معتصم او را به زندان انداخت و مدت ک یستادگیه بر حق بود اکخود 

زدند و دست از  یم کتکا دوبار صبح و عصر او ر یمرد بزرگوار در زندان بود و روز
ن مرد زخم شد. یجه تمام بدن ایشد. و در نت یھوش میه بک نیداشتند تا ا یزدنش برنم

به زور آنھا  ییستاد. نه اعتنایا یھا به عبادت م ن حال روزھا به روزه بود و شبیبا ا
د و بعد از واثق، یشان. بعد از معتصم، واثق به خالفت رسیارک کتکداشت و نه به 

ل امام کل، امام احمد از زندان آزاد شد و متوکام متوید. در ایل به خالفت رسکمتو
ه از تو کل به امام گفت: کرام و احترام او افزود. متوکرد و روز به روز بر اکاحمد را آزاد 

ه از کھربار « . امام احمد گفت: ینم، مأمون و معتصم و واثق را ببخشک یخواھش م
دام از طرف ک چیام تا ذمت ھ دهیشان را بخش اند، ھمه شده یچوب زدن به من فارغ م

ام و خلفا دچار محنت کن دانشمندان بزرگ ھمه از دست حیا». من مشغول نباشد
رفت. یفه نپذیبشود. امام ابوحن یفه خواست تا قاضیاند. منصور از امام ابوحن شده

ه کفه قسم خورد ینبشود. امام ابوح ید قاضیه باکقسم خورد  یعباس ی فهیمنصور خل
شود. منصور امام را به زندان انداخت و در زندان درگذشت. منصور از امام  ینم یقاض
او از  ی ه شانهکن قدر امام را زد یرفت. منصور ایز نپذیبشود. او ن یخواست قاض کمال

شب او را به  ی مهیرا به زندان انداخت و ن ید، امام شافعیدستش باز شد. ھارون الرش
ش از ھمه از دست یرد، اما خدا او را نجات داد. امام احمد بکشتنش احضار کقصد 

 ه خدا او را نجات داد.کن یمأمون و معتصم دچار بال شد تا ا
سبب  یدرخشد، ب ین جھان میامت نامشان بر جبیه تا روز قکان بزرگوار یشواین پیا
نوشته شده، از  یاریبس یھا تابکرت امام احمد یاند. در س دهین منزلت نرسیبه ا

تاب کمعاصر،  یاست. و از علما یف ابن الجوزی، تصن»مناقب اإلمام أحمد»  جمله:
خ محمد ابوزھره وجود یف شیامام احمد تصن ی، زمان، علم و آرایدر زندگ یقطور
 دارد.

 پسر به نام حماد بود. یک یدارا /فهیامام ابوحن
 بود. ییحیپسر به نام  یک یدارا /کامام مال

 محمد و عثمان بود. یھا دو پسر به نام یدارا /یشافعامام 
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 عبدالله و صالح بود. یھا دو پسر به نام یدارا /امام احمد

ُْدرِيِّ َو�َ  -٢
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  سْن أ ُسُه « صقَاَل: قَاَل رَُسوُل اَ�َّ  ُ�نَجِّ

َ
إِنَّ الَْماَء َطُهوٌر ال

ءٌ  ْخرََجهُ  »يَشْ
َ
َحهُ  :أ مْحَُد. اثلََّالثَُة وََصحَّ

َ
 أ

د یه ابوسعکاند  ت نمودهیروا سید خدریسع یاز اب /ییو نسا یابوداود و ترمذ 
د یآن را پل یزیننده است و چک کآب پا« فرمود:  صگفت: رسول الله یخدر

 ».ندک ینم
 ح است.یث صحیه حدکامام احمد فرمود 

 اند: ردهکم یه آب را به دو قسم تقسیدر مذھب شافع
متر از پانصد رطل ک یعنیتر، یل ٢٥٠متر از ک یعنیمتر از دو قله، که ک کآب اند

ا یتر یل ٢٥٠ یعنیشتر، یا بیپانصد رطل و  یعنیه دو قله، کار یباشد. و آب بس یعراق

إذا «ه به لفظ: کن باب است یا ٤ث یھا: حد یل آن نزد شافعیشتر از آن باشد. و دلیب
ه در آن ک یدیپل  د،یه به دو قله رسک یآب« ؛»اكن املاء قلت� لم �مل اخلبث: لم ينجس

 ».گرداند ید نمیفتد آن را پلیب
به  یدیدن پلیباشد، با رس ک: آب اگرچه اندیم شافعیھا و در قول قد کیو نزد مال

 ند.یر نماییآن تغ ی ا مزهیآن و  یا بویه رنگ آب ک یشود، مگر در صورت ید نمیآن پل
شود و  ید میدر آن افتاد، پل یدیه پلک یوقت کبنا به رای معتمد در مذھب، آب اند

باشد، باز  کپا یزیاگرچه ھم به سبب چ  ر،ییه تغک نیا ید، برایر ننماییاگرچه با آن تغ
باشد و به سبب زعفران  که اندک یاندازد. آب  یم ینندگک کت و پایھم آب را از طھور

ار ین آب بسیچن د. و ھمیآ یار وضو و غسل نمکررنگ داده و به ییرنگ آن زرد شود، تغ
باشد و چه  کر چه به پایین تغیافتد. بنابرا یت میر به طاھر، از طھورییھم به سبب تغ

ر آب به سبب ییه تغکن فرق یاندازد، با ا یت میو طھور ینندگک کد، آب را از پایبه پل
ار کبه  یتوان آن را در وضو وغسل فرض یافتد، نم یت میاست از طھور که پاک یزیچ

رد، کر یید تغیز پلیه به چک ید، اما آبیآ یگر مید یھا ار خوردن و استفادهکبرد، اما به 
توان به سگ  ید را میه آب پلک نید، مگر ایآ ینم یارکچ یخت و به ھیرون رید آن را بیبا

ر آب به چوب و برگ ییشود، مثل تغ یخته نمین آم ه با آک کیز پایر آب به چییداد. و تغ
خته یھا با آب آم نیدام از اکچ یه ھکر به ورغن ییآب باشد و تغ یکنزده ک یدرخت

 ر آب با آنھا بخشوده است.ییشود، تغ ینم
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اندازد و سبب  یت نمیستاده آب را از طھوریو ُجْل وزغ در آب ا کد آمدن جلبیپد

ءٌ «اد شد: یه کث ین حدیا ُسُه يَشْ  ُ�نَجِّ
َ

 صاز رسول اللهه کن است یا ،»إِنَّ الَْماَء َطُهوٌر ال
ه ک یم در حالیرینه است) وضو بگیدر مد یا از چاه بضاعه (نام چاھیه آکده شد یپرس
آب «فرمود:  صشود؟ رسول الله یخته میثافات رکض زنان و یح ی ن چاه لتهیدر ا

ر ننموده باشد؛ ییه تغک یدر صورت یعنی». ندک ید نمیآن را پل یزیننده است چک کپا
ر ییتغ یدیآب به سبب پل یه وقتکث و ھم اجماع داللت دارد یه ھم حدک نیا یبرا

 آن باشد. ی ا مزهی یا بویر در رنگ ییگردد، خواه تغ ید مینمود، پل
بن سنان است.  ک، نام او سعد بن مالسید خدریث: ابوسعیحد یراو یو اما صحاب

د یاند. ابوسع نهیاز انصار مد یه گروھکخدره  ینسبت است به سو یخدر ی لمهکو 
عت شجرة الرضوان یه در بکاست  یصحابه است و از جمله اصحاب یاز علما سیخدر

در عمر  یھجر ٧٤اند. او به سال  ت داشتهک، شریه، سال ششم ھجریبیدر سال حد
 درگذشت. یسالگ ٨٦

َاِهِ�ِّ  -٣
ْ

َماَمَة ابل
ُ
يِب أ

َ
ُسُه « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل  سَوَ�ْن أ  ُ�نَجِّ

َ
ءٌ إِنَّ الَْماَء ال  َما  ،يَشْ

َّ
إِال

ْخرََجُه ِاْ�ُن َماَجهْ  »َولَْونِهِ  ،َغلََب ىلَعَ ِرِ�ِه َوَطْعِمهِ 
َ
بُو َحاتٍِم. ،أ

َ
َفُه أ  وََضعَّ

٤ -  : َ ِر�ُهُ والَماُء َطهُ «َولِلْبَيَْهيِقِّ  إِْن َ�َغ�َّ
َّ

ْو َطْعُمهُ  ،ٌر إِال
َ
ْو لَْونُهُ  ،أ

َ
ُْدُث ِ�يهِ  :أ

َ
 .»بِنََجاَسٍة حت

ه ابو امامه گفت: رسول کت نمود یروا یُامامه باھل یبه اسناد خود از اب سابن ماجه
و مزه و  یه غالب شود بر بوکچه  سازد آب را، مگر آن ید نمیپل یزیچ«فرمود:  صالله

ر ییا رنگ آب را تغیا مزه و ی یه بوکسازد  یآب را نجس م یوقت یدیپل یعنی؛ »رنگ آب
 دھد.

ه در رجال اسناد آن ک نیا یبرا». ف استیث ضعین حدیا«گفت:  یابو حاتم راز
ت یاش دچار غفلت و َخْلط و خبط شده و روا ین بن سعد است و او در اواخر زندگیرشد

 او را از اعتبار انداخته است.

َ ِر�ُهُ «  آمده است: یھقیت بیو در روا  إِْن َ�َغ�َّ
َّ

ْو َطْعُمهُ  ،الَماُء َطُهوٌر إِال
َ
ْو لَْونُهُ  ،أ

َ
 :أ

ُْدُث ِ�يهِ 
َ

در آب  یدیه به سبب افتادن پلک یننده است، مگر وقتک کآب پا« ؛»بِنََجاَسٍة حت
 ».رده باشدکر ییا رنگ آن تغیا مزه ی

گفت: حفاظ  /یرثابت دانسته است، نوویث را غین حدیا یمؤلف فرمود: دارقطن
ھور) ث: (الماء طین اول حدیف است. بنابرایث ضعین حدیه اکث اتفاق دارند یحد
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ت. اما یث روایف است، از حیر ـ تا آخر ـ ضعییبعد آن: اال ان تغ یح است و استثنایصح
 یدیه به سبب پلک یه آبکن است یه اجماع بر اک نیا یح است، برایصح یث معنیاز ح

 د است.یر نمود پلییتغ
ار به یگردد. و آب بس ید میبه آن پل یدیدن پلیبه مجرد رس کآب اند الحاصل: 

ر ییا رنگ آن تغیا مزه و یه بو ک یگردد، مگر وقت ید نمیبه آن پل یدیدن پلیرسمجرد 
د یر ننموده پلییه تغک یار تا وقتیو چه بس کآب چه اند کد. و در مذھب امام مالینما
 شود. ینم

از آن  یدید شسته شود تا بو و مزه و رنگ پلید شد بایه پلک یر از آب، وقتیز غیھرچ
 ی بودن مزه یشود، اما باق ین دانسته میدیدن و دییبو ی لهیبه وسل شود. بو و رنگ یزا
باشد،  یباق یدیپل ی ه مزهک یشود، و تا وقت یبه نشست پشه بر آن دانسته م یدیپل
از آن دو دشوار بود و به شستن نرفت  یکیاگر رفتن   ا بو،یست. اما رنگ و ین کپا

 بخشوده است.
شان یاست. ا صرسول الله  ی ست. از صحابهبن عجالن ا ینام او صد :سابو امامه

در  صت نموده است. بعد از رحلت رسول اللهیروا صار از رسول اللهیث بسیحد
د و پس از آن به ُحْمص آمد و در شھر حمص شام اقامت نمود. او یمصر اقامت گز

افته است. در حمص مدفون است. وفات او به یه در شام وفات کاست  ین صحابیآخر
 است. یقمر یھجر ٨٦ا یو  ٨١سال 

در   /یاست. َذَھب صث رسول اللهیحد ی از اعالم اسالم و از ائمه : /ابو حاتم
س بن یر، محمد بن إدریبکاإلمام الحافظ ال یابوحاتم ھوالراز شرح حال ابوحاتم گفت: 

و وفات او به سال  یقمر یھجر ١٩٥أحد األعالم. والدت او به سال  یالمنذر الحنظل
ل شرح یار ستود و تفصیشان را بسیا یبود. ذھب یسالگ ٨٢در عمر  یقمر یھجر ٢٧٧

 است. یرة الحفاظ ذھبکتاب تذکشان در یحال ا
ر أحمد بن کابوب  شان:یھق امروز سبزوار نام دارد و در خراسان است. نام ای: بیھقیب

 یسکه کدارد  یفاتیخ خراسان در عصر خود بود. تألیا و شیدن ی ن است. عالمهیالحس
 یھقیھزار جزء است. امام ب یکنداشته و مؤلفات او  یفاتین تألیش از او چنیپ

ه کس کھر«او فرمود:  ی ن دربارهیزگار بودو. امام الحرمیزاھد و با ورع و پرھ یدانشمند
 یاو بر امام شافع یھقیبر گردن او منت دارد، اما ب یامام شافع  باشد، یرو امام شافعیپ

د مذھب به ییدر خراسان او بود. در تأ یرا سبب انتشار مذھب شافعیمنت دارد، ز
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ف نمود. و از یتأل ید مذھب شافعییدر تأ ییھا تابکار فرمود. و یوشش بسکز یث نیحد
و » یبرکلسنن الا«دام ده مجلد قطور است، مثل کھر  یاریف او تعداد بسیھزار تأل

افته است. یاو در ھمه جا انتشار » مانیشعب اال«تاب کر آن دو و یو غ» المبسوط«
و  یقمر یھجر ٣٨٤شابور به سال یھق نیخسروگرد از توابع ب ی هیوالدت او در قر

 ی هکشابور است. در طلب علم به میدر شھر ن یقمر یھجر ٤٥٨وفات او به سال 
جا وفات  د و در آنیشابور اقامت گزینھا سفر نمود و در ن ر آینه و بغداد و غیرمه و مدکم
 ه محل تولد اوست منتقل نمودند.کافت. جسد او را به خسروگرد ی

ِ بِْن ُ�َمرَ  -٥ ِ  بَوَ�ْن َ�بِْد اَ�َّ قُلَّتَْ�ِ لَْم  إَِذا اَكَن الَْماءُ «: صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َبََث 

ْ
ْرَ�َعةُ  »لَْم َ�نُْجْس «: َوِ� لَْفٍظ  »َ�ِْمْل اخل

َ ْ
ْخرََجُه األ

َ
َحُه ِا�ُْن ُخَز�َْمَة.  ،أ م �َواحلاوََصحَّ

 َوا�ُْن ِحبَّاَن.
ت نمودند از عبدالله بن یو ابن ماجه به اسناد خود روا ییو نسا یابوداود و ترمذ

ه دو قله باشد به ک یآب«فرمود:  صه رسول اللهکه عبدالله بن عمر گفت ک بعمر
ن یمه و امام المحققیامام بزرگوار ابن خز». شود ید نمیآن پل  به یدیدن پلیمجرد رس

ه ک نیل است بر ایح دلیث صحین حدیاند، و ا ح دانستهیث را صحین حدیم ھر دو اکحا
شتر، یا بیدو قله  یعنیار، یمتر از دو قله، و آب بسک کآب اند  م آب به دو قسم:یتقس
دن یار به رسیشود، و آب بس ید میبه آن پل یدیدن پلیبه رس کح است. و آب اندیصح

ر ییا رنگ آن را تغیا مزه یبو  یدیه پلک یشود، مگر در صورت ید نمیبه آن پل یدیپل
 دھد.

ه: در ا د. و یتواند آن را حمل نما یرومند میه شخص نکاست  یبزرگ یجا سبو نیُقَلّ
است و  ید رطل عراقه پانصکان شد یبزرگ است. مقدار آن به رطل ب یدو قله دو سبو

آب را  ی ش دو قلهیه گنجاک ییم جایتر است. و اگر بخواھیل ٢٥٠ه کان شد یتر بیبه ل
ذرع و ربع عرض و  یکذرع و ربع طول و  یکه ک یا وانیم، حوض یداشته باشد بساز

 ش دارد.یآب را گنجا ی دو قله  ذرع و ربع عمق داشته باشد، یک
به طول ده ذرع و به  یه در حوضکاست  یآبار، یھا آب بس ین نزد حنفیچن ھم

 عرض ده ذرع و به عمق دو ذرع جمع شده باشد.
 شود. ید نمیه پلکدھد  یم ینجس را معنیحمل الخبث، ھمان: لم ی: لم ی لمهک

 است. یدیو پل کیناپا یخبث: به معن
 ث اول گذشت.یمه در شرح حدیشرح حال امام ابن خز
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ف یصاحب تصان یشابوریمحمد بن عبدالله ن  ه،م: امام بزرگ: ابوعبداللکاما حا
ار یث رنج بسیا آمد. و در طلب حدیبه دن یقمر یھجر ٣٢١شمار است. او به سال  یب

ه یگرانما یھا تابکد. یث شنیخ حدیخود متحمل شد. از دو ھزار ش یھا را در مسافرت
ت یاز او روا است. مردم» شابوریخ نیتار«و   »کالمستدر«ف نمود، از آن جمله: یرا تأل
 ٤٠٥و اطالع واسع موصوف بود و در ماه صفر سال  یانت و تقویث نمودند. او به دیحد

مذھب  یث ھم شافعیاد شد حفاظ حدیه قبًال ک درگذشت. و چنان یقمر یھجر
 ث است.یدرخشان حد یھا م از چھرهکھستند و حا

 ث:یحد یروا یو اما شرح حال صحاب
در  صبه سال سوم بعثت رسول الله س: ابوعبدالرحمنبعبدالله بن عمر

ا یا آمد. او در اسالم به دنیت به دنیش در جاھلین خاندان قریتر یرمه در گرامکم ی هکم
 یده سال قبل از ھجرت بود. او در خردسال یعنیآمد و والدت او به سال سوم بعثت، 

ھمراه رسول ه کن مشاھد او یرد. اولکنه ھجرت یه به مدکمسلمان شد و ھمراه پدر از م
 صشه با رسول اللهیخندق بود. و از آن به بعد ھم ی به جھاد پرداخت غزوه صالله

مردم  سپرجرأت و بلندآواز بود. موقع شھادت عمر یدر حضر و سفر ھمراه بود. او مرد
د، اما فاروق یخود منصوب نما ینیه عمر فرزندش، عبدالله را به جانشکطالب بودند 

ن را یت سنگین مسئولیه تحمل اکنفر  یکن خاندان ید: از ارفت و فرموین را نپذیا
عت خالفت یطالب بودند با او ب یھم مردم ساست. بعد از شھادت عثمان یافکرده ک

ث یعلم بود، و مردم از او حد ی هیعلما او از اوع ی رفت. به فرمودهیند، اما او نپذینما
 اند. ت نمودهیروا

ن یعبدالله در فضل و علم، مانند پدرش بود. با ا«ابوسلمه بن عبدالرحمن گفت: 
مبشره وجود داشتند،  ی ه امثال او از عشرهکرد ک یم یزندگ یه فاروق در زمانکفرق 

ث یحد ٢٣٦٥او ». نمانده بود یسکه از امثال او کرد ک یم یزندگ یاما عبدالله در زمان
و عبادت گذشت، به او در طاعت  یعمر طوالن ی ت نمود و ھمهیروا صاز رسول الله

شان یه اکھرجا  ینمود، حت یم یرویپ صاعمال از رسول الله ی ه در ھمهک یطور
خواند و در  یه نماز خوانده بود، نماز مکگرفت و ھرجا  یمنزل گرفته بود، منزل م

ن یتب در اک ی شان در ھمهینمود. شرح حال ا یم یرویشان پیاقوال و افعال از ا ی ھمه
 ٧٣در سال  یسالگ ٨٣اند. آخر االمر در عمر  آن را مفصل نوشته ینه آمده و بعضیزم

ن به یمھاجر ی ه در مقبر یطو یافت و در ذیرمه وفات کم ی هکدر م یقمر یھجر
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 سپرده شد. کخا

يِب ُهَر�َْرةَ  -٦
َ
ِ  سَوَ�ْن أ َحُدُ�ْم « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل اَ�َّ

َ
 َ�ْغتَِسُل أ

َ
ائِِم  ِمنال الَْماِء ادلَّ

ْخرََجهُ  ،»ُهَو ُجنٌُب وَ 
َ
 ُمْسِلٌم. :أ

٧-  :  َ�ِْري«َولِلْبَُخارِيِّ
َ

ي ال ِ
َّ

ائِِم اذل َحُدُ�ْم يِف الَْماِء ادلَّ
َ
 َ�بُولَنَّ أ

َ
 .»ُ�مَّ َ�ْغتَِسُل ِ�يهِ  ،ال

يِب َداوُدَ » ِمنْهُ «َولُِمْسِلٍم:  -٨
َ
َنَابَةِ  : «َوِأل

ْ
 َ�ْغتَِسُل ِ�يِه ِمْن اجَل

َ
 .»َوال

ره یه ابوھرکاند  ت نمودهیروا سرهیو مسلم و ابوداود به اسناد خود از ابوھر یبخار
ه ُجُنب است در آب ک یاز شما در حال یکید ینبا«فرمود:  صه رسول اللهکگفت 

 ت مسلم است.ین روایا». دیستاده بدن بشویا
ستاده بول یاز شما در آب ا یکید ینبا«فرمود:  ص: رسول اللهیت بخاریو در روا

 ».دیگاه در آن بدن بشو د، آنینما
ستاده ید در آب ایبول نما یسکد ینبا«فرمود:  صت ابوداود: رسول اللهیو در روا

 ».دیگاه در حال جنابت در آن بدن بشو آن
د و یستاده بول نمایدر آب ا یسکد ینبا«  فرمود: صت مسلم: رسول اللهیو در روا

 ».بدن شستن یرد برایه از آن آب بگ گا آن
ستاده، و منع فرمود یمنع فرمود از بدن شستن شخص ُجُنب در آب ا صسول اللهر

ه از آن آب ک نیا اید و یگاه در آن آب بدن بشو د و آنیستاده بول نمایه در آب اک نیاز ا
 د.یرون از آن آب بدن بشویبدن شستن از جنابت و اگرچه ب یرد برایبگ

ست. ُجُنب: ین یه جارک یآب یعنیستاده، یشه ایآب ھم  الماء الدائم:  لمات:کر یتفس
، غسل بر او الزم شده یا به سبب آمدن منیه به سبب جماع ُجُنب شده باشد و ک یسک

باشد و  کد پایشه بایه ھمکمسلمان  یبرا یعنیاز شما مسلمانان،  یکیم: کباشد. أحد
آب  بدن شستن به درون یه در حال جنابت براکست یرد روا نیطھارت بگ کاز آب پا

ر آن یا غیه در آن بول نموده از جنابت و ک یا ستادهیست در آب ایستاده برود و روا نیا
 د.یبدن بشو
ه در آن بول ک یا در آبیستاده و یم بدن شستن ُجُنب در آب اکث حین حدیدر ا

 ان شده است.یشده ب

 َ�بُولَنَّ «: یبه و ترمذیش یت عبدالرزاق و احمد و ابن ابیو در روا
َ

َحُدُ�ْم يِف الَْماِء ال
َ
أ

ائِِم ُ�مَّ �َ   قال الرتمذی حديث حسن صحيح.» هتَوَضأ ِمنْ ادلَّ



ِة األحکاِم   ٢٤ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

 ».ردیگاه از آن آب وضو بگ د، آنیستاده بول نمایاز شما در آب ا یکید ینبا«
د یه نباک«  شرب):یادت: (او یبا ز یھقیو ابن حبان و ب یت ابو جعفر طحاویو در روا

 ».اشامدیب یاز چنان آب
ستاده و منع شده از بدن یث منع شده از بدن شستن از جنابت در آب ایحد در

 ه در آن بول شده است.ک یدن از آبیشستن و وضو گرفتن و آشام
د، اما آب آن ینما یاست، بدن شستن جنب در آن رفع جنابت م کاگر آب اند

ار کلباس شستن به  یاست و برا کافتد، اگرچه پا یت میشود و از طھور یمستعمل م
 د.یآ یم

ه ک نیا یشود و بول در آن حرام است، برا ید میدن بول به آن پلیبه رس کو آب اند
 ندارد. یا چ استفادهیگاه آن آب ھ سازد و آن ید میآب را پل

آن  ی ا مزهیا بو و یر رنگ، ییتغ ی هیاست و بول ما کاست و اند یاگر آب جار
ر آن باز ھم ییشود. و در صورت عدم تغ ید میاست و پلردن در آن حرام کشود، بول  یم

 اد شده است.یتب فقه که در کاست  یلیست. و در آن تفصیرون نیراھت بکاز 
ث شامل آن است و از بدن شستن در آن از یار است باز ھم لفظ حدیاگر آب بس

انتشار آن روب و یکم ی ه مسألهکشود. و امروزه  یردن در آن منع مکجنابت و از بول 
رد باز ھم حرام بودن یدر آن صورت نگ یرییمعلوم است، اگرچه به مجرد بول در آن تغ

 بول در آن ظاھر است.
گاه در آب  چیدھد، ھ یدستور م یزگکین او به طھارت و پایه دکالحاصل: مسلمان 

ند و صحت خود و ک یگاه بول در آب نم چید و ھیشو یستاده در حال جنابت بدن نمیا
 یدن مسلمان از آبیاندازد. و بدن شستن و وضو گرفتن و آشام یرا به خطر نم مردم
 نباشد. یدیو ترد کگونه ش چیآن ھ کیه در طھارت و پاکاست 

ِ  صَوَ�ْن رَُجٍل َصِحَب انَلَّيِبَّ  -٩ ُة بَِفْضِل « صقَاَل: َ�َ� رَُسوُل اَ�َّ
َ
ْن َ�ْغتَِسَل الَْمْرأ

َ
أ

ْو الرَُّجُل  ،الرَُّجلِ 
َ
ةِ أ

َ
يًعا ،بَِفْضِل الَْمْرأ فَا مَجِ َْغرَتِ ْخرََجهُ  ،»َويلْ

َ
بُو َداوَُد َوالنََّسايِئُّ  :أ

َ
َو�ِْسنَاُدهُ  ،أ

 َصِحيٌح.
و   ت نمودند ـیروا صغمبریاران پیاز  یکیح از یبه اسناد صح ییابوداود و نسا

 منع فرمود: «صه رسول اللهکھمه عادل و مقبول ھستند ـ  صرسول الله ی صحابه
اد یه زن از آب زک نیا اید یاد شده از بدن شستن زن، بدن بشویه مرد به آب زک نیاز ا

رند و ید زن و شوھر ھر دو آب را از ظرف بگید، و بایشده از بدن شستن مرد، بدن بشو
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 ».ندیبدن بشو
ان زن و شوھر است. و از غفلت و یبدن شستن زن و مرد با ھم از اسباب محبت م

گر، یه طرف دکشود  یدام مطمئن مکند. و ھر ک یم یریجلوگ از بدن شستن یسست
 ه ھر دو حاضر باشند. والله اعلم.کاست  ین وقتیبدن شسته است. و ا

نَّ انلَّيِبَّ « بَوَ�ْن ابِن َ�بَّاٍس  -١٠
َ
ْخرََجُه » لاَكَن َ�ْغتَِسُل بَِفْضِل َميُْمونَةَ  صأ

َ
أ

 ُمْسِلٌم.
ه عبدالله بن کت نمود یروا بعباسح خود از عبدالله بن یدر صح /و مسلم

مونه ام یاد شده از بدن شستن ھمسرش، میاز آب ز صرسول الله«ه: کعباس گفت 
 ».شست یبدن م لنیالمؤمن

١١-  : َنِ ْصَحاِب اَلسُّ
َ
ْزَواِج انلَّيِبِّ «َوِأل

َ
 ،فََجاَء يِلَْغتَِسَل ِمنَْها ،يِف َجْفنَةٍ  صِاْغتََسَل َ�ْعُض أ

 ُ�ِْنُب «َ�َقاَل:  ،َ�َقالَْت: إِ�ِّ ُكنُْت ُجنُبًا
َ

ِمِذيُّ  »إِنَّ الَْماَء ال ْ َحُه الرتِّ  َوا�ُْن ُخَز�َْمَة. ،وََصحَّ
ت نمودند یروا بو ابن ماجه از عبدالله بن عباس ییو نسا یابوداود و ترمذ

ته و بدن آب گرف یبزرگ ی اسهک، از صاز زوجات رسول الله یکیابن عباس گفت:  ه: ک
د، آن زن گفت یه آمد و خواست از آب آن ظرف بدن بشوک صشسته بود، رسول الله

آب ُجُنب «فرمود:  صام، رسول الله ن ظرف بدن شستهیام و از آب ا ه من جنب بودهک
 اند. ح دانستهیث را صحین حدیمه ایو ابن خز یترمذ». شود ینم

از آن  کن نفر خورایه چندک یبزرگ ی اسهک یجفنه: به معن ی لمهکلمات: کر یتفس
 ییجو ه صرفهکم آن باشد. و معلوم است کد در حیاند. وان حمام امروزه شا خورده یم

 یعنیُمّد،  یکه به کباشد  یم صرسول الله یدر آب وضو و بدن شستن از دستورھا
اند.  شسته یتر آب بدن میسه ل یعنیصاع  یکگرفته و به  یم ربع وضو مکتر یل یک

رم از ھر یکرم کجنب مثل یفرح، و از جنب یجنب مثل فرح یجنب و جنابت: از جنب 
ث اصحاب سنن و ین حدیح است. و ایجنب ھر دو صحیجنب و ال ید. وال یآ یدو باب م

اند  شسته یمونه با ھم بدن میو م صه گاه رسول اللهکرساند  یح مسلم میث صحیحد
 اند. شسته یبدن م یگرید از دبع یکیحاضر نبوده  یکیو اگر 

يِب ُهَر�َْرةَ  -١٢
َ
ِ  صَوَ�ْن أ َحِدُ�ْم إِْذ َولََغ ِ�يِه « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل اَ�َّ

َ
َطُهوُر إِنَاِء أ

اٍت  ْن َ�ْغِسلَُه َسبَْع َمرَّ
َ
ُب أ

ْ
لَك

ْ
َاِب  ،ال ُهنَّ بِالرتُّ

َ
وال

ُ
ْخرََجُه ُمْسِلٌم. »أ

َ
ُ:  أ

َ
قْهُ «َوِ� لَْفٍظ هل  ».فَلُْ�ِ
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 : ِمِذيِّ ْ ُهنَّ  «َولِلرتِّ
َ

وال
ُ
َاِب أو أ ْخَراُهنَّ بِالرتُّ

ُ
اب«َولُِمسِلٍم:  .»أ روُه اثلَاِمنَة بِالرتُّ  ».َوَ�فِّ

ظرف شما ھر  کیپا«فرمود:  صه گفت: رسول اللهکت است یروا سرهیو از ابوھر
گاه آن  زد و آنیچه در آن ظرف است بر ه آنکن است یوقت سگ در آن دھن نمود، به ا

و در ». باشد کخته به خایبار، شستن ظرف به آب آم نید و نخستیبار بشو ظرف را ھفت
و در ». باشد کخته به خایا بار آخر شستن به آب آمیبار اول شستن و : «یت ترمذیروا
نوشته  یامام نوو». دییآلود نما کن بار، آن را خایھشتم»  ح مسلم:یدر صح یتیروا

بار به آب  یکبار به آب و  اورند ھفتیبار به حساب ب یکرا  که خاک یوقت  است:
ه: ھربار از آن ھفت بار کاند  شود. و فقھا گفته یبار م به منزلت ھشت کخته به خایآم
 ت است.یفاکشسته شود  کخته به خایه به آب آمک

ھا  تیگر روایباشد، از د کخته به خایبار شستن به آب آم نیت أوالھن: نخستیروا
 تر است. یقو

رساند،  ینم یبه معن یچه در ظرف است، خلل زد آنیرقه: بریو ثابت ندانستن لفظ فل
 ن نشود.کر ظرف ممیخته نشود، تطھیچه در ظرف است ر ه تا آنک نیا یبرا

ه نه صابون و نه ک یدھان زدن سگ، طور یردن جاک کپا یبرا کو اختصاص خا
 ن اسالم است.ین مبیاسرار د رد ازیگ یرا نم کخا یز جایچ چیُاشنان، ھ

يِب َ�تَاَدةَ  -١٣
َ
ِ  سَوَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِة:  صأ إِ�ََّما ِ�َ  ،إِ�ََّها لَيَْسْت بِنََجٍس «قَاَل يِف الِْهرَّ

اِ�َ� َعلَيُْ�مْ  وَّ وَّافات». «ِمْن الطَّ ْخرََجهُ  ».والطَّ
َ
ْرَ�َعةُ  :أ

َ ْ
. َواْ�نُ  ،األ ِمِذيُّ ْ َحُه اَلرتِّ  .ُخَز�َْمةَ  وََصحَّ

م آمده کو امام احمد و ابن حبان و الحا کت امام مالیدر روا». و الطوفات«ادت یو ز
 است.

د یآن پل«گربه فرمود:  ی درباره صه رسول اللهکت است یروا سو از ابو قتاده
 ».گردند یه دور و بر شما مکاست  یخدمتگزاران ی ه از جملهکست، بلین

خورد، تا  یء خود را م یده شد قیه دکن صورت یبدد شد یدھن گربه پل یاگر وقت
ب شد و ید است، اما اگر از نظر غایم دھن آن پلکه از نظر پنھان نشده است، حک یوقت

ده باشد و نجاست از دھنش رفته باشد، طھارت دھنش یه به آب رسکاحتمال داشت 
 گردد. یبرم

خدمت  یردد براگ  یخود م یه دور و بر آقاکخادم است  یطواف: برا ی لمهک
نر. و الطوافات: جمع مؤنث  یھا گربه یر سالم است براکو طوافون: جمع مذ ردن، ک

مانند خدمتگزار است از  ،گربه چه نر و چه ماده یعنیماده.  یھا گربه یسالم است برا
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 چرخد. یه دور و بر انسان مکن لحاظ یا
نه و معروف به فاِرس یاست. از انصار مد یشرح حال ابوقتاده: نام او حارث بن ربع

بود. از دالوران بلندنام  صغمبریه در خدمت پک یا سواره یعنیاست.  صرسول الله
در  صشه با رسول اللهیه از آن به بعد ھمکاحد است  ی ن مشاھد او غزوهیاسالم و اول

در  یقمر یھجر ٥٤شان بود. وفات او به سال یغمبر ھمراه ایپ یجھادھا ی ھمه
وفه درگذشت. کطالب در  یبن اب یه در خالفت علکھست  یت. و قولمنوره اس ی نهیمد

 ھمراه او بود. یعل یھا جنگ ی ابوقتاده در ھمه

�َِس بِْن َمالٍِك  -١٤
َ
ْعَرايِبٌّ َ�بَاَل يِف َطائَِفِة الَْمْسِجدِ «قَاَل:  سَوَ�ْن أ

َ
 ،فَزََجَرُه انلَّاُس  ،َجاَء أ

َمَر انلَّيِبُّ  صَ�نََهاُهْم انلَّيِبُّ 
َ
ُ أ ا قىََض بَْوهلَ ْهِر�َق َعلَيْهِ  :بَِذنُوٍب ِمْن َماءٍ  صفَلَمَّ

ُ
. ُمتََّفٌق »فَأ

 َعلَيِْه.
ن و َبدوی یصحرانش یعنی، یاعراب یمرد«ه گفت: کت است یروا سکو انس بن مال

گوشه از مسجد  یکه رفت و در کنگذشته بود  یریآمد، د صبه خدمت رسول الله
با او سخن گفتند و خواستند  یبه درشت شنشست و بول نمود، اصحاب صرسول الله
د تا از بول یار بازداشت، و فرمود: بگذارکن یآنان را از ا صنند. رسول اللهکاو را ادب 

زند. یاورند و بر محل بول او بریپر از آب ب یگاه فرمود: ُدول بزرگ خود فارغ شود، آن
ه یح و متفق علیث صحین حدیختند. ایپر از آب آوردند و بر محل بول او ر یدول بزرگ

 و مسلم است. ین بخارین امامیب
نامند،  یم ین را اعرابین، و مردم صحرانشیصحرانش ی: به معنیاعراب لمات: کشرح 

ن شد یه صحرانشک یسک«خواه عرب باشند و خواه عجم. و گفته شده: (من بدا جفا): 

يف طائفه املسجد «افت. ینان را نخواھد یآن مھر و ادب شھرنش یعنی. »شود یسنگدل م
شان فرمود  منع): «ص(فنھا ھم رسول الله». از مسجد یا در گوشه: «»يف ناحيه منه

بول او «، (ال تزرموه): »دیاو را به حال خود بگذار«، (دعوه): »اش غمبر خدا به فرمودهیپ
خاست، ھم  یاو قطع شود و قبل از فارغ شدن برمه اگر بول ک نیا یبرا ، »دینکرا قطع ن

د و یرس یگر مسجد مید یرد به بول و ھم بول او به جاھاک ید میلباس خود را پل
 شد. ید میپل یشتریب یجاھا

خته شد بر محل بول یر«ه): یق علی، (فاھر»ه پرآب باشدک یدول بزرگ«(ذنوب): 
 ه شده است.ه ھاء بر آن افزودکق بوده یق در اصل اری، اھر»او
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تندخو بود. او به خدمت  یبدو یکه کاست  یمانیصره الی: ذوالخوینام آن اعراب

ا� اغفر� و�مدا وال �رشك معنا «رد و گفت: ک یبیغر یآمد و دعا صغمبریپ
 ص، رسول الله»امرزیرا م یگریس دک چیامرز مرا و محمد را و ھیا بیخد« ؛»احداً 

 یعنی» یمحدود ساخت یلیران خدا را خیکرحمت ب«: »لقد حتجرت واسعاً «فرمود: 
ب یعج ین دعایاز ا یا رسد. ھنوز چند لحظه یق میخال ی رحمت خدا به من و تو ھمه

فزجره «ردن. کبول  یاز مسجد نشست برا یا ه رفت و در گوشهکاو نگذشته بود 
إيله انلاس فقام «  ث آمده:یگر از حدیدر لفظ د». ردندکد یمردم او را تھد«؛ »انلاس

آنان را منع  صرسول الله». نندکاو برخاستند تا او را ادب  یمردم به سو«؛ »يلقعوا به
پر از آب  یامر فرمود تا دول بزرگ صه از بول فارغ شد، رسول اللهک یفرمود، و موقع

مسجد نه محل »  به او فرمود: یبا مھربان صگاه رسول الله زند، آنیبر محل بول او بر
ن مسجد در آن موقع یزم». است، مسجد محل طاعت و عبادت خداست یدیبول و پل

منع نمود،  یه صحابه را از آزردن اعرابک یموقع صو نرم بود، و رسول الله کیخا

�ن«فرمود:  �َن، ولم تُبَعثُوا ُمَعرسِّ ردن کآسان  یخدا شما را برا« ؛»إنما بُِعثتُم ُميرَسِّ
 ».ردنکدشوار  یفرستاده است، نه برا

ختن آب بر آن، اگرچه ین به ریشدن زم کو پا  ،ید بودن بول آدمیث: پلیم حدکح
 ن نشده باشد.ینش آن آب ته

ث موقوف است: یشان حد لینند، و دلک یم کن را پایھا: آفتاب و باد زم یو نزد حنف

رِْض ُطُهورَُها«
َ ْ
 کپا ی هیباد و آفتاب ما ی لهین به وسیشدن زم کخش« ؛»ُجُفوُف األ

 غمبر است.یپ ی ن نه از فرمودهیکول». استشدن آن 
 ص: موقع آمدن رسول اللهسیخزرج یابوحمزه انصار  :کشرح حال: انس بن مال

ام تا  آورد و گفت: انس را آورده صنه، مادر انس او را به خدمت رسول اللهیبه مد
ات رسول یده ساله بود. و در طول ح کودکخدمتگزار تو باشد. در آن موقع انس 

گاه یبه بصره رفت تا مردم را در د سشان بود. در خالفت عمریدر خدمت ا صالله ن آ
ن یافت. و او آخریدر بصره وفات  یسالگ ٩٩رد و در سن ک یطوالن یبگرداند. عمر

 یھم عمر طوالن صغمبریپ یت دعاکافته است. از بریه در بصره وفات کاست  یصحاب
اند  ات او درگذشتهیه در حکفرزندان او اند:  ار شد. گفتهیفرزندان بس یرد و ھم داراک
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اند: به عمر  گفته یاند. و بعض شتر بودهیاند ب چه مانده ده و معلوم است آنیصد رسیکبه 
 یھجر ٩٣ده است. وفات او به سال ین قول به ثبوت نرسیده، اما ایرس یسالگ ١٦٣
 در بصره بوده است. یقمر

ِ  بَوَ�ْن ِابِْن ُ�َمرَ  -١٥ ِحلَّْت نَلَا َميْتَتَاِن وََدَمانِ : «صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ُ
ا  ،أ مَّ

َ
فَأ

ُوُت 
ْ
ََراُد َواحل

ْ
َكِبدُ  ،الَْميْتَتَاِن: فَاجل

ْ
َماُن: فَاال ا ادلَّ مَّ

َ
َحاُل اوَ  َوأ ْخرََجهُ  ».لطِّ

َ
مْحَدُ  :أ

َ
 ،َواْ�ُن َماَجهْ  ،أ

 َوِ�يِه َضْعٌف.
دو مردار و دو «فرمود:  صرسول الله  :ه گفتکت است یروا بو از ابن عمر

ه بر ما حالل شده: مردار کما مسلمانان حالل شده است. اما دو مردار  یخون بسته برا
 ».ه بر ما حالل شده جگر است و َاْسَپْرزک، و اما دو خون بسته یملخ است و مردار ماھ

و جگر و و ملخ حالل است به ھر نحو مرده باشند  یث مردار ماھیبنابر لفظ حد
 ه خون بسته و منجمد ھستند، حاللند.ک نیاسپرز با ا

ت یت شده و از روایروا صرسول الله ی را از فرمودهیث مرفوع است، زیحد
د بن اسلم از عبدالله بن عمر است. امام احمد ید بن اسلم از پدرش زیعبدالرحمن بن ز

 ث.یحد یار علماکثی است مورد انید حدیث عبدالرحمن بن زیفرمود: حد
ن یه در اکباشد،  بعبدالله بن عمر ی ث موقوف است، ھرگاه از گفتهیو اما حد

 م مرفوع دارد.کح است و حیصورت صح
باشد و قول  یم باند: موقوف بر عبدالله بن عمر گفته /ابوزرعه و ابوحاتم

ا به یز بر ما حرام شد یز بر ما حالل شد و فالن چید فالن چیه بگوک یوقت یصحاب
م مرفوع است و کم، در حیمنع شد یارکن یا از چنیامر به ما شد  یارکن یچن

 اند. افت داشتهیدر صم آن از رسول اللهکه حکرساند  یم
نده شود، حالل است. کان شود، چه سرش یرد، چه بریم ملخ چه خودش بمیگفت

د و یآرون یا بیا از دریندازد و یرون بیا آن را بیرد و دریا بمیھرگاه خودش در در یماھ
 رد حالل است.یبم

يِب ُهَر�َْرةَ  -١٦
َ
ِ  سَوَ�ْن أ َحِدُ�ْم « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
اِب أ بَاُب يِف رَشَ إَِذا َوَ�َع اذلُّ

َحِد َجنَاَحيِْه َداءً  ،ُ�مَّ يِلَْ�ِْعهُ  ،فَلْيَْغِمْسهُ 
َ
َخِر ِشَفاءً  ،فَإِنَّ يِف أ

ْ
بُو  ».َوِ� اآل

َ
َُخارِيُّ َوأ ْخرََجُه ابلْ

َ
أ

اءُ «َوَزاَد:  ،َداوُدَ  ي ِ�يِه ادلَّ ِ
َّ

  ندَ وعِ  .»َو�ِنَُّه َ�تَّيِق جِبَنَاِحِه اذل
َ
 إِ  « :ةاجَ ابن مَ و دمحَ أ

 مالسَّ  مُ دِّ قَ �ُ  هُ نَّ
 .»فاءر الشِ وخِّ �ُ و
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ھرگاه مگس در «فرمود:  صه گفت: رسول خداکت است یروا سرهیاز ابوھر
ندازد، یرون بیگاه آن را ب فرو ببرد آن یدنیاز شما افتاد، آن را در آشام یکی یدنیآشام

 یبخار». گر آن شفا و درمان استیاز دو پر آن درد است و در پر د یکیه در ک نیا یبرا
ه زھر دارد خود را در ک یاند و افزودند: و مگس به آن پر ردهکت یو ابوداود آن را روا

برد و شفا را  یاحمد و ابن ماجه است: آن زھر را جلو م دارد. و نزد ینگه م یدنیآشام
 اندازد. یعقب م

 ح است.یث صحیه حدکث: اتفاق حفاظ بر آن است یاوًال در مورد حد
از  یاریندارد. و نه تنھا مگس نفع و ضرر دارد، بس یلکچ مشی، ھیاز لحاظ مدن

ز یاز عسل او نش زنبور عسل معروف است و شفا ین ھستند. نیز چنیگر نید یزھایچ
چه مگس در آن  ه حتمًا آنکث دستور نداده است یگاه در حد چیباشد. و ھ یمشھور م

چه مگس در آن افتاده  تواند آن یند مکدلش قبول ن یسکد خورده شود و اگر یافتاد با
 زد.یرون بریب

عقرب  یدگیدن آن در محل گزیھم دارد: مال یروب است، اما منافعیکمگس ناقل م
ه افراط در کاھد. و تجربه نشان داده است ک یمؤثر است و درد آن را مو زنبور 

 تلخ به ھمراه داد. یھا عواقب شک استعمال حشره
به رنج و زحمت به دست آورده  ییغذا یسکند تا اگر ک یم ییث ارشاد و راھنمایحد
 ند و از دست آورد خودکه ضرر آن را دفع کند کار کدر آن افتاد، بداند چه  یو مگس

 محروم نماند.
 یچه مانند مگس است در نداشتن خون جار ه آنکشود  یث دانسته میو از حد

رند آن یفتند و بمیب یا خوردنیو  یدنیبوت، اگر در آشامکشونده، مثل زنبور، پشه و عن
 سازند. ید نمیرا پل

يِب َواقٍِد اللَّييِْثِّ  -١٧
َ
َِهيَمِة َوِ�َ َحيٌَّة  َما قُِطعَ « :صرَُسوُل اهللاقَاَل: قَاَل  سَوَ�ْن أ ِمْن ابلْ

ْخرََجهُ  ».َ�ُهَو َميٌِّت 
َ
بُو َداوُدَ  :أ

َ
نَهُ  ،أ ِْمِذيُّ وََحسَّ ُ. ،َوالرتِّ

َ
 َواللَّْفُظ هل

وان زنده یچه از ح آن«فرمود:  صه رسول اللهکت است یروا سیثیو از ابو واقد ل
ده یشد آن دست برده یوان زنده بریاگر دست ح». م مردار آن را داردکقطع شود، ح

 د و حرام است.یم مردار دارد و پلکشده ح

قَِدَم « اند: ت نمودهین لفظ روایبه ا یثیواقد ل یم از ابکث را امام احمد و حاین حدیا
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بِِل َ�َقاَل  صرَُسوُل اهللاِ  ِ
ْ

ْسِنَمِة اإل
َ
َغنَِم َوأ

ْ
َاِت ال

ْ
يل

َ
 أ

َ
َع َما قُطِ « :الَمِدينََة َو�َِها نَاٌس َ�ْعِمُدوَن إىِل

َِهيَمِة َوِ�َ َحيٌَّة فَِ�َ َميْتَةٌ   ».ِمْن ابلْ
 ی ه دنبهکبودند  ینه مردمینه آمدند، در مدیه به مدک یروز صرسول الله

 صردند؛ رسول اللهک یوھان شتران زنده را قطع مکدند و یبر یگوسفند زنده را م
د و یپل یعنی». م مردار آن را داردکوان زنده قطع شود حیه از حک یھر عضو«فرمود: 

ن یشان رحمة للعالمیفرمودند. ا یریوان جلوگیب حیق از تعذین طریحرام است. و به ا
 وان زنده منع فرمودند.یرا به ح یبیھستند و ھر نوع تعذ

ز شامل یان را نیر چھارپایجا غ نیشود و در ا یان اطالق میمه بر چھارپایلفظ بھ
 د و حرام است.یز پلیآن پا نده شد، یش بریدر حال زندگ یمرغ یاست، اگر پا

 و حالل است. که مردارشان ھم پاک نیا یاند، برا و ملخ استثنا شده یماھ
د یسع یواقد، و اب یاز اب ت شده: یق از چھار تن از صحابه روایث از چھار طرین حدیا

 .یم داریو ابن عمر، و تم
نام او بنابر ارجح اقوال حارث بن عوف است. و نسبت او به  یثیشرح حال: ابوواقد ل

است. گفته شده: از اھل بدر است  صرسول الله ی ث است و از صحابهیعامر بن ل یبن
ه به خدمت که در سال فتح مکگر ھست ید یاند. و قول  ت داشتهکبدر شر ی ه در غزوهک

 اب و مسلمان شد.یشرف صرسول الله
 ٦٥ا ی ٦٨ف است. وفات او به سال یگر ضعیاست و قول د حیاھل بدر بودن او صح

 رمه اتفاق افتاد.کم ی هکدر م یھجر

 اُب اآلِنَیِة بَ 
 ها م ظرفکاست در ح یباب

َهِب « :صرسول اهللا، قَاَل: قَاَل بَ�ْن ُحَذْ�َفَة بِْن ايلََمانِ  -١٨ ُ�وا يِف آِ�يَِة اذلَّ  �رَْشَ
َ

ال
ُ�لُوا يِف 

ْ
 تَأ

َ
ِة، َوال ِفضَّ

ْ
ِخَرِة مِصَحافِهَ وال

ْ
ْ�يَا، َولَُ�ْم يِف اآل  .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  »ا، فَإِ�ََّها لَُهْم يِف ادلُّ

ھا مانند ظرف طال و نقره  از ظرف یه بعضک نیا یقرار داد، برا یھا باب ظرف یبرا
 باشند. یخاص م یمکح یدارا

 یھا ظرفد در یاشامیم«فرمود:  صه گفت: رسول اللهکت است یروا سفهیاز حذ
دن در یه خوردن و آشامک نیا یطال و نقره، برا یھا د در ظرفیطال و نقره و مخور

شما مسلمانان در آخرت  یا و برایافران است در دنک یطال و نقره برا یھا ظرف
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 ».است
اند و بر لفظ آن اتفاق  ت نمودهیفه روایو مسلم ھر دو از حذ یث را بخارین حدیا

طال و نقره منعقد  یھا دن در ظرفیم بودن خوردن و آشامز بر حرایدارند. اجماع ن
 است.

طال و نقره آمده است. علما ھر  یھا دن در ظرفیث بر منع خوردن و آشامیلفظ حد
اند. وضو گرفتن از ظرف طال و نقره را  نوع استعمال ظرف طال و نقره را حرام دانسته

قرار دادن ھم حرام  یو بوخوش عطر و عود یاند. ظرف طال و نقره برا ز حرام دانستهین
ه کاست و فضل خداست  یگذار متیه طال و نقره دو گوھر قک نیاند. به علت ا دانسته

ناس کن طال، مثل اسیا جانشید. اگر طال و نقره و یھا آفر متین قییتع ین دو را برایا
خواست شتر را بفروشد و زعفران را بخرد به چه نوع  یه مک یسکوجود نداشت، 

 ان داشت؟کمبادله ام
اء ھستند یاش یگذار متیار قیه طال و نقره معکن است یعت مطھر اسالم اینظر شر
م را در بند کتوان حا یه نمکطور  ھا ھستند و ھمان متین قییم در تعکحا ی و به منزله

توان  یگونه ھم نم رنظر اوست، ھمانیمردم ز یارھاک ی صلهیام و فکرا احینگه داشت، ز
ه طال ک نیا یدر بند نگه داشت، برا ییل نمود و آن را در جایره را به ظرف تبدطال و نق
م در یار بردن زر و سکبه  ینند، حتکد در دست مردم باشد و از آن استفاده یو نقره با

 شود. یاز مردم م یار شدن برخیکد ماندن آن و بکنت باعث رایانواع ز
رون رفتن آن از یه باعث بکقت ھر نوع استعمال طال و نقره ین حقیعلما با فھم ا
 اند. د ماندن آن باشد، حرام دانستهکدست مردم و را
دن در ظرف یه فقط نظر به ظاھر الفاظ دارند، فقط خوردن و آشامک یاما آن مردم

گر وجوه استعمال، مثل وضو گرفتن از ظروف آن دو و یدانند و د یطال و نقره را حرام م
جھل  ین خود نوعیدانند، ا یدان طال و نقره را حرام نم ا سرمهیو  یظرف بوخوشا ی

 نشود. یبه معن یلفظ باشد و توجھ یه نظر فقط به سوکاست 
د نمودن طال و نقره است تا در دست مردم باشد و از آن کبر منع را صقصد شارع

اران و نشر علم و تمدن و باال بردن اقتصاد استفاده یکب یار براکدر به وجود آوردن 
عت به دور افتند. یباشند و از فھم شر ینت و خوشگذرانیبند ز یه پاک نینند، نه اک

اند: گوشت  ارشان به مسخره افتاده است و گفتهکنندگان به ظاھر لفظ کن نظریھم
 ست.ید نید و حرام است، اما پوست و استخوان آن پلیر پلیخنز
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ه بر آنان حرام شد کر یه خنزیو پ یچرب یه وقتکان است یھودین ھمان رفتار یو ا
ه ینون روغن است و پکآتش گداختند و از آن استفاده نمودند و گفتند ا یآن را رو

 ست.ین
مان، ھر دو از یاش ابوعبدالله است. خودش و پدرش،  هینکفه، یشرح حال: حذ

بود  صفه صاحب سر رسول اللهیحذ  ھستند، صبزرگوار حضرت رسول الله ی صحابه
فه و یاحد، حذ ی فرمود، در غزوه یاز اسرار خود را به او م یقسمت صه رسول اللهک

ن یدر مدا یھجر ٣٥فه به سال یاند. وفات حذ بوده صاب رسول اللهکپدرش در ر
 اتفاق افتاد.

مِّ َسلََمةَ  -١٩
ُ
ِ لَوَ�ْن أ ي �رَْشـ« :ص، قَالَْت: قَـاَل رَُسـوُل ا�َّ ِ

َّ
ـِة ب اذل ِفضَّ

ْ
يِف إِنَـاِء ال

ِ   :یخـرأ ةانفرد مسلم بروايو مسلمو [هكذا عند ابلخاري
َّ

َ اذل ـالفِ  اءِ نَـإِ  يِف  ُب رَشـي �  ةِ ضَّ
 .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  ».إِ�ََّما ُ�َرِْجُر يِف َ�ْطِنِه نَاَر َجَهنَّمَ  ]ِب هَ اذلَّ و

 یسک«فرمود:  صرسول اللهه او گفت کت است یروا لن ام سلمهیاز ام المؤمن
ه در ظرف طال ک یسکن است، و یخیت شیه در رواک اشامد [چنانیه در ظرف نقره بک

قت آتش دوزخ در یگر نزد مسلم است] در حقیت دیه در رواک اشامد چنانیو نقره ب
 ».دیآ یمش به صدا در مکش

وزخ آتش د یم خود صداکاشامد در واقع در شیا نقره بیه در ظرف طال و ک یسک
ند و کمش رخنه که آتش دوزخ در شکشد ک یجا م عاقبت او به آن یعنیدرآورده است، 

 د.یبه صدا درآ
ر آمده کجرجر باشد. و فعل مذیه نار فاعل کت شده ینار جھنم: به رفع روا ی لمهکو 

 ان فعل و فاعل.یبطنه مفي  ی ه فاعل آن نار مؤنث است به سبب فاصلهک نیبا ا
ه شارحان بر آن کح و مشھور است ینصب نار جھنم ھمانا صح«فرمود:  یامام نوو

اند، و فاعل در صورت نصب نار ھمانا شارب  ح دانستهیاند و اھل عرف آن را صح رفته
 است.

جود تا  یه غذا را مک یم است، و آواز شتر است وقتکختن آب به شیجرجره: آواز ر
 یار برد در حالکدن به یآشام یال براا طیه ظرف نقره و ک یسک یعنیم فرستد، کبه ش

ه آتش دوزخ در کن است یه استعمال آن حرام است و از آن منع شده، عذاب او چنک
 د.یآ یم او به صدا درمکش
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ا یپرعذاب و  یو معرب و به معن یعجم ی لمهکاز دوزخ است و  یا جھنم: نام طبقه
است.  یدام به مناسبتکه ھر کمتعدد دارد  یھا ته است. دوزخ نام یدالقعر و بیبع

ن ییز در آن انداخته شود و در حال پایه ھرچک یه: آتشیور. ھاو م: آتش شعلهیجح
 یھا ن نامیچن ند. و ھمک یوانه میه عذاب آن فرد معذب را دک یر: آتشیرفتن است. سع

 ند.ک یھا بر آن صدق م آن نام ی است و مجموع ھمه یدام به مناسبتکه ھر کگر آن ید
 است در حرام بودن استعمال ظروف نقره و طال. یث قبلیث مانند حدین حدیو ا

اسالم  ین به سویه است. از سابقیام ی: نام او ھند دختر ابلشرح حال ام سلمه
ه ک یاست. او و شوھرش ابو سلمه بن عبداالسد به حبشه ھجرت نمودند. موقع

شوھرش پس از مراجعت از ر فشار قرار داده بودند، یلمه، مسلمانان را زکان کمشر
با او در سال  صاش، رسول الله عده یافت. بعد از انقضاینه وفات یحبشه در مد

دانا و عاقل  ین شد. ام سلمه زنیامھات المؤمن ی ازدواج نمود و از جمله یچھارم ھجر
درگذشت و در  یسالگ ٨٤نه در عمر یدر مد یقمر یھجر ٥٩و فاضل بود. در سال 

 ر سپرده شد.نه به قبیع مدیبق

ِ  بوََعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -٢٠ َِهاُب َ�َقْد َطُهرَ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ

 ».إَِذا ُدبَِغ اإل
ْخرََجُه ُمْسِلٌم (

َ
 ). بهذا اللفظأ

ْرَ�َعِة:  -٢١
َ ْ
َما إَِهاٍب ُدبِغَ «وَِعنَْد األ ُّ�

َ
 .»َ�َقْد َطُهرَ  �

فرمود:  صه رسول اللهکت نموده یروابح خود از ابن عباسیدر صح /مسلم
و  یو ابوداود و ترمذ». شده است کشود، پا ییرایو پوست پ یه دباغک یھر پوست«

 ت نمودند.یروا باز ابن عباس ین معنیبه ھم /و ابن ماجه یینسا
شد  یه دباغک یآن، وقت یش از دباغیشود پ ی: أھاب به پوست مردار گفته می لمهک

رب َمْش  کَمس ی لمهکنامند.  یم کْس آن را ِقْرَبه و َشّن و مُ   است. کُمعَّ
ه گوسفند کد یرد و دک یعبور م یاز راھ صه رسول اللهکاند  ث آوردهیدر سبب حد

ه کد، یمونه، ھمسرش، افتاده است. فرمود: چرا از پوست آن استفاده ننمودھیم ی مرده
 شود. یم کپا یپوست مردار به دباغ
توان ھر نوع استفاده را  یشود و م یم کن، ظاھر و باطن آن پا آ یھر پوست با دباغ

 شود. ینم کپا یه به دباغک کر آن، مگر پوست سگ و خویعات و غیاز آن نمود در ما
 یتوان در پوست دباغ یره را میه آب و روغن و غکاست  سین مذھب شافعیو ا



َهاَرِة  ِکَتاُب   ٣٥  َالطَّ

 داد. یشده جا
 آن است.ز موافق یفه و احمد نیحن ین ابیو مذھب امام

ر یتوان آن را در غ یند و مک یم کظاھر پوست را پا یدباغ سکو نزد امام مال
 خت.یعات را در آن ریتوان ما یار برد، مثل نھادن حبوبات در آن و نمکعات به یما

ِ  سَوَ�ْن َسلََمَة بِْن الُْمَحبِِّق  -٢٢  ُجلُوِد الَْميْتَِة ُطهُ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ُ
 ».ورُهاَ ِدبَاغ

َحُه ا�ُْن ِحبَّانَ   .َصحَّ
مردارھا  یھا پوست«فرمود:  صه رسول اللهکت است یروا سو از سلمه بن محبق

 ».شود یم کآنھا پا یبه دباغ

 « ث را به لفظ:ین حدیاز سلمه ا /یھقیو ب ییامام احمد و ابوداود و نسا
ُ
ِدبَاغ

ِديِم َذاَكتُهُ 
َ
وان، گوشت آن را یه ذبح حکچنان  سازد آن ی، پوست را طاھر میدباغ: «»األ

 ».سازد یحالل م
ه در کاست  یو از جمله اصحاب صرسول الله ی از صحابه سشرح حال سلمه

 از صحابه است. ساند، پسر او سنان بصره اقامت داشته

ِ لَوَ�ْن َميُْمونَةَ  -٢٣ وَ�َها، َ�َقاَل:  ص، قَالَْت: َمرَّ رَُسوُل ا�َّ َخْذُ�ْم «�َِشاٍة َ�ُرُّ
َ
لَْو أ

َقَرُظ «َ�َقالُوا: إِ�ََّها َميْتٌَة، َ�َقاَل:  »إَِهاَ�َها؟
ْ
ُرَها الَْماُء َوال ْخرََجهُ  »ُ�َطهِّ

َ
بُو َداوَُد، َوالنََّسايِئُّ  :أ

َ
 .أ

مونه گفت: یه مکت نمودند یروا لمونهین میالمؤمن از ام /ییابوداود و نسا
شانند، تا آن را به ک یرا م یر گوسفندمردا ید مردمیفرمود، د یعبور م صرسول الله

 یآن را دباغ یعنی؛ »دیگرفت یاش پوست آن را مک«رون از شھر ببرند، فرمود: یب
 کآب و قرظ آن را پا«د. گفتند: مردار است. فرمود: یردک ید و از آن استفاده میردک یم
 داد. یرد و مورد استفاده قرار مک یم کپوست آن را پا یدباغ یعنی؛ »نندک یم

ن یپوست را از ب یدگیه گندک یزیشود و به ھر چ یحاصل م ییرایو پوست پ یدباغ
 ره.یَرت و پوست انار و زاج و غکببرد، مانند: گل و برگ 

آن را سترد و  ید آن را شست، و مویه باکم متنجس دارد ک، پوست حیبعد از دباغ
 ندارد. یالکچند تار مو اگر بماند، اش

، قبل از ازدواج رسول لهیمونه بنت الحارث الھاللین میالمؤمن شرح حال: ام
ه، به معن صالله د. و به یمونه نامیاو را م صار بود. رسول اللهکوکن یبا او، نامش: َبرَّ

مونه ازدواج نمود. یرمه با مکم ی هکه سال عمره القضاء است در مک یسال ھفتم ھجر



ِة األحکاِم   ٣٦ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

 افت.یوفات  یھجر ٦١به سال  لمونهیم
 د است.یعبدالله بن عباس و خالد بن ول ی مونه خالهیم

َُشِ�ِّ  -٢٤
ْ
يِب َ�ْعلَبََة اخل

َ
ْهِل ِكتَاٍب،  سَوَ�ْن أ

َ
رِْض قَْوٍم أ

َ
، إِنَّا بِأ ِ قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ�نَأُ�ُل يِف آنِيَِتِهْم؟
َ
ُدوا َ�ْ�ََها، «: سقَاَل  أ ِ

َ
 جت

َ
ْن ال

َ
 أ

َّ
ُ�لُوا ِ�يَها، إِال

ْ
 تَأ

َ
وا ِ�يَهاال

ُ
». فَاْغِسلُوَها، َوُ�

 ُمتََّفٌق َعلَيِْه.
ه او کاند  ردهکت یروا یخشن ی ، ابوثعلبهیبه اسنادشان از صحاب /و مسلم یبخار

م یه در آن اقامت دارک ینی، سرزمصا رسول اللهیگفتم:  صگفت: به رسول الله
شان یا یھا ر ظرفد کا ما خورایجا ھستند، آ آن یھود و نصاریتاب از کاز اھل  یمردم
ه ک ید، مگر در صورتینخور کآنان خورا یھا در ظرف«فرمود:  صم؟ رسول اللهیبخور

د و بعد از ییشان را بشویھا د، و در آن صورت ظرفیابین یگریر از ظرف آنان ظرف دیغ
 ».دیشستن آن در آن غذا بخور

 :ی هیث و از آین حدیاز علما از ا یبعض

َما ﴿  .]٢٨[التوبة:  ﴾َ�َٞس  ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ إِ�َّ
 ». دندیان پلکمشر«
د ھستند. و یپرست ھمه پل و خواه بت یتابکافران خواه که کاند  ن گرفتهیل بر ایدل

 :ی ه در سورهکل ین دلیاند به ا دانسته کرا مشر یتابک

ِينَ لَۡم يَُ�ِن ﴿ ۡهِل  ٱ�َّ
َ
 .]١[البینة:  ﴾ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ وَ  ٱلِۡكَ�ٰبِ َ�َفُرواْ مِۡن أ

 ان گفتند:یھودیران آورده است. و افک یجا ان را در ھمهکتاب و مشرکاھل 

ِ  ٱۡ�نُ ُعَزۡ�ٌر ﴿  .]٣٠[التوبة:  ﴾ٱ�َّ

 گفتند: یو نصار

ِ  ٱۡ�نُ  ٱلَۡمِسيحُ ﴿  .]٣٠[التوبة:  ﴾ٱ�َّ
 ند.که مشرکرساند  ین میو ا
گر ید یتیث را حمل بر رواین حدیافران ھستند. و اکل به طھارت یشتر علما قایو ب

ْهَل « ت عبارت است از:یاند. و آن روا داود است نموده یه نزد امام احمد و ابک
َ
َاِوُر أ

ُ
إِنَّا �

َْمرَ 
ْ
ُ�وَن يِف آنِيَِتِهُم اخل �َر َو�رَْشَ ِ�ِْ

ْ
ِكتَاِب وَُهْم َ�ْطبُُخوَن يِف قُُدورِِهُم اخل

ْ
گفتند: ما  یعنی«، ...»ال

پزند و در  یم کشان گوشت خویھا گید ه درکم یافران ھستکاز  یه با مردمیھمسا
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 »م؟یبخور کشان خورایھا ا در ظرفیآشامند، آ یشان خمر میھا ظرف
 کشان خورایھا د در ظرفیافتی یگرید یھا اگر ظرف«فرمود:  صرسول الله

د ییشان را بشویھا د، ظرفیافتین یگرید یھا آنان ظرف یھا ر از ظرفید، و اگر غینخور
 ».دیآن غذا بخورو بعد از شستن آن در 

ر و ین به پختن گوشت خنزیقیه کشود  یتاب مکد بودن ظرف اھل یم پلکح یوقت
 :ی هیاست، و آ کشان پایھا صورت ظرف نیر ایدن شراب در آن باشد، و در غیآشام

َما ﴿  .]٢٨[التوبة:  ﴾َ�َٞس  ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ إِ�َّ
 متعال فرمود: یه، خداک نیل ایدشان شده، به دلید بودن عقایحمل بر پل

ِينَ َوَطَعاُم ﴿ وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
َُّهمۡ  ٱلِۡكَ�َٰب أ  .]٥[المائدة:  ﴾ِحّلٞ لَُّ�ۡم َوَطَعاُمُ�ۡم ِحّلٞ ل

 ». شان حالل استیشما برا کشما حالل است و خورا یتاب براکاھل  کخورا«
در آن ھم  کد بود خورایآورند، اگر ظرف پل یدر ظرف م که خوراکو معلوم است 

 شد. ید میپل

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدمَ ﴿ :ی هیو آ  .]٧٠[اإلسراء:  ﴾َولََقۡد َكرَّ
 ».میداشت یآدم را گرام یبن«

 ه طاھر باشند.کن است یشان ا داشتن یگرام یو مقتضا
وضو  کمشر یآب زن کاز مش صه رسول اللهکح آمده است یث صحیو در حد

 گرفت.

ُكنَّا «آمده است:  ساز جابر /داود یت امام احمد و ابیح به روایث صحیو حد
 ِ ْسِقيَِتِهمْ � وَ �فَنِصيب ِمن آِ�ية الُمرشِ  صَ�ْغُزو َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
 ؛»َعلينَا كَوال يِعيب َذل أ

شان را مورد یھا کن و مشکیمشر یھا م و ظرفیرفت یبه جھاد م صرسول الله ھمراه«
 ».فرمود یما را از آن منع نم صم و رسول اللهیداد یستفاده قرار م

ث و یروه است و حمل حدکه مکست، بلیافران حرام نکاستعمال ظروف   الحاصل:
ند، و طھارت یشو یزند، از جنابت بدن نمیپرھ یافران از نجاست نمکه کن شده یه بر ایآ

 ز ندارند.یپرھ یدیرند، و از پلیگ ینم
بن نمر ن یبه خش یشرح حال ابوثعلبه: نام او جرھم بن ناشب است. نسبت او خشن

عت نمود. و یب صـ با رسول الله یعه الرضوان ـ سال ششم ھجریاز قضاعه است. در ب
جماعتش فرستاد تا  یسھم او را عطا فرمود. و او را به سو صبر رسول اللهیدر روز خ



ِة األحکاِم   ٣٨ ِدلَّ
َ
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جماعتش به دست او مسلمان شدند. در  ی د. ھمهیاسالم دعوت نما یآنان را به سو
 درگذشت. یجرھ ٧٥شام منزل گرفت و به سال 

نَّ انلَّيِبَّ بَوَ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ  -٢٥
َ
ةٍ  ص؛ أ

َ
ئُوا ِمْن َمَزاَدِة ِاْمَرأ ْصَحابَُه تَوَضَّ

َ
َوأ

َ�ٍة. ُمتََّفٌق َعلَيِْه،   )يِف َحِديٍث َطِو�لٍ (ُمرْشِ
ه: کت نمودند یروا بنیه از عمران بن حصیعل ث متفقیو مسلم در حد یبخار

 وضو گرفتند. کمشر یزن کاز مش شارانشیو  صرسول الله
ت نمود. در یآن را روا /یه بخارکاست  یث طوالنیحد یکاز  یث بخشین حدیا

د، یرفته بودند. وقت نماز رس یجھاد یاران برایو  صه رسول اللهکت آمده یآن روا
بن  یبه عل صم. رسول اللهیریه وضو بگکست ین یاران گفتند: وقت نماز شده و آبی
و آن  سیآب بروند. عل یوجو امر فرمود تا در جست شاز صحابه یگریطالب و د یاب
بزرگ آب به ھمراه  کسوار است و دو مش یه بر شترکدند یرا د یرفتند و زن یگرید

ن وقت آب یروز در ھمیجا است؟ آن زن گفت: من دکدارد. به آن زن گفتند: محل آب 
شان به آن یخواھد تا به آن برسند)، ا یساعت وقت م ٢٤فاصله تا آب  یعنیام ( را گرفته

 صه آن زن را به خدمت رسول اللهک یم. وقتیبرو صا نزد رسول اللهیزن گفتند: ب
را در آن ظرف  کآوردند و دو دھن دو مش یاده شود. ظرف بزرگیآوردند، فرمود تا پ

رند. یره بگیوضو و غ یشامند و آب براایند و از آن آب بیایگشودند و صدا زدند تا مردم ب
خود را پر  یھا کدند و مشیب چھارصد نفر بودند) آمدند و آب آشامیه قرکاران (ی
را ببندند و بر شتر  کفرمودند تا دھن آن دو مش صردند و وضو گرفتند. رسول اللهک

م. یدرکم نک یزیتو چ یھا کبه آن زن نمود و فرمود: ما از آب مش یگاه رو گذارند. آن
د یبه او بدھند. آن زن به چشم خود د یه ھمراه دارند قسمتک کیو دستور داد از خورا

اند  ردهکخود را پر  یھا کده و وضو گرفته و مشیچھارصد نفر آشام که از آب دو مشک
ن معجزه یدن ایه نزد قوم خود آمد از دک یپر از آب است. آن زن وقت کو آن دو مش

اسالم دعوت نمود و ھمه به دست او  یگروه خود را به سو یرد، و پس از مدتکت یاکح
 مسلمان شدند.

 ث است:ین حدیدر ا
 ست.ید نیفار طاھر است و پلکو ظرف  که مشک نیل ایدل
 ند.ک یت میفاکافران ھم ک ییرایو پوست پ یه دباغکن یو ا



َهاَرِة  ِکَتاُب   ٣٩  َالطَّ

نند و سر آن را ک یرسد و آب در آن م یه به ظرف مکان که دست مشرک نیو ا
 است. کدند پابن یم

ار یقدر بس ، آنکآب اند صت رسول اللهکه از برکم بود یعظ یا ه چه معجزهک نیو ا
 شد.

را دوخته  که از پوست دو مشکگوسفند باشد  یکش از یه پوست بک کیمزاده: مش
تواند  یاند: شتر نم ه علما گفتهک نیا یمتر از دو قله است، براکباشند، و آب دو مزاده 

 د.یتر باشد) حمل نمایست و پنجاه لیدو یعنیپانصد رطل (ه کدو قله آب 
 صغمبریاران پی: عمران و پدرش ھر دو از بنیشرح حال عمران بن حص

ن یعب است. عمران بن حصک یخزاعه از بن ی لهید، قبیاو ابونج ی هینکھستند. 
 صبر مسلمان شد و بعد از آن در مشاھد ھمراه رسول اللهی، در سال خیعبک یخزاع

در بصره درگذشت.  یھجر ٥٣ا یو  ٥٢د و در سال یبود. در آخر در بصره اقامت گز
 صحابه بود. یصحابه و از فقھا یاز فضال بنیعمران بن حص

�َِس بِْن َمالٍِك  -٢٦
َ
نَّ قََدَح انلَّيِبِّ  :سَوَ�ْن أ

َ
ْعِب ِسلِْسلًَة  صأ ََذ َماَكَن الشَّ ، فَاختَّ ِانَْ�رَسَ

ْخرَجَ 
َ
ٍة. أ َُخاِمْن فِضَّ .ُه ابلْ  رِيُّ
اف کد شیآشام یآب از آن م صغمبریه پک یا اسهکه: کت است یروا ساز انس

اسه را از کاف برداشته قرار داد تا کاز نقره بر محل ش یریزنج صبرداشت. رسول الله
 ه شدن نگه دارد.کت

ستن، کافتن و شکش یر، شعب: به معنیت یدن، قدح: به معنیآب آشام ی اسهکقدح: 
 دھد. یوند میگر پیز دیرا به چ یزیه چک یریزنج سلسله:

نقره را بر ظرف قرار داد تا آن را از  ی توان وصله یه مکن است یل ایث دلیدر حد
 ه شدن بازدارد.کت

شان یه اکاست  صفاعل آن رسول الله فاختذ مكان الشعب سلسلة من فضة: و فاعل:
ه انس آن سلسله را بر آن کاز علما نقل نموده  یاز بعض یھقیبه آن دستور دادند. و ب

ل صحت یبوده و دل صه به دستور رسول اللهکظرف قرار داد. و باز ھم معلوم است 
 است. یآن باق

از آھن بوده و بعد از رحلت حضرت  یا ن قدح حلقه ه در آکاست   ن گفتهیریابن س
از  یا آن حلقه یرا بردارد و به جا یآھن ی ه آن حلقهکخواست  یانس م صرسول
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ر مده. بر ھمان حالت ییبه انس گفت: آن را تغ یا نقره قرار دھد، و ابوطلحه انصاریطال 
 ر نداد.ییبوده است و انس آن را تغ صه در عھد رسول اللهکباشد 

طال بر ظرف قرار دادن، حرام  ی وصله«ه: کآمده است  یتب فقه مذھب شافعکدر 
نت باشد. و یز یحاجت و خواه برا ی، خواه براکوچکبزرگ، خواه  ی است. خواه وصله

حاجت باشد درست است، ھرچند بزرگ باشد. والله سبحانه  ینقره، اگر برا ی اما وصله
 اعلم. یو تعال

 روه است.کن میکباشد رواست ول کوچک نت باشد، یز ینقره، اگر برا ی و وصله

َجاَسِة َوَبَیاِنَها  َباُب ِإَزاَلِة النَّ
 سازد یم کرا پا یدیه پلکچه  و آن یدیان پلیر باست د یابب

�َِس  -٢٧
َ
َْمِر ُ�تََّخُذ َخالًّ  صقَاَل: ُسئَِل رَُسوُل ا�َّ س بِْن َمالٍِك  َ�ْن أ

ْ
 «قَاَل:  ؟َ�ْن اخل

َ
 .»ال

مِذيو أْخرََجُه ُمْسِلم  .قَاَل َحَسٌن َصِحيحٌ و الرتِّ
: در  ده شدیپرس صاز رسول الله  ه گفت:کت است یروا سکاز انس بن مال

 ».نه«رد؟ فرمود: کل یه تبدکشود آن را به سر یا میه آکخصوص خمر 
د یه خمر پلکن یا یست، برایز نیدر آن جا یزیردن به انداختن چکه کخمر را سر

ه کن حال اگر خمر سریشود. در ا ید میه خمر در آن انداخته شود پلک یزیاست و چ
 شود. یآن م یدیپلد شده در آن باعث یز پلیشود، ھمان چ

ه یا از سایه برده شود یه از آفتاب به ساک نیا ایه شود و کخود سر یاگر خمر به خود
 ه حالل است.کل شود، آن سریه تبدکبه آفتاب برده شود و به سر

 ی درباره سیه ابوطلحه انصارکآمده است  یت ابوداود و ترمذیث به روایدر حد
ه کا آن خمر را به سرید: آیپرس صرسول الله تام و نزد او بود، ازیه مال اک یخمر
 زد.یرون بریبه او امر فرمود: آن را ب صد؟ رسول اللهیل نمایتبد

 ی هکل شود، سریه تبدکه اگر خمر خود به خود به سرکن است یبر ا یو مذھب شافع
ه شود حالل کدر خمر تا به سر یزین صورت به انداختن چیر ایآن حالل است و در غ

 شود. ینم
ل شود ھم حالل یه تبدکه: اگر خمر خود به خود به سرکاند  از علما گفته یبعض و

 شود. ینم
 ل شود ھم حالل است.یه تبدکبه سر یزیو قول سوم اگر خمر با چ
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ل شود حالل است، اما فاعل یه تبدکبه سر یزیاند: اگر با چ گر گفتهید یو بعض
ه ساخت کتوان سر یار است. و مکو گنھ یخته عاصیه در حال خمر بودن آن را نرک آن 

 ل به خمر بشود.یه تبدک نیبدون ا
ه کخته شود به سریر انگور ریه در آن بوده عصکشه سریه ھمک یاگر در ظرف -١

 ل شود.یه به خمر تبدک نیشود بدون ا یل میتبد
خته شود و سر ظرف یآن جدا شود و آب بر آن ر ی انگور از خوشه یھا اگر دانه -٢

 ل شود.یه به خمر تبدک نیشود بدون ا یل میه تبدکه سرنند بکبه ِگل ُمھر 
خته شود، به یه بر آن رکخته شود و دو برابر آن سریر یر انگور در ظرفیاگر عص -٣

 ل شود.یه به خمر تبدک نیشود بدون ا یل میه تبدکسر

ا اَكَن يَْوُم َخيرَْبَ  سَوَ�نْهُ  -٢٨ ِ  ،قَاَل: لَمَّ َمَر رَُسوُل ا�َّ
َ
بَا َطلَْحةَ  صأ

َ
َ «َ�نَاَدى:  ،أ إِنَّ ا�َّ

ُوِم احلُُمرِ 
ُ
ُ َ�نَْهيَانُِ�ْم َ�ْن حل

َ
ْهِليَّةِ  َورَُسوهل

َ ْ
 ه.ُمتََّفٌق َعلَيْ  »فَإِ�ََّها رِْجٌس  ،األ

بر، رسول یدر روز خ«ه: کت است یروا سکه از انس بن مالیث متفق علیو در حد
غمبرش شما یخدا و پ«ه: ک نیامر فرمود و او ندا زد به ا یبه ابوطلحه انصار صالله

ش و کبار یخرھا یعنی، یاھل یند از خوردن گوشت خرھایفرما یمردم را منع م
 ».د استیست و پلینھا حالل ن ه گوشت آکند یفرما یم

 یکیبر فتح شد، یه خک یه در روزکآمده است   ت از انسیبه روا یح بخاریدر صح
 یگریگوشت خرھا خورده شد. و د«آمد و گفت:  صرسول الله از صحابه به خدمت

ن برده شد. رسول یش از بکبار یآمد و گفت: خرھا ین را گفت و سومیآمد و ھم
شما مردم را از خوردن گوشت  صغمبرشیه خدا و پکامر فرمود ندا زنند  صالله

ن یدن ایشن د است. مردم بایه گوشت آن حرام و پلکند یفرما یند و میفرما یخر منع م
ه گوشت کگاه  ختند، آنیرون ریھا را ب ردند و گوشتکھا را ھمه وارونه  گیدستور د

 د.یجوش یھا م گیخرھا در د
ه ک یوحش یه گوشت خرھاک نیا یشد، برا یاھل یو منع از خوردن گوشت خرھا

 یا ت عدهیش به رواکو بار یاھل یگورخر باشد حالل است. منع ازخوردن گوشت خرھا
طالب و عبدالله بن عمر و جابر بن عبدالله  یبن اب یثابت شده است: از عل شبهاز صحا

ه و یره و عرباض بن ساریھر یثعلبه و اب یو براء و اب یاوف یو عبدالله بن اب یانصار
ب از پدر و از جدش عبدالله بن عمروبن العاص و مقدام ید و عمرو بن شعیخالد بن الوال
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ن و بعدشان یو حرام بودن گوشت خر، از جمھور صحابه و تابع شربک یبن معد
 ده است.یاز آن به ثبوت رس صل منع رسول اللهین دلیت شده، به ھمیروا

 یدانم حرام شدن گوشت خر برا ینم«ه گفت: کت است یروا بو از ابن عباس
 ا به خاطر حرام بودنیش از دست نرود و کوان باریاز ذبح آن بوده تا ح یریجلوگ

 گوشت آن بود.

، »ندیفرما یغمبرش شما را منع میخدا و پ: «(إن اهللا ورسوله ينهيانكم)ر الفاظ: یتفس

ه ک یبیبه خط صگردد. و رسول الله یر الف به خدا و رسول او برمیضم  م:کانینھیدر 

ه طاعت خدا و ک یسک«: »من يعصهما فقد غویو رسوهل فقد رشدو من يطع اهللا« گفت:
افتاده  یند به گمراھکشان  یه نافرمانک یسکده و ینمود به راه راست رس صغمبریپ

تا   ،»ومن يعصهما مگو: رسوهل،و ومن يعص اهللا بگو:«به او گفت:  صرسول الله». است
اند  . علما گفتهیلمه جمع ننموده باشک یکدر  صغمبریخدا و پ یر راجع به سویضم
م خدا و یه واقف بر تعظک صرسول الله یر براین جمع ضمیه اکن بوده است یا یبرا

 ست.یز نیجا یگرید یز است و برایرسول اوست جا
شتر ید ھم ھست؟ بیحرام باشد، پل یزیچ یا وقتید است، اما آیپل یرجس، به معن

شم یدن طال و ابریه پوشک یباشد، در حال یز مید نیچه حرام است پل ه آنکعلما برآنند 
ه ھرچه کد بتوان گفت یستند. و شاید نیشم پلیبربر مرد حرام است، اما طال و ا

ه ک نیا یندارد برا یلین ھم دلید است، مثل خمر و زھر، اما ایخوردنش حرام باشد پل
 کست. و خوردن خمر بدون شید نیو بنگ و مخدرات حرام است، اما پل کایخوردن تر

ه کن است یا /یارات امام نوویست. و از ختید بودن آن نیبر پل یلیحرام است، اما دل
زدن آمپول  یه اطبا براک یلکن الیست. بنابراید نی، اما پلکخمر حرام است، بدون ش

د بودن آن ھستند، و ین جمھور علما بر پلیکست، ولید نیمالند پل یبر پوست م یقیتزر
 ز از آن و شستن محل اصابت آن بھتر است.یاط در پرھیاحت

ست. یاد دور نیمنوره ز ی نهیه از مدک یاست در عربستان سعود یا هیبر: نام قریخ
و شھرت قبل را ندارد. و  ین امروز آن آبادیکو شھرت بوده، ول یآباد یم دارایو در قد
 بوده است. یھود بود در سال ششم ھجریز قدرت که مرکبر یفتح خ

ِ  سَوَ�ْن َ�ْمِرو بِْن َخارَِجةَ  -٢٩  ،وَُهَو ىلَعَ َراِحلَِتهِ  ،بِِمً�  صقَاَل: َخَطبَنَا رَُسوُل ا�َّ
ْخرََجهُ َولَُعاُ�َها �َِسيُل ىلَعَ 

َ
.  أ مْحَدُ  : َكِتيَفَّ

َ
َحُه. ،أ ِمِذيُّ وََصحَّ ْ  َوالرتِّ
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ه خارجه کت نمودند یروا سبه اسنادشان از عمرو بن خارجه یامام احمد و ترمذ
 یبر شتر خود سوار بود و خطبه برا صرسول الله یگفت: در سال حجه الوداع در من

 ما خواند، و من افسار شتر او در دست داشتم و آب دھن شتر او بر دوش من روان بود.
  آن دارد و راھوار است. لعاب:  نھادن پاالن بر یستگیه شاک یلمات: راحله: شترک

 آب دھن.
 است. کز پایاست و آب دھن شتر ن که شتر پاک نیث: ایمفھوم از حد

َالِة يِف  ،َ�ْغِسُل الَْمِ�َّ  صقَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ  لَوَ�ْن اَع�َِشةَ  -٣٠  الصَّ
َ

ُ�مَّ َ�ُْرُج إىِل
ُغْسِل ِ�يهِ  ،َذلَِك اثلَّوِْب 

ْ
ثَِر ال

َ
 أ

َ
ْ�ُظُر إىِل

َ
نَا أ

َ
 َعلَيْه.ُمتََّفٌق  .َوأ

 ی شهین عایالمؤمن ه از امیح متفق علیث صحیدر حد /و مسلم یبخار
اش را  به جامه یدن منیمحل رس صرسول الله  ه گفت:کت نمود یروا لقهیصد

 صرسول الله ی شستن آن را بر جامه ینشده بود و من جا کشست و ھنوز خش یم
 رفت. ینماز م یدم و او در ھمان جامه به مسجد براید یم

د است و شستن محل یپل یه منکاند  ث استدالل نمودهین حدیاز علما به ھم یبعض
اند،  ھا به آن استدالل نموده کیھا و مال یه حنفک آن است. چنان یدیل پلین دل ت آاصاب

 ه:ک طاھر است، چنان یه منکداللت دارد  یث بعدیاما حد

٣١-  ِ فُْرُكُه ِمْن ثَوٍْب رَُسوِل ا�َّ
َ
 فَْراًك َ�يَُص�ِّ ِ�يِه. صَولُِمْسِلٍم: لََقْد ُكنُْت أ

٣٢-  :ُ
َ

ُه يَا�ًِسا بُِظُفِري ِمْن ثَْو�ِهِ : لاع�شةعن َوِ� لَْفٍظ هل ُحكُّ
َ
وروي  .لََقْد ُكنُْت أ

 احلك والفرك: البيهقي والدار قطني وابن خزيمه وابن اجلوزي.

 که خشک یموقع صغمبریرا از لباس پ ید: من با ناخنم منیگو یم لشهیعا
 ردم.ک یم کشده بود پا

 یردن منک کتوان برد. پا یآن را مه با ناخن اثر کاست  کپا یه منکو معلوم است 
ت یروا یمه و ابن الجوزیو ابن خز یو دارقطن یھقیبا ناخن را ب صاز لباس رسول الله

 اند. ردهک
در  صه رسول اللهک یه موقعکآمده است لشهیح ابن حبان از عایو در صح

 ردم.ک یم کشان با ناخن پایرا از لباس ا یستاد، اثر منیا یخانه به نماز م
ردن با ناخن در حال ک کو رطوبت آن و پا یدر حال تر یالحاصل: شستن من

ه کست یست، و معقول ھم نیار نکث صحاح ثابت است و قابل انیدر احاد یمن کیخش
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 یاند من ه گفتهکه آنان کد باشد. و احتمال دارد یانسان است پل یه اصل وجودک یمن
آن نموده  یدیآن تصور پل یمجرا مکه به حکاست  یختن منیرون رید است، موقع بیپل

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدمَ ﴿ :ی هیباشند، وگرنه آ  .]٧٠[اإلسراء:  ﴾َولََقۡد َكرَّ
 ». میرامت نمودک یآدم را دارا  ینًا بنیقیو ما «

 یمن ی درباره صه از رسول اللهک یخواند و موقع ید بودن اصل آن با ھم نمیبا پل

لَِة الُْمَخاِط إِ�ََّما ُهَو « ده شد، فرمود:یپرس َُصاقِ  بَِمْ�ِ ِو ابلْ
َ
ْن «قال: و »أ

َ
إِ�ََّما اَكَن يَْ�ِفيَك أ

ْرقَةٍ  ت است آن را به یفاکو آب دھن است،  ینیبه منزلت آب ب یمن« ؛»َ�ْمَسَحُه خِبِ
 ».یساز کپا یا پارچه

نند، ھم کرا ثابت  صر رسول اللهیغ یمن یل نجسیه اصرار دارند تا دلک ییو آنھا
 جاست. یه نص وجود دارد، حساب احتماالت بک ییجا

ا به ناخن اثر آن یشود به شستن و  یم کد است، اما پایپل یه منکاند  ھا گفته یحنف
 رده باشند.کث عمل یردن تا به ھر دو حدک کا به پارچه پایرا بردن و 

ق، مادرش ام رومان دختر عامر است. در یر صدکب ی: دختر ابلشهیشرح حال عا
 یخواستگار یاو را در سال دھم بعثت در سن شش سالگ صرمه رسول اللهکم ی هکم

 ه نه ساله بود با او ازدواج نمود.ک ینمود و در شوال سال دوم ھجر
ه و فاضله یدانشمند، فق یشان زنیشه را ام عبدالله نھاد. ایعا ی هینک صرسول الله

ت یروا صرا از رسول الله یاریث بسیخ عرب و اشعار آنان آشنا بود. احادیبود و به تار
ت نمودند. خداوندن یث روایشان حدین از ایاز صحابه و تابع یارینمود، و گروه بس

او نازل  کینور در اثبات طھر و پا ی ه در سورهیبراءت او را از آسمان نازل فرمود و ده آ
 فرمود.

شنبه ھفدھم ماه  در شب سه یقمر یھجر ٥٧منوره به سال  ی نهیشان در مدیا
 ی هیل او، ده آیسپرده شد. در فضا کنه به خایع مدیافت و در بقیرمضان وفات  کمبار

آمده  صرسول الله کار از زبان مباریحه بسیث صحید و احادینور از قرآن مج ی سوره
 است.

ْمِح  -٣٣ يِب السَّ
َ
َاِرَ�ةِ  ُ�ْغَسُل ِمْن بَْولِ « :صرسول اهللاقَاَل: قَاَل  سَوَ�ْن أ

ْ
َوُ�َرشُّ ِمْن  ،اجل

ُغَال 
ْ
ْخرََجهُ  »مِ بَْوِل ال

َ
بُو َداوُدَ  :أ

َ
َاِ�م. ،َوالنََّسايِئُّ  ،أ

ْ
َحُه احَل  وََصحَّ

محل بول دختر «فرمود:  صه گفت: رسول اللهکت است یروا سسمح یو از اب



َهاَرِة  ِکَتاُب   ٤٥  َالطَّ

 ».شود یده میشود، و بر محل بول پسربچه آب پاش یبچه شسته م
ا یه حسن و کاند  ت نمودهیمه ھم از ابوالسمح روایابن خز و بزار و ابن ماجه و

م، یشان بول نمود، خواستم آن را بشویا ی نهیآورد و بر س صغمبرین را خدمت پیحس
ن ھرگاه بول دختربچه یبنابرا». شود یاز بول دختربچه شسته م«فرمود:  صرسول الله

برسد، آب  یزیپسربچه به چشود، و اگر بول  یبرسد، محل اصابت آن شسته م یزیبه چ
 شود. یده میبر آن پاش

د. یھرچه بول دختربچه به آن رس شود یشسته م: «(يغسل من بول اجلارية)لمات: ک

 ».دیچه بول پسربچه به آن رس شود بر آن یده میو آب پاش: «(يرش من بول الغالم)و 
را  ه محلکردن آب کار یزد. و رش: بسیه از آن برکار یغسل: شستن به آب س

 زد.یه از آن برک یرد، اما نه به قدریبگ
ر از یغ کودکه کن  است یشود، مشروط به ا یده میه آب بر آن پاشکبول پسربچه 

 ه:ک ر نخورده باشد، چنانیش
اند  ردهکت یروا یاز ابن شھاب زھر /بهیش یح بن حبابن و مصنف ابن ابیدر صح

ْن يَُرشَّ « ه گفت:ک
َ
نَُّة أ بيَان بَْولِ من َمَضِت السُّ َعام ِمَن السِّ سنت «؛ »َمن لَم يَأُ�ِل الطَّ

ر نخورده باشد یر از شیغ کیه خوراک یا ه ھر پسربچهکشده  ین جاریبر ا صغمبریپ
بخورد، بول  یگرید یر، غذایر از شیه غک کیودکشود، اما ھر  یده میآب بر محل او پاش

 ».سان استیکاو و بول بزرگساالن بر وجوب شستن آن 
شود، دوا در  یره به او داده میو غ یاھیگ یر است و داروھایش کودک یاگر غذا

ست و ید، اما اگر در بیتفا نماکبه آن ا کودکه کاست  ییست. و قصد غذایم غذا نکح
ا مثل آن یاز شوربا  کیبار اند یکخورد و  یر میروز ھفت مرتبه ش چھار ساعت شبانه

 کر خشیر مادر است، اما اگر شیمقصود ش غالب است و کخورا یم براکخورد، ح یم
 دن بول او را شست.ید محل رسیدارد و با کم خوراکخورد، ح یم

خورد، آب بر  یر مادر نمیر شیه غکبول پسربچه  یالحاصل: در معتمد مذھب شافع
ح یث صحیه حدک شود، چنان یشود و محل بول دختربچه شسته م یده میمحل آن پاش

رخوار و یش ی ھا محل بول پسربچه کیھا و مال ینزد حنفبر آن داللت دارد. و 
گر یاس بر دیگذارند و ق یان آن دو نمیم یشود و فرق یرخوار شسته میش ی دختربچه

 رند.یگ یھا م بول



ِة األحکاِم   ٤٦ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

رخوار چه پسر و چه دختر ھر دو یش«د: یگو یه مکاست  یو قول سوم گفته أوزاع
 ».شود یه نمشود و شست یده میسانند و بر بول ھر دو آب پاشیک

شان ابوالسمح است، او خدمتگزار یا ی هینکاد و یشان ایشرح حال ابوالسمح: نام ا
 م.یا افتهیث را دارد. شرح حال مفصل او را نیحد یکن یبوده و ھم صغمبریپ

يِب بَْ�رٍ  -٣٤
َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
نَّ انلَّيِبَّ  :بَوَ�ْن أ

َ
يِف َدِم احلَيِْض يُِصيُب ـ قَاَل  صأ

ُتُّهُ « :ـ اثلَّوَْب 
َ

 ه.ُمتََّفٌق َعلَيْ  »ُ�مَّ تَُص�ِّ ِ�يهِ  ،ُ�مَّ َ�نَْضُحهُ  ،ُ�مَّ َ�ْقُرُصُه بِالَْماءِ  ،"حت
 بقیر صدکب یانه به اسماء دختر ابیماھ ی خون قاعده ی درباره صرسول الله

و  یفشار یان انگشتان با آب آن را می، سپس میخاران یابتدا به ناخن آن را م«فرمود: 
 ».یخوان یو سپس در آن نماز م ییشو یسپس به آب آن را م

ز: یبه نیش یت ابن ابیو در روا، »أقُرِصيِه بِالَماِء َواغِسِليهِ «ت ابن ماجه: یدر روا

ان انگشتان یآن را در م کبا آب اند«ه ک یمعن به ھمان ؛»أقُرِصيِه بِاملاء َواغِسِليهِ «
 ».دیبفشارد و سپس بشو

يِه بِِصلع َواغِسِليِه بَِماء«: س بنت محصنیام ق تیدر روا ه ک یمحل« ؛»ِسدرو ُحكِّ
تا اثر » یده با سنگ بخاران و بعد به آب و برگ سدر آن را بشویض به آن رسیخون ح
 ن برود.یآن از ب

ثَُره« گر:یث دیو در حد
َ
يرَُضُّك أ

َ
به تو  یانیان نرفت زیاثر خون از م اگر«؛ »َوال

 ».رساند ینم
د یوشکد ید بایه رسکلباس  ید است. به ھر جایانه پلیماھ ی اصل: خون قاعدهالح
 ستد.یده به نماز ایأت پسندیو با ھ کان برود، تا نمازگزار در لباس پایآن از م تا اثر 

 ی ر بن العوام پسرعمهیق و ھمسر زبیر صدکشان دختر ابوبیشرح حال اسماء: ا
آغاز ظھور   ه ازکھستند  یشان از زنانیھستند. ار یو مادر عبدالله بن الزب صغمبریپ

 لقهیشه صدیتر از عا مان آوردند. و در سن ده سال بزرگیرمه اکم ی هکاسالم در م
د. تا یر نماییا عقل او تغیفتد و یاز او ب یه دندانک نیرد بدون اکصد سال عمر یکبودند. 

پس از شھادت  یھجر ٧٣سالمت بدن بود. در سال  یات خود داراین لحظه از حیآخر
 رمه درگذشت.کم ی هکماه در م یکر پس از یپسرش عبدالله بن الزب

يِب ُهَر�َْرةَ  -٣٥
َ
ِ  سَوَ�ْن أ مُ  صقَاَل: قَالَْت َخْولَُة: يَا رَُسوَل ا�َّ قَاَل:  ؟فَإِْن لَْم يَْذَهْب ادلَّ

ثَرُ  ،يَْ�ِفيِك الَْماءُ «
َ
ِك أ  يرَُضُّ

َ
ْخرََجهُ  »هُ َوال

َ
ِْمِذيُّ  :أ ِ  ،الرتِّ  .َضِعيٍف  َسنَدٍ �



َهاَرِة  ِکَتاُب   ٤٧  َالطَّ

ا رسول یگفت:  لثاریگفت: خوله بنت  یه مکت است یروا سرهیو از ابوھر
ان نرفت چه یض از لباسم شستم و رنگ خون از می، اگر محل اصابت خون حصالله

ه به آب ک یوقت  ،ییه به آب بشوکت است یفاک«فرمود:  صرسول الله نم؟ کار ک
 ».رساند یبه تو نم یانیبعد از شستن ز یاثر و رنگ باق یشست

َم فَلَْم «: ه گفتکت نمود یروا لقهیشه صدیاز عا سو ابوداود ُة ادلَّ
َ
إَِذا َغَسلَِت الَْمْرأ

ْو َزْ�َفَران
َ
ُْه بُِصْفَرِة أ

 ابوداود. رواه:   ».يَْذَهْب فَلْتَُغ�ِّ
ا یان نرفت به رنگ زرد یاثر خون از مه زن خون قاعده را از جامه شست و ک یوقت«

 ».ان ببردیزعفران رنگ خون را از م ی لهیبه وس
د و به رنگ زعفران اثر یوشش بنماکض ین بردن رنگ خون حیاز ب یبرا  الحاصل:

ن یباشد، و ا یا رنگ خون قاعده یزن یست بر لباسیسته نیرا شایر دھد، زییآن را تغ
ر رنگ به زعفران اختصاص یینار و تغکو برگ دن و شستن به آب یشکوشش و ناخن ک

 به خون قاعده دارد.
و خون قاعده و خمر را از  یش و منکمؤلف بول و گوشت االغ بار ن باب: یدر ا

 که شدن خمر و پاکبه سر یورد، و چگونگ ل آیرا دل یمن کیو پا اد نمود، ینجاست 
 یشود در جا یم کپا ییرایو پوست پ یه به دباغکاد نمود. و پوست مردار یشدنش 

 گر آورد.ید
عاب یه ابن عبدالبر در استک سار است و چنانی: خوله بنت لشرح حال خوله

 ام. افتهیامل آن را نکآورد از زنان صحابه است. شرح حال 

  َباُب َاْلُوُضوِء 
 ام وضوکان احیاست در ب یابب

ن است، ت آیمخصوص با ن یدست نماز و شستن اعضا یُوضو: به ضم واو به معن
 َوضو: به فتح واو ھمان آب وضو گرفتن است.

 یفالن: «(فالن ويضء الوجه) :ییگو یه مک است؛ چنان ییاز وضاءت و روشنا وضو: 
 ».روشن چھره است

 ن امت است.یص ایدھند از خصا یه مسلمانان انجام مک یا وضو به گونه
 ل آن از قرآنیدل
 :ی هیآ



ِة األحکاِم   ٤٨ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ�  ٱ�َّ لَٰوةِ َءاَمُنٓوا ْ فَ  ٱلصَّ يِۡديَُ�ۡم إَِ�  ٱۡغِسلُوا

َ
وُُجوَهُ�ۡم َو�

ْ وَ  ٱلَۡمَرافِقِ  رُۡجلَُ�ۡم إَِ�  ٱۡمَسُحوا
َ
� بُِرُءوِسُ�ۡم َوأ  .]٦[المائدة:  ﴾ٱلَۡكۡعَبۡ�ِ

د، یزینماز برخ ید به سویه خواستکھرگاه   مؤمنان ـ ید ـ ایا مان آوردهیه اک یمردم یا«
سر تا چانه و از گوش تا گوش،  یاز رستنگاه مو  تان،ید روھاییه بشوک نید، به ایرید وضو بگیبا

تان، ید به سرھایشکه دو آرنج ھم شسته شود، و دست تر بکتان تا دو آرنج، یھا د دستییو بشو
 ». شسته شوندعب ھم که دو کعب کتان تا دو ید پاھاییاز سر، و بشو یا قسمتیسر  ی به ھمه

 آورد:  یه میو در آخر آ

ُ َما يُرِ�ُد ﴿  ۥيُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ  ِ�نِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ٰ  ٱ�َّ
 .]٦[المائدة:  ﴾٦َعلَۡيُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ 

مم یاز جنابت و ت کیپا ینماز و بدن شستن برا یردن وضو براکمتعال از فرض  یخدا«
قرار نداد،  یانداختن شما به مشقت و سخت یھا را برا نیاز ا یکچ  یه آب نباشد ھک یوقت

خود را بر  یھا زه سازد و نعمتکیه شما مسلمانان را پاک نیام را مقرر داشت تا اکن احیه اکبل
د یخدا انجام دھد و آن را به قصد طاعت یابیام را درکن احیا ید تا به درستیل نمایمکشما ت

 ».دیتا سپاس خدا را به جا آور
 حیث صحیل آن از حدیلد

  إن اهللا«: صقال رسول اهللا
َ
أ ْحَدَث َحىتَّ َ�تَوَضَّ

َ
َحِدُ�ْم إَِذا أ

َ
رواه  »َال َ�ْقبَُل َصَالَة أ

 مسلم.و ابلخاري
». ردیه وضو بگک نیرد تا ایپذ یوضو شد، خدا نماز او را نم یاز شما ب یکیه ک یوقت«

ل یشود. دل یح نمیبدون وضو صح یچ نمازینماز وضو است و ھ یشرط اساس یعنی
را بدون وضو نخواند. والله  یچ نمازیه ھکاست  صگر فعل حضرت رسول اللهید

 اعلم.

 نه بعد از ھجرت؟یا در مدیه قبل از ھجرت و کدر م ه موقع وضو فرض شده؟چ
 یه نمازھاکشب  ه و در شب اسراء و معراج فرض شد. در ھمانکوضو در م

 فرض شد، وضو ھم به ھمراه آن فرض شد. یروز شبانه یا پنجگانه

 ل وضویضاف
 کت امام مالیآمده است: از آن جمله روا یاریح بسیصح یھا ثیدر فضل وضو حد

ِ قال:  سیاز عبدالله صنابح نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َعبُْد الُْمْؤِمُن َ�تََمْضَمَض «قال:  صأ

ْ
 ال

َ
أ إَِذا تَوَضَّ



َهاَرِة  ِکَتاُب   ٤٩  َالطَّ

نِْفِه، فَإَِذا َغَسَل وَْجَهُه َخرَْجِت 
َ
ََطايَا ِمْن أ

ْ
ََطايَا ِمْن ِ�يِه، فَإَِذا اْستَنرَْثَ َخرََجِت اخل

ْ
َخرََجِت اخل

ََطايَا ِمنْ 
ْ
ْشَفاِر َ�يْنَيِْه، فَإَِذا َغَسَل يََديِْه َخرََجِت اخل

َ
ِْت أ

َ
ُْرَج ِمْن حت

َ
ََطايَا ِمْن وَْجِهِه َحىتَّ خت

ْ
 اخل

ِسِه َحىتَّ  يََديْهِ 
ْ
ََطايَا ِمْن َرأ

ْ
ِسِه َخرََجِت اخل

ْ
ْظَفاِر يََديِْه، فَإَِذا َمَسَح بَِرأ

َ
ِْت أ

َ
ُْرَج ِمْن حت

َ
َحىتَّ خت

ْظَفارِ 
َ
ِْت أ

َ
ُْرَج ِمْن حت

َ
ََطايَا ِمْن رِْجلَيِْه َحىتَّ خت

ْ
ُذَ�يِْه، فَإَِذا َغَسَل رِْجلَيِْه َخرََجِت اخل

ُ
ُْرَج ِمْن أ

َ
 خت

ُ يِْه، رِْجلَ 
َ

 الَْمْسِجِد وََصَالتُُه نَافِلًَة هل
َ

 ».ُ�مَّ اَكَن َمْشيُُه إىِل
گرداند  یه در دھن مکد، آب ینما یه شخص مؤمن شروع به وضو گرفتن مک یوقت«

ه آب ک یزد و موقعیر یرون میگناھان از دھان او ب ی ختن آب از دھان، ھمهیرون ریبا ب
او  ینیگناھان از ب ی اش، ھمه ینیآب از بختن یرون ریبرد، ھنگام ب یباال م ینیبه ب

زد، یر یرون میاو ب یگناھان رو ی د، ھمهیشو یرا م یه روک یزد، و موقعیر یرون میب
 ی د، ھمهیشو یه دو دست خود را مک ید، و وقتیآ یرون میر مژگان چشم او بیاز ز یحت

زد، و یر یرون میدو دستش ب یھا ر ناخنیاز ز یزد حتیر یرون میگناھان دو دست او ب
از  ید، حتیآ یرون میگناھان از سر او ب ی شد، ھمهک یه دست تر به سر خود مک یموقع

او  ید، گناھان از دو پایشو یخود را م یه دو پاک یزد، و وقتیر یرون میدو گوش او ب
امل کب با ین ترتیزد، و به ایر یرون میش بیدو پا یھا ر ناخنیاز ز ید، حتیآ یرون میب

اده رفتنش به مسجد و یشده و سپس پ کاو پا یگناھان اعضا ی ش ھمهیوشدن وض
 ».د بر ثواب اوستینماز او در مسجد ھمه مز

ن امت یا یھا تیه ھست از خصوصک یبین ترتیاز علما وضو به ا یاریو نزد بس
 است.

 ید باالیشو یه مکرا  یه روکن صورت یوضو، بد یاز اعضا یو در شستن اضاف
آن  ی د، و سر را ھمهید تا آخر بازو بشویشو یه مکد، و دو دست را یبشوز یگردن را ن

ه کشد، و پا را کند و دو گوش را ظاھر و باطن آن بعد از مسح سر دست تر بکمسح 

َ�بْلُُغ « ح آمده:یث صحیار است. و در حدیبس یھا لتید، فضید تا آخر ساق بشویشو یم
ِلْيَُة ِمَن الُْمْؤِمِن، َحيُْث 

ْ
 یور بھشتیرسد، زر و ز یه آب وضو مکتا ھرجا «؛ »َ�بْلُُغ الْوَُضوءُ احل

 ».رسد یبه آن جا م
ِقيَاَمةِ تُدَعوَن إِنَُّ�ُم «آمده است:  صرسول الله ی و در فرموده

ْ
لا ْ�ُْغرًّ  يَْوَم ال  �َ ُ�َجَّ

تَُه فَلْيَْفَعْل  ْن يُِطيَل ُغرَّ
َ
امت خوانده یلمانان در روز قشما مس«  »ِمْن َ�َمِن اْستََطاَع ِمنُْ�ْم أ

شما از  یوضو یه رو و اعضاکن صورت یان، بدید دست و پایان و سفیدروید، سفیشو یم
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َ
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 یاعضا یین نور و روشنایدام از شما بتواند بر اکن ھر یدرخشد، بنابرا یو نور م ییروشنا
 ».وشدکد به افزودن آن بیفزایخود ب

اران را یاز  یکی صرسول الله یه: روزکن بس یو در عقوبت تساھل در وضو ھم

َو�ٌْل «ده است، فرمود: یاو آب وضو نرس یدن در وضو پشت پایه به بسب شتابکد ید
ْ�َقاِب ِمَن انلَّارِ 

َ ْ
د، آتش دوزخ یه اگر آب وضو به آنھا نرسکبه حال پشت پاھا  یوا« ؛»لِأل

وضو  یاعضا ی به ھمه یه آب وضو به خوبکد دقت شود ین رو بایاز ا». رسد یبه آنھا م
 یوضو به خوب یاز اعضا یکیه اگر تساھل نمود و آب وضو به کن بداند یقیبرسد، و 

 رسد. ید آتش دوزخ به آن مینرسان
شه یرد تا ھمیوضو شد، وضو بگ یه بکن یه ھمکن صورت یو در مداومت بر وضو، بد

 تواند مگر مؤمن. ین را نمیه اکح است یث صحیبا وضو باشد، در حد
عت نماز سنت وضو بعد از ھربار وضو گرفتن، باعث سبقت گرفتن در کدو رخواندن 

به  صه رسول اللهکح است یث صحیه در حدک داخل شدن به بھشت است، چنان
بالل » ؟یمواظبت دار یدم، بر چه عملیتو را در بھشت شن یپا یصدا«بالل فرمود: 

عت کگرفتم دو ره وضو کن یرم و ھمیگ یوضو شدم، وضو م یه بکن یرد: ھمکعرض 
 خوانم. ینماز سنت وضو م

ه در ک د. چنانیریتازه بگ یھر نماز فرض، وضو یح است برایث صحیو در حد

َمْرُ�ُهْم ِعنَْد لُكِّ َصَالٍة بِوُُضوءٍ «آمده است:   ت احمد ـ به اسناد حسن ـیروا
َ َ
ن یا ؛»أل

ھر وضو، و  عت سنت وضو بعد ازکن مواظبت بر دو ریمداومت بر وضو و طھارت، و ا
اد خدا و استغفار و صلوات بر رسول الله و آل و اصحاب او مشغول یشه زبان را به یھم

 از گناه است. یطاعت و دور ی ادامه یبرا یمھم ی لهیداشتن، وس

يِب ُهَر�َْرةَ و -٣٦
َ
ِ  سَ�ْن أ َمْرُ�ُهْم «قَاَل:  صَ�ْن رَُسوِل ا�َّ

َ َ
يِت أل مَّ

ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
 أ

َ
لَْوال

َواِك َمَع لُكِّ وُُضوءٍ  ْخرََجُه َمالٌِك  ؛»بِالسِّ
َ
مْحَدُ  ،أ

َ
َح ِا�ُْن ُخَز�َْمة ،َوالنََّسايِئُّ  ،وأ ره كوذَ  وََصحَّ

 .ابلخاری تَعليقاً 
ه از کن بود یاگر نه ا«ه فرمود: کت است یروا صاز رسول الله سرهیو از ابوھر

نمودم بر امتم  یجب مردم، واک یبر ھر وضو بر امتم دشوار م کردن مسواکواجب 
ه امر وجوب بر امتم دشوار ک نین نظر به ایک، ول»زدن به ھنگام ھر وضو کمسوا

به ھنگام ھر وضو از حضرت رسول  کم. اما سنت بودن مسواینما یشود، واجب نم یم
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 وارد است ھم به دستور دادن و ھم به عمل. صالله
ه باز ھم در کث وارد شده و باعث تأسف است یصد حدیک کدر خصوص مسوا

 شود. یم یوتاھکزدن  کمسوا
ش را از دست یھا دندان یسکاگر   رد:کعرض  یه مردکآمده  یث طبرانیدر حد

خواھد.  یم کفرمود: بله، مسوا صخواھد؟ رسول الله یم کداده باشد، باز ھم مسوا
 کبرد و دھان را پا یھن مانگشت را به د فرمود:  صآن مرد گفت: چگونه؟ رسول الله

مستحب است. رواه  که دندان نباشد باز ھم مسواک ین صورت وقتیسازد، و بد یم
 ه ضعف.یاالوسط و ففي  یالطبران

 شود. ید مکشه مستحب است و در ھشت وقت مؤیھم کمسوا
اد خدا آراسته باشد. یشه زبانش به ید ھمیدھان. مؤمن با یردن بوکر ییھنگام تغ

اد خدا مشغول یا به یخواند و  یه قرآن مک یدھنش خوشبو باشد. و موقعشه ید ھمیبا
شود. و ھنگام  یم یبد دھان او متأذ ینھد و از بو یاست، فرشته دھان به دھان او م

برخاستن از خواب. و موقع وضو گرفتن. و موقع قراءت قرآن. و ھنگام به نماز 
 قع داخل شدن به خانه.ر. و موکا شیستادن. و موقع طواف و سجود تالوت یا

است  ییھا ن است، و از خصلتیزدن از سنن مرسل که مسواکث آمده یو در احاد
 آن است.  م بریه فطرت سلک

 یه نمازکآمده است  یم و دارقطنکمه و حایت احمد و ابن خزیث به روایو در حد
 بھتر است. کزده باشند از ھفتاد نماز بدون مسوا که قبل از آن مسواک

يِت « :صقال رسول اهللاو مسلم آمده است:  یث بخاریو در حد مَّ
ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
 أ

َ
لَْوال

َواِك عِ  َمْرُ�ُهْم بِالسِّ
َ َ
به ھنگام  که واجب ساختن مسواکن بود یاگرنه ا« ؛»َصَالةٍ لُكِّ  ندَ أل

زدن به ھنگام ھر  کمسوا  ردم،ک یشد، بر امتم واجب م یھر نماز بر امتم دشوار م
تفا که آن را واجب نسازم و بر سنت بودن آن اکاما دشوار بودنش باعث شد ». نماز
 م.ینما

دھن، و  ییو خوشبو کیل پایاند: از قب اد نمودهی یارید بسیفوا کمسوا یو فقھا برا
 رون آمدن روح در وقت احتضار.یپروردگار و آسان شدن ب یخشنود

آلت و  یز به معنید و نیآ یزدن م کمسوا یعنمصدر به م یبرا کو لفظ سوا
تاب و کاست، مانند  کد. و جمع آن ُسوُ یآ یر و مؤنث مکزدن و مذ کمسوا ی لهیوس

 تب.ک
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دار  روزه یھا برا یشه مستحب است، و نزد شافعیھم کازعلما مسوا یاریو نزد بس
 ن نرود.یاز بداران است  ه مختص روزهکدھان  یروه است تا آن بوکبعد از اذان ظھر م

دندان نماند و آن  یال ن اوقات آن قبل از خواب است تا ذرات طعام البهیتر و مناسب
 ند.کرا فاسد ن

نَّ ُ�ثَْمانَ « :سَوَ�ْن مُحَْرانَ  -٣٧
َ
اٍت  ،ءٍ ماَداَع بِ  سأ يِْه ثََالَث َمرَّ ُ�مَّ  ،َ�َغَسَل َكفَّ

اٍت  ،َواْستَنرَْثَ  ،َواْستَنَْشَق  ،َمْضَمَض �َ    ،ُ�مَّ َغَسَل وَْجَهُه ثََالَث َمرَّ
َ

ُْمَ� إىِل
ْ

ُ�مَّ َغَسَل يََدُه ايَل
اٍت  يرُْسَى ِمثَْل َذلَِك  ،الِْمْرفَِق ثََالَث َمرَّ

ْ
ِسهِ  ،ُ�مَّ ال

ْ
  ،ُ�مَّ َمَسَح بَِرأ

َ
ُْمَ� إىِل

ْ
ُ�مَّ َغَسَل رِْجلَُه ايل

اٍت  َكْعبَْ�ِ ثََالَث َمرَّ
ْ
يرُْسَى مِ  ،ال

ْ
ِ  ،ثَْل َذلَِك ُ�مَّ ال يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َْو  صُ�مَّ قَاَل: َرأ

َ
� 

َ
أ تَوَضَّ

 َعلَيْه.ُمتََّفٌق  »وُُضوِ� َهَذا
دام نشان که ھر کم فرمود یتعل یخود را طور ی ت و صحابهی، آل بصرسول الله

است  سسوم، عثمان ی فهیخل ی ه آزاد شدهکه ُحمران ک شانند، چنانیم ایتعل ی دھنده
 ه:کد ینما یت میروا

ف دست خود را که آب آوردند، اول دو ک یاورند. وقتیدستور داد آب ب سعثمان
باال  ینید، سپس سه بار آب را به بیگاه سه بار آب را به دھن گردان سه بار شست، آن
گاه دست  خود را به دو دست سه بار شست، آن یگاه رو خت، آنیبرد و از آن فرو ر

گاه دست چپ خود را مانند دست راست خود  ار شست، آنراست خود را تا آرنج سه ب
د سه بار، یشکسر  ی گاه مسح سر نمود و دست َتر را به ھمه تا آرنج سه بار شست، آن

 یچپ خود را مانند پا یگاه پا سه بار شست، آن کراست خود را تا دو قوز یگاه پا آن
ه مانند کرا  صهدم رسول اللیگاه گفت: د شست، آن کراستش سه بار تا دو قوز

  صم رسول اللهیت تعلکه من گرفتم از برک یین وضویا یعنی». من وضو گرفت یوضو

 « ن جمله است:یث به ایشان است. و تمام حدیا یو ھمانند وضو
َ
أ َو َمْن تَوَضَّ

َ
وُُضوِ� �

ُ َما 
َ

ُث ِ�يِهَما َ�ْفَسُه ُغِفَر هل  ُ�َدِّ
َ

َعتَْ�ِ ال
ْ
َم ِمْن َذنِْبهِ َهَذا، ُ�مَّ َص�َّ َر� ه وضو ک یسک« .»َ�َقدَّ

عت کعت نماز بخواند و در آن دو رکه من گرفتم و پس از آن دو رکن وضو یرد مانند ایبگ
 ».ده شودیاش آمرز اورد گناھان گذشتهیا در دل نیث نفس و صحبت دنیحد

باال برد. استنثر: آب  ینید. استنشق: آب به بیلمات: تمضمض: آب در دھن گردانک
 یجا إل نیآرنج)، در  ی: تا مرفق (مرفق به معن المرفق یخت. إلیرون ریب ینیاز ب

 ه آرنج ھم شسته شود.کھمراه با آرنج است  یالمرفق: به معن
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ان یم«  :»ال اعلم خالفا يف إجياب دخول املرفقني يف الوضوء« فرمود: /یامام شافع
 ».ه شستن دو آرنج در وضو واجب استک نیام در ا دهیند یعلما اختالف

إنه غسل يديه إلی املرفقني حتی « آورده است: سعثمان یوضو یدر چگونگ یو طبران

ه اطراف دو بازو را ک نیدو دست و دو آرنج خود را شست تا ا« :»مسح أطراف العضدين
 اسناد آن َحَسن است.». ز شستین

لَ « اند: آورده سبن حجر ث وائلیوضو از حد یو بزار در چگونگ یو طبران سَ وَ غَ

زَ املَرافِق اوَ يهِ حتی جَ ه از دو آرنج گذشت و به ک نیو دو دست خود را شست تا ا: «»ذِراعَ
 ».دیدو بازو رس

ثم غسل ذراعيه حتی « ه:کاند  آورده سث ثعلبه بن عبادیاز حد یو طبران یو طحاو

يهِ  رفَقَ لی مِ الَ املَاء عَ ه آب بر دو آرنج او ک ییرا شست تا جا پس از آن دو دست خود: «»سَ
 ».روان شد

ن ید. ایآ یث، ثبوت واجب بودن شستن دو آرنج به دست مین احادیه از مجموع اک
ن یب را معیقرار داد، ترت یگریرا بعد از د یه ھر عضوکه ثم آورد ک نیث، نظر به ایحد

 ست.یب واجب نیھا ترت ینمود، و نزد حنف
سته مستحب یار شاکم در اول وضو و در اول ھر یالرحمن الرحل: بسم الله یالتفص

ھا در  یو نزد حنف  است. مضمضه و استنشاق در وضو و غسل در ھر دو سنت ھستند،
زدن به  کوضو سنت است و در غسل جنابت مضمضه و استنشاق فرض است. مسوا

 یسکساند ر یه مکباره آمده  نیث در ایصد حدیکدھان در آغاز ھر وضو سنت است. و 
م محروم ساخته است. و سه بار یعظ ید خود را از اجریگو کن سنت را تریه اک

ا سه بار یبار و  یکمضمضه و استنشاق سنت است. و شستن صورت سه بار و مسح سر 
عب کھر دو ثابت است. و شستن دو دست با دو آرنج سه بار و شستن پا ھمراه با دو 

 ز مستحب است.یوضو نعت سنت کسه بار، مستحب است و دو ر
بار  یکرساند  یه مکز آمده یا دو بار نیبار و  یک یث: شستن ھر عضویو در حد

 بار سنت است. یکدام فرض است. و اضافه بر کشستن ھر 
 یاست، و اگر مسح بر مو یافکھا ھر مقدار از سر مسح شود  یمسح سر نزد شافع

رون نرود، یده شود از حد سر بیشکه اگر کوتاه باشد کآن  یه موکد شرط است یسر نما
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 سر واجب است. ی ھا مسح ھمه کیھا مسح ربع سر الزم است و نزد مال یو نزد حنف
ح یاو صح یند وضویعلما بگو ی ه ھمهکرد یبگ ییخواھد وضو یه مک یسکآن 

د، آب یشو یف دست را مکد، دو یگو یب است: بسم الله در آغاز وضو مین ترتیاست، به ا
را  یزد، و رویر یرون میبرد و ب یباال م ینیزد، آب به بیر یرون میداند و بگر یبه دھن م

 ی د، و مسح ھمهیشو یرنج م د، و دو دست را با دو آیشو یسر تا چانه م یاز رستنگاه مو
ه قصد از آن کت وضو ید، و در آغاز وضو نیشو یعب مکد و دو پا را با دو ینما یسر م

وضو را  یان اعضایب میآورد، و ترت یخدا است به جا م یخالص نمودن عبادت برا
ه آب کشد ک یوضو دست به آن م یاز اعضا ید، و موقع شستن ھر عضوینما یت میرعا

ْشَهُد «د: یگو یل وضو میمکدن بر آن ھمراه باشد و بعد از تیشکختن بر عضو و دست یر
َ
أ

نَّ ُ�َمَّ 
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال  إهِلَ

َ
ْن ال

َ
، اللَُّهمَّ اْجَعلِْ� ِمَن اتلَّوَّا�َِ�، َواْجَعلِْ� ِمَن اهللا ًدا رَُسوُل أ

ِر�نَ  احِلِ� الُمتََطهِّ علما  ی نزد ھمه ین شخصیچن یوضو ؛»َواجَعلِ� ِمن ِعبَاِدَك الصَّ
 ح است.یصح

 یاز جھادھا ی: نام او حمران و نام پدرش َابان است، در بعضسشرح حال حمران
فرستاد و عثمان او  سعثمان  یخالد شده بود. خالد او را برا ی برده سدیخالد بن الول

 باشد. یم صغمبریاران پیرد. حمران از کرا آزاد 

٣٨-  ٍّ ِسِه َواِحَدًة. ـ قَاَل:  صيِف ِصَفِة وُُضوِء انلَِّبيِّ  سَوَ�ْن يلَعِ
ْ
ْخرََجهُ  ـَوَمَسَح بَِرأ

َ
بُو  :أ

َ
أ

 مذي باسناد صحيح، بل قال الرتمذي انه أصح يشء يف ابلاب.الرتو والنسايئَداوُد 
ه کت است یروا صرسول الله یوضو یان چگونگیدر ب سطالب یبن اب یو از عل

 نمود. یبار م یکمسح سر را  صرسول الله فرمود:  یعل
را از اول تا آخر  صرسول الله یه وضوکاست  یث طوالنیاز حد ییث جزین حدیا

باشد، مؤلف  یم ست عثمانیل، مانند روایمسا یه در باقک نینظر به او   ند،ک یان میب
ت یاد نمود، و مسح سر به روایردن باشد کبار مسح سر  یکه کفقط محل استدالل 

اد نموده و امام حافظ و ابن یت نمود، مسح سر را سه بار یه ابوداود رواک عثمان چنان
 اند. ح دانستهیمه آن را صحیخز

گفت: در خصوص  یت نمودند، و ترمذیروا یو ترمذ ییابوداود و نساث را ین حدیا
ه در باب مسح سر آمده کاست  یزین چیتر حیبار مسح نمودن صح یکمسح سر، 

 است.
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 یرکث ذیاز طرق حد یت نمود. و در بعضیق روایث را از شش طرین حدیابوداود ا
خصوص مسح سر  ث دریق حدیاز طر یامده است. و در بعضیاز مضمضه و استنشاق ن

چ یه ھک یید، تا جایشکو دست تر به سر « :»َو َمَسَح ىلَعَ َرأِسِه َحىّت لَم يَقُطر« آمده است:
ح یث صحیه سه بار مسح سر نمودن در حدک نیو نظر به ا». دکیآب از آن نچ یا قطره

 زیدام جاکا سه بار مسح سر نمودن، ھر یا دوبار و یبار و  یکه کرساند  یثابت است، م
 اعلم. یاست و وارد است. والله سبحانه و تعال

 یو زوج البتول الزھراء عل ین ابن عم المصطفین ابوالحسنیرالمؤمنیشرح حال: ام
شان آمد و از فاطمة یبه منزل ا یروز ص، رابع الخلفاء. رسول اللهسطالب یبن اب

به مسجد  ش آمده و اویپ یان من و او سخنیجاست؟ زھرا گفت: مک ید: علیالزھرا پرس
بر  کده و گرد و خاید در مسجد خوابیبه مسجد آمد و د صرفته است. رسول الله

شان ابوتراب یه نزد اینکن یآن روز بھتر از  ،»قم أبا تراب« اوست، فرمود: کمبار یرو
 است.
ه مسلمان شد، و بعد از ھجرت کبود  صغمبرین جوان از خاندان پیاول سیعل

ھمراه بود. سن  صدر تمام مشاھد با رسول اللهنه یه به مدکاز م صرسول الله
 یتا شانزده سالگ یشان مورد اختالف است. از ھفت سالگ شان موقع مسلمان شدنیا

خود قرار  ینه به جایشان را در مدیا صرسول الله کتبو ی اند. فقط در غزوه گفته
 صنمود، رسول الله یاظھار نگران صرسول الله یشان از دوریه اک یداد و موقع

 تَْرىض أْن ت�وَن ِمَ� بم�لَِة هاروَن ِمن موىس« فرمود:
َ

ه ک یشو یا خشنود نمیآ« »؟أال
وه طور کموقع رفتن به  یموس» باشد؟ یمنزلتت نزد من، مانند منزلت ھارون نزد موس

ن یدة نساء العالمیشان از سیل گمارد. ایاسرائ یان بنیخود در م یھارون را به جا
لثوم دارد. و کنب و ام ین و دو دختر به نام زیپسر به نام حسن و حسفاطمه الزھراء دو 

شان در نماز یباشد، شھادت ا یم  منحصر در اوالد فاطمة الزھراء صرسول الله ی هیذر
شان در یبود، و خالفت ا یبه سال چھلم ھجر کصبح روز جمعه ھفدھم رمضان المبار

بود، و مدت  یو پنجم ھجر یحجه سال سیروز جمعه ھجدھم ذ سروز شھادت عثمان
شان عبدالرحمان بن ملجم یشان چھارسال و ھفت ماه و چند روز بود. ضارب ا خالفت

 بود. یبخت شق نگون

ِ بِْن  -٣٩ رُسول قَاَل: َوَمَسَح  ِصَفِة الْوُُضوءِ  يِف  بيَِز�َد بِْن اَعِصمٍ َوَ�ْن َ�بِْد َ�َّ
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ِسهِ  صاهللا
ْ
ْدبَرَ  ،بَِرأ

َ
ْ�بََل �ِيََديِْه َوأ

َ
 .ُمتََّفٌق َعلَيْه ».فَأ

ِسهِ «: لُهَما َوِ� لَْفٍظ  -٤٠
ْ
ِم َرأ  بُِمَقدَّ

َ
 َ�َفاهُ  ،بََدأ

َ
 الَْماَكِن  ،َحىتَّ َذَهَب بِِهَما إىِل

َ
ُهَما إىِل ُ�مَّ رَدَّ

 ِمنْهُ 
َ
ي بََدأ ِ

َّ
 ».اذل

ان یه: او در بکاند  ت نمودهیروا بد بن عاصمیاز عبدالله بن ز سو مسلم یبخار
 صن گفت: رسول اللهیدر خصوص مسح سر، چن صرسول الله یوضو یچگونگ

سر برسد، دست خود  ی ه رطوبت مسح به ھمهک نیا یمسح سر نمود و در مسح سر برا
 را از جلو سر به پشت سر برد.

د گفت: رسول یه: عبدالله بن زکو مسلم آمده است  یگر از بخارید یو در لفظ
دو دست خود را از جلو سر به پشت سر برد و از پشت سر به جلو آورد، به  صالله

 رده بود.کجا شروع  ه ابتدا از آنکاز سر  یھمان محل
انگشتان دو دست را  یه دو انگشت شصت را بر دو بناگوش نھد و باقکن صورت یبد

سر  ی به ھمهن حال مسح یبا ھم از جلو به عقب ببرد و از عقب به جلو آورد، و در ا
 رسد. یم

ه رسول ک یموقع«ت نموده، مقدام گفت: یه ابوداود از ِمقدام رواک یثیو در حد
ف دستش را بر جلو سر نھاد و آن دو را تا کد، دو یدر وضو به مسح سر رس صالله

جا آغاز نموده بود. و  ه از آنک ید تا محلید، و از پشت سر برگردانیشکپشت سر 
تواند  یسر است و به ھر نوع م ی ه مقصود مسح ھمهکدھد  یم م، داللتیه گفتک چنان

 ن مسح را انجام دھد.یا
النجار است.  یاست و از مازن بن ید بن عاصم، انصاریشرح حال: عبدالله بن ز

لمه یشتن مسکدر  یه با وحشکاست  یسکاحد است و او  ی ن مشاھد او، غزوهیاول
 سد بن عاصمیوتاه نمود. عبدالله بن زک لمه را از سر خلقیت نمود و شر مسکذاب شرک
 د.یمنوره به شھادت رس ی نهیدر مد یھجر ٦٣به سال   وم الحره ـیـ 

ِ بِْن َ�ْمٍرو -٤١ ِسهِ  صُ�مَّ َمَسحَ «قَاَل:  ـيِف ِصَفِة الْوُُضوءِ ـ  بَوَ�ْن َ�بِْد ا�َّ
ْ
 ،بَِرأ

ُذَ�يْهِ 
ُ
بَّاَحتَْ�ِ يِف أ ْدَخَل إِْصبََعيِْه السَّ

َ
بُو َداوُدَ  ،َوأ

َ
ْخرََجُه أ

َ
ُذَ�يِْه. أ

ُ
 ،َوَمَسَح بِإِْ�َهاَميِْه َظاِهَر أ

َحُه ِاْ�ُن ُخَز�َْمة ،َوالنََّسايِئُّ   .وََصحَّ
، در خصوص مسح صرسول الله یوضو یدر چگونگ بو از عبدالله بن عمرو

ه مسح سر ک پس از آن صه گفت: رسول اللهکت است یدو گوش بعد از مسح سر، روا
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رد و دو انگشت شاھد را در دو گوش نمود تا مسح باطن دو کمسح دو گوش نمود، 
رون دو گوش قرار داد تا ظاھر دو گوش را با آن ید و دو انگشت شصت را بیگوش نما

 د.یدو مسح نما
ث آمده یدن به ظاھر و باطن دو گوش در چند حدیشکو مسح دو گوش و دست تر 

 است:
به اسناد حسن، و از  یج ابوداود و طحاویرب به تخریکق ِمقدام بن معدیاز حد

م. و از کو حا یج دارقطنیث انس به تخریج ابوداود. و از حدیع به تخریث الربیحد

نَّهُ « ه در آن آمده است:کد، یث عبدالله بن زیحد
َ
ِي  ص�

َّ
ُذنَيِه بَِماٍء َغَ� الَماء اذل

ُ
َمَسَح أ

 ».حيحقال ابليهيق فيه: هذا إسناد صو َمَسَح بِه َرأَسه.
ر از یه غک ید به آبیشکمسح دو گوش نمود و دست تر به دو گوش  صرسول الله 

ح یث صحین حدیه اسناد اکگفت  یھقیار برده بود. و بکه در مسح سر به کبود  یآن آب
 ب مسح سر است. ر از آیه آب مسح گوش غکھا است  یل شافعیث دلین حدیاست. و ا

و ابن حبان  یت ترمذیه در رواکب نموده یرا تعق یھقیب ی د گفتهیق العیابن دق

آب  یه از اضافکمسح نمود  یو سر را به آب«؛ »َو َمَسَح َرأَسُه بَِماٍء َغ� فَضل يََديه«آمده: 
 یھقید بییامده، اما تأیت صحبت از مسح گوش نین روایو در ا». دست شستن نبود

 و ابن حبان است. والله اعلم. یر ترمذیت غیظاھرًا بر روا
ه کد و عثمان و عبدالله بن عمرو یث عبدالله بن زیر مسح گوش در حدکامدن ذین و
ل سنت یات، دلیر آن رواید، و آمدن آن در غینما یف میرا توص صرسول الله یوضو

 بودن مسح دو گوش و فرض نبودن آن است.
، نسب او با یو القرش یشرح حال: عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السھم

 رسد. یبه ھم م یعب بن لؤکدر  صاللهرسول 
ش از پدرش مسلمان شد. و تفاوت سن عبدالله با پدرش یپب عبدالله بن عمرو

 یو دانشمند صغمبریاران پیاند. عبدالله بن عمرو از  سال نوشته زدهیا سیده سال 
اتفاق افتاد،  یھجر ٦٣است. وفات او به سال  صغمبریث پیار و از حفاظ حدکعبادت

 نظر است. ا مصر است، اختالفیف یا طایه که مدفن او مک نیااما در 

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٤٢
َ
ِ  سأ َحُدُ�ْم ِمْن نَ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ِمِه وإَِذا ِاْستَيَْقَظ أ

يَْطاَن يَِبيُت ىلَعَ َخيُْشوِمهِ  ،فَلْيَْستَنرِْثْ ثََالثًا  .ُمتََّفٌق َعلَيْه ».فَإِنَّ الشَّ
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از شما  یکیھر موقع «فرمود:  صه گفت: رسول اللهکت است یروا سرهیاز ابوھرو 
ه ک نیا یزد، برایرون ریباال ببرد و از آن ب ینیدار شد، سه بار آب را به بیاز خواب ب

 ».آورد یاو شب را به سر م ینیطان بر ُبن بیش
ختن. یرون ریباال بردن و از آب ب ینیث امر است به استنثار و آب به بین حدیدر ا

دار شدن از خواب شبانه واجب یث استنثار را بعد از بین حدیاز علما به موجب ا یبعض
رون یو ب ینیدار شدن بردن آب به بیه بعد از بکاند، اما جمھور علما برآنند  دانسته

 سث رفاعهیه از حدک ه چنانک نیا یست، برایختن آب از آن سنت است و واجب نیر
َمَرَك اهللا«  امر فرمود: یبه اعراب صل اللهشود، رسو یدانسته م

َ
ر یوضو بگ«؛ »تَوََضأ َكَما أ

به جا آوردن فرمان خدا در وضو را  یو چگونگ». ه خدا به تو امر فرمودک آن چنان

َحدٍ «  ان فرمود:یاو ب ین برایچن نیا
َ
 تَِتمُّ َصَالُة أ

َ
َمَرُه اهللاُ  إِ�ََّها ال

َ
 ،َحىتَّ �ُْسِبَغ الْوُُضوَء َكَما أ

 الِْمْرَ�َقْ�ِ َوَ�ْمسَ 
َ

سَ َ�يَْغِسُل وَْجَهُه َو�ََديِْه إىِل
ْ
َكْعبَْ�ِ  ،هُ ُح َرأ

ْ
 ال

َ
 ».َورِْجلَيِْه إىِل

ه خدا به او فرمود به انجام کچنان  ه وضو را آنک نیتا ا یسک یشود وضو یامل نمک«
 ید و دو پاید، مسح سر نماید، دو دست خود را با دو آرنج بشویخود را بشو یرساند: رو

از مضمضه و استنشاق و استنثار  یادیث ین حدیدر ا». دیعب بشوکخود را با دو 
دارد و نزد  کدو قوز ییاست. نزد جمھور علما، ھر پا کعب: قوزکامده است. و ین

 دارد و آن بر پشت پا قرار دارد. کقوز یک ییھا ھر پا یحنف
شب را به صبح  یشوم آدمیطان بر خیه شکح آمده یث صحین حدیه در اک نیو ا

قت واقع یحق صه رسول اللهکاست  ین مفھوم ظاھریا ھمیرساند، مقصود از آن  یم
باشد تا  کد پایبا ینیه بکاست  یمجاز یه مقصود معنک نیا ایدانسته است، و  یآن را م

ه کح آن ھمان است یز شود، و صحیاست پرھطان بر آن یماندن ش ی هیه ماکبد  یاز بو
ر او آن را یداند و غ یبه نور نبوت آن را م صه رسول اللهکقت واقع است یحق
 داند. ینم

دو  ی لهیشود، زبان به وس یبسته م کدو پل ی لهی: چشم به وسین حواس آدمیدر ب
ث یحدشوند، و در  یشه باز است و بسته نمیھم ینیشود، اما گوش و ب یلب بسته م

به  ییه ھر بوکدن است ییبو ی لهیوس ینید، و بیگشا یطان در بسته را نمیه شکآمده 
گاه م یبه دل م ینیب ی لهیوس زه نگه داشتن آن از کیشود و پا یرسد و دل از آن آ

 اعلم. یاست. و الله سبحانه و تعال یاسباب تندرست
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َحُدُ�ْم ِمْن «َوَ�نُْه:  -٤٣
َ
نَاِء َحىتَّ َ�ْغِسلََها إَِذا ِاْستَيَْقَظ أ ِ

ْ
نَْوِمِه فََال َ�ْغِمُس يََدُه يِف اإل

ْ�َن بَاتَْت يََدهُ 
َ
 يَْدرِي أ

َ
  ُمتََّفٌق َعلَيِْه. وََهَذا لَْفُظ ُمْسِلم. ».ثََالثًا فَإِنَُّه ال

ھرگاه «فرمود:  صه رسول اللهکاند  ت نمودهیروا سرهیو مسلم از ابوھر یو بخار
ه اول دست ک نیاز خوابش، دست را به ظرف آب فرو نبرد تا ا دار شدیاز شما ب یکی

جا مانده که به خواب بوده، دست او ک یداند موقع یه نمک نیا ید، برایخود را بشو
ت دارند. و یره روایو مسلم ھر دو از ابوھر یه بخارکه است یث متفق علیحد». است

ل بر امانت ین دلیآورد، و ات مسلم را یاست و مؤلف لفظ روا یکیت یھر دو روا یمعن
 یصحاب یکه باشد و ھر دو از یث متفق علیه اگر حدکث است یحد یعلما یعلم
ان یت را گرفتند باز ھم آن را بیاز دو روا یکیت داشته باشند باز ھم اگر لفظ یروا

 ند.ینما یم
شود قبل از شستن دستش آن را  یدار میه شخص از خواب بک یث: وقتیموجب حد

ه احتمال نجاست دستش وجود دارد. و اگر ک نیا یند، براکب داخل نبه ظرف آ
 یشود، وقت یآب آن م یدیپل ی هیردن آن در ظرف ماکد شده باشد، داخل یدستش پل

ف دست باشد شستن آن قبل از فرو بردن آن در ظرف آب واجب که احتمال نجاست ک
 است.

ردن آن در کش از داخل یف دست را پکامر به شستن  /کو مال یامامان شافع
داخل   ار باشد،یه و آب بسکآب، مثل حوض و بر یاند. ھرگاه جا ظرف امر َنْدب دانسته

ار به آن یه بسکن یا یست، برایش از شستن آن ممنوع نیف دست در آن پکردن ک
مانه باشد، باز ھم گرفتن آب از ظرف یشود. و اگر آب گرفتن از ظرف آب به پ ید نمیپل

رون آورد، داخل یش را بکش به دست داشته و دستکست، و اگر دستیروه نکآب م
 ست.یروه نکف دست به ظرف آب مکردن ک

ه اختصاص به شب کن یا ایم را دارد و کن حیا اگر به روز به خواب برود ھمیو آ
 باتت داللت بر شب ماندن آن دارد. والله اعلم. ی لمهکدارد، ظاھرًا 

ةَ  ْ�نُ  لَِقيِط  َوَ�نْ  -٤٤ ِ  سَصرْبَ ْسِبْغ الْوُُضوءَ : «صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
وََخلِّْل َ�ْ�َ  ،أ

َصابِعِ 
َ ْ
ْن تَُ�وَن َصائًِما ،يِف اِالْسِتنَْشاقِ  َوَ�اِلغْ  ،األ

َ
 أ

َّ
 ».إِال

يِب َداوَُد يِف ِرَوايٍَة:  -٤٥
َ
َت َ�َمْضِمْض «َوِأل

ْ
أ مَحد والَشافيِِع ». إَِذا تَوَضَّ

َ
خرََجُه: أ

َ
ابن و وأ

 ابن القطان.و ابلغويو صححه الرتمذيو ابليهيق،و احلا�مو ابن حبانو اجلَاُرود
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از  یکبه ھر یآب به درست دنیرسان أسبع الوضوء: أبلغه مواضعه. اسباغ الوضوء:
 وضو. یاعضا

امل کوضو را «فرمود:  صه گفت: رسول اللهکت است یروا سو از لقیط بن صبره
ان انگشتان دست و یبرسد، و م یوضو به درست یاز اعضا یکه آب به ھر ک یینما تا جا

 ینیان انگشتان دست و پا برسد، و در آب به بیه آب به مکدقت نما  یعنیپا خالل نما، 
 یبرسد، مگر در صورت ینیب یه آب به ھمه جاکوشش نما ک یعنین، کباال بردن مبالغه 

ن رود و روزه را ییه آب از حلق پاکن، مبادا کن حالت مبالغه نیه در اک یدار باش ه روزهک
 ».آب در دھن بگردان یھرگاه وضو گرفت«گر نزد ابوداود: یت دیو در روا». دیباطل نما

امل نمودن وضو، و داللت دارد بر سنت کث داللت دارد بر وجوب اسباغ و یحد
ان انگشتان دست و پا، و داللت دارد بر مبالغه در استنشاق، یشتر به میبودن توجه ب

 درا. روزه یگر برام
نھد و  یف دست چپ مکف دست راست بر پشت ک ردن انگشتان دست: کدر خالل 

ان انگشتان ید تا آب مینما یان انگشتان دست چپ فرو میانگشتان دست راست در م
نھد و انگشتان دست چپ در  یف دست راست مکف دست چپ بر پشت کبرسد، و 

 د.ینما یان انگشتان دست راست فرو میم
ان انگشتان یر پا میدست چپ را از ز کوچکردن انگشتان پا: انگشت کدر خالل  و
د و به ینما یراست شروع م یپا کوچکان آنھا برسد. از انگشت یبرد تا آب به م یپا م

 رساند. یچپ به آخر م یپا کوچکانگشت 
ن یاو ابورز ی هینکمشھور است.  یصحاب سط بن عامر بن صبرهیشرح حال: لق

سر قاف و کط: به فتح الم و یاند، لق ف بودهیه در طاکاست  یدر شمار اصحاباست. او 
 سر باء و فتح راء.کو صبره: به فتح صاد و   اء و طاء،یون کس

نَّ انلَّيِبَّ  سُ�ثَْمانَ  َوَ�نْ  -٤٦
َ
ِمِذيُّ  ».اَكَن ُ�َلُِّل حِلْيَتَُه يِف الْوُُضوءِ  صأ ْ ْخرََجُه الرتِّ

َ
 ،أ

َحُه   .ُخَز�َْمةَ ِاْ�ُن وََصحَّ
ت یروا سلیوا یق از ابیت عامر بن شقیو ابن حبان از روا یم و دارقطنکو حا

آورده  شو عمار یشه و علیاز انس و عا یث شواھدین حدیا یم براکاند، و حا ردهک
 ل حسن است.یوا یث ابیفرمود: حد یاست. بخار

ش یدر وضو، ر یموقع شستن رو صه: رسول اللهکت است یروا سو از عثمان
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رد تا آب به آن ک یش به آن داخل میر ریانگشتان را از ز یعنیرد، ک یخود را خالل م
 برسد.

شود، و ھمان گونه  یش دانسته میردن رکت خالل یث مشروعیو از مجموع آن احاد
ش دارد یه رک یسک ید، برایبشو  ش را حتماً یر ید جایش ندارد بایه رک یسکه ک

 مشروع است. دن آب به ته آنیرس یخالل آن برا
ردن کت خالل ین باب است از مجموع آن، مشروعیه در اک یثیبه ھر حال احاد

ن باب ھمان یث در این حدیتر یشود. و قو یدن آب به ته آن دانسته میش و رسانیر
 آورد. ست عثمانیه مصنف به رواکاست  یثیحد

 یخلفا ِن ی، ابوعبدالله، سومیشیالقر یاالمو سشرح حال عثمان: عثمان بن عفان
مبشره است، در آغاز ظھور اسالم مسلمان شد و دو ھجرت  ی از عشره یکین و یراشد

 نه.یمد یحبشه و ھجرت به سو ینمود. ھجرت به سو
ه ک یاح عثمان درآورد، و موقعکرا به ن لهیابتدا دخترش رق صرسول الله

اح کرا به ن للثومکگرش، ام یدختر د صدرگذشت، رسول الله لهیھمسرش رق
صورت گرفت و شھادت او در روز  یھجر ٢٤درآورد. خالفت او در اول محرم سال او 

ع مدفون شد یاتفاق افتاد و در شب شنبه در بق یھجر ٣٥حجه سال یجمعه ھجدھم ذ
 سال بود. ٨٢و عمر او در روز وفاتش 

 صر و احترام رسول اللهیشه مورد تقدین ھمیراشد یگر خلفایمانند د سعثمان
و اسالم  صه خود و اموالش در خدمت رسول اللهکرساند  یاو م یزندگخ یبود. و تار

 بود.
ار مختصر از یجا بس نیه در اکنوشته شده  یمفصل یھا تابکشان یدر شرح حال ا

ن یالنور یشد، ذ صدو بار داماد رسول الله سه عثمانک نیاد شد و به مناسبت ایآن 
 افته است.یلقب 

ِ  َوَ�نْ  -٤٧ نَّ انلَّيِبَّ  سبِْن َز�ْدٍ  َ�بِْد ا�َّ
َ
ىَت بِثُليَُثْ ُمدٍّ  صأ

َ
 .فََجَعَل يَْدلُُك ِذَراَ�يْهِ  ،أ

 
َ
مْحَدُ أ

َ
َحُه ِا�ُْن ُخَز�َْمة ،ْخرََجُه أ  .وََصحَّ

 صرسول الله یوضو یه: دو ثلث مد آب براکت است یروا سدیو از عبدالله بن ز
ھا، دست به  تن آب بر دستخیھا در وضو ھمراه ر شان موقع شستن دستیآورده شد، ا

 ھا برسد. به دست ید تا آب به خوبیشک یآن م



ِة األحکاِم   ٦٢ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

وضو، موقع شستن آنھا، و  یدن به اعضایشکث ھم مشروع بودن دست ین حدیدر ا
 شود. یه دو سوم مد است دانسته مکدر آب وضو و مقدار آن  ییجو ھم صرفه

نَّهُ «ه: کآورد لهیث ام عماره االنصاریو ابوداود از حد
َ
تَوََضأ بِإِنَاٍء ِ�يِه قَدر ثُليَُث  �

 ».مد آب بود یکه در آن دو سوم ک یشان وضو گرفتند از ظرفیا یعنی«؛ »ُمدٍّ 
شه یث عایت نمود، و ابوزرعه از حدین را رواید ھمیث عبدالله بن زیاز حد یھقیو ب

نَّهُ «آورد:  شقه و جابر بن عبداللهیصد
َ
اِع  ص� أ بِالُمدِّ و اَكَن يَغتَِسُل بِالصَّ

 یعنی«؛ »�َتَوَضَّ
 یکشان یوضو یتر آب و برایسه ل یعنیصاع،  یکبدن شستن  یبرا صرسول الله

 ».برد یار مکم ربع آب به کتر یل
 ت نمود.ین را روای) مانند ھمصنه (خادم رسول اللهیث سفیو مسلم از حد
 یمردم«رد و فرمود: کوضو منع  یختن آب برایاز اسراف در ر صو رسول الله

و اسراف و ». نندک یم یرو ادهیوضو اسراف و ز یختن برایه در آب رکند یآ یم
 ی در ھمه صاز رسول الله یروین راه پیست، و بھتریز نیختن آب جایدر ر یرو ادهیز

 شان است. یاوامر و نواھ
دن به آن اعضا واجب یشکوضو، دست  یاند موقع شستن اعضا ه گفتهک یسانکو 

اند. و  ه د استدالل نمودیت عبدالله بن زیبه روا ١٠ ی ث شمارهین حدیاست به ھم
وضو موقع شستن آنھا سنت است برآنند  یدن به اعضایشکاند دست  ه گفتهک یسانک
دن به آن اعضا جزء شستن آنھا یشکوضو واجب است و دست  یه شستن اعضاک
 ست.ین

نَّهُ (أي عن عبدا� بن ز�د)  ،َوَ�نْهُ  -٤٨
َ
ى انلَّيِبَّ  �

َ
ُذَ�يِْه َماًء  صَرأ

ُ
ُخُذ ِأل

ْ
الَْماِء  َغ�َ يَأ

َخذَ 
َ
ي أ ِ

َّ
ِسِه. هاذل

ْ
  لَِرأ

َ
.أ ِسِه  ْخرََجُه ابَليَْهيِقّ

ْ
وَُهَو ِعنَْد ُمْسِلٍم ِمْن َهَذا الوَْجِه بِلَْفٍظ: َوَمَسَح بَِرأ

 .وَُهَو الَمْحُفوظ ،بَِماٍء َ�ْ�َ فَْضِل يََديْهِ 
 ح.یاست صح یاسناد یھقیث بیاسناد حد فرمود:  یانصار ایرکاالسالم ز خیش

مسح دو گوش  یه براکد یرا د صه: رسول اللهکت است ید روایو از عبدالله بن ز
 یبرا صرسول الله یعنیگرفت.  یمسح سر گرفته بود م یه براک یر از آبیغ یآب

 نمود. یر از آب مسح سر استفاده میدن به دو گوش از آب تازه غیشکدست تر 
ه رسول کد آمده یت عبدالله بن زیح مسلم به رواید: در صحیگو یم /مؤلف

دست بعد از شستن دست در  یسیگرفت و از خ یمسح سر آب تازه م یبرا صالله



َهاَرِة  ِکَتاُب   ٦٣  َالطَّ

ت یز رواین یح ابن حبان و سنن ترمذیرد. و در صحک نمی مسح سر استفاده یوضو برا
 مسح سر به آب تازه است. یبرا

و احمد  یل شافعین ھم دلیاست و ھم یبه قوت خود باق یھقیت بین حال روایبا ا
شود و  یر از آب مسح سر انجام داده میمسح دو گوش به آب تازه غ یه براکاست 

ھم  یاریث بسیو احاد  ھستند، یه دو گوش عضو مستقلک نیل است بر این ھم دلیھم
ث وارده در آن یدنمود. و مجموع احا یه سر و گوش را ھمراه ھم مسح مکآمده است 

 ت آن است.یتقو ی هیما
ه مسح گوش ھمراه شستن رو و ھمراه مسح سر و به آب تازه کتب فقه آمده کو در 

باشد، و موقع مسح دو گوش دو انگشت شھاده را در دو گوش قرار دھد و با انگشت 
ف دست بر دو گوش نھد. و الله سبحانه و کد و دو یرون دو گوش را مسح نمایشصت ب

 اعلم. یلتعا

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٤٩
َ
ِ  سأ تُوَن يَْوَم الِقيَاَمِة «َ�ُقوُل:  صقَاَل: َسِمْعَت رَُسوَل ا�َّ

ْ
يِت يَأ مَّ

ُ
إِنَّ أ

ِل�َ  ا ُ�َجَّ ثَِر الوُُضوءِ مِ  ،ُغرًّ
َ
تَُه فَلْيَْفَعْل  ،ْن أ ْن يُِطيَل ُغرَّ

َ
 ،ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  ».َ�َمْن ِاْستََطاَع ِمنُْ�ْم أ

 َواللَّْفُظ لُِمْسِلم.
فرمود:  یه مکدم یشن صغمبر خدایاز پ  ه فرمود:کت است یروا سرهیو از ابوھر

ه ک یسکن یند، بنابرایآ ید میسف یو دست و پا یامت بر اثر وضو با رویامتم در روز ق«
 ».د، آن را انجام دھدیفزایو دست و پا ب یرو یدیتواند بر سف یم

رسول  ی از فرموده : »من�م أن يطيل غرته فليفعلفمن إستطاع «: ی و جمله
فرمود:  صه: رسول اللهکگر مسلم آمده است یت دیه در رواک است، چنان صالله

تَهُ « ِقيَاَمِة ِمْن إِْسباِغ الْوُُضوِء، َ�َمِن اْستََطاَع ِمنْ�ْم فَلْيُِطْل ُغرَّ
ْ
لُوَن يَْوَم ال ُغرُّ الُْمَحجَّ

ْ
ْ�تُُم ال

َ
 أ

ِْجيلَهُ 
َ

 .»َوحت
د دست یو سف یدرویامت سفیردن وضو در روز قکامل کت کشما مسلمانان به بر«

ده و شما را از یبه شما بخش یردن وضو نور و درخشش خاصکامل کد. و یو پا ھست
ن نور و یه بتواند بر اکاز شما  یکن ھر یگر جدا ساخته است، بنابراید یھا ملت

 ».دیفزایتا بر آن بوشد کد، بیفزایخود ب یرو و دست و پا ییروشنا
له)، تا یطل غرته و تحجیاد فرمود: (فلیل ھر دو را یث غره و تحجین حدیو در ا

 له منظور است.یھم و تحج یث قبلیه در حدکدانسته شود 
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. در يدعون يوم القيامة غراً حمجلنين آمده است: یحی، در صحيأتون يوم القيامةعبارت: 
ن یھا ھم گر ملتیشان از د ییاز و جداین. امتیشوند، غرا محجل یامت خوانده میروز ق

 رو و دست و پا است. یینور و روشنا
شود  یده میه َاّغر نامک ین: مانند اسبین و الرجلیدیض الوجوه و الین: بیغرًا محجل

د یاو سف یه دست و پاھاکند یگو یباشد و محجل به اسب یدیاو سف یه در روک یوقت
د است، اغر یاو سف ید است و رو و دست و پاھایرسفیبه رنگ غ یه اسبک یاست. وقت

 واهللا سبحانه وتعايل اعلم.ار مطلوب است. یه نزد عرب بسکنامند  یمحجل م
 یه روک یامت، وقتیخود در روز ق یرو ییافزودن روشنا یرنده براین وضو گیبنابرا

شد، و در شستن دو دست ک ید اطراف صورت از سر و گردن ھم دست میشو یرا م
 د.یشو یز میرا ن کد، و در شستن پاھا باالتر از دو قوزیشو یز میتر از آرنج را نباال

ِلهِ  صاَع�َِشَة قَالَْت: اَكَن انلَّيِبُّ  َوَ�نْ  -٥٠ ُن يِف َ�نَعُّ ِلهِ  ،ُ�ْعِجبُُه اتلَّيَمُّ َوِ�  ،َوُطُهورِهُ  ،َوتَرَجُّ
نِِه 

ْ
 .لُكِِّه. ُمتََّفٌق َعلَيْهَشأ

داشت شروع  یدوست م صه فرمود: رسول اللهکت است یروا لشهیو از عا
ش و در یزگکیو در پا یفش و در شانه زدن به موکن و یدن نعلیردن از راست در پوشک

 ش.یارھاک ی ھمه
م و یرکه ھرچه از باب تکن است یعت بر ایشر ی ه قاعدهکگفت  /یامام نوو

ن سنت است و ھرچه برخالف آن باشد  ردن در آکداشت باشد، با راست شروع یگرام
 ردن چپ در آن سنت است.کجلو 

راست را مقدم  یدن پایفش پوشکدر شستن بدن طرف راست را مقدم داشتن و در 
سر، طرف راست را مقدم داشتن، و در وضو، شستن  یداشتن و در شانه زدن به مو

چپ، و در داخل شدن  یراست قبل از پا یدست راست قبل از دست چپ و شستن پا
 ره.یردن و غکراست را جلو  یبه مسجد و خانه پا

گرفتن به دست چپ  ینیردن، و در آب بکچپ شروع  یفش از پاکندن کو در 
انجام دادن و در طھارت گرفتن به دست چپ انجام دادن، و در داخل شدن به مستراح 

و دو گوش ھر دو را با ھم  یف دست و روکره، و در دو یردن و غکچپ را جلو  یپا
 شستن. و الله اعلم.

يِب  -٥١
َ
ِ  سُهَر�َْرةَ  َوَ�ْن أ ُ�ْم فابدأوا بَِميَاِمِنُ�مْ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
أ  ».إَِذا تَوَضَّ
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ْرَ�َعةُ 
َ ْ
ْخرََجُه األ

َ
َحُه ِا�ُْن ُخَز�َْمة ،أ  .وََصحَّ

ھر موقع وضو : «فرمود صه گفت: رسول اللهکت است یروا سرهیو از ابوھر
د و در ییدر شستن دست، اول دست راست را بشو». دیید از راست شروع نمایگرفت

 د.ییراست را بشو یشستن پا، اول پا
راست و سپس چپ شسته شود. و  یه اول اعضاکت یث داللت دارد بر تربین حدیا
ه رسول کل ین دلیاند به ا ردن راست را بر چپ واجب دانستهکن جلو یھم یبعض
ه کرد کبار ھم خالف آن ن یک یگرفت و حت ین منوال وضو میشه بر ھمیھم صالله

ردن کت جلو یست در بھتر بودن رعاین کید، و شید و بعد راست بشویاول چپ بشو
 راست بر چپ.

ث یز حدیان آنھا نینداختن میوضو و فاصله ن یشستن اعضا یاپیو در مواالت و پ

نَّهُ «: شرهیبن ثابت و ابوھرد یت عبدالله بن عمرو زیاست به روا
َ
ِء ُ�مَّ  ص�

َ
تَوََضأ ىلَعَ الوال

 بِهِ «قَال: 
َّ

الَة إِال  يَقبَُل اُهللا الصَّ
َ

رد نماز یپذ یه خدا نمکاست  یین وضویا«؛ »َهَذا وُُضوٌء ال
 ».را مگر به آن

نَّ انلَّيِبَّ  :سبِْن ُشْعبَةٍ  َوَ�ْن اَلُْمِغَ�ةِ  -٥٢
َ
  صأ

َ
أ ِعَماَمِة  ،َ�َمَسَح بِنَاِصيَِتهِ  ،تَوَضَّ

ْ
وىلََعَ ال

 
َ
. أ ِ�ْ

ُفَّ
ْ
 ْخرََجُه ُمْسِلٌم.َواخل

وضو گرفت و موقع مسح  صه: رسول اللهکت است یروا سره بن شعبهیو از مغ
از سر است و  یقسمت یشانیش و بر عمامه و دو خف. پیشانید بر پیشکسر دست تر 

تار  یکند و اگرچه مسح ک یت میفاکاز سر  یه مسح قسمتکه است یل شافعین دلیھم
شستن پا در باب  یفش به جاکدن بر یشکن و دست تر یباشد. و مسح خف یمو

 د.یآ یجداگانه م
ف کوار پھناور به ید یکدم. یشکوار یند: مسحت بالجدار: دست به دیگو یدر لغت م

ه کند ک یت میفاک یوقت یشود. و مسح بر مو یدن مسح آن حاصل میشکبه آن  یدست
 ده شود از حد سر خارج نشود.یشکاگر 

 ی ه گاه مسح ھمهکسر است  ی وارد شده مسح ھمه صچه از رسول الله و اما آن
ن اصل بھتر یا یل آن به مسح عمامه بوده است. رویمکه و تیسر و گاه مسح بر ناص

 سر را مسح نمود. و الله اعلم. ی شه ھمهیاست ھم
ره بن شعبه از یمغ یسیا ابوعی: ابوعبدالله سره بن شعبهیشرح حال مغ
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آن  یمتعدد برا یھا توانست راه یالت مکه در برابر مشکاستمداران عرب است یس
ن یآمد و اسالم آورد. اول صبه خدمت رسول الله یابد. او در سال پنجم ھجریب

 ن و فتحیبر و حنیاتفاق افتاد. و در خ یه در سال ششم ھجرکه است یبیمشاھد او حد
ن با یمسلم یدر جھادھا صبود و بعد از رحلت رسول الله صه ھمراه رسول اللهکم
وفه بود و به سال پنجاھم کم کاز طرف او حا سهیام معاویت داشت. در اکران شریا

 وفه درگذشت.کدر  یھجر

ِ  َوَ�ْن َجابِرٍ  -٥٣ ُ ِابَْدُؤوا :«صقَاَل  صيِف ِصَفِة َحجِّ انلَّيِبِّ  ببِْن َ�بِْدا�َّ  ا�َّ
َ
بَِما بََدأ

ْخرََجُه النََّسايِئُّ  ».بِهِ 
َ
. ،أ ْمِر وَُهَو ِعنَْد ُمْسِلٍم بِلَْفِظ اخلرََبِ

َ ْ
 َهَكَذا بِلَْفِظ األ

ه: رسول کت است یروا صامبریحج پ یدر چگونگ بو از جابر بن عبدالله
رون یان صفا و مروه بیم یسع یه از باب صفا براک یه در حج موقعک یوقت صالله

 ».چه خدا آن را مقدم داشت و خود به آن ابتدا فرمود د به آنینکابتدا « رفتند فرمودند:
ح مسلم به یو در صح». دینکابتدا « به لفظ امر است: (ابدؤوا):  ییت نسایدر روا

م یینما یما ابتدا م«، »نبدأ بما بدأ اهللا به«فرمود:  صرسول الله یعنیلفظ خبر است، 

َفاإِنَّ ﴿ »:ه اول آوردیرک ی هیدر آچه خدا آن را  به آن ِ ِمن َشَعآ�ِرِ  ٱلَۡمۡرَوةَ وَ  ٱلصَّ در « ﴾ٱ�َّ
 ».ر خداستیقت صفا و مروه از شعایحق

را ید از صفا شروع بشود، زیمتعال اول نام صفا و بعد نام مروه را آورد، لذا با یخدا
 رد.کخدا از آن شروع 

زم است، در شروع وضو ھم به شروع از صفا ال یه در حج به ھنگام سعکچنان 
نخست شستن  یعنیشود،  یرده است شروع مکر که ذیه خداوند در آک یبیھمان ترت

 ھا، سپس مسح سر و سپس شستن پاھا. صورت، سپس دست
ر صحابه ی، از مشاھیسلم یشرح حال: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام انصار

د شد، یھستند. عبدالله در جنگ احد شھاست. جابر و پدرش عبدالله ھر دو از صحابه 
و اصحاب  صآورد و به رسول الله یه در روز بدر آب را مکو جابر از اھل بدر است 

ن یبود. و در جنگ صف صد. بعد از آن در تمام مشاھد ھمراه رسول اللهیرسان یم
نوره م ی نهینا شد و در مدیرم الله وجھه بود. در آخر عمر نابکطالب  یبن اب یھمراه عل

نه یه در مدکاست  ین صحابیدرگذشت. او آخر یھجر ٩٤به سال  یدر عمر نود سالگ
ت یروا یاریه به بسکاست  صغمبریاران حفاظ پیچند تن از  ی اند. از جمله درگذشته
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 معروفند.

  صرسول اهللا قَاَل: اَكنَ  (اي عن جابر بن عبدا�)َوَ�نُْه  -٥٤
َ
أ َداَر الَماَء إَِذا تَوَضَّ

َ
أ

أخرجه ادلار قط� بإسناد ضعيف. [ورصح بضعف احلديث مجاعة من  .»ْرَ�َقيْهِ ىلَعَ مِ 
�غ� عنه: حديث أيب و انلووي وغ�هم، قال املصنفو ابن الصالحو احلفاظ اكملنذري

رَشَع يف الَعُضدِ 
َ
 صقال هكذا رأيُت رَُسول اهللاو هر�رة عند مسلم: �نَُّه تَوََضأ َحىت أ

أ].  تَوَضَّ
گرفت موقع شستن  یھرگاه وضو م صه گفت: رسول اللهکت است یجابر رواو از 

ث به ین حدیشسته شوند. ا ید تا دو آرنج به خوبیگردان یدست آب را بر دو آرنج م
ن یا یه جاکفند. و مؤلف گفت یرجال سند آن ضع یعنیاسناد آن   ،یت دارقطنیروا
ه او وضو گرفت و کره یابوھرت یح مسلم به روایث صحیرد، حدیگ یف را میث ضعیحد

ه رسول کگفت  ید. و میھا را شست تا به بازو رس در موقع شستن دست تمام آرنج
 شست. یھا را تا بازو م آرنج یعنیگرفت،  ین وضو مین چنیه اکدم یرا د صالله

نسبت به آن  یه دارقطنکاست در بغداد  یا : دارقطن نام محلهیشرح حال دارقطن
او گفت:  ی درباره یاست. ذھب یبن عمر بن احمد بغداد ین علیلحسدارد. نام او ابوا

 .»هو حالفظ الزمان ابواحلسني عيل بن عمر بن أمحد بغدادي احلافظ الشهري صاحب السنن«

صار الدار قطني أوحد «م گفت: کن حفاظ است. حایاز مشھورتر خودش ی در زمانه

والنحو، وله مصنفات يطول ذكرها وأشهد ة  عرصه يف احلفظ والفهم والورع وإماما يف القراء

 یزگاریروزگار در حفظ و فھم و پرھ ی گانهی یدارقطن »أنه مل خيلق عيل أديم األرض مثله
ردن آن به کاد یه کدارد  یفاتید و تألیت قرآن و در علم نحو امام گرد بود و در علم قراء

ده نشده ید او آفرھمانن یسکن یزم یه بر روکدھم  یم یانجامد و من گواھ یطول م
چشم به  یھجر ٣٠٦به سال  یاند. و ردهکاد ی ییوکث ھمه از او به نیحد ی است. ائمه

 ده از جھان فرو بست.ید ٣٨٥ا گشود و در سال یدن

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٥٥
َ
ِ  سأ  وُُضوَء لَِمْن : «صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ِ ال لَْم يَْذُكِر ِاْسَم ا�َّ

مْحَدُ  »َعلَيْهِ 
َ
ْخرََجُه أ

َ
بُو َداوُدَ  ،أ

َ
 بِإِْسنَاٍد َضِعيف. ،َوا�ُْن َماَجهْ  ،َوأ

ه ک یسکوضو ندارد «فرمود:  صه گفت: رسول اللهکت است یروا سرهیو از ابوھر
 یثیعقوب بن سلمه اللیه کن است یث ایباعث ضعف حد». ندکاد نینام خدا را بر وضو 
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ه امام ک یت نموده، در حالیره روایاز ابوھرد پدرش یگو یند و مک یت میاز پدرش روا
ت دارد. و یره روایت دارد و نه پدرش از ابوھریعقوب از پدرش رواید نه یفرما یم یبخار

ن آنھا ھم یکول یگریت دیبه روا یھقیو ب یگر دارد نزد دارقطنیث طرق دین حدیھم
 فند.یضع

  فرمود: صرسول اللهه کد ینما یت میروا سرهیبه اسناد خود از ابوھر یو طبران

» ِ َت َ�ُقْل: � ا�َّ
ْ
أ ََسنَاِت  ،إَِذا تَوَضَّ

ْ
�ُح تَْ�تُُب لََك احل  �َْسرَتِ

َ
؛ فَإِنَّ َحَفَظتََك ال ِ َْمُد ِ�َّ

ْ
َواحل

ِْدَث ِمْن َذلَِك الْوُُضوءِ 
ُ

 ول�ن سنده واه.» َحىتَّ حت
ه ک یا فرشتگانریبگو: بسم الله و الحمدالله؛ ز یریوضو بگ یه خواستک یوقت«

وضو  یه بک یشوند تا وقت یتو م ینگھبان تو ھستند ھمواره مشغول نوشتن حسنات برا
 ساقط است. یلکت ھم سند آن به ین روایو ا». از آن وضو یشو

ار یل بسی، فضاکاند یارک یه براکن است یف ھمیث ضعیم حدیاز عال یکیو 
 آورند.

ف را یث ضعیث، آن حدیدر علم حده با آن ھمه تبحر او کب است از مؤلف یو عج
 یبعض«گفت:  سانس ه: کآن را به اسناد درست آورده است  ییه نساک یآورد، در حال

: صفقالافتند. یوضو برآمدند و آن را ن یآب برا ی، در جستجوصغمبریاران پیاز 
َحٍد ِمنُْ�ْم َماءٌ «

َ
يَت بَِماءٍ  »؟َهْل َمَع أ

ُ
ئُوا «ُ�مَّ قَال:  ِ�يِه املاء اإلناء اذليفَوََضَع يََدُه يِف  فأ تَوَضَّ

 ِ يُْت الَْماَء �َ »� ا�َّ
َ
ئُوا  ورُ فُ . فََرأ َصابِِعِه َحىتَّ تَوَضَّ

َ
ُو ِمْن َ�ْ�ِ أ

َ
 ». رَُجالَ َسبِْعَ� �

شان آب را یا یگاه برا آن» از شما آب ھست؟ یکیا ھمراه یآ«فرمود:  صرسول الله
د: به چشم خود یگو یانس م». دیریبا نام خدا وضو بگ«فرمود:  صآوردند، رسول الله

ب ھفتاد نفر از یه قرک یید تا جایجوش یم صان انگشتان رسول اللهیه آب از مکدم ید
 آن وضو گرفتند.

ُْوه َ�ْن َسِعيِد بِْن َز�ْدٍ  /َولِلرْتِمِذيِّ  -٥٦
َ

يِب َسِعيٍد �
َ
 وَ  َوأ

َ
مْحَُد: ال

َ
ءٌ يَثْبُُت ِ�يِه قَاَل أ  .يَشْ

 بید خدرید و ابوسعید بن زیل خود السنن از سعیتاب جلکدر  /یو ترمذ«
 وُُضوَء لَِمْن لَْم يَْذُكِر اْسَم اهللا َعلَيْهِ «ث: یمانند آن حد

َ
ت نمود. امام احمد گفت: یروا »ال

ه کم یده است. و گفتیبه ثبوت نرس یزیدر خصوص گفتن بسم الله در اول وضو، چ
 است. یافکن در ثبوت آن یت نموده و ھمیبه اسناد درست روا ث راین حدیا یینسا

 وُُضوَء لَِمْن لَْم يَْذُكِر اْسَم اهللا َعلَيْهِ «ث: یو ھمان حد
َ

مانند آن را بزار و احمد و ابن  »ال



َهاَرِة  ِکَتاُب   ٦٩  َالطَّ

گر و یدکت ییتقو یات براین روایاند. و مجموع ا ت نمودهیره روایو غ یماجه و دارقطن
ما  یفرمود: برا /بهیش یاصل: االمام الحافظ ابن اب نیا یاست. رو یافکثبوت آن 

وُُضوَء لَِمْن لَْم يَْذُكِر اْسَم اهللا َعلَيْهِ «فرموده است:  صه رسول اللهکثابت شده 
َ

و . »ال
ت نموده یروا سرهیبه اسناد خود از ابوھر یه دارقطنکز ھست ین یگریف دیث ضعیحد

َل وُُضوئِه كَمن ذَ «فرمود:  صه رسول اللهک وَّ
َ
َو�ِْن لَْم يَْذُكِر اْسَم  ،َطُهَر َجَسُدُه لُكُّهُ َر اهللا أ
 َمَواِضَع الْوُُضوءِ 

َّ
ِ َعلَيِْه لَْم َ�ْطُهْر ِمنُْه إِال اد یش نام خدا را یه در اول وضوک یسک« :»ا�َّ

رد، فقط کاد نیه نام خدا را در اول وضو ک یسکشود و  یبدنش طاھر م ی رد ھمهک
 ».شود یاو طاھر م یوضو یااعض

ثابت  ییح نسایث صحیم سنت بودن گفتن بسم الله در اول وضو، به حدیگفت

 ِ�يِه بِ «ث: یز به حدید، و نیگرد
ُ
 ُ�بَْدأ

َ
ْمٍر ِذي بَاٍل ال

َ
، َ�ُهَو الرَّمحِن الرَِّحيم ا�َّ  ِبسمِ لُكُّ أ

ْ�َطعُ 
َ
 غ�ه.و حسنه ابن الصالحو غ�هو رواه ابوداود: »أ

م یه آغاز آن بسم الله الرحمن الرحک یتیار با اھمکھر «فرمود:  صالله رسول
ث ین دو حدیبنابرا». ت از آن قطع شده استکر و بریه خکاست  یارکگفته نشد، آن 

م در یسنت بودن گفتن بسم الله الرحمن الرح یو ابوداود برا ییت نسایاد شده به روای
 است. یافکاول آن 

القدر از  لیجل یل: صحابید بن عمرو بن نفید بن زیسع: سدید بن زیشرح حال سع
، شوھر فاطمه بنت الخطاب، یشیالقر ید العدوید بن زیمبشره است. سع ی عشره

نه ھجرت نمود و در تمام ی، از آغاز ظھور اسالم مسلمان شد و به مدسخواھر عمر
انجام  یاو را برا صه رسول اللهکھمراه بود، مگر در بدر  صمشاھد با رسول الله

 کرموی ی درست و شجاعت و شھامت بود. در واقعه یرأ یفرستاده بود. او دارا یارک
بود. والدت او به  یبر دمشق وال سدهیت داشت. از طرف ابوعبکو حصار دمشق شر

تب کبود. در  یھجر ٥١نه به سال یه و وفات او در مدکقبل از ھجرت در م ٢٢سال 
 ث دارد.یحد ٤٨ث یحد

�ِيهِ َ�ْن  ،َطلَْحَة بِْن ُمرَصٍِّف  َوَ�نْ  -٥٧
َ
هِ  ،)ُمرَصٍِّف ( أ عب بن عمرو ك(َ�ْن َجدِّ

ِ قَاَل اهلمدا�)  يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
بُو َداوَُد »َ�ْفِصُل َ�ْ�َ الَْمْضَمَضِة َواِالْسِتنَْشاقِ  ص: َرأ

َ
ْخرََجُه أ

َ
. أ

 َضِعيف.بِإِْسنَاِد 



ِة األحکاِم   ٧٠ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

ه کت است یروا سروعب بن عمکاز طلحه بن مصرف از پدرش از جدش 
 یعنیانداخت.  یان مضمضه و استنشاق فاصله میه در مکرا  صدم رسول اللهید گفت: 

برد و  یباال م ینیگر آب را در بید یفکد، و به یگردان یف دست آب در دھان مک یکبه 
ت آمده است: سه بار مضمضه و یخت. در مضمضه و استنشاق چند روایر یرون میب

 ینید و ھم به بیگردان یآب ھم در دھان م یف دستکه به ھر کف کاستنشاق به سه 
ه کدر سنن آورده و فرموده  یھقیه بک ت است، چنانین روایتر ین قویبرد وا یباال م

 ثُ «د: یث عبدالله بن زیحد
َ
 َث َال استَنرَث ثَ ، وَ َق استَنشَ ، وَ ضَمَض مَ �َ  نَاءِ اإل يف َدهُ يَ  صَل دخَ م أ

اٍت ِمن  ت نموده داللت بر آن دارد، یح روایدر صح یه بخارک ،»اءمن مَ  ِث َغَرفاٍت َال ثَ َمرَّ
 ت ابن حبان: ثالث مرات من ثالث حفنات.ین داللت است روایو به ھم

بن  یه ابوعلکچنان   و سه بار مضمضه را جداگانه و سه بار استنشاق را جداگانه:
و استنشاق ه مضمضه را جدا کت نمود یروا مو عثمان. ین در صحاح خود از علکالس

 گرفت. یه وضو مکرا  صم رسول اللهیدین دین چنیرا جدا انجام دادند و فرمودند: ا
ح یدر صح یتیه در رواک ف دست آب، چنانک یکو سه بار مضمضه و استنشاق از 

اٍت ُغرفًَة َواِحدةً «: یبخار  ».ف آبک یکرد از کسه بار مضمضه و استنشاق : «»ثَالَث َمرَّ
داده  یھر سه نوع را انجام م صه رسول اللهکشود  یدانسته مت ین روایو از ا

ه خواست انجام دھد کار داشته باشد ھر نوع از آن سه نوع را یرنده اختیاست، تا وضو گ
 باشد. یافکو 

 یکیا ابوعبدالله طلحه بن مصرف یاو ابومحمد  ی هینکشرح حال طلحه بن مصرف: 
باشد. طلحه  یم شعب بن عمرو از صحابهکن بلندنام مورد اعتماد است و جد او یاز تابع
دند، از ینام ید القراء مین اصل او را سیھم یه روکوفه در قراءت است کن اھل یداناتر

و عبادت بود. از سال  یزگاریورع و پرھ یث است و دارایافراد معتبر در رجال حد
 است. یھجر ١١٢و ست، و سال وفات این یوالدت او اطالع

ٍّ  َوَ�نْ  -٥٨ ُ�َمْضِمُض َوَ�نرِْثُ  ،َواْستَنرَْثَ ثََالثًا صُ�مَّ َ�َمْضَمَض  :يِف ِصَفِة الْوُُضوءِ  سيلَعِ
ي  ِ

َّ
ُخُذ ِمنُْه الَماءَ ِمْن الَكفِّ اذل

ْ
ْخرََجهُ  .يَأ

َ
. :أ بُو َداوَُد َوالنََّسايِئُّ

َ
 أ

ه فرمود: پس از کت است یروا صرسول الله یوضو یان چگونگیدر ب سیاز عل
خت یر یرون میباال برد و ب ینید و آب را به بیآب را در دھان گردان صآن رسول الله

ف آب، ھم مضمضه و ھم استنشاق ک یکاز  یعنیگرفت.  یه آب از آن مک یف دستکاز 



َهاَرِة  ِکَتاُب   ٧١  َالطَّ

ف آب است، و احتمال ک یکردن مضمضه و استنشاق از کل جمع ین دلینمود. و ا یم
ف آب کا از سه یداد و  یف آب مضمضه و استنشاق را سه بار انجام مک یکه از کدارد 

 داد. یسه بار مضمضه و استنشاق را انجام م

ِ بِْن َز�ْدٍ  َوَ�نْ  -٥٩ ْدَخَل  :يِف ِصَفِة الوُُضوءِ  سَ�بِْد ا�َّ
َ
َ�َمْضَمَض  ،يََدهُ  صُ�مَّ أ

 .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  .اَ�ْفَعُل َذلَِك ثََالثً  ،َواْستَنَْشَق ِمْن َكفٍّ َواِحَدةٍ 
ه گفت: پس از آن رسول کت است یوضو روا یدر چگونگ سدیو از عبدالله بن ز

ف دست گرفت و از کرد و آب از ظرف به کدست خود را در ظرف آب داخل  صالله
ن ین را سه بار انجام داد. و ایف دست آب مضمضه و استنشاق را انجام داد و اکھر 

ف آب سه بار مضمضه و که به سه کان مضمضه و استنشاق است یل جمع میدل
 یه وضوکاست  یث طوالنیاز حد یث قسمتین دو حدیداد. و ا یاستنشاق را انجام م

ث را ید، و مؤلف محل استدالل از حدینما یان میاز اول تا آخر ب صرسول الله
 آورد. یم

�ٍَس  َوَ�نْ  -٦٠
َ
ى انلَّيِبُّ  سأ

َ
ْفِر لَْم يُِصبُْه الَماءُ  ،ُجًال رَ  صقَاَل: َرأ  ،َوِ� قََدِمِه ِمثُْل الظُّ

ْحِسْن وُُضوَءكَ «َ�َقاَل: 
َ
بُو َداوُدَ  ».ِارِْجْع فَأ

َ
ْخرََجُه أ

َ
 .َوالنََّسايِئّ  ،أ

 ر است.یناخن، جمع آن أظفار و جمع الجمع آن أظاف یُظْفر: به ضم ظا به معن
ه وضو گرفته و در کد ید را یمرد صه گفت: رسول اللهکت است یروا سو از انس

برگرد «به آن مرد فرمود:  صده است، رسول اللهیآب به آن نرس یاو به قدر ناخن یپا
 ».امل نماکو وضو را 

ه ک صغمبریاران پیاز  یق خالد بن معدان از بعضیت نمود از طریو ابوداود روا
درھم آب  یکش به قدر یخواند و پشت پا یه نماز مکد یرا د یمرد صرسول الله

رد و از نو نماز یبه او امر فرمود برود و از نو وضو بگ صنگرفته است. رسول الله
 ث درست است؟ گفت: بله.ین حدیده شد: اسناد ایه از امام احمد پرسک یبخواند. وقت

از صحابه به سبب  یه جماعتکدند ید صه رسول اللهکح است یث صحیو در حد

عَقاِب «شان آب نگرفته است، فرمودند: یردن در وضو گرفتن پشت پاھاکعجله 
َ
َو�ٌل لِأل

ده یجا نرس ه آب وضو به آنکھرجا ». به حال پس پاھا از آتش دوزخ یوا«؛ »ِمَن انلَّار
 وضو واجب است. یاعضا ی دن آب به ھمهین رسیرسد. بنابرا یجا م آتش دوزخ به آن



ِة األحکاِم   ٧٢ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

ده یش آب نرسیبه پا یه به قدر ناخنک یسکبه  صه رسول اللهکث باال یو در حد
ه آب به آن ک یرد و نفرمود ھمان محلیاز سرگ یبود فرمود برود و وضو را به خوب

گرفتن  یاپیل گرفته شده بر الزم بودن مواالت و پیث دلین حدید، از ھمیده بشوینرس
 یسکه ک نیفتد. و استدالل شده بر ایوضو فاصله ن یان شستن اعضایه مک یوضو طور

 یان و فراموشینس یرد، خواه از رویامل بگک ید وضویت، باه وضو ناقص گرفک
 عمد. یو خواه از رو یجھل و نادان یش ناقص بوده و خواه از رویوضو

ِ  )سعن أ�س بن مالك (أيَوَ�نُْه  -٦١  بِالُْمدِّ  صقَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ُ
أ َو�َْغتَِسُل  ،َ�تَوَضَّ

ْمَدادٍ 
َ
 مَخَْسِة أ

َ
اِع إىِل  .ُمتََّفٌق َعلَيْه .بِالصَّ

 ».صاع تا پنج مد یکشست به  یمد و بدن م یکگرفت به  یوضو م صرسول الله«

4مد  یک
3

صاع و  یکتر باشد و پنج مد یل ٣ه کصاع چھار مد است  یکتر است و یل 

4ه کربع است 
3

 تر باشد.یل ٣ 
ه رسول کت بود یروا سدیباب وضو از عبدالله بن ز ١٠ ی ث شمارهیو در حد

ه رسول کرساند  یث مین دو حدیگرفت. به ھر حال ا یاز دو ثلث مد وضو م صالله
 رد. ک یم ییجو در مصرف آب وضو و غسل صرفه صالله

ه رسول ک یشتر از مقدار آبیه مسلمان در وضو و غسل بکاند  روه دانستهکعلما م
 ار برد.کاند، به  برده یار مکبه  صالله

ِ  سُ�َمرَ  َوَ�نْ  -٦٢  « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ُ
أ َحٍد َ�تَوَضَّ

َ
فَيُْسِبُغ  ،َما ِمنُْ�ْم ِمْن أ

ُ  ،الوُُضوءَ 
َ

�َك هل  رَشِ
َ

ُ وَْحَدُه ال  ا�َّ
َّ

َ إِال  إِهلَ
َ

ْن ال
َ
ْشَهُد أ

َ
ًدا َ�بُْدُه  ،ُ�مَّ َ�ُقوُل: أ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
َوأ

 ُ
ُ

بَْواُب اجلَنَِّة اثلَ  ،َورَُسوهل
َ
ُ أ

َ
 فُِتَحْت هل

َّ
ْخرََجُه ُمْسِلم ».ةيَ ا�ِ مَ إِال

َ
 .أ

خرََجُه أبُوَداود
َ
ِمِذيُّ َوابُن َماَجة  َوأ ْ َواْجَعلِْ� ِمْن  ،اللَُّهمَّ اْجَعلِْ� ِمْن اتلَّوَّا�ِ�َ «َوَزاَد:  ،َو�َلرتِّ

ِر�نَ الْمُ   .»تََطهِّ
يِب َسِعيد

َ
خَرَج احلَاِ�ُم يف الُمستَدرَك ِمن َحِديِث أ

َ
أ «بِلَفظ:  سَوأ َ�َقاَل: َمن تَوَضَّ

نَت استَغِفُركَ و ُسبَحانََك ا�
َ
 أ

َّ
 إِال

َ
 إِهل

َ
ن ال

َ
شَهُد أ

َ
تُوُب إيَِلَك،و حِبَمِدَك أ

َ
ُكِتَب يِف رق َطبع   أ

 ».اَمةبَِطابع فََال ي�رس إىِل يَوم الِقيَ 
 یرد و وضویه وضو بگکاز شما  یکھر «فرمود:  صه رسول اللهکگفت  سعمر
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هُ الَ «د: یردن وضو بگوکامل کد و بعد از یامل نماکخود را  دَ حْ هَ إِالَّ اهللاَُّ وَ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ أَشْ

هُ  يكَ لَ ِ هُ  ،رشَ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ أَشْ به  یست معبودیه نک نیدھم بر ا یم یگواھ: «»وَ
ه محمد کن یدھم بر ا یم یست و گواھین یکیچ شریه او را ھکتا یک یحق مگر خدا

او گشوده شود تا از ھر  یبھشت برا ی گانه ھشت یخداست؛ درھا ی بنده و فرستاده
ث و دعا ین حدیان باب وضو را به ایمصنف پا». ه بخواھد به بھشت داخل شودکدام ک

 د.یان رسانیبه پا
اده بر آن از یز یاند، و ترمذ ث را آوردهین حدیھم ھم یو ابوداود و ابن ماجه و ترمذ

 ،اللَُّهمَّ اْجَعلِْ� ِمْن اتلَّوَّا�ِ�َ «د: ین بگویه بعد از شھادتکنقل نموده  صرسول الله
ِر�نَ  ، »زگانکیااران و بگردان مرا از پک ا بگردان مرا از توبهیخدا«؛ »َواْجَعلِْ� ِمْن الُْمتََطهِّ

ِر�نَ «  :یه فرمودکرم یتا مورد محبتت قرار گ َ ُ�ِبُّ اتلَّوَّا�َِ� َوُ�ِبُّ الُمتََطهِّ خدا «؛ »إِنَّ ا�َّ
 ».زگان راکیدارد پا یاران را و دوست مک دارد توبه یدوست م
 صه رسول اللهکد ینما یت میروا سید خدریاز ابوسع کم در مستدرکو حا

أ َ�َقاَل: ُسبَحانََك ا�َمن « فرمود: نَت استَغِفُركَ و تَوَضَّ
َ
 أ

َّ
 إِال

َ
 إِهل

َ
ن ال

َ
شَهُد أ

َ
تُوُب و حِبَمِدَك أ

َ
أ

دھم بر  یم یش تو مشغولم، گواھیخدا و به ستا یم ایگو یح تو میه و تسبیتنز« :»إيَِلَك 
نم از تو، و توبه و رجوع ک یبه حق مگر تو، طلب آمرزش م یست معبودیه نک نیا
د در پوست آھو نوشته شود و مھر شود، و ین را بگویه اک یسک». نم به درگاه توک یم

 امت.یرده نشود تا روز قکمھر آن باز 
شود.  یر بعد از وضو بعد از غسل ھم گفته مکن ذیه اکگفت  /یامام نوو

ات آن به آن قوت یوضو مجموع روا یاعضا یه دعاکگفت  یا انصاریرکاالسالم ز خیش
 گفتنش خوب است.دھد و  یم

شان با نسب رسول ی، نسب ایشی: ابوحفص عمر بن الخطاب القرسشرح حال عمر
ن، فاروق اعظم یراشد ین خلفایشان دومیوندد. ایپ یبه ھم م یعب بن لؤکدر  صالله

ن یه به دک یشان و خدمتیرت مطھره و عدالت ایعدل در جھان است. در س ی نمونه
ست. یل آن نیتفص ین مختصر جایشده است و در اھا نوشته  تابکرد کن اسالم یمب

گفت، اسالم او  سه عبدالله بن مسعودک ن مرد مسلمان بودند و چنانیشان چھلمیا
ه ک ین فتح و نصرت بود، و از روزیمسلم یشان برا ن عزت بود و خالفتیمسلم یبرا
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َ
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اسالم،  یشان برا به اقبال دارد، و وفات یه روکبود  یسکمسلمان شد، اسالم مانند 
وقت از رسول  چیشان ھ به ادبار دارد، از روز اسالم آوردن یه روکبود  یسکمانند 

بود.  صجدا نشد، نه در سفر، و نه در حضر، در تمام مشاھد ھمراه رسول الله صالله
ه بعد از شھادت ھم کشان بود، بلیشه ھمراه ایھم صات رسول اللهیو نه فقط در ح

دختر خود  سطالب یبن اب یده است. علیآرم صهشه در جوار رسول اللیھم یبرا
ه ھمراه کاز پسرانش را عمر نام گذاشت  یکیرا به ازدواج او درآورد و  یبرکلثوم ک ام

 یا دانست، برایشان را فاتح دنیتوان ا یربالست. و مکدان ین از شھیبرادرش حس
غرب جھان  ست و اسالم را در شرق وکران و روم را درھم شیه دو قدرت بزرگ اک نیا

د یبا کاست ھ یا آوردن به آخرت نمونه یو رو یبسط و انتشار داد، و در زھد و دادگر

: (الفضل ما شهدت به األعداء) هکد. و معروف است یو اقتدا نما یبه او تأس یمکھر حا
 یگاند». ندیه دشمنان به آن اعتراف نماک یرسد وقت یبه ظھور م شخص یبزرگوار«

ه بتوانم او را کست ین یسک«د، گفت: یبه استقالل رسان ه ھند راک یوقت یھند
و  ییو در دانا سرت عمریدر س». ر و عمرکقرار دھم جز ابوب یسرمشق خود در دادگر

شه دعا یشان ھمیمفصل نوشته شده است. ا یھا تابکشان یا یدر عدل و دادگر

د شدن در یا شھیخدا: «»بََ�ِ نَِبيَِّك يِف َسِبيِلَك، َوِ� ارُزقِ� الَشَهادة اللُهمَّ «ردند: ک یم
دخترش حفصه ھمسر ». نهیغمبرت مدیبم گردان و آن ھم در شھر پیراھت را نص

يَأتِيَِ� بها «  فرمود:» د؟یآ ینه چگونه به دست میشھادت در مد«گفت:  صرسول الله
د و یاجابت رسانش را به یخدا دعا». آورد اگر بخواھد یم میخدا آن را برا: «»اهللا إن َشاء

ه مشغول ک یموقع صزاده به نام ابولؤلؤ در مسجد رسول الله حرام یافرکبر دست 
شان یه به اک یشد. و ھنگام یشان منتھیه به شھادت اکخورد ینماز صبح بود ضربات

ِي «ر نمود و فرمود: کضارب اوست، سجود ش یه ابولؤلؤ مجوسکخبر دادند 
َّ

ِ اذل
احلَمُدِ�َّ

 ییخدا یھا ھمه برا شیستا« :»َشَهاَديِت ىلَع يَِد رَُجل َسَجَد هللا َسجَدة َواِحدةلَم َ�َعل 
». رده باشدکخدا سجود  یبار برا یکه کقرار نداد  یسکه شھادت من بر دست کاست 

ه کخ معلوم است یشھادت من بر دست دشمنان خدا بود. و ابولؤلؤ در تار یعنی
ه معلوم نشود ک نیا یه مادرش براکزدگرد است یزاد با  رستم فرخ یزنا ی جهینت

ه که سرپرستش قرار داده خواست ک یسکاوست، او را به اھواز فرستاد و از  ی زاده
ه از ین اوست. ابولؤلؤ لعنة الله علیمسلم ی فهیه قاتل خلکنند کن یتلق یشه به ویھم
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ه به ک نیا شد جسد انسان است تا یه معلوم نمکد یرس یین به جایمشت و لگد مسلم
 یبر بود و برایھود خیغدر  صناتیاکزھر دادن به سرور  یقعر جھنم افتاد. برا

شان ده سال و یھود و مجوس با ھم بود. مدت خالفت این غدر یرالمؤمنیشھادت ام
ن اسالم و امت اسالم یو خدمت به د یه ھمه در طاعت حق تعالکشش ماه بود 

و  صمنوره در جوار رسول الله ی نهیدر مد یھجر ٢٤محرم سال  ی د و در غرهیگذران
 ق به آرامگاھش سپرده شد.یر صدکب یاب

ْیِن بَ   اُب َاْلَمْسِح َعَلی َاْلُخفَّ
 یمعرب جوراب: پاپوش فش. جورب: کن: دو یدن. خفیشکدست تر  یمسح: به معن

 پوشند. یآن م یفش را روکپوشند و  یه آن را مک
 یشستن دو پا. در حال عاد یبه جافش کدن بر دو یشکدست تر   ن:یمسح خف

د، سپس دو دست را یشو ید و رو را مینما یت وضو میرد نیگ یه وضو مک یانسان وقت
ر یسردس ید، اما در شھرھایشو ید، سپس دو پا را مینما ید، سپس مسح سر میشو یم
ه ھر بار مسافر که شستن دو پا در ھر بار وضو گرفتن زحمت است، و در مسافرت ک

فش کرد و یگ یامل مکاورد، ابتدا وضو یرون بیھا را از پا ب فشکخواھد  ینم
م است و کتوان با آن راه رفت و مح یپوشاند و م یعب را مکه تا دو کط یحائزالشرا

گاه شخص  پوشد، آن یفش را مکامل گرفت، دو ک یه وضوک یست، وقتیسوراخ و پاره ن
گونه  فش از پا و شستن آن، ھمانکرون آوردن یب یشب به جا یکروز و  یکم تا یمق
تواند  یامل است و مکاو  یشد و وضوک یفش مکفش ھستند، دست بر دو که پاھا در ک

نماز و طواف و قراءت قرآن را انجام دھد. و شخص مسافر تا سه روز و سه شب 
ل در امور عبادت به ینوع رخصت و تسھ یکن ین استفاده را ببرد، و ایتواند ھم یم

 ل آن:ینون دلکد و ایآ یشمار م

  صقَاَل: ُكنُْت َمَع انلَّيِبِّ  سالُمِغَ�ِة بِْن ُشْعبَةَ  َ�نْ  -٦٣
َ
أ ْهَو�ُْت  ،َ�تَوَضَّ

َ
يْهِ فَأ نِْزَع ُخفَّ

َ
 ،ِأل

ْدَخلْتُُهَما َطاِهَرَ�ْ�ِ  ،َدْ�ُهَما«َ�َقاَل: 
َ
 ُمتََّفٌق َعلَيْه. .َ�َمَسَح َعلَيِْهَما ،»فَإِ�ِّ أ

ره یه مغکن مختصر آمده است یث چنین حدیو مسلم ا یبخارن یحیث صحیدر حد
وضو گرفت،  صبودم. رسول الله صھمراه رسول الله یگفت: در سفر سبن شعبه

فش را ک«اورم، فرمودند: یرون بیشان بیا یفش را از پاکن آوردم تا ییمن خود را پا
گاه  آن». ما ردهکفش کو داشتن وضو در  کیه من پاھا را در حال پاکاور یرون میب
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 د.یشکفش کدست تر بر دو 
ه به ک یشه وقتیه ھمکاست  صاران رسول اللهکره بن شعبه از جمله خدمتیمغ

سپرد و موقع وضو  یم صق را به رسول اللهیق آب با او بود و ابریرفت ابر یحاجت م
 یھا را از پا فشکن آورد تا یین رو خود را پایخت. از ایر یشان میا کآب بر دست مبار

 ن دارد.یقصد مسح خف صه رسول اللهکرون آورد و ندانسته بود یشان بیا کمبار

مسح « ن نظم آمده است:یه در اک ده، چنانیث آن به تواتر رسین: حدیمسح خف
؛ »رؤ�ة اهللا بدار األخرة، هذا اذلي قد قبلوا تواترهو رفع لليد،و ....�ناء مسجدو خلف

دن یباال بردن دست موقع بستن نماز، و د... و .مسجد ین و بنایمسح خف« یعنی
ه علما آن را قبول کث متواتره است یاحاد ی را در آخرت از جمله یتعال یمؤمنان خدا

ث یاألحادفي  قطف األزھار المتناثرة« تابکن در یالد اند. و عالمه جالل ردهک
 فرموده است. یآور ث متواتره را جمعیاحاد، »المتواترة

 ن را مختصر آورد.یباب مسح الخف یک ی شمارهث یه مؤلف حدکم یگفت
بوده و آن  کتبو ی ه غزوهکاند  ردهکن ییآن سفر را تع /و ابوداود کو امام مال

ره بن شعبه ین مغیه نماز فرض صبح بوده است. بنابراکاند  ن نمودهیینماز را تع
و امل گرفتند ک ینماز صبح، وضو یبرا ص، رسول اللهکتبو ی در غزوه«د: یگو یم

و شستن رو و شستن دو دست و مسح سر انجام دادند،  کمضمضه و استنشاق و مسوا
اور یرون میفش را بک«رون آورم، فرمودند: یشان را ب  فشکخواستم  یموقع شستن پا م

فش کگاه دست تر به دو  و آن». ام ردهکفش کامل به ک یه من پاھا را پس از وضوک
 است. یبخار یه و لفظ آن برایث متفق علیدند. حدیشک

ت نمود و ابوالقاسم بن منده چھل و یره روایث را از مغین حدیق ایبزار از شصت طر
ث مرفوع از ین چھل حدیرد. امام احمد گفته است: در مسح خفکاد یق آن را یپنج طر
ه ھفتاد تن از کت نمود یروا /یآمده است. ابن المنذر از حسن بصر شصحابه

ن نمود. و ابوالقاسم ابن منده در یمسح خف صرسول اللهه کاند  ردهکت یصحابه روا
ت یروا صن را از رسول اللهیه مسخ خفک یسانکه نام کرده است کاد یخود  ی رهکتذ
ث یاز حفاظ حد یده است. و مصنف گفته است: جماعتیاند به ھشتاد صحابه رس ردهک

سعد و بالل و و  ین متواتر است، و آن از علیث مسح خفیه حدکح بر آن دارند یتصر
ده است یبه ثبوت رس شر از آنانیر و غیمه بن ثابت و سلمان و جریده و خزیفه و بریحذ
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 ل به آن ھستند.یو احمد قا یو شافع کفه و مالیاھل سنت از ابوحن ی اربعه ی و ائمه
مدت سه روز  یم و ابتدایمق یشب برا یکروز و  یکمدت  یه ابتداکد دانست یو با

شود. و  یوضو م یفش بکدن یه بعد از پوشکاست  یمسافر از موقع یو سه شب برا
عب بپوشاند از کفش طاھر باشد، و پا را تا دو که کم ین ھم قبًال گفتیشروط مسح خف

امل آن را بپوشد. و الله ک یه مسافر بتواند با آن راه برود و بعد از وضوکباشد  ینوع
 اعلم. یسبحانه و تعال

ْرَ�َعِة  -٦٤
َ ْ
نَّ انلَّيِبَّ  َ�نْهُ َولِأل

َ
: أ  النََّسايِئَّ

َّ
ْسَفلَهُ  صإِال

َ
ىلْعَ اخلُفِّ َوأ

َ
َوِ� إِْسنَاِدهِ  .َمَسَح أ

 .ٌف َضعْ 
ه: رسول کآمده است  سره بن شعبهیو ابن ماجه از مغ یت ابوداود و ترمذیو در روا

ث ین حدید. و در اسناد ایشکن آن دست تر ییفش و پاک ین باالیدر مسح خف صالله
 ست.یره مورد اعتماد نیمغ ی سندهیه نوکن یضعف است به سبب ا

ٍّ  َوَ�نْ  -٦٥ ْعَالهُ  سيلَعِ
َ
 بِالَْمْسِح ِمْن أ

َ
ْو�

َ
ْسَفُل اخلُفِّ أ

َ
ِي لاََكَن أ

ْ
أ يُن بِالرَّ  ،قَاَل: لَْو اَكَن ادلِّ

 ِ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
يْهِ  صَوقَْد َرأ بُو َداوَُد بِإِْسنَاٍد  .َ�ْمَسُح ىلَعَ َظاِهِر ُخفَّ

َ
ْخرََجُه أ

َ
 .َحَسٍن أ

ن یفرمود: اگر امور د سیه علکت نمود یروا سیح از علیبه اسناد صح /ابوداود
ردن از کتر بود به مسح  ستهیفش شاکن ییبود، پا یاس و در نظر گرفتن معانیق یاز رو

نمود. و  یفش مسح مک یه بر باالکرا  صدم رسول اللهیه دک یآن، در حال یباال
 آن است. ین ھمان مسح باالیه واجب در مسح خفکرساند  یث میحد

 یح، برایث صحیص گفت: إنه حدیجا گفته به اسناد حسن و در تلخ نیمصنف ا
 ح است.یث حسن از انواع صحیه حدک نیا

دن بر دو یشکه مستحب است دست تر کاند  تب فقه آوردهکه در یشافع یو علما
ه انگشتان دست از ھم جدا باشد و ک ین آن و پشت آن در حالییآن و پا یفش بر باالک

ه: کت نمودند یر او روایه ابن ماجه و غک یثیل حدیخط مسح شود، به دل به صورت خط

ن خط یه مسح خفک نینشان دادن ا یبرا و »ىلَعَ ُخَفيِه ُخُطوطاً من الَماءَمَسَح  صنَّهُ إِ «
فش بنھد و دست راست را بر پشت که دست چپ را پشت کاند  خط باشد، فقھا گفته

شاند تا ساق پا و دست چپ را کآن وقت دست راست را ب   فش،کمحل انگشتان در 
ر او آن را از یو غ یھقیق آمده و بین طریه به اک یثیل حدیشاند تا سر انگشتان، به دلکب

ه دوبار ک یطوررار مسح کبار است و تیکن یاند. و مسح خف ردهکت یروا بابن عمر
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ز است. ین جایبار مسح خف یکروه است. در ھر بار وضو کد مین نمایا سه بار مسح خفی
 اعلم. یوالله سبحانه و تعال

الٍ  َوَ�نْ  -٦٦  َ�ْ�َِع  صانليَِب قَاَل: اَكَن  سَصْفَواَن بِْن َعسَّ
َ

ْن ال
َ
ُمُرنَا إَِذا ُكنَّا َسْفًرا أ

ْ
يَأ

يَّاٍم ِخَفاَ�نَا ثََالثََة 
َ
 ِمْن َجنَابٍَة َولَِ�ْن ِمْن اَغئٍِط  ،َويَلَايِلَُهنَّ �

َّ
ْخرََجُه النََّسايِئُّ  .َونَْومٍ  ،َوَ�ْولٍ  ،إِال

َ
 ،أ

 ُ
َ

ِمِذيُّ َواللَّْفُظ هل ْ َحاهُ  ،َو�َلرتِّ  .َواْ�ُن ُخَز�َْمَة وََصحَّ
ث را ین حدیز ھمین /یھقیو ب یو ابن ماجه و ابن حبان و دارقطن یو امام شافع

 اند. ح دانستهیآن را صح یو خطاب یاند و ترمذ ردهکت یروا
به ما امر  صم، رسول اللهیه ما مسافر بودک ید: موقعیگو یم سصفوان بن عسال

ن یم و مسح خفیاوریرون نیخود ب یفش را از پاکه سه روز و سه شب ک آن«فرمود:  یم
م و بدن یآورد یرون میھا را ب فشکشد،  یه غسل الزم مکجنابت  یم، مگر برایینما

ھا را  فشکن از بول و غائط و نوم، یکم، ولیدیپوش یفش را مکم و مجددًا دو یشست یم
 ».مینمود ین میوضو، مسح خف یم و برایآورد یرون نمیب

 ه:کام آورده است کح األحیو در توض

 أبوداودو روی اإلمام أمحد ز دانسته است:ین را جایمسح َجْوَربَ  /امام احمد
 .»َمَسَح ىلَعَ اجلَوَرَ�ِ� َوانلَّعلَ� صأنَّ انليب«الرتمذي عن املغ�ة بن شعبة: و

ن یا ید اشتباه چاپ باشد، براید نوشته شده و شایره بن سعیام مغکح األحیدر توض
د به یره بن سعیست و در األعالم مغید نیره بن سعیبه نام مغ یسکه در صحابه ک

 ت.از دجاالن آورده اس یکیعنوان 
ن ین و نعلیمسح بر جورب صرسول الله«ه: ک یثیل حدیبه دل /امام احمد

ز دانسته یشستن دو پا در وضو جا یدن بر جوراب را به جایشک، دست تر »فرموده
شه پاھا را در وضو یتوانند ھم یپا دارند و نم یه ناراحتک یسانک ین برایاست، و ا

 بزرگ است. یند نعمتیبشو
ه مسح بر کت است یروا شاز نه تن از صحابه«ه: کگفته است  /ابن المنذر
و عمار و ابن مسعود و انس و ابن عمر و  یشان علیاند، و ا دانسته یز میجوراب را جا

 ھستند. شو سھل بن سعد یأوف یاب یبراء و بالل و اب
و  کب و عبدالله بن المبارید بن المسیو سع یرباح و حسن بصر یو عطاء بن اب

ن قول را یز ھمیوسف و محمد بن الحسن نی یه و ابیو اسحاق بن راھو یثوران یسف
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 دارند.
ه شستن دو پا کھا بر آنند  ین، شافعیا مسح خفیه شستن دو پا بھتر است ک نیو در ا

ه اگر کن نشان ندھد، یبه مسح خف یلیم یه بک ین است در صورتیبھتر از مسح خف
او بھتر است تا سنت را اجرا  ین براین نداشته باشد مسح خفیرغبت در مسح خف

 اند. ن را بھتر دانستهیھا مسح خف یاز حنبل ید، و بعضینما
شان ینمود، اگر پاھا یخود را م یت پاھایرعا صه رسول اللهکم گفته است یابن الق

رد، والله سبحانه ک یفش به پا داشت بر آن مسح مکشستند، و اگر  یبرھنه بود، پاھا را م
 .أعلم یو تعال

يِب َطاِلٍب  َوَ�نْ  -٦٧
َ
ِّ بِْن أ يَّاٍم َويَلَايِلَُهنَّ لِلُْمَسافِرِ  صقَاَل: َجَعَل انلَّيِبُّ  سيلَعِ

َ
 ،ثََالثََة �

ْ�ِ . َو�َْوًما َويَلْلًَة لِلُْمِقيمِ  ْخرََجُه ُمْسِلمٌ  .َ�ْعِ�: يِف الَمْسِح ىلَعَ اخلُفَّ
َ
خرََجُه أبُوَداود  أ

َ
وأ

ِمِذي َوابُن حبَّان.  والرتِّ
و  سیث. از سخن علین، مدرج است در حدیالخف یالمسح علفي  یعنی: ی لمهکو 

 ث است.ینندگان حدک تیاز روا یگریا دی
مسافر سه روز و سه شب  ین را برایمدت مسح خف صفرمود: رسول الله سیعل

 شب قرار داد. یکروز و  یکم در محل یمق یقرار داد و برا
روز، و روز از اذان صبح است تا غروب  یوم به معنی یر است برایسکام جمع تیا

است.  یا خجسته یه: روزھاکام مباریند: ایگو یآورند و م یام را مؤنث میآفتاب. صفت ا
 نامند. یروز میبعد از مغرب روز گذشته را د

است تا مانند آن وقت در فش کدن یبعد از پوش ییوضو یم پس از بیمسح مق یابتدا
فش تا مانند آن وقت کدن یبعد از پوش ییوضو یمسح مسافر پس از ب یروز دوم. و ابتدا
 در روز چھارم.

 ید و براینما یت حال مؤمنان را میاسالم رعا ی عت مطھرهیه شرکمعلوم است 
 قرار داد. یشتریمسافران مدت مسح ب یراحت

ِ  سثَْوَ�انَ  َوَ�نْ  -٦٨ �َّةً  صقَاَل: َ�َعَث رَُسوُل ا�َّ ْن َ�ْمَسُحوا ىلَعَ  ،رَسِ
َ
َمَرُهْم أ

َ
فَأ

مْحَدُ  .َوالتََّساِخيِنـ َ�ْعِ�: اخِلَفاَف  َ�ْعِ�: الَعَمائَِم ـالَعَصائِِب ـ 
َ
بُو َداوُدَ  ،َرَواُه أ

َ
َحُه  ،َوأ وََصحَّ

 احلَاِ�ُم.
 یست موردنظر است، براح و بر شرط مسلم ایث صحیه حدکم کحا ی اوًال گفته
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گر ید یکیندارد، و  یتیه مسلم از او رواکد است یث ثور بن زیان حدیاز راو یکیه ک نیا
ندارند و  یتیدام از او رواک چیو مسلم ھ یه بخارکث راشد بن سعد است یان حدیاز راو

 عقوبیو  ین و ابوحاتم و عجلیه ابن معکداند ھرچند  یابن حزم او را مورد اعتماد نم
 اند. او را ثقه دانسته ییه و نسایبن شب
شان فرمود تا یرا به جھاد فرستاد و به ا یانیرکلش صث: رسول اللهیحد یمعن

آن  ینند و به وقت شستن پا به جاکموقع وضو به ھنگام مسح سر، بر عمامه مسح 
 شند.کفش بکدست تر بر دو 

ه ک یرکھر لش با آنان نبوده است، و صه خود رسول اللهک یرکه: ھر لشیسر
 نامند. یم» غزوه«با آنان بوده آن را  صرسول الله

 اند. صد تن، و از سوارگان چھارصد سوار گفتهیادگان از پنج تا سیه از پیتعداد سر
 یھا ن رخصتیموقع فرستادن مجاھد صه رسول اللهکشود  یث دانسته میاز حد

 اند. آموخته یمازشان بوده به آنان یچه موردن ره آنین و غیسفر از مسح خف
عب بپوشاند و کط باشد و پاھا را تا یه خف حائز الشراکاند  ن گفتهیدر مسح خف

اند مسح بر  ه گفتهک یطاھر باشد و بتوان در آن راه رفت و پاره نشود. و آن دانشمندان
 اند. ان راه رفتن مسافر در آن را شرط ندانستهکز است امیجوراب جا
ه ک نیا یست، برایز نیو احمد، مسح بر آن جا یافعن سوراخ باشند، نزد شیاگر خف

ه شستن است و کن اصل یدا باشد، واجب است شستن آن و جمع بیه پکاز پا  یھر محل
 ست.یز نیان بدل و مبدل جایه مسح است، جمع مکبدل 

ست و اگر یز نیآن جا  ش از سه انگشت است مسح بریفه اگر سوراخ بیو نزد ابوحن
فش به کاگر سوراخ  کز است و نزد مالیآن جا   است مسح برمتر از سه انگشت ک

 ست.یز نیاد است مسح بر آن جایحساب عرف ز
ه با آن به ک یفشکاند و  ر بودهیفق ششتر صحابهیب«ه: که گفته است یمیو ابن ت

د و عوض یتجد ییشده است توانا یا سوراخ میاز آن پاره و  ییاند، اگر جا رفته یجھاد م
و درست بودن  یریگ اند و از محاسن اسالم است رفع حرج و سخت داشتهردن آن را نک

 ».مسح بر آن
از سر  یه قسمتک نیاند، مگر ا ز ندانستهیفقھا آن را جا  :ییاما مسح عمامه به تنھا

 ل مسح سر بر عمامه باشد.یمکمسح بشود و ت
عمامه و ل آن به مسح یمکھم مسح سر و ت صرسول الله«ه: کد یگو یم میابن الق
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 اعلم. یاند. والله سبحانه و تعال ھر دو را انجام داده ییھم مسح عمامه به تنھا
او  ی هینکا ابوعبدالرحمن، ابن عبدالبر گفته است: ی: ابوعبدالله سشرح حال ثوبان

است  یه محلکتر است. ابوعبدالله ثوبان بن بجدد، از مردم سراه  حیابوعبدالله صح
گرفتن او به زور و برده  یعنی، یمنوره، او را به َسبْ  ی نهیرمه و مدکم ی هکان میم
او را  صت بوده است، گرفته بودند. رسول اللهیام جاھلیه مرسوم اک ردنش، چنانک

شد و در حضر و سفر با رسول  صاو مالزم و ھمراه رسول الله  رد،کد و آزاد یخر
است.  صرسول اللهرد، و از خادمان ک یشان را خدمت میھمراه بود و ا صالله

د و به سال یرحلت فرمود، به شام رفت و در حمص اقامت گز صه رسول اللهک یموقع
 درگذشت. یھجر ٥٤

 ی ن از گفتهیر التساخیدر تفس» الخفاف«ر العصائب و یدر تفس» العمائم: «ی لمهک
ند یگو یم یلماتکست و در آن درج شده است. و مدرج به یث نیه از حدکاست  یروا

 ث نباشد.یه از حدکاورد یث بیحد یدر اثنا یلماتکرف یتفس یبرا یه راوک

باشد و آن را به  یخود صحاب ی چه از گفته (موقوف آن ـَمْوقُوفًاـ سُ�َمرَ  َوَ�نْ  -٦٩

�ٍَس ـوَ  نسبت ندھد) صرسول الله
َ
رسول  ی چه از فرموده (مرفوع آن َمْرفُواًعـ َ�ْن أ

َحُدُ�ْم  :نسبت بدھد) صآن را به رسول الله یباشد و صحاب صالله
َ
 أ

َ
أ إَِذا تَوَضَّ

يِْه فَلْيَْمَسْح َعلَيِْهَمافَ  َُصلِّ ِ�يِهَما ،لَِبَس ُخفَّ  ِمْن َجنَابَةٍ  ،َويلْ
َّ

 َ�ْلَْعُهَما إِْن َشاَء إِال
َ

ْخرََجُه  .َوال
َ
أ

اَرُ�ْطِ�ُّ  َحُه. ،ادلَّ َاِ�ُم وََصحَّ
ْ
 َواحل

ت از اسد، یبه روا ساز فاروق اعظم یت دارقطنی: رواگفت /دیق العیابن دق
 اند. و بزار اسد را ثقه دانسته ییو نسا یوفک

ان آن ھمه ثقه و مورد یح است و راوی، اسناد آن صحساز انس یت دار قطنیو روا
 اعتمادند.

ه ک نیاز شما وضو گرفت و بعد از ا یکیھرگاه «فرمود:  صث: رسول اللهیحد یمعن
د و ین نمایشستن دو پا، مسح بر خف ید، به جایفش را پوشکامل گرفت دو ک یوضو

رون یده است و اگر خواست آن دو را بیفش را پوشکه دو ک ینماز بخواند در حال
ھا را از پا  فشکد یه بدن شستن واجب اوست و باکه جنب شد ک یاورد، مگر وقتین
شب است و  یکروز و  یکم یه بر مقکان مدت مسح یث بین حدیدر ا». اوردیرون بیب

 بیث صفوان و علیان مدت از حدیاورد، و بیمسافر سه روز و سه شب است ن یبرا
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 دانسته شد.
دن یردن در حال پوشکن و نماز یه مسح خفک نیشود: ا یث دانسته مین حدیاز ا

 یار شخص است، برایه ُجُنب شده باشد به اختک نیفش بدون اکرون آوردن یفش و بک
 مود: إن شاء: اگر بخواھد.ه فرک نیا

ھا را بپوشد،  فشکرد و بعد یامل بگک ید وضویه اول باکث دانسته شد ین حدیو از ا
 ن دانسته شد.یش از ایره بن شعبه پیث مغیه از حدک چنان

ست، و ین رخصت است و واجب نیه مسح خفکث دانسته شد ین حدیو از ا
شان مسح یه اکشود  یدانسته م صن از اتباع رسول اللهیمستحب بودن مسح خف

 اند. ن را انجام دادهیخف
شان برھنه بود، پاھا  یاگر پا صه رسول اللهکم یردکاد یم را یابن الق ی و قبًال گفته

 نمودند. ین میده بودند مسح خفیفش پوشکشستند و اگر  یرا م
ن شده یه مسح خفک یفشکه نماز خواندن در کشود  یث دانسته مین حدیو از ا

 تحب است.مس
ه رسول ک ست از شداد بن اوسیبه روا یھقیث وارد در سنن ابوداود و بیو حد

 يَُصلُّوَن يِف نَِعالِِهْم وَ  َخاِلُفوا« فرمود: صالله
َ

  الَ ايلَُهوَد فَإِ�َُّهْم ال
َ
ھود یخالف «؛ »خَفافِِهمْ أ

فش کن و ینعله آنان نماز را در ک نیا ید، برایفش بخوانکن و ید و نماز در نعلینکعمل 
ه در ک نیا یست، برایاستحباب است و واجب ن ین امر به مخالفت برایا». خوانند ینم

يُت « ه گفت:کآمده  سسنن ابوداود از عبدالله بن السائب
َ
يَُص�ِّ يَوَم  صرَُسوَل اهللا َرأ

 ه نمازکدم یرا د صه رسول اللهکروز فتح م در: «»الَفتِح َووََضَع نَعلَيِه َعن �ََسارِه
 شان نھاده بود. و الله سبحانه اعلم. شان را دست چپ نیخواند و نعل یم

يِب بَْ�َرةَ  َوَ�نْ  -٧٠
َ
يَّاٍم َويَلَايِلَُهنَّ  :صَ�ْن انلَّيِبِّ  سأ

َ
َص لِلُْمَسافِِر ثََالثََة � نَُّه رَخَّ

َ
�، 

ْن َ�ْمَسَح َعلَيِْهَما ،َويَلْلَةً َولِلُْمِقيِم يَْوًما 
َ
يِْه أ َر فَلَِبَس ُخفَّ اَرُ�ْطِ�ُّ  .إَِذا َ�َطهَّ ْخرََجُه ادلَّ

َ
 ،أ

َحُه ِاْ�ُن ُخَز�َْمة.  وََصحَّ
[ونقل البيهقي أن الشافعي صححه وصححه اخلطايب أيضا وأخرجه ابن حبان وابن 

 اجلارود وابن ايب شيبة والبيهقي].

رخصت به مسافر داد تا سه روز و سه شب  صه: رسول اللهکد یگو یم سرهکابوب
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 ید وقتین نمایشب مسح خف یکروز  یکم داد تا ید و رخصت به مقین نمایمسح خف
 ».دیفش را پوشکامل گرفت و دو ک یه وضوک

 ین برایردن مدت مسح خفکن یباشد در مع یم سیث علیث مانند حدین حدیا
امل کد طھر را یه اول باک نیدر ا بث عمر و انس استیم. و مانند حدیمسافر و مق

 د.ین نمایفش را بپوشد تا بتواند مسح خفکامل دو کند و بعد از طھر ک
 ست.ین رخصت است و الزم نیه مسح خفکرساند  یث مین حدیو ا
تواند آن  یه شخص مکف باشد یل و تخفیتسھ یچه در آن نوع لمات: رخصت: آنک

تواند آن را انجام  یدر آن و م صغمبریو اتباع پ یگرفتن آسان یرا انجام دھد برا
د آن را انجام داد و شخص را در آن یه باکمت است یندھد. در مقابل رخصت، عز

مت ین: شستن پا عزیامل گرفت. بنابراک یه وضوک یست. إذا تطھر: وقتین یاریاخت
ف در یل و تخفیتسھ یه براکن رخصت است یرد، و مسح خفید انجام بگیه باکاست 

، و یل شرعیر روا شده است. و وجوب شستن پا ثابت است به دلیسردسسفر و در 
ده است. اگر پا یف به ثبوت رسیل و تخفیتسھ یآن برا یل عارضین به دلیمسح خف

عب است و اگر که اصل در وضو شستن دو پا با دو کد شسته شود یبرھنه باشد حتمًا با
ل بر یتسھ یاست و برافش رخصت کده، مسح دو یفش را پوشکامل ک یبعد از وضو
 م روا است.یمسافر و مق

ْن تُْؤَ� َعَزائُِمهُ « ح است:یث صحیو در حد
َ
ْن تُْؤَ� رَُخُصُه، َكَما ُ�ِبُّ أ

َ
َ ُ�ِبُّ أ  .»إِنَّ ا�َّ

دارد  یه دوست مک او عمل شود، چنان یھا ه به رخصتکدارد  یخداوند دوست م«
 ».به عزائم او عمل شود

زند و دول آب را به یآو یه بر چاه مکاست  کیره: چرخک، بسرهکشرح حال ابوب
ه ک نیا یده شد، برایره نامکشند. و ابوبک یاست از چاه باال م که در چرخک یبند

 یا گر از قلعهید کودکرده بود، او و چند کطائف را محاصره  صه رسول اللهک یموقع
 صبه خدمت رسول اللهن آمدند و ییه بند به آن بسته بودند پاک کچرخ ی لهیبه وس

 رد.کره را آزاد کابوب صدند و مسلمان شدند. رسول اللهیرس
ره کع بن مسروح است. و گفته شده ابن الحارث است، اما خود ابوبیره: نفکنام ابوب

 یرد. او از فضالک یاد نمیغمبر خدا ھستم و نسب خود را یپ ی گفت من آزاد شده یم
بود. او به سال  صاب رسول اللهکشه در ریاست. بعد از مسلمان شدنش ھم شصحابه
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َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

از اشراف و  یمرانکدر بصره درگذشت. فرزندان و نوادگان او در علم و در ح یھجر ٥١
 مانده است. یار بر جایبزرگان بصره بودند و از او فرزندان و نوادگان بس

يَبِّ بِْن ِعَماَرةَ  َوَ�نْ  -٧١
ُ
ِ  سأ نَُّه قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
مْ  ص�

َ
ْ�ِ أ ُفَّ

ْ
 »َ�َعمْ «قَاَل:  ؟َسُح ىلَعَ اخَل

يَّامٍ  قَاَل: َوثََالثَة ،»َ�َعمْ «قَاَل:  ؟قَاَل: َو�َْوَمْ�ِ  ،»َ�َعمْ «قَاَل:  ؟: يَْوًماقَاَل 
َ
 ».َوَما ِشئَْت  ،َ�َعمْ «قَاَل:  ؟�

بُو َداوُدَ 
َ
ْخرََجُه أ

َ
. ،أ َقوِيِّ

ْ
 َوقَاَل: لَيَْس بِال

قال اإلمام و اختلف يف إسناده وليس بالقوي. قال أبوداود: و [قال البخاري: ال يصح.

قال ابن حبان: ال و قال أبوالفتح األزدي: هو حديث ليس بالقائم.و أمحد: رجاله اليعرفون.

 أعتمد علی إسناد خربه. قال الدار قطنی: هذا إسناد ال يثبت. قال ابن عبدالرب: ال يثبت

 ح املهذب اتفاق األئمه علی ضعفه].رشيف  نقل النوویو ليس له إسناد قائم.و

روایت نمود که ابی گفت: یا رسول  سبن عماره  به اسناد خود از ابی /ابوداود
». آری، مسح بر خفین نما«فرمود:  ص، آیا مسح خفین بنمایم؟ رسول اللهصالله

گفت: برای ». آری«گفت: برای دو روز؟ فرمود: ». آری«گفت: برای یک روز؟ فرمود: 
 ».برای سه روز و ھرچند که بخواھی«سه روز؟ فرمود: 

ابوداود پس از رویت این حدیث گفت: این حدیثی است که قوی نیست، یعنی ثابت 
ین حدیث به صحت نرسیده است. امام احمد نشده و صحیح نیست. بخاری فرمود: ا

فرمود: مردان سند این حدیث ناشناخته ھستند. ابوالفتح ازدی گفت: این حدیث 
استوار نیست، یعنی ثابت نیست. ابن حبان گفت: اعتمادی بر رجال اسناد این حدیث 

ع ندارم. دارقطنی و ابن عبدالبر گفتند: این حدیث ثابت نشده. و امام نووی در مجمو
 آورده است که ائمه و پیشوایان علم حدیث ھمه بر ضعیف بودن این حدیث متفقند.

که این حدیث ضعیف است و غیرثابت، اعتماد بر آن احادیث صحیح  نظر به این
است که مدت مسح خفین را برای مقیم یک روز و یک شب و برای مسافر سه روز و 

 اند. سه شب معین نموده
 تا چگونگی آن را بیان نماید و کسی به آن اعتماد ننماید.مؤلف این حدیث را آورد 

اند، اما  ی صحابه یاد کرده : ابی بن عماره را از جملهسشرح حال ابی بن عماره
شرح حال مفصلی ندارد که دانسته شود در چه سالی به دنیا آمده و در چه سالی از 

مصر اقامت داشته جھان رفته است، قدر مسلم این است که اھل مدینه بوده و در 
 است.



َهاَرِة  ِکَتاُب   ٨٥  َالطَّ

مسح جبیره: قصد از جبیره ھر چیزی است که بر عضو شکسته یا بر زخم بسته 
 شود، خواه از چوب باشد یا از سیخ یا پارچه یا گچ یا غیر آنھا.

اند از جابر بن  و اصل در باب جبیره حدیثی است که ابوداود و دارقطنی روایت کرده

 إنما اكَن ي�فيِه أن يَعِصَب، ىلَعَ « ال يف َصاِحِب الشجة:قَ  صانليبِّ  أنَّ عبدالله انصاری: 
ی کسی که از  درباره صالله ؛ رسول»َ�مَسح عليها وَ�غِسل سائَِر َجَسِدهوَ ُجرِحِه ِخرقًة، 

شتر افتاده بود و سرش شکاف برداشته بود و جنب شده و پرسیده بود باید چه کار 
ید بدن بشوید. او بدن شسته بود و آب به به او گفته بودند: با شکند، بعضی از صحابه

خبر دادند، فرمود:  صشکاف سرش داخل شده و مرده بود. وقتی که به رسول الله
ای  او را کشتند، خدا آنان را بکشد، کفایت بود که بر محل شکاف از سرش پارچه«

 ».ببندد و دست تر بر آن بکشد و باقی بدن را بشوید
در مسح بر جبیره، و مسح بر جبیره  سحدیث علیشود به  و این حدیث تقویت می

 مانند مسح و دست تر کشیدن بر کفش و بر عمامه است.
 و دست تر کشیدن بر جبیره برخالف مسح بر خفین است در چھار چیز:

که جبیره  در جبیره شرط نیست که محل فرض وضو را بپوشاند، برای این -١
 ممکن است بر اعضای وضو یا غیر آن باشد.

ر جبیره در َحَدث اصغر و حدث اکبر است در حالی که مسح خفین فقط مسح ب -٢
 در حدیث اصغر است.

که بھبود  شود تا این مسح بر جبیره مدت معین ندارد، بلکه مسح بر جبیره می -٣
 یابد و جبیره را بردارد.

ی جبیره است، در حالی که در مسح خفین، مسح  مسح بر جبیره بر ھمه -٤
 کفایت دارد.قسمتی از باالی کفش 

 اُب َنَواِقِض الُوُضوِء بَ 
 کند چه وضو را باطل می ابی است در بیان آنب

 نواقض جمع ناقض است.
چه وضو را باطل کند. نقض در اجسام به ھم ریختن آن است. و  ناقض وضو، آن

 ی مطلوب از آن است. نقض در امور معنوی از بین بردن فایده
ریختن آن است، و نقض رأی: مخالفت آن و از نقض دیوار: فرود آوردن آن و به ھم 
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َ
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 ی آن است. دست دادن فایده
آید، مانند سنگ و سیمان و  چه از خراب کردن دیوار به دست می نقض دیوار: آن

 ھای فرو ریخته از دیوار است. تکه
سپس نواقض را در چیزھایی که شرع آنھا را مبطل وضو دانسته است به کار 

 اند. برده
 دو نوع است: نواقض وضو بر

چه که وضو را باطل نماید، مانند: بیرون آمدن بول یا غائط یا باد یا َمْذی یا  آن -١
ی فقھا، و بیرون آمدن خون از ھرجای  َوْذی یا وذی یا خون استحاضه نزد ھمه

 ھا. بدن نزد حنفی
ی خروج نواقض باشد، مانند:  که مظنه وضویی باشد به این چه سبب بی آن -٢

ت زدن به فرج به کف دست و یا تماس پوست بدن با بدن خواب رفتن و دس
 غیر محرم.

 چه وضو را باطل کند به دلیل شرع: آن
 کند به نص کتاب و سنت و اجماع. خروج غائط که وضو را باطل می -١
 کند به نص سنت و اجماع و قیاس بر غائط. خروج بول که وضو را باطل می -٢
ت واجماع و قیاس بر بول، و کند به نص سن خروج مذی که وضو را باطل می -٣

 مانند مذی است و ودی.
به  صخروج خون استحاضه به دلیل حدیث به روایت ابوداود که رسول الله -٤

وضو بگیر و نماز «فاطمه بنت ابی حبیش که مستحاضه شوده بود فرمود: 

يِئ وََص�ِّ (»: بخوان که استحاضه از بریده شدن رگی است از رحم إِ�ََّما فَ َ�تَوَضَّ
 .لِِك ِعْرٌق)ذَ 

خواب وقتی که بر حال تمکن ننشسته باشد، که خواب بر پشت یا پھلو مبطل  -٥
 کند. وضو است، و چرت زدن وضو را باطل نمی

�َِس  َ�نْ  -٧٢
َ
ِ  سأ ْصَحاُب رَُسوِل ا�َّ

َ
ىلَعَ َ�ْهِدهِ يَنْتَِظُروَن الِعَشاَء َحىتَّ  صقَاَل: اَكَن أ

ِْفَق رُ  بُو َداوُدَ  ،ُؤوُسُهمْ ختَ
َ
ْخرََجُه أ

َ
ئُوَن. أ  َ�تَوَضَّ

َ
اَرُ�ْطِ�ُّ َوأصلُُه يِف  ،ُ�مَّ يَُصلُّوَن َوال َحُه ادلَّ وََصحَّ

 ُمسِلم.
در وقت نماز عشاء  صدر زمان حیات پیغمبر صگوید: یاران پیغمبر می سانس
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که سرھایشان از چرت زدن یا از  نشستند تا این می صبه انتظار آمدن رسول الله
آمد  می صکرد، پس از آن موقعی که رسول الله واب به این سو و آن سو میل میخ

شان در حال  خواندند و از خواب رفتن می صخاستند و نماز را با رسول الله برمی
 گرفتند. نشستن وضو نمی

حدیث صحیح است و در صحیح مسلم آمده است که صحابه انتظار آمدن رسول 
 صزدند و موقعی که رسول الله رفتند یا چرت می یکشیدند و به خواب م می صالله
 گرفتند. خواندند و وضو نمی آمد با او نماز می می

که  شان در حال نشستن بوده است، برای این و از حدیث ظاھر است که خواب رفتن
کسی که بر پھلو یا پشت و یا بر شکم خوابیده باشد، سرش به این سو و آن سو متمایل 

یث آمده که: (تخفق رؤوسھم): از چرت زدن سرشان به این سو و آن شود. و در حد نمی
شود  شد. و مذھب شافعی ھمین است که به چرت زدن وضو باطل نمی سو متمایل می

چنین به خوابیدنی که فرد نشسته و نشیمنگاه خود را به زمین چسبانده باشد،  و ھم
 شود. وضویش باطل نمی

 کلمات:
که عھد فالنی، یعنی در  ، عھد به معنی زمان، چنانصعلی عھده: بر زمان پیغمبر

آید ولیکن در  زمان حیات او، و جمع عھد، عھود و عھاد است. و عھد به معنی پیمان می
 این جا عھد به معنی زمان است نه به معنی پیمان.

کشدند تا بیاید و نماز خفتن با ایشان بخواند.  می صینتظرونه: انتظار رسول الله
گاه با بعضی از مشاوران خود، مانند خلفای راشدین قبل از نماز عشاء  صرسول الله

انجامید. از  پرداخت و حل و فصل مطلب مورد مشورت، گاه به طول می به مشورت می
ی کار بودند در انتظار آمدن رسول  ی حاضر در مسجد که روزھا خسته این روی صحابه

رفتند، و موقعی که  د به خواب میگونه که نشسته بودن زدند و ھمان چرت می صالله
برای نماز عشاء  صشدند، ھمراه رسول الله باخبر می صاز آمدن رسول الله

 گرفتند. خاستند و از نو وضو نمی برمی
که در اول  عشاء: اول تاریکی شب، و نماز عشاء به این نام نامیده شده، برای این

که آخرین  شود و برای این نامیده میشود. و عشاء اآلخرة نیز  تاریکی شب خوانده می
 روزی است. نماز فرض شبانه
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 که، برای نشان دادن پایان کاری. حتی: به معنی تا این
 شد. که از چرت زدن، سرشان به این سو و آن سو متمایل می تخفق: تمیل، تا این

 آمده: خفق برأسه إذا أخذته سنة: سرش به این سو و آن» المصباح المنیر«در کتاب 
 سو و به زیر متمایل کرد، وقتی که چرت او را فرا گرفت.

که سر  رؤوس: جمع رأس است به معنی سر، و سر ھر چیز، باالی آن است، چنان
 انسان باالی بدن اوست.
 شود: از حدیث دانسته می

 داشتن وضو از شروط صحت نماز است.
وضو را باطل  که چرت زدن و خواب رفتن در حالی که بر زمین نشسته باشد و این

 کند. نمی
که تأخیر نماز عشاء از اول وقت آن مستحب است. در حدیث صحیحین  و این

فرمود: حاال  صبخاری و مسلم آمده که موقعی پاسی از شب گذشته بود، رسول الله
 کردم. وقت نماز عشاء است، اگر بر امتم دشوار نمی

ار نماز، و در حدیث که صحابه حریص بودند بر نشستن در مسجد به انتظ و این

ِْبُسهُ « بخاری و مسلم آمده است:
َ

َالُة حت َحُدُ�ْم يِف َصَالٍة َما َداَمِت الصَّ
َ
 ھر: «»َال يََزاُل أ

که ». یک از شما ھمواره در نماز است تا وقتی که انتظار نماز او را نگه داشته است
 نشستن به انتظار نماز، مانند مشغول شدن به نماز ثواب دارد.

 که درست است چرت زدن در مسجد، خصوصًا وقتی که در انتظار نماز باشد. نو ای
اقوال متعددی » سبل السالم«و در خصوص چرت که آیا مبطل وضو است یا نه: در 

کند، و با  شود که چرت زدن وضو را باطل نمی آمده، که از مجموع آنھا دانسته می
رای دانستن تفصیل آن به شود. ب خواب رفتن در حال نشستن، وضویش باطل نمی

 مراجعه شود.» سبل السالم«

 انلَّيِبِّ  لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -ـ٧٣
َ

يِب ُحبَيٍْش إىِل
َ
َ�َقالَْت:  صقَالَْت: َجاَءْت فَاِطَمُة بِنُْت أ

 ِ ْطُهرُ صيَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ْستََحاُض فََال أ

ُ
ٌة أ

َ
َالةَ  ،، إِ�ِّ ِاْمَرأ َدُع الصَّ

َ
فَأ

َ
، إِ�ََّما َذلَِك ِعْرٌق «قَاَل:  ؟أ

َ
 ،ال

َالةَ  ،حِبَيٍْض َولَيَْس  ْ�بَلَْت َحيَْضتُِك فََديِع الصَّ
َ
مَ  ،فَإَِذا أ ْدبََرْت فَاْغِسِ� َ�نِْك ادلَّ

َ
ُ�مَّ  ،َو�َِذا أ

 ُمتََّفٌق َعلَيْه.». َص�ِّ 
٧٤- : يِئ ِللُكِّ َصَالةٍ « َولِلْبَُخارِيِّ َشاَر مُ ». ُ�مَّ تَوَضَّ

َ
نَُّه َحَذَ�َها َ�ْمدً َوأ

َ
� 

َ
 ا.ْسِلٌم إىِل
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گفت که: فاطمه دختر ابی حبیش به خدمت  لعایشه صدیقه، ام المؤمنین
آید و پاک  آمد و گفت: که من زنی ھستم که خون استحاضه از من می صرسول الله

توانی  نخیر، نمی«فرمود:  صتوانم نماز فرض را ترک نمایم؟ رسول الله شوم، آیا می نی
که خون استحاضه حکم خون حیض ندارد، این خون از رگی  ز را نخوانی، برای ایننما

است. (خون حیض معلوم است و صفات آن بر زنان پوشیده نیست) وقتی که خون 
آید نماز را نخوان، وقتی که خون حیض تمام  حیض آمد تا وقتی که خون حیض می

 ».نماز بخوان گاه بعد از بدن شستن شد، خود را از خون پاک کن، آن

َم وَ « که در بعضی از طرق روایت بخاری آمده: چنان ؛ » وََص�ِّ اغتَِسِ� فَاْغِسِ� َ�نِْك ادلَّ
 ».را از خون حیض پاک کن و بدن بشوی پس از آن نماز بخوان خود«

و در روایت بخاری آمده که بعد از بدن شستن از خون حیض، پس از آن برای ھر 

يئ ِللُكِّ صالةٍ « اشاره نمود که این عبارت:نماز وضو بگیر. و مسلم  عمدًا  را »ثم تَوَضَّ
حذف نموده و نیاورده است. اما مصنف به تأیید بخاری گفت که این عبارت ثابت است 

به  صآید که رسول الله و از چند طریق در صحیح آمده است. و در باب حیض می

 «فاطمه بنت ابی حبیش فرمود: 
َ
َيِْض أ

ْ
ْمِسيِك َعِن  ،ْسوَُد ُ�ْعَرُف إِنَّ َدَم احل

َ
فَإَِذا اَكَن َذلَِك فَأ

َالةِ  يِئ وََص�ِّ  ،الصَّ َخُر؛ َ�تَوَضَّ
ْ

خون حیض نزد زنان معلوم است، رنگ « ؛ یعنی»َو�َِذا اَكَن اآل
شود، وقتی که این خون حیض آمد  آن سیاه و به غلیظی و بدبویی شناخته می

گر که خون استحاضه است و رنگ آن سرخ خودداری کن از نماز و وقتی که خون دی
 ».باز است آمد، برای ھر نماز وضو بگیر و نماز بخوان

ی ماھیانه است که رنگ و بوی مخصوص دارد و آمدن  کلمات: حیض: خون قاعده
 آن از طریق تندرستی است.

استحاض: مستحاضه شد. استحاضه: آمدن خون در غیر وقت معمولی آن به سبب 
ی رحم نزدیک است و عاذل نام دارد. و  لت آن رگی است که به دھانهبیماری است و ع

 آید. کسی که دچار آن شد ھمیشه این خون از او می
کنم. دع: ترک کن. ماضی آن ودع  آیا نماز را ترک نمایم؟ أدع: ترک می أفادع الصالة:

نی ترک شود و معروف است: اما توا ماضی یدع و یذر، که ودع و وزر به مع استعمال نمی
 آورند. آورند و به جای آن دو ترک می نمی

ال: به معنی نه، ھمیشه مقابل نعم به معنی بله قرار دارد، و ھمیشه برای نفی ماقبل 
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آید  آید و زیاده برای تأکید می آید و به معنی لیس می ی ال: نافیه و ناھیه می است. کلمه
 که محل تفصیل آن کتب نحو است.

قتی که حیضت آمد. إقبال حیض: ابتدای خروج حیض در فاذا أقبلت حیضتک: و
 وقت معمولی آن است.

و إذا أدبرت: وقتی که خون حیض رفت، إدبار حیض: وقت انقطاع خون حیض در 
 وقت معمولی آن است.

 شود:  از حدیث دانسته می
نماید، بول باشد یا غائط یا  چه از یکی از دو راه بیرون آید وضو را باطل می آن -١

 یا خون، که اجماع علما بر آن است.باد 
که خون حیض در  خون استحاضه ربطی به خون حیض ندارد، برای این -٢

شود، در حالی که خون استحاضه  آید و قطع می روزھای معینی از ماه می
شود تا  شود. خون حیض در رحم زن جمع می آید و قطع نمی ھمیشه می

صل نشد آن خون بیرون بستری برای حاملگی باشد. وقتی که حاملگی حا
ریزد. و خون استحاضه ربطی به حاملگی ندارد. و در احادیث راھنمایی  می

تواند نماز بخواند، اما در استحاضه زن  برای زن بود که در حال حیض نمی
حکم طاھر دارد و باید نماز بخواند. و استحاضه از بریدگی رگی است که علت 

و غلیظ و بدبوست و خون  آن بیماری است. خون حیض به رنگ سیاه
 استحاضه به رنگ سرخ باز است و بدبو نیست.

خواند، قرآن  حکم زن در حال استحاضه حکم زن طاھر است: نماز می -٣
شود، برعکس  گیرد، شوھر به او نزدیک می کند، روزه می خواند، طواف می می

 ھا. ی این خون حیض در ھمه
ود که فرق میان حیض و برای زنی که دچار استحاضه است راھنمایی فرم -٤

استحاضه قرار دھد و ھر کدام را به عالیم آن تشخیص دھد. اگر عادت خود در 
گذشته قبل از استحاضه نداند به تشخیص خود عمل کند و ھر کدام را به 

 مشخصات آن معلوم سازد.
واجب است در روزھای قاعدگی از عبادت بپرھیزد که زن در روزھای قاعدگی  -٥

 پاک نیست.
زن مستحاضه است که قبل از ھر نماز طھارت بگیرد و بعد آن وضو  واجب -٦
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که سلسل البول  بگیرد و نماز بخواند که وضو برای ھر نماز الزم اوست، چنان
شود  آید، و سلسل الریح که ھمیشه باد از او خارج می که ھمیشه بول از او می

ن وضو گرفتند گرفتند و به دنبال آ ھمین حکم را دارند و وقتی که طھارت می
 کند. و مشغول نماز شدند، آمدن خون یا بول یا باد نمازشان را باطل نمی

خواند قضای آن نمازھا الزم او  زن قاعده که در روزھای قاعدگی نماز نمی -٧
گیرد الزم اوست. مؤلف این  نیست، اما قضای روزھایی که از رمضان روزه نمی

يئ ِللُكِّ َص « حدیث را به مناسبت: کند در  رساند وضو را باطل می که می »الةٍ تَوَضَّ
 باب نواقض وضو آورد وگرنه جای آن باب حیض است.

داری  که نظر زن در احوال خصوصی او از قبیل قاعدگی و حاملگی و عده این -٨
 مقبول است.

از قریش، از بنی اسد و ھمسر عبدالله بن  لشرح حال فاطمه بنت ابی حبیش
 است.ص ی پیغمبر حجش پسر عمه

ِّ  َوَ�نْ  -٧٥ اءً  سيلَعِ َل رَُسوُل اهللا ،قَاَل: ُكنُْت رَُجًال َمذَّ
َ
ْن �َْسأ

َ
َمْرُت الِمْقَداَد أ

َ
، صفَأ

 َواللَّْفُظ لِلْبَُخارِّي.  ،ُمتََّفٌق َعلَيْهِ » ِ�يِه الوُُضوءُ «َ�َقاَل: 
 آید که: از مجموع روایات چنین برمی

که  آمد و نظر به این فرماید: من مردی بودم که مذی بسیار از من می می سعلی
باره از  ام و ھمسرم بود، شرم داشتم که خودم در این ، فاطمه در خانهصدختر پیغمبر

بپرسم، این بود که مقداد را مأمور ساختم تا او این مطلب را برایم از  صرسول الله
پرسید که مذی چه حکمی دارد؟  صهبپرسد. مقداد از رسول الل صرسول الله
 ».کند وضو را باطل می«فرمود:  صرسول الله

سأل رَُسوَل اهللافَ «که در روایت بخاری آمده است:  چنان
َ
ن أ

َ
شرم  :»صاستَحيَيُت أ

بپرسم. و در لفظ مسلم: لمکان فاطمه: به سبب  صداشتم که خودم این را از پیغمبر
 ام بود. ه در خانهک لفاطمه الزھراء سیده نساء العالمین

درآمدن مذی باطل شدن وضو است  :»َن َعِليًّااكِ�يِه الوُُضوُء َولَو «و در بعضی روایات: 
 و اگرچه سؤال کننده علی باشد.

 کلمات:
ی مبالغه است به معنی بسیار مذی آینده از او: مذی به تخفیف: آبی  مّذاء: صیغه
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شود و پلید است و وضو  خارج می است که معموًال به سبب تحریک جنسی از بدن مرد
کند و موجب غسل نیست. و ذی به تخفیف: آبی است غلیظ که موقع  را باطل می

آید و پلید است و وضو را باطل  برداشتن بار سنگین و یا زور زدن موقع قبض شکم می
کند و موجب غسل نیست. از مذی و وذی باید خود را شست و به ھر محلی از بدن  می

 که برسد باید آن را شست. و یا لباس
و منی موجب غسل است و پاک است به ھر جای بدن و یا لباس که برسد شستن 

 آن مستحب است و مبطل وضو است.
 شود: از این حدیث دانسته می

 شود. کند و موجب غسل نمی که مذی وضو را باطل می این -١

ك رَ كذَ اغِسل « که در بعضی از الفاظ حدیث صحیح مسلم آمده است: و این -٢
 ».آلت مردی را بشوی و بعد از آن وضو بگیر: «»تَوَضأو

و بشوی دو : «»واغسل االنثي�«و در بعضی دیگر از الفاظ صحیح مسلم آمده است: 
گاه وضو بگیر. و امر به شستن  ، یعنی اول آلت مردی و دو خایه را بشوی، آن»خایه را

آید و باید شسته  ه کار نمیآن دلیل پلید بودن مذی است. و در طھارت مذی سنگ ب
 شود.
 شود. که خبر یک نفر قبول می و این -٣

: المقداد بن عمرو و مشھور به مقداد بن األسود سشرح حال مقداد بن األسود
ی او ابومعبد و یا ابوعمرو  کنده و از اھل حضرموت یمن است. کنیه است. او از بنی

ز پیشتازان به سوی اسالم است که است و از دالوران به نام است. او یکی از ھفت تن ا
 اسالم خود را ظاھر نمودند. و او اولین کسی است که سواره بر اسب جھاد نمود.

مقداد در ایام جاھلیت در حضرموت یمن بود و نام پدرش عمرو بن ثعلبه البھرانی 
 الکندی است.

ا به میان مقداد و ابن شمر بن حجر الکندی دشمنی افتاد. مقداد پای ابن اشمر ر
شمشیر برید و از حضرموت گریخت و به مکه آمد. در مکه اسود بن عبد یغوث زھری او 

که  ی خود ساخت و او به ھمین نام مقداد بن االسود معروف بود تا این را پسر خوانده
نازل شد. روی این » ایشان را به پدرانشان نسبت بدھید«ی: (ادعو ھم آلبائھم):  آیه

بود  صی بدر و غیر آن در رکاب رسول الله یده شد. در غزوهاصل مقداد بن عمرو نام
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و در مدینه اقامت گزید. وفات او در نزدیکی مدینه پیش آمد، او را به مدینه آوردند و در 
روایت نموده است.  صمدینه دفن نمودند. او چھل و ھشت حدیث از رسول الله

 ھجری قمری بود. ٣٣قبل از ھجرت بود و وفات او به سال  ٣٧والدت او به سال 

نَّ انلَّيِبَّ  :لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -٧٦
َ
َالِة َولَْم  ،َ�بََّل َ�ْعَض �َِسائِهِ  صأ  الصَّ

َ
ُ�مَّ َخَرَج إىِل

 .
ْ
أ مْحَدُ َ�تَوَضَّ

َ
ْخرََجُه: أ

َ
. ،أ َفُه ابُلَخارِيُّ  وََضعَّ

ابن ماجة. قال الرتمذي سمعت حممد بن و النسائيو الرتمذيو خرجه أبوداود(وأ

مل و أبوداود أخرجه من طريق إبراهيم التيمي عن عائشةو إسامعيل يضعف هذا احلديث.

نه كلو قال النسائي ليس يف هذا الباب حديث أحسن منهو يسمع منها شيئا فهو مرسل،

قال ابن و ضعفها.و ها البيهقي يف اخلالفياتمرسل. قال املصنف روي من عرشة أوجه أورد

ان عليه األمر قبل نزول كإن صح فهو حممول علی ما و ء حزم ال يصح يف هذا الباب يش

 الوضوء من اللمس). 

بعضی از زنان خود را بوسید  صروایت است که: رسول الله لاز عایشه صدیقه
 و پس از آن از خانه به سوی مسجد بیرون رفت تا نماز بخواند و وضو نگرفت.

این حدیث را بعضی از علما دلیل باطل نشدن وضو از بوسیدن و دست زدن به زن 
 اند. دانسته

این حدیث را امام احمد روایت نمود و بخاری فرمود این حدیث ضعیف است. و 
اند و امام بیھقی پس از آوردن  ی حدیث آن را ضعیف دانسته د شد ائمهکه یا چنان
ی حدیث گفت: اصًال  ی طرق آن باز ھم آن را ضعیف دانست، و ابن حزم از ائمه ھمه

 صحیح نیست.
دانند  ھا که مجرد رسیدن پوست مرد بیگانه به زن بیگانه را ناقض وضو می و شافعی

ت دیگر: (أو لمستم النساء)،  مستم النساء)، بنا به قراءاند از قرآن ک (أو ال و دلیل آورده
اند که دست زدن به زن خواه به کف  ھر دو را به معنی دست زدن به زن تفسیر نموده

روایت است  شدست و خواه به غیر آن مبطل وضو است. و از علی و عبدالله بن عباس
، حمل بر جماع »ودیدیا با زنان جماع نم«که مالمسه را در (أو لمستم النساء): 

ھا که (أو المستم النساء) را حمل بر (أو  ی شافعی اند. و صنعانی: عکس گفته نموده
اند، وی (أو لمستم) را حمل بر (أو المستم) نموده و ھر دو را به معنی  لمستم) نموده



ِة األحکاِم   ٩٤ ِدلَّ
َ
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آید، و ھرگاه (أو  جماع تفسیر نموده است، در حالی که (لمستم) به معنی جماع نمی
النساء) را حمل بر معنی جماع نماییم و (أو لمستم) را حمل بر لمس و دست  المستم

که ھم جماع و ھم لمس و  ھاست برای این زدن به زن نماییم باز ھم دلیل شافعی
که من در طرف  لدست زدن به زن ھر دو مبطل وضو ھستند. و حدیث عایشه

فتن به سجود اشاره موقع ر صخوابیده بودم و رسول الله صقبله جلوی رسول الله
کردم تا سجود نماید، ھم  فرمود به دست زدن به من و من پاھای خود را جمع می می

رسیده باشد، برای  ل، به جسم عایشهصدلیلی بر آن نیست که دست پیغمبر
 زده است. که احتمال دارد به لباس او دست می این

ست زدن به زن وضو تر به احتیاط این است که پس از د به ھر حال بھتر و نزدیک
گرفته شود، مگر در حاالت استثنایی که وقت تنگ باشد و یا نماز جماعتی از دست 
برود که تقلید مذاھب دیگر در شکسته نشدن وضو از رسیدن پوست مرد بیگانه به 

 پوست زن بیگانه شود.
 مذاھب:اختالف 

ا به سھو در مذھب شافعی دست زدن به زن مطلقًا مبطل وضو است به عمد باشد ی
 و به قصد شھوت باشد و یا بدون قصد شھوت.

در مذھب حنفی دست زدن به زن مطلقًا مبطل وضو نیست، به عمد باشد یا به 
 سھو و به قصد شھوت باشد و یا بدون قصد شھوت.

کند و  در مذھب مالکی دست زدن به زن اگر به قصد شھوت باشد وضو را باطل می
 کند و این قول میان آن دو قول است. ا باطل نمیاگر بدون قصد شھوت باشد وضو ر

 و مذھب حنبلی مانند مذھب مالکی است. و الله سبحانه و تعالی أعلم.

يِب  -٧٧
َ
ِ  سُهَر�َْرةَ  َوَ�ْن أ َحُدُ�ْم يِف َ�ْطِنِه َشيْئًا: «صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
 ،إَِذا وََجَد أ

ْشلَكَ َعلَيْهِ 
َ
َخَرَج ِمنُْه فَأ

َ
ءٌ : أ   ،يَشْ

َ
ْم ال

َ
َد  ،فََال َ�ْرَُجنَّ ِمْن الَمْسِجِد َحىتَّ �َْسَمَع َصْوتًا ؟أ ْو َ�ِ

َ
أ

ْخرََجُه ُمْسِلٌم.». ِر�ًا
َ
 أ

وقتی که یکی از شما احساس حرکتی در شکم نمود که «فرمود:  صرسول الله
ی تردید او شود که آیا چیزی از شکم او  چرخد، و ھمین امر مایه بادی در شکم او می

بیرون آمد، بادی خارج شد یا نه، از نماز بیرون نرود تا آن که صدای بیرون رفتن باد 
د که باد خارج شده، دیگر شنیدن صدا یا اما اگر یقین نمو». بشنود و یا بوی آن را ببوید

 بوییدن بوی آن الزم نیست.



َهاَرِة  ِکَتاُب   ٩٥  َالطَّ

که  فرمود: که این حدیث یک اصل مھم از اصول اسالم است و آن این /امام نووی
رود. شخصی که با وضوی کامل به نماز  وضویی از بین نمی یقین طھارت به شک بی

کند.  ز او، وضوی او را باطل نمیایستاده به مجرد تردید در بیرون رفتن و یا نرفتن باد ا

یقین موجود به شک حادث بر آن از میان «، »ال يرفع ايلق� كالش« ای داریم که: قاعده
 ».رود نمی

که آیا وضوی او باطل شده یا  کسی که وضو گرفته و یقین وضو دارد، شک در این
 نه؟ یقین وضو به حال خود باقی است و شک در آن اثری ندارد.

که آیا در آن نماز  نماز را به درستی خوانده و سالم نماز داده شک در اینکسی که 
 فاتحه خوانده و یا نخوانده ھیچ اثری در آن ندارد.

که  ی فرض یک روز را به درستی به انجام رسانیده است، شک در این کسی که روزه
 آیا در وسط روز خوراک و یا آبی خورده و یا نه، اثری در آن ندارد.

شود که اگر در نماز احساس بادی در شکم نمود تا یقین  حدیث دانسته می و از
خروج آن برایش معلوم نشود از نماز بیرون نرود. و اگر یقین نمود که باد خارج شده 

تواند بدون سبب یقین از نماز  که نمی نیازی به شنیدن صدا و یا بوییدن بو ندارد. و این
ر عبادت مؤمن از کارھای شیطان است که اگر که شک آوردن د بیرون برود. و این

 ی او گوش داد. بتواند عبادت مؤمن را باطل کند و نباید به وسوسه

ٍّ  َوَ�نْ  -٧٨ ْو قَاَل الرَُّجُل َ�َمسُّ َذَكَرهُ  سَطلِْق بِْن يلَعِ
َ
قَاَل: قَاَل رَُجٌل: َمَسْسُت َذَكرِي، أ

َالةِ  َعلَيِْه الوُُضوء ،يِف الصَّ
َ
 : «صنلَّيِبُّ َ�َقاَل ا ؟أ

َ
ْخرََجُه اخلَْمَسةُ ». إِ�ََّما ُهَو بَْضَعٌة ِمنَْك  ،ال

َ
 ،أ

َحُه ِاْ�ُن ِحبَّاَن َوقَاَل ِا�ُْن الَمِديِ�ِّ  َة. :١وََصحَّ ْحَسُن ِمْن َحِديِث �رُْسَ
َ
 ُهَو أ

روایت  سامام احمد و ابوداود و ترمذی و نسایی و ابن ماجه از طلق بن علی
این حدیث را صحیح دانسته و علی بن المدینی گفت: این حدیث اند و ابن حبان  کرده

 آید بھتر است. از حدیث بسره که بعد از این حدیث می
عرض نمود: که من آلت مردی  صطلق بن علی گفت: مردی در حضور رسول الله

که گفت: مردی که در نماز دست به آلت مردی خود بنھد، آیا  خود را دست زدم، یا این
نه، یعنی «فرمود:  صشود و باید وضو را از نو بگیرد؟ رسول الله طل میوضوی او با

                                           
ی اصفھان است.  ی مدینی نسبت به مدینه علی بن عبدالله معروف به ابن المدینی است. و کلمه -١

 د، دارای صد تصنیف است.ی حفاظ حدیث، شیخ امام بخاری و ابوداو علی ابن المدینی از ائمه
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که آلت  الزم او نیست با دست زدن به آلتی مردی خود وضو را از نو بگیرد، برای این
 ».ای از تن توست مردی پاره

و این حدیث را طبرانی نیز روایت نمود و طحاوی گفت: اسناد آن مستقیم است و 
اند، ولی امام شافعی و  طبرانی و ابن حزم نیز آن را صحیح دانستهاضطرابی ندارد. و 

اند.  ابوحاتم و ابوزرعه و دارقطنی و بیھقی و ابن الجوزی این حدیث را ضعیف دانسته
که بخاری و مسلم از  این سبیھقی گفت: کفایت است در ترجیح حدیث به روایت بسره

اند، در حالی که امامان بخاری و  دهکدام از راویان حدیث طلق بن علی روایت نکر ھیچ
 ساند. امام شافعی کنندگان حدیث بسره را مورد اعتماد دانسته ی روایت مسلم ھمه

فرمود: در خصوص روایت طلق بن علی از پسرش قیس بن طلق پرسیدم و کسی را 
توانیم خبر او را بپذیریم. ابوحاتم و ابوزرعه  نیافتم که او را بشناسد، بنابراین نمی

گفتند: قیس بن طلق کسی نیست که به روایت او اعتماد شود و او را به یک باره 
 ضعیف دانستند.

برآنند که دست  شالحاصل: امام شافعی و امام احمد و جماعتی از صحابه و تابھین
 آید: که در حدیث بسره می کند چنان زدن به آلت مردی، وضو را باطل می

َة بِنِْت َصْفوَ  َوَ�نْ  -٧٩ ِ  لانَ �رُْسَ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
 «قَاَل:  صأ

ْ
أ ». َمْن َمسَّ َذَكَرُه فَلْيَتَوَضَّ

ْخرََجُه 
َ
ِمِذيُّ  ،اخلَْمَسةُ أ ْ َحُه الرتِّ ٍء يِف َهَذا  ،وََصحَّ َصحُّ يَشْ

َ
: ُهَو أ َوا�ُْن ِحبَّاَن َوقَاَل ابُلَخارِيُّ

افيِِع و ابَلاِب. خرََجُه الشَّ
َ
ارقُطِ� و ابن اجلَاُرودو م�احلَاو ابُن ُخَز�َمةو أمَحدَ و أ قَاَل ادلَّ

َحُه ابن مِع�و َصِحيٌح ثَابٌِت   احلَاِز�.و ابَليَهيِق و َصحَّ
 صبسره دختر صفوان بن نوفل قرشی اسدی از زنان صحابه است که با رسول الله

که  بیعت نمودند. حدیث به روایت او بر حدیث طلق بن علی رجحان دارد، برای این
ی منوره مرکز  اند. او در شھر مدینه ی بسیاری حدیث به روایت او را صحیح دانسته ائمه

 کس روایت او را رد ننمود. مھاجرین و انصار این حدیث را روایت نمود و ھیچ
رکس دست به آلت مردی خود زد و ھ«فرمود:  صتفسیر حدیث: رسول الله

ای در  ، و نبودن پرده»ای در میان نبود، وضو او باطل شده و باید از نو وضو بگیرد پرده
 میان از این جھت گفته شده که:

 فَرِْجِه، لَيَْس ُدوَ�َها ِحَجاٌب صحيحه: (يف  اخرج ابن حبان
َ

َحُدُ�ْم �ِيَِدهِ إىِل
َ
فىَْض أ

َ
إَِذا أ

 ).يِْه الْوُُضوءُ َ�َقْد وََجَب َعلَ 
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ھرگاه یکی از شما دست خود را به شرمگاه خود رسانید «فرمود:  صرسول الله
یعنی رسیدن ». ای در میان باشد، وضو بر او واجب گردیده است که پرده بدون این

 باشد. دست به شرمگاه مبطل وضو می
وضو ای در میان باشد ناقض  که پرده الحاصل: دست زدن به شرمگاه بدون این

ی اھل سنت: امام شافعی و امام احمد دست زدن به آلت مردی  ی اربعه است. و از ائمه
دانند. و مس فرج حتی اگر از خردسال باشد باز ھم ناقض وضو  را ناقض وضو می

 باشد. می
 داند. دست زدن به آلت مردی را ناقض وضو نمی سو امام ابوحنیفه

فتن از دست زدن به فرج را مندوب بنا به اختالف حدیث: وضو گر سامام مالک
 دانسته و واجب ندانسته است.

گیرد،  و در مذھب بزرگان مالکیه، مادری که طھارت بچگان خردسال خود می

واهللا سبحانه وتعالی أعلم. وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآله شود.  وضویش باطل نمی

 وصحبه وسلم.

ِ  :لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -٨٠ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْو راَُعٌف «قَاَل:  صأ

َ
ٌء أ َصابَُه يَقْ

َ
ْو قَلٌَس  ،َمْن أ

َ
ْو  ،أ

َ
أ

 َمْذٌي فَلْيَنرَْصِْف 
ْ
أ  َ�تلََكَّمُ  ،ُ�مَّ يِلنَْبِ ىلَعَ َصَالتِهِ  ،فَلْيَتَوَضَّ

َ
ْخرََجُه ابُن َماَجة ». وَُهَو يِف َذلَِك ال

َ
أ

مْحَُد َوَ�ْ�ُُه.
َ
َفُه أ  وََضعَّ

 بیان کلمات:
 چه از معده از طریق دھن بیرون ریزد. فراغ، آنء: به معنی است قی

 آید. رعاف: خونی که از بینی می
 آید. ی آروغ به حلق می پری به وسیله قلس: چیزی از خوراکی که موقع شکم

 آید. مذی: اب یکه موقع تحریک جنسی از مرد می
 ی این چھار تا پلید است. و ھمه

 بیان حدیث:
ء و یا رعاف و یا قلس و یا مذی باشد در  کسی که دچار قی«فرمود:  صرسول الله

حالی که در نماز بود، وضوی او نقض شده و باید از نو وضو بگیرد و وقتی که وضو 
 ».که سخن بگوید نماز خود را تکمیل نماید گرفت بدون این

نتیجه  ی ابطال وضو و در یعنی پیش آمدن ھر یک از این چھار مورد در نماز، مایه
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ی باطل شدن نماز است که باید از نماز بیرون رود و وضو بگیرد و موقعی که وضو  مایه
گرفت و سخنی نگفت به نماز ایستد و نماز خود را تکمیل نماید، مثًال در قیام رکعت 

ء کرد، از نماز بیرون رود و دھن خود را بشوید و وضو بگیرد و بیاید  دوم بود که قی
 نماز را تکمیل نماید، اگر نماز بیش از دو رکعت است. رکعت دوم یا باقی

ی رسول  این حدیث را ابن ماجه روایت نمود و آن را مرفوع دانست، یعنی فرموده
 باشد. می صالله

ی  اند که حدیث ضعیف است و مرفوع نیست و از گفته امام احمد و غیره گفته
اند: صواب  بیھقی گفتهاست. بنابراین حدیث مرسل است. و امام احمد و  لعایشه

گوید:  این است که این حدیث مرسل است. ھرکسی که قایل به حجیت مرسل است، می
ء و رعاف را مبطل  ھا قی گردد. حنفی ء و رعاف و قلس و مذی باطل می وضو به قی

ء پردھن باشد، چنان که در حدیث به روایت  اند که قی دانند ولیکن شرط کرده وضو می
 ، اگرچه حدیث عمار در این مطلب باز ھم ضعیف است.آمده است سعمار

چنین بیرون  ء پردھن نزد بزرگان حنفیه مبطل وضو است. و ھم که گفتیم قی چنان
آمدن خون از ھر جای بدن نیز نزد آنان مبطل وضو است. و قلس اگر به معده برگشت 

 ء را دارد. حکم قی
کدام مبطل وضو نیست. و مذی به  ھیچء و نه رعاف و نه قلس  ھا نه قی و نزد شافعی

 آید: اجماع علما مبطل وضو است. و در حکم بیرون آمدن خون از بدن حدیث انس می

 که آن ھم ضعیف است. ،»ولَم َ�تَوَضأ َص�َّ اْحتََجَم و«
الحاصل: به اجماع فقھا خروج مذی و ھرچه از یکی از دو راه جلو و پشت بیرون آید 

 مبطل وضو است.
مھور فقھا بیرون آمدن خون از ھر جای بدن غیر از جلو و پشت وضو را و نزد ج
کند. فقط نزد بزرگان حنفیه مبطل وضو است. و قلس ھم نزد جمھور علما  باطل نمی

ء دارد که بیان شد. و ھرگاه  چه به معده برگشت حکم قی کند، چنان وضو را باطل نمی
ی بدن از نماز بیرون رفت به آن فردی به سبب حدوث پلیدی در دھن و یا در ھر جا

گردد و باید آن نماز را از نو بخواند. و حدیث به سبب مرسل بودنش مورد  نماز برنمی

واهللا سبحانه وتعالی أعلم وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآله حجت قرار نگرفته است. 

 وصحبه وسلم.
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َل انلَّ بَجابِِر بِْن َسُمَرةَ  َوَ�نْ  -٨١
َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
ُوِم الَغنَمِ  صيِبَّ : أ

ُ
 ِمْن حل

ُ
أ تَوَضَّ

َ
قَاَل:  ؟أ

ُوِم اِإلبِلِ » إِْن ِشئَْت «
ُ
 ِمْن حل

ُ
أ تَوَضَّ

َ
ْخرََجُه ُمْسِلم.». َ�َعمْ «قَاَل:  ؟قَاَل: أ

َ
 أ

روایت نمود که: مردی از رسول  سدر صحیح خود از جابر بن سمره /مسلم
، »اگر خواستی«پرسید: آیا از خوردن گوشت گوسفند وضو بگیریم؟ فرمود:  صالله

یعنی به اختیار خودت. آن مرد دوباره پرسید: آیا از خوردن گوشت شتر وضو بگیرم؟ 
 ».بله«فرمود: 

و در معنی ھمین حدیث راجع به وضو نگرفتن از خوردن گوشت گوسفند و وضو 
که ابوداود و ترمذی و ابن ماجه و غیرشان گرفتن از خوردن گوشت شتر، حدیثی است 

بِِل، «فرمود:  صاند که رسول الله روایت کرده ساز براء بن عازب ِ
ْ

ُوِم اإل
ُ
ئُوا ِمْن حل تَوَضَّ

َغنَمِ 
ْ
ُوِم ال

ُ
ئُوا ِمْن حل  تَوَضَّ

َ
از خوردن گوشت شتر وضو بگیرید و از خوردن گوشت «؛ »َوال

ی حدیث گفته است: در میان علمای حدیث  ابن خزیمه از ائمه». گوسفند وضو مگیرید
که  ام و این حدیث صحیح است، برای این ھیچ اختالفی در صحت حدیث ندیده

 کنندگان ھمه عدل ھستند. روایت
بنابراین ھمین حدیث دلیل است بر نقض وضو از خوردن گوشت شتر. و امام احمد 

تمسک جسته و  و اسحاق بن راھویه و ابن المنذر و ابن خزیمه به ھمین حدیث
اند: خوردن گوشت شتر مبطل وضو است. و امام بیھقی ھمین را اختیار نمود و  گفته

اند: اگر  آن را از اصحاب حدیث نقل نمود. و از امام شافعی حکایت نمود که گفته
نمایم.  ی وضو گرفتن از گوشت شتر به صحت برسد من بر آن اعتماد می حدیث درباره

 ص دو حدیث صحیح وجود دارد.بیھقی گفت: در این خصو
برخالف آن نظر دارند. و از امامین   و از تابعین رحمھم الله شو جماعتی از صحابه

شافعی و ابوحنیفه روایت شده است که این دو حدیث در خصوص وضو از خوردن 

نَُّه «گوشت شتر منسوخ شده به حدیث صحیح: 
َ
مَر�ن ِمنُه َعدم الوُُضوء ِممَّ اك�

َ
ا َن آخُر األ

ِت انلَّار خرََجُه: أبوداود». َمسَّ
َ
برواية من جابر بن  /ابن حبانو النسايئو الرتمذيو أ

چه به  این بود که از خوردن آن صآخرین دستور رسول الله« .بعبدا� انصاري
 ».شود آتش پخته شده وضو الزم نمی

که حدیث اخیر عام است و  شود، برای این گفت: ادعای نسخ صحیح نمی /نووی
دو حدیث قبلی خاص است. صاحب سبل السالم گفت: این گفتار بر این پایه است که 
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 شود، وقتی که خاص قبل از عام باشد. خاص به عام نسخ نمی
و این مسأله نزد علمای اصول مورد اختالف است؛ یعنی ادعای نسخ به حال 

چه به آتش پخته شده، خواه  رساند از آن ماند و گرفتن حدیثی که می ش میخود
 ماند. خواھد، به حال خود می گوشت شتر باشد و خواه گوشت غیر آن باشد وضو نمی

اند: امر به وضو گرفتن بعد از خوردن گوشت شتر برای  و بعضی از علما گفته
 است. استحباب است نه برای وجوب، و ظاھر حدیث برخالف آن

کند. گفته شده که اتفاق بر وضو  اما خوردن گوشت گوسفند، وضو را باطل نمی
 نگرفتن از خوردن گوشت گوسفند است.

اما امام بغوی در شرح السنه از بعضی از علما حکایت کرده است که ھرچه به آتش 
روایت شده که از  سپخته شده خوردن آن ناقض وضو است. و از عمر بن عبدالعزیز

 گرفت. ن شکر وضو میخورد
گفت: از حدیثی که وضو گرفتن از خوردن گوشت گوسفند را اختیاری  /صنعانی

که بعد از خوردن  شود که تجدید وضو سنت است، زیرا پس از این دانست معلوم می
 ی وضوی مجدد را به او داد. گوشت گوسفند وضو را الزم او ندانست، اجازه

 اهللا علی سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.واهللا سبحانه وتعالی أعلم. وصلی 

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٨٢
َ
ِ  سأ َل َميْتًا فَلْيَْغتَِسْل  :ص قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َوَمْن مَحَلَُه  ،َمْن َغسَّ

 
ْ
أ ْخرََجهُ  ».فَلْيَتَوَضَّ

َ
مْحَدُ  :أ

َ
نَه ،َوالنََّسايِئُّ  ،أ ِْمِذيُّ وََحسَّ مْحَُد:  َوالرتِّ

َ
 يَِصحُّ يِف َهَذا ابَلاِب َوقَاَل أ

َ
ال

ءٌ   .يَشْ
کسی که میت را شست، بدن بشوید، و کسی که میت را «فرمود:  صرسول الله

 ».حمل نمود، وضو بگیرد
که  ترمذی این حدیث را حسن دانست و ابن حبان آن را صحیح دانست، برای این

ندانست بدین در روایت ایشان اسناد حدیث ضعفی ندارد. امام احمد که آن را صحیح 
 جھت است که روایت او از طریق ضعیف است.

طریق یاد  ١٢٠گفت که: بعضی از اصحاب حدیث برای آن  قاضی القضاة ماوردی
 اند. کرده

امام احمد این حدیث را منسوخ دانست به حدیثی که به روایت ابن عباس است، و 

لَيَْس «رمود: ف صروایت نمود که رسول الله ببیھقی آن را از عبدالله بن عباس
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لْتُُموُه، إِنَّ َميِّتَُ�ْم  نمِ َعلَيُْ�ْم   ،لَيَْس بِنََجٍس َ�ُموُت َطاِهراً وَغْسِل َميِِّتُ�ْم ُغْسٌل إَِذا َغسَّ
يِْديَُ�مْ 

َ
ْن َ�ْغِسلُوا أ

َ
 ».فََحْسبُُ�ْم أ

که میت شما به  وقتی که شما میت خود را شستید غسلی بر شما نیست، برای این«
ھای خود را  میرد و پلید نیست و بنابراین کفایت است که شما دست حال پاکی می

بشوییدم. ولکن بیھقی بعد از روایت این حدیث آن را ضعیف دانست، اما حافظ ابن 
حجر عسقالنی گفت که: حدیث ضعیف نیست و رجال اسناد آن ھمه ثقه ھستند و 

 حدیث ابن عباس حدیثی است حسن.
ان دو حدیث چنین گفت: حدیث به روایت ابوھریره گاه ابن حجر برای جمع می آن

داللت دارد بر سنت بودن بدن شستن کسی که میت را شست. و مؤید این جمع 
: بحدیثی است با اسناد صحیح به روایت عبداله پسر امام احمد از عبدالله بن عمر

ُل الَميَِّت «   ،ُكنَّا ُ�َغسِّ
َ

شستیم و از ما  ما میت را می« ؛»َ�ْغتَِسُل فَِمنَّا َمْن َ�ْغتَِسُل َوِمنَّا َمْن ال
کردند و کسانی بودند که از شستن میت  کسانی بودند که از شستن میت غسل می

 ».کردند غسل نمی
الحاصل: با ثبوت حدیث بر غسل کسی که میت را شست و وضو گرفتن کسی که 

عمل  که مذھب شافعی است، عذری ندارد کسی که بخواھد میت را حمل نمود، چنان

 واهللا سبحانه وتعالی أعلم، وصلی اهللا علی سدنا حممد وآله وصحبه وسلم. به آن ننماید.

يِب بَْ�رٍ  َوَ�نْ  -٨٣
َ
ِ بِْن أ ي َكتَبَُه رَُسوُل   :بَ�بِْد ا�َّ ِ

َّ
ِكتَاِب اذل

ْ
نَّ يِف ال

َ
 صاهللا أ

 َطاِهرٌ «بِن َحْزٍم: ِلَعْمِرو 
َّ

 َ�َمسَّ الُقْرآَن إِال
َ

ْن ال
َ
َوا�ُْن  ،َووََصلَُه النََّسايِئُّ  ،اُه َمالٌِك ُمرَْسالً َروَ  ».أ

 وَُهَو َمْعلُوٌل. ،ِحبَّانَ 
در اوایل ظھور اسالم ایمان آورد. مادر او و اسما  ببکر صدیق عبدالله بن ابی

ی طایف تیری به او رسید که خوب شد و پس از  بنت ابی بکر یکی است. در واقعه
یازده ھجری در زمان خالفت پدرش در مدینه مدتی دوباره عود کرد. در سال 

 درگذشت.
ای به فرمان رسول  که نوشته اوًال حکم حدیث: حدیث صحیح است برای این

اند. ابن عبدالبر  ی مردم آن را مقبول دانسته که نزد عمرو بن حزم بوده ھمه صالله
که این  از حفاظ حدیث گفت: این حدیث به حدیث متواتر شباھت بسیار دارد، برای این

 نوشته نزد ھمه مقبول بوده است.
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تر  ای باشد که صحیح و یعقوب بن سفیان از حفاظ حدیث گفت: گمان ندارم نوشته
که صحابه و تابعین به آن اعتماد داشتند. و عمر بن  نوشته باشد، برای ایناز این 

عبدالعزیز و زھری که امام عصر خود در حدیث است، گواھی به صحت این حدیث 
 اند. داده

و اما مصنف که این حدیث را معلول دانست، از این جھت این حکم بر حدیث نموده 
ان بن داود است، سلیمان بن داود یمانی که تصور کرده یکی از راویان آن که سلیم

است که علمای حدیث بر ترک روایت او اتفاق دارند، در حالی که سلیمان بن داود در 
ی  این حدیث سلیمان بن داود خوالنی است که ثقه و مورد اعتماد است. و از ائمه

ن بن حدیث: ابوزرعه و ابوحاتم و عثمان بن سعید و جماعتی از حفاظ حدیث از سیلما
اند. بنابراین حدیث صحیح  اند و او را به درستی ستوده داود خوالنی به خوبی یاد کرده

 است و اشکالی ندارد.
ای بر آن عارض شده و آن را  ھای پیچیده و اما حدیث معلول: حدیثی است که سبب

گاھی به آن اختصاص به دانشمندان بلندپایه در حدیث  از اعتماد انداخته است. و آ
دھند و  که اطالعی واسع در حدیث دارند و راویان آن را به درستی تشخیص میدارد 

نامند  گونه را حدیث معلل و معلول می دانشی راسخ در اسانید و متون حدیث دارند. این
 نامند. چنین آن را معل می و ھم

ی او  و اما عمرو بن حزم: او عمرو بن حزم بن زید خزرجی نجاری است که کنیه
ی  باشد و اولین مشاھد او واقعه می صی رسول الله باشد. او از صحابه ک میابوالضحا

او را به نجران یمن فرستاد تا مردم را  صخندق است. ھفده ساله بود که رسول الله
در دین دانا سازد و قرآن را به مردم بیاموزد و زکات از آنان بگیرد و به دستور رسول 

که فرایض و سنن و صدقات و دیات را بیان ای برای او نوشته شد  نوشته صالله
که صنعانی از ابن عبدالبر نقل  در مدینه درگذشت، چنان سنمود. او در خالفت عمر می

 نمود.

 َطاِهرٌ «ی طاھر که در حدیث آمد:  و اما کلمه
َّ

 َ�َمسَّ الُقْرآَن إِال
َ

ْن ال
َ
دست به « ؛»أ

ال دارد پاک از حدیث اصغر ی طاھر احتم کلمه». قرآن نزند، مگر کسی که پاک است
تواند  وضو نمی که مذھب امام شافعی است که بی باشد، یعنی دارای وضو باشد، چنان

دست به قرآن بزند و یا آن را حمل نماید، مگر وقتی که قرآن کمتر از تفسیر آن باشد، 
که قرآن در کیف و چمدان است  مثًال یک سطر قرآن و سه سطر تفسیر آن باشد، یا این
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 نماید. و مذھب بزرگان حنابله مثل مذھب شافعی است. آن را حمل می و
و احتمال دارد که مقصود از طاھر، پاک از حدث اکبر باشد که ُجُنب و یا حائض 

 که مذھب امام ابوحنیفه است. نباشد، چنان
و در مذھب بزرگان مالکیه، مراد از طاھر، با وضو بودن است، مگر برای معلم و 

 اه برای حرز باشد.متعلم و ھرگ
 ی: چنین آیه و ھم

هُ ﴿ ُرونَ إِ�َّ  ۥٓ �َّ َ�َمسُّ  .]٧٩[الواقعة:  ﴾٧٩ٱلُۡمَطهَّ
 ». توانند دست به قرآن بزنند، مگر مردمی که از حدث اکبر و اصغر پاک باشند نمی«

ی فقھا بھتر آن است که موقع مس و دست زدن به قرآن وضو  الحاصل: نزد ھمه
ی فقھا اگر قرآن در میان بار باشد، مثل حمل قرآن که در  ھمهداشته باشد و نزد 

چمدان است و لباس و غیره در آن است، بدون وضو حمل چمدان که قرآن در آن 
ی اھل سنت تفصیلی دارد که باید به  است جایز است. و در ھر یک از مذاھب چھارگانه

 م.ھای بزرگ فقھی مراجعه شود. والله سبحانه و تعالی أعل کتاب

ِ  لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -٨٤ ْحيَانِهِ يَ  صقَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
َ ىلَعَ لُكِّ أ  َرَواهُ  .ْذُكُر ا�َّ

. ،ُمْسِلمٌ   وََعلََّقُه ابُلَخارِيُّ
نمود. یعنی ھمیشه  در ھمه حال یاد خدا می صگفت که: رسول الله لعایشه

 زبان او به یاد خدا مشغول بود.
این است که در حاالتی که مناسبت با یاد خدا داشت خدا را  و مقصود از ھمه حال

فرمود. و خدا را به تسبیح و تھلیل و تکبیر و تحمید حتی در حال جنابت یاد  یاد می
که در حدیث صحیح که در  کرد، چنان ت نمی کرد. اما قرآن را در حال جنابت قراء می

 :سنسایی و ابن ماجه از علی آید به روایت احمد و ابوداود و ترمذی و باب غسل می
قرآن را به ما  صرسول الله« ؛»ُ�ْقِرُ�نَا الُقْرآَن َما لَْم يَُ�ْن ُجنُبًا صا�َّ  اَكَن رَُسوُل «

 ».کرد داد، مگر در حال جنابت که قرآن را قراءت نمی تعلیم می
 بنابراین قراءت قرآن در حال جنابت، اگرچه از حفظ باشد روا نیست.

در حاالتی که با تعظیم قرآن مناسبت ندارد،  ألاءت قرآن و یاد خدایچنان قر و ھم
 مانند در حال بول و غائط و جماع نیز حرام است.

جا برای بیان کردن این است که در حالت  قصد مصنف از آوردن حدیث در این
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وضویی ـ جز در حاالتی که یاد شد ـ در باقی حاالت یاد خدا به تسبیح و  حدث و بی
 تکبر و تحمید و استغفار و دعا و ثنا ھمه جایز است. تھلیل و

که در حدیث صحیح آمده  و یاد خدای جل و عال باید ورد زبان مؤمن باشد، چنان

 يََزاُل لَِسانَُك َرْطبًا ِمْن ِذْكر« است:
َ

ھمیشه باید زبانت به یاد خدا مشغول باشد و « ؛»ال
 ».دمی از یاد خدا غفلت نورزد

اوقاتی که انسان مشغول عملی نافع است، موقعی که طالب علم و باید دانست 
مشغول تحصیل علم است، موقعی که معلم به تعلیم علوم اشتغال دارد، مادامی که 

ی این احوال در حکم اشتغال به ذکر و ثنا  کند، در ھمه مجاھد از دین و وطن دفاع می
االنبیاء  یاد خدا و درود بر خاتمباشد. و ھر دعا باید آغاز و فرجام آن به  می ألبر خدای

 و آل و اصحاب و اتباعش باشد.
است که امام بخاری حدیث را بدون اسناد  اشاره به این» یوعلقه البخار«ی  کلمه

 آورده و اشاره نموده که صحیح است ولیکن به شرط او نیست.
به دل در و مقصود از منع ذکر و یاد خدا در حاالتی که منع شد، ذکر زبانی است، اما 

 ھمه حاالت جایز است. والله سبحانه و تعالی أجل و أعلم و أعظم.

�َِس  َوَ�نْ  -٨٥
َ
نَّ انلَّيِب  :سبِن َمالٍِك  أ

َ
  ،ِاْحتََجَم وََص�َّ  صأ

ْ
أ ْخرََجُه  ».َولَْم َ�تَوَضَّ

َ
أ

اَرُ�ْطِ�   َويَلَّنَُه. ،ادلَّ
نَّ و قَاَل ادلاُر قُطِ�: ُهَو لَ�يَعِ� 

َ
 لَيَس بِالَقوِي.و يِف إسنَاِدهِ َصاِلح بن ُمَقاتِلَذلِِك ِأل

حجامت گرفت و وضو تازه  صروایت است که رسول الله سو از انس بن مالک
 نکرد و نماز خواند.

امامین شافعی و مالک و جماعتی از صحابه و تابعین برآنند که بیرون آمدن خون از 
دلیل این حدیث که یاد شد و  کند، به غیر از دو راه که یاد شد وضو را باطل نمی

ْو ِر�ٍح « حدیث:
َ
 ِمْن َصوٍْت أ

َّ
 وُُضوَء إِال

َ
مَحد»ال

َ
خرََجه: أ

َ
َحُه:الرتمذي و ، أ وضو الزم « وََصحَّ

 ».گردد مگر از شنیدن صدا یا بو نمی

ْو َسَماٍع «و به ھمین معنی است روایت احمد و طبرانی: 
َ
 ِمْن ِر�ٍح أ

َّ
 وُُضوَء إِال

َ
و  ،»ال

کند، مگر وقتی که  است که خروج خون از غیر سبیلین وضو را باطل نمی این اصل
 دلیل بر باطل کردن خون به ثبوت برسد و دلیلی بر آن به ثبوت نرسیده است.

ِ سُمَعاِو�َةَ  َوَ�نْ  -٨٦ هِ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ نَاَمْت الَعيْنَاِن فَإَِذا  ،الَعْ�ُ ِوَ�ُء السَّ
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مْحَدُ  ».الِوَ�ءُ ِاْستَْطلََق 
َ
رَبَاِ�ُّ  ،َرَواُه أ  .َوالطَّ

 �َ «َوَزاَد  -٨٧
ْ
أ يِب َداوَُد ِمْن َحِديِث ». َمْن نَاَم فَلْيَتَوَضَّ

َ
َ�اَدُة يِف َهَذا احلَِديِث ِعنَْد أ وََهِذهِ الزِّ

: ُدو سيلَعِ  ِْسنَاَديِْن َضْعٌف. »ِاْستَْطلََق الِوَ�ءُ «َن قَْوهِلِ
ْ

 َوِ� الِكَ اإل
بکر بن ابی مریم  یکی از رواة آن، بقیه از ابی سم حدیث: اسناد حدیث معاویهحک

 است و او ضعیف است.

هِ «که لفظ آن.  ساما حدیث علی  �َ  ،الَعْ�ُ ِوَ�ُء السَّ
ْ
أ ، امام باشد می »َمْن نَاَم فَلْيَتَوَضَّ

است و منذری و نووی و ابن  ستر از حدیث معاویه ثابت ساحمد گفت: حدیث علی
اند و این دو حدیث داللت دارند که خواب  الصالح حدیث علی را حدیث حسن دانسته

کند، اما چرت  وضویی است. از این رو خواب عمیق وضو را باطل می ی حدوث بی مظنه
 کند. زدن و خواب متمکن وضو را باطل نمی

وقعی که شخص به خواب ی نگھداری وضو است و م بیداری مایه«معنی حدیث: 
دھد و در حال خواب ممکن است باد از شخص بیرون رود و  رفت اختیار از دست می

 ».وضوی او باطل شود
کلمات: العین: چشم. یعنی باز بودن چشم و بیداری، وکاء بند سر. السه: ُدُبر 

نامت (پشت). تا شخص بیدار است، مثل این است که دبر بسته و به اختیار است، فاذا 
شود، الوکاء: بند سر. السه:  العینان: وقتی که دو چشم به خواب رفتند، استطلق: باز می

دبر. فمن نام فلیتوضا: کسی که به خواب رفت وضویش باطل شده و از نو وضو بگیرد. 
بندند تا چیزی از کیسه بیرون نریزد. بیداری  وکاء بندی است که سر کیسه به آن می

 گردد. وضویی می ه دانست که مانع از حدوث بیرا مانند بند سر کیس
چه دور و بر  خبر از بدن و از آن و قصد از نوم: خواب عمیق است که انسان را بی

سازد. اما چرت و خواب کسی که متمکن نشسته و مقعد را به زمین  اوست می
 سازد. چسبانیده وضو را باطل نمی

در سال فتح مکه در سال ھشتم شرح حال معاویه بن ابی سفیان: معاویه و پدرش 
از ازواج طاھرات است  لکه خواھرش ام حبیبه ھجری مسلمان شدند. و نظر به این

احترامی داشت و از نویسندگان وحی بود. بعد از وفات  صدر خدمت رسول الله
والی شام شد و چھل سال در شام ماند تا  سبرادرش یزید بن ابی سفیان از طرف عمر

 سالگی در سال شصت ھجری در ماه رجب در دمشق درگذشت. ٧٨که در عمر  این
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يِب َداوُدَ  -٨٨
َ
يًْضا َوِأل

َ
الوُُضوُء ىلَعَ َمْن نَاَم إِ�ََّما «َمْرفُواًع:  بَ�ْن ِابِْن َ�بَّاٍس  ،أ

يًْضا. »ُمْضَطِجًعا
َ
 َوِ� إِْسنَاِدهِ َضْعٌف أ

روایت دارد، روایتی که مرفوع است و رسول  بو ابوداود باز ھم از ابن عباس
وضو در حقیقت بر کسی الزم است که بر پھلو بخوابد و خواب او «فرماید:  می صالله

 ».عمیق باشد
و این حدیث دلیل مذھب شافعی است که اگر در حالی که متمکن نشسته به خواب 

 شود. رفت وضویش باطل نمی

 َمْن نَاَم �َ « و درجمع میان دو حدیث:
ْ
أ  ،»إِ�ََّما الوُُضوُء ىلَعَ َمْن نَاَم ُمْضَطِجًعا« و ».فَلْيَتَوَضَّ

دھد، خوابیده اختیار خود را از  این است که در خوابی که در حال تمکن دست می
دست نداده و در خوابیدن بر پھلو که غالبًا خواب به آن صورت است، خوابیده اختیار 

رساند که مطلق خواب،  د. و حدیث اولی میدھ حفظ خود را از نواقض وضو از دست می
ناقض وضو است و حدیث دوم، خواب را به حال اضطجاع و عمیق بودن خواب مقید 

 نماید. می

ِ  :بِابِْن َ�بَّاٍس  وََعِن  -٨٩ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
يَْطاُن يِف «قَاَل:  صأ َحَدُ�ُم الشَّ

َ
يِت أ

ْ
يَأ

ْحَدَث  ،َصَالتِهِ 
َ
نَُّه أ

َ
فَإَِذا وََجَد َذلَِك فََال َ�نرَْصُِف  ،َولَْم ُ�ِْدْث  ،َ�يَنُْفُخ يِف َمْقَعَدتِِه َ�يَُخيَُّل إيَِلِْه �

َد  ْو َ�ِ
َ
ْخرََجُه الزَبَّارُ  ».ِر�ًاَحىتَّ �َْسَمَع َصْوتًا أ

َ
نام او ابوبکر احمد بن عمرو بن عبدالخالق  :أ

حافظ العالمه المشھور، شیخ او طبرانی است و دارقطنی بصری، صاحب مسند کبیر، ال
 او را ستوده است.

موقعی که شما در نماز «فرمود:  صروایت است که رسول الله باز ابن عباس
دمد تا گمان ببرد که بادی از او بیرون  آید و در مقعد او می ھستید شیطان نزد او می

بیرون نرفته و شیطان او را به رفته و نمازش باطل شده در حالی که بادی از او 
وسواس انداخته است، ھرگاه چنین حالتی برای نمازگزار پیش آمد از نماز خود بیرون 

 ».که صدایی بشنود یا بویی حس کند نرود تا این
فھماند که شیطان حتی در حال نماز ھم انسان را به حال خود  حدیث به ما می

اگر بتواند او را آشفته نماید و از نماز خارج خواھد از طریق وسوسه ھم  گذارد و می نمی
ی شیطان نرویم و یقین  به ما تعلیم فرمود که دنبال وسوسه صکند، اما رسول الله

ی شیطان از دست ندھیم و موقعی از نماز بیرون برویم که یقین  طھارت را به وسوسه
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اید در برابر وضویی باشد از شنیدن صدای باد یا بوییدن آن، زیرا مؤمن ھمیشه ب بی
ی او عمل ننماید. و شاید  ی شیطان بیدار باشد و فریب او را نخورد و به وسوسه وسوسه

ی شیطان و پذیرفتن آن  شوند از راه پیروی وسوسه بیشتر افرادی که دچار وسواس می
 باشد.

 که: حکم حدیث، صحیح است برای این

ْصلُهُ  -٩٠
َ
ِحيَحْ�ِ ِمْن َحِديِث َ�بْ  َوأ ِ بِْن َز�ْد ٍيِف الصَّ  .ِد ا�َّ

يِب ُهَر�َْرةَ َولُِمْسِلمٍ  -٩١
َ
ُْوهُ  س: َ�ْن أ

َ
�. 

ی شیطان در  اصل این حدیث در گرفتن یقین طھارت و نپذیرفتن وسوسه
اند و مسلم به تنھایی مانند  صحیحین بخاری و مسلم از عبدالله بن زید روایت نموده

از حدیث این باب  ٦٥ی  روایت نموده است که در شماره سھمان حدیث را از ابوھریره
 روایت شد.

يِب َسِعيدٍ َولِلَْحاِ�مِ  -٩٢
َ
يَْطانُ «َمْرفُواًع:  س. َ�ْن أ َحَدُ�ُم الشَّ

َ
َ�َقاَل: إِنََّك  ،إَِذا َجاَء أ

ْحَدثَْت 
َ
ْخرََجهُ » فَلْيَُقْل: َكَذبَْت  ،أ

َ
 .»َ�ْفِسهِ فَلْيَُقْل يِف «ِا�ُْن ِحبَّاَن بِلَْفِظ:  :َوأ

ھرگاه شیطان «فرمود:  صروایت نمود که رسول الله سحاکم از ابوسعید خدری
تان انداخت و گفت:  نزد یکی از شما آمد، یعنی ھرگاه شیطان این وسواس را به دل

در دل «و در روایت ابن حبان: ». وضو نشدم گویی بی وضو شدی. بگوید: دروغ می بی
ام و نماز خود را ادامه  وضو نشده گویی و من بی می که تو ای شیطان دروغ» خود بگوید

 دھد.

 اُب َقَضاِء الَحاَجةبَ 
باب قضاء «که این باب را  قصد از حاجت، بیرون آمدن بول و غائط است. این

َحدُ « اند که فرمود: اند، آن را از این حدیث گرفته نامیده» الحاجة
َ
. »م حِلَاَجِتهِ �إَذا َ�َعَد أ

 �َستَِطب « اند که از این حدیث گرفته شده: نامیده» استطابه«آن را باب  و فقھا
َ

َوال
باب التخلی و «و محدثین این باب را ». طھارت را به دست راست نگیرد«؛ »�ِيَِميِنهِ 

َحدُ « اند که آن ھم از حدیث: نامیده» البراز
َ
ھرگاه یکی از شما «؛ »م اخلََالءَ �إَِذا َدَخَل أ

کسی که نزدیک آب آشامیدنی مردم « :»الرَبَاُز يِف الَمورِد« و حدیث:». به خال داخل شد
ی این عبارات صحیح است  و ھمه». گیرد قضای حاجت کند مورد لعنت مردم قرار می
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 ی آنھا یکی است. و مقصود در ھمه

�َِس بِْن َمالٍِك  َ�نْ  -٩٣
َ
ِ  سأ  »َخاَ�َمهُ َضَع إَِذا َدَخَل اخلََالَء وَ  صقَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْرَ�َعةُ 
َ
ْخرََجُه األ

َ
 وَُهَو َمْعلُوٌل. ،أ

معلول بودن آن از این روست که از روایت ھمام از ابن جریح از زھری از انس بن 
که ھمام از  کنندگان این حدیث ھمه ثقه و معتبرند، جز این باشد. روایت می سمالک

زھری نشنیده بلکه از زیاد بن سعد از زھری روایت دارد و روایت ھمام از زیاد بن سعد 

نَّهُ  وَ «از زھری به لفظ دیگر است: 
َ
ََذ  صُهَو � رسول « ؛»َخاتَماً ِمن َوَرٍق ُ�مَّ الَقاهاختَّ

که وھم در حدیث ». ساخت از نقره و سپس آن را از دست انداختانگشتری  صالله
از ھمام است، اگرچه ھمام شخصی ثقه و معتبر است. امام احمد فرمود که ھمام نزد 

ی مشایخ حدیث معتبر است. بیھقی برای این حدیث شاھد آورده و حاکم نیز آن  ھمه

نَّ «را روایت نموده به این لفظ: 
َ
ِ  لَِبَس  صرَُسوَل اهللاأ ٌد رَُسوُل ا�َّ ، صَخاَ�ًما، َ�ْقُشُه ُ�َمَّ

انگشتری را پوشید که بر آن نوشته بود:  صرسول الله« ؛»إَِذا َدَخَل اخلََالَء وََضَعهُ  َ�نَ وَ 
رفت آن را از انگشتش بیرون  ، و موقعی که به کنار آب میصمحمد رسول الله

نام خدا بر آن است باید موقع رفتن چه  که آن و این حدیث داللت دارد بر این». آورد می
به کنار آب آن را با خود ھمراه نکرد و این موضوع اختصاص به انگشتر ندارد، بلکه ھر 

 توان آن را با خود به کنار آب برد. پوشیدنی که نام خدا بر آن باشد نمی

ُعوُذ بَِك ِمْن اخلُبُِث  اَللَُّهمَّ «إَِذا َدَخَل اخلََالَء قَاَل:  صانليَِب قَاَل: اَكَن  سَ�نْهُ وَ  -٩٤
َ
إِ�ِّ أ

بَْعُة. ».واخلَبَائِِث  ْخرََجُه السَّ
َ
 أ
بود که ھر موقع داخل به  صروایت است که گفت: عادت رسول الله سو از انس
برم به تو از  خدایا پناه می«فرمود:  شد با نھادن پای چپ خود در خال می مستراح می

یث را بخاری و مسلم و احمد و ابوداود و این حد». شر دیوھای نر و دیوھای ماده
 اند. ترمذی و نسایی و ابن ماجه روایت کرده

 شرح کلمات:
فرمود:  نمود می اذا دخل اخالء: یعنی وقتی که قصد داخل شدن به مستراح می

ُعوُذ بَِك ِمْن اخلُبُِث واخلَبَائِِث «
َ
ای نر و برم از شر دیوھ خدایا پناه به تو می« ؛»اَللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 َن رَُسوُل اكآورده است: » األدب المفرد«در کتاب  /که بخاری ، چنان»دیوھای ماده
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َراَد  صاهللا
َ
ن يَدُخَل اخلََالَء قَاَل: إَِذا أ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن اخلُبُِث واخلَبَائِِث «أ

َ
ُخُبث  ».اَللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

جمع خبیث، یعنی دیو نر، و خبائث: جمع خبیثه به معنی دیو ماده است. و سعید بن 
فرمود:  موقع داخل شدن به مستراح می صمنصور روایت نموده است که رسول الله

ُعوُذ بَِك ، �ِسِم اهللا«
َ
الحدیث. و معمری از حفاظ حدیث به اسنادی که بر  ..».اَللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

إِ�ِّ  اَللَُّهمَّ �ِسِم اهللا، «ست زیادت: بسم الله را روایت نمود. و ھمین گفتار: ضشرط مسلم ا
ُعوُذ بَِك 

َ
شود چه در محل مخصوصی که مستراح باشد و چه در ھر  تا آخر گفته می ..».أ

باشد، مثل  نشیند. و مقصود از خال، فضا می محل دیگری که برای قضای حاجت می
رساند  ھا مستراح خاص نداشت و ظاھر حدیث می ت خانهکه در آن وق صحرا، برای این

ُعوُذ بَِك  اَللَُّهمَّ �ِسِم اهللا، «که عبارت: 
َ
 سفرمود به طوری که انس ، تا آخر بلند می..».إِ�ِّ أ

 شنید. آن را می

�َس َوَ�نْ  -٩٥
َ
ِ  سأ ْوِي  ،يَْدُخُل اخلََالءَ  صقَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
نَا وَُغَالٌم �

َ
ُل أ مْحِ

َ
فَأ

ةً إَِداَوًة   ُمتََّفٌق َعلَيْه. .فَيَْستَنيِْج بِالَْماءِ  ،ِمْن َماٍء َوَ�َ�َ
شد و  به محل قضای حاجت داخل می صنماید که: رسول الله روایت می سانس

گرفتیم و عصایی که زیر آن آھن تیزی  من و کودکی ھمسن و سال من ظرفی از آب می
ظرف آب را از ما بگیرد و با آن طھارت  صداشتیم تا رسول الله با خود ھمراه میبود 

 نماید. این حدیث متفق علیه بین بخاری و مسلم است.
 شرح کلمات:

 آید. غالم: به معنی کودک ھفت ساله است و مجازًا برای قریب البلوغ می
 صپیغمبر: کودکی ھمسن و سال من یا کسی که مانند من در خدمت یغالم نحو

 بود.
 شود تا آب را در آن کنند. اداوة: ُدول کوچکی که از چرم ساخته می

 ادواة من ماء: ُدول کوچک دارای آب.
عنزة: عصای درازی که پایین آن آھن سرتیزی باشد برای فرو کردن در زمین برای 

 ھای دیگر. ی نماز ساختن و یا برای استفاده ستره
که  توان کودک را به خدمت گرفت، و بر این می که در حدیث داللت است برای این

که  وارد است. و احادیث داللت دارد بر آن صاستنجا و طھارت به آب از رسول الله
بردند و وقتی که  که آب برای او می گرفت. و این طھارت به آب می صرسول الله



ِة األحکاِم   ١١٠ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

شد تا  یگرفت و از نظر دور م رسید، آب را از آنان می نزدیک به محل قضای حاجت می
 خود را از نظرھا بپوشاند.

 سو به روایت نسایی از جریر سو در حدیث صحیح به روایت ابوداود از ابوھریره
مالید تا اثر  بعد از طھارت گرفتن به آب، دست خود را به خاک می صرسول الله

 شست. گاه دست خود را می استنجا از آن برود آن
ا نبود و برای قضای حاجت به صحرا ھ در آن زمان مستراح و کنار آب در خانه

رفتند تا خود را از انظار بپوشانند و خوراک به قدر حاجت و اندک  رفتند و دور می می
خوردند و روزی بیش از یک بار نیاز رفتن به مستراح نبود، مثل امروزه نبود که  می

اع خوردن چندبار در روز و پرخوری باعث رفتن چندین بار به مستراح باشد و انو
بیماری به بار آورد. در حقیقت کم خوردن و خوب خوردن، یعنی خوب جویدن 

ی گرسنگی مالیم که خود سنتی پسندیده از  خوراک و نرم کردن آن در دھان و ادامه
ھا و صرف وقت  سلف این امت است از اسباب تندرستی و نشاط و دوری از بیماری

 بھا در کارھای شایسته است. گران

. فَاْ�َطلََق َحىتَّ »ُخِذ اإلَِداَوةَ « صقَاَل: قَاَل يِل انلَّيِبُّ  سالُمِغَ�ِة بِْن ُشْعبَةَ  َوَ�نْ  -٩٦
 ُمتََّفٌق َعلَيِْه. .َ�َقىَض َحاَجتَهُ  ،َوارَى َ��ِّ تَ 

ظرف «به من فرمود:  صرسول الله«روایت شده که گفت:  سو از مغیره بن شعبه
محل قضای حاجت شد آب را از من گرفت و از ، وقتی که نزدیک »آب بگیر و با من بیا

 من دور شد و قضای حاجت نمود. این حدیث متفق علیه بین بخاری و مسلم است.
شود که باید موقع قضای حاجت خود را از انظار دور کرد و  از حدیث دانسته می

ن نزد امام احمد و ابوداود و اب سخود را پوشانید. و در حدیثی که به روایت ابوھریره
 ماجه آمده است:

رود خود را از انظار  کسی که به محل قضای حاجت می«فرمود:  صرسول الله
بپوشاند، اگر نیابد مگر رمل و شن و ماسه ھمان را جمع نماید، و پشت به آن نماید 

کند. در  آدم برای قضای حاجت بازی می که شیطان در محل نشستن بنی برای این
ر این ستر را به جا آورد خوب است و اگر به جا نیاورد، محل دور از انظار در صحرا اگ

 اشکالی ندارد.

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٩٧
َ
ِ  سأ ي َ�تََخ�َّ يِف « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ِ

َّ
ِعِنَ�: اذل ِا�َُّقوا الالَّ
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ْو ِظلِِّهمْ  ،ِر�ِق انلَّاِس طَ 
َ
 َرَواُه ُمْسِلٌم. ».أ

بپرھیزید از دو کاری که باعث لعنت «فرمود:  صگفت: که رسول الله سابوھریره
که در روایت مسلم آمده: آن دو کار باعث لعنت کدامند؟  گفتند چنان». شود مردم می

نماید در راه عبور و مرور مردم و کسی که قضای  کسی که قضای حاجت می«فرمود: 
را روایت این حدیث  سمسلم». نشینند ای که مردم در آن می نماید در سایه حاجت می

 نمود.
 شرح کلمات:

 کننده. ی مبالغه از لعن است. اسم فاعل آن العن است: لعنت اللعانین: لعان صیغه
مبالغه است   ی لعان صیغه لعنت به معنی دعای رانده شدن از رحمت خدا. و کلمه

دھد. زیرا ھرگاه مردم در راه عبور نمایند و  ی مبالغت گاه داللت بر بسیاری می و صیغه
ینند کسی در راه مردم قضای حاجت نموده از بوی بد آن و زشتی آن به فاعل آن بب

گذرند و وقتی که ھر کدام  کنند و در راه عبور و مرور مردم افراد بسیاری می لعنت می
ی  شود. و ھرگاه است که صیغه لعنت به فاعل آن نمود، لعت بسیار شامل حال او می

ناک بودن آن است، مثل: خوان از خیانت که مبالغه برای بزرگ نشان دادن و ھول
 نامند، مثل کسی که خیانت به دین و یا وطن نماید. خیانتکاران بزرگ را به آن می

کند. او ظللھم: یا در  طریق الناس: قضای حاجت در راه عبور و مرور میفي  یتخلی
 کند، که زشتی این دو کار باعث چنان ی محل نشیمن مردم قضای حاجت می سایه

 شود. لعنتی می
خواھد که مسلمان از ھر کاری که باعث ناراحتی مردم  ی اسالم می شریعت مطھره

شود بپرھیزد. در حدیث صحیحی که طبرانی در معجم کبیر آورده و حافظ منذری  می
فرمود:  صگفته که اسناد آن َحَسن است به روایت از حذیفه بن اسید که رسول الله 

ھای عبور و مرور  کسی که در راه« ؛»وََجبَْت َعلَيِْه لَْعنَتُُهمْ  ، يِف ُطُرقِِهمْ َمْن آَذى الُْمْسِلِم�َ «
 ».شود شان شد، لعنت مردم بر او واجب می مردم باعث اذیت

و در حدیثی که طبرانی در معجم اوسط و بیھقی در شعب االیمان و غیر این دو از 
کسی که کثافت «فرمود:  صلهاند به این معنی که رسول ال روایت کرده سابوھریره

ی  ھای مسلمانان انداخت بر او باد لعنت خدا و مالئکه و ھمه خود را بر راھی از راه
 ».مردم
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شود، قضای  خالصه ھر جایی که قضای حاجت در آن باعث اذیت مسلمانان می
 حاجت در آن حرام است.

بُو َداوُدَ  َزادَ  -٩٨
َ
رَبَاَز يِف «لَفُظُه: و .»َوالَمَوارِدَ «: سَ�ْن ُمَعاذٍ  ،أ

ْ
 ا�َُّقوا الَْمَالِعَن اثلََّالثََة: ال

لِّ  ِر�ِق، َوالظِّ  ». الَْمَوارِِد، َوقَارَِعِة الطَّ
و ابوداود در روایت خود موارد را افزوده است و لفظ روایت ابوداود بدین معنی 

بپرھیزید از قضای حاجت در سه جا که باعث لعنت مردم بر فاعل آن «است که: 
روند، برای آشامیدن یا وضو گرفتن یا  شود: در جایی که مردم برای گرفتن آب می یم

 ».نشینند ای که مردم در آن می غیر آن، و در راه مردم و در سایه
 شرح کلمات:

 گیرند، مثل: رودخانه و یا سر چاه. جا آب می موارد: جایی که مردم از آن
از طریق کنایه بر قضای حاجت اطالق البراز: به فتح باء، جای گشاده از زمین و 

 آید. شود و براز: به کسر باء برای مبارزه در جنگ می می
 کنند. قارعة الطریق: جاده که مردم بر اثر راه رفتن در آن، آن را لگدکوب می

 ی عموم باشد. ای که مرود استفاده الظل: ھر سایه

مْحَدَ  -٩٩
َ
ْو َ�ْقع «: بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس  :َوِأل

َ
 .َوِ�يِهَما َضْعٌف  »َماءٍ أ

یا در محلی که «آمده است:  باز عبدالله بن عباس /و در روایت امام احمد

َحُدُ�ْم يِف ِظلٍّ «و لفظ آن: ». آب جمع شده است
َ
ْن َ�ْقُعَد أ

َ
ا�َُّقوا الَْمالِعَن اثلَّالَث: أ

ْو يِف َ�ْقِع َماءٍ 
َ
ْو يِف َطِر�ٍق، أ

َ
ید از قضای حاجت در سه جا که باعث بپرھیز« :»�ُْستََظلُّ ِ�يِه، أ

کنند یا در راه  ای که مردم از آن سایه استفاده می شود: در سایه لعنت بر فاعل آن می
 ».کنند عبور و مرور مردم یا در محلی که آب جمع شده و مردم از آن استفاده می

د فرمود: در ھردو حدیث به روایت ابوداود و امام احم /االمام الحافظ ابن حجر
که در روایت ابوداود فرمود  ضعف است؛ یعنی ھر دو حدیث ضعیف ھستند. برای این

که از روایت ابی سعید حمیری است و او مالقات با  که حدیث او مرسل است، برای این
 معاذ ننموده و بنابراین منقطع است و ابن ماجه ھم از ھمین راه روایت نمود.

یعه در آن است و راوی از ابن عباس و حدیث به روایت امام احمد ھم ابن لھ
 نامعلوم است.

ْخَرجَ  -١٠٠
َ
اِ�ُّ  َوأ رَبَ ْشَجاِر الُمثِْمَرةِ قََضاِء احلَاَجة  انلَّْ�َ َ�نْ  :الطَّ

َ
ْت األ

َ
ِة انلَّْهِر  ،حت وََضفَّ
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 اجلَارِي. ِمْن َحِديِث ِابِْن ُ�َمَر �َِسنٍَد َضِعيٍف.
منع شده از قضای «روایت نموده که:  بو طبرانی به سند ضعیف از ابن عمر

که  و این حدیث ضعیف است برای این». حاجت زیر درختان ثمردار و کنار رودخانه
 /که ابن حجر باشد، چنان یکی از رواة آن فرات بن السائب است که متروک می

 خودش در کتاب تلخیص خود از او نام برده است.
 شرح حال طبرانی:

هو اإلمام احلجة أبوالقاسم سليامن بن أمحد «ن گفت: ذھبی در شرح حال او چنی

رحل إلی مدائن و سبعنيو سمع سنة ثالثو مائننيو الطرباين مسند الدنيا، ولد سنة ستني

 غري ذلكو اجلزيرةو أصبهانو البرصةو وفةكالو بغدادو مرصو اليمنو احلرمنيو الشام

أثنی و األمانهو الصدق ان من فرسان هذا الشأن معوك حدث عن ألف شيخ أو يزيدونو

 »:عليه األئمة
پیشوای عالی مقام و حجت و راھنمای شریعت، ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی 

ھجری، یعنی در  ٢٧٣ھجری قمری به دنیا آمد و به سال  ٢٦٠مسند دنیا. به سال 
سال سیزده سالگی به شنیدن حدیث پرداخت و برای طلب علم به شھرھای شام و 

ی منوره و یمن و مصر و بغداد و کوفه و بصره و اصفھان و  مه و مدینهی مکر مکه
الجزیره و غیر آنھا سفر نمود و از یک ھزار شیخ و استاد یا بیشتر از آن کسب فیض 

ی  آوران علم حدیث شد، با راستی و راستگویی و امانت تا جایی که ائمه نمود و از نام
 عالمه ذھبی).علم حدیث او را ستایش نمودند. (نقل از 

 الحاصل: جاھایی که منع از بول و غائط در آنھا شده عبارتند از:
ی مردم، و جاھایی که آب از آنھا  ی مورد استفاده ی عبور و مرور مردم، و سایه جاده

ای  شود، و جاھای جمع شدن آب، آب ایستاده، و زیر درختان ثمردار تا ثمره گرفته می
که  افتد آلوده نشود، و کنار رودخانه، و جلو درھای مساجد، چنان که از درخت می

بَْواِب  صَ�َ� رَُسوُل اهللاِ حول نقل نمود که: ابوداود در مراسیل خود از مک
َ
ْن ُ�بَاَل بِأ

َ
أ

 .الَمَساِجدِ 
ِ  سَجابِرٍ  َوَ�نْ  -١٠١ إَِذا َ�َغوََّط الرَُّجَالِن فَلْيَتََواَر لُكُّ َواِحٍد « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ َ�ْمُقُت  ،َصاِحِبهِ ِمنُْهَما َ�ْن  ثَا. فَإِنَّ ا�َّ  َ�تََحدَّ
َ

مَحد َرَواُه  ».ىلَعَ َذلَِك  َوال
َ
َحُه ِاْ�ُن أ وََصحَّ
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َ�ِن  انِ  ،السَّ  وَُهَو َمْعلُوٌل. ،َوا�ُْن الَقطَّ
ھرگاه دو شخص «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله سو از جابر

خواستند برای قضای حاجت بنشینند، باید ھر کدام خود را از دیگری دور بدارد و خود 
که خدا بر آن  را بپوشاند و در حال قضای حاجت با یکدیگر سخن نگویند، برای این

این حدیث را امام احمد روایت نمود و ابن السکن و ابن القطان آن را ». گیرد خشم می
که ابوداود فرمود  دانستند. اما این حدیث دارای علتی است و آن علت چنانصحیح 

عبارت از این است که اسناد برای این حدیث نیاورده، مگر عکرمه بن عمار عجلی 
اند.  یمانی. و بعضی از حفاظ حدیث روایت عکرمه از یحیی بن کثیر را ضعیف دانسته

نموده و امام بخاری به روایت از عکرمه امام مسلم از عکرمه غیر این حدیث را روایت 
استشھاد نموده و بنابر آن عکرمه مورد اعتماد است. اما این حدیث او که به روایت از 

اند. و حدیث منع از سخن گفتن در حال قضای  یحیی بن کثیر است ضعیف دانسته
آن را اند و ابن خزیمه  روایت کرده سحاجت را ابوداود و ابن ماجه از ابوسعید خدری

شان آن را از روایت عیاض بن ھالل و یا ھالل  که ھمه در صحیح خود آورده، مگر این
شناسم نه به جرح  اند و حافظ منذری فرمود که عیاض بن ھالل را نمی بن عیاض آورده

 و نه به تعدیل و او در شمار افراد مجھول و نامعلوم است.
کنندگان حدیث  ی روایت ربارهخدای متعال از ائمه و حفاظ حدیث راضی باد که د

منتھای بررسی و کنجکاوی و تحقیق به کار برده و فرد فرد راویان را شناسایی 
 اند. نموده

وگو در حال قضای  حدیث داللت دارد بر واجب بود ستر عورت و خودداری از گفت
که  وگو در حال قضای حاجت، چنان چنان گفت حاجت. و کشف عورت حرام است و ھم

وگو در  چنین داللت بر منع گفت گیرد. و ھم آورده شد که خدا بر آن خشم می دلیل آن
اند که  روایت کرده بحال قضای حاجت دارد. حدیثی که اصحاب سنن از ابن عمر

مشغول قضای حاجت بود بر او سالم کرد و رسول  صمردی در حالی که رسول الله
سالم واجب است، در آن حالت که جواب  جواب سالم او را نگفت، یعنی با این صالله

 جواب سالم نفرمود.
 شرح کلمات:

 اذا تغوط: وقتی که برای قضای حاجت نشست.
فلیتوار: دور بشود. کل عن صاحبه: ھر کدام از دیگری، و ال یتحدثا: با یکدیگر سخن 
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که خدا بر آن خشم  نگویند در حال قضای حاجت. فإن الله یمقت علی ذلک: برای این
 گیرد. می

 ت: أشد البغض که به معنی خشم گرفتن بر آن تفسیر شد.مق
 شرح حال ابن السکن:

الحافظ الحجة، ابوعلی سعید بن عثمان بن سعید بن السکن بغدادی است که مقیم 
به دنیا آمد و به حفظ حدیث پرداخت و احادیث بسیار جمع  ٢٩٤در مصر بود. به سال 

نمود و ائمه و بزرگان علم حدیث از  ھای بسیاری در این زمینه تصنیف نمود و کتاب
 ٣٥٣ی علم و فضل او باال گرفت و به سال  معاصرین او از او روایت نمودند و آوازه

 ھجری درگذشت.
 شرح حال ابن القطان:

الحافظ العالمه ابوالحسن علی بن محمد بن عبدالملک فارسی مشھور به ابن 
گاھان و دانایان در علم حدیث  ھای رجال حدیث  بود و در اسماء ونامالقطان است. از آ

ترین علمای حدیث بود و عنایت بسیار به روایت حدیث داشت. تألیفات بسیار  از حافظ
در شرح کتاب » الوھم و اإلیھام«دارد و حدیث بسیار روایت نمود و درس داد و کتاب 

اما با  تألیف عبدالحق نوشت که داللت بر حفظ و قوت فھم او دارد،» األحکام الکبری«
جا  گیری بی این فضایل باز ھم در بیان احوال رجال حدیث عنادورزی داشت و سخت

 درگذشت. ٦٢٨نمود. به سال  می

يِب َ�تَاَدةَ  َوَ�نْ  -١٠٢
َ
ِ  سأ َحُدُ�ْم َذَكَرُه �ِيَِميِنهِ :«صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
 ُ�ْمِسَ�نَّ أ

َ
 ،ال

ْح ِمْن اخلََالِء �ِيَِميِنهِ  ،وَُهَو َ�بُوُل   َ�تََمسَّ
َ

ْس يِف اِإلنَاءِ  ،َوال  يَتَنَفَّ
َ

َواللَّْفُظ  ،ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  ».َوال
 لُِمْسِلٍم.

ھیچ کدام از شما به کف «فرمود:  صروایت شده که رسول الله سو از ابوقتاده
د و در دست راست آلت مردی را در حال بول نگیرد و به دست راست طھارت نگیر

 ».ظرف آب نفس نزند
 شرح کلمات: 

ال یمسن ذکره بیمینه: آلت مردی خود را به کف دست راست نگیرد، مس: به کف 
دست چیزی گرفتن. که مس اختصاص به کف دست دارد. اگر پشت دست به آلت 

کند، و در ادب اسالمی دست راست برای خوردن و  مردی برسد وضو را باطل نمی
ت و نباید دست راست در شرمگاه و محل بول و غائط به کار نوشیدن و یاد خداس
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 گرفته شود.
و ال یتمسح من الخالء بیمینه: و به دست راست طھارت نگیرد که محل قضای 

 حاجت را نباید به دست راست بشوید.
اإلناء: و در ظرف نفس نزند: در ظرفی که خوردنی یا نوشیدنی في  و ال یتنفس

 دارد، نفس نزند.
دانست که نفس دارای میکروب است و  ر و چھارصد سال قبل کسی نمیدر ھزا
ھایی دارد، اسالم ھمان موقع دستور نظافت  ب دانست که کثافت چه میکرو کسی نمی

 و حفظ سالمتی داد تا انسان از آلودگی به میکروب محفوظ بماند.
اری و این حدیث در بخاری و مسلم آمده است و معموًال در حدیث متفق علیه، بخ

مسلم در راوی و لفظ حدیث اتفاق دارند و رعایت امانت علمی نزد علمای حدیث به 
طوری است که اگر در لفظ حدیث، بخاری و مسلم متفق نباشند اگرچه در معنی 

 شود. حدیث اختالفی نباشد، باز ھم لفظ ھر کدام بیان می
رده و علوم بسیاری به کار ب صبرای حفظ حدیث رسول الله /علمای حدیث

اند تمام احادیث صحیح را مثل روز  اند تا توانسته ی جوانب احتیاط را رعایت کرده ھمه
روشن صحیح و پاک و مورد اطمینان در اختیار امت قرار دھند؛ متأسفانه بسیاری از 

 اند. ی ایشان نبرده العاده و ارزنده جوانان ما ھنوز ھم پی به خدمات فوق
 ن:حکم به دست راست طھارت گرفت

ھا طھارت گرفتن و شستن محل قضای حاجت خواه بعد از پول و یا  نزد ما شافعی
اند و جمھور علما نھی را حمل بر تنزیه نموده  بعد از غائط به دست راست حرام دانسته

 اند. و فقط آن را مکروه دانسته
 آورده و حکم آن را معین نفرموده» باب النھی عن االستنجاء بالیمین«امام بخاری 

و ظاھرًا او موافق مذھب شافعی است و علمای مذھب ظاھری ھم بر تحریم آن ھستند 
و این اختالف در صورتی است که طھارت گرفتن مثًال به آب و یا به سنگ و یا کاغذ 
باشد. اما اگر با خود دست راست باشد در شرح سبل السالم آمده که به اجماع حرام 

 است. والله سبحانه و تعالی أعلم.
 حکم نفس زدن در ظرف:

شود که نفس زدن  ظرفی که خوردنی یا نوشیدنی ندارد از ظاھر حدیث دانسته می
که نفس میکروب دارد و آن را به آب یا غیر آن آمیختن از  بر آن روا نیست، برای این
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نظافت و بھداشت به دور است و ممکن است موقع نفس دمیدن بر آب یا غیره چیزی 
آن بیفتد و آن را آلوده نماید، و جمھور علما آن را خالف ادب  از دھن یا بینی بر

 اند. اند و تحریم و کراھتی بر آن اطالق ننموده دانسته
شود که دست راست شرافتی دارد که مقتضی است  الحاصل: از حدیث دانسته می

یره آن را در کارھای پاک و پسندیده به کار برد و آن را از موارد ناپاکی، مثل بینی و غ
نگه داشت و برای گرفتن آب بینی و موارد طھارت عورت دست چپ به کار برد و ھر 
کدام از راست و چپ اعضاء باید کامًال نظیف و پاک نگه داشته شود، و تقدیم راست بر 

 چپ خود درسی است در راستی و استقامت.

ِ  سَسلَْمانَ  َوَ�نْ  -١٠٣ ْو بَْولٍ  صقَاَل: لََقْد َ�َهانَا رَُسوُل ا�َّ
َ
ْن �َْستَْقِبَل الِقبْلََة بَِغائٍِط أ

َ
 ،أ

ْن �َْستَنيِْجَ بِايلَِم�ِ 
َ
ْو أ

َ
ْحَجارٍ  ،أ

َ
قَلَّ ِمْن ثََالثَِة أ

َ
ْن �َْستَنيِْجَ بِأ

َ
ْو أ

َ
ْو  ،أ

َ
ْن �َْستَنيِْجَ بِرَِجيٍع أ

َ
ْو أ

َ
أ

 َ�ْظٍم. َرَواُه ُمْسِلٌم.
که  ما را منع فرمود از این صروایت است که گفت: رسول الله ساز سلمان فارسی

که به دست راست خود را پاک کنیم و یا  موقع قضای حاجت رو به قبله بنشینیم و این
که به سرگین و یا استخوان  که به کمتر از سه سنگ خود را پاک نماییم و یا این این

 این حدیث را مسلم روایت فرمود.». خود را پاک نماییم
 شرح کلمات:
 ع فرمود.نھانا: ما را من

 أن نستقبل القبلة بغائط أو بول: رو به قبله قضای حاجت به بول و یا غائط نماییم.
که به دست راست خود را از بول و یا غائط پاک  أو أن نستنجی بالیمین: یا این

 کنیم.
که به کمتر از سه سنگ محل بول یا  أو أن نستنجی بأقل من ثالثة أحجار: یا این

 غائط را پاک کنیم.
که بخواھیم به سرگین و یا استخوان محل بول و  و نستنجی برجیع أو عظم: یا اینأ

غائط خود را پاک کنیم، و در رام بودن استنجا به استخوان در حدیث صحیح آمده 
 است که خوراک جنیان است.

ی خداست برای رو کردن به آن در طاعت و عبادت است، شایسته  قبله که خانه
جت رو به آن شود. قبله برای ھمبستگی در طاعت خداست نیست که وقت قضای حا

ھاست، مثل  کاران به سوی آن باشد. دست راست برای پاکی ی عبادت که روی ھمه
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شستن رو و شستن دھان و پاک کردن چشم و شمردن اعداد تسبیح و تھلیل و تکبیِر 
فتن خدا و مصافحه و دست دادن به ھمدیگر در وقت مالقات. و دست چپ برای گر

آب بینی و طھارت گرفتن بعد از قضای حاجت است. و موقعی که انسان برای پاک 
خواھد سنگ به کار برد نباید کمتر از سه سنگ باشد.  کردن خود از اثر بول و غائط می

چنین ھر چیز  و در حکم سنگ است کاغذھایی که برای استنجا قرار داده شده و ھم
که به  . استنجا باید به چیزھایی پاک باشد، نه اینخشکی که اثر نجاست را از بین ببرد

سرگین بخواھد خود را پاک کند. سرگین خود پلید است، چگونه ممکن است پلیدی 
ی تطھیر باشد؟ استخوان اگر استخوان حیوان مرده با شد باز ھم پلید است و اگر  مایه

جا به سنگ و استخوان حیوان ذبح شده باشد در حکم اطعمه است و به ھر حال استن
یا کاغذ و یا پارچه و بعد خود را به آب شستن بھترین طریق نظافت است و دین مبین 

 آموزد. ھا روش پاکی و ادب و تندرستی و نظافت را به ما می ی زمینه اسالم در ھمه
ی ابوعبدالله که به سلمان بن االسالم و به سلمان الخیر  با کنیه سسلمان فارسی

ردشتی بود و بعد نصرانی شد و داستانی طویل و عریض دارد. معروف است، ابتدا ز
گوید که به من  وقتی که او را به مدینه آوردند و به یک یھودی فروختند، خودش می

گفته بودند که موقع ظھور پیغمبری از عرب فرا رسیده است و از عالیم نبوت اوست 
ی او خاتم نبوت است.  هپذیرد و میان دو شان فرماید و ھدیه می که صدقه قبول نمی

به مدینه آمده است برای آزمایش مقداری خرما به  صوقتی شنید که رسول الله
 صآورد و گفت: این خرمای صدقه است. دید که رسول الله صخدمت رسول الله

خود از آن نخورد و به یاران فرمود تا از آن بخورند. روزی دیگر مقداری خرما به 
 صفت: این خرما ھدیه است، دید که رسول اللهآورد و گ صخدمت رسول الله

ی خود را برھنه کرد و سلمان  شانه صخودش و یارانش آن را خوردند. رسول الله
خاتم نبوت را دید و اسالم آورد و عرض کرد که یھودی برای آزادیش شرط کرده است 

کمک خواست. رسول  صکه سیصد درخت خرما برایش بکارد و از رسول الله
را یاری نکرد و به زودی سیصد درخت که کاشته بود رشد کرد و آزاد  او صالله

آمد و در اسالم از سران اصحاب شد. و رسول  صگردید و به خدمت رسول الله
ی خندق به  ی سلمان فرمود: (سلمان منا أھل البیت). و در غزوه درباره صالله

سلمین شد. بعد از پیشنھاد سلمان به حفر خندق دستور داد که از اسباب پیروزی م
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فقط از دسترنج  سحاکم مدائن شد. سلمان ساز طرف عمر صرحلت رسول الله
 ھجری بود. ٥٠ھجری و یا به سال  ٣٣خورد. وفات او در مدینه به سال  خود می

الحاصل: در حدیث، منع از استقبال قبله به ھنگام قضای حاجت بود. و در حدیث 

َحُدُ�ْم حِلَ «آمده است:  سصحیح مسلم به روایت ابوھریره
َ
اَجِتِه، فََال إَِذا َجلََس أ

 �َْستَْدبِْرَها
َ

ِقبْلََة، َوال
ْ
نشیند نه  وقتی که یکی از شما برای قضای حاجت می«؛ »�َْستَْقِبِل ال

که در این حدیث از پشت به قبله ». رو به قبله قضای حاجت کند و نه پشت به قبله
 ده است.کردن در وقت قضای حاجت ھم منع ش

 و استدبار قبله در وقت قضای حاجت:حکم استقبال 
که حرام است استقبال و استدبار قبله در وقت قضای حاجت، ھرگاه که در  اول این

ھایی که در ساختمان و میان چھار دیواری است استقبال و  صحرا باشد. اما مستراح

فَوََجْدنَا «شود:  می دانسته سکه از حدیث ابوایوب استدبار در آن حرام نیست. چنان
 َمَراِحيَض بُنِيَْت 

َ
َ  وَ � ِقبْلَِة َ�نَنَْحرُِف َو�َْستَْغِفُر ا�َّ

ْ
ھایی که در شھر در  یافتیم مستراح«؛ »ال

گردانیم و استغفار  اتاق مخصوص به طرف قبله ساخته شده بود، روی خود از آن می
ین منظور استقبال قبله در ھای ساخته شده به ا رساند در مستراح که می». نماییم می

 آن حرام نیست.
که این نھی برای تنزیه است و بنابراین در صحرا و ساختمان فرق ندارد و  دوم این

 کدام حرام نیست.  در ھیچ
که استقبال و استدبار قبله در وقت قضای حاجت چه در صحرا و چه در  سوم این

شود و  ث نھی دانسته میکه از ظاھر احادی ساختمان در ھر دو حرام است. چنان
 حدیثی که داللت بر تنزیه بدھد محمول بر این است که در حال عذر باشد.

که استقبال قبله در حال قضای حاجت حرام است و استدبار و پشت به  چھارم این
 قبله در حال قضای حاجت حرام نیست.

در صحرا  و ارجح اقوال ھمان قول اول است که در صحرا و بدون ستره باشد که اگر
ای در صحرا باز ھم  باشد و میان او و قبله ساتر باشد، از قبیل حیوانی خفته و یا تپه

 حرام نیست.

بَْعةِ  -١٠٤ يُّوَب األنَصاري َولِلسَّ
َ
يِب �

َ
و سَعن أ

َ
 �َْستَْقِبلُوا الِقبْلََة َوال�َستَدبُِروَها بَِغائٍِط أ

َ
:ال

ُ�وا. ،بَْولٍ  ْو َغرِّ
َ
قُوا أ فرمود:  صو در اول حدیث آمده است که: رسول الله َولَِ�ْن رَشِّ
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َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

تَيتُم الَغائَِط «
َ
 ».إَِذا أ

فرمود:  صآمده است که رسول الله سو در حدیث به روایت ابو ایوب انصاری
وقتی که رفتید برای قضای حاجت از بول یا غائط، در آن حال رو به قبله و یا پشت به «

و این محمول ». بنشینید یا رو به غربقبله قضای حاجت نکنید، ولکن رو به شرق 
ی منوره، اگر شخصی رو به شرق و یا  که در مدینه ی منوره، برای این است بر غیر مدینه

 شود. رو به غرب نشست رو به قبله و یا پشت به قبله می

اَم فَوََجْدنَا َمَراِحيَض بُنِيَْت « گوید: ابو ایوب می َ َ�َقِدْمنَا الشَّ
َ

نَنَْحرُِف ِة �َ بَ عْ كال و�
 َ ھا رو به قبله ساخته شده  جا مستراح ما به شام آمدیم و دیدیم در آن«؛ »َو�َْستَْغِفُر ا�َّ

 ».نماییم گردانیم و استغفار می است و ما رو می
الحاصل: باید از رو به قبله و یا پشت به قبله کردن در حال قضای حاجت پرھیز 

شود، کراھتی  به قبله و پشت به قبله نمی نمود. و رو به شرق یا غرب در جایی که رو
ندارد، اگرچه به شرق و غرب در حال قضای حاجت رو کردن از رو کردن و یا پشت 

 کردن به آفتاب بیرون نیست.
 :سشرح حال ابوایوب انصاری

النجار جماعت خالوھای رسول  نام او خالد بن زید انصاری از بزرگان صحابه و از بنی
موقع ھجرت به مدینه در منزل او در مدینه فرود آمد  صل اللهباشد. رسو می صالله

بود. موقع جھاد برای  صو مھمان او شد. و در بدر و مشاھد دیگر در رکارب رسول الله
فتح قسطنطنیه در آن شرکت جست و در محلی به نام حیدر پاشا نزدیک قسطنطنیه 

به نام قبر سلطان ایوب  جا مدفون شد و قبر او ھجری درگذشت، و در ھمان ٥٠به سال 
 زیارتگاه مسلمین است.

نَّ انلَّيِبَّ  لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -١٠٥
َ
ىَت الَغائَِط فَلْيَْسترَِتْ : «قَاَل  صقَالَت: أ

َ
بُو ». َمْن أ

َ
َرَواُه أ

 َداوَُد.
کسی که برای قضای حاجت رفت باید خود را از نظر مردم «فرمود:  صرسول الله

ھای قبل داللت است بر واجب بودن پوشاندن  در این حدیث مانند حدیث». بپوشاند
 خود از انظار مردم در وقت قضای حاجت.

 لآورد که در سنن ابوداود این حدیث به روایت از عایشه در سبل السالم می
است، این » بلوغ المرام«که تألیف مؤلف » تلخیص«کتاب  نیست ودر سنن و نیز در
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باشد و روای از ابوھریره، ابوسعید حبرانی حمصی  می سحدیث به روایت از ابوھریره
است که گفته شده صحابی است، ولکن صحابی بودن ابوسعید حبرانی به ثبوت 

د که مؤلف نرسیده و راوی از ابوسعید حبرانی مورد اختالف است، بنابراین خوب بو
نسبت بدھد و اقوالی که در آن است، طبق معمول ھمیشگی  سحدیث را به ابوھریره

فتح «بیان نماید. و ممکن است که ترک این بیان به خاطر این بوده باشد که در 
آورده که این » البدر المنیر«آورده که اسناد این حدیث حسن است و در » الباری

ظ که ابن حبان و حاکم و نووی از ایشانند این حدیث صحیح است. و جماعتی از حفا
از  سھریره اند. و لفظ حدیث در سنن ابوداود به روایت از ابی حدیث را صحیح دانسته

 باشد: می صرسول الله

 فََال َحَرجَ  ،َمِن اْكتََحَل فَلْيُوتِرْ «
َ

ْحَسَن َوَمْن ال
َ
 َمنْ  ،َمِن اْستَْجَمَر فَلْيُوتِرْ  ،َمْن َ�َعَل َ�َقْد أ

 فََال َحَرجَ 
َ

ْحَسَن َوَمْن ال
َ
َ�َل فَلْيَتََخلَّْل  ،َ�َعَل َ�َقْد أ

َ
َك بِِلَسانِِه  ،َمْن أ

َ
َلََّل فَلْيَلِْفْظ َوَما ال َ�َما ختَ

 فََال َحَرجَ  ،فَلْيَبْتَِلعْ 
َ

ْحَسَن َوَمْن ال
َ
ْد إِالَّ وَ  ،َمْن َ�َعَل َ�َقْد أ ، فَإِْن لَْم َ�ِ َغائَِط فَلْيَْسترَِتْ

ْ
ىَت ال

َ
َمْن أ

ن 
َ
يطَ  ،َرْمٍل فَلْيَْسترَِتْ بِهِ ِمن  اً َكِثيب َ�َْمعَ أ َمْن َ�َعَل َ�َقْد  ،لَْعُب بَِمَقاِعِد بَِ� آَدمَ يَ َن افَإِنَّ الشَّ

 فََال َحَرجَ 
َ

ْحَسَن َوَمْن ال
َ
ماید، یعنی در ھر که سرمه به چشم نمود طاق ن کسی« ؛»أ

چشمی سه بار و یا در ھر دو چشم پنج بار که در ھر چشم دوبار سرمه نماید و بار 
پنجم نصف در این چشم و نصف در چشم دیگر، کسی که طاق کرد، خوب کاری کرده 
و کسی که طاق نکرد گناھی ندارد. و کسی که استنجا نمود به سنگ، آن را طاق 

به طوری که محل قضای حاجت پاک شود، کسی که  نماید به سه سنگ یا پنج سنگ
این کار را کرد و طاق نمود خوب کاری کرده و کسی که طاق نکرد، مثًال چھار سنگ 

چه به چوب خالل از میان  به کار برد، گناھی ندارد. کسی که خوراک خورد، آن
کسی که این  چه به زبان نرم کرد آن را ببلعد، ھا بیرون آورد بیرون بیندازد و آن دندان

چنین کرد خوب کاری کرده و کسی که این چنین نکرد، گناھی ندارد. کسی که برای 
قضای حاجت رفت خود را از انظار بپوشد، حتی اگر چیزی که خود را به آن ستر کند 

که  نیافت مگر جمع کردن رمل و پشت آن نشستن، ھمین کار را بکند، برای این
آدم تا اگر بتواند آنان را از پوشیدن  حاجت و بنی کند به محل قضای شیطان بازی می

 ».خود در حال قضای حاجت از انظار منصرف نماید

نَّ انلَّيِبَّ لَ�نَْهاوَ  -١٠٦
َ
ْخرََجُه: ». ُ�ْفَرانََك «اَكَن إَِذا َخَرَج ِمْن الَغائِِط قَاَل:  ص: أ

َ
أ
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َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

بُو َحاتِمٍ اخلَْمَسةُ 
َ
َحُه أ  َواحلَاِ�ُم. ،. وََصحَّ

موقع فراغت از قضای حاجت و  صروایت است که: رسول الله لاز عایشه
غفرانک: خدایا از تو «فرمود:  جا خواه در صحرا و یا در مستراح می بیرون آمدن از آن

 ».خواھم آمرزشت را می
جا گفته شده  در طلب آمرزش بعد از فراغت از قضای حاجت و بیرون آمدن از آن

ی قضای حاجت زبانش به یاد خدا مشغول  لحظهکه به خاطر این بوده که در چند 
نبوده است، اگرچه او در ھمه حال به یاد خدا بوده، اگر به زبان نتوانسته به دل 
مشغول بوده است. گفته شده که طلب آمرزش به خاطر این بوده که احساس تقصیر 

جا  که نتوانسته شکر نعمت خوراک و ھضم آن و حصول نیروی بدن به نموده از این می
تر باشد و شاید به خاطر ھر دو معنی و معانی دیگر باشد  آورد و شاید این گفته مناسب

إَِذا  صرََسوُل اهللااَكَن روایت نمود:  سکه انس دانسته است. چنان که خودش بھتر می
َذى واََعفَاِ� «َخَرَج ِمَن اخلََالِء، قَاَل: 

َ ْ
ْذَهَب َ��ِّ األ

َ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل رواه ابن ماجه.  .»احلَْمُد ِ�َّ

حمد و ستایش برای خدایی است که پلیدی را از من دور کرد و مرا تندرستی و «
 ».عافیت عطا فرمود

نَّهُ : سو باز ھم روایت انس
َ
هِلِ «َن َ�ُقوُل: اك ص� وَّ

َ
َّ يِف أ ْحَسَن إيِلَ

َ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل احلَْمُد ِ�َّ

ول خوردن غذا به من احسان ھا ھمه برای خدایی است که ھم در ا ستایش«؛ »َوآِخِرهِ 
 ».اش را به من رسانید و ضررش را دفع نمود فرمود و ھم در آخر آن که فایده

تَ «إَِذا َخَرَج:  َن َ�ُقوُل اك ص�نَّهُ : بو روایت ابن عمر َّ َذاقَِ� ذلَ
َ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل ه، احلَْمُد ِ�َّ

�ىَْق يِفَّ 
َ
َذاهُ قُوَّ َوأ

َ
ْذَهَب َ��ِّ أ

َ
ھا برای خدای یکتایی است که لذت خوراک  ستایش«؛ »تِِه، َوأ

». را به من چشانید و نیروی حاصل از آن را به من رسانید و از من دور نمود آزار آن را
ھا که سپاس  ی این و اسناد این سه حدیث ضعیف است، اما اشکالی ندارد گفتن ھمه

 اشد.نعمت است و شرط نیست که در این موارد حدیث وارد در آن صحیح ب
آمرزشت «منصوب است به فعل محذوف و تقدیر آن: (أطلب غفرانک): » غفرانک«و 
و مقصود از أخرجه الخمسه: أحمد و أبوداود و ترمذی و نسایی و ابن ». خواھم را می
 است. /ماجه

ىَت انلَّيِبُّ  سَمْسُعودٍ  وََعِن ابِن  -١٠٧
َ
ْن آِ�يَُه بِثََال  ،الَغائَِط  صقَاَل: أ

َ
َمَرِ� أ

َ
ْحَجارٍ فَأ

َ
 ،ثَِة أ

تَيْتُُه بَِرْوثَةٍ  ،َحَجَر�ِْن فَوََجْدُت 
َ
ِجْد ثَاثِلًا. فَأ

َ
ْوثَةَ  ،َولَْم أ ىَق الرَّ

ْ
ل
َ
َخَذُهَما َوأ

َ
ٌس «َوقَاَل:  ،فَأ

ْ
». َهَذا ِر�
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ْخرََجُه ابُلَخارِي
َ
مْحَدُ . أ

َ
:  ،َزاَد أ اَرُ�ْطِ�ُّ  .»ائتِِ� بَِغْ�َِها«َوادلَّ
برای قضای حاجت رفت و به من  صرسول الله«گفت که:  سعبدالله بن مسعود

امر فرمود که سه سنگ برای استنجا برای او ببرم. دو سنگ یافتم و سنگ سوم 
نیافتم. دو سنگ برای ایشان آوردم و به جای سنگ سوم سرگین حیوان آوردم. دو 

این است روایت ». این پلید است«سنگ را گرفت و سرگین را بیرون انداخت و فرمود: 
سنگ دیگری برایم «وایت امام احمد و دارقطنی این زیاد است که و در ر /بخاری

تا سه سنگ باشد. امام شافعی و امام احمد و علمای حدیث ھمین حدیث را » بیاور
اند. به شرط پاک کردن که اگر به سه  اند و سه سنگ را در استنجا شرط دانسته گرفته

 ھا. سنگ پاک نشد، الزم است زیاد کردن سنگ
 :شرح کلمات

حجر: سنگ. روثه: سرگین حیوان. رجس و رکس: ھر دو به معنی پلید است. در 

 ».انت روثة محارك«روایت ابن خزیمه: 

 :سشرح حال عبدالله بن مسعود
 صقال الذهبي: هو اإلمام الرباين أبوعبداهللا بن أم عبداهلزيل، صاحب رسول اهللا

بالء الفقهاء واملقربني. أسلم قديامً بار البدريني ومن نكوخادمه وأحد السابقني األولني من 

ُقْرآَن «: صسبعني سورة وقال الرسول صوحفظ من يفِ رسول اهللا
ْ
 ال

َ
ْن َ�ْقَرأ

َ
َحبَّ أ

َ
َمْن أ

نِْزَل 
ُ
ا َكَما أ مِّ َ�بْدٍ  ،َغضًّ

ُ
توفی باملدينه سنه  ة،عديد ةوفضائله مج ».فَلْيَْقَرأُه ىلَعَ قَِراَءِة ابِْن أ

 .ةستني سن اثنتني وثالثني وله نحو
شرح حال عبدالله بن مسعود: امام ربانی ابو عبدالرحمن عبدالله بن ام عبد ھزلی. 
یار پیغمبر و خدمتگزار او و یکی از سابقین اولین به سوی اسالم و از بزرگان اھل بدر و 

. صاز دانشمندان شایسته و از مقربین در درگاه خدا و ھمراه و در خدمت رسول الله
 صاسالم ایمان آورد و ھفتاد سوره از قرآن را از دھان مبارک پیغمبراز آغاز ظھور 

ھر کسی که بخواھد قرآن «راجع به قراءت او فرمود:  صشنید و از بر کرد. رسول الله
گونه که بر پیغمبر خدا نازل شد بخواند، پس به قراءت ابن مسعود  را تازه و ھمان

 ».بخواند
چوپان گوسفندان قریش بود. روزی رسول اند که:  در سبب مسلمانی او گفته
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شیر داری که به ما «به او فرمود:  صو ابوبکر نزد او آمدند و رسول الله صالله
دادم، برای  ؟ ابن مسعود گفت: شیر ندارم و اگر شیر داشتم ھم به شما نمی»بدھی

ی دادن شیر آنھا به کسی را ندارم. رسول  که گوسفندان مردم ھستند و اجازه این
کند.  نظر به ابوبکر فرمود، یعنی ابن مسعود شخص امینی است و خیانت نمی صلهال

گوسفند که ھنوز حامله نشده باشد داری؟ گفت: دارم. فرمود: «فرمود:  صرسول الله
عبدالله بن مسعود گوسفندی که ھنوز آبستن نشده و دارای شیر نشده ». آن را بیاور«

را به پستان آن کشید و پستانی پرشیر به دست مبارک خود  صبود آورد. رسول الله
آن را دوشید و در ظرف نمود و خود آشامید و به ابوبکر داد و  صزیر آمد. رسول الله

گاه دست مبارک خود به پستان آن  باقی به عبدالله بن مسعود داد تا بیاشامد، آن
 گوسفند کشید و پستان به جای اولش برگشت.

وضع حالش دگرگون شد و دانست که این پیغمبر  عبدالله بن مسعود از دیدن این
دھد. غروب آن روز گوسفندان را به  خداست که ھرچه از خدا بخواھد، خدا به او می

ی صاحبان آنھا رسانید و گفت: از فردا من چوپان گوسفندان شما نیستم. ھرچه  خانه
را راضی اش را ترک نکند و به زیاد کردن حقوقش او  آنھا کوشش کردند که چوپانی

 صکنند قبول نکرد و یک راست به منزل أرقم بن أبی األرقم به خدمت رسول الله
گاه از او جدا نشد. و  بود و ھیچ صرسید و ایمان آورد و ھمیشه مالزم و ھمراه پیغمبر

بودند، غریبی که تازه به خدمت رسول  صاز بس که خود و ھمسرش در منزل پیغمبر
ی رسول  کرد ابن مسعود از اھل خانه د، گمان میش رسید و مسلمان می می صالله
 ھستند. صالله

 حکم استنجا به سنگ:

: یعنی غائط. »استنجی، اغتسل باملاء من النجو. النجو: العذرة«آورد:  در قاموس می
آید از باد یا مدفوع. استطاب: استنجی. استجمر:  چه از شکم بیرون می نجو به معنی آن

استطاب و استجمر و  . کهء السائل او املتلطخ إلزالة اليش إمرار اليداستنجی. تمسح: 
استنجی و تمسح متقارب در معنی ھستند و در حدیث بیان شد که کمتر از سه سنگ 

کند و ظاھرًا این سه سنگ برای تطھیر پشت است. بنابراین برای تطھیر  کفایت نمی
آمده داللت بر آن که حدیثی که در مسند امام  جلو سه سنگ دیگر الزم است، چنان

دارد. و قصد، سه سنگ یا سه طرف سنگ است که محل خارج را پاک کند. در سبل 
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ی احادیثی که برای استعمال سه سنگ آمده ھمه در خصوص  آورد که ھمه السالم می
 پشت است و جلو مالزم آن است و در آن احادیث نامی از جلو نیامده است.

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -١٠٨
َ
ِ قَاَل:  سأ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْن �ُْستَنىَْج بَِعْظمٍ «َ�َ�  صأ

َ
ْو َروٍْث  ،أ

َ
 »أ

َرانِ «: َوقَاَل   ُ�َطهِّ
َ

َحُه. ».إِ�َُّهَما ال اَرُ�ْطِ�ُّ وََصحَّ  َرَواُه ادلَّ
منع فرمود از به کار بردن  صروایت است که گفت: رسول الله سو از ابوھریره

و ابن خزیمه ». این دو پاک کننده نیستند«فرمود: استخوان و یا سرگین در استنجا و 
این حدیث را به ھمین لفظ روایت نمود و بخاری به لفظی نزدیک به ھمین لفظ روایت 

ما بال « فارغ شد، ابوھریره عرض کرد: صنمود با این اضافه که موقعی که رسول الله

� « ؟ فرمود:»چرا استخوان و سرگین در استنجا به کار برده نشوند« ؟»العظم والروث

و بیھقی این حدیث را به تفصیل ». آنھا از جمله خوراک جنیان است « ؛»من طعام اجلن

يب ُهَر�َرةَ : یاد نمود و لفظ بیھقی
َ
نَُّه قَاَل ِأل

َ
ا، وال تَأتِ� هَ ابِغ� أْحجاراً أْستَنِْفْض بِ : «س�

ْوثَةٍ بَعْظٍم وال ب  ىتَّ ا إىل َجنِْبِه، حَ عتُهَ َض وَ فَ ، وِ� ثَ  اٍر يفِ ، فأتيتُُه بأحجَ »رَّ
َ
تَِبْعتُُه، َوقَاَم   إذا فرغ

ْوثَِة؟ لُت: مَ قُ �َ  اَد، فََدَعوُْت اَهللا لَُهْم « اَل:قَ �َ ا باُل الَعْظِم والرَّ لُوِ� الزَّ
َ
تَاِ� َوفُْد نَِصيِبَ� فََسأ

َ
أ

وا   َ�ُمرُّ
َ

ْن ال
َ
 وََجُدوا َعلَيِْه َطَعاًماأ

َّ
 بَِعْظٍم إِال

َ
 صابوھریره گفت که رسول الله ؛»بَِرْوثٍَة َوال

چند سنگ برای استنجا برای او بیاورم و فرمود استخوان «به من امر فرمود که: 
ام نھادم و برای او بردم و نزدیک او نھادم وقتی  ھا را در جامه من سنگ». سرگین میاور

دنبال او رفتم و گفتم: چرا استخوان و سرگین در استنجا ممنوعند؟ که فارغ شد به 
نمایندگان جن نصیبین نزد من آمدند و خواھش توشه و خوراک نمودند. دعا «فرمود: 

و نھی از ». کردم که ھر استخوان و سرگینی که بر آن بگذرند بر آن خوراکی بیابند
حنیف و غیرشان آمده و در روایت استخوان و سرگین به روایت زبیر و جابر و سھل بن 

 کنند. از آنھا مقال است، اما مجموع آن روایات یکدیگر را تقویت می
در علت پاک نکردن سرگین بیان شد که پلید است و در استخوان ھم آمد که 

کننده نیست و شاید امروزه که میکروب و ویروس باعث انتقال و واگیری امراض  پاک
 ھم از این سبب برای استنجا منع شده باشند. شود، سرگین و استخوان می

ای  موقعی که عبدالله بن مسعود گفت: جنیان از سرگین و استخوان چه بھره

ي َعلَيِْه يَْوَم « فرمود: صبرند؟ رسول الله می ِ
َّ

َْمُه اذل
َ
 وََجُدوا حل

َّ
ُدوَن َ�ْظًما، إِال ِ�َ 

َ
إِ�َُّهْم ال
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ُ
 َرْوثذَ خِ أ

َ
 وََجُدوا اً ، َوال

َّ
ِ�ل ِ�يه َحبَّهُ  إِال

ُ
ي اَكَن يَْوَم أ ِ

َّ
م يف �، رواه ابو عبدا� احلا»اذل

یابند استخوان را با گوشتی که بر آن بوده  جنیان ھر استخوانی می«یعنی  ادلالئل.
 ».یابند ای که در آن بوده می یابند و ھر سرگینی بیابند در آن دانه می

کند در استنجا و  کفایت می چه نظیر آن است در حدیث دلیل است که سنگ و آن
 الزم به شستن به آب بعد از آن نیست، اگرچه جمع میان سنگ و آب بھتر است.

يِب  -١٠٩
َ
ِ  سُهَر�َْرةَ  َوَ�ْن أ َة  ،ِاْستَْ�ُِهوا ِمْن ابَلْولِ :«صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ فَإِنَّ اَعمَّ

.». ِب الَقرْبِ ِمنْهُ َعَذا اَرُ�ْطِ�ُّ  َرَواُه ادلَّ
خود را پاک کنید از بول و در آن «فرمود:  صگفت که رسول الله سابوھریره

که بیشتر  تان نریزد، برای این ای از بول بر بدن و یا لباس احتیاط کنید تا ھیچ قطره
که ھنوز از بول پاک نشده از آن محل بلند ». احتیاطی در بول است عذاب قبر بر اثر بی

ریزد و خبر ندارند و  شان می ر جامه و یا بدنشوند و در نتیجه قطرات بول ب می
شود و عبادت که صحیح نشد دعایشان ھم  شان صحیح نمی شان پلید شد عبادت لباس

 شود. قبول نمی
شود و موجب  احتیاطی در بول معجل می در این حدیث بیان فرمود که عقوبت بی

 شود. عذاب قبر می
به دو قبر عبور نمود و فرمود:  صدر صحیحین بخاری و مسلم آمده که رسول الله

احتیاطی در بول و دیگری به سبب  صاحبان این دو قبر در عذابند یکی به سبب بی«
 ».خبرچینی میان مردم

 ی نجاست: حکم ازاله
ی نجاست (از بدن و لباس و محل عبادت) فرض است  فرمود: ازاله سامام شافعی

ون شخص. و دلیل آورد: حدیث مگر ھر نجاستی که مورد عفو باشد، مثل اندکی از خ
شود. و لزوم طھارت از بول و غائط نیز  احتیاطی در بول باعث عذاب قبر می باال که بی

ی نجاست است. و بول و غائط از انسان و حیوان نزد ایشان حکم  دلیل لزوم ازاله
 دانند و بول حیوان حالل گوشت را پلید پلیدی دارد. و آنان که بول انسان را پلید می

اند. یکی از آنان گفت که حیوان خوراک پاک  دانند از طریق معقول بیرون رفته نمی
 خورد. خورد. گفتم: مگر انسان خوراک ناپاک می می

که از  احتیاطی در بول از گناھان کبیره است و یا این که بی و اختالف شده در این
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بَ َو « :صی رسول الله گناھان صغیره است. در فرموده  ، بعد فرمود:»اِن يِف َكِب�ٍ َما ُ�َعذَّ
فرمود و ابن دقیق العید او را تأیید نمود که قصد ایشان این است  . َبَغوی»ِب�ٌ كبَ� إِنَّه لَ «

 ، یعنی نزد»بِريٌ كوَ بَلی إِنَّه لَ « که کبیر نیست، یعنی پرھیز از بول دشواری ندارد.

گناه بزرگی است که بنده برای عبادت احتیاط نداشته باشد و از بول  ألخدای
احتیاطی در بول از گناھان کبیره است. والله سبحانه و  رساند که بی نپرھیزد. و این می

 تعالی أعلم.

ْ�رَثُ َعَذاِب الَقرْبِ ِمْن ابَلْولِ «: َولِلَْحاِ�مِ  -١١٠
َ
 وَُهَو َصِحيُح اإلِْسنَاِد. ».أ

بیشتر عذاب قبر از «فرمود:  صروایت حاکم ابوعبدالله: رسول اللهو به 
 ».احتیاطی در بول است بی

به این لفظ آورده است: » تلخیص«در سبل االسالم آورده است که مصنف در 

ْ�رَثُ َعَذاِب الَقرْبِ ِمْن ابَلْولِ « ابن ماجة:و أمحدو م�وللحا
َ
َعلَُّه أبوحاتم »أ

َ
قال: إن رفعه و وأ

ی ابوحاتم تعقیبی ننمود و با این حال بر صحت اسناد  جا مصنف بر گفته در آن. باطل
گیری  آن اعتماد کرد. احتماًال بعدًا مصنف دانسته است که ابوحاتم بعضی اوقات سخت

جا بر صحت اسناد حدیث اعتماد کرد. والله سبحانه و  نماید و از این رو این جا می بی
 تعالی أعلم.

ا َوَ�نْ  -١١١ ِ «قَاَل:  سقََة بِْن َمالٍِك رُسَ نَّ َ�ْقُعَد ىلَعَ «يِف اخلََالِء:  صَعلَّْمنَا رَُسوُل ا�َّ
َ
أ

 .َرَواُه ابَليَْهيِقُّ �َِسنٍَد َضِعيٍف  ».َوَ�نِْصَب ايلُْمَ�  ،اليرُْسَى
به ما آموخت که موقع قضای  صروایت است که: رسول الله ساز سراقه بن مالک

این حدیث را  سبیھقی». حاجت تکیه بر پای چپ نماییم و پای راست را راست نماییم
به سند ضعیف روایت نمود. طبرانی نیز این حدیث را روایت نمود و حازمی از حفاظ 

شناسیم و در این باب غیر از این  حدیث گفت که در سند آن کسی است که او را نمی
 یث دیگری نیست.حدیث، حد

کند و از پای  تر می اند که خروج خارج را آسان در حکمت به این شکل نشستن گفته
 شود. راست به خاطر احترام راست کمتر استفاده می

 : سشرح حال سراقه
از مکه به سوی مدینه ھجرت فرمود، کفار قریش در مکه  صموقعی که رسول الله
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ارانش در مدینه بپیوندد و برایشان ایجاد خطر به ی صکه مبادا رسول الله از ترس این
و یا ابوبکر را از میان بردارد یا حتی از محل  صکند، برای ھر کسی که رسول الله

و یا ابوبکر در راه میان مکه و مدینه خبر دھد، صد شتر جایزه قرار  صرسول الله
و مدینه دیدم دادند. در آن ھنگام کسی به سراقه گفت: من چند نفر در راه میان مکه 

کنم محمد و ابوبکر باشند. سراقه گفت: آنان محمد و ابوبکر  رفتند، گمان می که می
و  صنیستند، اما خود فورًا بر اسب نشست و راھی ھمان راه شد. در راه به رسول الله

آنان که در طلب ما ھستند به ما رسیدند.  صابوبکر رسید. ابوبکر گفت: یا رسول الله
ا کرد و دو دست اسب سراقه به زمین فرو رفت. سراقه به زحمت دو دع صرسول الله

دست اسب خود را از زمین بیرون آورد و بر اسب نشست دوباره دو دست اسبش به 
ھای اسبم بیرون آید و به من  زمین فرو رفت. سراقه فریاد برآورد که دعا کن که دست

دعا فرمود و  صرسول الله ام. گویم کسی را ندیده گردم و می امان ده که من برمی
ھای اسب سراقه از زمین بیرون آمد و سراقه برگشت و از آن موقع در دلش آمد  دست

به او بشارت داد که اسالم پیروز  صبیاورد. رسول الله صکه ایمان به رسول الله
افتد. موقعی که مداین فتح شد و  بند طالی کسری به دست تو می شود و دست می

بندھای  سراقه را به حضور طلبید و دست سکسری آوردند، عمر بندھای طالی دست
ھجری در آغاز خالفت  ٢٤ھای سراقه نمود. سراقه در سال  طالی کسری را در دست

 وفات یافت. سعثمان

ِ  ،سِعيىَس بِْن يَزَْدادَ  َوَ�نْ  -١١٢ �ِيِه قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َحُدُ�ْم « :صَ�ْن أ

َ
إَِذا بَاَل أ

اٍت  ،فَلْيَنرُْثْ   َرَواُه ِا�ُْن َماَجه �َِسنٍَد َضِعيٍف. ».َذَكَرُه ثََالَث َمرَّ
ھرگاه یکی از شما بول «فرمود:  صروایت نمود که رسول الله سعیسی بن یزداد

کرد سر انگشت به آلت مردی خود بزند تا اگر بول در مجرای آن باقی است بیرون 
 ».آید

مسند و بیھقی و ابن قانع و ابونعیم در کتاب  و ھمین حدیث را امام احمد در
از عیسی بن » الضعفاء«و عقیلی در کتاب » المراسیل«و ابوداود در کتاب » المعرفه«

 اند. یزداد روایت کرده
ابن معین گفت: نه عیسی شناخته شده و نه پدرش. عقیلی گفت: این حدیث مورد 

اد. نووی فرمود: علمای حدیث متابعت و شناسایی نیست، مگر از طریق عیسی بن یزد



َهاَرِة  ِکَتاُب   ١٢٩  َالطَّ

که این حدیث ضعیف است، ولیکن معنی آن در صحیحین در روایت  اتفاق دارند بر این

 �َسترَبِي  نَ اك«صاحب دو قبری که معذب ھستند در روایت ابن عساکر آمده است: 
َ

ال
و ». آمد کرد و بعد از وضوی او بول بیرون می خود را از بول فارغ نمی«یعنی:  »ِمن بَوهِل 

حکمت در استبرا و احتیاط در بول برای این است که گمان حاصل شده که در مخرج 
بولی نمانده که ترس بیرون آمدن آن باشد و بعضی از علما استبرا و احتیاط از بول را 

کرد  که از حدیث عذاب صاحب قبر که از بول احتیاط نمی اند، چنان واجب دانسته
 برای حدیث این باب. والله سبحانه و تعالی أعلم. دانسته شد و آن حدیث گواه است

نَّ انلَّيِبَّ  :بِابِْن َ�بَّاٍس  وََعِن  -١١٣
َ
ْهَل ُ�بَاءٍ  صأ

َ
َل أ

َ
 »يث� َعلَيُْ�مُ اَهللا  نَّ إِ « ،َسأ

يِب  َرَواُه الزَبَّاُر �َِسنٍَد َضِعيٍف  .َقالُوا: إِنَّا نُتِْبُع احِلَجاَرَة الَماءَ �َ 
َ
ْصلُُه يِف أ

َ
 .َداوُدَ َوأ

يِب ُهَر�َْرةَ وَ  -١١٤
َ
َحُه ِاْ�ُن ُخَز�َْمَة ِمْن َحِديِث أ َِجاَرة سَصحَّ

ْ
 .بُِدوِن ِذْكِر احَل

از اھل قبا پرسید که:  صروایت نمود که رسول الله بعبدالله بن عباس
گفتند: در ». خدای تعالی از طھارت و پاکیزگی کردن شما تمجید فرموده است«

شوییم. سند این  بریم و بعد از آن به آب خود را می طھارت ما اول سنگ به کار می
حدیث در روایت بزار ضعیف است. و ابن خزیمه این حدیث را صحیح دانسته از حدیثی 

 باشد و نام به کار بردن سنگ در استنجا نیاورده است. می سریرهکه به روایت ابوھ
که ابوداود و ترمذی در سنن  و اصل این حدیث در سنن ابوداود آمده است، چنان

 اند. روایت کرده

ْهِل : روایت است که فرمود صاز رسول الله ساز ابوھریره
َ
يَُة يِف أ

ْ
نََزلَْت َهِذهِ اآل

ُرواِ�يِه رَِجاٌل ُ�ِ «ُ�بَاٍء:  ْن َ�تََطهَّ
َ
لَْت ِ�يِهْم َهِذهِ «، قَاَل: »بُّوَن أ اَكنُوا �َْستَنُْجوَن بِالَماِء، َ�َ�َ

يَةُ 
ْ

صحح ابن خز�مه من و أخرجه ابن ماجةو قال املنذری زاد الرتمذي ـ غر�ب ـ». اآل
 ر احلجارة.كحديث أيب هر�رة بدون ذ

این آیه در «فرمود:  صاللهروایت کردند که رسول  سابوداود و ترمذی از ابوھریره
دارند پاکیزه  شأن اھل قبا نازل شد: (در مسجد قبا مردانی ھستند که دوست می

ی ایشان نازل  شستند و این آیه درباره در طھارت خود را به آب می«باشند). فرمود: 
ترمذی در آخر حدیث به روایت خودش افزود که حدیث غریب است و غریب در ». شد

حدیثی است که بیش از یک راوی نداشته باشد و ابن ماجه نیز این  اصطالح محدثین
حدیث را روایت نمود و ابن خزیمه این را صحیح دانست از روایت ابوھریره بدون ذکر 



ِة األحکاِم   ١٣٠ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

 حجاره در آن.
شرح مھذب فرمود که معروف در طرق حدیث آن است که » مجموع«امام نووی در 

و در آن حدیث نیست که میان استعمال شستند  اھل قبا در طھارت، خود را به آب می
ی  اند. ابن الرفعه و محب طبری ھم مانند گفته کرده سنگ و شستن به آب جمع می

اند. مصنف بلوغ المرام فرمود که: حدیث باال که به روایت بزار است  امام نووی گفته
ورد آ اند. در سبل السالم می نموده دلیل است که جمع میان سنگ و آب در استنجا می

حدیث جمع اھل قبا در طھارت میان سنگ و آب را صحیح » اإللمام«که صاحب 
 که صحت آن به امام نووی نرسیده است. دانسته است و مثل این

 و یک حدیث است. بیست» باب قضاء الحاجة«احادیث: تعداد 
 از» باب ازالة النجاسة«نجاست به ی  ھا و چگونگی ازاله برای دانستن تعداد پلیدی

 تألیف نگارنده مراجعه شود.» لب اللباب«اب کت
چه مزه یا بو یا رنگ آب  شروط وضو: اسالم، تمییز، عدم مانع حسی، یعنی نبودن آن

دھد. عدم مانع شرعی، مثل: حیض و نفاس. دانایی به وضو، عدم صارف،  را تغییر می
 ت).مثل رده یا نیت تبرد. (تمییز که گفتیم برای غیر مجنون و طفل در حج اس

فرائض وضو: نیت، شستن صورت و دو دست با دو آرنج، مسح بعضی از سر، شستن 
 دو پا با دو کعب، ترتیب.

نظرھا: پی در پی شستن اعضای وضو، دست کشیدن به  و برای پرھیز از اختالف
 ی سر، مضمضه و استنشاق. اعضای وضو، مسح ھمه

وضو، شستن دو کف دست، ھای وضو: بسم الله الرحمن الرحیم گفتن در آغاز  سنت
آب به دھن گردانیدن، آب به بینی بردن، مسواک زدن دھان و دندان، سه بار شستن 
اعضاء، رو به قبله وضو گرفتن، پرھیز از پاشاندن آب به ھنگام شستن اعضای وضو، 
 باستر عورت وضو گرفتن، گفتن اذکار وضو ھمراه شستن اعضاء و بعد از فراغت از وضو.

: بیش از سه بار شستن ھر عضو، آب بسیار گرم یا بسیار سرد به کار مکروھات وضو
 گرفتن بدون سبب.

 محرمات وضو: با آب غصبی وضو گرفتن.
 مباھات وضو: استعمال حوله یا عدم استعمال آن، تکان دادن دست تا آب آن فرو ریزد.



َهاَرِة  ِکَتاُب   ١٣١  َالطَّ

 َباُب الُغْسِل َوُحْکِم الُجُنِب 
 شستن است.غسل به ضم غین برای اغتسال و بدن 

ریزد و برای  گفته شده: غسل به فتح غین: عمل مغتسل است که آب بر بدن می
شود؛ و غسل  بدن شستن است؛ و غسل به ضم غین: آبی است که بدن با آن شسته می

 شود مثل ُاشنان و غیره. چه ھمراه آب برای تنظیف به کار برده می به کسر غین: آن
به ُجُنب دارد، مثل: حرام بودن نماز و طواف و حکم جنب: یعنی احکامی که تعلق 

 و قراءت قرآن و ماندن در مسجد.

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ  َ�نْ  -١١٥
َ
ِ  سأ  َرَواُه ُمْسِلٌم. ».الَماُء ِمْن الَماءِ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل اَ�َّ

َُخارِيّ  ْصلُُه يِف ابلْ
َ
 .َوأ

نماید که ابوسعید خدری گفت: رسول  روایت می ساز ابوسعید خدری /مسلم
که ماء اولی ». شود بر کسی که منی او نازل شد بدن شستن الزم می«فرمود:  صالله

 به معنی آب بدن شستن است و ماء دومی آب منی است.
ی بدن از مو و پوست به آب است، خواه ھمراه دست  حقیقت غسل فراگرفتن ھمه

که اگر در حوضی به  ون دست کشیدن به بدن باشد، چنانکشیدن به بدن باشد و یا بد
زیر آب برود و بدنش را آب فرا بگیرد کافی است. اگرچه دست کشیدن به بدن برای 
تحقق بخشیدن به وصول آب به اعضاء بھتر است و خروج از خالف امام مالک است 

ضو و غسل َدْلک به معنی دست کشیدن به بدن موقع و سکه نزد امام مالک برای این
 واجب است.

شود که اگر کسی جماع نمود و منی نازل نشد غسل بر  و از حدیث باال دانسته می
او واجب نیست و فقط شستن آلت مردی و وضو کافی است. در سبل السالم این قول 

نقل فرمود که  شرا از عثمان و علی و زبیر و طلحه و ابی بن کعب و ابوایوب انصاری
 تر است. نمود و گفت بدن شستن به احتیاط نزدیکبخاری از آنان نقل 

و مصنف که گفت اصل این حدیث در بخاری است، در بخاری آورده است که رسول 

قَْحْطَت « فرمود: سبه ِعتبان بن مالک صالله
َ
ْو أ

َ
ْعِجلَْت أ

ُ
ھر «؛ »َعلَيَْك الْوُُضوءُ �َ  ،إَِذا أ

دی غسل جماع الزمت وقت شتابزده شدی و قبل از نزول منی جماع را قطع نمو
و در حدیث باال: (الماء من الماء)، به چند طریق از ». نیست و وضو بر تو الزم است

آمده: از ابی ایوب و از رافع بن خدیج و از عتبان بن مالک و از  شجماعتی از صحابه



ِة األحکاِم   ١٣٢ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

روایت شده است؛ اما نزد جمھور علمای حدیث باالی (الماء من  شابوھریره و از انس
سوخ است به حدیث بعدی و مجرد جماع موجب غسل است، منی نازل بشود الماء) من

 یا نازل نشود.

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -١١٦
َ
ِ  سأ ْرَ�عِ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ُ�مَّ  ،إَِذا َجلََس َ�ْ�َ ُشَعِبَها األ

 ُمتََّفٌق َعلَيِْه. ».َ�َقْد وََجَب الُغْسُل  ،َجَهَدَها
ْل «َزاَد ُمْسِلٌم:  -١١٧  .»َو�ِْن لَْم ُ�ْ�ِ

روایت نمودند که ابوھریره گفت که  سدر صحیحین از ابوھریره /بخاری و مسلم
وقتی که مرد میان دو دست و دو پای زن نشست و او را به «فرمود:  صرسول الله

و ». شود، اگرچه منی نیامده باشد نزدیکی طلبید، بدن شستن بر مرد و زن واجب می

ِتَانِ وَ « روایت ابوداود: در
ْ
ِتَاَن بِاخل

ْ
لَْزَق اخل

َ
گاه مرد و زن به ھم رسید، غسل  و دو ختنه« ؛»أ

 ».شود، منی بیاید یا نیاید واجب می
 شرح کلمات:

اذا جلس بین شعبھا األربع: وقتی که شوھر نشست میان دو دست و دو پای 
نشستن جماع کردن است. ھمسرش؛ و یا میان دو پا و دو ران او. مقصود از این 

جھدھا: او را تکان داد و به نزدیکی طلبید. در روایت مسلم: ثم إجتھد: که مقصود فرو 
 کردن آلت مردی و کوشش کردن در انجام عمل جماع است.

آور است اگرچه حالل  چه شرم در بیان نبوی ھمیشه جانب شرم و حیا و کنایه از آن
 شود. باشد دیده می

سازد که چنین  و اگرچه منی نیاورد، کامًال آشکار می»: لم ینزلو إن «ی  و کلمه
نشستنی باعث غسل جماع است، نه نزول منی. ھمان گونه که انزال منی باعث غسل 

 است، ھمراه جماع باشد یا نه.
منسوخ است. » الماء من الماء«اند که حدیث:  علما به حدیث باال استدالل کرده

نَّ «که روایت امام احمد و غیر او از طریق زھری از ابی بن کعب که گفت:  چنان
َ
الُفتْيَا  أ

َص  صاَكَن رَُسوُل اهللا ،ِمَن الَْماِء، رُْخَصةٌ  الَْماءَ إن : ونَ ْولقُ �َ الَّيِت اَكنُوا  ِل َها بِ رَخَّ وَّ
َ
يِف أ

َمَر بِاالِْغتَِساِل َ�ْعدُ 
َ
قال اإلسماعي� أنه و ابن حبانو ابن خز�مه . صححه»اإلِْسَالِم، ُ�مَّ أ

 النسخ.يف  هو رص�حو صحيح ىلع رشط الشيخ�
گفتند نزول منی موجب غسل است  فتواھایی که می«گفت:  سابی بن کعب



َهاَرِة  ِکَتاُب   ١٣٣  َالطَّ

آن را روا ساخته بود و بعد از آن دستور  صرخصتی بود که در آغاز اسالم رسول الله
 ».بدن شستن از جماع شد

 الم العرب يتقضی أن اجلنابة تطلق باحلقيقة علی اجلامعكإنّ «فرمود:  سامام شافعی

إن و ل من وطب بأن فالناً أجنب عن فالنة عقل أنه أصاهباكن فيه إنزال، قال: فإن كإن مل يو

 .»ن منه إنزالكلو مل يو الذی جيب به احلد هو اجلامعمل خيتلف أن الزنی و مل ينزل، قال:
شود، اگرچه انزال  رساند که جنابت در حقیقت بر جماع اطالق می زبان عرب می«

که به ھر کسی گفته شود فالن مرد از فالن زن جنب شد،  منی با آن نباشد، برای این
و اختالفی در آن داند که با او جماع کرده است، اگر منی او نازل نشده باشد.  می

شود، ھمان جماع است اگرچه با نزول  نیست که زنایی که حد به سبب آن واجب می
 ».منی ھمراه نباشد

 بنابراین کتاب و سنت و اجماع بر وجوب غسل از جماع است.

�َِس  َوَ�نْ  -١١٨
َ
ِ «قَاَل:  سأ ِة تََرى يِف َمنَاِمَها َما يََرى الرَُّجُل  صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
 يِف الَمْرأ

 ُمتََّفٌق َعلَيِْه. ».َ�ْغتَِسُل «: قَاَل 
مُّ سلَ  -١١٩

ُ
ْ�َن يَُ�وُن «قَاَل:  ؟وََهْل يَُ�وُن َهَذا َمة:َزاَد ُمْسِلٌم: َ�َقالَْت أ

َ
َ�َعْم فَِمْن أ

بَهُ   ».؟الشَّ
اند که انس گفت که رسول  هروایت کرد سدر صحیحین از انس /بخاری و مسلم

بیند که محتلم شده و منی او آمده است  ی زنی که به خواب می درباره صالله
زن باید از «بیند که محتلم شده و منی او آمده است، فرمود:  که مرد به خواب می چنان

که مرد از محتلم شدن باید بدن بشوید. ام سلمه از  چنان». این احتالم بدن بشوید
ھرات که این را شنید گفت: آیا ممکن است که زن در خواب محتلم بشود و زوجات طا

شود و زن ھم  بله، زن ھم مثل مرد محتلم می«فرمود:  صمنی او بیاید؟ رسول الله
مثل مرد دارای منی است، اگر زن منی نداشت شباھت فرزند به او از کجا به وجود 

 ؟»آید می
 شرح کلمات:

که مرد  بیند با او جماع شد چنان در خواب می زن يری الرجل:املرأة تری يف منامها ما 
شان  آید و غسل الزم شان می بیند که با زن جماع نموده و در خواب منی در خواب می
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 شود. می
الشبه والشبه: ھر دو به معنی شباھت داشتن. شبه و شبه و شبیه و نظر و نظر و 

. یعنی شباھت فرزند به مادر از نظیر و مثل و مثل و مثیل ھمه به یک معنی ھستند
 وجود منی مادر است.

اند، از ام  سؤال از محتلم شدن زن در بخاری و مسلم از چند طریق روایت کرده
که امام احمد  سلمه و عایشه و انس. این سؤال برای چندتا از زنان صحابه بوده، چنان

اند و  یم آوردهچنین نسایی و ابن ماجه از خوله بنت حک از خوله بنت حکیم و ھم
اند که اینان در  طبرانی از سھله بنت سھل و ابن ابی شیبه از بسره بنت صفوان آورده

ھمان  صاند و حضرت رسول پرسیده صخصوص محتلم شدن زن از رسول الله
جواب را فرموده است؛ و در صحیح بخاری آورده است که احتالم موجب غسل است 

وقتی که پس از «، یعنی: نعم، اذا رأت املاء) (قالوقتی که دید منی او آمده است: 
اما اگر به خواب دید و وقتی که بیدار شد اثری از ». بیداری دید که منی او آمده است

 شود. نزول منی نبود غسل واجب او نمی
رساند که گاه شباھت فرزند به پدر و عمویان اوست و گاه شباھت فرزند  حدیث می

یابد و اگر منی مادر  منی پدر غالب شد، شباھت پدر می به مادر و خالوھای اوست، اگر
 یابد. و الله سبحانه و تعالی أعلم. غالب شد، شباھت مادر می

ْرَ�ٍع: ِمْن اجلَنَابَةِ  صرَُسوُل اهللاقَالَْت: اَكَن  لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -١٢٠
َ
َو�َْوم  ،َ�ْغتَِسُل ِمْن أ

بُو َداوُدَ  .الَميِِّت  َوِمْن ُغْسلِ  ،َوِمْن احِلَجاَمةِ  ،اجلُُمَعةِ 
َ
َحُه ِاْ�ُن ُخَز�َْمَة. ،َرَواُه أ  وََصحَّ

اند که او  روایت کرده لالمؤمنین ابوداود و ابن خزیمه به اسناد خود از عایشه ام
نمود: از جنابت، روز جمعه، از حجامت  از چھار چیز غسل می صگفت که: رسول الله

 و از شستن میت.
 شرح کلمات:

 جماع باشد و یا از نزول منی، غسل از آن واجب است بدون خالف. جنابت: خواه از
روز جمعه است پس بر مرد  یوم الجمعة: بدن شستن در روز جمعه. اگر غسل برای

و زن و کودک و پیر و جوان سنت است از بعد فجر تا غروب آفتاب روز جمعه. و اگر 
روند  نماز جمعه میغسل برای نماز جمعه است پس غسل بر کسانی سنت است که به 

 تر باشد بھتر است. و ھر قدر به وقت رفتن به نماز جمعه نزدیک
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: خون از بدن گرفتن به وسایل حجامت. و غسل از حجامت مستحب من احلجامة
رساند که غسل از  می لاست و دلیل آن مختلف است: این حدیث به روایت عایشه

نَّهُ «: سآن مستحب است؛ و حدیث به روایت انس
َ
أو َصّ� و إحتََجمَ  ص�  ؛»لَم َ�تَوَضَّ

رساند که غسل برای آن لزومی  ، می»حجامت گرفت و نماز خواند و وضو را تازه نکرد«
توان گفت گاھی غسل از آن سنت است و گاھی  ندارد. برای عمل به ھر دو حدیث می

 نه. 
و اما غسل کسی که میت را شست برای علما در آن سه قول است: قولی که سنت 

تر به صواب باشد، و قولی که کسی که میت را شست بر او  است و شاید این نزدیک
 واجب است بدن بشوید و قول سوم که سنت ھم نیست.

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -١٢١
َ
ثَالٍ  سأ

ُ
ِة ُ�َماَمَة بِْن أ َمَرُه انلَّيِبُّ  ،يِف قِصَّ

َ
ْسلَم َوأ

َ
ْن  صِعنَْدَما أ

َ
أ

زَّاقِ  .َ�ْغتَِسَل  ْصلُُه ُمتََّفٌق َعلَيِْه. َرَواُه َ�بُْد الرَّ
َ
 َوأ

روایت نمود در داستان ثمامه بن اثال که  سعبدالرزاق به اسناد خود از ابی ھریره
به وی امر فرمود تا بدن بشوید. و  صموقعی که خواست مسلمان شود، رسول الله

 باشد. اصل این حدیث متفق علیه می
عانی صابح التصانیف از عبیدالله بن عمرو خلقی روایت نمود عبدالرزاق بن ھمام صن

و امام احمد و اسحاق بن راھویه و ابن معین و ذھلی از او روایت نمودند. ذھبی گفت: 
اند. در  اند و احادیث به روایت او در صحاح آورده بسیاری از علما او را معتمد  دانسته

 ھجری درگذشت. ٢١١شوال سال 
 روایت عبدالرزاق متفق علیه بین بخاری و مسلم است.و اصل حدیث 

او را اسیر نمودند و به خدمت  صثمامه بن اثال: بزرگ اھل یمامه، یاران پیغمبر
ھای مسجد  دستور داد تا او را به یکی از ستون صآوردند. رسول الله صرسول الله

مد و از او آ شد، نزد او می داخل به مسجد می صنبوی ببندند. ھر وقت رسول الله
گفت: اگر بر من منت بگذاری و مرا آزاد نمایی،  پرسید: حالت چگونه است؟ می می

کشی که خونش  نھی که سپاسگزار است و اگر مرا بکشی کسی را می منت بر کسی می
خیزند و اگر مال بخواھی ھم  شود و جماعتش به خونخواھی او برمی ضایع نمی

شدند و از حال او  داخل به مسجد می صالله پردازیم. تا سه روز ھر بار رسول می
بودن و  صشنیدند. سه روز در مسجد پیغمبر می پرسیدند، ھمین جواب را از او می
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 صو اخالق صحابه و بزرگداشت رسول الله صدیدن نماز جماعت ھمراه رسول الله
کرد در تار و پود وجود ثمامه  در نماز که دل سنگ را آب می صو قراءت رسول الله

امر فرمود ثمامه را آزاد کنند، مسلمان شد و  صاثر کرد و بعد از سه روز که رسول الله
فرمود: بدن بشوید. او مسلمان شد، مسلمان واقعی و از مدینه به مکه  صرسول الله

یک دانه از گندم یمامه به شما  رفت و در مکه به کفار قریش گفت که از این به بعد
که اھل یمامه  ص. و بعد از رحلت رسول اللهصی رسول الله رسد، مگر به اجازه نمی
خواستند از دین برگردند، ثمامه به آنان گفت: ای قوم! شما بعد از مردم مسلمان  می

م او اید، مبادا پیش از مردم از دین برگردید. و وجود ثمامه مانع از آن شد که قو شده
 اسالم را ترک گویند و به برکت او بر اسالم خود باقی ماندند.

 شود:  حکم غسل کافری که مسلمان می
شود، غسل بر او واجب نیست و  در مذھب شافعیه: برای کافری که مسلمان می

 غسل او مستحب است.

ِْسَالم َ�ُبُّ َما اَكَن َ�بْلَهُ «بنا به حدیث: 
ْ

 ».کند نابود می اسالم گناھان قبل را«؛ »اإل
 و نزد حنیفه: اگر در حال کفر غسل از جنابت نموده غسل دیگری الزم او نیست.

و نزد حنبلیه: مطلقًا غسل بر او واجب است، خواه در حال کفر غسل نموده باشد یا 
 غسل ننموده باشد.

َ�يُْت «بنا به حدیثی که ابوداود از قیس بن عاصم روایت کرده که گفت: 
َ
رَُسوَل  أ

ِْسَالمَ  صهللا
ْ

ِر�ُد اإل
ُ
ْغتَِسَل بَِماٍء وَِسْدرٍ  ،أ

َ
ْن أ

َ
َمَرِ� أ

َ
و ترمذی و نسایی ھم این حدیث  »فَأ

 اند. را به مانند روایت ابوداود آورده
شان بدن  شد که برای مسلمان شدن بدر حدیث، امر به ثمامه و قیس به عاصم

ولی حمل بر استحباب به صواب اند،  بشویند، بعضی ھمین امر را حمل بر ایجاب نموده
اند، معلوم نیست که به ھمه  شده که این ھمه که مسلمان می تر است، برای این نزدیک

 امر شده باشد غسل نمایند. و الله سبحانه و تعالی أعلم.

يِب  -١٢٢
َ
ِ  سَسِعيدٍ  َوَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 ».تَِلمٍ ُغْسُل اجلُُمَعِة َواِجٌب ىلَعَ لُكِّ ُ�ْ «قَاَل:  صأ

بَْعُة. ْخرََجُه السَّ
َ
 أ

بدن شستن در روز «فرمود:  صروایت است که رسول الله سو از ابوسعید خدری 
 ».جمعه بر ھر فرد بالغی واجب است
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این حدیث را دلیل وجوب غسل در روز جمعه دانسته است و  /امام داود ظاھری
ه در آغاز اسالم مردم در اند. از این رو ک جمھور علما آن را حمل بر استحباب نموده

کردند و در  جا عرق می پوشیدند و در ھوای گرم آن تنگدستی بودند و لباس پشمی می
شد تا  آمد. بنابراین به آنان امر می اجتماع روز جمعه بوی بدی از لباس و بدنشان می

بدن بشویند و بدن را از آن عرق پاک کنند و بعد از آن که خدای متعال فراخی روزی 
پوشیدند، رخصت یافتند تا اگر بخواھند بدن بشویند  ای می شان آورد و لباس پنبه ایبر

 و اگر نخواھند وضو برای نماز جمعه کافی است.

 يَوم اجلُُمعة فَِبَها«چنان که در حدیث آمده است: 
َ
َمن اغتََسَل و نِعَمتو َمن تَوََضأ

فَضل فَالُغسل
َ
در روز جمعه برای نماز جمعه وضو گرفت راه سنت گرفته  کهکسی « :»أ

 ».و چه راه خوبی گرفته و کسی که غسل نمود، غسل بھتر است

باشد. وضو گرفتن بھا و  می »نعمةو فبهاء«، »فبها ونعمت«اند:  بعضی از علما گفته
نعمت است، یعنی زیبایی و خوشی است و بدن شستن در روز جمعه بھتر است، زیرا 

 باشد. والله سبحانه و تعالی أعلم. ید ھفته و روز اجتماع میکه ع

ِ  سُمَرةَ َوَ�ْن سَ  -١٢٣  يَْوَم اجلُُمَعِة فَِبَها َونِْعَمْت « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
أ  ،َمْن تَوَضَّ

فَْضُل 
َ
ُغْسُل أ

ْ
. ،َرَواُه اخلَْمَسةُ  ».َوَمْن ِاْغتََسَل فَال ِمِذيُّ ْ نَُه الرتِّ  وََحسَّ

امام احمد و ابوداود و ترمذی و نسایی و ابن ماجه از سمره بن ُجْندب روایت 
 اند که او گفت: کرده

کسی که روز جمعه برای نماز جمعه وضو گرفت به سنت «فرمود:  صرسول الله
عمل کرده و چه خوب سنتی است آن، و کسی که روز جمعه بدن شست،  صپیغمبر

 ».و به تنھاییبدن شستن ھمراه وضو بھتر است از وض
روایت نامبردگان از َحَسن بصری از َسُمَره است. کسی که شنیدن حسن بصری از 

داند. در سماع حسن از سمره  سمره را صحیح دانسته، این حدیث را صحیح می

ُُمَعِة َواِجٌب ىلَعَ لُكِّ ُ�ْتَِلمٍ «اختالف است. چیزی که ھست حدیث: 
ْ
 »ُغْسُل يَْوِم اجل

تر به احتیاط آن  اند و بنابراین نزدیک خاری و مسلم آن را روایت کردهو ب تر است صحیح
 گاه ترک نکند. است که مؤمن غسل روز جمعه را ھیچ

: ابوسعید سمره بن جندب فزاری حلیف انصار از سشرح حال سمره بن جندب
باشد. در کوفه منزل گرفت، و والی بصره شد.  و از حفاظ مکثرین می صیاران پیغمبر
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 ھجری است. ٥٩او به سال وفات 

ٍّ وَ  -١٢٤ ِ  سَ�ْن يلَعِ َرَواهُ  .ُ�ْقِرُ�نَا الُقْرآَن َما لَْم يَُ�ْن ُجنُبًا صقَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
نَ  ،خلَْمَسةُ ا َحُه وََحسَّ ِمِذيِّ وََصحَّ ْ  .ِا�ُْن ِحبَّان هُ وََهَذا لَْفُظ الرتِّ

این صحیح است برای این که  در بعضی از نسخ بلوغ المرام: رواه الخمسه است و
اند. در بعضی نسخ  اود و ترمذی و نسایی و ابن ماجه آن را روایت کردهامام احمد و ابود

آید، باید رواه احمد و األربعة  بلوغ المرام رواه احمد و الخسمة است و این جور نمی
 باشد.

آورده جا تصحیح حدیث فقط از ترمذی آورد در حالی که مصنف در تلخیص  در این
اند. ابن خزیمه از  که ترمذی و ابن السکن و عبدالحق و َبَغوی حکم به صحت آن کرده

ی من است و  شعبه روایت کرده است که شعبه گفت: این حدیث سه یک سرمایه
 ام که بھتر از این حدیث باشد. حدیثی روایت نکرده

امی که آموخت ماد قرآن به ما می صفرمود که: رسول الله سمعنی حدیث: علی
خواند. از این حدیث دانسته  ُجُنب نشده بود. یعنی در وقت جنابت قرآن برای ما نمی

خواند. و در حدیثی که احمد و  در حال جنابت قرآن نمی صشود که رسول الله می
ابوداود و ترمذی و نسایی و ابن ماجه و ابن خزیمه و ابن حبان و حاکم و بزار و 

َ « اند: دارقطنی و بیھقی روایت کرده و صانليَِب َ�ُْجب ن �يَ  مل
َ
ُقْرآِن  أ

ْ
َ�ُْجُزُه َعِن ال

َنَابَة
ْ
 اجل

َّ
ٌء، إِال  ».شد، مگر جنابت از قرآءت قران نمی صچیز مانع رسول الله ھیچ« ؛»يَشْ

روایت نموده که علی  سروایت نموده که علی سو حدیثی که ابویعلی از علی

يُْت فرمود: 
َ
ِ  َرأ ُقْرآِن، ُ�مَّ قَاَل:  صرَُسوَل ا�َّ

ْ
 َشيْئًا ِمَن ال

َ
، ُ�مَّ قََرأ

َ
أ َهَكَذا لَِمْن لَيَْس «تَوَضَّ

ُنُُب فََال جِبُنٍُب، 
ْ
ا اجل مَّ

َ
 آيَةو فَأ

َ
 . قال اهليث� رجاهل موثقون.»ال

را که وضو گرفت و چیزی از قرآن خواند و فرمود: چنین  صدیدم رسول الله«
تواند قرآن  است وضو گرفتن و قرآن خواندن برای کسی که ُجُنب نباشد، اما جنب نمی

 ».بخواند و نه ھم یک آیه
رساند که خواندن قرآن حتی از حفظ ھم بر جنب حرام است. و اما  این احادیث می

  لَو«د: فرمو صکه رسول الله بحدیث ابن عباس
َ
ْهلَُه، أ

َ
ىَت أ

َ
َحَدُ�ْم إَِذا أ

َ
َقاَل: �َ نَّ أ

 ِ اگر یکی از شما موقعی که بخواھد با ھمسر خود جماع نماید بسم الله «؛ »...� ا�َّ
تواند ضرری به آن فرزند  بگوید، اگر فرزندی از آن جماع نصیب او شد، شیطان نمی
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دارد، برای این که یا قبل از جماع یا موقع کاری به منع ُجُنب از قراءت قرآن ن». برساند
گوید نه به قصد تالوت قرآن، چنان که جنب موقع خوراک خوردن و  جماع بسم الله می

 گوید بسم الله نه به قصد قرآءت قرآن. آب آشامیدن و لباس پوشیدن می

ْحيَانِهِ  صنَ اكَ «چنان حدیث:  و ھم
َ
َ ىلَعَ لُكِّ أ یاد خدا  صهرسول الل«؛ »يَْذُكُر ا�َّ

 که معلوم است حمل بر اذکار غیرتالوت قرآن شده است.». نمود در ھمه حال می
الحاصل: قراءت قرآن در حال جنابت حرام است. و حدیث ابن ابی شیبه که رسول 

داد، پس از انزال  فرمود و مقاربت با اھل خود انجام می ھرگاه قصد می صالله

يَْطاِن ِ�يَما َرَزْ�تَِ� نَِصيبًا اللَُّهمَّ الَ «فرمود:  می َْعْل لِلشَّ
َ

خدایا ھر فرزندی که روزی «؛ »جت
؛ قرآن در آن نیست. والله سبحانه و »من فرمودی برای شیطان در او نصیبی قرار مده

 تعالی أعلم.

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ  َوَ�نْ  -١٢٥
َ
ِ  سأ َحدُ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ىَت أ

َ
ْهلَهُ إَِذا أ

َ
ُ�مَّ  ،ُ�ْم أ

 
َ
 بَيْنَُهَما وُُضوًءاأ

ْ
أ ْن َ�ُعوَد فَلْيَتَوَضَّ

َ
 َرَواُه ُمْسِلٌم. ».َراَد أ

�َْشُط لِلَْعوْدِ «: احلَاِ�مُ  َزادَ  -١٢٦
َ
 ».فَإِنَُّه أ

 صروایت نمود که ابوسعید گفت که: رسول الله ساز ابی سعید خدری /مسلم
ھرگاه یکی از شما عمل مقاربت انجام داد و خواست باری دیگر انجام دھد، «فرمود: 

میان دوبار جماع وضو بگیرد، زیرا که برای برگشتن به جماع نشاط بیشتری به ھمراه 
 ».آورد می

الة«و در روایت ابن خزیمه و بیھقی:  میان دوبار «؛ »فَليَتَوََضأ بَينَُهَما وُُضوَءُه لِلصَّ
 ».گیرد وضو بگیرد، مانند وضویی که برای نماز میجماع 

 شرح کلمات:

 ھرگاه یکی از شما با ھمسر خود جماعی انجام داد. م أهله:كإذا أتی أحد

 پس از جماع بار اول خواست جماع دیگری انجام دھد. ثم أراد أن يعود:

گیرد.  یمیان دوبار جماع وضو بگیرد، وضویی که برای نماز م فليتوضأ بينهام وضوءا:
 گیرد. و تأکید بر وضوء برای این است که مقصود ھمان وضویی است که برای نماز می

که به ثبوت رسیده که  و حکم این وضوی میان دو جماع استحباب است، برای این
که میان دو جماع وضو  ی ھمسران خود جماع نمود، بدون این با ھمه صرسول الله
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با ھمسران خود جماع نمود و بعد از ھر  صلهبگیرد. و ثابت شده است که رسول ال
جماع بدن شست، بنابراین وضو گرفتن میان دو جماع جایز است و جماع با ھمسران 
متعدد بدون وضو در میان آنھا جایز است. و جماع با چند ھمسر با یک غسل جایز 

 است. و الله سبحانه و تعالی أعلم.

ْرَ�َعِة َ�ْن اَع�َِشةَ وَ  -١٢٧
َ ْ
ِ  للِأل ِمْن َ�ْ�ِ  ،َ�نَاُم وَُهَو ُجنٌُب  صقَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

 
َ
 وَُهَو َمْعلُوٌل. ».ْن َ�َمسَّ َماءً أ

اند که او  روایت نموده لاز عایشه /ابوداود و ترمذی و نسایی و ابن ماجه
که آب به کار ببرد برای  خوابید بدون این در حال جنابت می صگفت: رسول الله

 ».ضوغسل و یا و
مصنف فرمود: این حدیث علتی دارد و در بیان آن علت گفت که حدیث به روایت 

است و ابواسحاق از اسود نشنیده است، ولیکن این  لابواسحق از اسود از عایشه
فرمود: این حدیث صحیح است و ابواسحاق از  /که بیھقی علت مرتفع است برای این

 اسود شنیده است.
تواند در حالت جنابت بخوابد  ود که شخص جنب میش از این حدیث دانسته می

 که بدن بشوید و یا وضو بگیرد و یا طھارت بگیرد. بدون این
ترمذی فرمود به تقدیر صحت این حدیث احتمال دارد که مقصود از (ال یمس ماء) 
این باشد که (ال یمس ماء للغسل) تا موافق با احادیث صحیحین باشد که جنب اگر 

یا خوراک خوردن و یا آشامیدن و یا دوباره جماع کردن نمود طھارت  قصد خوابیدن و

وضو بگیرد، «؛ »ثُم يِلَنَم يِلَتَوََضأ«بنماید و وضو بگیرد. چنان که در صحیح مسلم آمده: 

طھارت بگیر «؛ »ثُم تَوَضأ كفَرجَ  إِغِسل«و در صحیح بخاری آمده است: ». سپس بخوابد
بخواب، یا خوراک بخور و یا آب بیاشام و یا دوباره جماع گاه  ؛ آن»و پس از آن وضو بگیر

از  باند که عبدالله بن عمر شان آورده کن. و ابن خزیمه و ابن حبان در صحیح

َ�نَامُ «پرسید:  صرسول الله
َ
َحُدنَا وَُهَو ُجنٌُب؟ قَاَل  أ

َ
 إِْن : صرَُسوُل اهللا أ

ُ
أ َ�نَاُم، َوَ�تَوَضَّ

تواند در حال جنابت  پرسید: آیا یکی از ما که جنب باشد می ب. ابن عمر»َشاءَ 
تواند در حال جنابت بخوابد و اگر خواست وضو  بله می«فرمود:  صبخوابد؟ رسول الله

 ی (إن شاء). و در صحیحین ھمین حدیث آمده بدون کلمه». بگیرد و سپس بخوابد
اھی بعد از غسل اند، گ ھمیشه راحت امت خود را خواسته صالحاصل: رسول الله
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اند تا موقع خواب در حال جنابت نباشد و این در بیشتر احوال ایشان بوده و  خوابیده می
اند، و گاه بدون  انداخته اند و غسل را به دنبال می فرموده گاه به طھارت وضو اکتفا می

شان راحت باشند  اند تا در این مورد امت خوابیده غسل و بدون وضو در حال جنابت می
بتوانند به راحت خود عمل کنند و اگر میسر بود، بدن بشویند و بعد بخوابند و اگر  و

ی آن  مسیر نبود طھارت و وضو بگیرند و سپس بخوابند و اگر مسیر نبود یا حوصله
 نداشتند بدون غسل و وضو بخوابند و بعد از خواب بدن بشویند.

ِ  لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -١٢٨  َ�يَْغِسُل  صقَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ُ
إَِذا ِاْغتََسَل ِمْن اجلَنَابَِة َ�بَْدأ

 �ِيَِميِنِه ىلَعَ ِشَماهِلِ  ،يََديْهِ 
ُ
  ،َ�يَْغِسُل فَرَْجهُ  ،ُ�مَّ ُ�ْفِرغ

ُ
أ ُخُذ الَماءَ  ،ُ�مَّ َ�تَوَضَّ

ْ
َ�يُْدِخُل  ،ُ�مَّ يَأ

ْعرِ  ُصوِل الشَّ
ُ
َصابَِعُه يِف أ

َ
ِسِه ثََالَث َحَفنَاٍت  ،أ

ْ
فَاَض ىلَعَ َسائِِر َجَسِدهِ  ،ُ�مَّ َحَفَن ىلَعَ َرأ

َ
ُ�مَّ  ،ُ�مَّ أ

 َواللَّْفُظ لُِمْسِلم. ،ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  .َغَسَل رِْجلَيْهِ 
 ىلَعَ فَرِْجهِ  َولَُهَما -١٢٩

َ
فَْرغ

َ
َب بَِها ُ�مَّ رَضَ  ،َ�َغَسلَُه �ِِشَماهِلِ  ،يِف َحِديِث َميُْمونََة: ُ�مَّ أ

رَْض 
َ
 .األ

َاِب «َوِ� ِرَوايٍَة:  -١٣٠ تَيْتُُه بِالِْمنِْديلِ «َوِ� آِخِرهِ: » َ�َمَسَحَها بِالرتُّ
َ
هُ  »ُ�مَّ أ وََجَعَل «َوِ�يِه:  ،فََردَّ

 .»َ�نُْفُض الَماَء �ِيَِدهِ 
موقعی «روایت نمودند که عایشه گفت:  لالمؤمنین و بخاری و مسلم از عایشه ام

فرمود، ابتدا دو دست خود را  بعد از جنابت قصد بدن شستن می صکه رسول الله
ریخت و شرمگاه خود را  شست، بعد از آن با دست راست بر دست چپ آب می می
گرفت و انگشتان خود را که از آب  گرفت و بعد از آن آب می گاه وضو می شست، آن می

گاه سه کف  نمود تا به ته موھای سر آب برسد، آن به ته موھای سر داخل میَتر بود 
ریخت (بیشتر اوقات به کف یک دست و بعضی اوقات به ھر دو کف  دست آب بر سر می

ریخت، پس از آن دو پای خود را  ی بدن می گاه آب بر ھمه ریخت)، آن آب بر سر می
 ».شست می

اند که پس از  المؤمنین، روایت کرده ، املو در روایت بخاری و مسلم از میمونه
شست و  ریخت و به دست خود شرمگاه خود را می شستن دو دست، آب بر شرمگاه می

زد تا دست از اثر شستن شرمگاه پاک شود. و  بعد از شستن شرمگاه، دست به خاک می
ده، مالید. و در آخر حدیث آم در روایتی بعد از شستن شرمگاه دو دست را به خاک می

َحْوَله آوردم تا به حوله بدن را خشک کند. حوله را نگرفت و شروع کرد به تکان دادن 
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َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

ریخت تا آب بر بدن  دو دست تا آب از دو دست بریزد و یا به دست آب را از بدن می
 نماند.

 شرح کلمات:

ریخت. یفرغ:  آب به دست راست بر دست چپ می يفرغ بيمينه علی شامله:
شست شرمگاه  ست راستش، شماله: دست چپش، یغسل فرجه: میریخت. یمینه: د می

 خود را، فرج: شرمگاه: ُقُبل و ُدُبر.

بیخ مو: ته مو، سائر الجسد: باقی بدن، بعد از شستن اعضای وضو و  أصول الشعر:
ی  ی آیات آن. و سور البلد حصار بند ھمه ی بدن، مثل سوره برای ھمه به معنی ھمه

 شھر.

خت آب بر سرش، حفنه: یک کف دست پر آب، و حفنه: دو کف ری حفن علی رأسه:
 دست پر آب.

دست چپ خود را به زمین زد، دست چپ خود  رضب هبا األرض ومسحها بالرتاب:
 را به خاک مالید، به یک معنی است.

 آوردم برایش حوله، مندیل: دستمال، منشفه، حوله. أتيته باملنديل:

 داد تا آب از آن بریزد. میھا را تکان  دست ينفض املاء بيده:
دھد که اول طھارت بگیرد و شرمگاه  در این حدیث وجه اکمل غسل را نشان می

بشوید، بعد وضو بگیرد مانند وضوی نماز و در این وضو رو و دو دست بشوید و مسح 
سر بنماید و شستن پاھا را به دنبال بیندازد تا بعد از تکمیل غسل، پاھا را بشوید و آب 

موھا برساند و اول سر را بشوید و آب بر راست بدن بریزد و بشوید و بعد آب بر به ته 
ی بدن رسید پاھا را بشوید. و در این  چپ بدن بریزد و بشوید. بعد که آب به ھمه

حدیث دانسته شد که حوله به کار نبردن بھتر است تا اثر عبادت بیشتر بماند، 
شد حوله را به کار ببرد. و دانسته شد که چه ھوا سرد باشد و نیاز به حوله با چنان

دست تکان دادن برای ریختن آب از اعضای بدن اشکالی ندارد والله سبحانه و تعالی 
 أعلم.

مِّ َسلََمةَ  َوَ�نْ  -١٣١
ُ
ِ  لأ ُشدُّ  صقَالَْت: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ٌة أ

َ
يِس فْ ظَ إِ�ِّ ِاْمَرأ

ْ
 ،َر َرأ

ْ�ُقُضُه ِلُغْسِل 
َ
فَأ

َ
 «قَاَل:  ؟َوِ� ِرَوايٍَة: َواحلَيَْضةِ  ؟نَابَةِ اجلَ أ

َ
ِسِك  ،ال

ْ
يِْث ىلَعَ َرأ

َ
ْن حت

َ
إِ�ََّما يَْ�ِفيِك أ
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 َرَواُه ُمْسِلم. ».ثََالَث َحثَيَاٍت 
روایت است و او از امھات المؤمنین است که گفت: گفتم یا رسول  لاز ام سلمه

بندم، آیا برای غسل  می، من زنی ھستم که موھای سرم را محکم به ھم صالله
جنابت، و در روایتی در غسل جنابت و حیض، باید موھا را از ھم باز کنم؟ رسول 

نه، الزم نیست موھای سرت را از ھم باز کنی. کافی است که سه کف «فرمود:  صالله
 ».پر از آب را بر سرت بریزی

 شرح کلمات:
 بندم. ھم میأشد ضفر رأسی: موقع بافتن موی سرم، آنھا را محکم به 

آیا باید موھای سرم را از ھم باز کنم برای غسل  احليضة؟و أفأنقضه لغسل اجلنابة
 جنابت و حیض؟

 قال: ال. فرمود: نه، الزم نیست که موھای سرت را از ھم باز کنی.

کفایت است در رفع جنابت و حیض  ثالث حثيات: كأن حتثی علی رأس كفيكإنام ي
 ر سرت بریزی.که سه کف پر از آب را ب این

رساند که برای رفع جنابت و حیض کفایت است که سه کف پر آب  این حدیث می
رساند که سه کف دست آب بر سر ریختن و دست مالیدن به موی  بر سر بریزد؛ و می

سر کفایت است برای رسانیدن آب به ته موھای سر و الزم نیست که زن موھای سر را 
به روایت مسلم و امام احمد آمده است که: به از ھم باز کند. و در حدیث صحیح 

کند که موقع بدن  به زنان امر می بخبر رسید که عبدالله بن عمر لعایشه
آور است که ابن عمر زنان را به  شستن، موھای سر را از ھم باز کنند. فرمود: شگفت

گشودن موھای سر در وقت غسل ـ از جنابت و حیض ـ امر نماید، چرا زنان را به 
گرفتیم برای  از یک ظرف آب می صکند! من و پیغمبر خدا راشیدن موی سر امر نمیت

 ریختم. بدن شستن و من سه بار آب را بر سر می
حاصل این که اگر آب به ته مو برسد کفایت است سه بار آب ریختن بر سر. اما اگر 

ن است که آب به ته موی سر نرسد باید آب را به ته موی سر برساند. و ظاھر حدیث ای
سه بار آب ریختن بر موی سر و دست کشیدن به موھای سر، آب را به موھای سر 

 رساند و نیازی به باز کردن موھا از ھم نیست، والله سبحانه و تعالی أعلم. می

ِ  لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -١٣٢  « :صقَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

ِحلُّ الَمْسِجَد حِلَائٍِض َوال
ُ
 أ

َ
إِ�ِّ ال



ِة األحکاِم   ١٤٤ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

بُو َداوُدَ  ».نٌُب جُ 
َ
َحُه ِاْ�ُن ُخَز�َْمَة. ،َرَواُه أ  وََصحَّ
دارم  من روا نمی«فرمود:  صروایت است که او گفت: رسول الله لاز عایشه

ابوداود ». مسجد را برای کسی که در حال جنابت باشد و زنی که در حال حیض باشد
این حدیث را روایت نمود و ابن خزیمه از حفاظ حدیث گفت که این حدیث صحیح 

 است.
 شرح کلمات:

دارم مسجد را برای داخل شدن جنب و حائض و  إنی ال أحل المسجد: من روا نمی
 که در قرآن: تن در آن. برای ایننشس

 .]٤٣[النساء:  ﴾إِ�َّ َ�بِرِي َسبِيلٍ ﴿
 ». عبور از مسجد را روا دانسته است«

که حائض ھنگام  اند عبور جنب و حائض از مسجد رواست به شرط این فقھا فرموده
ی آلوده شدن مسجد به خون حیض نباشد. و اگر در مسجد بود و  عبور از مسجد مایه

 یا حائض شد باید از مسجد بیرون رود و خود را به غسل پاک نماید.جنب و 

ِ  لَ�نَْهاوَ  -١٣٣ نَا َورَُسوُل ا�َّ
َ
ْغتَِسُل أ

َ
ْتَِلُف  ،ِمْن إِنَاٍء َواِحدٍ  صقَالَْت: ُكنُْت أ

َ
خت

 
َ
يَزاَد ِا�ُْن ِحبَّاَن: َوتَلْتيَِق ، وَ ُمتََّفٌق َعلَيْه .يِْدينَا ِ�يِه ِمَن اجلَنَابَةِ أ

َ
 .ِدينَاأ

 صموقع بدن شستن، من و پیغمبر خدا«روایت است که او گفت:  لاز عایشه
رفت برای غسل  ھایمان به دنبال ھم در ظرف می گرفتیم و دست از یک ظرف آب می

حدیث متفق علیه بین بخاری و مسلم است، و ابن حبان این زیادت ». کردن از جنابت
 خورد. ھایمان به ھم می را آورده که موقع آب برداشتن دست

 شرح کلمات:

 مان از جنابت. گرفتیم برای غسل از یک ظرف آب می من إناء واحد:

شد برای آب  به ظرف داخل می صھای من و پیغمبر دست ختتلف أيدينا فيه:
 گرفتن از ظرف به کف دست.
شود که برای مرد و زن ھر دو جایز است که از یک ظرف  از این حدیث دانسته می

ھایشان به ھم بخورد مانعی ندارد، و  آب بگیرند و موقع آب به مشت گرفتن اگر دست
سازد. و بعضی از  دن دست جنب در آب مانعی ندارد و آب را مستعمل نمیداخل ش

اند که برای مستعمل نشدن آب موقع داخل کردن دست در آب اندک، باید  فقھا گفته
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 نیت اغتراف بنماید تا آب از تکرار دست در آن کردن مستعمل نشود.

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -١٣٤
َ
ِ  سأ َْت لُكِّ َشْعَرٍة َجنَابَةً « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
فَاْغِسلُوا  ،إِنَّ حت

ْعرَ ا ْ�ُقوا البرََشَ  ،لشَّ
َ
بُو َداوُدَ  ».َوأ

َ
َفاُه. ،َرَواُه أ ِمِذيُّ وََضعَّ ْ  َو�َلرتِّ

ُْوهُ  -١٣٥
َ

مْحََد َ�ْن اَع�َِشَة �
َ
 .َوِ�يِه َراٍو َ�ُْهوٌل  ،َوِأل

زیر ھر مویی «فرمود:  صروایت است که او گفت: رسول الله ساز ابی ھریره
 ».جنابت است: موھای بدن را بشویید و پوست بدن را پاکیزه کنید

اند، برای  اند و آن را ضعیف دانسته این حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده
که این حدیث نزد ابوداود و ترمذی از روایت حارث بن وجیه است. ابوداود گفته: او  این

منکر است. و ترمذی گفت: این حدیث به روایت حارث خود ضعیف است و حدیث او 
بن وجیه است و او مورد اعتماد نیست. امام شافعی فرمود: این حدیث ثابت نیست. 

اند  بیھقی فرمود: دانشمندان علم حدیث مثل بخاری و ابوداود و غیره آن را انکار کرده
و در آن ھم یکی از  باشد می لو مانند این حدیث نزد امام احمد به روایت از عایشه

 راویان آن مجھول و نامعلوم است.
 صکه گفت: رسول الله سطالب و در این باب حدیثی است به روایت علی بن ابی

َموِْضَع َشْعَرٍة ِمْن َجنَابٍَة لَْم َ�ْغِسلَْها فُِعَل بِِه َكَذا َوَ�َذا فَِمْن َ�مَّ اَعَديُْت  َمْن تََركَ «فرمود: 
کسی که جای یک مویی از جنابت « ن �زه.و� .»ثالثا أيِس رَ اَعَديُْت  فَِمْن َ�مَّ  أيِس رَ 

آید. از این جھت است که من سر را  نشست، چنین و چنان از عقوبت بر سرش می
 ».تراشم تراشم، سه بار فرمود از این جھت است که من سرم را می می

السائب است و گفت که: این حدیث به روایت عطاء بن » ارشاد«ابن کثیر در کتاب 
او بدحفظ است. نووی گفت: این حدیث ضعیف است، و سبب اختالف در روایت عطاء 
بن السائب این است که او در آخر عمر اختالل حواس پیدا کرد. بنابراین ھر روایتی از 
او که قبل از اختالل حواسش بوده قبول شده و ھر حدیثی که بعد از اختالل حواس 

است. مصنف بلوغ المرام که خود امیرالمؤمنین در حدیث  روایت نموده قبول نشده
ی علمای حدیث تفوق داشته این حدیث به روایت  است و در عصر خود بر ھمه

 را صحیح دانسته است. سالمؤمنین علی امیر
ی مو و پوست بدن  الحاصل: اجماع علما بر این است که در غسل جنابت باید ھمه

 آب بگیرد.
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ییز، آب مطلق، عدم منافی حسی که چیزی بر بدن نباشد شروط غسل: اسالم، تم
ی آب را تغییر دھد. عدم منافی شرعی که در حال حیض نباشد.  که رنگ یا بو یا مزه

دانایی به غسل، عدم صارف که بارده و یا نیت تبرد ھمراه نباشد. تمییز فرایض غسل از 
 سنن آن، و غسل عضو زاید.

آورم لله تعالی، فراگرفتن  ض را به جا میفرائض غسل دوتاست: نیت: غسل فر
 ی مو و پوست به آب. ھمه

مستحبات آن: با ساتر عورت غسل کردن، ایستادن در محلی که ترشحات آب به او 
نرسد. اول طھارت گرفتن، سپس وضو گرفتن و سپس بدن شستن، سه بار شستن 

 بدن.
سرد به کار بردن  مکروھات غسل: اسراف در ریختن آب و آب خیلی گرم و یا خیلی

 بدون سبب.
 محرمات غسل: با آب غصبی بدن شستن و غیره.

ِم بَ  َیمُّ  اُب َالتَّ
تیمم در لغت به معنی قصد کردن است و در شرع: به کار بردن خاک در مسح رو و 
دو دست در عبارت به جای وضو و یا غسل به سبب نبودن آب و یا بودن عذر در به کار 

 نبردن آب است.

ِ  َ�نْ  -١٣٦ نَّ انلَّيِبَّ  :بَجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ
َ
َحٌد «قَاَل:  صأ

َ
ْعِطيُت مَخًْسا لَْم ُ�ْعَطُهنَّ أ

ُ
أ

رُْض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا ،َ�بِْ�: نرُِصُْت بِالرُّْعِب َمِسَ�َة َشْهرٍ 
َ
ْدَرَ�تُْه  ،وَُجِعلَْت يِل األ

َ
َما رَُجٍل أ ُّ�

َ
فَ�

َالُة فَلْيَُصلِّ   وََذَكَر احلَِديَث. ».الصَّ
پنج چیز به «فرمود:  صروایت است که رسول الله باز جابربن عبدالله انصاری

کس داده نشده است: یکم خدا پیروزی و نصرت  من داده شد که پیش از من به ھیچ
ی یک ماه راه. دوم زمین  انداخت در فاصله مرا قرار داد در ترسی که در دل دشمن می

د قرار داده شد و خاک آن برایم طھور شد تا ھر یک از امت من برای من در حکم مسج
ھرگاه وقت نماز بر او داخل شود در ھر جای پاک که باشد نماز بخواند و اگر آب نباشد 
خاک آن برای تیمم به کار ببرد. سوم: و روا شد برای من تصرف در مال غنیمت که در 

یغمبران پیشین غنیمتی که به آید در حالی که برای پ جھاد از کفار به دست می
سوزاند. چھارم: و به من داده شد  آمد و آن را می آمد آتشی از آسمان می شان می دست



َهاَرِة  ِکَتاُب   ١٤٧  َالطَّ

دھد. و در انواع  شفاعت عظمی در روز قیامت که خلق را از موقف سھمناک نجات می
ترین سھم برای اوست، و پنجم: و ھر پیغمبری پیش از من به  شفاعت دیگر نیز بزرگ

و معلوم ». ی خلق ام به سوی ھمه شد و من مبعوث شده قوم خودش مبعوث میسوی 
اختصاص دارد و این پنج مورد  صاست که ھر کدام از این پنج مورد به رسول الله

خیلی  صدھد اگر چه خصایص مختص به رسول الله ترین خصایص را نشان می بزرگ
آن را به دویست  »خصایص«در کتاب  /بیش از این است و جالل الدین سیوطی

 مورد رسانیده است.
 شرح کلمات:

یاری داده شدم به ترس دشمن از من. رعب به معنی ترس. مسیرة  نرصت بالرعب:
شھر: یک ماه راه. و در روایت طبرانی: مسیرة شھرین: دو ماه راه که یک ماه راه 

از او رساندکه ترس  مناطق رو به رو و یک ماه راه مناطق پشت سر. و این حدیث می
که در جزیرة العرب ھیچ  ی دشمنان را فرا گرفته است و یک ماه راه به حساب این ھمه

طرف آن از یک ماه راه بیشتر نبوده است و وقتی که یک ماه راه به وسایل مختلف در 
اکنون کفار از اسالم در  که ھم شود، چنان ی جھان را شامل می نظر گرفته شود، ھمه

 ھراسند.

ی زمین برای من مسجد و پاک شد. که ھمین زمین از  ھمه ض:وجعلت لی األر

 سکه مذھب امام مالک ی آنھا تیمم روا باشد، چنان خاک و سنگ و چوب آن به ھمه
است که تیمم به ھرچه از زمین باشد و صنعت بشر در آن داخل نباشد، جایز است. اما 

 گچ که صنعت در آن داخل شده تیمم به آن روا نیست.

ِد الَماءَ  ،وَُجِعلَْت تُْرَ�تَُها نَلَا َطُهوًرا«: سَحِديِث ُحَذْ�َفةَ  َوِ�  -١٣٧ ِ
َ

 ».إَِذا لَْم �
کننده شد تا ھر وقت آب نیافتیم به خاک تیمم  و خاک زمین برای ما پاک و پاک«

رساند که تیمم باید به خاک باشد، و حدیث بعدی نیز  و این حدیث صحیح می». نماییم
 دارد.ھمین داللت را 

ٍّ  َوَ�نْ  -١٣٨ مْحََد:  سيلَعِ
َ
َاُب يِل َطُهوًرا«ِعنَْد أ  ».وَُجِعَل الرتُّ

رساند که  و این حدیث صحیح نیز می». کننده و گردانیده شد برای ما خاک پاک«
 برابر این روایت مؤید تیمم به خاک است. ستیمم باید به خاک باشد، و علی

اِر بِْن يَارِسٍ  َوَ�نْ  -١٣٩ ْجنَبُْت  ،يِف َحاَجةٍ  صاَل: َ�َعثَِ� انلَّيِبُّ قَ  بَ�مَّ
َ
ِجِد  ،فَأ

َ
فَلَْم أ
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ابَّةُ  ،الَماءَ   ادلَّ
ُ
غ ِعيِد َكَما َ�َمرَّ َ�يُْت انلَّيِبَّ  ،َ�تََمرَّْغُت يِف الصَّ

َ
ُ َذلَِك  صُ�مَّ أ

َ
َ�َقاَل:  ،فََذَكْرُت هل

ْن َ�ُقوَل �ِيََديَْك َهَكَذاإِ�ََّما اَكَن يَْ�فِ «
َ
�ًَة َواِحَدةً  ،»يَك أ رَْض رَضْ

َ
ُ�مَّ  ،ُ�مَّ رَضََب �ِيََديِْه األ

َماَل ىلَعَ ايلَِم�ِ  يِْه َووَْجَههُ  ،َمَسَح الشِّ  َواللَّْفُظ لُِمْسِلٍم. ،ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  .َوَظاِهَر َكفَّ
رَْض  -١٤٠

َ
يِْه األ : َورَضََب بَِ�فَّ ُ�مَّ َمَسَح بِِهَما وَْجَهُه  ،َوَ�َفَخ ِ�يِهَما ،َوِ� ِرَوايٍَة لِلْبَُخارِيِّ

يْهِ   .َوَ�فَّ
مرا برای کاری فرستاد، من ُجُنب شدم و آب نیافتم، در  صعمار گفت: رسول الله

غلتد. پس از آن به خدمت رسول  خاک غلتیدم، آن چنان که حیوان در خاک می
آمدم و عرض کردم که جنب شدم و آب نبود که بدن بشویم و در خاک  صالله

گاه  آن». کافی بود که با دستان خود این چنین کنی«فرمود:  صرسول الله غلتیدم.
دو دست خود را یک بار به خاک زد و دست چپ را بر دست راست مالید و پشت دو 

 کف دست و روی خود را به خاک مسح کرد.
و در روایتی از بخاری: دو دست خود را به خاک زد و در دو دست خود نفس دمید 

 گاه با آن دو صورت [پشت] دو کف دست خود را مسح کرد. م شود، آنتا غبار آن ک
از سابقین به سوی اسالم ھستند، خودش و پدرش یاسر و  بعمار بن یاسر

ی او ابوالقیظان است. مادرش اولین شھید در اسالم است. او و  مادرش سمیه. کنیه
ام مشاھد از بدر شوھرش یاسر به دست پلید ابوجھل شھید شدند. عمار بن یاسر در تم

بود. ھجرت به حبشه و بعد ھجرت به مدینه نمود.  صتا تبوک ھمراه رسول الله

ِفئَُة «به او فرمود:  صاو را الطیب و المطیب نامید. رسول الله صرسول الله
ْ
َ�ْقتُلَُك ال

بود که  ساو در صفین در سپاه علی». گروه شورشگر تو را خواھند کشت«؛ »ابَلاِ�يَةُ 
 سالگی کشته شد. ٧٣در سن 

 شرح کلمات:

 جنب شدم. غسل بر من و اجب شد. أجنبت:

گونه که آب باید به تمام  غلتیدم در خاک. گمان کرد که ھمان الصعيد:يف  فتمرغت
 بدن برسد، خاک نیز باید به تمام بدن برسد و خاک را بر آب قیاس نمود.

ی زمین باشد. بیشترین چیزی که سطح چه باال صعید: ما صعد علی وجه األرض: آن

وَُجِعلَت «خشکی را پوشانیده، خاک است، و اگر بر غیر خاک اطالق شود. حدیث: 
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 شود. مخصص آن می »تُرَ�تَُها نَلَا َطُهوراً 

رود  : بر روی زمین راه می(يدب علی وجه األرض)الدابة: جانور، بر ھر حیوان که 
 شود. چھارپایان اطالق می شود، اما اصطالحًا دابه بر شامل می

یکفیک أن تقول بیدیک ھکذا: کفایت است که انجام بدھی تیمم را به دو دستت 
انجام داد: که دو دست خود را یک بار به خاک زد و  صاین چنین که رسول الله

 دست چپ را بر دست راست مالید و ظاھر دو کف و روی شریف را به خاک مسح کرد.
ترین روایت در این باب است، و روایت  یت صحیحین قویاز حیث روایت، این روا

بخاری به تنھایی که َنَفس دمید در دو دست تا غبار آن کم شود، ھمه داللت دارد که 
شود. و امام  یک دست زدن به خاک است و رو و دو کف دست مسح به خاک می

شود که بخاری در صحیح خود (باب التیمم للوجه والکفین) آورده است تا دانسته 
 معتمد نزد او مسح صورت و دو کف دست است.

 اعتماد نموده است: باما مذھب شافعی به حدیث بعدی به روایت ابن عمر

ِ  بُ�َمرَ  وََعِن ِابِْن  -١٤١ َ�ٌة لِلْوَْجهِ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َ�تَاِن رَضْ ُم رَضْ  ،اتلَّيَمُّ
 وَ 

َ
َ�ٌة لِلْيََديِْن إىِل ربَ َرَواُه ال ».الِمْرَ�َقْ�ِ رَضْ ُة َوْ�َفهُ  ،اِ�ُّ طَّ ئِمَّ

َ
َح األ  .وََصحَّ

فرموده است:  صروایت است که گفت: رسول الله بو از عبدالله بن عمر
تیمم دوبار دست زدن به خاک است، یک بار دست به خاک زدن برای مالیدن دست «

خاکی به دو دست با دو  خاکی به رو، و یک بار دست به خاک زدن برای مالیدن دست
 ».آرنج

ی لغت است، صعید را به خاک تفسیر نموده است. و  امام شافعی که از ائمه
که باید تیمم به چیزی  آورد که قرآن داللت دارد بر این بیضاوی در تفسیر خود می

 ی: که در آیه باشد که اثر آن به اعضای تیمم برسد، چنان

ُمواْ َصعِيٗدا ﴿ ْ َطّيِٗبا فَ َ�َتَيمَّ يِۡديُ�م ّمِۡنهُۚ  ٱۡمَسُحوا
َ
 .]٦[المائدة:  ﴾بِوُُجوهُِ�ۡم َو�

که بعضی از خاک به روی و دو دست برسد.  داللت دارد بر این» منه«ی  که کلمه
رسد. طبق  در حالی که اگر تیمم بر سنگ باشد از سنگ اثری به اعضای تیمم نمی

 ی: آیه

ْ فَ ﴿ يۡدِ  ٱۡغِسلُوا
َ
 .]٦[المائدة:  ﴾ٱلَۡمَرافِقِ يَُ�ۡم إَِ� وُُجوَهُ�ۡم َو�

ھا شسته شوند با دو آرنج، در تیمم ھم قیاس بر وضو باید  در وضو باید دست
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ھا با دو آرنج خاک تیمم به آنھا برسد. این آن چیزی است که از قرآن استنباط  دست
 صکه معروف به پیروی از رسول الله بشود و در حدیث باال به روایت ابن عمر می
 باشد، غیرمعقول است که از نزد خود چیزی بگوید. می

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -١٤٢
َ
ِ  سأ ِعيُد وُُضوُء الُمْسِلمِ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ِد  ،الصَّ َو�ِْن لَْم َ�ِ

َ  ،لَماَء َعرْشَ ِسنِ�َ ا ُه �رََشتَهُ  ،فَإَِذا وََجَد الَماَء فَلْيَتَِّق ا�َّ ُِمسَّ
ْ

زَبَّارُ  ».َويل
ْ
َحُه ِا�ُْن  ،َرَواُه ال وََصحَّ

انِ  ُ و ،الَقطَّ
َ

اَرُ�ْطِ�ُّ إِرَْساهل  .لَِ�ْن َصوََّب ادلَّ
خاک تیمم در حکم آب «فرمود:  صروایت است که رسول الله سو از ابوھریره

وضوی مسلمان است که اگر تا ده سال آب نیابد، تیمم برای او کافی است، اما ھرگاه 
 ».ا بترسد و آب را در طھارت به کار ببردآب بیابد از خد

ی لغت  ی صعید: نزد بیشتر علما به معنی خاک است و نزد بعضی از ائمه کلمه
چه روی زمین باشد، خواه خاک باشد یا سنگ باشد و اگرچه خاک بر آن سنگ  آن

 نباشد.
شود که اگر در جایی آب یافت نشود، خاک پاک جای آب  از این حدیث دانسته می

فرمود محقق است: مثًال  صچه سرور کاینات گیرد، اگرچه ده سال آب نیابد. آن می را
اگر کسی نزد کافران زندان باشد و آب برای وضو در اختیار نداشته باشد، تیمم با خاک 

 پاک برای او در رفع جنابت و حیض و َحَدث کافی است.

ُمواْ فَلَۡم ﴿ نماید. خدای متعال فرمود: خاک پاک رفع حدث می ْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ َ�ُِدوا
که خاک را جای آب  ».اگر آب نیافتید تیمم به خاک پاک کنید« ]٦[المائدة:  ﴾َصعِيٗدا َطّيِٗبا

که خدا آن را طھور نامید. بنابراین،  قرار داد تا حکم خاک، حکم آب باشد. دیگر این
طھور است و  حقیقت واقع این است که خاک پاک در تیمم به جای وضو در حکم آب

چه به وضو و غسل روا  شود و آن شود به خاک تیمم نیز رفع می می چه به آب رفع آن
شود. وقتی که آب یافت به نسبت  شود به تیمم به خاک نیز روا داشته می داشته می

اند: جایی که آب است تیمم باطل  طھارت در مستقبل باید آب را به کار ببرد که گفته
درت آشامیدن دارد، نه بیشتر، در حکم عدم است و تیمم روا است. است. و آبی که به ق

 والله سبحانه و تعالی أعلم.

ُْوهُ  -١٤٣
َ

يِب َذرٍّ �
َ
: َ�ْن أ ِْمِذيِّ َحهُ  ،َولِلرتِّ  .وََصحَّ

و ترمذی از ابوذر مانند حدیث ابی ھریره روایت نموده است. و لفظ روایت ابوذر 
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 عبارت است از:

ِ  اْجتََو�ُْت  إِ�ِّ « َمَر يِل رَُسوُل ا�َّ
َ
ِ ِ�يَهافَُكنُْت إبٍِل بِ  صالَْمِدينََة، فَأ َ�يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
 ص، فَأ

بُوَذر.  َ�ُقلُْت: َهلََك 
َ
ُ بَ َما «قَاَل: أ �ْ ال

َ
ِ  رَتُِض َك؟ قُلُْت: إِ�ِّ ُكنُْت أ قَال: َولَيَس قُرِ� ماء،  لَْجنَابَةِ ل

ِعيدُ   ابن حبانو صححهو . رواه الرتمذی»َعرْشِ ِسنِ�َ  َولَوِد الَماَء َ�ِ ْن لَْم لمَ ، َطُهورٌ  الصَّ
 الفتح.يف  ما قال املصنفكادلارقط� صححاه أيضا. و

مرا  صگاه رسول الله اقامت در مدینه را ناخوش دانستم. آن«فرمود:  سابوذر
و  صگاه آمدم خدمت رسول الله جا بودم، آن فرستاد نزد شترھای صدقه و من در آن

شوم و آب نزدیک من  ؟ گفتم: جنب می»چه شده«گفتم ابوذر ھالک شد. فرمود: 
یابد، اگرچه ده  خاک تیمم پاک کننده است برای کسی که آب نمی«نیست. فرمود: 
 ».سال آب را نیابد

ی غفار. از اعیان صحابه و  شرح حال ابوذر: نام او جندب بن جناده از قبیله
ی  از مسلمان شدن به محل خود رفت و بعد از غزوه پنجمین مرد مسلمان است. بعد

ھجری  ٣٢به ربذه رفت و به سال  صخندق به مدینه آمد و بعد از رحلت رسول الله
جا مدفون  در خالفت عثمان در ربذه درگذشت. ابن مسعود بر او نماز خواند و ھمان

 شد.

يِب  -١٤٤
َ
َالَة َولَيَْس  ،ِن يِف َسَفرٍ قَاَل: َخَرَج رَُجَال  سَسِعيٍد اخلُْدرِيِّ  َوَ�ْن أ فََحرَضَْت الصَّ

َما َصِعيًدا َطيِّبًا َالَة  ،فََصلَّيَا ،َمَعُهَما َماٌء َ�تَيَمَّ َحُدُهَما الصَّ
َ
اَعَد أ

َ
ُ�مَّ وََجَدا الَماَء يِف الَوقِْت. فَأ

ِ  ،َولَْم يُِعِد اآلَخرُ  ،َوالوُُضوءَ  َ�يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ  صُ�مَّ أ ُ فََذَكَرا َذل

َ
ي لَْم يُِعْد:  ،َك هل ِ

َ�َقاَل لِ�َّ
تَْك َصَالتَُك «

َ
ْجَزأ

َ
نََّة َوأ َصبَْت السُّ

َ
َخِر: » أ

ْ
َ�ْ�ِ «َوقَاَل لِآل ْجُر َمرَّ

َ
بُو َداوُدَ ». لََك األ

َ
 ،َرَواُه أ

 النََّسايِئ.و
روایت است که فرمود: دو مرد از صحابه به سفر رفتند و  سو از ابوسعید خدری

وقت نماز داخل شد و آب ھمراھشان نبود. ھر دو تیمم کردند و نماز خواندند، و وقت 
نماز باقی بود که آب به دست آوردند، یکی از آن دو وضو و نماز ھر دو را اعاده نمود و 

آمدند و  صدمت رسول اللهدیگری اعاده نکرد. وقتی که به مدینه برگشتند به خ
به آن که اعاده نکرده بود فرمود:  صکارشان را به عرض ایشان رسانیدند. رسول الله

دوبار «و به دیگری فرمود: ». به سنت عمل کردی و نمازت صحیح و کفایت نمود«
 ».ثواب داری
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شود که نماز با تیمم در وقت نبودن آب صحیح است و  از این حدیث دانسته می
خواھد. و از حدیث دانسته  کند و اگر وقت باقی بود و آب یافت اعاده نمی میکفایت 

شود که  جایز است و از حدیث دانسته می صشود که اجتھاد در عھد رسول الله می
اعاده کردن وضو و نماز در وقت جایز است و ثواب ھم دارد، ثواب نماز با تیمم و ثواب 

اگر بعد از خواندن نماز آب به دست آورد خواه رساند که  نماز با وضو. و این حدیث می
خواھد؛ و اگر بعد از تیمم و  در وقت و یا بعد از وقت، نماز او صحیح است و اعاده نمی

قبل از نماز خواندن یا در حال نماز آب به دست آورد باید وضو بگیرد و نماز بخواند. از 
ردنش الزم نیست، برای شود که طلب آب و انتظار به دست آو این حدیث دانسته می

وجوی آب  که این دو صحابی با نبودن آب تیمم کردند و نماز خواندند و جست این
وجوی آب نکردن و انتظار  توان گفت که جست نمودند و انتظار آن را نکشیدند. و می

 اند. آب نکشیدنشان در اثر این بوده که یقین به نبودن آب داشته
ری در مختصر سنن فرمود که نسایی این و در خصوص حدیث ابی سعید: منذ

حدیث را مرسل و مسند روایت نمود ولیکن مصنف فرمود که ھمین روایت را ابن 
السکن در صحیح خود آورده است. و این حدیث شاھدی دارد از حدیث ابن عباس که 

نَّهُ  اسحاق بن راھویه در مسند خود آورد:
ُ
نَّ  ص�

َ
ُ أ

َ
َم فَِقيَل هل الَماَء قَِر�ٌب قَاَل:  بَاَل ُ�مَّ َ�يَمَّ

بلغه)
َ
بول نمود و بعد از آن تیمم نمود. به ایشان گفته شد:  ص؛ رسول الله(فَلََع�ِّ ال أ

 قَبل فَإَِذا وََجْدَت الَْماءَ «، و در حدیث قبلی: »شاید به آب نرسم«آب نزدیک است، فرمود: 
الة تَكيِف الَوقت  الصَّ ُه �رََشَ ِمسَّ

َ
تی پیش از نماز خواندن، آب را به بدن ھرگاه آب یاف«؛ »فَأ

بدن بشوی، اگر جنابت از پیش داشتی، و وضو بگیر اگر جنابت از پیش ». برسان
رساند که نماز با تیمم کافی است، وقتی که آب نباشد و اعاده  نداشتی. این حدیث می

 خواھد والله سبحانه و تعالی أعلم. نمی

ْو  بابِْن َ�بَّاٍس  وََعِن  -١٤٥
َ
إَِذا : «ىلَعَ َسَفٍر قَاَل يِف قَْوهِلِ عز وجل َو�ِْن ُكنْتُْم َمرىَْض أ

ِ َوالُقُروحُ  ْن َ�ُموَت إِْن ِاْغتََسَل:  ،َ�يُْجِنُب  ،اَكنَْت بِالرَُّجِل اجِلَراَحُة يِف َسِبيِل ا�َّ
َ
َ�َيَخاُف أ

مَ  اَرُ�ْطِ�ُّ َمْوقُوفًا». َ�يَمَّ َحُه ِا�ُْن ُخَز�َْمةَ  ،لزَبَّارُ َوَرَ�َعُه ا ،َرَواُه ادلَّ  َواحلَاِ�م. ،وََصحَّ
اگر «؛ ..).نتم مرضی او علی سفرك(وان  ألدر تفسیر قول الله بابن عباس

سبیل الله زخم في  فرمود: ھرگاه شخصی در جھاد..» .باشید بیماران یا مسافران
که اگر  رسد از اینھایی مثل آبله در بدن او باشد و جنب شود و بت برداشته باشد، یا دانه
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 تواند تیمم کند. بدن شست بمیرد، او می
فرمود: اگر در جھاد زخم برداشته باشد به عنوان مثال  بکه ابن عباس و این

که اگر از افتادن زخم برداشته باشد یا بیماری او مانع بدن شستن باشد  است، برای این
دن شستن ترس مردن دارد که در حدیث آمده اگر از ب نیز ھمین حکم را دارد. و این

اند: اگر با داشتن بیماری بدن بشوید  تیمم کند، ترس مرگ ھم الزم نیست. فقھا گفته
تواند نشوید و  ی زشت در صورت او بشود، می یا آب به آن جا برساند و مثًال باعث لکه

چنین اگر با استفاده از آب بیماری به طول انجامد یا شدید شود،  تیمم کند. و ھم
ی مالک و شافعی و حنفیه ترس زیان دیدن از استعمال  تواند تیمم نماید. و نزد ائمه می

که ابن عباس  آب مجوز تیمم است. و نزد امام احمد ترس مرگ از بدن شستن، چنان
فرمود شرط است. و نزد امام داود ظاھری به مجرد بیماری، تیمم جایز است، ضرر 

 الی أعلم.برساند یا نرساند. والله سبحانه و تع

ٍّ  َوَ�نْ  -١٤٦ ِ  سيلَعِ لَت رَُسوَل ا�َّ
َ
ْن  صقَاَل: ِانَْ�رَسَْت إِْحَدى َزنَْديَّ فََسأ

َ
َمَرِ� أ

َ
فَأ

 
َ
ا.أ  ْمَسَح ىلَعَ اجلَبَائِِر. َرَواُه ِاْ�ُن َماَجه �َِسنٍَد َواهٍ ِجدًّ

 صروایت است که فرمود: یکی از دو بازوانم شکست و از رسول الله سو از علی
 پرسیدم: به من امر فرمود که دست تر بر جبیره بکشم.

چه از چوب و پانسمان که عضو زخمی و شکسته را با آن بپوشانند. و  جبیره: آن
امروزه در گچ گرفتن عضو شکسته و پانسمان کردن زخم ھمین حکم را دارد. اما 

ست و حدیث به کلی ضعیف است. و حدیث به روایت عمرو بن خالدی است که کذاب ا
شکسته نشده است. چیزی که ھست در این حدیث حکم  سگاه بازوان قوی علی ھیچ

 عضو شکسته شده است که اگر عضو کسی بشکند ھمین حکم را دارد.

ي ُشجَّ  سَ�ْن َجابِرٍ وَ  -١٤٧ ِ
َّ

مَ «فَاْغتََسَل َ�َماَت:  ،يِف الرَُّجِل اذل ْن يَتَيَمَّ
َ
 ،إِ�ََّما اَكَن يَْ�ِفيِه أ

بُو َداوَُد �َِسنٍَد ِ�يِه ». ُ�مَّ َ�ْمَسَح َعلَيَْها َوَ�ْغِسَل َسائَِر َجَسِدهِ  ،ىلَعَ ُجرِْحِه ِخْرقَةً �َْعِصَب وَ 
َ
َرَواُه أ

 َوِ�يِه ِاْخِتَالٌف ىلَعَ ُرَواتِه. ،َضْعٌف 
فرمود: که مردی سرش شکسته بود و جنب شد. از  ببن عبدالله انصاری جابر

بعضی از صحابه پرسید که راھی داردکه بدن نشوید؟ گفتند: باید بدن بشوید. او ھم 
د: خبر دادند. فرمو صبدن شست و آب به مغزش رسید و درگذشت. به رسول الله

لُوا إِْذ لَْم َ�ْعلَُموا، إِ�َّ  َ�تَلُوهُ «
َ
 َسأ

َ
ال

َ
ُ أ ْن َ�ْعِصَب ىلَعَ ُجرِْحِه ِخْرقًَة، َ�تَلَُهُم ا�َّ

َ
َما اَكَن يَْ�ِفيِه أ
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َ
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او را کشتند خدا جزایشان بدھد، چرا وقتی که «؛ »َجَسِدهُ�مَّ َ�ْمَسَح َعلَيَْها َو�َْغِسَل َسائَِر 
ای بر محل زخم ببندد و بر آن پارچه  دانستند سؤال نکردند. کفایت بود که پارچه نمی

 ».دنش را بشویددست تر بکشد و باقی ب
شود که فتوا بدون علم حرام است و ممکن است به قتل  از این حدیث دانسته می

ی علماست که واقف بر احکام ھستند. و کفایت بود که بر سرش  بینجامد. فتوا وظیفه
کشید و باقی بدن  کرد و دست تر بر پارچه روی زخم می بست و تیمم می ای می پارچه
 شست. را می

به معنی ُکِسَر: شکسته شد. یعصب: بپیچید: علی جرحه: بر زخمش. کلمات: شج 
 ای. یغسل سائر جسده. بشوید باقی بدنش. خرقه: پارچه

، برای صحدیث مرفوع است و شایسته این بود که بفرماید: عن جابر عن النبی
 است. صی رسول الله که عبارت: إنما کان یکفیه تا آخر فرموده این

ی ایشان به سبب تنھایی زبیر بن  ند فیه ضعف: این فرمودهو مصنف که فرمود: بس
 شود. خریق است. اما ذھبی فرمود: صدوق. و با این گواھی روایتش تعدیل می

رساند که بر زخم پارچه نھاده و  روایت شد می سو این حدیث با حدیثی که از علی
ت و باقی بدن ی تیمم اس شود و نرسیدن آب به زیر آن مایه دست تر بر آن کشیده می

ھا  شود، یعنی تیمم و مسح و غسل با ھم جمع شده است و مذھب ما شافعی شسته می
 ھم موافق آن است.

و این حدیث دارای داستانی است که در روایت ابوداود آمده و مصنف آنرا مختصر 
 نمود. لفظ ابوداود:

َصاَب رَُجًال ِمنَّ  سَ�ْن َجابِرٍ 
َ
ِسِه، ُ�مَّ اْحتَلََم قَاَل: َخرَْجنَا يِف َسَفٍر فَأ

ْ
ُه يِف َرأ ا َحَجٌر فََشجَّ

نَْت 
َ
ُد لََك رُْخَصًة َوأ ِ

َ
ِم؟ َ�َقالُوا: َما � ُدوَن يِل رُْخَصًة يِف اتلَّيَمُّ ِ

َ
ْصَحابَُه َ�َقاَل: َهْل جت

َ
َل أ

َ
فََسأ

ا قَِدْمنَا ىلَعَ انلَّيِبِّ    صَ�ْقِدُر ىلَعَ الَْماِء فَاْغتََسَل َ�َماَت، فَلَمَّ
ُ
َ�تَلُوُه َ�تَلَُهُم «ْخرِبَ بَِذلَِك َ�َقاَل: أ

مَ  ْن يَتَيَمَّ
َ
َؤاُل، إِ�ََّما اَكَن يَْ�ِفيِه أ يِعِّ السُّ

ْ
لُوا إِْذ لَْم َ�ْعلَُموا فَإِ�ََّما ِشَفاُء ال

َ
 َسأ

َ
ال

َ
ُ أ ْو  ا�َّ

َ
َوَ�ْعرِصَ أ

 ».َل َسائَِر َجَسِدهِ ىلَعَ ُجرِْحِه ِخْرقًَة، ُ�مَّ َ�ْمَسَح َعلَيَْها َوَ�ْغسِ  َ�ْعِصَب 
روایت است که فرمود: ما از مدینه بیرون رفتیم برای سفری. مردی از ما  ساز جابر

سنگی به سرش خورد و سرش شکست. او جنب شد از رفقایش پرسید: آیا رخصتی 
یابید که تیمم کنم و بدن نشویم؟ گفتند: با بودن آب رخصتی در تیمم نداری.  برایم می
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 صبه مدینه آمدیم به رسول اللهاو بدن شست و آب به مغزش رسید و مرد. وقتی که 
او را کشتند و خدا آنان را جزای کشتن بدھد، چرا وقتی «خبر داده شده بود. فرمود: 

دانستند سؤال نکردند. برای شفای نادانی سؤال کردن است. برای مجروح  که نمی
ای ببندد و دست تر بر پارچه بکشد و باقی  کفایت بود که تیمم بکند و بر زخم پارچه

 ».ن را بشویدبد

 َصَالةً  بابِْن َ�بَّاٍس  وََعِن  -١٤٨
َّ

ِم إِال َ الرَُّجُل بِاتلَّيَمُّ  يَُص�ِّ
َ

ْن ال
َ
نَِّة أ قَاَل: ِمْن السُّ

ا. ،اِحَدةً وَ  اَرُ�ْطِ�ُّ بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف ِجدًّ ْخَرى. َرَواُه ادلَّ
ُ
َالِة األ ُم لِلصَّ  ُ�مَّ يَتَيَمَّ

یعنی از جمله  صفرمود: از سنت پیغمبر روایت است که بو از ابن عباس
باشد که شخص با یک تیمم بیش از یک نماز فرض نخواند و  می صشریعت رسول الله

 سپس برای نماز دیگر تیمم کند.
اما نماز سنت و نماز جنازه ھرقدر بخواھد با یک تیمم بخواند. و معلوم است که 

ناد آن ضعیف است. و در این ی من السنه در حکم مرفوع است. اما این جا اس کلمه
ھست، اما اسناد آن دو  بو دیگری از ابن عمر سباب دو حدیث دیگر، یکی از علی

نیز ضعیف است. مذھب شافعی ھمین است که با یک تیمم بیش از یک نماز فرض 
ی حدیث معتقدند که تیمم در حکم وضو  شود. اما جماعتی از ائمه خوانده نمی

گیرد، درست  تعالی أعلم. و وقتی که تیمم جای غسل ھم می باشد. والله سبحانه و می
 نماید. بودن چند نماز فرض به یک تیمم بعید نمی

 َباُب الَحْیِض 
در لغت: حاض الوادی: دره جاری شد. و حیض ھم خونی است که طبیعتًا در ھر 

 که دانستن آن سودمند برای مردان و زنان شود. و نظر به این ماه از زنان جاری می
برای آن بابی جداگانه قرار  /است و بسیاری از احکام شرع به آن تعلق دارد، مصنف

داد تا در آن احکامی که تعلق به حیض دارد بیاورد. بعضی مردم نادان ھستند که 
کنند که چرا این باب که تعلق به زنان  وقتی باب حیض در کتابی دیدند، اعتراض می

دانند که احکام شریعت به زن و  بیاورند. و نمی خوانند دارد در کتابی که مردان می
مرد ھر دو تعلق دارد و ھر دو باید احکام آن را بدانند تا از محذورات آن بپرھیزند. 

ی ھدی آمده  و در کالم ائمه صاحکام حیض در کالم الله مجید و احادیث رسول الله
ھمه ضرورت  است. بنابراین دانستن احکام حیض و نفاس و استحاضه و خون فاسد
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دارد تا دانسته شود عبادت در کدام یک جایز نیست و در کدام یک جایز است و کدام 
یک قضای نماز در آن الزم است و کدام یک قضای نماز الزم ندارد. و عقد نکاح در آن 
احوال و حج و عمره در آنھا و طالق و فراق در آنھا چه حکمی دارد. زن و مرد شریک 

اید حاالت ھم را بدانند و در غیر این صورت ندانسته مرتکب حرام زندگی یکدیگرند، ب
 شوند. والله أعلم. می

يِب ُحبَيٍْش اَكنَْت �ُْستََحاُض  لاَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٤٩
َ
َ�َقاَل لََها  ،قَالَْت: إِنَّ فَاِطَمَة بِنَْت أ

 ِ ْسوَُد ُ�ْعَرُف «: صرَُسوُل ا�َّ
َ
َالةِ فَإَِذا اكَ  ،إِنَّ َدَم احلَيِْض َدٌم أ ْمِسيِك ِمَن الصَّ

َ
فَإَِذا  ،َن َذلَِك فَأ

يِئ  بُو َداوُدَ ». وََص�ِّ  ،اَكَن اآلَخُر َ�تَوَضَّ
َ
َحُه ِا�ُْن ِحبَّانَ  ،َوالنََّسايِئُّ  ،َرَواُه أ  ،َواحلَاِ�مُ  ،وََصحَّ

بُو َحاتٍِم.
َ
 َواْستَنَْكَرُه أ

. رسول شد روایت است که فاطمه بنت ابی حبیش مستحاضه می لاز عایشه
شود،  ی ماھیانه، خونی است سیاه و شناخته می خون قاعده«، به او فرمود: صالله

که رنگ آن سیاه متمایل به سرخ و بدبوست و حالت گزندگی دارد که اگر بر  برای این
ی ماھیانه بود از  کند. پس وقت که خون قاعده پوست دست بریزد، ایجاد خارش می

ون حیض گذشت و خون استحاضه آمد وضو بگیر و نماز خودداری کن. و وقتی که خ
 ».نماز بخوان

 آید: باید دانست که از زنان غیر یائسه چھار خون می
خون حیض که سیاه متمایل به سرخ و بدبو و گزنده است. در ھر ماھی چند  -١

 شناسند. آید و زنان آن را می روز می
جنین که پس از آید و خونی است برای حفظ  خون نفاس که بعد از زایمان می -٢

 ریزد. زایمان لخته لخته شده بیرون می
 آید و ھمیشه جریان دارد. خون استحاضه که بر اثر بیماری می -٣
 آید. دھد، می خون فاسد، مثل خونی که موقعی که باد زایمان به زنان دست می -٤

روز است که بیست و چھار ساعت باشد و الزم  الف) خون حیض اقل آن یک شبانه
بیست و چھار ساعت جاری باشد، بلکه موقعی که پنبه فرو برده شود  نیست در این

روز است  شود که وجود دارد. و بیشترین مدت آن پانزده شبانه خونی شود و معلوم می
و غالب آن شش یا ھفت روز است. و حکم آن این است که در مدت حیض نماز و روزه 

مدت حیض طالق دادن حائض  حرام است و روزه قضا دارد و نماز قضا ندارد. و در
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شود. و نشستن حائض در مسجد و خواندن قرآن حرام  حرام است اگرچه واقع می
ی خدا  تواند، فقط طواف خانه است. و نزدیکی با زن حائض حرام است. حج و عمره می

 بر حائض حرام است.
ب) خون نفاس اقل آن یک لحظه و بیشترین آن دو ماه، یعنی شصت روز و غالب 

متفاوت است. برای بعضی زنان چھل روز و برای بعضی بیست و پنج روز. و امروزه آن 
کنند ممکن است خیلی کمتر باشد و در احکام  که قرص و دارو استعمال می

 مانندحیض است.
ج) خون استحاضه ھمیشه جریان دارد و نزدیکی با مستحاضه در غیر روزھای 

وزھای حیضش جایز است. چیزی که حیض او رواست. و نماز خواندن او در غیر ر
 ھست باید حفاظ بپوشد تا خون موقع نماز بر بدنش جاری نشود.

 شود. د) خون موقع باد زایمان خون فاسد است و مانع نماز و روزه و غیره نمی
 تفصیل حدیث فاطمه بنت ابی حبیش:

 أنَّ 
َ

يِب ُحبَيٍْش َجاَءْت إىِل
َ
ْطُهرُ َ�َقالَ  صانليَِبِّ فَاِطَمُة بِنُْت أ

َ
ْستََحاُض فََال أ

ُ
ٌة أ

َ
 ،ْت: إِ�ِّ اْمَرأ

َالَة؟  َدُع الصَّ
َ
فَأ

َ
ْسوٌَد ُ�ْعَرُف «: صرَُسوُل ا�َّ لََها َ�َقاَل أ

َ
َيِْض َدٌم أ

ْ
 ،فَإَِذا اَكَن َذلَِك   إِنَّ َدَم احل

ْمِسيِك َ�ْن الَصَالةِ 
َ
َخرُ فَ  ،فَأ

ْ
يِئ وََص�ِّ  ،إَِذا اَكَن اآل  ».َ�تَوَضَّ

آمد و گفت: من زنی دائم  صر ابی حبیش به خدمت رسول اللهفاطمه دخت
فرمود:  صشوم. آیا باید نماز را ترک نمایم؟ رسول الله الحیض ھستم و پاک نمی

شود و نزد زنان  ی زنان خونی سیاه رنگ است و شناخته می ی ماھیانه خون قاعده«
معروف است. وقتی که خون حیض وجود دارد از نماز خودداری کن و وقتی که خون 

 ».دیگر که خون استحاضه است، آمد، وضو بگیر و نماز بخوان
 پنج حکم برای مستحاضه است:

که  تواند با او نزدیکی نماید. برای این ، شوھرش میکه نزد جمھور علما اول این
تواند نماز بخواند، در حالی که خونش جاری است، شوھرش ھم  وقتی که او می

 تواند با او جماع نماید. می
که مستحاضه مأمور است به احتیاط در طھارت که باید قبل از وضو و تیمم  دوم این

 ه بنھد برای دفع نجاست و کم کردن آن.ای در شرمگا شرمگاه خود را بشوید و پنبه
 تواند وضو بگیرد. که قبل از دخول وقت نماز نمی سوم این

 که وقتی که وضو گرفت فورًا نماز بخواند. چھارم این
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 که پنبه نھادن و یا حفاظ نھادن قبل از وضو باشد. والله أعلم. پنجم این

ْسَماَء بِنِْت ُ�َميٍْس ِعنْدَ  َوِ�  -١٥٠
َ
يِب َداوَُد:  َحِديِث أ

َ
ْت  ،تِلَْجِلْس يِف ِمْرَ�ٍن وَ أ

َ
فَإَِذا َرأ

َعرْصِ ُغْسًال َواِحًدا ،ْفَرًة فَْوَق الَماءِ ُص 
ْ
ْهِر َوال َوَ�ْغتَِسْل لِلَْمْغرِِب َوالِعَشاِء  ،فَلْتَْغتَِسْل لِلظُّ

 ِ�يَما َ�ْ�َ  ،َوَ�ْغتَِسْل لِلَْفْجِر ُغْسالً  ،ُغْسًال َواِحًدا
ْ
أ  َذلَِك. َوَ�تَوَضَّ

و در تشتی بنشیند و ھرگاه «و در حدیث اسماء بنت عمیس نزد ابوداود آمده است: 
زردی روی آب را دید، برای نماز ظھر و عصر یک غسل بکند و برای نماز مغرب و عشاء 

 ».یک غسل بکند و برای نماز صبح یک غسل بکند و در اوقات میان آنھا وضو بگیرد
طالب ازدواج نمود و با او به حبشه رفت و  عفر بن ابیاسماء بنت عمیس ابتدا با ج

در حبشه چند فرزند از جعفر به دنیا آورد. از آن جمله عبدالله بن جعفر که از کریمان 
معروف است. روزی که جعفر از حبشه برگشت مصادف با فتح خیبر بود. رسول 

فَرُح فَتح َخي َما«فرمود:  صالله
َ
نَا أ

َ
ِهَما أ ِّ�

َ
درِي بِ�

َ
م رُُجوُع َجعفَ أ

َ
دانم به  نمی«؛ »سررَب أ

 ».ستر ھستم، به فتح خیبر یا به برگشت جعفر کدام یک از این دو خوشحال
که پرچم را که به دست  ی مؤته شھید شد و نظر به این موقعی که جعفر در غزوه

راست گرفته بود قطع کردند و سپس به دست چپ گرفت و آن را ھم قطع کردند، 
خدا به جای دو دست جعفر به او دو بال داده است تا با دو بال «فرمود:  صرسول الله

اسماء  سو او را ذوالجناحین نامیدند. بعد از شھادت جعفر». خود در بھشت پرواز کند
بکر که در  با ابوبکر صدیق ازدواج نمود و از او دارای پسری شد به نام محمد بن ابی

درآمد و از  سبه  نکاح علی سبوبکر صدیقبزرگ شد. بعد از وفات ا سی علی خانه
 پسری به دنیا آورد که او را یحیی نامیدند. سعلی

آید امر به بدن شستن است در روز و شبی سه  در این حدیث و حدیث حمنه که می
نامند، یعنی  بار و جمع میان ظھر و عصر و میان مغرب و عشا که جمع صوری می

که امر فرمود نماز ظھر تأخیر نماید تا آخر  جمعی که در صورت جمع است، برای این
وقت ظھر و نماز عصر شتاب نماید تا در اول وقت عصر انجام گیرد، بنابراین ھر نمازی 

چنین در جمع  در وقت خود است، ولی یکی در آخر وقت و دومی در اول وقت. و ھم
اول وقت  میان مغرب و عشا که نماز مغرب در آخر وقت مغرب بخواند و نماز عشا در

اند که مستحاضه باید برای ھر نماز فرض  عشا. در این خصوص جماعتی از علما گفته
اند  بدن بشوید. و جمھور علما بر آنند که بدن شستن الزم مستحاضه نیست و گفته
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کند تا برای ھر نماز بدن بشوید، ضعیف است. و بیھقی  روایتی که به مستحاضه امر می
 شت.سبب ضعف حدیث را بیان دا

بنابراین جمع میان حدیث فاطمه بنت ابی حبیش که در آن اصًال امر به غسل 
نیست با حدیث فاطمه بنت عمیس و حمنه بنت جحش که در آن امر به غسل است 
در سه وقت، جمع میان این دو حدیث این است که گفته شود، بدن شستن مستحاضه 

برای ھر نماز فرض واجب است. برای نماز مندوب است و واجب نیست و وضو گرفتن 
 والله سبحانه و تعالی أعلم.

شویند. در مرکن بنشیند و آب بر خود  مرکن: لگن یا تشتی است که لباس در آن می
 بریزد تا زردی روی آب بنشیند.

ْستََحاُض َحيَْضًة كَ  َوَ�نْ  -١٥١
ُ
َ�يْ  ،َ�ًة َشِديَدةً ثِ مَحْنََة بِنِْت َجْحٍش قَالَْت: ُكنُْت أ

َ
ُت فَأ

ْستَْفِتيهِ  صانلَّيِبَّ 
َ
يَْطانِ «َ�َقاَل:  ،أ َضٌة ِمَن الشَّ

ْ
يَّامٍ  ،إِ�ََّما ِ�َ َر�

َ
ْو َسبَْعةَ  ،َ�تََحيَّيِض ِستََّة �

َ
يَّامٍ  أ

َ
�، 

�نَ  ،ُ�مَّ ِاْغتَِسِ�  ْرَ�َعًة وَِعرْشِ
َ
ِت فََص�ِّ أ

ْ
�نَ  ،فَإَِذا اْستَنَْقأ ْو ثََالثًَة وَِعرْشِ

َ
فَإِنَّ  ،وَُصوِ� وََص�ِّ  ،أ

ِيُض النَِّساءُ  َشهٍر لكَّ َوَ�َذلَِك فَاْ�َعِ�  ،َذلَِك ُ�ِْزئَُك 
َ

ْهَر  ،َكَما حت ِري الظُّ ْن تُؤَخِّ
َ
فَإِْن قَِو�ِت ىلَعَ أ

ِ� الَعرْصَ  يًعا ،َوُ�َعجِّ ْهَر َوالَعرْصِ مَجِ ِر�َن �ُ  ،ُ�مَّ َ�ْغتَِسِ� ِحَ� َ�ْطُهِر�َن َوتَُص�ِّ الظُّ مَّ تُؤَخِّ
ِلَ� الِعَشاءِ  َالَ�ْ�ِ  ،الَمْغرَِب َوُ�َعجِّ َْمِعَ� َ�ْ�َ الصَّ

َ
فَاْ�َعِ�. َوَ�ْغتَِسِلَ� َمَع  ،ُ�مَّ َ�ْغتَِسِلَ� َوجت

بِْح َوتَُصلِّ�َ  َّ »الصُّ
َ

ْمَر�ِْن إيِل
َ
ْعَجُب األ

َ
 النََّسايِئَّ  .. قَاَل: وَُهَو أ

َّ
َحُه َص وَ  ،َرَواُه اخلَْمَسُة إِال حَّ

ِْمِذيُّ  . ،الرتِّ نَُه ابُلَخارِيُّ  وََحسَّ
المؤمنین زینب بنت جحش و ھمسر طلحه بن عبدالله  حمنه بنت جحش: خواھر ام

شدم به خون بسیار و دیدن سختی در  گوید: من استحاضه می می شی مبشره از عشره
ا از ایشان ام ر آمدم تا طلب فتوا نمایم و حکم استحاضه صتحمل آن، خدمت پیغمبر

گمان استحاضه دفعه و آمدنی است از شیطان، یعنی دچار چنین  بی«بپرسم. فرمودند: 
ات را شش روز یا ھفت روز بدان و  ی ماھیانه بالیی شدن از شیطان است. پس قاعده

روز به  ٢٤پس از آن بدن بشوی. و وقتی که از خون حیض پاک شدی نماز بخوان 
روز به حساب ھفت روز حائض بودن و  ٢٣ز بخوان حساب شش روز حائض بودن و نما

روز روزه بگیر و نماز بخوان که این روش و عادت کفایت است  ٢٣روز یا  ٢٤در این 
شوند. اگر بتوانی  که زنان قاعده و پاک می چنان در ھر ماه رفتار کن چنان برای تو و ھم

نماز ظھر با نماز عصر  که نماز ظھر به تأخیر بیندازی و نماز عصر به جلو بیندازی و
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جمع نمایی و نماز مغرب را تأخیر نمایی و نماز عشاء را تقدیم نمایی و جمع بنمایی 
میان مغرب و عشا ھمین کار را انجام بده. و برای نماز صبح بدن بشوی ھمراه وقت 
نماز صبح و بعد از بدن شستن، نماز صبح را بخوان. حمنه گفت: این کار جمع صوری 

و عصر و جمع صوری میان مغرب و عشا و بدن شستن ھر دو نماز و بدن میان ظھر 
شستن برای نماز صبح و نماز صبح خواندن بعد از بدن شستن، این روش برای من از 

 ».میان دو روش، بھترین است
یعنی ھر نماز در اول وقت. و دو نماز جمع کردن در آخر وقت اولی و اول وقت نماز 

 تر است. پسندیدهدومی، این یکی نزد من 
این حدیث، حدیثی است صحیح. بخاری فرمود: حدیث حسن. امام احمد فرمود: 

 حدیث حسن صحیح. و ترمذی فرمود: حدیث صحیح.

يَّامٍ «گفتیم که مقصود از 
َ
َيَّيِض ِستََّة �

َ
ْو َسبَْعةَ  ،حت

َ
يَّامٍ  أ

َ
این است که ھر کدام از شش  »�

» فان قویت...«اش:  به آن عمل کن. و فرمودهروز یا ھفت روز که عادت تو بر آن است 
 تا آخر داللت دارد که واجب بر او نیست، بلکه مندوب و سنت است.

اختیار به او داد که بعد از شش روز یا ھفت روز مدت  صالحاصل: رسول الله
قاعدگی او بدن بشوید و بعد از غسل حیض اختیار دارد ھر نماز را با وضو در وقت آن 

 ھر دو نماز با ھم جمع صوری نماید، حمنه روش دوم را اختیار نمود.بخواند یا 

ِ  :لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -١٥٢  رَُسوِل ا�َّ
َ

مَّ َحِبيبََة بِنَْت َجْحٍش َشَكْت إىِل
ُ
نَّ أ

َ
مَ  صأ  ،ادلَّ

ِْبُسِك َحيَْضتُِك «َقاَل: �َ 
َ

 .فَاَكنَْت َ�ْغتَِسُل لُكَّ َصَالةٍ  ،»ُ�مَّ ِاْغتَِسِ�  ،اُْمُكيِث قَْدَر َما اَكنَْت حت
 َرَواُه ُمْسِلٌم.

:  َوِ� ِرَوايَةٍ  -١٥٣ يِئ ِللُكِّ َصَالةٍ «لِلْبَُخارِيِّ يِب َداوَُد َوَ�ْ�ِهِ ِمْن وَْجٍه آَخَر. ،»َوتَوَضَّ
َ
 َوِ�َ ِأل

شکایت  صروایت است که ام حبیبه بنت جحش نزد رسول الله لاز عایشه
به قدری که خون حیض در ھر ماه برایت «فرمود:  ص. رسولازخون استحاضه نمود

». ات تمام شد، غسل حیض انجام بده که روزھای قاعدگی آید صبر کن و بعد از این می
شست. این است  اما ام حبیبه بعد از فارغ شدن از خون قاعدگی برای ھر نماز بدن می

به ام  صرسول اللهروایت صحیح مسلم. و در روایتی که برای صحیح بخاری است: 
حبیبه فرمود: که برای ھر نماز وضو بگیر. و ھمین روایت که امام بخاری دارد، ابوداود 

 ھم دارد، اما غیر ابوداود این روایت را از طریق دیگر دارد.
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به ام حبیبه نفرموده بود که برای ھر نماز فرض بدن بشوید،  صخالصه رسول الله
شست. معروف است که دختران جحش: یکی  اما خودش برای ھر نماز فرض بدن می

بود و دیگری حمنه بنت  صام المؤمنین زینب بنت جحش است که ھمسر رسول الله
ف جحش است که ھمسر طلحه بود و سومی ام حبیبه که ھمسر عبدالرحمن بن عو

بود. حمنه و ام حبیبه ھر دو مستحاضه بودند. و یکی از علما زنان مستحاضه را در 
 اند. شمرده است و به ده تا رسیده صعھد رسول الله

شان که  ھا باید ایام حیض خود را بگذرانند، حیض الحاصل: ھر کدام از مستحاضه
توانند دو  د و میتمام شد غسل حیض انجام دھند. بعد از آن برای ھر نماز وضو بگیرن

چنین نماز مغرب و عشا را به ھم  نماز ظھر و عصر با ھم جمع صوری نمایند. و ھم
جمع صوری نمایند. برای این که جمع صوری برای غیر مستحاضه نیز رواست. و زنان 

اند، نمازھای سنت  توانند با ھمان وضویی که برای نماز فرض گرفته مستحاضه می
 انند. والله أعلم.قبلیه و بعدیه فرض بخو

مِّ َعِطيَّةَ  َوَ�نْ  -١٥٤
ُ
ْهِر َشيْئًا لأ ْفَرَة َ�ْعَد الطُّ  َ�ُعدُّ الُكْدَرَة َوالصُّ

َ
َرَواُه  .قَالَْت: ُكنَّا ال

ُ. ،بُلَخارِيُّ ا
َ

بُو َداوَُد َواللَّْفُظ هل
َ
 َوأ

باشد از بزرگان صحابیات است. در غزوات رسول  ام عطیه که نام او نسیبه می
حضور داشت و پرستاری بیماران و درمان مجروحین و زخمیان را انجام  صالله
داد. او فرمود: ما بعد از پاکی از قاعدگی دیدن آب چرکین یا زرد را جزء خون حیض  می

 شمردیم. نمی

 َ�ُعدُّ «و رأی امام بخاری این است که چنین عبارتی: 
َ

آوردیم؛  ما به شمار نمی »ُكنَّا ال
بعد از پاکی از قاعدگی آب چرکین و یا  صدر عھد رسول الله مقصودش این است که
از آن باخبر  صآوردیم و رسول الله آمد به حساب قاعدگی نمی زرد که از شرمگاه می

گرفت. بنابراین چنین عبارتی از صحابیه حجت است. اگرچه  شد و اعتراض نمی می
 بعضی از علما در آن اختالف دارند.

�ٍَس  َوَ�نْ  -١٥٥
َ
  :سأ

َ
ُة أ

َ
َ�َقاَل  ،لَْم يَُؤالِكُوَهاِ�يِهم نَّ ايلَُهوَد اَكنُوا إَِذا َحاَضْت الَمْرأ

 انلِّاَكحَ « :صانلَّيِبُّ 
َّ

ٍء إِال  َرَواُه ُمْسِلٌم. ».ِاْصنَُعوا لُكَّ يَشْ
شد  روایت است که فرمود: عادت یھودیان بود، وقتی که زنی قاعده می سو از انس

 صخوردند. رسول الله جا خوراک نمی کردند و با او در یک اتاق و خوراکش را جدا می
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فقط جماع در حال حیض ممنوع است، اما ھرچیز دیگر، مانند خوراک «فرمود: 
و زن مانند ». نوع نیستخوردن، ھمنشینی و ھم پھلویی با زن قاعده ھیچ کدام مم

شود و دوران قاعدگی مثل دوران حاملگی و  گاه پلید نمی مرد پاک و طاھر است و ھیچ
ی این احوال زن طاھر است و رعایت حال او  دوران شیر دادن به طفل است، در ھمه

ضرورت دارد. اگر کسی عادات نامسلمانان از مجوس و نصاری و یھود در حال قاعدگی 
و آن وقت مقایسه نماید بین رفتار مسلمانان با زنان قاعده و رفتار زنان بداند 

ی احکامش با عدالت و پاک و باانصاف  داند که اسالم در ھمه غیرمسلمانان با او می
ام  امتیازاتی که اسالم برای زن قایل است نوشته» نقش زن در اسالم«است. در کتاب 

 ی بقره است: سوره ٢٢٢ی  به آن مراجعه شود. و این حدیث مفسر آیه

ٗذى فَ  ٱلَۡمِحيِض� لُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿
َ
ْ قُۡل ُهَو أ َوَ� َ�ۡقَرُ�وُهنَّ  ٱلَۡمِحيِض ِ�  ٱلّنَِسآءَ  ٱۡ�َ�ِلُوا

ٰ َ�ۡطُهۡرَنۖ   .]٢٢٢[البقرة:  ﴾َح�َّ
پرسند در خصوص حیض، بگو به ایشان که خون حیض پلید است و شما  و از تو می«

مردان از جای خود حیض زنان دوری بجویید و با او نزدیکی نکنید تا از خون حیض پاک 
توانید با آنان  شوند وقتی که از خون حیض پاک شدند و غسل حیض به جا آوردند آن وقت می

 ». نزدیکی کنید
آورد که فقط نزدیکی ممنوع است، اما بوسیدن و مالعبه  ی میو در حدیث بعد

 اندازد ممنوع نیست. برای کسی که او را به جماع حرام نمی

ِ  لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -١٥٦ تَِّزرُ  صقَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
ُمُرِ� فَ�

ْ
نَا  ،يَأ

َ
ِ� َوأ َ�يُبَارِشُ

 ُمتََّفٌق َعلَيِْه. .ائٌِض حَ 
به من امر  صام رسول الله در وقت قاعدگی«فرمود:  لینالمؤمن عایشه ام

 ».شد گاه با من ھمبستر می فرمود تا لنگ پا بپوشم و آن می
که  رسید. یا این یباشرنی: یعنی پوست بدنش با پوست بدنم از روی لباس به ھم می

رسید. و در این حدیث صحبتی از تمتع  مان به ھم می در غیر میان ناف و زانو بدن
پھلویی دارند. و  رساند که زن و شوھر اگرچه زن قاعده باشد حق ھم ت ولیکن مینیس

 انلِّاَكحَ «در حدیث آمده است: 
َّ

ٍء إِال توانید به  با زن قاعده ھر کاری می«؛ »اْصنَُعوا لُكَّ يَشْ
 ».جز جماع

آید، خدای  که دین اسالم، خاتم ادیان است و بعد از آن ھیچ دینی نمی نظر به این
ی اقوال و افعال و تقریرات ایشان  األنبیاء وسایلی فراھم فرمود که ھمه متعال برای خاتم
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چه  و آن †برای ھمه معلوم باشد تا از ایشان پیروی کنند. از وضع خانوادگی موسی
، اما †چنین باقی انبیاء گذشت ھیچ خبری نیست و ھم میان او و ھمسرش می

چه در بازار میان  گذشت، آن چه در خانه میان ایشان و ھمسرانشان می األنبیاء آن خاتم
چه با دوستان  فرمودند، آن چه در مسجد می شد، آن ایشان و فروشندگان صحبت می

چه در میدان جھاد از صفات  دادند، آن چه با دشمنان انجام می نمودند، آن رفتار می
چه  چه در شب و آن چه در روز و آن شد، آن ایشان ظاھر می بلندھمتی و رحمت و مھر

اند و آن ھم در  کرد ھمه روایت نموده چه در سفر از ایشان ظھور می در حضر و آن

ومل  كيا خاتم األنبياء، فمن مل يعرف كصلوات اهللا وسالمه عليمنتھای صدق و راستی. 

 فقد خرسالدنيا واآلخرة. كيقدر عظمت

تَُه َوِ�َ َحائٌِض  صرَُسول اهللاَعِن  ،بِن َ�بَّاٍس ِابْ  وََعِن  -١٥٧
َ
يِت ِاْمَرأ

ْ
ي يَأ ِ

َّ
 ،يِف اذل

ُق بِِدينَارٍ «اَل: قَ  ْو نِْصِف ِدينَارٍ  ،َ�تََصدَّ
َ
انِ  ،َرَواُه اخلَْمَسةُ  ».أ َحُه احلَاِ�ُم َوا�ُْن الَقطَّ  ،وََصحَّ

َح َ�ْ�َُهَما َوْ�َفُه.  َورَجَّ
ی کسی که با ھمسرش که حائض است  درباره صاز رسول الله بابن عباس

اگر در اول حیض ھمسرش با او جماع کرد یک دینار طال صدقه به «جماع کرد فرمود: 
». فقرا بدھد و اگر در اواخر حیض با او جماع کرد نیم دینار طال صدقه به فقرا بدھد
از  برای این که در اول حیض چیزی از مدت پاکی اش قبل از حیض نگذشته و قبل

رساند یک دینار  صبری شوھر را می حیض با زوجه جماع نموده است. این جماع که بی
ای از پاکی قبل از حیض گذشته، ممکن است  صدقه بدھد و اما در آخر حیض که ھفته

 فشار شھوت او را مجبور کرده باشد، از این روی نیم دینار به فقرا بدھد.
رسید ما  که اگر این حدیث به ثبوت میو اما در خصوص حدیث: امام شافعی فرمود 

رساند که حدیث ثابت شده است. و حسن بصری و سعید  کردیم. و می به آن عمل می
ای  اند: کسی که در حال حیض ھمسرش با او جماع کرد، باید برده بن المسیب گفته
که اگر کسی در روز رمضان با ھمسرش جماع کرد باید در حال  آزاد کند، چنان

اند ھیچ الزم شوھر نیست. اما حدیث به  برده آزاد نماید. و بعضی ھم گفتهاستطاعت 
تصحیح امام حافظ ابن القطان رسیده است و او در تصحیح حدیث کمال تحقیق را 

اند پاسخ گفته و طعن آنان را مردود  نموده و به طعن کسانی که در حدیث طعن زده
ابن القطان را تقویت نموده است.  ی شمرده است. و امام حافظ ابن دقیق العید گفته
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چه در مذھب شافعی معتمد است که نزدیکی در اول حیض مقتضی یک  بنابراین آن
دینار است و در آخر حیض مقتضی نیم دینار است، کامًال صحیح است. والله سبحانه و 

 تعالی أعلم.

يِب َسِعيٍد  َوَ�نْ  -١٥٨
َ
ِ  ساخلدريأ  : «صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َصلِّ لَيَْس إَِذا َحاَضْت لَْم تُ أ

 .َطو�لُمتََّفٌق َعلَيِْه يِف َحِديٍث  ».؟َولَْم تَُصمْ 
خواند  آیا نه این است که زن وقتی که قاعده شد نه نماز می«فرمود:  صرسول الله
این از کمبود دین اوست. آیا نه این است که گواھی زن نصف » گیرد؟ و نه روزه می

 از کمبود عقل اوست. گواھی مرد است، این
جا آورد از حدیث طوالنی است؛ برای این که روزی  مصنف فرمود: این جمله که این

ام مثل زنانی که  آوریم: ندیده در حضور زنان سخنانی فرمود که ما معنی آن را می
برند. زنی گفت: یا رسول  ناقص عقل و دین ھستند و با این حال دل مرد عاقل را می

ان ناقص عقل و دین ھستند؟ فرمود: آیا نه این است که وقتی حیضش ، چرا زنصالله
ای در  روزه نمازی و بی گیرد، این بی خواند و نه روزه می آمد در ایام حیض نه نماز می

روزھای متعدد از نقصان دین اوست ـ تا آخر ـ و معلوم است که نماز روزھای حیض و 
تواند به  قضا دارد. و زن حائض نمی ھای رمضان نفاس قضا ندارد، اما خوردن روزه

 ُجنٍُب «مسجد برود بنا به حدیث: 
َ

ِحلُّ الَمْسِجَد حِلَائٍِض َوال
ُ
 أ

َ
دارم  مسجد را روا نمی«؛ »ال

ِ «تواند قرآن بخواند بنا به حدیث:  و حائض نمی». برای حائض و جنب  َ�ْقَرأ
َ

احلَائُِض  ال
 اجلُنُُب َشيْئًا ِمَن الُقْرآنِ 

َ
تواند بزند بنا به حدیثی که به روایت  دست به قرآن نمی . و»َوال

 عمرو بن حزم است. والله سبحانه و تعالی أعلم.

ا ِجئْنَا رَسَِف ِحْضُت  لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -١٥٩ ِاْ�َعِ� َما « :صَ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،قَالَْت: لَمَّ
 َ�ُطوِ� بِابَليِْت َحىتَّ  ،احلَاجُّ َ�ْفَعُل 

َ
ْن ال

َ
 ُمتََّفٌق َعلَيِْه. ».َ�ْطُهِري َ�ْ�َ أ

رسیدیم قاعده شدم. » َسِرف«گفت: در سال حجه الوداع موقعی که به  لعائشه
که تا وقتی  دھد، مگر این چه را که حاج انجام می انجام بده آن«فرمود:  صرسول الله

و اجماع علما بر این ». ی خدا را انجام بدھی توانی طواف خانه که قاعده ھستی نمی
که شرط طواف کننده  ی خدا کند، به سبب این تواند طواف خانه ست که حائض نمیا

تواند داخل به مسجد  که حائض نمی این است که با طھارت و وضو باشد و دیگر این
تواند دو رکعت سنت طواف بخواند. اما غیر از طواف  چنین حائض نمی بشود و ھم
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 له سبحانه و تعالی أعلم.تواند انجام دھد. وال ی اعمال حج را می ھمه

َل انلَّيِبَّ : سبن َجبَلٍ  ُمَعاذِ  َوَ�نْ  -١٦٠
َ
نَُّه َسأ

َ
تِهِ  ص�

َ
لُّ لِلرَُّجِل ِمِن ِاْمَرأ َوِ�َ  ،َما َ�ِ

َفُه. ».َما فَْوَق اِإلَزارِ «َقاَل: �َ  ؟َحائٌِض  بُو َداوَُد وََضعَّ
َ
 َرَواُه أ

پرسید: برای مرد از  صروایت است که از رسول الله سو از معاذ بن جبل
یعنی میان ». روی لنگ پا«ھمسرش وقتی که حائض است چه حالل است؟ فرمود: 

تواند جلوی خود  ناف و زانوی زن حائض بر شوھرش حرام است. یعنی اگر مردی نمی
را بگیرد، اگر میان ناف و زانو مالمسه نمود ممکن است جماع نماید، از این روی میان 

ض بر او حرام است تا به معصیت جماع با حائض دچار نشود. و در ناف و زانوی زن حائ

  اْصنَُعوا لُكَّ «حدیث دیگر: 
َّ

ٍء إِال توانید غیر از  ھر رفتاری با زن حائض می«؛ »انلِّاَكحَ يَشْ
توانند جلو خود را بگیرد و شھوت بر او  یعنی والله اعلم اگر کسی می». جماع با او
 ر تمتع دیگری برایش جایز است.شود، غیر از جماع ھ غالب نمی

ُقُبل و ُدُبر که عورتند برایشان حرام قرار داده شده و میان ناف و زانو ممنوع شده 
تواند  بر شوھر تا در جماع حرام با حائض نیفتد. اگر ترس جماع است از ناف تا زانو نمی

است. و دست بزند و اگر ترس جماع نیست غیر از قبل و دبر از ھر جای دیگری جایز 
ترسد ھمین که دانست چیزی حرام است به آن نزدیک  آن کسی که از خدا می

دارد. والله سبحانه و تعالی  چیز خشم خدا را بر خود روا نمی شود و برای ھیچ نمی
 أعلم.

: ابوعبدالرحمن انصاری خزرجی. در بیعت عقبه و بعد سشرح حال معاذ بن جبل
بود. او از بزرگان صحابه و از  صاه رسول اللهاز آن در بدر و غیر آن از مشاھد ھمر

او را به یمن فرستاد تا قاضی و معلم باشد و  صعلما و فقھای صحابه بود. رسول الله
بعد از ابوعبیده، معاذ  سی او قرار داد. و عمر گرفتن صدقات از عّمال در یمن به عھده

را عامل خود در شام قرار داد. او در سال ھجدھم ھجری در طاعون عمواس در سن 
 سالگی درگذشت. ٣٨

مِّ َسلََمةَ  َوَ�نْ  -١٦١
ُ
َ�ْعَد  صانلىبقَالَْت: اَكنَِت انلَُّفَساُء َ�ْقُعُد يِف َ�ْهِد رَُسوِل  لأ

ْرَ�ِعَ� 
َ
 النََّسايِئَّ َرَواُه اخلَمْ  يَوماً.نَِفاِسَها أ

َّ
يِب َداوَُد. ،َسُة إِال

َ
 َواللَّْفُظ ِأل

چھل روز  صفرمود: که زنان زائو در عھد رسول الله لام المؤمنین ام سلمه
خواندند. این مدت گذاری چھل روز برای  نشستند و به سبب خون نفاس نماز نمی می
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 نفساء در حدیث متعدد آمده است.

 «ست: روایت نموده ا سابن ماجه از انس
َ
ْرَ�ِعَ�  صا�َّ  رَُسوَل  نَّ أ

َ
َوقََّت لِلنَُّفَساِء أ

ْهَر َ�بَْل َذلَِك  ْن تََرى الطُّ
َ
 أ

َّ
گذاری فرمود برای زن زائو که  وقت صرسول الله«؛ »يَْوًما، إِال

 ».تا چھل روز نماز نخواند، مگر در صورتی که پیش از آن پاکی ببیند

يِف َساِء لِلنِّ  صرَُسوُل اهللا َوقََّت «و حاکم روایت نمود از عثمان بن ابی العاص 
ْرَ�ِعَ� يَْوًمانَِفاِسِهنَّ 

َ
شان  وقت گذاری فرمود برای زنان در نفاس صرسول الله«؛ »أ

چھل روز که بعد از وضع حمل تا چھل روز نماز نخوانند، مگر در صورتی که پیش از آن 
 ».پاکی ببینند

از حدیث دانسته شد که مدت چھل روز برای نفسا در صورتی است که در آن  و
چھل روز خون ببینند. و از حدیث دانسته شد که اگر قبل از چھل روز پاکی دیدند 

شان پایان یافته است. و روی ھمین اصل است که فقھا، حداقل نفاس را یک  نفاس
اند. و امروزه که زنان بعد از  دانستهلحظه و غالب آنرا چھل روز و اکثر آن را شصت روز 

 شوند. کنند خیلی زودتر پاک می وضع  حمل از قرص استفاده می
 کند. والله أعلم. الحاصل: مدت آن به حساب مناطق و زنان تفاوت می

ُمرَْها انلَّيِبُّ  َوِ�  -١٦٢
ْ
ُ: َولَْم يَأ

َ
َحُه احلَاِ�مُ  .بَِقَضاِء َصَالِة انلَِّفاِس  صلَْفٍظ هل  .وََصحَّ

این ». به زن زائو نفرمود که نماز فوت شده در نفاس را قضا کند صرسول الله«
 که نفاس و حیض یک حکم را دارند. قسمت ضعیف است برای این



 

 

َالةِ   ِکَتاُب َالصَّ
 احکام نمازکتابی است در بیان 

 اُب الَمَواِقیِت بَ 
 بابی است در بیان اوقات نمازها

از این جھت است که نماز  صالةباشد. و نامگذاری نماز به  می صالة به معنی دعا
باشد. و دعا به معنی خواھش است و در نماز ھمه خواھش از  مشتمل بر دعا می

واھش سعادت و خداست: خواھش مغفرت و آمرزش. خواھش قبول معذرت و پوزش. خ

اَعُء ھا در نماز ھست. روی این اصل:  ی این نیکبختی. خواھش عاقبت خیر که ھمه (ادلُّ
الُة ُداَعءٌ ». دعا مغز بندگی است«؛ ُمخُّ الِعبَاَدة) ». اش خواھش است نماز ھمه«؛ )(الصَّ

اَعُء ِعبَاَدةٌ ( بندگی «؛ )ءٌ الِعبَاَدُة ُداَع (». خواھش از خدا اظھار بندگی کردن است«؛ )ادلُّ
 ».کردن خواھش از خدا نمودن است

ِ بِْن َ�ْمِروٍ  َ�نْ  -١٦٣ نَّ نيَِبَّ  :بَ�بِْد ا�َّ
َ
ْمُس «قَاَل:  صأ ْهِر إَِذا َزالَْت الشَّ  ،َوقُْت الظُّ

َعرْصُ َوَ�َن ِظلُّ 
ْ
ْمُس  ،الرَُّجِل َكُطوهِلِ َما لَْم َ�رُْضْ ال َوَوقُْت  ،َوَوقُْت الَعرْصِ َما لَْم تَْصَفرَّ الشَّ

َفُق  وَْسِط  ،َصَالِة الَْمْغرِِب َما لَْم يَِغْب الشَّ
َ
 نِْصِف اللَّيِْل األ

َ
َوَوقُْت  ،َوَوقُْت َصَالِة الِعَشاِء إىِل

ْمُس  بِْح ِمْن ُطلُوِع الَفْجِر َما لَْم َ�ْطلُْع الشَّ  ْسِلٌم.َرَواُه مُ  ».َصَالِة الصُّ
وقت ظھر «فرمود:  صروایت است که رسول الله بو از عبدالله بن عمرو

ھنگام زوال آفتاب، یعنی حرکت آفتاب از میان آسمان به طرف مغرب، تا وقتی است که 
ی ھر کس به  ی مرد به قدر طول او بشود. مقصود از مرد شخص است که سایه سایه

ی شخص به بلندی قامت او شود، وقت  یهبلندی و درازی قامت او بشود و وقتی که سا
ی ھر کس از بلندی قامت  ظھر به پایان رسیده است. و وقت عصر ـ از زیاد شدن سایه

ی غروب گردد. و آخر وقت عصر، غروب  اوست ـ تا وقتی که آفتاب زرد شود و آماده
ز آفتاب است. اما وقت زرد شدن آفتاب نماز خواندن مکروه است. و وقت نماز مغرب ا

بعد از غروب کامل آفتاب است. تا وقتی که شفق سرخ پنھان نشده باشد. وقتی که 
ماند تا  ی آن می شفق سرخ پنھان شد وقت نماز عشاء داخل شده است. و وقت برگزیده



ِة األحکاِم   ١٦٨ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

ی اول شب. و در درست بودن نماز عشاء، وقت آن باقی است تا دمیدن صبح  آخر نیمه
صادق است تا وقتی که آفتاب طلوع نکرده صادق. و وقت نماز صبح از طلوع فجر 

 ».است، آفتاب که طلوع کرد وقت صبح پایان یافته است
نامیده شده است. » ُدُلوک الشمس«کلمات: زوال آفتاب: ھمان است که در قرآن 

لُو« َالَة دِلُ قِِم الصَّ
َ
مِس  كأ . دلوک الشمس و زوال آفتاب: حرکت کردن آفتاب از میان »الشَّ

مغرب است. ما لم تصفر الشمس: مادامی که آفتاب زرد نشده باشد. ما  آسمان به طرف
لم یغب الشفق: مادامی که شفق سرخ از جھت مغرب پنھان نشده باشد. طلوع فجر: 
دمیدن صبح صادق است. فجر کاذب، مانند ُدِم گرگ به صورت یک خطی روشن، 

شود. اما صبح صادق  شود و سپس پنھان می شانزده دقیقه قبل از فجر صادق ظاھر می
شود تا آفتاب طلوع کند. شفق سرخ بعد از مغرب و شفق سرخ در  تر می مرتب روشن

ھا که  ی خیلی دیدنی و جالب است. اروپایی مشرق قبل از طلوع آفتاب دو منظره
گیرند و از رؤیت آن لذت  بینند، عکس می کشورشان شفق ندارد، وقتی آن را می

آمده است که جبرئیل روز اول، نماز ظھر را موقع زوال  برند. و در حدیث جبرئیل می
ی ھر  خواند. و روز دوم نماز ظھر را موقع نزدیک شدن سایه صآفتاب با رسول الله

خواند. و روز بعد، نماز عصر را قبل از زرد شدن  صکس به قدر طول او با رسول الله
ک وقت با رسول خواند. فقط نماز مغرب ھر دو روز در ی صآفتاب با رسول الله

خواند. و نماز عشاء را روز اول موقع پنھان شدن شفق سرخ و روز دوم بعد از  صالله
خواند. و نماز صبح را روز اول در اول وقت و  صگذشتن سه یک شب با رسول الله

روز دوم موقع روشن شدن ھوا خواند و فرمود: الوقت ما بین الوقتین: که ھر نماز مثًال 
 وقت بگذرد. نیم ساعت از اول

١٦٤-  ُ
َ

ْمُس َ�يَْضاُء نَِقيٌَّة.ِمْن  َوهل : َوالشَّ  َحِديِث بَُر�َْدَة يِف الَعرْصِ
و در روایت مسلم از بریده در خصوص نماز عصر آمده است که: نماز عصر انجام 

گرفت و آفتاب سفید و پاک بود. یعنی از روشنی آفتاب کم نشده و زردی در نور آن  می
 داخل نشده بود.

ی بدر  بریده: سه کنیه دارد: ابوعبدالله، ابوسھل و ابوالحصیب اسلمی. قبل از غزوه
ی بدر حاضر نبود. و در بیعه الرضوان در حدیبیه بیعت نمود.  مسلمان شد، اما در غزوه

 ٦٢جا اقامت گزید و به سال  در مدینه نشیمن نمود و سپس به بصره رفت و در آن



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ١٦٩  َالصَّ

 ی أعلم.درگذشت. والله سبحانه و تعال

ْمُس ُمْرتَِفَعٌة. َوِمْن َحِديِث  -١٦٥ يِب ُموىَس: َوالشَّ
َ
 أ

در خصوص نماز عصر آمده است: و از نماز  سو در روایت مسلم از ابوموسی اشعری
خواندند. و  شدند و آفتاب بلند بود. یعنی نماز عصر را در اول وقت آن می عصر فارغ می

از عصر شتاب شود که در اول وقت آن شد در نم رساند که کوشش می این حدیث می
که بعد از نماز عصر وقت کار و کسب  خوانده شود. و سبب آن معلوم است، برای این

 شان برسند. مردم است. نماز زود خوانده شود تا مردم به کار و کسب
، نام او عبدالله بن قیس از سابقین به سوی اسالم است. به سابوموسی اشعری

وقع مراجعت مھاجرین حبشه با ایشان به مدینه آمد. و بسیار حبشه ھجرت نمود و م

لََقْد «شبی قراءت او را شنید و فردایش به او فرمود:  صخوش آواز بود. رسول الله
وِ�يَت ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِمِ� آِل َداوُدَ 

ُ
ی داود به تو داده شده  ای مانند حنجره حنجره«؛ »أ

را والی بصره نمود، بعد او را معزول کرد، سپس به بعد از عزل مغیره او  سعمر». است
کوفه منتقل شد و عثمان او را والی کوفه قرار داد. تا وقتی که عثمان شھید شد او در 

جا در سن  ی تحکیم پیش آمد، به مکه منتقل شد و در آن کوفه بود. وقتی که مسأله
 سالگی درگذشت. ٦٣

 شد. ل وقت آن خوانده میشود که نماز عصر در او از حدیث دانسته می

ْسلَِ�ِّ  َوَ�نْ  -١٦٦
َ
يِب بَْرَزَة األ

َ
ِ  سأ َ الَعرْصَ  صقَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ ُ�مَّ يَرِْجُع  ،يَُص�ِّ

 
َ

َحُدنَا إىِل
َ
ْمُس َحيَّةٌ أ قىَْص الَمِدينَِة َوالشَّ

َ
َر ِمْن الِعَشاءِ  ،رَْحِلِه يِف أ ْن يُؤَخِّ

َ
َوَ�َن  ،َوَ�َن �َْستَِحبُّ أ

َوَ�َن َ�نَْفِتُل ِمْن َصَالِة الَغَداِة ِحَ� َ�ْعرُِف الرَُّجُل  ،يَْ�َرُه انلَّْوَم َ�بْلََها َواحلَِديَث َ�ْعَدَها
 الِمائَةِ  ،َجِليَسهُ 

َ
تَِّ� إىِل  بِالسِّ

ُ
 ُمتََّفٌق َعلَيِْه. .َوَ�ْقَرأ

خواند  عصر را می نماز صرسول الله«روایت است که گفت:  سو از ابو برزه اسلمی
رفت و ھنوز  اش در آخر مدینه می و پس از فراغت ایشان از نماز عصر، یکی از ما به خانه

داشت نماز  آفتاب زنده بود، یعنی بلند بود و نور و حرارتش برقرار بود. و دوست می
عشاء را به تأخیر اندازد. و خوابیدن قبل از نماز عشاء و صحبت کردن بعد از عشا را 

داشت، تا زود به بستر برود و زود ھم برای نماز تھجد بیدار شود. و از نماز  ت نمیدوس
شناخت. و در  رفت موقعی که نمازگزار شخص پھلودستی خویش را می صبح بیرون می

 ».خواند نماز صبح شست تا صد آیه می



ِة األحکاِم   ١٧٠ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

بعد از نماز عشاء با ابوبکر  صمعلوم است که در حدیث ثابت است که رسول الله
نشستند و در امور مسلمین با ھم صحبت  ای از شب بیدار می تا پاره سقصدی
کردند. بنابراین صحبت بعد از نماز عشاء مکروه است اگر در راه خیر نباشد، اما  می

کدام مکروه  شان، ھیچ صحبت شخص با ھمسرش با مھمانش. صحبت طالب در دروس
 نیست.

ی آن. و الشمس حیة: یعنی  طهکلمات: أقصی المدینة: آخر مدینه. دورترین نق
رفت از نماز صبح موقعی که نمازگزار  آفتاب ھنوز قوی و پرنور بود. ینفتل: بیرون می

شناخت. جلیسه: ھمنشین او. پھلودستی او. یقرأ  شخص پھلودستی خود را می
 خواند. بالستین الی المائة: در نماز صبح شست آیه تا صد آیه می

ْحيَانًا ِمْن حَ  وَِعنَْدُهَما -١٦٧
َ
مَها ِديِث َجابٍِر: َوالِعَشاَء أ ْحيَانًا ُ�َقدِّ

َ
رَها َوأ إَِذا َرآُهْم يُؤَخِّ

َل  رَ  ،ِاْجتََمُعوا َعجَّ خَّ
َ
ْ�َطئُوا أ

َ
بَْح: اَكَن انلَّيِبَّ  ،َو�َِذا َرآُهْم أ  .يَُصلِّيَها بَِغلٍَس  صَوالصُّ

عشاء گاه در اول وقت اند که: نماز  و بخاری و مسلم از حدیث جابر روایت کرده
دید جماعت حاضرند در اول وقت  کرد. اگر می خواند و گاه در آن تأخیر می می
اند، نماز عشاء را به تأخیر  دید جماعت مسجد تأخیر کرده خواند و اگر می می
انداخت تا جماعت به نماز برسند. اما نماز صبح معموًال در اول وقت در تاریکی  می
 خواند. می

داد تا نماز صبح را  آمده است که دستور می ١٧٢ی  افع بن خدیج شمارهدر حدیث ر
تأخیر کنند تا ھوا روشن شود. بنابراین بعضی اوقات مثل زمستان که شب دراز است و 

خواند. و در تابستان که شب کوتاه  شوند، نماز صبح را اول وقت می مردم سیرخواب می
انداخت تا جماعت به نماز  ا به تأخیر میشوند، نماز صبح ر است و مردم سیرخواب نمی

 صبح برسند.

يِب ُموىَس  َولُِمْسِلمٍ  -١٦٨
َ
قَاَم الَفْجَر ِحَ� ِا�َْشقَّ الَفْجرُ سِمْن َحِديِث أ

َ
  ،: فَأ

َ
َوانلَّاُس ال

 .َ�ْعرُِف َ�ْعُضُهْم َ�ْعًضايََ�اُد 
آورده است که: نماز صبح را برپا  سو در صحیح مسلم از حدیث ابی موسی اشعری

توانستند یکدیگر را خوب  نمود موقعی که فجر شکافته شده بود و مردم ھنوز نمی
 بشناسند.

 داللت این حدیث مانند حدیث قبلی است در خواندن نماز صبح در اول وقت آن.



ِة  ِکَتاُب 
َ
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َ�يَنرَْصُِف  صُسول اهللارَ قَاَل: ُكنَّا نَُص�ِّ الَمْغرَِب َمَع  سَرافِِع بِْن َخِديٍج  َوَ�نْ  -١٦٩
َحُدنَا 

َ
 ُمتََّفٌق َعلَيِْه. .َو�ِنَُّه يَلُبرِْصُ َمَواقَِع َ�بِْلهِ أ

 صما نماز مغرب با رسول الله«روایت است که فرمود:  سو از رافع بن خدیج
 ».ھای افتادن تیرھایش دید محل خواندیم و ھر یک از ما می می

مغرب تا وقتی که نماز مغرب فارغ  دھد به شتابیدن به نماز حدیث داللت می
 شوند ھنوز روشنایی روز باقی باشد. می

اند. ابوخدیج خزرجی انصاری از اھل  ی او را ابوعبدالله گفته : کنیهسرافع بن خدیج
ی احد  اش حاضر نشد. در غزوه ی بدر به سبب کودکی و خردسالی مدینه، در غزوه
 صاحد تیری به او رسید، رسول اللهچنین در مشاھد بعدی. در روز  حاضر شد و ھم

شَهُد لََك «به او فرمود: 
َ
نَا أ

َ
او تا ». دھم من روز قیامت برایت گواھی می«؛ »يَوَم الِقيَامة أ

و  ٧٣زمان عبدالملک بن مروان زنده بود. در آن موقع زخم او از نو تازه شد و در سال 
یدن در وقت نماز ھجری قمری درگذشت. در این حدیث داللت است بر شتاب ٧٤یا 

گردید ھنوز از روشنی روز  که وقتی به خانه برمی مغرب و تأخیر نکردن در آن تا این
 باقی باشد.

ْ�تََم  لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -١٧٠
َ
ُة  ،َذاَت يَلْلٍَة بِالَعَشاءِ  صانليبقَالَْت: أ َحىتَّ َذَهَب اَعمَّ

يِت إِنَُّه «َوقَاَل:  ،فََص�َّ  ،ُ�مَّ َخَرجَ  ،اللَّيْلِ  مَّ
ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
 أ

َ
 َرَواُه ُمْسِلٌم. ».لََوْ�تَُها لَْوال

شبی نماز عشاء را به تأخیر افکند  صروایت است که فرمود: پیامبر لاز عایشه
ی نخست ساعات شب گذشت. پس از آن از خانه بیرون آمد و نماز عشاء   که پاره تا این

ز عشاء است، اگر نه این بود که با چنین اکنون وقت نما«را با جماعت خواند و فرمود: 
 ».کردم وقتی نماز خواندن را بر امتم دشوار می

 صاین حدیث داللت دارد که وقت عشاء تا اذان صبح باقی است و رسول الله
فرمود. و داللت دارد که نماز عشاء مانند دیگر نمازھای  سبک کردن نماز را رعایت می

که بھتر در وقت عشاء این  ن بھتر باشد، برای اینفرض نیست که خواندن آن در اول آ
استکه شخص از ھمه کار خود فارغ شده و نماز عشاء که خواند بخوابد و ھر صحبتی 
که دارد قبل از نماز عشاء انجام دھد تا طاعت خدا را بگزارد و بخوابد و حاجتی به 

ھا در اول وقت آنھا صحبت بعد از نماز یا کارھای بعد از عشاء نداشته باشد. ھمه نماز
که گفته شد. و نماز ظھر در ایام گرما  خواندن بھتر است؛ مگر نماز عشاء، چنان



ِة األحکاِم   ١٧٢ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

 فرماید: که در حدیث زیر می چنان

يِب  -١٧١
َ
ِ  سُهَر�َْرةَ  َوَ�ْن أ َالةِ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ بْرُِدوا بِالصَّ

َ
فَإِنَّ  ،إَِذا ِاْشتَدَّ احلَرُّ فَأ

َة   ُمتََّفٌق َعلَيِْه. ».رِّ ِمْن َ�يِْح َجَهنَّمَ احلَ ِشدَّ
ھرگاه گرما شدت «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله سو از ابوھریره

ھا سایه دارند تا مردم  گرفت نماز ظھر را در وقت خنکی ھوا انجام دھید، وقتی که خانه
برای آمدن به مسجد در سایه راه بروند و از گرما و حرارت آفتاب آزرده نشوند. و به 

 والله أعلم.». یقین شدت گرما از نفس کشیدن دوزخ است
و خشوع و حضور قلب را که روح نماز است از بین  این است که شدت گرما خضوع

برد. و باید دانست که خواندن نماز در وقت خنک شدن ھوا اختصاص به گرمسیر  می
شود و به جماعتی اختصاص دارد که دور از  دارد که ھوا در آن جاھا خیلی گرم می
د. و نیز شو شوند. اما جایی که ھوا گرم نمی مسجد ھستند و از گرمی ھوا آزرده می

شان به مسجد ناراحتی ندارد، ابراد و تأخیر  مردمی که مسجدشان نزدیک است و آمدن
شان در اول وقت بھتر  نماز تا خنک شدن ھوا برایشان مستحب نیست و نماز خواندن

ی أبرد: یعنی داخل به سرما شد. مثل أظھر: داخل در وقت ظھر شد. و  است. و کلمه
 : داخل تھامه شد.أنجد: داخل نجد شد. و أتھم

 : سو اما حدیث صحیح مسلم به روایت از خباب
َ

َحرَّ  صرُسول اهللا َشَكْونَا إىِل
نَاا ُ�فِّ

َ
ْمَضاِء، يِف ِجبَاِهنَا َوأ َالَة لَِوقِتَها«قَاَل: و فَلَْم �ُْشِكنَا ،لرَّ  ».َصلُّوا الصَّ
کایت ش صھایمان نزد رسول الله ھا و کف دست ھا بر پیشانی از گرمی سنگریزه

که گرمی  برای این». نماز را در وقت آن بخوانید«بردیم، شکایت ما را نشنید و فرمود: 
که اگر مقصود سرد  شود. برای این ھای زمین به فرش حصیری برطرف می سنگریزه

شود. به ھر حال در شھرھای گرمسیر  ھا باشد تا آخر وقت ھم سرد نمی شدن سنگریزه
براد در نماز ظھر مستحب است. والله سبحانه و تعالی در وقت تابستان و گرمی ھوا ا

 أعلم.

ِ  سَرافِِع بِْن َخِديٍج  َوَ�نْ  -١٧٢ ْ�َظُم صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
بِْح فَإِنَُّه أ ْصِبُحوا بِالصُّ

َ
: أ

ُجوِرُ�مْ 
ُ
ِمِذيُّ  ،َرَواُه اخلَْمَسةُ ». ِأل ْ َحُه الرتِّ  َواْ�ُن ِحبَّاَن. ،وََصحَّ

نماز صبح را «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله سخدیج و از رافع بن
در جواب این حدیث، ». شود تان در آن بیشتر می در روشنی ھوا بخوانید که ثواب



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ١٧٣  َالصَّ

ھا کوتاه است و نماز صبح  شود بر ایام تابستان که شب اند: حمل می بعضی از علما گفته
اند، بنابر  لما این را قبول نکردهتأخیر شود تا مردم به نماز صبح برسند. و بعضی از ع

بر این بوده که نماز صبح را در اول وقت (بغلس) در  صکه عادت رسول الله این
که ابوداود  شان بر این بوده است. و دیگر این اند و ھمیشه عادت خوانده تاریکی صبح می

 «روایت نمود:  ساز انس
َ
ْسَفرَ  صنَّهُ �

َ
ًة، ُ�مَّ اَكنَ بِا أ بَْح َمرَّ َحىتَّ َماَت  ْت َصَالتَُه بَِغلٍَس لصُّ

بار نماز صبح را در اسفار و روشنی صبح خواند، سپس تا زنده  . یکصرَُسول اهللا
خواند. و گفته شده که  بودند ھمیشه نماز صبح را در اول وقت و تاریکی صبح می

از که موقع سالم دادن از نم مقصود از آن طول دادن به قراءت در نماز صبح است تا این
ھای مھتابی که اول فجر  اسفار و روشنی ھوا حاصل شود. و گفته شده که در شب

شده دستور اسفار و روشن شدن ھوا برای   اند. و گفته شود دستور اسفار داده ظاھر نمی
نماز صبح فقط یک بار بوده، چنان که حدیث سنن ابوداود و از انس آن را بیان داشت. 

 والله سبحانه و تعالی أعلم.

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -١٧٣
َ
نَّ انليَِب  سأ

َ
ْن َ�ْطلَُع «قَاَل:  صأ

َ
َعًة َ�بِْل أ

ْ
بِْح َر� ْدرََك ِمن الصُّ

َ
َمْن أ

ْدرََك 
َ
ْمُس َ�َقْد أ بْحَ الشَّ ْدرََك  ،الصُّ

َ
ْمُس َ�َقْد أ ْن َ�ْغُرَب الشَّ

َ
َعًة ِمْن الَعرْصِ َ�بَْل أ

ْ
ْدرََك َر�

َ
َوَمْن أ

 ُمتََّفٌق َعلَيِْه.». الَعرْصَ 
کسی که یک رکعت از نماز «فرمود:  صروایت است که رسول الله سو از ابوھریره

از طلوع  که آفتاب طلوع نماید ـ و یک رکعت باقی را بعد صبح را خواند، قبل از این
اش ادا است و کسی که یک رکعت از  آفتاب خواند ـ نماز صبح را دریافته و نماز او ھمه

نماز عصر را قبل از غروب آفتاب خواند و سه رکعت باقی را بعد از غروب آفتاب خواند ـ 
و اجماع علما بر این است که به حصول یک ». اش ادا است نماز عصر را دریافته و ھمه

شود. و ھیچ  و باقی خارج از وقت، نماز صحیح است و ادا محسوب می رکعت در وقت
کس نگفته که به ھمین یک رکعت قبل از طلوع و یک رکعت قبل از غروب نماز کامل 

 که در روایت بیھقی صریحًا آمده است:  شود. چنان حساب می

ْدرََك ِمنَ «
َ
َعًة َ�بَْل  َمْن أ

ْ
بِْح َر� ن تَ الصُّ

َ
ْمس، طلُعَ أ َعًة و الشَّ

ْ
ن تَ  دَ عْ �َ َر�

َ
ْمس َ�َقْد  طلُعَ أ الشَّ

َالةَ  ْدرََك الصَّ
َ
کسی که یک رکعت از نماز صبح را قبل از طلوع آفتاب خواند و یک «؛ »أ

 ».رکعت را بعد از طلوع آفتاب خواند نماز صبح را دریافته است

نْ � رَ َص�َّ ِمَن الَعرْصِ  َمنْ «و حدیث: 
َ
مْ  َعًة قَبَل أ َد ُ�مَّ َص�َّ َمابيَِقَ َ�عْ س تَغُرَب الشَّ



ِة األحکاِم   ١٧٤ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

کسی که یک رکعت از نماز عصر را قبل از غروب آفتاب خواند «؛ »ُه الَعرْص ُغُرو�َِها لَم َ�ُفتْ 
و سه رکعت باقی را بعد از غروب آفتاب خواند نماز عصر از او فوت نشده است، یعنی 

 شود. نماز عصر را کامل خوانده و ادا حساب می

َْوهُ  لَ�ْن اَع�َِشةَ  َولُِمْسِلمٍ  -١٧٤
َ

َعةً «بََدَل » َسْجَدةً «َوقَاَل:  ،�
ْ
ْجَدةُ ». َر� ُ�مَّ قَاَل: َوالسَّ

ْكَعُة.إِ   �ََّما ِ�َ الرَّ
، »رکعه«روایت نموده و به جای  سمانند حدیث ابی ھریره لو مسلم از عایشه

بِْح «آورده است: » سجده« ْدرََك ِمن الصُّ
َ
ْدرََك جدَ سَ َمْن أ

َ
ْمُس َ�َقْد أ ْن َ�ْطلَُع الشَّ

َ
ًة َ�بِْل أ

بْحَ  کسی که یک رکعت از نماز را پیش از طلوع آفتاب خواند و یک رکعت «؛ یعنی »الصُّ
 ».باشد دیگر را بعد از طلوع آفتاب خواند نماز صبحش صحیح و ادا می

واند شود کسی که یک رکعت از نماز خود را در وقت صبح خ از حدیث دانسته می
ھای نمازش در وقت کراھت نماز باشد برای او اشکالی ندارد. و نماز  گرچه باقی رکعت

که حدیث زیر آن را  شود، چنان سنت و نوافل است که در وقت کراھت نماز خوانده نمی
 دارد: بیان می

يِب  -١٧٥
َ
ِ  سَسِعيٍد اخلُْدرِيِّ  َوَ�ْن أ  «َ�ُقوُل:  صقَاَل: َسِمْعَت رَُسوَل ا�َّ

َ
 َصَالَة َ�ْعَد ال

بِْح َحىتَّ  ْمُس الصُّ  َصَالَة َ�ْعَد الَعرْصِ َحىتَّ تَِغيَب الشَّ
َ

ْمُس َوال ُمتََّفٌق َعلَيِْه. َولَْفُظ ». َ�ْطلَُع الشَّ
 َصَالَة َ�ْعَد َصَالِة الَفْجرِ «ُمْسِلٍم: 

َ
 ».ال

شنیدم که  صروایت است که گفت: از رسول الله سو از ابوسعید خدری
که آفتاب طلوع کند و از طلوع  نمازی نیست بعد از نماز فرض صبح تا این«فرمود:  می

که آفتاب غروب  آن شانزده دقیقه بگذرد. و نمازی نیست بعد از نماز فرض عصر تا این
بعد » بعد الصبح«و لفظ روایت مسلم ھمین معنی را روشن کرد که مقصود از ». نماید

اند که نماز با سبب بعد از نماز فرض  و باید دانست که فقھا گفتهاز نماز صبح است. 
که کسی نگفته است که نماز جنازه در  صبح و بعد از نماز عصر جایز است. برای این

این دو وقت جایز نیست. و کسی نگفته اگر نماز قضا الزم اوست در این دو وقت 
ین دو وقت جایز است. و نخواند. بنابراین سنت تحیت مسجد و سنت وضو نیز در ا

نمازھای نافله که بدون سبب است، عدم جواز آن مبنی بر کراھت آن است و نه حرمت 
ی مکرمه در تمام اوقات، نماز و طواف جایز است. و  آن. و روایت داریم که در حرم مکه

از دالیل جواز نماز با سبب بعد از فرض صبح و بعد از نماز فرض عصر ھمان طواف 



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ١٧٥  َالصَّ

دا در این دو موقع است که اجماع علما بر جواز آن است و بعد از طواف ھم ی خ خانه
 شود. والله سبحانه و تعالی أعلم. دو رکعت سنت طواف خوانده می

١٧٦-  ُ
َ

ِ  َوهل ْن نَُص�ِّ  صَ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر: ثََالُث َسااَعٍت اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
َ�نَْهانَا أ

ْن َ�ْقرُبَ  ،ِ�يِهنَّ 
َ
ْمُس بَازَِغًة َحىتَّ تَْرتَِفعَ  َوأ وَِحَ� َ�ُقوُم قَائُِم  ،ِ�يِهنَّ َمْوتَانَا: ِحَ� َ�ْطلُُع الشَّ

ْمُس  ِهَ�ِة َحىتَّ تَُزوَل الشَّ ْمُس لِلُْغُروِب. ،الظَّ  وَِحَ� َ�تََضيَُّف الشَّ
ایام کند از عقبه بن عامر ُجھنی ـ ابوحماد یا ابوعامر صحابی، در  و مسلم روایت می

ھجری درگذشت ـ که او فرمود: سه  ٥٨معاویه عامل او در مصر بود و ھمان جا به سال 
فرمود از نماز خواندن در  ما را منع می صساعت، یعنی سه وقت است که رسول الله

کند تا  اول: وقتی که آفتاب طلوع می«مان در آنھا:  آنھا و از به خاک سپردن مردگان
که شانزده دقیقه بعد از طلوع آفتاب بگذرد.  ای، یعنی تا این نیزه که باال بیاید به قدر این

ایستد و آن چند لحظه  دوم: وقتی که شتر ھرجا خوابیده است در آن وقت به پا می
قبل از زوال آفتاب است تا این که زوال آفتاب حاصل شود. سوم: موقعی که آفتاب به 

 ».که غروب کند شود، تا این غروب نزدیک می

(حتی يعدل آمده:  (حني يقوم قائم الظهرية)دیث عمرو بن عبسه: به جای: در ح

ی نیزه برابر آن بشود، که ھمان معنی: حتی تزول دارد: تا  که سایه آن : تاالرمح ظله)
که آفتاب زوال کند. و در حکمت نھی از نماز و دفن مردگان در آن سه وقت، در  آن

نَّ «حدیث ابن عبسه آمده است: 
َ
يَْطانِ  َهاعِ ولُ طُ  ِعندَ  ْمسالشَّ بِأ َص�ِّ يُ �َ  َ�ْطلُُع َ�ْ�َ قَْرَ�ِ الشَّ

ار ُكفَّ
ْ
نَُّه ِعنَد ِ�ياِم قَائِم الَظِهِ�ة لََها ال

َ
بَواُ�َهاو �ُْسَجُر َجَهنَّمُ  َو�ِ�

َ
 �َ و تُفتَُح أ

َ
�ََّها َ�ْغُرُب َ�ْ�َ قَْرَ�ْ �

ارُ  ُ�َص�ِّ َشيَْطاٍن، وَ  ُكفَّ
ْ
که آفتاب موقع طلوعش میان دو شاخ  سبب اینبه : «»لََها ال

که قبل از  کنند و به سبب این آید و کافران برای او نماز و عبادت می شیطان بیرون می
که موقع  گشایند. و به سبب این افروزند و درھای آن را می زوال آفتاب، دوزخ برمی

ع عبادت آفتاب کند و کافران در آن موق غروب، آفتاب میان دو شاخ شیطان غروب می
 ».کنند می

خواھد نماز قضا را بخواند یا دو رکعت  در شرح حدیث قبلی گفتیم کسی که می
خواھد نماز بخواند، نماز برای این  سنت طواف را گزارد یا آن وقت بیدار شده و می

ھا احادیث صحیح دارد، مثل به  ی این اشخاص در آن سه وقت ممنوع نیست. و ھمه
از نماز صبح و بیدار شدن و خواندن آن و مثل دو رکعت  صللهخواب رفتن رسول ا
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خواست سنت  شان کسی را که می بعد از نماز عصر خواندن ایشان و منع نفرمودن
 قبیله صبح را بعد از نماز صبح بخواند. والله سبحانه و تعالی أعلم.

ُْ�مُ  -١٧٧
ْ
يِب  َواحل

َ
افيِِعِّ ِمْن َحِديِث أ  «ُهَر�َْرَة �َِسنٍَد َضِعيٍف. َوَزاَد: اثلَّاِ� ِعنَْد الشَّ

َّ
يَْوَم  إِال

 ».اجلُْمَعةِ 
و حکم دومی، یعنی منع نماز در وقت زوال آفتاب، به روایت امام شافعی به سند 

مگر روز جمعه که نماز در وقت زوال آفتاب ممنوع «ضعیف و با این زیادت آمده است: 
 ».نیست

م اول منع از نماز بود موقع طلوع آفتاب. که حک مصنف فرمود: حکم دوم، برای این
و حکم سوم منع از نماز بود وقت غروب آفتاب. و حدیثی که فرمود نزد امام شافعی 

از حدیث عطاء بن عجالن از ابی نضره غفاری از ابی » المعرفه«است، بیھقی در کتاب 

الةِ يَ  صرَُسوُل اهللا نَ اك«اند:  سعید خدری و ابی ھریره آورده است که گفته ن� َعِن الصَّ
 يَوم 

َّ
فرمود: از نماز قبل از زوال  منع میص رسول الله«؛ »اجلُُمعةنِصَف انلََّهاِر إِال

که در  و مصنف فرمود که سند آن ضعیف است به سبب این». آفتاب مگر در روز جمعه
روایت آن ابراھیم بن ابی یحیی و اسحاق بن عبدالله بن ابی فروه ھستند که ھر دو 

 فند. ولیکن حدیث بعدی شاھد آن است:ضعی

ُْوهُ  َوَ�َذا -١٧٨
َ

يِب َ�تَاَدَة �
َ
يِب َداوَُد: َ�ْن أ

َ
 .ِأل

مانند ھمان قبلی روایت نموده است. و لفظ ابی  سچنین ابوداود از ابی قتاده و ھم

 يَوم اجلُُمعة صِرَه انلَّيِب �وَ داود چنین است: 
َّ

الة نِصَف انلََّهار إِال َجَهنََّم قال: (إِنَّ و الصَّ
 يَوم اجلُُمعة) �ُْسَجرُ 

َّ
دانست نماز نیمروز مگر در روز جمعه  مکروه می ص؛ رسول اللهإِال
ابوداود فرمود که ». کنند مگر در روز جمعه ور می دوزخ را در آن وقت شعله«و فرمود: 

این حدیث مرسل است و در آن لیص بن ابی سلیم است و او ضعیف است. اما عمل 
که در آن ساعت در روز جمعه نماز  اصحاب پیغمبر مؤید این حدیث است، برای این

در زود رفتن به مسجد در روز جمعه و خواندن نماز تا  صخواندند و رسول الله می
آید ترغیب فرمود. بنابراین نماز قبل از  وقتی که امام جمعه برای خطبه خواندن می

ت نھی که یاد شد برای غیر از حرم مکه است زوال در روز جمعه مکروه نیست. و اوقا
 که فرمود:  چنان

ْ�ِ بِْن ُمْطِعمٍ  َوَ�نْ  -١٧٩
ِ  سُجبَ  َ�ْمنَُعوا  ،يَا بَِ� َ�بِْد َمنَاٍف : «صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ال
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َ

ال  ١٧٧  َالصَّ

َحًدا َطاَف 
َ
و َ�َهارٍ أ

َ
يََّة َساَعٍة َشاَء ِمْن يَلٍْل أ

َ
َحُه  ،اُه اخلَْمَسةُ َروَ ». بَِهَذا ابَليِْت وََص�َّ � وََصحَّ

ِْمِذيُّ   َواْ�ُن ِحبَّاَن. ،الرتِّ
ای بنی عبد «فرمود:  صو از جبیر بن مطعم روایت است که گفت: رسول الله

مناف منع نکنید کسی را که طواف این خانه کرد و نماز خواند ھر ساعتی از شب و روز 
اشد، جز طواف که خاص ب ی مکرمه می ی حرم مکه این حکم برای ھمه». که خواست

مسجدالحرام است. کسانی عمل به حدیث نھی از نماز در اوقاتی که یاد شد ترجیح 
 که حدیث نھی در بخاری و مسلم است. اند به دلیل این داده

اند که احادیث  اند و گفته و غیر او عمل به این حدیث را ترجیح داده سامام شافعی
نھی اختصاص یافته است به قضای نمازھای فرض در آن اوقات که جایز است و نماز 
کسی که به خواب رفته که نماز خواندنش در آن اوقات جایز است. و نماز سنتی که 

و عموم نھی به آنھا خصوص یافت.  ی آنھا در آن اوقات جایز است. شود و ھمه  قضا می
 والله سبحانه و تعالی أعلم.

نَّ انلَّيِبَّ  بِابِْن ُ�َمرَ  َوَ�نْ  -١٨٠
َ
َفُق احلُْمَرةُ «قَاَل:  صأ اَرُ�ْطِ�ُّ ». الشَّ َرَواُه ادلَّ

َحُه   ِاْ�ُن ُخَز�َْمَة َوَ�ْ�ُُه َوْ�َفُه ىلَعَ ابن ُ�َمر. وََصحَّ
». شفق سرخی است«فرمود:  صسول اللهروایت است که ر بو از ابن عمر

دارقطنی آن را روایت نمود و ابن خزیمه آن را صحیح دانست. غیر او گفته است: 
ی ابن عمر است. و وقتی که موقوف بر ابن عمر  موقوف است بر ابن عمر. یعنی گفته

عرب خالص است و به زبان عربی  بکه ابن عمر باشد باز ھم صحیح است، برای این
ی لغت ھم در این معنی  ی او سند است. عالوه بر این ائمه باشد، بنابراین گفته یدانا م

ی لغت ھم مثل  که موضوع لغوی است ائمه با ابن عمر موافق ھستند. و نظر به این

إلی قريبها أو و ة احلمرة من األفق من الغروب إلی العشاءكالشفق حمر«قاموس که فرمود: 

فتح شین و فاء: سرخی گسترده در افق است که از  شفق: به . ا ھ .»إلی قريب العتمة

در خصوص وقت نماز مغرب دو  سغروب آفتاب تا وقت عشاء امتداد دارد. امام شافعی
که وقت نماز مغرب به غروب آفتاب داخل  قول دارد: قول جدید که عبارت است از این

رکعت نماز، یعنی سه شود و امتداد دارد به قدر وضو گرفتن و ستر عورت و پنج  می
 ÷ی آن. و دلیلش این است که جبرئیل رکعت فرض مغرب و دو رکعت سنت بعدیه

برای نماز مغرب بیش از یک وقت معین نفرمود. و این قول معتمد نیست. و قول دوم 
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ایشان که به قول قدیم معروف است: وقت نماز مغرب از غروب آفتاب است تا پنھان 
این قول معتمد است و دلیلش حدیثی است که ابن شدن شفق سرخ از مغرب. و 

ن «خزیمه آن را در صحیح خود به این لفظ آورده است: 
َ
َوَوقُت َصالِة الَمغرِِب إىِل أ

 ص. حدیث مرفوع است و ابن عمر به روایت از رسول الله»تَذَهَب مُحَرة الَشَفق
. و ھمین قول ماند تا از بین رفتن سرخی شفق آورد. یعنی وقت نماز مغرب می می

قدیم شافعی معتمد است و امام نووی در کتاب مجموع، شرح مھذب دالیل آن را 
 آورده است. والله سبحانه و تعالی أعلم.

ِ  بِابِْن َ�بَّاٍس  َوَ�نْ  -١٨١ ُم « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ الَفْجُر فَْجَراِن: فَْجٌر ُ�َرِّ
لُّ  ِ

َ
َعاَم َوحت َالةُ الطَّ َالُة  ،ِ�يِه الصَّ ُْرُم ِ�يِه الصَّ

َ
بِْح  ـَوفَْجٌر حت ْي: َصَالُة الصُّ

َ
لَّ ِ�يِه ـ أ َوَ�ِ

َعامُ  َحاُه. ،َواحلَاِ�مُ  ،َرَواُه ِاْ�ُن ُخَز�َْمةَ  ».الطَّ  وََصحَّ
فجر دوتاست: «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله بو از ابن عباس

دارد و آن  ماز فرض صبح را روا میسازد و ن دار حرام می فجری که خوراک را بر روزه
دار  شود. و فجری که خوردن در آن بر روزه فجر صادق است که در افق منتشر می

و آن فجر کاذب است که روشنایی ». رواست و نماز فرض صبح در آن روا نیست
که در حدیث  گردد، چنان شود و سپس پنھان می باریکی مثل ُدِم گرگ در آن ظاھر می

 :آید بعدی می

ُْوهُ  سيِف َحِديِث َجابِرٍ  َولِلَْحاِ�مِ  -٨٢
َ

َعاَم:  ،� ُم الطَّ ي ُ�َرِّ ِ
َّ

إِنَُّه يَْذَهُب «َوَزاَد يِف اذل
فُِق ُمْستَِطيًال يِف 

ُ
َْحان«َوِ� اآلَخِر:  ».األ  .»إِنَُّه َكَذنَِب الرسِّ

ھمانند آن را آورد که رسول  بو حاکم از حدیث جابر بن عبدالله انصاری
سازد و نماز فرض  دار را حرام می در خصوص فجر صادق ـ که خوراک بر روزه صالله

و ». شود روشنایی است که در درازی افق گسترده می«دارد ـ فرمود:  صبح را روا می
دو دست راست و چپ خود را به دو  صدر روایت بخاری آمده است که رسول الله

شود و لحظه به لحظه  ر میطرف باز نمود، یعنی این چنین در درازی افق منتش
شود و نماز صبح در  شود. و در خصوص فجری که خوراک در آن حالل می تر می روشن

شود، فرمود: مانند دم گرگ به صورت ستونی باریک و کم روشن به طرف  آن حرام می
 ».شود رود و به زودی پنھان می باال می

ِ  قَاَل: قَاَل رَُسوُل  سِابِْن َمْسُعودٍ  َوَ�نْ  -١٨٣ ِل « :صا�َّ وَّ
َ
َالُة يِف أ ْ�َماِل الصَّ

َ
فَْضُل األ

َ
أ
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َ
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ِْمِذيُّ  ،»َوقِْتَها َحاهُ  ،َرَواُه الرتِّ . َواحلَاِ�ُم. وََصحَّ ِحيَحْ�ِ ْصلُُه يِف الصَّ
َ
 َوأ

بھتریِن کارھا «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله بو از ابن مسعود
الصحیحین. قصدش في  رمود: اصلهو مصنف که ف». نماز فرض در اول وقت آن است

لُت انلَّىِبَّ «است که فرمود:  بروایت بخاری از ابن مسعود
َ
َحبُّ  صَسأ

َ
عَماِل أ

َ
یُّ األ

َ
أ

الُة لَِوقِتَها  اهللا؟ قال: الصَّ
َ

تر است  پرسیدم: کدام عمل محبوب صاز رسول الله«؛ »إىِل
 ».نزد خدا؟ فرمود: نماز فرض در وقت آن

این جا فرمود که برترین عمل، نماز فرض در اول  صرسول اللهاند که  بعضی گفته

فَضُل «وقت آن است و جایی دیگر فرمود: 
َ
عَمال إِيَماٌن بِاهللاِ  أ

َ
بھترین کارھا ایمان «؛ »األ

 ».آوردن به خدای یکتاست
ابن دقیق العید فرمود: در اعمال بدنی بھترین آن نماز فرض در اول وقت آن است. 

اند که رسول  باشد. و بعضی گفته می ألبھترین آن ایمان به خدایو در اعمال قلبی 
فرموده است.  چه برای او بھترین عمل باشد به او می در جواب ھر کس آن صالله

: مرا سفارش بده یا رسول الله، فرمود: (َال یکه در جواب کسی که گفت: أوِصنِ  چنان

 يََزاُل «به دیگری فرمود: ». خشم مگیر«َتغَضب): 
َ

ھمیشه : «»ِر اهللاكَرطباً ِمن ذِ  كلَِسانُ ال
چنین در افضل اعمال به کسی فرمود: (الصالة  و ھم». زبانت به یاد خدا مرطوب باشد

لوقتھا). به دیگری فرمود: (إیمان بالله). به کسی که مالحظه کرد از دالوران است 

و ». سبیل الله استفي  برای تو بھترین کارھا جھاد. «»سبيل اهللا اجلهاد يف«فرمود: 

 من أفضل األعامل. واهللا سبحانه وتعالی أعلم.ی من مقدر است:  اند: کلمه بعضی گفته

يِب  -١٨٤
َ
نَّ انلَّيِبَّ  سَ�ُْذوَرةَ  َوَ�ْن أ

َ
ُ «قَاَل:  صأ ُل الَوقِْت رِْضَواُن ا�َّ وَّ

َ
وَْسُطُه رمَْحَُة  ،أ

َ
َوأ

ِ ا َّ�:  ِ ْخرََجهُ  ».َوآِخُرُه َ�ْفُو ا�َّ
َ
ا. أ اَرُ�ْطِ�ُّ �َِسنٍَد َضِعيٍف ِجدًّ  ادلَّ

نماز فرض در اول وقت «فرمود:  صروایت است که رسول الله سو از ابومحذوره
ی خشنودی خداست. و در وسط وقت مورد رحمت خداست. و در آخر وقت  مایه
که تأخیر نماز فرض تا  برای این». پذیرد ی عفو و بخشایش خداست که آن را می مایه
که مصنف  وقت آن گناھی است که به عفو خدا نیاز دارد، تا قبول شود. و این آخر

فرمود: بسند ضعیف جدًا. برای این است که از روایت یعقوب بن الولید مدنی است که 
اند: در اسناد آن  ی او فرمود: از کذابان بزرگ است. و بعضی گفته امام احمد درباره
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ھم متھم است. و روی این اصل که در اسناد آن  ابراھیم بن زکریای بجلی است که او
 متھم و کذاب ھر دو ھستند، ضعف حدیث را به آخر حد رسانید.

اند که نام او  ابو محذوره: در نام او اختالف است، بعضی اصح اقوال را این دانسته
سمره بن معین است. و ابن عبدالبر ترجیح داده که نام او اوس است. او در سال فتح 

آواز او را شنید وقتی که اذان مؤذنین را به آواز خوب  صمسلمان شد. رسول اللهمکه 
گاه او را صدا زد و اذان را یادش داد و او را مؤذن مسجدالحرام  کرد، آن تقلید می

ھجری که وفات کرد، در  ٥٩ی مکرمه اقامت گزید و تا سال  گردانید. او در مکه
 گفت. مسجدالحرام اذان می

ِمِذيِّ  -١٨٥ ْ ُْوهُ  بِمْن َحِديِث ِابِْن ُ�َمرَ  َولِلرتِّ
َ

وَْسِط  ،�
َ
يًْضاوَُهَو َضِعيٌف  ،ُدوَن األ

َ
 .أ

: أوسطه ی آورده است ولیکن کلمه بو ترمذی مانند حدیث قبلی ابن عمر
نیاورده است. و با این حال این ھم ضعیف است، برای این که یعقوب بن  رحمة الله را

ی ضعف حدیث بود در اسناد این  دش در اسناد حدیث قبلی مایهالولید مدنی که وجو
شناسم حدیثی که از رسول  حدیث نیز وجود دارد. حاکم فرمود: در این خصوص نمی

یا یکی از صحابه روایت شده باشد و صحیح باشد، مگر حدیثی که از جعفر بن  صالله
در جعفر است و از محمد است به روایت جعفر از پدرش که این حدیث ھم موقوف بر پ

باشد و او از پدر  ÷ی اوست. باید دانست حدیثی که از امام جعفر صادق گفته
روایت نماید، اگر موقوف باشد ھم صحیح است؛ برای  ÷بزرگوارش امام محمد باقر

فرمایند و موقوف بر ایشان در حکم مرفوع است. و عالوه بر  که از خود چیزی نمی این
و ائمه از آل و اصحاب بر نماز فرض در اول وقت داللت بر  صاین مواظبت رسول الله

 تعالی أعلم.و واهللا سبحانهدھد.  افضلیت آن می

ِ  بِابِْن ُ�َمرَ  َوَ�نْ  -١٨٦ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
 «قَاَل:  صأ

َّ
 َصَالَة َ�ْعَد الَفْجِر إِال

َ
ال

ْخرََجُه اخلَْمَسةُ  ».َسْجَدَ�ْ�ِ 
َ
. ،أ  النََّسايِئُّ

َّ
زَّاِق:  إِال  َصَالَة َ�ْعَد ُطلُوِع «َوِ� ِرَوايَِة َ�بِْد الرَّ

َ
ال

َعيَتْ الَفْجِر.
ْ
 َر�

َّ
َفْجِر إِال

ْ
 ال

بعد از طلوع صبح «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله بو از ابن عمر
و روایت عبدالرزاق از ». ی صبح صادق نماز سنتی نیست، مگر دو رکعت سنت قبلیه

 ھمین معنی است.ابن عمر نیز به 
روایت است که فرمود: باکی ندارد که کسی بعد از طلوع فجر  /از حسن بصری



ِة  ِکَتاُب 
َ
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ی صبح بخواند. و امام مالک فرمود: کسی که نماز تھجد  صادق بیش از دو رکعت قبلیه
ی تھجدش را بخواند.  از او فوت شد، مانعی ندارد که بعد از طلوع فجر نماز فوت شده

اند. ترمذی فرمود:  و ابوداود و ترمذی و ابن ماجه روایت کرده این حدیث را امام احمد
در اسناد آن شخصی به نام قدامه بن موسی است. مصنف فرمود: در اسم ھمین قدامه 
اختالف است که آیا نام او ایوب بن حصین است یا محمد بن حصین است. به ھر حال 

بعد از طلوع فجر، ی فرض صبح  شخصی است مجھول، و در خواندن غیر از قبلیه
 اختالف است. و شاید منع از نوافلی باشد که وارد نیست. والله سبحانه و تعالی أعلم.

اَرُ�ْطِ�ّ َ�ْن ِابِْن َ�ْمِرِو بِْن الَعاِص  َوِمثْلُهُ  -١٨٧  .سلِ�َّ
از  ساست، روایت حدیث عمرو بن العاص بو مانند حدیث عبدالله بن عمر

 که دارقطنی آن را روایت نمود. صرسول الله
الحاصل: اوقات کراھت نماز در احادیثی که یاد شدند شش وقت است: موقع طلوع 
آفتاب. موقع غروب آفتاب. بعد از نماز صبح. بعد از نماز عصر. قبل از زوال آفتاب. بعد 

 از طلوع فجر. و الله سبحانه و تعالی أعلم.

ْم َسلََمةَ  َوَ�نْ  -١٨٨
َ
ِ قَالَْت  لأ فََص�َّ  ،ُ�مَّ َدَخَل بَييِْت  ،الَعرْصَ  ص: َص�َّ رَُسوُل ا�َّ

َعتَْ�ِ 
ْ
ُهُ  ،َر� تلْ

َ
ْهرِ «َ�َقاَل:  ،فََسأ َعتَْ�ِ َ�ْعَد الظُّ

ْ
قُلُْت:  ،»فََصلَّيْتُُهَما اآلنَ  ،ُشِغلُْت َ�ْن َر�

َ�نَْقِضيِهَما إَِذا فَاتَتْنَا
َ
 «قَاَل:  ؟أ

َ
مْحَُد.  ».ال

َ
ْخرََجُه أ

َ
 أ

نماز عصر را در  صروایت است که فرمود: رسول الله لام المؤمنین ام سلمه از
گاه به منزلم آمد و دو رکعت نماز در منزل من خواند.  مسجد نبوی با جماعت خواند، آن

مشغول شدم «از ایشان پرسیدم که بعد از نماز فرض عصر نماز سنت خواندی؟ فرمود: 
ام سلمه ». دم و حاال آن دو رکعت را خواندمی نماز ظھر را نخوان و دو رکعت بعدیه

، اگر دو رکعت بعد از نماز ظھر از ما فوت شد آن را صگفت: عرض کردم یا رسول الله

تَا«و در حدیث آمده است: ». خیر«قضا کنیم؟ فرمود: 
َ
َقيِْس  هُ إِنَُّه أ

ْ
: »نَاٌس ِمْن َ�بِْد ال

مشغول نمودند و نتوانستند آمدند و او را  صمردمی از عبدالقیس خدمت رسول الله
 ی ظھر را بخوانند. دو رکعت بعدیه

ی آن نفرمود. و  جا از ام سلمه روایت نمود، چیزی درباره حدیثی که مصنف در این

إِ�ََّها ِرَوايٌَة «ھمین حدیث را در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری آورد و فرمود: 
 
َ

ةٌ  َضِعيَفٌة ال توان آن را حجت شمرد. و این  است ضعیف که نمی : روایتی»َ�ُقوُم بَِها ُحجَّ
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بر آن داللت  لکه حدیث عایشه است. چنان صحدیث یکی از خصایص رسول الله

نَّهُ «دارد: 
َ
: رسول »َ�ن� َعِن الوَِصالِ و ُ�َواِصُل و َ�ن� َعنَهاو َن يَُص�ِّ بَعَد الَعرصِ اك �

فرمود. و میان دو  از آن منع می خواند و مردم را خود بعد از نماز عصر نماز میص الله
فرمود.  نمود و مردم را از وصال منع می خورد و وصال می داری چیزی نمی روز در روزه

به مداومت بر دو رکعت بعد از عصر است نه  صبیھقی فرمود: اختصاص رسول الله
 فقط اصل قضا کردن آن. والله سبحانه و تعالی أعلم.

يِب  -١٨٩
َ
 بَِمْعنَاُه. لَداوَُد َ�ْن اَع�َِشةَ  َوِأل

از  لمعنای حدیث قبلی روایت نمود. یعنی ام سلمه لو ابوداود از عایشه
ی ظھر از او فوت شد و بعد از نماز عصر  روایت نمود که دو رکعت بعدیه صرسول الله

را  لھم معنی ھمان حدیث ام سلمه لقضای آن دو رکعت نمود. از عایشه
 لله سبحانه و تعالی أعلم.روایت نمود. و ا

َذاِن بَ 
َ
 اُب َاْأل

اذان: در لغت به معنی اعالم و باخبر ساختن است. و در شرع: اذان به معنی اعالم 
شود.  ھای مخصوصی گفته می و باخبر ساختن به وقت نمازھای فرض است که به لفظ

ھب ی منوره مشروع شد و ارجح اقوال در مذ و اذان در سال اول ھجری در مدینه
 شافعی این است که اذان و اقامه سنت مؤکده است و در قولی فرض کفایه است.

ِ بِْن َز�ِْد بِْن َ�بِْد َر�ِّهِ  َ�نْ  -١٩٠ نَا نَائِمٌ -قَاَل: َطاَف يِب  سَ�بِْد�َ�َّ
َ
رَُجٌل َ�َقاَل: َ�ُقوُل:  -َوأ

ْ�رَبُ 
َ
ِ أ ْ�رَبَ اَ�َّ

َ
ُ أ �ِيع ا ،اَ�َّ  قَْد قَاَمِت  ،َواِإلقَاَمَة فَُراَدى ،تلَّْكِبِ� بَِغْ�ِ تَرِْجيعٍ فََذَكَر اآلَذاَن بِرَتْ

َّ
إِال

َالةُ  ِ  ،الصَّ َ�يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
ْصبَْحُت أ

َ
ا أ ْخرََجُه ». إِ�ََّها لَُرْؤ�َا َحقٍّ «َ�َقاَل:  صقَاَل: فَلَمَّ

َ
احلَِديَث. أ

مْحَدُ 
َ
بُو َداوُدَ  ،أ

َ
ِمِذيُّ  ،َوأ ْ َحُه الرتِّ  َوا�ُْن ُخَز�َْمَة. ،وََصحَّ

ی بدر و تمام  در بیعت عقبه و غزوه سعبدالله بن زید بن عبد ربه خزرجی انصاری
 ٣٢ی منوره به سال  بود. وفات او در مدینه صمشاھد بعد از آن، ھمراه رسول الله

 ھجری بود.
که موقعی که مردم زیاد شدند و نیاز  و برای ذکر این حدیث سببی ھست و آن این

م وقت نماز فرض برای حضور مردم برای نماز جماعت بود، در حضور رسول به اعال
مذاکره شد که باید وقت نماز فرض اعالم شود تا مردم برای نماز با جماعت  صالله
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 صبردیم. رسول الله جمع شوند. گروھی گفتند: کاش ناقوس و جرس به کار می
بردیم.  بوق به کار می فرمود: ناقوس برای نصاری است. کسانی دیگر گفتند: کاش

فرمود بوق برای یھود است. کسانی گفتند: کاش آتش را در محل بلندی روشن 
که بر  کردیم. فرمود: آتش برای مجوس است. و از آن مجلس رفتند بدون این می

چیزی اتفاق کرده باشند. ھمان شب عبدالله بن زید به خواب دید که شخصی از نزد او 
دست داشت. عبدالله بن زید به او گفت: این ناقوس را عبور کرد و ناقوسی به 

خواھی؟ عبدالله بن زید گفت: به  فروشی؟ آن مرد گفت: ناقوس را برای چه می نمی
کنیم. آن مرد گفت: تو را راھنمایی  ی ناقوس مردم را به سوی نماز دعوت می وسیله

. آن مرد گفت: نکنم به سوی چیزی که از آن بھتر است؟ عبدالله بن زید گفت: بله

رب، أشهد أن ال إله إال اهللا، أشهد أن ال إله إال اهللا، كرب اهللا أكرب، اهللا أكرب اهللا أكاهللا أگویی:  می

أشهد أن حممدا رسول اهللا، أشهد أن حممدا رسول اهللا، حی علی الصالة حی علی الصالة، 

 هللا.رب، ال إله إال اكرب اهللا أكحی علی الفالح حی علی الفالح، اهللا أ

رب، أشهد أن ال إله إال اهللا، أشهد أن حممدا رسول اهللا، حی كرب اهللا أكاهللا أو الفاظ اقامه: 

رب، ال إله كرب اهللا أكعلی الصاله، حی علی الفالح، قد قامت الصالة قد قامت الصالة، اهللا أ

 إال اهللا.
الله و أشھد بدون ترجیع در اذان ـ و قصد از ترجیع آن است که أشھد أن ال إله إال 

أن محمدا رسول الله ھر کدام را دوبار آھسته بگوید و دو بار به آواز بلند بگوید. و الفاظ 
اقامه ھر کدام از شھادتین و حیعلتین را یک بار بگوید غیر از لفظ قد قامت الصالة که 

 گوید. دو بار می
خود را آمدم و خواب  صعبدالله بن زید فرمود: صبح که شد به خدمت رسول الله

و به بالل فرمود تا از عبدالله بن زید بشنود ». خواب حق است«به ایشان گفتم. فرمود: 
ھم ھمین خواب را دیده بود و با شنیدن اذان به سرعت  سو به آواز بلند بگوید. عمر

ام. و افرادی  آمد و عرض کرد که من ھمین را به خواب دیده صبه خدمت رسول الله
بودند و یقینًا وحی مؤیدشان بوده است. ھمین اذان اگر مؤذنی  دیگر ھم به خواب دیده

لرزاند و به سوی توحید و  خوش آواز باشد و از دل بگوید تار و پود وجود آدمی را می
 کشاند. اخالص عمل می
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تکبیر اول اذان دو بار آمده و چھار بار نیز آمده است. جمھور علما و امت بر چھار 
ذان نظر دارند. و بزرگان مالکیه اول اذان صبح دو بار تکبیر بار گفتن تکبیر در اول ا

گویند. و بزرگان شافعیه شھادتین را به ترجیع یعنی دو بار آھسته و دو بار بلند  می
گویند. روایت شده که در اذان صبح بعد از حیعلتین دو بار الصالة خیر من النوم و  می

محذوره آمده است. و تکبیر اول اذان دو بار   شود. ترجیع در اذان ابی آواز بلند گفته می
که برای خبر ساختن مردم است در  در اذان ابی محذوره آمده است. و اذان نظر به این

که برای مردم حاضر در  شود. و اقامه نظر به این محلی مرتفع و به آواز بلند گفته می
مه برای منفرد و برای شود. و اذان و اقا تر از اذان گفته می شود آھسته مسجد گفته می

اعالم در مساجد و محل نماز سنت است. اذان واقامه برای ھمه، مرد و زن، سنت 
شان، باید آھسته بگویند. و مستحب است مؤذن  است. و زنان حتی برای نماز جماعتی

شخصی بالغ، عاقل، خوش آواز، بلند آواز، عادل و صالح باشد. والله سبحانه و تعالی 
ی الله أکبر در اول اذان برای این است که با شنیدن اذان، ھر کار دیگری  أعلم. و کلمه

ی نماز شد و دست از ھر کار  تر است. و باید آماده را کنار بگذارند و بگویند: خدا بزرگ
تر است. و ھمه آفریدگان خداوند پاک و منزه  دیگر کشید. از این رو که خدا بزرگ

 ھستند.

مْحَُد يِف  َوَزادَ  -١٩١
َ
َة قَْوِل بَِالٍل يِف آَذاِن الَفْجِر:  أ َالُة َخْ�ٌ ِمَن «آِخِرهِ قِصَّ  .»انلَّْومِ اَلصَّ

در خصوص اذان به روایت از بالل زیاد  سو امام احمد بعد از روایت عبدالله بن زید
گوید:  نمود که: در نماز صبح مؤذن بعد از حی علی الصالة و حی علی الفالح می

 ».نماز از خواب بھتر است«(الصالة خیر من النوم)؛ 
روی الترمذی و ابن ماجه و احمد من حدیث عبدالرحمن بن ابی لیلی عن بالل 

 « صقَاَل يِل رَُسوُل اهللاقال: 
َ

َال  ُ�ثَوِّ ال ٍء ِمَن الصَّ  يِف َصَالِة الَفْجرِ َ�نَّ يِف يَشْ
َّ

الصالة «؛ »ِت إِال
یک از نمازھای فرض پنجگانه مگوی، مگر در اذان  خیر من النوم را در اذان ھیچ

شود. ھر جا که دو  الصالة خیر من النوم دو بار در اذان دوم نماز صبح گفته می». صبح
، یکی یک ساعت یا کمی بیشتر قبل از اذان صبح صادق شود اذان برای فجر گفته می

است. و دومی در وقت صبح صادق و دخول وقت نماز صبح. و الله سبحانه و تعالی 
 أعلم.

�ٍَس  َوِالبِْن  -١٩٢
َ
نَِّة إَِذا قَاَل الُمؤَذُِّن يِف الَفْجِر: يَحّ ىلَعَ «قَاَل:  سُخَز�َْمَة: َ�ْن أ ِمْن السُّ

 َالُة َخْ�ٌ ِمَن انَلَّْوِم.قَاَل: الصَّ  ،الَفَالِح 
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روایت نمود که انس بن مالک،  سبه اسناد خود از انس بن مالک /ابن خزیمه
 صاز سنت، یعنی از طریقه و راه و روش رسول الله«فرمود:  صخدمتکار رسول الله

ن ولیک». که مؤذن گفت: حی علی الفالح است، گفتن الصالة خیر من النوم، پس از این

َذاِن «در روایت نسایی آمده است: 
َ
الُة َخٌ� من انلَوم ِمَن األ الُة َخٌ� من انلَوم، الصَّ الصَّ

بح ل ِمَن الصُّ وَّ
َ
، برای »شود الصاله خیر من النوم در اذان اول صبح گفته می«؛ »األ
که برای بیدار کردن افراد خوابیده است. و لفظ نسایی در سنن کبری: از جھت  این

َؤذُِّن نك«: از ابی جعفر از ابی سلیمان از ابی محذوره آمده است که فرمودسفیان 
ُ
ُت أ

الة، يَحّ ىلَعَ الَفَالح، كفَ  صلِرَُسول اهللا َذاِن الَفجِر األول يّح ىلَعَ الصَّ
َ
قُوُل يِف أ

َ
نُت أ

َالُة َخٌ� ِمَن انلَّوم َالُة َخٌ� ِمَن انلَّوم، الصَّ گفتم و در  میص اذان برای رسول الله«؛ »الصَّ
گفتم: حی علی الصالة، حی علی الفالح، الصالة خیر من النوم،  اذان اولی فجر می

حی علی الصالة: بشتابید به سوی نماز. حی علی الفالح: ». الصالة خیر من النوم
 بشتابید به سوی رستگاری و نیکبختی دنیا و آخرت.

يِب َ�ُْذوَرةَ  َ�نْ  -١٩٣
َ
نَّ انلَّيِبَّ  سأ

َ
ِْجيعَ  ،لََّمُه اآلَذانَ عَ  صأ ْخرََجُه  .فََذَكَر ِ�يِه الرتَّ

َ
أ

َ�ْ�ِ َ�َقْط.ُمْسِلٌم.  هِلِ َمرَّ وَّ
َ
 َوَرَواُه اخلَْمَسُة فََذَكُروُه ُمَر�ًَّعا. َولَِ�ْن َذَكَر اتلَّْكِبَ� يِف أ

اذان را به  صمسلم از ابی محذوره روایت نمود که ابومحذوره گفت: رسول الله
به ابومحذوره فرمود که  صمن تعلیم فرمود. و در این تعلیم آمده است که رسول الله

شھادتین را ھر کدام در ابتدا دو بار آھسته بگوید و سپس دو بار بلند بگوید. و در این 
روایت آمده است که الله اکبر اول اذان دو بار است. و ھمین حدیث را امام احمد و 

 صاند که رسول الله سایی و ترمذی و ابن ماجه از ابومحذوره روایت کردهابوداود و ن
الله اکبر اول اذان را چھار بار فرمود، مثل روایت عبدالله بن زید که تکبیر اول اذان در 

 آن چھار بار است.
 صو حکایت تعلیم اذان به ابومحذوره از این قرار است که موقعی که رسول الله

حنین رفتند، ابومحذوره و نه نفر از اھل مکه نیز به حنین رفتند. و بعد از فتح مکه به 
فرمود: من اذان  صموقعی که اذان شنیدند ھر کدام اذان را تکرار نمودند. رسول الله

شخص خوش آوازی را شنیدم. کسی را فرستاد و آن ده نفر را آورد و از ھر کدام 
ن کسی بود که در حضور رسول خواست اذان بگوید. ابومحذوره از آن ده نفر آخری
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گوید که  به ابومحذوره فرمود: بیا، ابومحذوره می صاذان گفت، و رسول الله صالله
به من فرمود بیا و مرا جلو خود نشاند و دست بر پیشانیم کشید و سه  صرسول الله

 گاه فرمود: برو و در مسجدالحرام اذان بگو. گفتم: اذان بار فرمود: بارک الله علیک. آن
ھمان الفاظ اذان را که در روایت عبدالله بن  صرا به من تعلیم فرما، رسول الله

آمده است به وی تعلیم فرمود. و در روایت ابوداود آمده است: که بعد از الله  سزید
اکبر گفتن، دو بار اشھد أن ال إله إال الله و أشھد أن محمدا رسول الله را آھسته بگو و 

گوید. دو بار شھادتین را آھسته گفتن و دو بار دیگر بلند گفتن گاه به آواز بلند ب آن
ترجیع نام دارد و جمھور علما بر مشروع بودن ترجیع در اذان نظر دارند. اما امام 

و افراد دیگری به حدیث عبدالله بن زید که ترجیع در آن نیست عمل  سابوحنیفه
الله اکبر اول اذان در روایت اند. و ابن عبدالبر در کتاب استدکار آورده که  نموده

عبدالله بن زید و در روایت ثقات از ابی محذوره چھار بار است. و ابن تیمیه روایت 
تکبیر چھار بار در اول اذان از ابومحذوره را روایت مسلم از او نیز دانسته و قاضی 
عیاض گفته که روایت چھار بار تکبیر اول اذان در بعضی از طرق روایت فارسی از 
صحیح مسلم دانسته و مصنف بیشتر روایات که به روایت خمسه است معتبر دانسته 

 است.

�َِس  َوَ�نْ  -١٩٤
َ
ْن �َْشَفَع اآلَذانَ  سأ

َ
ِمَر بَِالٌل أ

ُ
 اِإلقَاَمةَ  ،َو�ُوتَِر اِإلقَاَمةَ  ،قَاَل: أ

َّ
َ�ْعِ�  ،إِال

َالةُ  ُ: قَْد قَاَمِت الصَّ
َ

 .ْستِثْنَاءَ ْذُكْر ُمْسِلٌم اإلَولَْم يَ  ،ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  .قَْوهل
که به بالل امر شده بود، یعنی رسول  ساند از انس روایت کرده /بخاری و مسلم

آورد دوتا دوتا بگوید و ھرچه  کلماتی که در اذان می«به بالل امر فرمود که:  صالله
شود، مگر اقامه، یعنی قد قامت  شود در اقامه یک بار گفته می در اذان دو بار گفته می

و در صحیح مسلم این استثنا که لفظ قد قامت الصاله جدا از آن قاعده است، ». الصاله
 نیامده است.

باشد و تکبیر اول اقامه دو بار است. و  اول اذان چھار بار می الحاصل: تکبیر
شود و در اقامه ھر کدام یک بار گفته  شھادتین ھر کدام در اذان دو بار گفته می

شود و  شود و حی علی الصاله و حی علی الفالح ھر کدام در اذان دو بار گفته می می
قامت الصاله در اذان نیست و در  ی قد شود و کلمه در اقامه ھر کدام یک بار گفته می

ی توحید ال إله إال الله در اذان و در اقامه در ھر کدام  شود، و کلمه اقامه دو بار گفته می
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 شود. یک بار گفته می
و مقصود از شفع تکبیر: چھار بار گفتن آن است. و مقصود از شفع شھادتین و 

دو بار تکبیر و یک بار أشھد أن ال  حیعلتین دو بار گفتن آنھاست. و مقصود از وتر اقامه:
إله إال الله و یک بار أشھد أن محمدا رسول الله، و یک بار حی علی الصاله و یک بار حی 

ی توحید ال إله إال الله در اذان و  علی الفالح و دو بار قد قامت الصاله است. و کلمه
 شود. اقامه یک بار گفته می

الله أکبر، الله أکبر الله أکبر، أشھد أن ال إله إال کلمات اذان بدون ترجیع: الله أکبر 
الله، أشھد أن ال إله إال الله، أشھد أن محمدا رسول الله، أشھد أن محمدا رسول الله، 
حی علی الصاله حی علی الصاله، حی علی الفالح حی علی الفالح، الله أکبر الله أکبر، 

 ال اله اال الله.
أکبر الله أکبر، الله أکبر الله أکبر، دو بار أشھد أن ال إله و کلمات اذان با ترجیع: الله 

إال الله آھسته و دو بار أشھد أن محمدا رسول الله آھسته و دوبار أشھد أن ال إله إال الله 
به آواز بلند و دو بار أشھد أن محمدا رسول الله به آواز بلند، دو بار حی علی الصاله، دو 

 الله أکبر، یک بار ال إله إال الله.بار حی علی الفالح، دو بار 
و در نماز صبح: الله أکبر الله أکبر الله أکبر الله أکبر، أشھد أن ال إله إال الله، أشھد 
أن ال إله إال الله، أشھد أن محمدا رسول الله، أشھد أن محمدا رسول الله، حی علی 

خیر من النوم الصاله الصاله حی علی الصاله، حی علی الفالح حی علی الفالح، الصاله 
 خیر من النوم، الله أکبر  الله أکبر، ال إله إال الله.

شان حدیثی است که  ھا: کلمات اذان و اقامه با ھم فرقی ندارد و دلیل اما نزد حنفی

َذاَن،«گوید:  می
َ ْ
 اَكَن يُثَ�ِّ األ

ً
 بَِالال

نَّ
َ
ِقَاَمةَ و أ

ْ
الطحاوی. و دارقط�و رواه عبدالرزاق »اإل

گفته است: این حدیث منقطع است. و به چند طریق آمده که در ھمه ضعف حاکم 
 است.

شود، حتی قد قامت  ی الفاظ اقامه یک بار یک بار گفته می ھا ھمه و نزد مالکی
اند که عجیب این است که در عھد صحابه و  شود. و گفته الصاله ھم یک بار گفته می

ھمان روایت عبدالله بن زید معمول بود،  تابعین در اذان و اقامه ھیچ اختالفی نبود و
چه شد که بعد از ایشان اختالف آمد در حالی که روزی پنج بار به آواز بلند گفته 

 ھا. شود و آن ھم در مناره می
اکنون در سراسر عالم اسالمی، اذان ھمان اذان به روایت عبدالله بن زید و 
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ذان یکی است. و الله سبحانه و تعالی ھا الفاظ اقامه و ا ابومحذوره است، فقط نزد حنفی
 أعلم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم.

ی آنھا سنت است،  و در این اختالف منافاتی نیست و مانعی ندارد که بگوییم ھمه
 گوییم. که در اختالف در الفاظ تشھد و انواع صاله خوف می چنان

َمَر انلَّيِبُّ َولِلنََّسايِئِّ  -١٩٥
َ
 .بَِالالً  ص: أ

که به لفظ امر بالل بود مقصود از آن این  ١٩٤قصد مصنف این است که در حدیث 
به بالل امر فرمود تا دانسته شود که اگرچه فعل حدیث به  صبود که رسول الله

 صی مجھول بود، حدیث مرفوع است و امر فرماینده شخص رسول الله صیغه
 باشد. می

تثنیه اذان و افراد اقامه َاَصح روایات است و در حرمین امام خطابی فرمود که اسناد 
و حجاز و شام و یمن و مصر و نواح غرب و اقصی نقاط کشورھای اسالمی به آن عمل 

 گویند برشمرد. ای که این را می گاه یک یک ائمه شود. آن می

يِب ُجَحيَْفةَ  َوَ�نْ  -١٩٦
َ
تَتَبَّ  سأ

َ
يُْت بَِالًال يُؤَذُِّن َوأ

َ
َو�ِْصبََعاُه يِف  ،َهاُهنَا وََهاُهنَا ،ُع فَاهُ قَاَل: َرأ

ُذَ�يْهِ 
ُ
مْحَدُ  .أ

َ
َحُه. ،َرَواُه أ ِمِذيُّ وََصحَّ ْ  َوالرتِّ

ُذَ�يِْه.ةْ َوِالبِْن َماجَ  -١٩٧
ُ
 : وََجَعَل إِْصبََعيِْه يِف أ

يِب َداوَُد: لََوى ُ�نَُقهُ  -١٩٨
َ
َالةِ  ،َوِأل ا بَلََغ يَحَّ ىلَعَ الصَّ ْصِلِه  يَِمينًا وَِشَماًال َولَْم �َْستَِدْر. ،لَمَّ

َ
َوأ

. ِحيَحْ�ِ  يِف الصَّ
روایت نمودند که ابوجحیفه گفت: دیدم بالل  سامام احمد و ترمذی از ابی جحیفه

نمود تا  کردم که دھان خود را به این سو و آن سو می گوید و من نظر می اذان می
ی خود را در دو  صدای اذانش به ھمه طرف برسد و موقع اذان بالل دو انگشت شھاده

 گوش خود کرده بود. ترمذی گفت که این حدیث صحیح است.
ی خود را  ایت ابن ماجه آمده است که بالل دو انگشت شھادهو ھمین حدیث به رو

در دو گوش خود قرار داد. و ھمین حدیث به روایت ابوداود آمده است که بالل موقع 
چرخاند، اما بدن خود را  گفتن حی علی الصاله گردن خود را به طرف راست و چپ می

 چرخاند. از قبله نمی
ی خود را در دو گوش خود قرار  گشت شھادهالحاصل: مؤذن موقع اذان گفتن دو ان

دھد تا کسی که دور است یا کر است با دیدن آن بداند که مؤذن مشغول اذان است.  می
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کند و در  و فقط موقع حی علی الصاله و حی علی الفالح رو به سمت راست و چپ می
 نماید. باقی کلمات اذان رو به قبله می

تواند بدن خود را به طرف  گوید می ره اذان میامام احمد فرموده است: اگر در منا
 راست و چپ بچرخاند تا مردم آن دو طرف اذان او را بشنوند.

و ظاھرًا رو به طرف راست و چپ در حی علی الصاله و حی علی الفالح در موقع 
اذان است. و ترمذی از اوزاعی نقل نمود که در اقامه ھم موقع حی علی الصاله و حی 

 و به طرف راست و چپ نمودن مستحسن است.علی الفالح ر
ابوجحیفه: نام او وھب بن عبدالله سؤایی عامری است و گفته شده ابوجحیفه: وھب 

رحلت  صکه روزی که رسول الله بن مسلم است. او از صغار صحابه است، برای این
ه: و کرم الله وجھ سطالب فرمود، ابوجحیفه ھنوز به سن بلوغ نرسیده بود. علی بن ابی

المال مسلمین قرار داد. و ابوجحیفه در تمام مشاھد علی ھمراه او  ابوجحیفه را بر بیت
 در کوفه بود. ٧٤بود. وفات ابوجحیفه به سال 

يِب َ�ُْذوَرةَ  َوَ�نْ  -١٩٩
َ
نَّ انلَّيِبَّ  سأ

َ
ْعَجبَُه َصْوتُهُ  صأ

َ
َذانَ  ،أ

ْ
 ُخَز�َْمَة. َرَواُه ِا�ْنُ  .َ�َعلََّمُه اآل

که ابومحذوره گفت:  سنماید به اسناد خود از ابومحذوره روایت می /ابن خزیمه
آواز مرا پسندید و اذان را به من آموخت. قبًال داستان ابومحذوره و  صرسول الله

شود که مستحب  بیان شد. و در این حدیث دانسته می ١٩٣تعلیم او در شرح حدیث 
ی جذب  که آواز خوش قوت روح است و مایه است مؤذن خوش آواز باشد، برای این

 قول سعدی:افراد به سوی مسجد و نماز است. و اما شخص بدآواز به 
ــوانی ــط خ ــدین َنَم ــرآن ب ــو ق ــر ت  گ

 

ــــــلمانی  ــــــق مس ــــــری رون  بب
 

آورد که: در الجزایر مؤذن خیلی خوش  و سید محمد رشیدرضا در تفسیر خود می
آوازی بود. او به حج رفت به جای او مؤذن بدآوازی آورده بودند. روزی سفیر فرانسه 

که اگر مؤذن خوش  برای اینمرا دید و گفت: خیر ببیند کسی که این مؤذن را آورد، 
که به سبب اذان او  آواز اولی مانده بود، زن و فرزندم ھم از دستم رفته بودند، برای این

زن و فرزندم تصمیم بر مسلمان شدن گرفته بودند. اما با آمدن این مؤذن بدآواز 
آورد که در  ی مؤذنی بد آواز می فکرشان تغییر کرده است. و سعدی در گلستان، قصه

دادند تا از مسجد بیرون برود و  پرداخت چیزی به او می ھر مسجدی که به اذان می
کند،  اذان نگوید. خدای متعال در آواز خوب لذتی قرار داده است که روح را تازه می

 وقتی که آوازخوانی در طاعت خدای تعالی باشد. والله سبحانه و تعالی أعلم.



ِة األحکاِم   ١٩٠ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

  ،الِعيَديِْن  صقَاَل: َصلَّيُْت َمَع انلَّيِبِّ  بَجابِِر بِْن َسُمَرةٍ  َوَ�نْ  -٢٠٠
َ

ٍة َوال َ�ْ�َ َمرَّ
 ِ�ْ�َ  إِقَاَمةٍ  ،َمرَّ

َ
َذاٍن َوال

َ
 اُه ُمْسِلٌم.َروَ . بَِغْ�ِ أ

نماید که جابر گفت: نماز دو عید را  روایت می باز جابر بن سمره /مسلم
که برای آن  خواندم نه یک بار و نه دوبار، یعنی بارھا، بدون این صھمراه رسول الله

چنان در زمان خلفای  و ھم صاذان و اقامه گفته شود. یعنی در عھد رسول الله
و یا الصالة که برای آن اذان و اقامه  شد، بدون این راشدین نماز دو عید خوانده می

شد در نماز  الصالة جامعة گفته می که برای نماز کسوف جامعة گفته شود. و نظر به این
در زمان  عیدین الصالة جامعة به قیاس بر نماز کسوف گفته شد. و روایت شده که

برای نماز دو عید اذان و اقامه  سو عمر بن عبدالعزیز سو معاویه سعبدالله بن زبیر
 شد، به قیاس بر نماز جمعه. گفته می

الة جامعة برای عیدین سنت نیست. و از اذان و اقامه و الصبه ھر حال ھیچ کدام 

َما َرآهُ «اند و شاید حدیث:  ه کار بردهشاید علما از باب استحباب الصالة جامعة را ب
که عمل مسلمین در  مؤید آن باشد، برای این »الُمسِلُموَن َحَسنًا َ�ُهَو ِعنَدا� َحَسنٌ 

معة را برای عیدین رساند که مسلمانان: الصالة جا جھان مؤید آن است و میسراسر 
 دلیل سنت نبودن آن است. ٢٠١اند. و حدیث  مستحسن دانسته

ُْوهُ  -٢٠١
َ

 .َوَ�ْ�ُهُ  ،بَ�ْن ِابِْن َ�بَّاٍس  َعلَيهِ  يِف الُمتََّفِق  َو�
برای  صکه در عھد رسول الله که داللت دارد بر این ٢٠٠ی  و مانند حدیث شماره

در در حدیث متفق علیه  ،اقامه و نه الصالة جامعةشد و نه  ینماز عیدین نه اذان گفته م
چنین از غیر ابن عباس ھمان معنی  آمده و ھم بصحیحین از عبدالله بن عباس

 روایت شده است.
به گفتن الصالة جامعة برای عیدین و گفتیم عمل مسلمین در اقطار جھان 

 رساند که آن مستحسن است و خالی از دلیل نیست. می

يِب  َوَ�نْ  -٢٠٢
َ
ِو�لِ  ـ س َ�تَاَدةٌ أ َالِة هِ يِف نَْومِ  ،يِف احلَِديِث الطَّ ذََّن بَِالٌل  ـْم َ�ْن الصَّ

َ
 ،ُ�مَّ أ

 َرَواُه ُمْسِلٌم.. يَْصنَُع لُكَّ يَْومٍ َكَما اَكَن  صانليَِبَّ فََص�َّ 
روایت نمود در حدیث طوالنی که رسول  سبه اسناد خود از ابی قتاده /مسلم

گشتند و خسته بودند و به بالل امر  ی ھمراه او از جھادی برمی و صحابه صالله
فرمودند که نخوابد تا وقت صبح که روشن شد اذان بگوید. بالل نیز خسته بود و به 
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بیدار شدند که آفتاب بلند بود و نماز قضا شده  صخواب رفت و موقعی رسول الله
دند تا اذان بگوید. بنابراین برای نماز قضا بود. باز ھم برای نماز قضا به بالل امر فرمو

ھمه تشریع است  صھم اذان و اقامه سنت است. و باید دانست که اعمال رسول الله
 دانسته شود. صو این واقعه پدید آمد تا حکم آن از عمل رسول الله

٢٠٣-  ُ
َ

نَّ انلَّيِبَّ  سَ�ْن َجابِرٍ  َوهل
َ
ىَت الُمزَْدِلَفَة فََص�َّ بَِها ا صأ

َ
ِعَشاءَ أ

ْ
َذاٍن  ،لَمْغرَِب َوال

َ
بِأ

 .اِحٍد َو�ِقَاَمتَْ�ِ وَ 
روایت نمود که رسول  ببه اسناد خود از جابر بن عبدالله انصاری /و مسلم

در حجه الوداع بعد از وقوف عرفه به مزدلفه آمد و در مزدلفه میان نماز مغرب  صالله
و عشا جمع تأخیر نمود و برای نماز مغرب اذان و اقامه فرمود و برای نماز عشاء فقط 
اقامه فرمود. یعنی جمع بین نماز فرض مغرب و عشاء به یک اذان و دو اقامه نمود. و 

شود برای نماز اولی اذان واقامه  ک نماز فرض خوانده میرساند که اگر بیش از ی این می
در  باست و برای باقی نمازھا فقط اقامه است. و روایت جابر بن عبدالله انصاری

ترین روایات حجه الوداع است.  ترین و جامع صحیح صبیان حجه الوداع رسول الله
 بنابراین احادیثی که با این حدیث معارض است، مثل:

٢٠٤-  ُ
َ

َزاَد وَ  َ�ْ�َ الَمْغرِِب َوالِعَشاِء بِإِقَاَمٍة َواِحَدٍة. صانليَِبُّ : مَجََع بَ�ْن ِابِْن ُ�َمرَ  َوهل
بُو َداوُد: ِللُكِّ 

َ
ُ: َولَْم ُ�نَاِد يِف َواِحَدٍة ِمنُْهَما. َوِ� ِرَوايَةٍ    َصَالٍة.أ

َ
 هل

بن عمر  روایت نمود که عبدالله ببه اسناد خود از عبدالله بن عمر /و مسلم
در مزدلفه جمع نمود میان نماز مغرب و عشاء به یک اقامه و  صگفت: که رسول الله

ابوداود زیاد نمود در روایت از ابن عمر که برای ھر یک از نماز مغرب و عشاء یک اقامه 
فرمود. و در روایت دیگری از ابوداود: برای ھیچ یک از دو نماز مغرب و عشاء اذان 

از عرفه  بگفت که: ما ھمراه عبدالله بن عمر /عید بن جبیرنفرمود. چنان که س
میان نماز مغرب و عشاء به یک  ببه مزدلفه آمدیم و در مزدلفه عبدالله بن عمر

جا  در این صگاه سالم داد و نماز را پایان داد و گفت: رسول الله اقامه جمع نمود و آن
با ما این چنین نماز خواند، یعنی اذان نفرمود و برای ھر یک از نماز مغرب و عشاء به 

معارض حدیث جابر و ابن عمر است.  بیک اقامه اکتفا فرمود. و روایت ابن مسعو
روایت نمود که عبدالله بن مسعود در  باز عبدالله بن مسعود /که بخاری چنان
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ک اذان و اقامه خواند و نماز عشاء را با یک اذان و اقامه خواند مزدلفه نماز مغرب را با ی
 داد. چنین انجام می را که جمع بین مغرب و عشاء را این صو گفت: دیدم رسول الله

آمده  سو در روایت امام شافعی از ابوسعید خدری سو در صحیح مسلم از ابوھریره
شان نماز عصر از رسول  است که در روز خندق که به سبب فشار کافران و ھجوم

ةِ فوت شد:  صالله امَ الً بِاإلقَ رَ بِالَ به بالل امر فرمود تا اقامه برای  ص. رسول اللهأمَ
نماز بگوید. در این روایت راجع به اذان نیامده که امر به آن فرمود و یا نه. بنابراین 

 تواند معارض حدیث جابر باشد. نمی
ی تنھا دارد، بدون ذکر اذان. و  بر اقامه اکنون حدیث ابوھریره و ابوسعید داللت

ی تنھا. و حدیث ابن مسعود داللت دارد بر اذان و  حدیث ابن عمر داللت دارد بر اقامه
شوند. و بنابراین ارجح در اعتماد حدیث جابر  اقامه برای ھر یک از دو نماز که جمع می

ی  برای نماز بعدی اقامهاست که در جمع میان دو نماز، برای اولی اذان و اقامه است و 
و جمع میان دو نماز که  صکه جابر از عمل رسول الله تنھا. و وجه ترجیح آن این

دھد. و روایت ابن مسعود و ابن عمر از نمازی که  انجام دادند خبر می صرسول الله
این چنین  صاند رسول الله اند و گفته ابن مسعود و ابن عمر خودشان خوانده

دھد. و اکنون  که روایت جابر حد وسط را نشان می دھد. و دیگر این یاند خبر م خوانده

واهللا سبحانه وتعالی أعلم اند.  و شافعیه به آن اعتماد نموده سعمل بر حدیث جابر است

 وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

ِ  شواََع�َِشةَ  ،ِابِْن ُ�َمرَ  َوَ�نْ  -٢٠٥ : قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

فلَُكُوا  ،إِنَّ بَِالًال يُؤَذُِّن بِلَيْلٍ « :صقَاال
ُ�وا َحىتَّ  مِّ َمْكتُومٍ َوارْشَ

ُ
 ُ�نَاِدي ،»ُ�نَاِدَي ِاْ�ُن أ

َ
ْ�َ� ال

َ
ْصبَْحَت  ،َوَ�َن رَُجًال أ

َ
ُ: أ

َ
 ،َحىتَّ ُ�َقاَل هل

ْصبَْحَت 
َ
 َوِ� آِخِرهِ إِْدَراٌج. ُمتََّفٌق َعلَيِْه. .أ

که عبدالله بن  شیت از عبدالله بن عمر و عایشهدر حدیث متفق علیه است به روا
گوید که ھنوز  بالل موقعی اذان می«فرمودند:  صاند: رسول الله عمر و عایشه گفته

». که اذان دوم را ابن مکتوم بگوید توانید بخورید و بیاشامید تا این شب است و شما می
ی عبدالله  ست. از گفتهجا حدیث است اما: و کان اعمی تا آخر در حدیث مدرج ا تا این

ی محمد بن شھاب زھری راوی از ابن عمر. که یکی از این  باشد یا از گفته بن عمر می
شد در  گفت تا این که به او گفته می دو گفته است که ابن مکتوم نابینا بود و اذان نمی
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 وقت صبح ھستی.
ا یکی شود که سنت است مسجد دارای دو مؤذن باشد ت از این حدیث دانسته می

برای نماز صبح اذان اول را گوید و دیگری وقتی که وقت داخل شد اذان دوم را بگوید. 
که درست است که مؤذن  و این اذان اول و دوم اختصاص به نماز صبح دارد. و این

نابینا باشد. و این که درست است تقلید یک نفر. و این که اعتماد بر اذان مؤذن درست 
که  بیند. و این د و شنونده او را بشناسد، اگرچه او را نمیاست وقتی که معروف باش

که نابینا است یا کر است وقتی که مقصود  درست است ذکر عیب نمودن، مثل این
که درست است نسبت شخص به مادرش وقتی که به آن معروف   معرفی او باشد. و این

 له وصحبه وسلم.واهللا سبحانه وتعالی أعلم وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآباشد. 

ذََّن َ�بَْل الَفْجرِ بِابِْن ُ�َمرَ  َوَ�نْ  -٢٠٦
َ
 بَِالًال أ

َمَرُه انلَّيِبُّ  ،إِنَّ
َ
ْن يَرِْجعَ  صفَأ

َ
 ،أ

 إِنَّ الَعبَْد نَامَ «: َ�يُنَاِديَ 
َ

ال
َ
َفُه. ».أ بُو َداوَُد وََضعَّ

َ
 َرَواُه أ

 صگفت و رسول الله روایت است که بالل پیش از وقت اذان می باز ابن عمر
گاه باشید که بنده به خواب رفته است و اذان «به بالل امر فرمود که برگردد و بگوید:  آ

 ابوداود راوی حدیث گفت که این حدیث ضعیف است.». او قبل از وقت بوده است
حدیث صحیحین باشد و  تواند معارض بنابراین: اوًال این حدیث ضعیف است و نمی

گفت و اذان اول  شود بر وقتی که تنھا بالل اذان می اگر وقتی به ثبوت برسد، حمل می
گفت تا  مشروع نشده بود. بعد از آن ابن ام مکتوم مؤذن شد و بالل اذان اول را می

مردم بیدار شوند و سحری بخورند و کسانی که دوست دارند به عبادت و نماز شب 
وقتی که ابن ام مکتوم اذان دوم را در اول وقت صبح بگوید و مردم از  بپردازند تا

 خوردن و آشامیدن دست بکشند.

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ  َوَ�نْ  -٢٠٧
َ
ِ  سأ َ�ُقولُوا  ،إَِذا َسِمْعتُْم انلَِّداءَ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

 ُمتََّفٌق َعلَيِْه. ».ثَْل َما َ�ُقوُل الُمؤَذِّنُ مِ 
در حدیث متفق علیه به روایت از ابی سعید خدری آمده است که گفت: رسول 

شنونده باید مثل کلمات ». ھرگاه اذان مؤذن شنیدید، مانند او بگویید«فرمود:  صالله
مؤذن را بگوید، خواه بر طھارت باشد یا بر طھارت نباشد و جنب و یا حائض باشد. اما 

حاجت باشد به زبان نگوید و بر دل بیاورد. و  اگر در حال جماع باشد یا مشغول قضای
مؤذن بگوید، یعنی اگر مؤذن گفت: الله أکبر، شنونده ھم مثل او بگوید: این که مانند 
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الله أکبر، اگر مؤذن گفت: أشھد أن ال إله إال الله شنونده ھم بگوید: أشھد أن ال إله إال 
ده ھم بگوید: أشھد أن محمدا الله. اگر مؤذن گفت: أشھد أن محمدا رسول الله، شنون

رسول الله. اگر مؤذن گفت: حی علی الصالة، شنونده ھم بگوید: (چنان که عالمه ابن 
حجر فرموده است) حی علی الصالة و نیز بگوید: ال حول و ال قوة إال بالله. و اگر شنید 

ال  گوید: حی علی الفالح، شنونده بگوید: حی علی الفالح و نیز بگوید: که مؤذن می
گوید: الصالة خیر من  حول و ال قوة إال بالله. اگر شنید که مؤذن در اذان صبح می

النوم، بگوید: صدقت و بررت. الصالة خیر من النوم. ووقتی که مؤذن گفت: الله أکبر، 
: ال إله إال شنونده بگوید: الله أکبر. و وقتی مؤذن گفت: ال إله إال الله، شنونده ھم بگوید

 الله.
قامت الصالة. اقامه نیز مانند گفتار اقامه گوینده بگوید و وقتی که گفت: قد و در 

جعلني من صاحلي و األرضو أدامها مادامت السامواتو أقامها اهللا«شنونده بگوید: 

: خدا ھمیشه نماز را برپا بدارد و آن را بر دوام و پایدار بسازد تا وقتی که »أهلها
 را از شایستگان اھل نماز به شمار آورد.ھا برقرارند و م ھا و زمین آسمان

 .ِمثله سَ�ْن ُمَعاِو�َةَ  َولِلْبَُخارِيِّ  -٢٠٨
ی اذان مانند  مانند حدیث قبلی روایت نمود که شنونده ساز معاویه /و بخاری

ی کلمات اذان، مانند  کلمات مؤذن بگوید. القول کما یقول المؤذن: گفتار شنونده
 کلمات مؤذن در اذان است.

ِسوَى  ،يِف فَْضِل الَقْوِل َكَما َ�ُقوُل الُمؤَذُِّن لَكَِمًة لَكَِمةً  س: َ�ْن ُ�َمرَ َولُِمْسِلمٍ  -٢٠٩
 «َ�يَُقوُل:  ،احلَيَْعلَتَْ�ِ 

َ
 َحْوَل َوال

َ
ِ ال  بِاَ�َّ

َّ
َة إِال  .»قُوَّ

روایت نمود در خصوص فضیلت و ثواب کسی که اذان  ساز عمر /و مسلم
گوید به جز پس از حی علی الصالة و حی  ند مؤذن کلمه کلمه میکه مان شنود این می

 ».ال حول و ال قوة إال بالله«گوید:  علی الفالح که می

اِمُع َمَع َذلِك ِمن قَلِبِه «فرمود:  صروایت نمود که رسول الله سعمر إَذا قَاَل السَّ
ی اذان مانند مؤذن از دل و از روی اخالص گفت،  وقتی که شنونده« ؛»َدَخَل اجلَنَّة

و باید دانست که گفتن مانند گفتار ». شود ھمین باعث داخل شدن او به بھشت می
مؤذن، مقتضی عمل به آن است که وقتی گفت: أشھد أن ال إله إال الله و اقرار به یکتایی 

شود. و وقتی که مثل مؤذن گفت: أشھد خدا را گردن نھد و مطیع او خدا نمود، فرمان 
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أن محمدا رسول الله و اعتراف به رسالت خاتم االنبیاء کرد، مطیع فرمان او شود. و 
وقتی که شنید: حی علی الصالة: بشتابید برای نماز، اگر عذری ندارد برای نماز 
جماعت به سوی مسجد بشتابد. و موقع شنیدن: حی علی الصالة و حی علی الفالح: 

شتابید به سوی نماز و بشتابید به سوی رستگاری. بگوید: ال حول و ال قوة إال بالله: نه ب
توانم، مگر به کمک و تأیید  توانایی دور شدن از معصیت دارم و نه پایداری بر طاعت می

ی گزاردن نماز برآیم و خدا مرا تأیید  خدا. امیدوارم خدا مرا کمک نماید تا از عھده
ی مؤمن است ھمیشه بر قدرت خدا  اه رستگاری پایدار بمانم. زیرا وظیفهبفرماید تا بر ر

اعتماد کند و ھمیشه از خدا مدد بخواھد. و قبًال در شرح حدیث گفتیم که رأی عالمه 
ابن حجر این است که ھم حی علی الصالة را بگوید و ھم ال حول و ال قوة إال بالله را 

 اشد.بگوید تا میان خاص و عام جمع نموده ب
الحاصل: اسالم دین خداست و کلمات اذان ھمه برخاسته از زبان خاتم االنبیاء 

ی اذان مؤمن خوش آواز مخلص باشد، اذان او تار و پود وجود ھر  است. و ھرگاه گوینده
نماید. ببیند در ادیان دیگر برای اعالم  ای را به سوی طاعت خدا تشویق می شنونده

و نزد نصاری جرس است و ناقوس. کدام یکی از آن دو وقت نماز نزد یھود بوق است 
قابل مقایسه با اذان است. خدای متعال مسلمانان را توفیق دھد تا در انواع علوم 

شان جلو بیفتند تا مشتی بدکار الدین و المذھب نتوانند  پیشرفته شوند و از دشمنان
و آن خدایی که به  ھای مسلمانان را به یغما ببرند و مسلمانان را ذلت دھند ثروت

داری نصاری را نیز در ھم  قدرتش قدرت کمونیست را بر باد داد قادر است غرور سرمایه
 شکند.

الحاصل: فھم اذان و اقامه و تکرار قول مؤذن و مقیم و عملی ساختن دعوت به 
 صی رسول الله سوی نماز و رستگاری از اسباب سعادت دو جھان است. و در فرموده

دانستند  یش این است: اگر مردم اھمیت اذان و ثواب عظیم آن دو را میآمده که معنا
شد تا چه کسی قرعه به نام او بیفتد و شرف اذان و اقامه  میاذان و اقامه به قرعه انجام 

واهللا سبحانه وتعالی أعلم وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآله وصحبه گفتن را دریابد. 

 وسلم.

َعاِص  ُ�ثَْماَن بِْن  َوَ�نْ  -٢١٠
ْ
يِب ال

َ
نَُّه قَاَل  سأ

َ
 :قَاَل  .يَا رَُسوَل ا�َّ ِاْجَعلِْ� إَِماَم قَْوِ�  :�

نَْت «
َ
ْضَعِفِهمْ  ،إَِماُمُهمْ أ

َ
ْجًرا ،َواْ�تَِد بِأ

َ
َذانِِه أ

َ
ُخُذ ىلَعَ أ

ْ
 يَأ

َ
ْذ ُمؤَذِّنًا ال ِ

َّ
ْخرََجُه اخلَْمَسةُ  ».َواخت

َ
 ،أ
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ِمِذيُّ  ْ نَُه الرتِّ َحُه احلَاِ�ُم.  ،وََحسَّ  وََصحَّ
از عثمان بن ابی العاص  /امام احمد و ابوداود و ترمذی و نسایی و ابن ماجه

نماز قوم و   ، مرا امام و پیشصاند که او گفت: یا رسول الله روایت کرده سثقفی
تو امامشان ھستی و نظرت به سوی ضعیف «فرمود:  صجماعتم قرار ده. رسول الله

تی که پشت سرت در نماز افراد ضعیف ھستند، خواه ضعف قوم خودت باشد، وق
بزرگسالی و خواه ضعف بیماری و خواه ضعف ناتوانی، در این صورت نماز را طوالنی 
مساز و رعایت حال مأمومان را داشته باش. و مؤذنی برگزین که از اذان گفتن مزدی 

 ترمذی گفت: حدیث حسن و حاکم گفت: حدیث صحیح.». نخواھد
والی طایف بود.  صبن ابی العاص از ثقیف طایف بود و در زمان رسول اللهعثمان 

والی  سنیز والی طایف بود و چند سالی از خالفت فاروق سو در زمان ابوبکر صدیق
او را از والیت طایف معزول نمود و او را  سطایف بود. بعد از چند سال از خالفت فاروق

که  صایت بود. و بعد از رحلت رسول اللهوالی عمان و بحرین نمود. او مردی با کف
خواستند از دین اسالم بیرون بروند، به آنان گفت: ای مردم، بعد از  مردم طایف می

اید، مبادا پیش از ھمه مرتد بشوید. مردم  ی مردم جزیره العرب مسلمان شده ھمه
بصره  ھجری در ٥١به سال  سنصیحت او را شنیدند و بر اسالم خود پایدار ماندند. او

 درگذشت.
شود که افرادی که در وجود خود صالحیت و کفایت  از این حدیث دانسته می

 ھم به پادشاه مصر گفت: ÷بینند، حق دارند طالب امامت باشند. یوسف امامت می

ٰ َخَزآ�ِِن  ٱۡجَعۡلِ� ﴿ �ِض� َ�َ
َ
ای  و در آیه ».ھای زمین بگمار مرا بر گنجینه« ]٥٥[یوسف:  ﴾ٱۡ�

ما را پیشوایان پرھیزگاران « ]٧٤[الفرقان:  ﴾٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما ٱۡجَعۡلَناوَ ﴿ دیگر آمده است:
و درستش ھم ھمین است که افراد صالح و باکفایت درخواست مسوؤلیت و  ».بساز

لله سررشته داری امور نمایند تا از این راه بتوانند خدماتی ارزنده را انجام دھند. وا
 سبحانه و تعالی أعلم.

به عثمان بن ابی العاص فرمود: مؤذنی برگزین که بر  صدر این حدیث رسول الله
حقوق قرار گرفته و ی  اذان خود مزد نگیرد. از روزی که امامت و اذان برای نماز برپایه

سعی بر این است که شخصی که امامت و مؤذنی شغل اوست به کار گرفته شود، لذت 
امت و اذان از دست رفته است. خدای متعال به ما مسلمانان توفیق فھم و خیر ام
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چه ما به یاد داریم، مردم صالح امامت و  عطا فرماید. آن صفرمایشات رسول الله
دادند و خیر و برکت و عزم مردم وجود داشت  مؤذنی را لله و برای خدا انجام می
 فال حول و ال قوة إال بالله.خوش تغییر شد.  ولیکن این ھم مثل دیگر کارھا دست

ھا مزد گرفتن بر اذان با کراھت درست  اما حکم مزد گرفتن بر اذان: نزد شافعی
گیرد، بلکه مزد بر مواظبت در محلی  است و مثل این است که شخص مزد بر اذان نمی

ھا مزد  گیرد که مقید شدن به آن محل باعث آن است. و نزد حنفی مخصوص می
 رام است.گرفتن بر اذان ح

َالُة فَلْيُؤَذِّْن « :صقَاَل نَلَا انلَّيِبُّ  :قَاَل  سَمالِِك بِن احلَُو�ْرِِث  وََعن -٢١١ َو�َِذا َحرَضَِت الصَّ
َحُدُ�مْ لَُ�ْم 

َ
بَْعُة. .احلَِديَث  ».أ ْخرََجُه السَّ

َ
 أ

این حدیث که مصنف آن را مختصر نمود و فقط محل استدالل از آن را آورده 
که بخاری آورده است که مالک گفت: من و چند نفر  این قرار است: چنانتفصیل آن از 

 صآمدیم و بیست شب نزد او ماندیم. رسول الله صاز گروه خودم به خدمت پیغمبر
نواز بود، وقتی که دید ما قصد برگشتن به محل  رحیم و رفیق، یعنی مھربان و مھمان

تان و  مود: برگردید به سوی گروهایم، فر خود داریم و مشتاق اھل و جماعت خود شده
مسایل دینی که این جا به شما تعلیم شده است به آنان بیاموزید و نماز بخوانید و 
موقعی که وقت نماز فرض داخل شد، یکی از شما برایتان اذان بگوید و کسی که در 

 تر است او امامتان بشود. میان شما بزرگ
به ما فرمود:  صک گفت: پیغمبرمصنف فقط این عبارت را آورده است که مال

این حدیث را ». وقتی که وقت نماز فرض داخل شد، یکی از شما برایتان اذان بگوید«
اند. و از  احمد و بخاری و مسلم و ابوداود و ترمذی و نسایی و ابن ماجه روایت کرده

 امر فرمود که وقت نماز فرض یکی از شما اذان بگوید، بعضی این صکه رسول الله این
 اند. را دلیل فرض بودن نماز جماعت دانسته

و از این حدیث دلیل گرفته شده که برای مؤذن فقط ایمان شرط است و شرط 
 که فرمود: یکی از شما مؤمنان برایتان اذان بگوید. دیگری ندارد. برای این

آمد و بیست روز خدمت  صبه خدمت رسول الله سمالک بن الحوریث لیثی
ھجری در بصره  ٩٤و بعد در بصره ساکن شد و سال  اقامت داشت صپیغمبر

 درگذشت.
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ِ  سَجابِرٍ  َوَ�نْ  -٢١٢ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْل « :قَاَل بِلَِاللٍ  صأ ذَّنَْت َ�رَتَسَّ

َ
َ�ْمَت  ،إَِذا أ

َ
 َو�َِذا أ

َذانَِك َو�ِقَاَمِتَك  ،فَاْحُدرْ 
َ
 اآللِكُ ِمْن َداقْ مِ َواْجَعْل َ�ْ�َ أ

ُ
ْ�ِلهِ َر َما َ�ْفُرغ

َ
احلَِديَث. َرَواهُ  ».أ

َفُه. ِْمِذيُّ وََضعَّ  الرتِّ
روایت است ـ ھرگاه گفته شد جابر و نام پدر او برده نشد، مقصود جابر  سو از جابر

ھر موقع اذان «به بالل فرمود:  صـ که رسول الله ببن عبدالله انصاری است
گفتی، شتاب مکن. و میان ی نماز  گفتی به تأنی اذان بگو و شتاب نکن و ھرگاه اقامه

خواھد خوراک بخورد از خوراک  بانگ و اقامه مقداری از وقت قرار بده که کسی که می
ترمذی این حدیث را روایت نمود و آن را ضعیف دانست. ». خوردن فارغ شود

 ی حدیث را بخوان: حدیث را مختصر کرد و فرمود: الحدیث، یعنی دنباله /مصنف
 فظ کامل حدیث که از این قرار است:ی حدیث، یعنی ل دنباله

َذانَِك َو�ِقَاَمِتَك «
َ
َ�ْمَت فَاْحُدْر، َواْجَعْل َ�ْ�َ أ

َ
ْل، َو�َِذا أ ذَّنَْت َ�رَتَسَّ

َ
 َداقْ مِ إَِذا أ

ُ
َر َما َ�ْفُرغ

�ِِه، َوالُمْعترَِصُ إَِذا َدَخَل ِلَقَضاِء  ارُِب ِمْن رُشْ ْ�ِلِه، َوالشَّ
َ
 َ�ُقوُموا َحىتَّ ، ةِ اجَ احلَ اآللِكُ ِمْن أ

َ
َوال

 ».تََرْوِ� 
وقتی که اذان گفتی به تأنی اذان بگو (یعنی اذان برای خبر دادن مردمی است که «

دھد تا  در بیرون از مسجد ھستند، ھرقدر بیشتر طول بکشد، بیشتر مھلت به مردم می
که اقامه  برای نماز حاضر شوند) و ھرگاه اقامه برای نماز گفتی در آن بشتاب (برای این

خواھند ھرچه زودتر  برای مردم حاضر در مسجد است و مردم حاضر در مسجد می
ی نماز گفته شود و از نماز فارغ شوند و به کار و زندگی خود برسند) و میان اذان  اقامه

خورد از خوراک خوردن فارغ شود و  و اقامه مدتی قرار بده که کسی که خوراک می
شویی نیاز  د از آشامیدن فارغ شود. و کسی که به دستخواھد آب بیاشام کسی که می

دارد از رفتن به آن فارغ شود. و شما مردمی که در مسجد ھستید تا نبینید که من 
ام برای نماز برنخیزید، وقتی بلند شوید که ببینید من به مسجد آمده و حاضر  آمده

 ».ام برای نماز شده
ایم آن را، مگر به  که نیافته این ترمذی فرمود که این حدیث ضعیف است، برای

روایت عبدالمنعم و اسناد او مجھول است. و شاھد و گواه برای این حدیث چنان که 
حاکم آن را از ابوھریره و ابوالشیخ از حدیث سلیمان و عبدالله بن احمد از حدیث ابی 

ث معنی اند، ھمه واھی و افتاده و غیرقابل اعتمادند. اما از حی بن کعب روایت کرده
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صحیح است، برای این که احتماًال باید میان اذان و اقامه فاصله باشد تا مردم پس از 
شنیدن اذان خود را برای آمدن به مسجد آماده نمایند و حد قطعی برای آن معین 
نشده است، اما سی دقیقه برای نماز صبح و بیست دقیقه برای سایر نمازھا مناسب 

 است.

٢١٣-  ُ
َ

  :َوهل
َ
نَّ انلَّيِبَّ  سيِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ

َ
ئٌ «قَاَل:  صأ  ُمتَوَضِّ

َّ
 يُؤَذُِّن إِال

َ
َفُه  ».ال يًْضاوََضعَّ

َ
 .أ

فرمود:  صروایت نموده که ابوھریره گفت که رسول الله سو ترمذی از ابی ھریره
و ترمذی این حدیث را ضعیف ». نباید اذان بگوید، مگر کسی که دارای وضو باشد«

یحش آن است که از گفتار خود ابوھریره است که مؤذن در حال دانست. و گفت صح
اند که مؤذن باید پاک از  اذان باید بر طھارت وضو باشد. و بنا بر این حدیث، بعضی گفته

ھا  اند باید از حدث اکبر پاک باشد. و نزد شافعی حدث اکبر و اصغر باشد. و بعضی گفته
وضویی شدیدتر  اھت اقامه در حال بیوضو اذان بگوید و کر مکروه است که کسی بی

 است.
که محمد بن شھاب  و روایت ترمذی از زھری از ابوھریره ضعیف است، برای این

زھری از ابوھریره نشنیده است. و روایت ترمذی از یونس از زھری موقوف بر ابوھریره 
مگر تر است ولیکن موقوف آن به لفظ: ال یناد إال متوضی: نباید اذان بگوید،  صحیح

 صروایت نموده که رسول الله بوضودار. و ابوالشیخ در کتاب اذان از ابن عباس
نَّ « فرمود:

َ
َحدُ  أ

َ
َالِة فَال يُؤَذن أ َذان ُمتَِّصٌل بِالصَّ

َ
 �األ

َّ
اذان به نماز «؛ »ُهَو َطاِهرٌ و م إِال

». پیوسته است و نباید اذان بگوید، مگر کسی که از حدث اکبر و حدث اصغر پاک باشد
وضو بر  و بعضی قیاس اذان بی .وضویی حدث اکبر، مثل جنابت و حدث اصغر، مثل بی

 آید. اند، در حالی که جایی که نص وجود دارد، قیاس نمی قرآن بدون وضو گرفته  قراءت
الحاصل: شایسته این است که مؤذن با وضو باشد و مقیم با وضو بودنش از باب 

نماز است. و موقوف بودن حدیث بر ابوھریره تر به  اولی است، برای این که نزدیک

واهللا سبحانه وتعالی ضرری ندارد، زیرا این گونه مسایل در حکم مرفوع بودن است. 

 أعلم وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

٢١٤-  ُ
َ

ذََّن َ�ُهوَ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ  :قَاَل  سَ�ْن ِز�َاِد بِْن احلَارِِث  :َوهل
َ
 ».يُِقيمُ  َوَمْن أ

يًْضا.
َ
َفُه أ  وََضعَّ

و ترمذی از زیاد بن الحارث ُصدایی روایت نمود که زیاد بن الحارث گفت که رسول 
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ترمذی ». ی نماز ھم خود او بگوید کسی که اذان گفته است، اقامه«فرمود:  صالله
 گفت که در اسناد این حدیث زیاد بن انعم افریقی است که قطان و ابوحاتم و ابن حبان

 اند. روایت او را ضعیف دانسته
شود که کسی که اذان  ترمذی فرمود که نزد اھل علم به ھمین حدیث عمل می

 گفت اقامه ھم او بگوید.
باشد که زیاد  می بو مؤید این حدیث است: حدیثی که به روایت عبدالله بن عمر

َمْهًال يَا « فرمود: صخواست اقامه بگوید و رسول الله بن الحارث اذان گفت و بالل می
ذَّنَ  بَِالُل 

َ
گوید که  ی نماز را فقط کسی می ای بالل صبر کن، اقامه«؛ »فَإِ�ََّما يُِقيُم َمْن أ

اند: طبرانی و عقیلی و  و حدیث ابن عمر را روایت نموده». اذان آن نماز را گفته است
و زیاد بن اند.  ابوالشیخ. اگرچه ابوحاتم و ابن حبان ھمین حدیث را نیز ضعیف دانسته

بیعت نمود، در  صآمد و با رسول الله صروزی که به خدمت رسول الله سالحارث
 اذان گفت. و مؤید عمل به این حدیث، حدیث بعدی است. صحضور رسول الله

يِب  -٢١٥
َ
نَُّه قَاَل  َوِأل

َ
ِ بِْن َز�ٍْد � ْ�تُُه  :َداوَُد: يِف َحِديِث َ�بِْد ا�َّ

َ
نَا َرأ

َ
َذان  :َ�ْعِ�  -أ

َ
نَا  -األ

َ
َوأ

ِر�ُدُه. قَاَل 
ُ
نَْت « :ُكنُْت أ

َ
قِْم أ

َ
يًْضا. ».فَأ

َ
 َوِ�يِه َضْعٌف أ

روایت دارد که خواب اذان دیده بود و خواب  سو ابوداود از حدیث عبدالله بن زید
به بالل امر فرمود تا اذان  صعرض کرد و رسول الله صخود را خدمت رسول الله
خواستم اذان  ت خودم خواب اذان دیده بودم و خودم میبگوید. عبدالله بن زید گف

و معلوم است که عبدالله ». ی نماز را خودت بگو اقامه«فرمود:  صبگویم. رسول الله
گفت و بالل آن کلمات را  کلمات اذان را به بالل می صبن زید به دستور رسول الله

بود که کلمات آن را آھسته  گفت. بنابراین اذان گوینده عبدالله بن زید به آواز بلند می
گفت. و بعضی این حدیث را دلیل بر آن  گفت و بالل آن را به آواز بلند می به بالل می

تواند غیر مؤذن باشد. ابوداود که این حدیث را روایت نمود  اند که مقیم می دانسته
گفت که این حدیث ضعیف است. اما نه ابوداود و نه مصنف ھیچ کدام سبب ضعف 

 اند. ا بیان نفرمودهحدیث ر
حافظ منذری گفت که بیھقی فرموده است در اسناد و متن حدیث اختالف است و 
ابوبکر حازمی که در اسناد این مقال است. بنابراین، این حدیث صالحیت استدالل به 

 آن ندارد.
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این را  ١٨٩ی  ارهالحاصل: درست است که مقیم غیرمؤذن باشد و حدیث بعدی شم
 د.نمای تأیید می

يِب  -٢١٦
َ
َذانِ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  سُهَر�َْرةَ  َوَ�ْن أ

َ ْ
ْملَُك بِاأل

َ
َِماُم  ،الُمؤَذُِّن أ

ْ
َواإل

ِقَاَمةِ 
ْ

ْملَُك بِاإل
َ
َفُه. ».أ  َرَواُه ِا�ُْن َعِديٍّ وََضعَّ

ٍّ  َولِلْبَيَْهيِقِّ  -٢١٧ ُْوُه َ�ْن يلَعِ
َ

 .ِمْن قَْوهِلِ  س�
احمد عبدالله بن عدی جرجانی که به ابن القطار نیز شھرت امام حافظ مشھور ابو 

باشد این حدیث را  در جرح و تعدیل است و از اعالم می» کامل«دارد و صاحب کتاب 
اذان واگذار به «فرمود:  صروایت کرد که رسول الله سبه اسناد خود از ابوھریره

ی اوست. و  از به عھدهکه اعالم وقت نم مؤذن شده و او امین بر اذان است، برای این
ی نماز  ی امام، اقامه که مؤذن به اشاره نماز را دارد، برای اینی  امام حق دستور اقامه

این عدی پس از روایت این حدیث، اظھار داشت که این حدیث ضعیف ». گوید می
است، برای این که این حدیث را در شرح حال شریک قاضی آورد و شریک در روایت 

ست و دیگری آن را روایت ننموده است. بیھقی فرمود: این حدیث این حدیث تنھا
اند. و ابوالشیخ آن را روایت  ی حدیث آن را معتبر ندانسته محفوظ نیست، یعنی ائمه

 نموده و در روایت او نیز ضعیف است.
الحاصل: مراقبت وقت و اذان ھر نماز فرض در وقت آن گفتن واگذار به مؤذن شده 

شود. و معلوم است که  ی امام گفته می ی نماز به اشاره است. و اقامهو او امین در آن 
رفت و  می صی نماز گفتن به منزل رسول الله گفت، اما برای اقامه بالل اذان می

گاه می ایشان را به رسیدن وقت اقامه ی  نمود. و خبر دادن رسیدن موقع اقامه ی نماز آ
در گفتن اقامه است. یعنی بالل  صهنماز، دلیل اجازه خواستن از حضرت رسول الل

ی  آیند، شروع به گفتن اقامه به مسجد می صدید رسول الله مراقب بود و ھر موقع می
 نمود. نماز می

فرمود: حد معینی برای وقت به پا خواستن مردم برای نماز  /امام مالک
کند. بیشتر  ام و نظر من این است که به حسب طاقت و تحمل مردم فرق می نشنیده

ی نماز فارغ شد  اند: اگر امام با مردم در مسجد است، وقتی که مؤذن از اقامه علما گفته
گفت: قد  گو می وقتی که اقامهروند. و از انس روایت است که  مردم به سوی نماز می

روایت است که  /شد. و از ابوسعید بن المسیب قامت الصاله، انس برای نماز بلند می
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شوند و وقتی که گفت: حی  گو گفت: الله اکبر، مردم برای نماز بلند می وقتی که اقامه
الحرام شود. و وقتی که گفت: ال إله إال الله، امام تکبیره ا علی الصاله، صف راست می

ھا که بعد از  گوید. و مثل این است که این نظر ابن المسیب است. و نزد شافعی نماز می

خوانند، امام بعد  را تا آخر می» ا� رب هذه ادلعوة اتلامة«اقامه ھم، مانند بعد از اذان 
 سبندد. و دلیلشان روایت بزار از ابوھریره است. و بیھقی که از علی از آن نماز می

َذانِ «نموده است:  روایت
َ
ُك بِاأل

ملَ
َ
ملَُك بِاإلقَاَمةِ و الُمؤَذُِّن أ

َ
به عنوان این است که  »اِإلَماُم أ

. رحمه درگذشت ٣٦٥به سال  ٢١٦است. ابن عدی مخرج حدیث  سی علی فرموده
 الله

�ٍَس  َوَ�نْ  -٢١٨
َ
ِ  سأ ذَ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
اَعُء َ�ْ�َ األ  يَُردُّ ادلُّ

َ
ِقَاَمةِ ال

ْ
َرَواهُ  ».اِن َواإل

َحُه ِا�ُْن ُخَز�َْمَة. ،لنََّسايِئُّ ا  وََصحَّ
یعنی دعای میان ». دعای میان اذان و اقامه برگشت ندارد«فرمود:  صرسول الله

اذان و اقامه مستجاب است. نسایی این حدیث را از انس روایت نمود و ابن خزیمه این 
 حدیث را صحیح دانست.

ِ  سَجابِرٍ  َوَ�نْ  -٢١٩ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َمْن قَاَل ِحَ� �َْسَمُع انلَِّداَء: اَللَُّهمَّ رَبَّ َهِذهِ «قَاَل:  صأ

ةِ  ْعَوِة اتلَّامَّ َالِة الَقائَِمةِ  ،ادلَّ ًدا الوَِسيلََة َوالَفِضيلَةَ  ،َوالصَّ ِي  ،آِت ُ�َمَّ
َّ

َوا�َْعثُْه َمَقاًما َ�ُْموًدا اذل
ُ َشَفاَعيِت يَْوَم الِقيَاَمةِ  َحلَّْت  ،وََعْدتَهُ 

َ
ْرَ�َعُة. ».هل

َ
ْخرََجُه األ

َ
 أ

شنود و پس از فراغت از اذان این دعا  کسی که اذان را می«فرمود:  صرسول الله
را نمود: خدایا، ای صاحب این دعوتی که کامل است ـ برای این که اذان دعوت به 
سوی نماز جماعت است و دعوتی کامل است. ھم تکبیر خدای متعال در آن است و 

ی است ـ و خدایا، ی شھادتین ضمن آن است و ھم دعوت به سوی رستگار ھم کلمه
ای صاحب این نمازی که در حال به پا شدن است. وسیله و فضیله که دو منزلت در 

ای  بھشت است و اختصاص به سرور کاینات دارد به او عطا کن و او را به مقام شایسته
فرمود: کسی که این دعا نمود، شفاعتم در  صکه به او وعده دادی برسان. رسول الله

 ».شود او روا میروز قیامت برای 
وسیله و فضیله دو منزلت در «فرمود:  صدر حدیث صحیح است که رسول الله

ی مستحق  بھشت ھستند که برای یکی از بندگان خداست و امیدوارم که آن بنده
 ».وسیله و فضیله من باشم
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و در حدیث صحیح است که روز قیامت که مردم ھمه از اھوال قیامت به ستوه 
ی  روند تا کاری کنند که از آن اھوال نجات بیابند، ھمه یغمبران میآیند و پیش پ می

گویند تنھا کسی که حل این  فرستند و می پیغمبران مردم را به سوی سرور کاینات می
 آیند و او است. مردم ھمه نزد او می صمشکل در دست اوست، خاتم االنبیاء محمد

د که اھوال قیامت را از مردم بزداید و خواھ و از خدا می». این کار من است«فرماید:  می
االنبیاء را به  مردم را به جایی که مستحق آن ھستند برساند. خدا این دعای خاتم

شود تا ھر کس به پاداش خود برسد. در آن  رساند و حساب مردم شروع می اجابت می
پردازند و  گویند و ھمه به مدح و ثنای او می االنبیاء را می ی خلق ستایش خاتم روز ھمه

شود و این ھمان مقام محمود  االنبیاء در آن روز بر ھمه آشکار می امتیاز حضرت خاتم
 ارزانی داشت. صاست که خدا نوید آن را به محمد

رسد، دعایی است که در آن  باید دانست دعایی که میان اذان و اقامه به اجابت می
ن است به جا بیاورد: موقع گفتن: گناه و قطع ارحام نباشد. بنابراین مراتبی که در اذا

اشھد أن ال إله إال الله، بگوید: رضیت بالله ربًا و باإلسالم دینا و بمحمد نبیًا ورسوًال. و 
بعد از فراغت از اذان صلوات بر محمد و آل محمد بفرستند. و این صلوات، ھمان 

محمد و  شود: اللھم صل علی صلواتی است که در تشھد اخیر نمازھای فرض گفته می
علی آل محمد، کما صلیت علی ابراھیم و علی آل ابراھیم و بارک علی محمد و علی آل 

العالمین إنک حمید مجید. و في  محمد کما بارکت علی ابراھیم و علی آل ابراھیم،
 گاه اللھم رب ھذه الدعوة التامة تا آخر را بخواند. آن

 انتََهيَت َما َ�ُقوُل الُْمؤَذُِّن، فَإَِذا ِمثَل ْل قُ «و در حدیث نزد اصحاب سنن آمده است: 
بگو مانند مؤذن و ھنگامی که از اذان فارغ شدی دعا کن و از خدا بخواه «؛ »فََسْل ُ�ْعَطه

 ».دھد خواھی به تو می چه می که آن

َعلََّمِ� رَُسوُل روایت نموده است که ام سلمه گفت:  لو ترمذی از ام سلمه
 ِ قُوَل عِ  صا�َّ

َ
ْن أ

َ
َذاِن الَْمْغرِِب: أ

َ
ْصَواُت «نَْد أ

َ
اللَُّهمَّ َهَذا إِْ�بَاُل يَلِْلَك، َو�ِْدبَاُر َ�َهارَِك، َوأ

 ».ُداَعتَِك، فَاْغِفْر يِل 
کنندگان به  خدایا این وقت، موقع رو آوردن شب و رفتن روز و شنیدن آواز دعوت«

 ».باشد، پس مرا بیامرز سوی طاعتت می
شنید  موقعی که اذان می صایت نمود که رسول اللهو حاکم از ابوامامه رو
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َقِّ َوَ�َِمُة اتلَ «فرمود:  می
ْ
ْعَوِة الُْمْستََجابَِة الُْمْستََجاِب لََها َدْعَوُة احل  ى،وَ قْ اللَُّهمَّ رَبَّ َهِذهِ ادلَّ

ْحيِ  َعلَيَها وَ تََوفَِّ� 
َ
ْهِلَها َ�َمًال  َعلَيَْها َواْجَعلِْ�  ِ� يأ

َ
خدایا، ای «؛ »يَوَم الِقيَاَمةِمْن َصاِليِح أ

ی تقوی.  صاحب این دعوتی که مستجاب است و اجابت با آن است: دعوت حق و کلمه
وفات مرا بر آن قرار ده و زنده شدنم پس از مرگ را بر آن قرار ده و مرا در عمل از 

دعایی که میان اذان  صرسول الله و». شایستگان این دعا در روز قیامت به شمار آور

َذانِ دُ «شود بیان فرمود:  و اقامه گفته می
َ
. قَالُوا: َ�َما َ�ُقوُل يَا و اَعٌء بََ� األ اِإلقَاَمة ال يَُردُّ

َعاِ�يََة يِف «قَاَل: ؟ صرَُسول اهللا
ْ
َعْفَو َوال

ْ
َ ال  .»اآلِخَرةِ ادُلنيَا وَ َسلُوا ا�َّ

شود.  اذان و اقامه برگشت ندارد و پذیرفته می دعای میان«فرمود:  صرسول الله
؟ فرمود: از خدا بخواھید عفو و گذشت او صگفتند: چه دعایی بنمایم ای رسول خدا

و عافیت دنیا و ». را تا از سر تقصیرتان بگذرد و از خدا بخواھید عافیت دنیا و آخرت را
ری از بدی عاقبت و دستی و سالمت از نامالیمات و دو آخرت، شامل تندرستی و گشاده

واهللا سبحانه  رسیدن به آتش دوزخ است. و نیز شامل روسفیدی دنیا و آخرت است.

 وتعالی أعلم وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

َالِة بَ   اُب ُشُروِط َالصَّ
شود:  که گفته می  آید، چنان شروط جمع شرط است. و شرط به معنی عالمت می

عالمات قیامت. و شرط به معنی: ما یلزم من عدمه العدم و ال یلزم  أشراط الساعة: یعنی
من وجوده وجود و ال عدم: چنان که نزد فقھا معروف است: شرط چیزی است که از 

شود، اما با بودن آن، وجود مشروط یا عدم آن الزم  نبودن آن، نبودن مشروط الزم می
نباشد، نبودن نماز الزم شودف مثل وضو که شرط صحت نماز است: اگر وضو  نمی
شود، چنان که ممکن است بگوییم:  شود، اما با بودن وضو، و یا نبودن نماز الزم نمی می

فالنی وضو دارد و مشغول نماز نیست، و شرطه: به معنی وسیله است، چنان که شرطه 
ی امن و امان  ی حجامت. و شرطه: به معنی پاسبان و وسیله محجم، یعنی وسیله

کنند، مثل نوار کاست و  یط: به معنی نواری است که صدا بر آن ضبط میاست. و شر
 غیره و معانی دیگری نیز دارد.

ِّ بِْن َطلٍْق  َ�نْ  -٢٢٠ ِ  سيلَعِ َالةِ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َحُدُ�ْم يِف الصَّ
َ
إَِذا فََسا أ

  ،فَلْيَنرَْصِْف 
ْ
أ َتَوَضَّ

ْ
َالةَ  ،َويل ُِعْد الصَّ

ْ
َحُه ِاْ�ُن ِحبَّاَن. ،ُه اخلَْمَسةُ َرَوا ».َويل  وََصحَّ



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٠٥  َالصَّ

اند که رسول  روایت کرده سامام احمد و ابوداود و ترمذی و نسایی از علی بن طلق
ھرگاه یکی از شما در نماز بادی از او خارج شد، از نماز بیرون برود و «فرمود:  صالله

ابن حبان این حدیث را صحیح دانست، یعنی آن را به ». وضو بگیرد و از نو نماز بخواند
 اسناد خود روایت نمود و گفت: صحیح است.
علی کنم که علی بن طلق پدر طلق بن  حافظ ابن عبدالبر گفته است: گمان می

حنفی باشد. و نظر امام احمد و امام بخاری بر آن است که طلق بن علی و علی بن 
طلق ھر دو یک نفر باشند. امام بخاری فرمود: گمان ندارم که علی بن طلق غیر از این 
حدیث، حدیث دیگری داشته باشد. و در باب نواقض وضو گذشت که قی و رعاف، به 

ھستند. و اجماع علما بر آن است که خروج باد  معنی خون از بینی آمدن مبطل نماز
 باشد. از پشت مبطل وضو می

  لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -٢٢١
َ
َمارٍ «قَاَل:  صانلَّيِبِّ  نَّ أ  خِبِ

َّ
ُ َصَالَة َحائٍِض إِال  َ�ْقبَُل ا�َّ

َ
َرَواهُ  ».ال

 
َّ

َحُه ِاْ�ُن ُخَز�َْمَة.  ،النََّسايِئُّ اخلَْمَسُة إِال  وََصحَّ
اند  روایت کرده لاز عایشه صدیقه /و ابوداود و ترمذی و ابن ماجهامام احمد 
پذیرد  ھر زنی که به سن بلوغ رسیده، خداوند نماز او را نمی«فرمود:  صکه رسول الله

 و ابن خزیمه این حدیث را صحیح دانست.». مگر با پوشیدن مقنعه، یعنی سرپوش
ب آمدن حیض به بلوغ شود و به سب ی حائض به معنی زنی که قاعده می کلمه

رسیده و نماز بر او فرض است. زن بالغ باید ھنگام نماز خواندن تمام بدن او غیر از 
 روی و دو کف دست او پوشیده باشد.

سالگی و یا محتلم شدن است،   بلوغ مشترک در زن و مرد، رسیدن به سن پانزده
 ی بلوغ است. داری نشانهی ماھیانه و بار یعنی از او منی آمده باشد. و در زنان قاعده

و عورت مرد: میان ناف و زانوست. و عورت زن در حال نماز تمام بدن غیر از روی و 
 باشد. دو کف دست می
پوشاند. اگر لباس بدن زن را کامًال  ای که سر و گردن زن را می ِخمار: پارچه

پا و یا  پوشانده است، بودن لباس و خمار برای صحت نماز او کافی است و اگرچه لنگ
 آید. می لکه در حدیث به روایت ام سلمه شلوار نپوشیده باشد، چنان

نَّ انلَّيِبَّ  سَجابِرٍ  َوَ�نْ  -٢٢٢
َ
ُ  صأ

َ
َِحْف بِهِ « :قَاَل هل يِف  :َ�ْعِ�  -إِْن اَكَن اثلَّوُْب َواِسًعا فَاتلْ

َالةِ   . ُمتََّفٌق َعلَيِْه. »فََخاِلْف َ�ْ�َ َطَرَ�يِْه َو�ِْن اَكَن َضيًِّقا فَاتَِّزْر بِِه « :َولُِمْسِلمٍ   »-الصَّ



ِة األحکاِم   ٢٠٦ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

در حدیث متفق علیه به روایت از جابر بن عبدالله انصاری آمده است که رسول 
اگر لباس گشاد است، مثل چادر آن را در نماز به دور خود بپیچ «به او فرمود:  صالله

 ».د آن را لنگ پای خود قرار دهو اگر لباس تنگ باش
و در صحیح مسلم: اگر لباس گشاد است یک سر آن را بر دوش راست و سر دیگر را 
بر دوش چپ قرار بده، یعنی لباس باید بدن را بپوشاند اگر گشاد است، و مثل لنگ پا 

 باشد اگر تنگ است.
سا که بیش اصحاب از حیث لباس در مضیقه بودند و ب صدر اوایل عھد رسول الله

ماند. و در اواخر عھد  از یک لنگ پا چیز دیگر نداشتند و سینه و شانه ھمه برھنه می
که فتوحات زیاد شد، مردم از حیث لباس و غیره مستغنی شدند،  صرسول الله
 برای ھر دو حالت ارشاد فرمود. صرسول الله

يَُص�ِّ  وَُهوَ صإيَِلهِ  ِجئُْت قَاَل َجابر: که:  برای این حدیث داستانی است و آن این
َّ ثَوٌْب   جَ فَ َويلَعَ

َ
ا انرَْصََف، قَاَل انِ اْشتََملُْت بِِه، وََصلَّيُْت إىِل  »َما َهَذا اِالْشِتَماُل «: يِل  صِبِه، فَلَمَّ

َِحْف بِِه، َو�ِْن اَكَن َضيِّقً «قَاَل:  ،قُلُْت: اَكَن ثَوٌْب   .»ا فَاتَِّزْر بِهِ فَإِْن اَكَن َواِسًعا فَاتلْ
ای  آمدم و او مشغول نماز بود و پارچه صگوید: به خدمت رسول الله جابر می

به نماز ایستادم،  صلباس بر من بود، آن را به دور خودم پیچیدم و پھلوی پیغمبر
» ای؟ چرا این طور لباس پوشیده«از نماز فارغ شد فرمود:  صوقتی که رسول الله

رچه گشاد است، آن را مانند چادر دور اگر پا«گفتم: فقط یک پارچه بود. فرمود: 
 ».خودت بپیچ و اگر تنگ است آن را لنگ پای خود قرار ده

شود اگر پارچه بزرگ است از آن لنگ پا و دوش ھر دو  از این حدیث دانسته می
 سازد. والله سبحانه و تعالی أعلم. سازد و اگر پارچه کوچک است لنگ پا از آن می می

يِب ُهَر�َْرةَ ِمْن حَ  َولَُهَما -٢٢٣
َ
َحُدُ�ْم يِف اثلَّوِْب الَواِحِد لَيَْس ىلَعَ : «سِديِث أ

َ
 يَُص�ِّ أ

َ
ال

ءٌ   .»اَعتِِقِه ِمنُْه يَشْ
نباید «فرمود:  صاند که رسول الله روایت کرده ساز ابوھریره /و بخاری و مسلم

یعنی ». اش از آن لباس چیزی نباشد یکی از شما در یک لباس نماز بخواند که بر شانه
ی  که در حدیث قبلی یاد شد اگر لباس گشاد است، قسمتی از آن را بر شانه  آن چنان

تواند ھم لنگ پا و ھم  خود قرار دھد تا باالی بدن را نیز بپوشاند، و از لباسی که می
باشد استفاده کند و به لنگ پا اکتفا نکند. جمھور علما بر آنند که این نھی لنگ دوش 



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٠٧  َالصَّ

 برھنه گذاردن شانه از لباس، نھی تنزیھی است.
تواند شانه را بپوشاند،  که کسی که می دو روایت است: یکی این /و از امام احمد

که نماز  این شود. و روایت دوم، اگر بدون پوشیدن شانه نماز بخواند، نماز او صحیح نمی
 شود ولیکن گنھکار است.  او صحیح می

و امام خطابی بر واجب نبودن پوشیدن شانه این دلیل را آورده است که رسول 
خوانند که قسمتی از آن را خودش پوشیده بود و قسمتی  ای نماز می در پارچه صالله

واهللا سبحانه ود. دیگر از آن را پارچه روی یکی از ھمسرانش که خوابیده بود قرار داده ب

 وتعالی أعلم وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

مِّ َسلََمةَ  َوَ�نْ  -٢٢٤
ُ
لَْت انلَّيِبِّ  :لأ

َ
�ََّها َسأ

َ
ُة يِف ِدْرٍع ومَِخَارٍ  :ص�

َ
تَُص�ِّ الَمْرأ

َ
بَِغْ�ِ  ،أ

ي ُظُهوَر « :قَاَل  ؟إَِزارٍ  ْرُع َسابًِغا ُ�َغطِّ ُة  ».قََدَميَْهاإَِذا اَكَن ادلِّ ئِمَّ
َ
َح األ بُوَداوَُد وََصحَّ

َ
ْخرََجُه أ

َ
أ

 َوْ�َفُه.
پرسید: آیا زن  صروایت نمود که او از رسول الله لاز ام سلمه /ابوداود

که لنگ پا پوشیده  پوشاند، نماز بخواند بدون این تواند در جامه و مقنعه که سر را می می
جامه و سرپوش نماز بخواند وقتی که لنگ تواند در  می«فرمود:  صباشد؟ رسول الله

ائمه و ». پوشاند به پا ندارد در صورتی که جامه بلند است و حتی پشت پاھایش را می
از  لی ام سلمه اند که این حدیث موقوف است و گفته پیشوایان حدیث فرموده

از نزد  صباشد، ولیکن باید دانست که ام سلمه ھمسر رسول الله ی خودش می گفته
پرسیده و از این رو حدیث در حکم مرفوع  صگوید و یقینًا از رسول الله دش نمیخو

مَّ است. اما لفظ حدیث موقوف: 
ُ
لَْت أ

َ
�ََّها َسأ

َ
ِه � مِّ

ُ
ِد بِْن َز�ِْد بِْن ُ�نُْفٍذ َ�ْن أ َ�ْن ُ�َمَّ

ُة ِمَن اثلِّيَاِب؟ قَالَْت: تَُص�ِّ يِف : لَسلََمةَ 
َ
ْرِع إَِذا َ�يََّب َماَذا تَُص�ِّ ِ�يِه الَْمْرأ َِماِر َوادلِّ

ْ
 اخل

ِ  ُظُهوَر قََدَميَْها. خرََجُه َمال
َ
بُوَداوُد َموقُوفاً.ك وأ

َ
ل مادر محمد بن زید از ام سلمه أ

تواند نماز بخواند؟ ام سلمه فرمود: در روسری و  پرسید: در چه نوع لباسی زن می
 پوشاند. ی بدن و پشت پاھا را ھم می ای که ھمه جامه

پوشاند. درع: جامه. درع سابغ:  ار: به معنی روسری که موی و سر و گردن را میخم
 پوشاند. ی بدن را می ای که ھمه جامه

ْشلَكَْت َعلَيْنَا  ،َمةٍ ْظلِ يِف يَلْلٍَة مُ  صقَاَل: ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ  ساَعِمِر بِْن َر�ِيَعةَ  َوَ�نْ  -٢٢٧
َ
فَأ



ِة األحکاِم   ٢٠٨ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

ْنُ  ،الِقبْلَةُ 
َ

ْمُس إَِذا � ا َطلََعِت الشَّ  َ�ْ�ِ الِقبْلَةِ  فََصلَّيْنَا. فَلَمَّ
َ

ْ�نََما تَُولُّوا  ،َصلَّيْنَا إىِل
َ
لَْت: [فَأ َ�َ�َ

[ ِ َفهُ  .َ�ثَمَّ وَْجُه ا�َّ ِمِذيُّ وََضعَّ ْ ْخرََجُه الرتِّ
َ
 .أ

 .روایت نمود و آن را ضعیف دانست ساین حدیث را ترمذی از عامر بن ربیعه
عامر بن ربیعه: ابوعبدالله بن ربیعه بن مالک عنزی نسبت به عنز بن وائل. و در 

 نسبت: عامر عدوی منسوب به بنی عدی نیز گفته شده است.
عامر بن ربیعه از سابقین به سوی اسالم بود و در تمام مشاھد حاضر بود و در سال 

 ھجری درگذشت. ٣٢
ایت نمود که عامر گفت: در یکی از رو سترمذی در این حدیث از عامر بن ربیعه

بودیم در شبی تاریک، جھت قبله برایمان مشکل شد  صغزوات که ھمراه رسول الله
و نماز خواندیم و موقعی که آفتاب طلوع کرد، دیدیم که نماز به سوی غیر قبله 

 را نازل فرمود:  گاه خدا این آیه ایم. آن خوانده

﴿ ِ ۡ�نََما تَُولُّواْ َ�َثمَّ وَۡجُه  ٱلَۡمۡغرُِبۚ وَ  ٱلَۡمۡ�ُِق َوِ�َّ
َ
ِۚ فَ�  .]١١٥[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

مشرق و مغرب ھمه برای خداست و شما در نماز به ھر طرف رو بیاورید، رویتان به «
 ». سوی خداست

ترمذی پس از روایت این حدیث گفت: این حدیث ضعیف است. از این جھت که 
 بن سعید سمان است که در حدیث ضعیف است. یکی از راویان این حدیث: اشعث

و این حدیث داللت بر این دارد که کسی که به سبب تاریکی و یا ابر به سوی 
غیرقبله نماز خواند، نماز او صحیح است، خواه کوشش برای یافتن قبله نموده باشد و 

نماز خواه کوشش برای یافتن قبله ننموده باشد. و خواه در وقت نماز معلوم شود که 
به سوی قبله نبوده و خواه بعد از وقت معلوم شود. و داللت بر معنی این حدیث 

ِ که فرمود:  سدھد: روایت طبرانی از معاذ بن جبل می يِف يَْوِم  صَصلَّيْنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ
َلَّ 

َ
َالَة وََسلََّم، جت ا قىََض الصَّ ِقبْلَِة، فَلَمَّ

ْ
 َ�ْ�ِ ال

َ
ْمُس، َ�ُقلْنَا: يَا رَُسوَل َ�يٍْم، يِف َسَفٍر إىِل ِت الشَّ

 ِ ِقبْلَِة، َ�َقاَل: صا�َّ
ْ
 َ�ْ�ِ ال

َ
�َ«، َصلَّيْنَا إىِل ِ  ا�َّ

َ
َها إىِل  .»قَْد ُرفَِعْت َصَالتُُ�ْم حِبَقِّ

نماز خواندیم. وقتی که  صدر سفری در حالیکه ھوا ابری بود ھمراه رسول الله
نمازمان به سوی قبله نبوده است.  ،صآفتاب بیرون آمد، گفتیم یا رسول الله

و علما در این » نماز شب به حق و درستی آن به درگاه خدا رسیده است«فرمودند: 
 مسأله اقوالی دارند:



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٠٩  َالصَّ

این است که نماز خواندن بدون یقین به قبله، چنان چه  سی امام شافعی فرموده
آن واجب است،  ی آن نماز در وقت پس از آن معلوم شد که به خطا بوده است، اعاده

برای این که استقبال قبله واجب است و اگر در وقت نماز ندانست و بعد از خروج وقت 
 دانست باز ھم قضای آن نماز واجب است.

و قول دیگر علما این است که اگر بدون کوشش برای فھمیدن جھت قبله نماز 
عاده دارد و بعد از خواند و سپس معلوم شد که رو به قبله نبوده است، نماز او در وقت ا

بر آن جماع » بحر حکایت«وقت قضا دارد و پیشوایان حنفیه برآنند و در کتاب 
 اند. نموده

اند: اگر در یافتن جھت قبله اجتھاد و کوشش خود را به کار برد  و علمای دیگر گفته
و باز ھم اشتباه نموده بود، آن نماز نه در وقت آن اعاده دارد و نه در خارج از وقت آن 

 واهللا سبحانه وتعالی أعلم وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.قضا دارد. 

ِ  :قَاَل  سبِْن َر�ِيَعةَ اَعِمِر  َوَ�نْ  -٢٢٧ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
يَُص�ِّ ىلَعَ َراِحلَِتِه َحيُْث  صَرأ

َهْت بِهِ  ِسهِ  ُمتََّفٌق َعلَيِْه. .تَوَجَّ
ْ
: يُوِمُئ بَِرأ َُخارِيُّ  .َولَْم يَُ�ْن يَْصنَُعُه يِف الَمْكتُو�َةِ  ،َزاَد ابَلْ

آمده است که رسول  سدر صحیحین بخاری و مسلم به روایت از عامر بن ربیعه
رفت روی خود  خواند و ھر طرف که شتر می در سفر، نماز نافله را بر شتر می صالله

نمود. در روایت بخاری این زیادت آمده است که: در نماز  را در نماز سنت به آن سو می
 کرد. فرض چنین نمی

خواند  میشود که مسافر نمازھای سنت را بر شتر و غیر آن  از این حدیث دانسته می
نماید که سفر او به آن طرف است و موقع رکوع  و در این نماز روی خود را به طرفی می

 نماید. و سجود اشاره به سر می
این نماز خواندن بر » فی سفر القصر«آمده است:  سو در روایت رزین از جابر

شود. و سفر قصر ھمان سفری است که شانزده  حیوان در سفر قصر انجام داده می
ای که نماز به  کیلومتر طول دارد. و باید دانست که در ھر وسیله ٩٦رسخ، یعنی ف

 گیرد، مثل کشتی، نماز فرض و سنت ھر دو در آن جایز است. درستی در آن انجام می
ی سفر خواند، خواه  الحاصل: در سفر قصر درست است نماز نافله را بر وسیله

 ٢٢٨یا ھواپیما. و در حدیث بعدی  ی سفر حیوان باشد، یا ماشین یا کشتی وسیله
 که: نماید که پیش از آغاز نماز، باید رو به قبله نماز ببندد چنان معین می



ِة األحکاِم   ٢١٠ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

يِب  -٢٢٨
َ
�ٍَس  َوِأل

َ
ْن َ�تََطوََّع ِاْستَْقبََل بِنَاقَِتِه سَداوَُد: ِمْن َحِديِث أ

َ
َراَد أ

َ
: اَكَن إَِذا َسافََر فَأ

َ  ،لِقبْلَةِ ا  َو�ِْسنَاُدُه َحَسٌن. .َحيُْث اَكَن وَْجَه ِرَ�بِهِ  ُ�مَّ َص�َّ  ،فََكربَّ
به سفر  صروایت دارد که: وقتی که رسول الله سو ابوداود از حدیث انس

خواستند نماز تطوع را بخوانند، برای بستن نماز، شتر را رو به طرف  رفتند و می می
به ھر طرف که  گفتند و سپس نمودند و آن گاه الله اکبر آغاز نماز را می قبله می

خواندند. و در حدیث قبلی گفته شد که برای رکوع و سجود  رفت نماز می سواری می
آوردند. در  تر می نمودند و برای اشاره سر برای سجود سر را پایین اشاره به سر می

نموند و  نمودند و در باقی نماز به طرف مقصد سفر رو می تکبیره االحرام رو به قبله می
روی در سفر نماز  رود و در حال پیاده سواری بود. اما کسی که پیاده میاین در حال 

رود، اما رکوع و سجود و نشستن میان دو  خواند، فقط در حال قیام راه می سنت می
 دھد. سجود بر زمین و رو به قبله انجام می

بر شتر و بر االغ نماز سنت خواندند، به این ترتیب که در  صالحاصل: رسول الله
 نمودند. بستند و در باقی نماز اشاره به سر می ز نماز رو به قبله نماز میآغا

و ھر جا که نماز سنت به اتمام رکوع و سجود ممکن باشد، مثل نماز در کشتی، آن 
دھد و اگر کشتی به سوی غیر قبله  را به درستی و با تکمیل رکوع و سجود انجام می

باید جھت او به سوی قبله باشد. و در روان باشد، تغییر جھت در آن آسان است و 
خواند، ھنگام اشاره به سر  بر شتر نماز می صروایت ترمذی موقعی که رسول الله

آورد. والله سبحانه و تعالی أعلم و صلی  تر می برای سجود، سر را از اشاره به رکوع پایین
 الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم.

است که وسایل سفر امروزه، مثل قطار، ماشین و  آمده» فتح العالم«در کتاب 
ھا در  ی این ھا ھمه ھا در حکم کشتی ھستند. و نزد حنفی ھواپیما ھمه نزد شافعی

حکم شتر سواری ھستند. و این ھم نعمتی است که بنابر قول ایشان در ابتدا نماز رو 
به ویژه بر صندلی  شود. شود و باقی نماز رو به مقصد مرکب خوانده می به قبله بسته می

 ھواپیما که عمل به قول اخیر نعمت بزرگی است.

يِب َسِعيد َوَ�نْ  -٢٢٩
َ
  ساخلدري أ

َ
ةَ « قَال: صانلَّيِبَّ  نَّ أ  الَمْقرَبَ

َّ
رُْض لُكَُّها َمْسِجٌد إِال

َ
األ

امَ  َمَّ
ْ
ِمِذيُّ  ».َواحل ْ ُ ِعلَّةٌ  ،َرَواُه الرتِّ

َ
 .َوهل

ھمه جای «فرمود:  صروایت نمود که رسول الله ساز ابوسعید خدری /ترمذی



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢١١  َالصَّ

مؤلف فرمود: این ». توان بر آن نماز خواند، مگر مقبره و حمام زمین مسجد است و می
حدیث اشکال دارد و آن اشکال عبارت از این است که در وصل و ارسال حدیث اختالف 

یی از ابی است. حماد این حدیث را موصول روایت نموده است: حماد از عمرو بن یح
سعید خدری روایت نموده است. و سفیان ثوری این حدیث را مرسل روایت نموده و 
نام ابی سعید خدری را نیاورده است. سفیان ثوری از عمرو بن یحیی از یحیی پدر 

تر است. و دارقطنی  روایت نموده است. و روایت ثوری صحیح صعمرو از رسول الله
ت ثوری است. و بیھقی روایت ثوری را ترجیح داده فرمود: محفوظ نزد اھل حدیث روای

توان نماز خواند، مگر  که بر ھمه جای زمین می است. و این حدیث داللت دارد بر این
در مقبره و حمام. خواه روی قبر و یا میان قبرھا. و خواه قبر مؤمن و یا قبر کافر. و 

ای  شده و خواه مقبره خواه قبری که کاوش شده و زمین آن با اجساد مردگان آمیخته
که کاوش نشده و زمین آن با اجساد مردگان آمیخته نشده است. امام احمد فرمود: 

که از لفظ حدیث دانسته  نماز در مقبره جایز نیست، اگرچه بر سطح آن باشد، چنان
 شود. می

اند. و علت منع نماز در مقبره و  و بعضی نماز در مقبره را جایز، ولی مکروه دانسته
ھا، اگر مقبره کاوش شده و  اند. و نزد شافعی ام را بعضی به سبب نجاست دانستهحم

زمین آن با اجساد مردگان آمیخته باشد، نماز در آن صحیح نیست، به سبب ناپاک 
بودن آن زمین. چنان چه مقبره کاوش نشده و زمین آن پلید نشده باشد، نماز خواندن 

چنین در حمام اگر نجس بودن   مکروه بودن آن. ھماند، البته با  در آن را جایز دانسته
اند. و در این قول علت منع ظاھر  آن یقین نباشد، نماز را در آن با کراھت روا دانسته

است و جمھور علما نماز در مقبره و حمام را وقتی که کاوش نشده و یقین نجاست 
 اند. نباشد، با کراھت جایز دانسته

رُض َمسِجداً ُجِعلَت يِل «: و حدیث صحیح
َ
عموم آن به عدم جواز نماز در بعضی ، »األ

جاھای زمین که به مقتضای آن مقبره و حمام بود، اختصاص یافت. و به حدیث بعدی 
عموم آن به جاھایی اختصاص یافته است که در حدیث ذکر شده است و آن عبارتند از: 

الله الحرام  بیت مزبله و محل ذبح و وسط کوچه و محل آب دادن شتران و روی سقف
ی  که اگر جایز است با کراھت ھمراه است. بقیه که نماز که در آنھا جایز نیست و یا این

 چنین آمده است: ٢٣٠ی  جاھای استثنا شده در حدیث بعدی شماره

نَّ بِابِْن ُ�َمرَ  َوَ�نْ  -٢٣٠
َ
ْن يَُص�َّ يِف َسبِْع َمَواِطَن: الَمْزَ�لَةِ  َ�َ�  صانلَّيِبَّ أ

َ
 ،أ



ِة األحکاِم   ٢١٢ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

ةِ  ،الَْمْجَزَرةِ وَ  ِر�ِق  ،َوالَْمْقرَبَ امِ  ،َوقَارَِعِة الطَّ َمَّ
ْ
ِ  ،َوَمَعاِطِن اِإلبِلِ  ،َواحل  تعاىل.َوفَْوَق َظْهِر َ�يِْت ا�َّ

َفُه. ِمِذيُّ وََضعَّ ْ  َرَواُه الرتِّ
از نماز در ھفت جا نھی  صروایت نمود که پیغمبر بترمذی از عبدالله بن عمر

ریزند. و در محلی که حیوانات را  ھا را در آن جا می در مزبله: محلی که زباله« فرمود: 
کنند. و در گورستان. و در میان کوچه و خیابان. و در حمام: جای بدن  ذبح می

 ».ی خدا شستن و توالت. و محل آب دادن شترھا. و روی سقف خانه
که در  حدیث فرمود: این حدیث ضعیف است، برای این ترمذی بعد از روایت این

اسناد حدیث زیبد بن جبیره است. و گفته شده که حفظ زید بن جبیره مورد مقال 
جاھا،  حفاظ است. و بخاری فرمود: متروک است. و در بیان حکمت نھی از نماز در این

ان کوچه و گفته شده: در مزبله و مجزره و مقبره به سبب وجود نجاست است. و می
خیابان به سبب تنگ کردن راه بر عابران است. و در محل آب دادن شتران به سبب 

که ممکن است  ی خدا به سبب این ترس از رمیدن شتر است. و روی سقف خانه
ی مشرفه در باالی سقف دو  ھا، اگر دیوار کعبه استقبال قبله به جا نیاید. و نزد شافعی

ن نماز خواندن رواست. و در معاطن ابل به الفاظ مختلف سوم گز ارتفاع دارد، رو به آ
روایت شده: به لفظ: تبارک االبل: جای خوابیدن شتران. و لفظ: مزابل االبل: جای 
سرگین انداختن شتران. و به لفظ: مناخ االبل: جای شب ماندن شتران. و تعلیل منع از 

که محل جا  ین: به سبب اینآن در روایت ابوداود چنین آمده است: بأنھا مأوی الشیاط
جاھا ضعیف   ھاست. گفتیم که ترمذی فرمود: حدیث منع از نماز در این گرفتن شیطان

است. اما حدیث منع از نماز در مقبره صحیح است، چنان که در حدیث بعدی آمده 
 است:

يِب َمْرثٍَد الَغنَوِيِّ  َوَ�نْ  -٢٣١
َ
ِ  َسِمْعُت  :قَاَل  سأ  «: َ�ُقوُل  صرَُسوَل ا�َّ

َ
 تَُصلُّوا إىِل

َ
ال

ِْلُسوا َعلَيَْها ،الُقبُورِ 
َ

 جت
َ

 َرَواُه ُمْسِلٌم. ».َوال
شنیدم که  صروایت است که فرمود: از رسول الله سو از ابی مرثد غنوی

که آیا رو به قبر نماز  اما این». رو به قبر نماز نخوانید و روی قبر ننشینید«فرماید:  می
که نه حرام است و نه مکروه،  است یا مکروه، یا این خواندن و بر قبر نشستن، حرام

اند: حرام است به دلیل این حدیث که در صحیح مسلم  اختالف است. بعضی گفته

 «فرمود:  صاست: از ابی ھریره که رسول الله
َ

َحُدُ�ْم ىلَعَ مَجَْرٍة َ�تُْحِرَق ال
َ
َ�ِْلَس أ



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢١٣  َالصَّ

 ُ
َ

هِ، َخْ�ٌ هل ِ
ْ

 ِج�
َ

ْن َ�ِْلَس ىلَعَ َ�رْبٍ  ِ�يَابَُه، َ�تَْخلَُص إىِل
َ
یکی از شما بر اخگر آتش «؛ »ِمْن أ

که روی قبر  بنشیند و لباسش بسوزد و اثر آن به پوست بدنش برسد، بھتر است از این
فرمود: این نشستن روی قبر که از آن منع شده، مقصود از آن  سامام مالک». بنشیند

روایت نموده  ساز علی» وطام«نشستن روی قبر برای قضای حاجت است. و در کتاب 

نَّ «است: 
َ
قَ  هُ �

ْ
ُد ال نھاد و بر آن  سر بر قبر می سعلی«؛ »َو�َْضَطِجُع َعلَيْه ربَ اَكَن َ�تَوَسَّ

کرد و عمل ایشان دلیل بر  اگر حرام بود حضرت امیر چنین کاری نمی». خوابید می
 اند. خوابیده ر میجواز آن است. و در بخاری آمده که عبدالله بن عمرو و غیر او بر قب

ی بدر حاضر بود  ، خودش و پدرش مسلمان شدند و در غزوهبمرثد بن ابی مرثد
 ی رجیع شھید شد. در غزوه صو در حیات رسول الله

يِب َسِعيدٍ َوَ�ْن  -٢٣٢
َ
ِ  :قَاَل  سأ َحُدُ�ْم الَمْسِجدَ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
 ،إَِذا َجاَء أ

ى يِف  ،فَلْيَنُْظرْ 
َ
ْو قََذًرا فَلْيَْمَسْحهُ فَإِْن َرأ

َ
ًذى أ

َ
َُصلِّ ِ�يِهَما ،َ�ْعلَيِْه أ

ْ
بُو َداوُدَ  ».َويل

َ
ْخرََجُه أ

َ
 ،أ

َحُه ِاْ�ُن ُخَز�َْمةَ   .وََصحَّ
ھرگاه یکی «فرمود:  صروایت نمود که رسول الله ساز ابوسعید خدری /ابوداود

از شما به مسجد آمد، پس بنگرد، اگر در نعلین خود ناپاکی دید، نعلین خود را به زمین 
فرمود: این حدیث صحیح است و کشیدن  /ابن خزیمه». بکشد و در آن نماز بخواند

 ی پاک شدن آن است. زیر نعلین به خاک مایه
اند و سند  ه روایت کرد سیرهابن السکن و حاکم و بیھقی ھمین حدیث را از ابوھر

روایت نموده است. و در این  لآن ضعیف است. و ابوداود ھمین حدیث را از عایشه
باب احادیث دیگری نیز وجود دارد، اما ھمه خالی از ضعف نیستند. چیزی که ھست 

 کنند. روایات متعدد آن یکدیگر را تقویت می
ست باشد، با کشیدن زیر نعلین به اند: اگر زیر نعلین نجا گفته /و اوزاعی و نخعی

 تواند نماز در آن بخواند. شود و می خاک پاک می
دھد روایت ابوداود و ترمذی و ابن ماجه از ام  و گواھی بر صحت این معنی می

ْميِش يِف الَْماَكِن پرسیدم:  صکه فرمود: از رسول الله لسلمه
َ
ِطيُل َذيِْ� َوأ

ُ
ٌة أ

َ
إِ�ِّ اْمَرأ

َقِذِر؟ َ�قَ 
ْ
ُرُه َما َ�ْعَدهُ «اَل: ال ام را بلند و طوالنی  من زنی ھستم که دامن جامه ؛»ُ�َطهِّ

ام از تماس با نجاست پلید  روم، آیا دامن جامه سازم و بر جای ناپاک راه می می



ِة األحکاِم   ٢١٤ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

آن قسمت دیگر کوچه که پاک است، وقتی که بر آن بگذری «شود؟ فرمودند:  نمی
 ».برد کند و اثر ناپاکی را آن می دامن جامه را پاک می
یث است، روایت ابوداود و ابن ماجه از زنی از بنی عبداألشھل که و مانند ھمین حد

 الَْمْسِجد ُمنْتِنًَة فََكيَْف َ�ْفَعُل إَِذا ُمِطْرنَا؟ قَاَل: گفت: 
َ

، إِنَّ نَلَا َطِر�ًقا إىِل ِ قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
لَيَْس «

َ
ْطيَُب ِمنَْها؟َ�ْعدِ ِمن أ

َ
؛ گفتم: ای رسول »َ�َهِذهِ بَِهِذهِ «قَاَل:  قُلُْت: بََ�. ،»َها َطِر�ٌق ِ�َ أ

راه آمدن ما به مسجد، آلوده به نجاست است. موقعی که باران آمد ما باید چه  صخدا
پس راه «گفتم: بله. فرمودند: » آیا بعد از آن، راه پاکی نیست؟«کار کنیم؟ فرمودند: 

 ».برد پاک اثر راه ناپاک را از بین می
 اد این دو حدیث گفت و گو است، یعنی صحیح نیستند.خطابی فرمود که در اسن

شود که بعد از زمین ناپاک، زمین پاک و  فرمود: بر حدیث حمل می سامام شافعی
 برد. آید و اثر ناپاکی زمین مرطوب را از بین می خشک می

رسد و بنابراین زمین  امام مالک ھم فرمود: زمین ناپاک به زمین پاک و خشک می
برد؛ اما اگر پلیدی به لباس و یا بدن برسد، آن را  قبلی را از بین می بعدی اثر زمین

 کند، مگر شستن آن با آب، و این اجماع فقھاست. پاک نمی
دھد،  حدیثی است که بیھقی از ابی المعلی از  چه داللت بر حدیث این باب می و آن

ه نماز جمعه طالب ب کند که جد او گفت: من با علی بن ابی پدرش از جدش روایت می
نعلین  سپیاده بود. در راه او آبگیری از آب و گل به میان آمد. علی سآمدیم و علی می

خود را از پا بیرون آورد و شلوار را باال برد. گفتم نعلین خود را به دست من بده. 
فرمود: نه. او در ھمان آبگیر راه رفت و وقتی که از آن گذشت نعلین را پوشید و شلوار 

 که پای خود را بشوید. ن آورد و در مسجد امام جماعت شد، بدون اینرا پایی
برد و از گل و شل  الحاصل: زمین پاک بعد از زمین ناپاک اثر آن را از میان می

شود. چنان چه یقین به پلیدی باشد و پا بر پلیدی نھاده باشد،  پوشی می کوچه چشم
تمال پلیدی وجود دارد، و نه پوشی در جایی است که اح باید آن را بشوید که چشم

 یقین به آن.

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٢٣٣
َ
ِ  :قَاَل  سأ يِْه « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ َذى خِبُفَّ

َ
َحُدُ�ْم األ

َ
إَِذا َوِطَئ أ

َاُب  َحُه ِا�ُْن ِحبَّانَ  ».َ�َطُهورُُهَما الرتُّ بُو َداوَُد وََصحَّ
َ
ْخرََجُه أ

َ
 .أ

ھرگاه یکی از شما با «فرمود:  صنمود که رسول اللهابوداود از ابوھریره روایت 



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢١٥  َالصَّ

این حدیث ». ی آن کشیدن آن به خاک است کننده کفش خود بر ناپاکی راه رفت، پاک
اند. و ابوداود باز ھم از  را ابوداود و ابن السکن و حاکم و بیھقی از ابوھریره روایت کرده

این باب وجود دارد و  روایت نموده است و احادیث دیگری نیز در لعایشه صدیقه
آید،  ھیچ کدام خالی از ضعف نیست. قدر مسلم که از این احادیث به دست می

واهللا پوشی از گل و شل کوچه است، وقتی که یقین به وجود نجاست نباشد.  چشم

 سبحانه وتعالی أعلم وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

ِ  سُمَعاِوَ�َة بِْن احلََ�مِ  َوَ�نْ  -٢٣٤  يَْصلُُح « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

َالَة ال إِنَّ َهِذهِ الصَّ
ٌء  ِم انلَّاِس ِ�يَها يَشْ  َرَواُه ُمْسِلٌم. ».َوقَِراَءُة الُقْرآنِ  ،َواتلَّْكِب�ُ  ،إِ�ََّما ُهَو التَّْسِبيحُ  ،ِمْن الَكَ

این نماز که برای عبادت خدای متعال است، در آن چیزی «فرمود:  صرسول الله
و تنھا سخنی که ». از سخن مردم روا نیست. نماز تسبیح و تکبیر و خواندن قرآن است

در نماز رواست، تسبیح و تکبیر و خواندن قرآن است، زیرا نماز عبادت خداست. از 
گفتن و الحمدالله گفتن و خواندن  تعظیم و تنزیه او به سبحان الله گفتن و الله اکبر

 قرآن.
و این حدیث سببی دارد: و آن سبب این است که شخصی در نماز عطسه کرد و 

که سخن در نماز جایز است.  معاویه بن الحکم به او گفت: یرحمک الله، به گمان این
شد. و کسانی از صحابه که نزدیک او بودند به او فھماندند که در نماز نباید گفت و گو با

گاه ساخت که نماز  صیرحمک الله در حکم سخن با دیگری است. و رسول الله او را آ
عبادت خداست و سخنی که در نماز جایز است، تسبیح و تکبیر و خواندن قرآن است. 

داند سخن گفتن در نماز روا  شود که سخن کسی که نمی و از حدیث دانسته می
 که او معذور است. اینکند، برای  نیست، نماز او را باطل نمی

ْرَ�مَ  َوَ�ْن َز�ْدِ  -٢٣٥
َ
َالِة ىلَعَ َ�ْهِد  سبِْن أ  ،صرَُسوِل اهللاقَاَل: إِْن ُكنَّا نَلَتَلَكَُّم يِف الصَّ

َحُدنَا َصاِحبَُه حِبَاَجِتهِ 
َ
ْ َ�َ ﴿ :َحىتَّ نََزلَْت  ،يَُ�لُِّم أ لََ�ٰتِ َ�ٰفُِظوا لَٰوةِ وَ  ٱلصَّ  ٱلۡوُۡسَطيٰ  ٱلصَّ

ِ َ�ٰنِتِ�َ  ُكوِت  ،﴾٢٣٨َوقُوُمواْ ِ�َّ ِمْرنَا بِالسُّ
ُ
مِ  ،فَأ  .َواللَّْفُظ لُِمْسِلمٍ  ،ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  .َونُِهينَا َ�ْن الالَكَ

در حدیث صحیح متفق علیه از زید بن ارقم روایت است که گفت: در عھد رسول 
رفیق خود که با او در  ھر یک از ما اگر الزم بود که در نماز سخن گوییم، با صالله

که این آیه نازل  گفت تا این گفت و حاجتی که به او داشت به او می نماز بود سخن می
 شد:



ِة األحکاِم   ٢١٦ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

لََ�ٰتِ َ�ٰفُِظواْ َ�َ ﴿ لَٰوةِ وَ  ٱلصَّ ِ َ�ٰنِتِ�َ  ٱلۡوُۡسَطيٰ  ٱلصَّ  .]٢٣٨[البقرة:  ﴾٢٣٨َوقُوُمواْ ِ�َّ
بر نمازھای فرض و نماز میانه محافظت و مواظبت کنید و خاضعانه برای خدا به پا «

 ». خیزید
 یعنی از سخن با دیگری بپرھیزید. و با این آیه از سخن گفتن در نماز منع شدیم.

در شرح صحیح مسلم فرمود: در این حدیث دلیل است که ھمه نوع  /امام نووی
اجماع علما بر آن است که ھر کسی که با دانایی بر  گفتار انسان در نماز حرام است. و

حرام بودن سخن گفتن در نماز، سخن به عمد بگوید، نماز او باطل است، مگر کسی 
که سخن به مصلحت نماز بگوید، مثل رد بر امام در سھو خواندنش یا سھو کردنش یا 

دین تفصیل آن الی ی سخن بگوید برای نجات کسی از ھالکت و مانند آن. و در حدیث ذ
معنی  شآید. و قانتین از قنوت است. و قنوت دارای چند معنی است که صحابه می

سکوت در نماز را از آن دانستند و حمل بر آن نمودند. و شاید فھم معنی سکوت از 
که قراین و دالیلی بر آن بود. و ھرگاه  دانستند، یا این صقانتین از تفسیر رسول الله

ناگزیر به سخن گفتن برای مصلحت نماز بود، شریعت الفاظ آن  کسی که در نماز است
و اعمال آن مثل سبحان الله گفتن و کف دست راست پشت دست چپ زدن بیان 

 فرمود، چنان که در حدیث بعدی آمده است:

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٢٣٦
َ
ِ  :قَاَل  سأ ِفيُق َواتلَّْص  ،التَّْسِبيُح لِلرَِّجالِ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َالةِ « :َزاَد ُمْسِلمٌ  ُمتََّفٌق َعلَيِْه. ».لِلنَِّساءِ   .»يِف الصَّ
برای مردان سبحان الله گفتن و برای زنان کف دست «فرمود:  صرسول الله

افزود. یعنی در » فی الصاله«و در صحیح مسلم ». راست بر پشت دست چپ زدن است
نماز رفع سھو امام برای مردان به گفتن سبحان الله است و برای زنان به زدن کف 

 دست راست بر پشت دست چپ است.
رکعت اولی برای تحیات نشست، مأموم اگر مرد است یعنی اگر مثًال امام بعد از 

سبحان الله بگوید تا امام بفھمد و برای رکعت دوم بلند شود و اگر مأموم زن است کف 
 دست راست بر پشت دست چپ بزند تا امام بفھمد و برای رکعت دوم بلند شود.
گاه کردن امام با گفتن سبحانه الله برای مردان و با زدن کف دست  الحاصل: آ

راست بر پشت دست چپ برای زنان است. و حکم آن به حسب مقتضی آن فرق 
گاه  می گاه کردن نابینا با گفتن سبحانه الله تا در چاه نیفتد واجب است. و آ کند. آ



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢١٧  َالصَّ

کردن اھل خانه به گفتن سبحانه الله تا نگذارند مثًال گربه خوراک را آلوده کند، مباح 

گاه کردن امام جماعت ب واهللا سبحانه وتعالی ه اشتباھش در نماز سنت است. است. و آ

 أعلم وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

�ِ  َوَ�نْ  -٢٣٧ خِّ ِ بِْن الشِّ ِ  ،ُمَطرِِّف بِْن َ�بِْد ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
�ِيِه قَاَل: َرأ

َ
 صَ�ْن أ

ِز�ِز الِمرَْجلِ َوِ�  ،يَُص�ِّ 
َ
ِز�ٌز َكأ

َ
ْخرََجُه اخلَْمَسةُ . ْن ابُلاَكءِ مِ  ،َصْدرِهِ أ

َ
 ِاْ�َن َماَجهْ  ،أ

َّ
َحُه  ،إِال وََصحَّ

 ِاْ�ُن ِحبَّاَن.
ابوداود و ترمذی و نسایی و احمد از مطرف بن عبدالله بن شخیر روایت نمودند که 

را که نماز  صدیدم رسول الله«مطرف گفت که پدرم عبدالله بن شخیر گفت: 
اش از گریه جوش و خروجشی بود، مانند جوش و  ینهخواند و از ترس خدا در س می

 ».خروش دیگ در وقت جوشیدن در آتش
  شود که نماز واقعی نمازی است که نمازگزار در حال نماز آن از حدیث دانسته می

اش  چنان ترس خدا بر او غالب است که از فرط خشوع و خضوع گریه از سینه
ه خاتم االنبیاء است و گناھان قبل و جوشد، مانند جوشیدن دیگ بر آتش. کسی ک می

بعد از رسالت او بخشوده شده است، آن چنان در نماز از ایستادن در برابر عظمت 
ی او مانند جوشیدن دیگ بر آتش به جوش و  شود که گریه در سینه پروردگار متأثر می

ور ھای پروردگار و قص آید. و فکر او فقط یاد عظمت پروردگار و شکر نعمت خروش می
خواھد از گریه عفو خدای متعال را به دست آورد و قصورش  عبادت خود است که می

 در عبادت آمرزیده شود و رضای خدای متعال را به دست آورد.
و از صحابه ھم افرادی در نماز خود این چنین بودند، چنان که در صحیح بخاری از 

 ی یوسف خواند و وقتی که به این آیه رسید: روایت نمود که در نماز صبح سوره سعمر

ۡشُكواْ َ�ّ�ِ وَُحۡزِ�ٓ إَِ� ﴿
َ
َمآ أ ِ إِ�َّ ی او شنیده شد. نماز واقعی  گریه صدای ]٨٦[یوسف:  ﴾ٱ�َّ

شود تار و پود وجود آدمی  می که با حضور قلب و احساس عظمت خدای متعال خوانده
سازد. این چنین نمازی  گرداند و چشم را اشک ریزان می ند و دل را متأثر میلرزا را می

است که قابلیت قبول در درگاه پرعظمت آفریدگار را دارد و انسان را در کارھای خیر 
دھد و زبان را به ثنا و ستایش آفریدگار وا  سازد و دل را صیقل می ناپذیر می خستگی

است و باید از او پیروی کرد تا به سعادت دنیا و الگو و پیشو صدارد. رسول الله می
 سازد. ای است که نماز را باطل نمی آخرت رسید. و چنین گریه



ِة األحکاِم   ٢١٨ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

ٍّ  َوَ�نْ  -٢٣٨ ِ  ِمنقَاَل: اَكَن يِل  سيلَعَ تَيْتُُه وَُهَو  ،َمْدَخَالنِ  صرَُسوِل ا�َّ
َ
فَُكنُْت إَِذا أ

  .َوا�ُْن َماَجهْ  ،َرَواُه النََّسايِئُّ  .يِل يَُص�ِّ َ�نَْحنََح 
اش دو وقت داشتم.  فرمود: من برای آمدن نزد پیغمبر در خانه سطالب علی بن ابی

نمود و سینه را  آمدم و مشغول نماز بود، تنحنه می و وقتی که به خدمت ایشان می
اند: مضطرب  ی این حدیث گفته ی ورود بر او. اما درباره کرد، اشاره به اجازه صاف می

ی ورود بر او دارم  فرمود تا بدانم اجازه ه عنوان: سبح لی. سبحان الله میاست. گاھی ب
کرد. روایت: تنحنح لی: را ابن السکن تصحیح  نمود و سینه را صاف می و گاه تنحنح می

نمود و روایت: سبح لی ضعیف است. نزد امام شافعی تنحنح یا سینه را صاف کردن در 
 دانسته است. ین حدیث را صحیح نمینماز مبطل آن است. بنابراین شاید ا

رساند که در نماز سنت تنحنح و  الحاصل: اگر صحت حدیث به ثبوت رسید، می

واهللا سبحانه وتعالی أعلم وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآله سینه را صاف کردن رواست. 

 وصحبه وسلم.

يَْت  بِابِْن ُ�َمرَ  َوَ�نْ  -٢٣٩
َ
يَُردَّ َعلَيِْهْم ِحَ�  صانلَّيِبَّ  قَاَل: قُلُْت بِلَِالٍل: َكيَْف َرأ

هُ  ،َ�ُقوُل َهَكَذا :قَاَل  ؟وَُهَو يَُص�ِّ  ،�َُسلُِّموَن َعلَيْهِ  بُو َداوُدَ  .َو�ََسَط َكفَّ
َ
ْخرََجُه أ

َ
ِمِذيُّ  ،أ ْ َو�َلرتِّ

َحهُ   .وََصحَّ
اند که  روایت کرده بابوداود و ترمذی و احمد و نسایی و ابن ماجه از ابن عمر

در نماز بود و مردم بر او  صفرمود: به بالل گفتم: موقعی که رسول الله ابن عمر
داد؟ بالل  جواب سالمشان را می صکردند، چگونه دیدی که رسول الله سالم می

با باال بردن  صکرد. یعنی رسول الله فرمود و کف دستش را باز می گفت: چنین می
 داد. کف دستش جواب سالمشان را می

جا   به مسجد قبا رفتند تا در آن صاین قرار است که رسول الله اصل این حدیث از
کردند. و رسول  نماز بخوانند. وقتی مشغول نماز بودند، انصار آمدند و سالم می

داد. و احمد و ابن حبان و حاکم از ابن  ی کف دست جوابشان را می به اشاره صالله
یب نمود. ترمذی فرمود: این سؤال را از صھ ساند که ابن عمر روایت کرده بعمر

 ھر دو حدیث صحیح است.
او را برای کاری  صروایت است که رسول الله سو در صحیح مسلم از جابر



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢١٩  َالصَّ

را در حال نماز یافت و  صفرستاد و او موقعی که از انجام آن کار برگشت، رسول الله
ه از ک  به اشاره جواب سالم او را داد و بعد از این صبر وی سالم نمود. رسول الله

که  نماز سالم داد، جابر را صدا زد و فرمود: تو سالم نمودی و من در نماز بودم و از این
 در نماز بود و نتوانست جواب سالم او را بگوید، معذرت خواست.

سالم نمود و  صآمده است که بر رسول الله سدر حدیث به روایت ابن مسعود

َالِة ُشغًال «فرمود: ی سر جواب او را داد. و به او  ایشان به اشاره در نماز « ؛»إِنَّ يِف الصَّ
یعنی انسان که در حال نماز است، مشغول به نماز است و فرصتی ». مشغولیت است

 برای جواب سالم ندارد.
الحاصل: وقتی که سالم شد بر کسی که در حال نماز است، در چگونگی جواب 

زبان بگوید و این قولی است اند: جواب سالم را به  سالم اختالف است. بعضی گفته
که خطاب دیگری به جواب سالم و گفتن علیکم السالم مبطل نماز  بعید، برای این

که از نماز فارغ شد جواب سالم بگوید. و اقرب اقوال  اند: بعد از این است. و بعضی گفته
ن که از حدیث دانسته  ی کف دست بدھد، چنا این است که جواب سالم را به اشاره

و اشاره به کف دست در حالی باشد که کف دست پایین و پشت دست باال باشد. تا شد. 
جواب سالم را که واجب است به اشاره گفته باشد. والله سبحانه و تعالی أعلم و صلی 

 الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم.

يِب َ�تَاَدةَ  َوَ�نْ  -٢٤٠
َ
ِ  :قَاَل  سأ َماَمَة بِنِْت َز�ْنََب يَُص�ِّ  صاَكَن رَُسوُل ا�َّ

ُ
 ،وَُهَو َحاِمٌل أ

 َولُِمْسِلٍم: وَُهَو يَُؤمُّ انلَّاَس يِف الَمْسِجِد. ُمتََّفٌق َعلَيِْه. .َو�َِذا قَاَم مَحَلََها ،وََضَعَهافَإَِذا َسَجَد 
در نماز در حالی که امام جماعت بود، ُاَماَمه دختر دخترش زینب را  صرسول الله

شد او را  نھاد و ھرگاه بلند می رفت او را به زمین می  گاه به سجود میبر دوش داشت. ھر
 داشت. برمی

بود. امامه دختری  سامامه دختر دخترش زینب بود و پدر امامه ابوالعاص بن الربیع
کردند،  که در جاھلیت دختران خردسال را زنده به گور می سه ساله بود و نظر به این

که فرزندان چه دختر و چه پسر باشند  برای احترام دختران و این صرسول الله
اش را در  احترامی مساوی دارند در مسجد در حال امامت خود بر مردم، دختر زاده

گرفت تا مردم بدانند که اسالم آمده است تا آثار جاھلیت را از بین  نماز به دوش می
 ببرد.



ِة األحکاِم   ٢٢٠ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

اند در حال نماز کودکان را به دوش تو شود که نمازگزار می از حدیث دانسته می
شود  بگیرد. در نماز فرض باشد و یا سنت. امام باشد یا مأموم و یا منفرد. و دانسته می

کند. البته  رساند که چنین حرکاتی نماز را باطل نمی که لباس کودکان پاک است و می
یث تأویالت اند و برای این حد طبق مذھب شافعی، اما مذاھب دیگر آن را روا نداشته

که برای  نشست یا این که امامه خود بر دوش پیغمبر می اند، به این بعید قایل شده

واهللا که منسوخ است و ھیچ کدام از این تأویالت صحیح نیست.  ضرورت بود یا این

 سبحانه وتعالی أعلم وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٢٤١
َ
ِ قَاَل  سأ َالِة: احلَيَّةَ « :ص: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ْسوََديِْن يِف الصَّ

َ
 ،اُْ�تُلُوا األ

َعْقَرَب 
ْ
ْرَ�َعةُ  .َوال

َ
ْخرََجُه األ

َ
َحُه ِاْ�ُن ِحبَّانَ  ،أ  .وََصحَّ

 ».در حال نماز دو سیاه را، مار و کژدم را بکشید«فرمود:  صرسول الله
عقرب دارد به ھر رنگی که باشند، ی: اسودین: دو سیاه، داللت بر مار و  و کلمه

ی لغت عرب برآنند. و در کشتن مار و عقرب در حال نماز احادیث  که ائمه چنان
 دیگری ھست که شاھد بر معنی این حدیث ھستند.

اند و  و این امر بر کشتن مار و عقرب در حال نماز، بعضی آن را امر وجوب دانسته
شود که حرکاتی که از کشتن  حدیث دانسته میاند و از  بعضی آن را امر مندوب دانسته

اند که تا بیشتر  کند. و بعضی از علما گفته شود نماز را باطل نمی مار و عقرب حاصل می
از سه حرکت پیاپی برای کشتن آن دو حاصل نشود. و حدیث داللت دارد که اگر سه 

واهللا سبحانه کند.  حرکت پیاپی در کشتن مار یا کژدم حاصل شود، نماز را باطل نمی

 وتعالی أعلم وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

يبَ    اُب ُسْتَرِة َاْلُمَصلِّ
که نمازگزار باید در حال نماز ُسْتَره داشته باشد تا کسی  بابی است در بیان این

ای که  شود به پھن کردن سجاده نتواند از جلوی نماز او بگذرد. و این ستره حاصل می
نماز بخواند. یا در برابر دیوار بایستد و یاخطی بکشد و یا چیزی که دو ثلث گز بر آن 

ھا از ھر چیزی که مانع از گذشتن  ی خود بنھد و یا غیر این بلندی داشته باشد در قبله
 اش بشود. دیگری میان نمازگزار و ستره

يِب ُجَهيِْم بِْن احلَارِِث  َ�نْ  -٢٤٢
َ
ِ  سأ لَْو َ�ْعلَُم الَمارُّ َ�ْ�َ يََدِي « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٢١  َالصَّ

ْن َ�ُمرَّ َ�ْ�َ يََديْهِ  ،َعلَيِْه ِمْن اِإلثْمِ الُمَص�ِّ َماَذا 
َ
ُ ِمْن أ

َ
ا هل ْرَ�ِعَ� َخْ�ً

َ
ْن يَِقَف أ

َ
ُمتََّفٌق  ».لاََكَن أ

. ،َعلَيْهِ  ْرَ�ِعَ� َخِر�ًفا«ِمْن وَْجٍه آَخَر:  »الزَبَّارِ «َوَوَ�َع يِف  َواللَّْفُظ لِلْبَُخارِيِّ
َ
 ».أ

اگر آن «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله ساز ابی جھیم بن حارث
چه چھل سال  دانست که چقدر گناه دارد، چنان گذرد می کسی که جلو نمازگزار می

نماز او  ایستاد تا نمازگزار، نمازش را تمام کند برای او بھتر بود از این که از جلوی می
 ».بگذرد

ی: من اإلثم: نه در بخاری وجود دارد و نه در مسلم. و با این که مصنف بر  کلمه
اند، اعتراض  اند و آن را به بخاری و مسلم نسبت داده ی من اإلثم آورده کسانی که کلمه

ی من اإلثم را آورده و به بخاری و  جا خود مؤلف کلمه گرفته است، با وجود آن در این
ی اربعین را آورده و  ھر دو نسبت داده است. و در روایت بخاری و مسلم کلمهمسلم 

تمییزی برای آن نیاورده است. اما در روایت بزار تمییز اربعین را آورده است به روایت 
رجال اسنادی که آن راویان رجال اسناد بخاری و مسلم نیستند و فرموده است: 

که چھل نوزور و چھل تابستان و  ال. چناناربعین خریفا: چھل پاییز، یعنی چھل س
دھد. در این حدیث منع شده که کسی  چھل زمستان ھمه داللت بر چھل سال می

گاه و قدم نمازگزار بگذرد، چه جلو امام و چه جلو مأموم و چه جلو منفرد  میان سجده
تره و کند میان س اش جایز نیست و فرق نمی که بدین سان عبو از جلو نمازگزار تا ستره

نمازگزار عبور نماید یا بنشیند یا بخوابد، ھمه در یک حکم است که موجب تشویش 
 شود. نمازگزار می

ِة الُمَص�ِّ  -يِف َغْزَوِة َ�بُوَك  - صانليَِبّ قَالَْت: ُسئَِل  لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -٢٤٣  .َ�ْن ُسرْتَ
ْخرََجُه ُمْسِلٌم. ».ِمثُْل ُمؤِْخَرِة الرَّْحلِ « :َ�َقاَل 

َ
 أ

در خصوص  صی تبوک از رسول الله روایت است که در غزوه لاز عایشه
ای است که پس پاالن شتر قرار داده  مثل تخته«ی نمازگزار پرسیدند: فرمود:  ستره

 ».شود می
ی ستره این است تا  این تخته دو ثلث گز ارتفاع دارد و ھمین حد ستره است. فایده

گاھش کسی عبور نماید  نگذارد میان او و سجدهگاه او باشد. و  نظر نمازگزار به سجده
ی تشویش او نشود و  تا نماز او در حال تواضع و حضور دل انجام گیرد و چیزی مایه

نمازگزار نزدیک ستره نماز بخواند، چنان که در حدیث به روایت ابوداود از سھل بن 



ِة األحکاِم   ٢٢٢ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

 «فرمود:  صابی حثمه آمده که رسول الله
َ

َحُدُ�ْم إىِل
َ
 إَِذا َص�َّ أ

َ
ٍة فَلْيَْدُن ِمنَْها، ال  ُسرْتَ

يَْطاُن َعلَيِْه َصَالتَهُ  َ�ْقَطعِ  خواند،  وقتی که یکی از شما نماز به سوی ستره می«؛ »الشَّ
 ».نزدیک به ستره نماز بخواند تا شیطان نماز او را قطع نکند

َة بِْن َمْعبٍَد اجلَُهِ�ِّ  َوَ�نْ  -٢٤٤ ِ  سَسرْبَ َحُدُ�ْم يِف « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ِليَْسترَِتْ أ

ْخرََجُه احلَاِ�مُ  ».�َِسْهمٍ َصَالتِِه َولَْو 
َ
 .أ

گزیدگان در مدینه بود. او  او از صحابه و از اقامت سابوثریه، سبره بن معبد الجھنی
ای قرار دھد  ھر یک از شما جلوی نماز خود ستره«فرمود:  صگفت که رسول الله

 ».اگرچه تیری جلو خود در زمین فرو کند
ی او عبور نماید  خواند، اگر چیزی از پشت ستره وقتی که نماز به سوی ستره می

نماید. و بھتر است که ستره سمت راست یا سمت چپ او باشد تا  نمازش را قطع نمی
 ن نباشد.ی بدنش در برابر آ ھمه

يِب َذرّ  َوَ�نْ  -٢٤٥
َ
ِ  سالغفاري أ  -َ�ْقَطُع َصَالَة الَمرِْء الُمْسِلِم « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ةُ  -إَِذا لَْم يَُ�ْن َ�ْ�َ يََديِْه ِمثُْل ُمؤِْخَرِة الرَّْحِل 
َ
َِمارُ  ،الَمْرأ

ْ
ْسوَدُ  ،َواحل

َ ْ
ُب األ

ْ
لَك

ْ
احلَِديَث  ».َوال

ُب « :َوِ�يهِ 
ْ
ْسوَِد َشيَْطانٌ  اللَك

َ
ْخرََجُه ُمْسِلٌم.».األ

َ
 أ

وقتی که شخص «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله ساز ابوذر غفاری
ای نباشد که دو ثلث گز بلندی داشته باشد، عبور  گزارد و جلو او ستره مسلمان نماز می

ن است: ی این حدیث چنی دنباله». نماید زن و االغ و سگ سیاه نماز او را قطع می

ْصَفرِ 
َ
مْحَِر ِمَن األ

َ
ْسوَِد ِمَن األ

َ
بيَِض  قُلُْت: َ�َما بَاُل األ

َ
يِخ ِمَن األ

َ
ُت رَُسوَل  ،؟ قَاَل: يَا اْ�َن أ

ْ
ل
َ
َسأ

َِ� مَّ �َ ص اهللا تلْ
َ
ْسوَُد َشيَْطانٌ «َ�َقاَل: َعنُه ا َسأ

َ ْ
ُب األ

ْ
لَك

ْ
شخصی که از ابوذر روایت  .»ال

گوید به ابوذر گفتم: چه فرق است میان سگ سیاه و سگ سرخ و سرگ زرد  کند می می
 صو سگ سفید؟ ابوذر گفت: ای پسر برادرم، من ھمین سؤال را از رسول الله

 ».سگ سیاه شیطان است«نمودم. فرمود: 
ای نداشته  خود سترهکه اگر نمازگزار جلو نماز  ظاھر این حدیث داللت دارد بر این

نماید. و ظاھر معنی قطع نماز این  باشد، عبور زن و االغ و سگ سیاه نماز او را قطع می
باره اختالف دارند و در حدیثی ضعیف  سازد؛ اما علما در این است که نماز را باطل می

که ابوداود آن را روایت نمود، عبور یھودی و نصرانی و مجوسی و خنزیر ھم وقتی که 
نماید. اما احادیث دیگری ھست که عموم این احادیث را  تره نباشد نماز را قطع میس



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٢٣  َالصَّ

دھد. مثل حدیثی که به روایت بخاری و مسلم است که ابن عباس سوار  تخصیص می
خواندند عبور نمود و نه  و صحابه نماز می صبر االغی بود و جلو صف که رسول الله

ه صحابه فرمود که نماز را اعاده کنند. و نیز نماز را اعاده نمود و نه ب صرسول الله
خواند و عایشه جلو نماز او  به شب نماز می صحدیث به روایت بخاری که رسول الله

کرد و رسول  ، پاھای خود را جمع میصخوابیده بود و موقع سجود رسول الله
ز اند که چیزی ا نفرمود که او از جلو نماز بلند شود. و جمھور علما گفته صالله
اند که مقصود از قطع  کند و حدیث را تأویل کرده ھایی که یاد شد نماز را قطع نمی این

نماز نقصان اجر آن است که به عبور آنھا دل نمازگزار ممکن است مشغول شود. و 
به روایت از ابی  ٢٥٠اند که این احادیث منسوخ است به حدیث  بعضی از علما گفته

 «سعید: 
َ

َال  ال ءٌ َ�ْقَطُع الصَّ نه عبور زن و نه االغ ». کند ھیچ چیز نماز را قطع نمی« »َة يَشْ
ھا. و مقصود این است که ممکن است به عبور  و نه سگ و نه یھودی و نه غیر از این

 یکی از آنھا تشویشی در نماز حاصل شود.

٢٤٦-  ُ
َ

يِب ُهَر�َْرةَ  :َوهل
َ
ُْوُه ُدونَ  سَ�ْن أ

َ
ِب « :�

ْ
 ».اللَك

 ابوذر از ابوھریره روایت نموده است بدون آوردن نام سگ. و مسلم مانند حدیث
 ودر سبل السالم آورده است که مراجعه به صحیح مسلم نمودم دیدم آورده است: 

ُب، َوَ�يِق  َ�ْقَطعُ « صقَاَل رَُسوُل اهللا
ْ
لَك

ْ
َِماُر َوال

ْ
ُة َواحل

َ
َالَة الَْمْرأ َذلَِك ِمثُْل ُمؤِْخَرةِ ِمن الصَّ

گیرد، وجود  ھا را می کند عبور زن و االغ و سگ و جلو این نماز را قطع می«: »الرَّْحلِ 
» دون الکلب«ی مؤلف:  بنابراین فرموده». ای که دو ثلث گز بلندی داشته باشد ستره

ْسوَُد َشيَْطانٌ «مقصودش این است که عبارت 
َ ْ
ُب األ

ْ
لَك

ْ
روایت مسلم از ابی ھریره  در »ال

 نیامده است.

يِب  -٢٤٧
َ
ُْوهُ  بَ�ْن ِابِْن َ�بَّاٍس  :َوالنََّسايِئِّ  ،َداوُدَ  َوِأل

َ
َة  .ُدوَن آِخِرهِ  ،�

َ
َوَ�يََّد الَمْرأ

َائِِض 
ْ
 .بِاحل

اند،  مانند حدیث مسلم از ابوھریره روایت کرده بو ابوداود و نسایی از ابن عباس

ْسوَُد َشيَْطانٌ «اما آخر آن عبارت 
َ ْ
ُب األ

ْ
لَك

ْ
نیامده است. و قید نموده زنی که عبور او از  »ال

کند، زن حائض است. و در احادیثی که نام زن را بدون  جلو نمازگزار نماز را قطع می
قید حائض و نام سنگ را بدون قید سیاه آورده است، این احادیث مطلق ھستند و 

بدون ستره شوند، یعنی عبور زن حائض و سگ سیاه از جلو نمازگزار  حمل بر مقید می



ِة األحکاِم   ٢٢٤ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

 کند. نماز را قطع می

يِب  -٢٤٨
َ
ِ  سَسِعيٍد اخلُْدرِيِّ  َوَ�ْن أ  « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َحُدُ�ْم إىِل

َ
إَِذا َص�َّ أ

ٍء �َْسرُتُُه  ْن َ�ْتَاَز َ�ْ�َ يََديِْه فَلْيَْدَ�ْعهُ  ،ِمْن انلَّاِس يَشْ
َ
َحٌد أ

َ
َراَد أ

َ
ىَب فَلْيَُقاتِلْهُ  ،فَأ

َ
فَإِ�ََّما ُهَو  ،فَإِْن أ

 .»فَإِنَّ َمَعُه الَقِر�نَ « :َوِ� ِرَوايَةٍ  .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ ». َشيَْطانٌ 
وقتی که یکی «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله ساز ابوسعید خدری

شود مردم میان او و  ای دارد که مانع می خواند و در جلو نماز ستره از شما نماز می
اش بگذرد، نگذارد و اگر امتناع  اش بگذرند، اگر کسی خواست میان او و ستره ستره

که او به شیطانی تبدیل شده که احترامی برای نماز قایل  ورزید با او بجنگد، برای این
 ».ستنی

خواھد میان  آمده است: آن کسی که می سو در روایتی برای مسلم از ابوھریره
اش بگذرد و پافشاری بر آن دارد شیطان ھمراه اوست. این حدیث  نمازگزار و ستره

تواند جلو عبور کننده را بگیرد. قرطبی گفت که اگر  رساند که اگر ستره ندارد نمی می
اش بگذرد، به اشاره و مھربانی دفع او  او و ستره خواھد میان ستره دارد کسی که می

خواھد  نماید، اگر قبول نکرد شدت به خرج دھد. و اما آیا این دفع و منع کسی که می
اش بگذرد واجب است یا مندوب است؟ نووی در این باره فرمود: از  میان او و ستره

لکه علما به مندوب شناسم که نظر به واجب بودن آن داشته باشد، ب فقھا کسی را نمی
و در روایت » فإنما ھو شیطان«اند. و لفظ حدیث در روایتی:  بودن آن تصریح کرده

خواھد میان  ھر دو داللت دارند که شیطان باعث اوست و می». فإن معه القرین«دیگر: 
 اش بگذرد. نمازگزار و ستره

از نقصان  و اما حکمت این منع، حفظ شخص از گنھکار شدن و حفظ نماز نمازگزار
است. اما دلیل گناھکار شدن شخص عبورکننده این حدیث است: اگر کسی که میان 

دانست چقدر گناه دارد، چھل سال انتظار کشیدن برای  اش بگذرد می نمازگزار و ستره
اش بھتر بود. و اما دلیل نقصان ثواب نمازگزار  او از گذشتن میان نمازگزار و ستره

يَعلَُم الُمَص�ِّ َما  لَو«آمده است:  سبونعیم از سیدنا عمرحدیثی است که به روایت ا
 يَش 

َ
 إىِل

َّ
اگر نمازگزار : «»ٍء �َسرُتُُه ِمَن انلَّاِس  يَنُقُص ِمن َصَالتِِه، الُمُروُر بََ� يََديِه َما َص�َّ إِال

خواند،  کند نماز نمی دانست عبور مردم از جلو نماز او چقدر از ثواب نمازش کم می می
اما کسی که نماز به سوی ستره ». ای که او را از مردم باز دارد مگر به سوی ستره



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٢٥  َالصَّ

 شود. اش بگذرد چیزی از ثواب نمازش کم نمی خواند، اگر کسی میان او و ستره می

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٢٤٩
َ
نَّ  سأ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َحُدُ�ْم فَلْيَْجَعْل تِلَْقاَء « قَال: صا�َّ

َ
إَِذا َص�َّ أ

ْد فَلْيَنِْصْب َعًصا ،وَْجِهِه َشيْئًا ا ،فَإِْن لَْم َ�ِ ُه َمْن َمرَّ  ،فَإِْن لَْم يَُ�ْن فَلْيَُخطَّ َخطًّ  يرَُضُّ
َ

ُ�مَّ ال
مْحَُد َوا�ُْن مَ  ».َ�ْ�َ يََديْهِ 

َ
ْخرََجُه أ

َ
َحُه ِاْ�ُن ِحبَّانَ  ،اَجهْ أ نَُّه  ،وََصحَّ

َ
َولَْم يُِصْب َمْن َزَ�َم �

 بَْل ُهَو َحَسٌن. ،ُمْضَطرٌِب 
ھرگاه یکی از شما خواست «فرمود:  صروایت است که رسول الله سو از ابوھریره

ای نیافت عصایی را در زمین  نماز بخواند جلو خودش چیزی ستره قرار بدھد. اگر ستره
که ستره برای خود قرار داد اگر کسی از  بنشاند. اگر عصا نبود خطی بکشد. پس از این

 ».رساند کند زیانی به نمازش نمیجلو او عبور 
امام احمد و ابن ماجه این حدیث را روایت نمودند و ابن حبان گفت: این حدیث 
صحیح است. مصنف فرمود: کسی که گفته است این حدیث مضطرب است از صواب به 

 دور است، بلکه این حدیث حسن است.
را صواب ندانست، ابن الصالح گفت که این حدیث مضطرب است، اما مصنف قول او 

 اند. برای این که امام احمد و ابن المدینی این حدیث را صحیح دانسته
و مقصود از ستره ھر چیزی است که نشان دھد نمازگزار به سوی آن نماز 

شتر را ستره  صکه بعضی اوقات رسول الله خواند. دیوار باشد یا شتر باشد. چنان می
حین به روایت ابن عمر وجود دارد. امام احمد که حدیث آن در صحی داد، چنان قرار می

کند. و وقتی که  فرمود: خط مانند ھالل بکشد: و اگر مستقیم باشد ھم کفایت می
دھد آن را برابر ابروی راست یا چپ قرار دھد  چوب یا ستون یا درخت را ستره قرار می

د. سفیان بن کن که مستقیم در برابر آن نباشد. سجاده را ستره قرار دادن کفایت می
ای وقت نماز عصر شد و ُشَرْیک برای ما امامت نمود  عیینه فرمود: در یک تشییع جنازه

اش را جلو خودش ستره قرار داد. قلنسوه: کاله بلندی است که در آن زمان  و َقَلْنُسَوه

 واهللا سبحانه وتعالی أعلم.اند.  پوشیده می

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ  َوَ�نْ  -٢٥٠
َ
ِ قَاَل  سأ ءٌ « :ص: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َالَة يَشْ  َ�ْقَطُع الصَّ

َ
 ،ال

 و
ُ
بُو َداوُدَ  ».مَما اْستََطْعتُ  وااْدَرأ

َ
ْخرََجُه أ

َ
 َوِ� َسنَِدهِ َضْعٌف. ،أ

تان عبور  کند و به حد استطاعت چیزی نماز را قطع نمی«فرمود:  صرسول الله
 ».کننده را باز بدارید



ِة األحکاِم   ٢٢٦ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

نمود و در سند آن ضعف است، زیرا در اسناد آن مجالد این حدیث را ابوداود روایت 
اند که  ی او صحبت کرده است که ابوسعید بن عمیر ھمدانی کوفی باشد و خیلی درباره

روایتش ضعیف است. مسلم از او روایت نموده ولیکن ھمراه روایت دیگری که به 
ز حدیث انس و روایت او به تنھایی اعتماد ننموده است. و مانند ھمین: دارقطنی ا

ابوامامه روایت نموده و طبرانی از حدیث جابر مانند آن روایت نموده است و در اسناد 
 دارقطنی و طبرانی ضعف است.

الحاصل: این حدیث معارض حدیث ابوذر است که گفته بود: عبور زن و االغ و سگ 
کند. علما  یگوید ھیچ چیز نماز را قطع نم کنند. و این حدیث می سیاه نماز را قطع می

اند که حدیث ابوذر بدین معنی است که  در جمع میان دو حدیث ابوذر و ابوسعید گفته
کند. و حدیث ابوسعید داللت دارد  عبور زن و االغ و سگ سیاه از ثواب نمازگزار کم می

واهللا سبحانه وتعالی أعلم کند.  که عبور آنھا در جلو نمازگزار، نماز را باطل نمی بر این

 اهللا علی سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.وصلی 

َالِة بَ   اُب َاْلَحثِّ َعَلی َاْلُخُشوِع ِفي َالصَّ
 ی الحث: یعنی تشویق و ترغیب نمودن. کلمه

 و خشوع: به معنی حضور قلب و سکون و آرامش اعضا.
یعنی بابی است در ترغیب به حضور قلب در نماز و سکون و آرامش اعضاء که آثار 

خلُُشوُع ا«آمده است:  سلب و ھم بر بدن ظاھر شود. و در حدیث علیخشوع ھم بر ق
خرََجُه احلَا»يِف الَقلِب 

َ
 ».خشوع در قلب است«یعنی: . مُ �. أ

ََشَعت َجَوارُِحهُ «و حدیث صحیح: 
َ
اگر دل این شخص در : «»لَو َخَشَع الَقلُب َهَذا خل
 ».شد نماز حاضر بود اعضای بدنش ساکن و آرام می

خشوع در قلب به حضور قلب و استحضار عظمت خداست. و خشوع در الحاصل: 
احیاء علوم «بدن به آرام گرفتن اعضای بدن است. امام غزالی در کتاب کم نظیر خود 

دالیل بسیاری بر واجب بودن خشوع در نماز آورده است. و امام نووی فرموده » الدین
ه ھست خشوع روح نماز است که اجماع علما بر واجب نبودن خشوع است. چیزی ک

 خشوع روح خود را از دست داده است. والله سبحانه و تعالی أعلم. است و نماز بی

يِب ُهَر�َْرةَ  َ�نْ  -٢٥١
َ
ِ  سأ ا صقَاَل: َ�َ� رَُسوُل ا�َّ َ الرَُّجُل ُ�ْترَِصً ْن يَُص�ِّ

َ
 ،ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  .أ



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٢٧  َالصَّ

ْن َ�ْ  :َوَمْعنَاهُ ، لُِمْسِلمٍ َواللَّْفُظ 
َ
تِهِ أ  .َعَل يََدُه ىلَعَ َخارِصَ

که کسی در  منع فرمود از این صروایت است که گفت: رسول الله ساز ابوھریر
 ھا را بر تھیگاه خود بنھد. نماز دست

مصنف خودش تفسیر حدیث را آورده و گفته است: مختصر: به معنی دست بر 
 ی تکبر ورزیدن است. تھیگاه نھادن است که نشانه

ھای دنده و  تھیگاه: محلی در پھلوی آدمی که میان استخوانخصر: به معنی 
باشد که در آن جا استخوانی نیست و معموًال افراد متکبر در حال  استخوان لگن پا می

 نھند. راه رفتن و ایستاده دو دست خود را بر دو تھیگاه خود می
قوال تفسیر مصنف که مختصر: دست نھنده بر خاصره است اکثر علما برآنند. و ا

 ضعیف ھم ھست.

اختصار در نماز، یعنی  أ عليها:كقيل: اإلختصار يف الصالة هو أن يأخذ بيده عصا يتو
 آن که عصایی به دست گیرد که بر آن تکیه کند.

یعنی سوره را  آخرها. يقرأ آية أو آيتني يفو وقيل: إختصار بمعنی أن خيترص السورة
مختصر نماید و یکی دو آیه از آخر سوره را بخواند. و گفته شده که مختصر کسی است 

کند. اما ھیچ  کند و قیام و قعود و رکوع و سجودش را تکمیل نمی که از نمازش کم می
ھا در این جا موردی ندارد، برای این که در صحیح بخاری از عایشه  یک از این قیل

 رساند که اختصار با خشوع در نماز منافات دارد. ر آمده است، و میحکمت منع اختصا

: َ�ْن اَع�َِشةَ  َوِ�  -٢٥٢ نَّ َذلَِك فِْعُل ايلَُهوِد  لابُلَخارِيِّ
َ
 م.يِف َصَالتِهِ  أ

آمده است که دست نھادن بر تھیگاه در نماز عادت  لدر صحیح بخاری از عایشه
یھودیان است. و شایسته نیست که مسلمان از آنان در این امر مکروه تبعیت نماید. 
بنابراین درحدیث حکمت نھی از اختصار بیان شد و صحابی داناتر است به سبب ورود 

ر این که عادت حدیث. و بیان صحابی محل اعتماد است و نیاز به اقوال دیگر مبنی ب
 متکبران است یا غیر آن وجود ندارد. والله سبحانه و تعالی أعلم.

�ٍَس  َوَ�نْ  -٢٥٣
َ
ِ  سأ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْن تَُصلُّوا «قَاَل:  صأ

َ
َم الَعَشاُء فَابَْدُءوا بِِه َ�بَْل أ إَِذا قُدِّ

 .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  ».الَمْغرَِب 
ھرگاه شام قبل از مغرب جلو «فرمود:  صروایت است که رسول الله سو از انس

 ».شما نھاده شد، به خوردن آن شروع کنید، پیش از این که نماز مغرب را بخوانید



ِة األحکاِم   ٢٢٨ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

جمھور علما بر این ھستند که خوردن غذا قبل از نماز مغرب سنت است، یعنی اگر 
رد اول نماز مغرب را بخواند و بعد غذا را بخورد مانعی ندارد. و ظاھر حدیث داللت دا

که اول غذا را بخورد و بعد از آن نماز مغرب را بخواند. نفرموده است: اگر حاجت به 
خوراک دارد و اگر ترس فاسد شدن غذا را داشته باشد و اگر غذای خفیف است، قبل 

 از نماز مغرب بخورد، بلکه فرموده است: اگر غذا حاضر بود بر نماز مغرب تقدیم بدارد. 
شود، چنان که  اند که حضور طعام باعث تشویش خاطر می در بیان حکمت آن آورده

 سشود. ابن ابی شیبه از ابوھریره و ابن عباس از سخن بعضی از صحابه دانسته می
ُ ابُن �نَا يَأاكروایت نمود: 

َ
َالَة َ�َقاَل هل ن يُِقيَم الصَّ

َ
َراَد الُمؤَذُِّن أ

َ
َالِن َطَعاًما َوِ� اتلَّنُّوِر ِشَواء فَأ

نُفِسنَا ِمنُه يَشء)َ�بَاس: 
َ
 َ�ُقوُم َوِ� أ

َ
 تَعَجل ال

َ
خوراکی  سابوھریره و ابن عباس: «(ال

ی نماز بگوید، ابن  خواست اقامه شد، مؤذن می خوردند و در تنور چیزی بریان می می
شویم تا وقتی که در دل ما از  عباس به او گفت: شتاب نکن ما از خوراک بلند نمی

است که وقتی غذا حاضر است اول  ٢٥٣به معنی حدیث ». خوردنی چیزی باقی است
غذا بخورند بعد نماز مغرب بخوانند، تا خشوع در نماز حاصل شود و دل نمازگزار به 
دنبال خوراکی نباشد. اما اگر وقت تنگ بود و چنانچه اول خوراک بخورد وقت نماز 

چنین اگر کاری  . ھمشود، در این حال اول باید نماز بخواند بعد خوراک بخورد تمام می
شود، اول آن کار را انجام دھد و بعد  ی تشویش خاطر نمازگزار می است که ترک آن مایه

به ثبوت رسیده است که اگر وقت نماز  ببه نماز بپردازد. و از عبدالله بن عمر
 کرد تا اول غذا بخورد و بعد به نماز برود. شد، خوراک را ترک نمی می

الحاصل: رعایت خشوع در نماز و مراعات حضور قلب در نماز باید در نظر گرفته 

واهللا سبحانه شود، مگر در صورتی که وقت تنگ باشد که باید اول نماز را انجام بدھد. 

 وتعالی أعلم وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

يِب َذرٍّ  َوَ�نْ  -٢٥٤
َ
ِ  سأ َالِة فََال َ�ْمَسِح « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َحُدُ�ْم يِف الصَّ

َ
إَِذا قَاَم أ

مْحَُد:  َرَواُه اخلَْمَسُة بِإِْسنَاٍد َصِحيٍح  ».فَإِنَّ الرَّمْحََة تَُواِجُههُ  ،احلىََص 
َ
ْو َدعْ «َوَزاَد أ

َ
 ».َواِحَدًة أ

روایت نمودند که  سابوداود و ترمذی و نسایی و ابن ماجه و امام احمد از ابوذر
ھرگاه یکی از شما به نماز ایستاد دست به پیشانی «فرمود:  صوذر گفت: رسول اللهاب

 ».نمالد برای بردن اثر سنگ یا خاک، برای این که رحمت خدا رو به روی اوست
و رحمت خدا در نظر گرفتن، باید مانع از آن باشد که خشوع خود را به دست 



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٢٩  َالصَّ

رعایت نماید، نه از بین بردن اثر  کشیدن بر پیشانی مختل سازد. باید خشوع نماز را
 سنگ و یا خاک بر پیشانی.

ُت انلَّيِبَّ آمده است که گفت:  سو در روایت امام احمد از ابوذر
ْ
ل
َ
 لكِّ َ�ْن  صَسأ

ُ يَشٍء َحىتَّ 
ْ

تل
َ
ََصاِة َ�َقاَل: َعن  هُ َسأ

ْ
ْو َدعْ «َمْسِح احل

َ
ًة، أ  صگفت از رسول الله سابوذر »:َمرَّ

رسیدم، حتی از دست کشیدن بر پیشانی برای از بین بردن اثر ی ھمه چیز پ درباره
که    توانی دست به پیشانی بکشی یا این فرمود: فقط یک بار می صسنگ. رسول الله

ھمان یک بار را ھم ترک کن و خشوع در نماز را رعایت کن. مگر در صورتی که سنگ 
 ع درد جایز است.پیشانی را به درد آورده باشد که دست کشیدن به آن برای رف

فرشی نداشته و جماعت مسجد  صمالحظه فرمایید که مسجد در زمان رسول الله
خواندند. پیشانی بر خاک  ی فرش شده در مسجد می نماز را بر خاک یا سنگریزه

مالیدن در برابر عظمت خدای متعال خود اثری عظیم دارد و اگر فقیری در خانه 
فرش  صآید، برای این که مسجد رسول الله فرشی نداشته باشد دلش به درد نمی

نھد. از این روی ھمه در فکر  در سجده پیشانی را بر خاک می صندارد و رسول الله
 آخرت بودند و ھمه مرد دعوت به سوی حق و مرد جھاد در راه حق بودند.

ِحيِح  -٢٥٥ ُْوُه بَِغْ�ِ َ�ْعِليٍل.  َوِ� الصَّ
َ

 َ�ْن ُمَعيِْقيٍب �
 ٢٥٤ی  یح متفق علیه به روایت از معیقیب مانند حدیث شمارهو در حدیث صح

نیامده است. و لفظ حدیث این است » فإن الرحمة تواجھه«ی:  آمده است و در آن کلمه

 َ�ْمَسْح «به معیقیب فرمود:  صکه رسول الله
َ

نَْت  احلىََص ال
َ
 بُدَّ  َوأ

َ
، فَإِْن ُكنَْت ال تَُص�ِّ

ىََص 
ْ
موقعی که مشغول نماز ھستی دست به سنگریزه : «»فَاِعًال، فََواِحَدٌة �َْسِوَ�َة احل

چه ناگزیر بودی پس فقط یک بار برای صاف کردن آن در زیر پیشانیت بر  مکش. چنان
دست یعنی در موقع نماز که خشوع و حضور قلب الزم است از ». آن دست بکش

چه ناچار باشی، پس به یک بار دست کشیدن اکتفا  کشیدن بر سنگریزه بپرھیز، چنان
 نما.

معیقیب بن ابی فاطمه الدوسی از سابقین به سوی اسالم است و موقعی که رسول 
در مکه بودند او مسلمان شد و در ھجرت دوم به سوی حبشه، به حبشه رفت  صالله

به مدینه تشریف آورد و آن گاه به مدینه   صاللهو در آن جا ماند تا وقتی که رسول 
انگشتر مھردار خود را  صبود و رسول الله صی بدر ھمراه رسول الله  آمد. در غزوه



ِة األحکاِم   ٢٣٠ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

ابوبکر و عمر در موقع خالفتشان  صبه او سپرده بود. بعد از رحلت رسول الله
ا به عھده المال ر المال مسلمین به کار گرفتند تا نگھداری بیت معیقیب را بر بیت

 ھجری در مدینه درگذشت. ٤٦بگیرد. او در سال 

ِ  لاَع�َِشةَ  َ�نْ  -٢٥٦ ُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
ل
َ
َالةِ صقَالَْت: َسأ َِفاِت يِف الصَّ

ْ
 :َ�َقاَل  ؟َ�ْن اِالتل

يَْطاُن ِمْن َصَالِة الَعبْدِ ُهَو « . وَ  ».ِاْخِتَالٌس َ�ْتَِلُسُه الشَّ ِمِذيّ اَرَواُه ابُلَخارِيُّ ْ َحهُ  لرتِّ : وََصحَّ
َالةِ « َِفاَت يِف الصَّ

ْ
 ».فَإِْن اَكَن فََال بُدَّ فيَِف اتلََّطوُِّع  ،فَإِنَُّه َهلََكةٌ  ،إِيَّاَك َواِالتل

پرسیدم: روی را به این سو  صروایت است که گفت: از رسول الله لو از عایشه
 ».بنده است رباییدن شیطان از نماز«و آن سو نمودن در نماز چه حکمی دارد؟ فرمود: 

ی دلش  ایستد قصد او این است که در نماز دیده یعنی وقتی که مسلمان به نماز می
به سوی خدا باشد و شیطان مراقب است که نگذارد مسلمان نماز خود را کامل نماید، 

شمارد و از  وقتی که نمازگزار روی را به این سو و آن سو نمود، شیطان آن را مغتنم می
دارد و چنان است که از نماز شخص خشوع آن را  خدا باز می توجه قلب به سوی

ی دل نمازگزار را نگذاشته است که متوجه درگاه خدا باشد. و این حدیث  رباییده و دیده
رساند که التفات در نماز مکروه است. و التفات وقتی مکروه است که به سر و گردن  می

از جھت قبله بچرخاند نمازش باطل  باشد و سینه رو به قبله باشد، اما اگر سینه را
روایت نموده و گفته است: این حدیث به روایت از  لاست. و ترمذی از عایشه

دھم از  تو را پرھیز می«فرمود:  صصحیح است: در این حدیث رسول الله لعایشه
التفات و روی به این سو و آن سو نمودن در نماز، برای این که چنین کاری باعث 

چه ناگزیر از  رساند. و چنان ر است، زیرا به بھترین عبادت خلل میھالکت نمازگزا
گفته شده است: التفات ». التفات باشد در نماز سنت التفات بنماید، نه در نماز فرض

چه حاجتی به آن باشد مکروه  در نماز وقتی مکروه است که حاجتی به آن نباشد، چنان
ایستاده بودند و ابوبکر امامشان بود، در  نیست؛ زیرا در نماز ظھر بود و مردم به نماز

از خانه بیرون آمد و ابوبکر رو به سوی حضرت رسول نمود و  صاین حال رسول الله
اعتراضی بر ایشان نگرفت. و اگر  صمردم ھمه رو به طرف ایشان نمودند و رسول الله

شدند و  میباخبر  صابوبکر و مردم التفات نکرده بودند، نه از بیرون آمدن رسول الله
 ی ایشان که اشارت فرمودند در محل خود باشید. نه از اشاره

�ٍَس  َوَ�نْ  -٢٥٧
َ
ِ  سأ َالِة فَإِنَُّه ُ�نَايِج : «صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َحُدُ�ْم يِف الصَّ
َ
إَِذا اَكَن أ



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٣١  َالصَّ

 َ�ْن يَِميِنهِ  ،َر�َّهُ 
َ

َ�نَّ َ�ْ�َ يََديِْه َوال َْت قََدِمهِ  ،فََال َ�زْبُ
َ

،  ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  ».َولَِ�ْن َ�ْن ِشَماهِلِ حت
َْت قََدِمهِ «َوِ� ِرَوايٍَة: 

َ
ْو حت

َ
 ».أ
وقتی که یکی از شما به «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله سو از انس

باشد، پس جلوی خود و از  نماز ایستاد او مشغول سخن گفتن با پروردگار خود می
 ».ود آب دھان نیندازد، ولی آن را از دست چپش و زیر پایش بیندازددست راست خ

؛ یعنی موقعی که مسلمان به نماز »َ�َ� الِقبلَةو فَإِنَّ َر�َُّه بَينَهُ «و در روایت بخاری: 
باشد. بنابراین شایسته نیست که آب دھن  اش می ایستد پروردگارش میان او و قبله می

راست خود بیندازد، برای این که دست راست او  خود را رو به روی خود یا سمت
نویسد، لیکن آب دھن را از دست  ھای او را می ای است که حسنات و نیکوکاری فرشته

که در ردای خود آب  چپ و زیر پای چپش بیندازد، وقتی که در مسجد نباشد و یا این
یث ارشاد است دھن بیندازد و محل آب دھن را بر ھم نھد تا ظاھر نشود. و در این حد

به رعایت ادب که در نماز جای آب دھن انداختن نیست، اگر ناچار شد از دست چپ و 
زیر پای چپ خود بیندازد و بھتر است که در دستمالی بیندازد و اطراف آن را بر ھم 
جمع کند تا ظاھر نشود. نھی از آب دھن انداختن به طرف قبله و از دست راست چه 

نماز آمده است، چنان که در حدیث متفق علیه به روایت ابوھریره در نماز و چه در غیر 

نَّ رَُسوَل اهللاچنین آمده است:  بو ابوسعید خدری
َ
َاَمًة يِف ِجَداِر  صأ

ُ
ى �

َ
َرأ

َمنَّ قِبََل وَْجِهِه،«قَاَل: وَ َحتََّها، فَ الَْمْسِجِد َ�تَنَاَوَل َحَصاًة  َحُدُ�ْم فََال يَتَنَخَّ
َ
َم أ   إَِذا َ�نَخَّ

َ
َوال

َْت قََدِمهِ  ،َ�ْن يَِميِنهِ 
َ

ْو حت
َ
َبُْصْق َ�ْن �ََسارِهِ، أ

ْ
موقعی که دیدند آب  ص: رسول الله»َويل

دھن کسی در دیوار مسجد پیداست، سنگی را برداشتند و با آن سنگ آن را پاک 
اندازد رو به روی خود و از  وقتی که یکی از شما آب دھن می«نمودند و فرمودند: 

 ».خود نیندازد، بلکه از دست چپ خود، یا زیر پای چپ خود بیندازددست راست 

َخَذ َطَرَف رَِدائِِه، و در حدیث انس به روایت احمد و مسلم این زیادت آمده است: 
َ
ُ�مَّ أ

ْو َ�ْفَعُل َهَكَذا«رَدَّ َ�ْعَضُه ىلَعَ َ�ْعٍض، َ�َقاَل: و َ�بََصَق ِ�يهِ 
َ
: سپس کنار ردای خود را »أ

و یا این چنین «دھن را در آن انداخت و اطراف آن را بر ھم نھاد و فرمود:  گرفت و آب
و این ارشاد و راھنمایی است که در دستمال آب دھن انداختن بھتر است، ». نماید

نماید. امام نووی، آب دھن  ھا می برای این که جلوگیری از انتشار بسیاری از بیماری
از دست راست ممنوع دانست، خواه در نماز و یا  انداختن را به طرف قبله و رو به رو و



ِة األحکاِم   ٢٣٢ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

خارج از نماز، در مسجد باشد یا در غیر آن. و ابوداود و ابن حبان از سائب بن خالد 
اند که مردی در نماز امام شد و در حال نماز آب دھن را به طرف قبله  روایت کرده

ین شخص امام فرمود: ا صانداخت، وقتی که آن شخص از نماز فارغ شد، رسول الله
شما نشود. یعنی پشت سر او نماز نخوانید، زیرا احترام قبله الزم است و مقتضی است 
که انسان در ھر عبادتی روی را به قبله نماید و شایسته نیست آب دھن را به سوی 

که از دست راست آب دھن نینداز، برای این  اند: این قبله انداختن. بعضی از علما گفته
نویسد در جھت راست بدن نشسته است و نماز  ای که حسنات را می است که فرشته

ی سیئات در  ی نویسنده مادر حسنات بدنی است و در آن سیئاتی نیست که فرشته

َما بََصقُت َ�ْن «روایت است که گفت:  سطرف چپ نشسته باشد. و از معاذ بن حبل
ْسلَْمُت 

َ
آب دھن را از دست راست ام،  از روزی که مسلمان شده: «»يَِميِ� ُمنُْذ أ

 «آمده است:  سو در روایت ابن ابی شیبه از حذیفه». ام نینداخته
َ

َعن يَِميِنِه فَإِنَّ َعن  َوال
ی  ی نویسنده و نه از سمت راستش، زیرا دست راست او فرشته: «»تُِب احلََسنَاِت اكيَِميِنِه 

آمده  سی امامهحدیث حذیفه موقوف است. و در روایت طبرانی از اب». حسنات است

وقتی که نماز : «»قَِر�نُُه َعن �ََسارِهو َعن يَِميِنهِ  كَملَ و يََدِي اهللا فَإِنَُّه َ�ُقوُم بَ�َ «است: 
ایستد و فرشته دست راست اوست و قرین او، یعنی شیطان،  خواند جلو خدا می می

 واهللا سبحانه وتعالی أعلم.آب دھن بر شیطان بیفتد رواست. ». دست چپ اوست

 :صانلَّيِبُّ  لََها َ�َقاَل  ،َسرَتَْت بِِه َجانَِب بَيِْتَها لقَاَل: اَكَن قَِراٌم ِلَعا�َِشةَ  َوَ�نْهُ  -٢٥٧
ِميِطي «

َ
 تََزاُل تََصاِو�ُرُه َ�ْعرُِض يِل يِف َصَاليِت  ،َ�نَّا قَِراَمِك َهَذاأ

َ
 .َرَواُه ابُلَخارِيُّ  ».فَإِنَُّه ال

ی نازک و یا کلفتی به چند رنگ بود که  پردهروایت است که گفت:  سو از انس
به عایشه  صاش را به آن پوشیده بود. رسول الله یک طرف از خانه لعایشه

 ».شود این پرده را دور کن، برای این که تصاویر آن در نمازم برایم نمایان می«فرمود: 
این  شود، باید برداشته شود. اما در ی تشویش نمازگزار می بنابراین ھرچه مایه

ی رنگارنگ و مصور خوانده شده است  حدیث داللتی بر بطالن نمازی که در برابر پرده
نمازی که در برابر آن پرده خوانده بود اعاده  صوجود ندارد، برای این که رسول الله

 نفرمود.
 صای که بر دیوار آویزند و رنگارنگ و مصور باشد. وقتی که رسول الله قرام: پرده
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جست، جا دارد که  ی نمازش دوری می ی منقوش و رنگارنگ در قبلها از وجود پرده
چه را که موجب از بین رفتن خشوع و حضور قلب در نماز باشد، جلو نماز  نمازگزار آن

که  گونه چیزھا ـ والله أعلم ـ کراھت تنزیھی است، برای این خود قرار ندھد. و حکم این
 کشد. به حرام نمی

يِب َجْهمٍ  َوا�ََّفَقا ىلَعَ  -٢٥٨
َ
نِْبَجاِ�يَِّة أ

َ
ِة أ لَْهتِْ� َ�ْن َصَاليِت فَإِ�ََّها « :َوِ�يهِ  ،َحِديِثَها يِف قِصَّ

َ
 ».أ

ای که ابوجھم،  ی خمیصه و بخاری و مسلم متفق ھستند بر حدیث عایشه در قصه
ھدیه فرستاد و در آن خمیصه اعالم، یعنی خط  صعامر به حذیفه، برای رسول الله

 ی ابی جھم را درخواست نمود. آن را برگرداند و انبجانیه صل اللهخط بود و رسو

نَّ انلَّيِبَّ  :لَ�ْن اَع�َِشةَ و لفظ حدیث چنین است: 
َ
ْعَالٌم،  صأ

َ
يَصٍة لََها أ َص�َّ يِف مَخِ

ا انرَْصََف قَاَل: ْعَالِمَها َ�ْظَرًة، فَلَمَّ
َ
 أ

َ
 « َ�نََظَر إىِل

َ
تُوِ� اْذَهبُوا خِبَِميَصيِت َهِذهِ إىِل

ْ
يِب َجْهٍم َوأ

َ
أ

لَْهتِْ� آنًِفا َ�ْن َصَاليِت 
َ
يِب َجْهٍم، فَإِ�ََّها أ

َ
نِْبَجاِ�يَِّة أ

َ
ابوجھم عامر بن حذیفه خمیصه،  :»بِأ

آن را  صفرستاد. رسول الله صیعنی لباسی که خط خط داشت برای رسول الله
ھایی که در آن بود نظر فرمود،  پوشید و در آن نماز خواند و در حال نماز یک بار به خط

این خمیصه را برای ابوجھم ببرید و انبجانیه ـ لباسی «از نماز که فارغ شد فرمود: 
و با ». خط ـ برایم بیاورید، زیرا آن چند لحظه پیش مرا از نمازم غافل کرد کلفت و بی
اش را  خمیصه، انبجانیه را درخواست کرد تا ابوجھم ناراحت نشود که ھدیهبرگردانیدن 

َعن اند. و ھمین حدیث به روایت امام مالک در موطا چنین است:  برگردانیده
هَدی أبُو َجهم بن ُحذيفة إىل رَُسوِل اهللا لاَع�َِشةَ 

َ
ْعالمٌ  صقَالَت: أ

َ
يَصٍة لََها أ  ،مَخِ

َالةَ  ا انرَْصََف، قَاَل ، فَ فََشِهَد ِ�يَها الصَّ يِب َجْهمٍ  ةِميَص رُدِّي َهِذهِ اخلَ « :لَمَّ
َ
 أ

َ
ِ� رواية َعنَها: و ،»إىِل

ْن َ�ْفِتنَِ� «
َ
َخاُف أ

َ
َالِة فَأ نَا يِف الصَّ

َ
 َعلَِمَها، َوأ

َ
ْ�ُظُر إىِل

َ
 .»ُكنُْت أ

ھدیه  صای را برای رسول الله گفت: ابوجھم بن حذیفه خمیصه لعایشه
در آن خمیصه نماز خوند. از نماز  صط خط داشت. رسول اللهفرستاد. آن خمیصه خ
ترسم مرا به خود  نمودم، می در نماز نظر به خط خمیصه می«که فارغ شد فرمود: 

 ».مشغول سازد. آن را برای ابوجھم برگردانید و انبجانیه او را بیاورید
ن چیزی ای برگردانید به جای آ شود: که اگر کسی ھدیه از این حدیث دانسته می

درخواست نماید تا ھدیه دھنده ناراحت نشود. در نماز لباس خط خط یا ھر لباسی که 
سازد نپوشد تا در نماز فقط به فکر طاعت خدا باشد و بس. و  فکر انسان را مشغول می
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ھای  که دل که پوشیدن لباس خط خط و مشغول کننده در نماز مکروه است و این این
یابد که او را از خشوع و حضور قلب  و خط در نماز اثری می طاھر و پاک از دیدن تصویر

دارد. بنابراین فرش مسجد و سجاده اگر نقش و نگار داشته باشد و نمازگزار را  باز می
 به خود مشغول کند، ھمین حکم را دارد. والله سبحانه و تعالی أعلم.

ِ  :قَاَل  سَجابِِر بِْن َسُمَرة َوَ�نْ  -٢٥٩  يَلَنْتَِهَ�َّ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ٌم يَْرَ�ُعوَن اقَوَ أ

 
َ

بَْصارَُهْم إىِل
َ
 تَرِْجَع إيَِلِْهمْ أ

َ
ْو ال

َ
َالةِ أ َماِء يِف الصَّ  َرَواُه ُمْسِلٌم. ».السَّ

مردمی که در «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله سو از جابر بن سمره
برند باید از این رفتار خودداری کنند، یا  ھا را به سوی آسمان باال می حال نماز چشم

یعنی ». گردد ھایشان به سوی ایشان باز نمی که اگر خودداری از آن نکردند، چشم این
 دھند. ھای خود را از دست می چشم

ه سوی آسمان نھی و وعید امام نووی در شرح مسلم فرمود: در باال بردن نظر ب
شدید است و اجماع بر آن نقل شده است و این نھی داللت بر حرام بودن آن دارد. ابن 

گوید: نماز شخص به باال بردن نظر به سوی آسمان  حزم از علمای مذھب ظاھری می
 شود. باطل می

قاضی عیاض فرمود: در غیر نماز در حال دعا علما اختالف دارند، بعضی آن را 
 اند. اند و بیشتر علما آن را جایز دانسته کروه دانستهم

٢٦٠- :ُ
َ

ِ  لَ�ْن اَع�َِشةَ  َوهل ةِ «َ�ُقوُل:  صقَالَْت: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ  َصَالَة حِبرَْضَ
َ

ال
ْخبَثَانِ  ،َطَعامٍ 

َ
 ُهَو يَُدافُِعُه األ

َ
 ». َوال

نماید که عایشه گفت: شنیدم از رسول  روایت می لاز عایشه /و مسلم
نماز نیست در حضور غذا و نه در حالتی که بول و غائط (ادرار «فرمود:  که می صالله

 ».آورند و مدفوع) به او فشار می
یعنی ـ والله أعلم ـ نماز باید با حضور قلب و راحت جسم ھمراه باشد، وقتی که غذا 

چنین وقتی که انسان از بول یا غائط یا باد در  ھم شود و حاضر است، دل حاضر نمی
شود و بدن ھم راحت نیست. بنابراین در چنان احوالی نماز  فشار است، دل حاضر نمی

نخواندن بھتر است تا اول خود را راحت کند و بعد نماز بخواند. چنانچه وقت تنگ 
صورت نماز بخواند و شود، در  آن  باشد و اگر با آن حالت نماز نخواند، نماز فوت می

نماز او صحیح است، اگرچه کراھت تنزیھی دارد. و از مذھب ظاھری نقل شده که نماز 
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 در آن حالت باطل است. والله سبحانه و تعالی أعلم.

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٢٦١
َ
نَّ انلَّيِبَّ  سأ

َ
يَْطاِن فَإَِذا َ�ثَاَءَب « قَاَل: صأ اتلَّثَاُؤُب ِمْن الشَّ

َحُدُ�مْ 
َ
ِمِذيُّ  َرَواُه ُمْسِلمٌ  ».َما ِاْستََطاعَ فَلْيَْكِظْم  أ ْ َالةِ « :َوَزادَ  ،َوالرتِّ  .»يِف الصَّ

فرمود: خمیازه از شیطان است، وقتی که یکی از شما خواست  صرسول الله
ترمذی در روایت اضافه نموده: ». تواند خمیازه بکشد، جلو آن را بگیرد تا آن جا که می

 ».ز شیطان استخمیازه در نماز ا«
و در خصوص خمیازه در صحیح بخاری ھم آمده که خمیازه در نماز از شیطان 

ی او به  برای این که شیطان از این گفته» ھا«است و ھنگام خمیازه کشیدن نگوید 
اند، رسول  افتد. و در حدیثی که امام احمد و بخاری و مسلم روایت کرده خنده می

 فرمود: صالله

َحُدُ�ْم فَلْيَ إَِذا «
َ
يَْطاَن يَْدُخُل  ىلَعَ ِ�يهِ  يََدهُ  َضعَ�ثَاَءَب أ وقتی « :»َمَع اتَلثَاُؤب فَإِنَّ الشَّ

که یکی از شما خمیازه کرد، دست بر دھانش بگذارد، زیرا شیطان ھنگام خمیازه 
 شود. والله أعلم. ی سستی او می یعنی شیطان مایه». رود کشیدن به درون بدن می

 اْلَمَساِجِد اُب بَ 
 بابی است در بیان احکام مساجد

مساجد جمع مسجد است و ھرگاه مقصود از مسجد محل اجتماع مردم برای نماز 
با جماعت باشد مسجد به کسر جیم است. و ھرگاه مقصود محل نھادن پیشانی برای 

تألیف ھیثمی » مجمع الزوائد«سجود باشد مسجد به فتح جیم است. در کتاب: 
 ست که داللت بر فضل مسجد دارد، بسیار است.احادیثی ا

ِ «قَالَْت:  لاَع�َِشةَ  َ�نْ  -٢٦٢ َمَر رَُسوُل ا�َّ
َ
ورِ  صأ ْن  ،بِِبنَاِء الَمَساِجِد يِف ادلُّ

َ
َوأ

َف  مْحَدُ  ،ُ�نَظَّ
َ
بُو َداوُدَ  ،َوُ�َطيََّب. َرَواُه أ

َ
ِمِذيُّ  ،َوأ ْ ُ  ،َوالرتِّ

َ
َح إِرَْساهل  .وََصحَّ

ھا  امر فرمود تا در میان خانه صروایت است که گفت: رسول الله لو از عایشه
 مسجد ساخته شود و دستور داد تا مساجد ھمیشه پاکیزه و خوشبو نگه داشته شود.

برای این امت ھمه جا محل نماز و عبادت است، چنان چه در حدیث صحیح آمده: 

رُض «
َ
من ھمه جای زمین مسجد و محل برای : «»َطُهوراً و َها َمسِجداً لكُّ ُجِعلَت يِل األ

اما مسجدی که حکم خاص دارد و حائض ». عبادت است و خاک آن پاک کننده است
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توانند در آن منزل بگیرند و اعتکاف نشستن در آن جایز است، جایی است  و جنب نمی
که به قصد مسجد ساخته شده و وقف نماز و عبادت شده باشد. اما اگر در جایی از 

خواند به آن جا مسجد گفته  خود با خانواده و بستگان نماز میمنزل مسکونی، 
شود، برای این که مسجد شدن مشروط است بر این که ھمراه با وقف آن و برای  نمی

گانه، امام ابوحنیفه و امام شافعی و امام احمد، وقتی  ی سه عموم باشد. در مذاھب ائمه
وقف موقت  سنزد مالک که محلی وقف مسجد شد، برای ھمیشه مسجد است. اما

تواند  خواھد مسجدی را پایین بیاورد و مسجد از نو بسازد، می جایز است. کسی می
ی خود را وقف موقت برای نماز  شود، خانه برای مدت یک سالی که مسجد ساخته می

اش به مالکیتش  نماید. مسجد که ساخته شد و مدت وقف موقت پایان یافت، خانه
 گردد. برمی

يِب ُهَر�َْرةَ  نْ َو�َ  -٢٦٣
َ
ِ  :قَاَل  سأ َُذوا ُ�بُوَر : «صقَاَل رَُسوُل ا�َّ ُ ايلَُهوَد: ِاختَّ قَاتََل ا�َّ
نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ 

َ
 ».َوانلََّصارَى« :َوَزاَد ُمْسِلمُ . ُمتََّفٌق َعلَيْه». أ

خدا لعنت فرماید «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله ساز ابوھریره
و در روایت مسلم ». شان را محل عبادت قرار دادند یھودیان را که قبرھای پیغمبران

خدا یھود و نصاری را لعنت فرماید که : «»انلََّصاریو لََعَن اُهللا ايلَُهودَ « آمده است:
 ».شان را مساجد و معابد ساختند قبرھای پیغمبران

روایت نمود که گفت: ام سلمه و ام حبیبه در  لو در صحیح مسلم از عایشه
ھایی بود، و موقع برگشتن  ھایی، یعنی مجسمه حبشه قبرھایی دیدند که در آنھا صورت

بازگو کردند. فرمود: آنان  صاز حبشه آن چه را که دیده بودند برای رسول الله
مرد بر قبر او عبادتگاھی  مردمی بودند که ھرگاه شخص صالحی از ایشان می

کشیدند. آنان نزد خداوند در روز قیامت  ساختند و آن اشکال را به تصویر می می
 ترین خلق ھستند. و لفظ حدیث: پست

مَّ َسلََمةَ  :قَالَت لَ�ْن اَع�َِشةَ 
ُ
مَّ َحِبيبََة َوأ

ُ
نَّ أ

َ
ِ  بأ َكِنيَسًة  صَذَكَرتَا لَِرُسوِل ا�َّ

 
َ
اِلُح «احلَبََشِة ِ�يَها تََصاِو�ُر، َ�َقاَل: بِ َها اتَ َرأ وئَلَِك إَِذا اَكَن ِ�يِهُم الرَُّجُل الصَّ

ُ
َ�نَْوا ىلَعَ َ�َماَت أ

ُروا ِ�يِه تِلَْك اتلَ  ِ �وِ اَص َ�رْبِهِ َمْسِجًدا، وََصوَّ اُر اخلَلِْق ِعنَْد ا�َّ وئَلَِك رِشَ
ُ
ِ يَْوَم  ر، أ ِعنَْد ا�َّ

 سلم.رواه م .»الِقيَاَمةِ 
اند که قبور آنان را بپرستند.   اند که نصاری غیر از عیسی انبیایی نداشته بعضی گفته
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اند که نصاری تابع یھودند، بنابراین انبیای یھود انبیای نصاری است. و  اینان ندانسته
باید دانست که نصاری عھد قدیم دارند، یعنی تورات و عھد جدید، یعنی انجیل و در 

 یھودند. اکثر احکام تابع

نِْبيَائِِهْم وََصاحِلِيِهْم َمَساِجدَ  اَكنُوا َ�تَِّخُذوَن ُ�بُورَ «و در روایت مسلم آمده است: 
َ
قبر «: »أ

 ».ساختند انبیاء و صالحانشان را عبادتگاه می
و در حدیثی که به روایت ابوداود و ترمذی و نسایی و ابن ماجه است از ابن 

ِ  نَ لَعَ «چنین روایت شده است:  بعباس ُقبُوِر، َوالُْمتَِّخِذيَن  صرَُسوُل ا�َّ
ْ
َزائَِراِت ال

جَ َعلَيَْها  ُ لعنت فرمود زنانی را که به زیارت قبرھا  صرسول الله« :»الَْمَساِجَد َوالرسُّ
افروزند. و  ھا بر آنھا می سازند و چراغ روند و مردمی که بر قبرھا عبادتگاه می می

پردازند و  ھا در آن جاھا به گریه و زاری می که زن اختصاص منع به زنان داد، برای این
دو یک امر  که زندگی و مرگ ھر دو در دست خداست و ھر شوند از این غافل می

ی کاینات  طبیعی ھستند و باید به ھر دو راضی بود، برای این که سنت و قانون ھمه
زنده این است که روزی باید بمیرند. و به جای گریه و زاری باید بر اموات رحمت 

 ھای او به جا آورد. ی نعمت فرستاد و شکر خدا را در برابر ھمه
شان برای  ی بر قبور پیغمبرانبیضاوی فرموده است: چون که یھود و نصار

دادند، رسول  ی خود در عبادتشان قرار می کردند و قبرھا را قبله شان سجده می تعظیم
ھا ساختند. اما اگر کسی مسجدی در  آنان را لعنت فرمودند، زیرا قبرھا را بت صالله

رو  که در نماز جوار قبر شخصی صالح بسازد و قصدش تبرک به نزدیکی او باشد، نه این
شود. و در  به آن بنماید و قصدش تعظیم او باشد چنین شخصی در آن وعید داخل نمی

اند و  ی مسجد قبر صالحی قرار داده شود که پھلوی دروازه بسیاری از جاھا دیده می
شود. و در  اند، بنابر این که نماز به سوی آنھا خوانده نمی علما آن را انکار ننموده
اند تا روزھای جمعه و عید به زیارت  ا در اطراف مسجد ساختهبسیاری از شھرھا قبور ر

اموات خودشان بروند و فاتحه برایشان بخوانندن. در مصر و در ھند و در جاھای دیگر 
گاه غیر از خدای یکتا را  چنین قبرھایی ھست. و نظر به این که مسلمان ھیچ

دست ندارد و کسی  پرستد و یقین عقیده بر این دارد که خدا ھیچ قدرتی در نمی
نیست که زندگی و مرگ و حیات بعد از مرگ و نفع و ضررش در دست خدا نباشد. و در 

ُقبُوِر،«صحیح مسلم است: 
ْ
ِْلُسوا ىلَعَ ال

َ
 جت

َ
 تَُصلُّوا إيَِلَْها ال

َ
 َعلَيَهاو َوال

َ
بر قبرھا : «»ال
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َال َتجِلُسوا «از علما  بعضی». منشینید و نماز به سوی آنھا نخوانید و نماز بر آنھا نخوانید
گونه  اند که برای قضای حاجت بر آنھا ننشینید، یعنی ھمان را تفسیر کرده» َعَلی الُقُبورِ 

احترامی به آنھا و قضای حاجت بر  که تعیم قبور و قبله قرار دادن آنھا حرام است بی
 آنھا نیز حرام است.

شد و در ھمه احوال ی دلش به سوی خدا با الحاصل: مسلمان باید ھمیشه دیده
خواھد از خدا بخواھد و زیارت صالحین به قصد اقتدا به ایشان باشد. و  چه می آن

ھدف اول و آخر او باشد. والله سبحانه و تعالی  صھمانند او شدن در پیروی از پیغمبر
 أعلم.

اِلُح َ�نَْوا ىلَعَ َ�رْبِهِ اَكنُوا إَِذا َماَت ِ�يِهْم الرَُّجُل ا«: لِمْن َحِديِث اَع�َِشةَ  َولَُهَما -٢٦٤ لصَّ
اُر اخلَلِْق « :َوِ�يهِ  ».َمْسِجًدا وئَلَِك رِشَ

ُ
 ».أ

اند:  آورده صی رسول الله از فرموده لاز حدیث عایشه /و بخاری و مسلم
مرد روی قبرش  یھود و نصاری وقتی شخص صالح و شایسته کاری از آنان می«

و نیز در آن آمده است: ». گاه خود قرار بدھند ساختند تا آن را قبله عبادتگاھی می
 ».آنان بدترین آفریدگان ھستند«

داند که ھیچ کدام اھل توحید  کسی که از عقاید یھود و نصاری اطالع دارد می
در برابر گفتار ». عزیر پسر خداست«یستند. مگر نه یھودیان گفتند: (عزیر بن الله): ن

مگر نه تثلیث و ». عیسی پسر خداست«نصاری که گفتند: (المسیح ابن الله): 
ھا خیلی بیش از این در کفر و خرافات  ی نصاری است. این پرستی دین و عقیده گانه سه

که حی ال یموت  ألبیند که برای خدای ن برود، میاند. و کسی که به واتیکا پیش رفته
ای به صورت پیرمردی ساخته و بر کرسی  است و شبیه و نظیری ندارد، مجسمه

خبری و جھالت دارند، دیگر  تا این حد بی ألی خدای اند. کسانی که درباره نشانده
 توان از آنان داشت! توقعی از دینداری می

شان و  اند و این دشمنی ھمگی سقوط کرده یھود و نصاری ھمه در اخالق به کلی
چه خودشان از آنھا محروم   پدید آوردن جنگ صلیبی ھمه برای از بین بردن آن

باشد. عفاف و پاکدامنی، توحید و خداپرستی، ایمان و طاعت، سالمت نسل  ھستند می
ی وا و نسب و وفور نعمت که نزد مسلمین است و از آنھا محرومند، آنان را بر این دشمن

شان است، اما  ھا که نفت باشد، در دست که حیات ملت داشته است. و مسلمین با این
رود. خدای متعال مسلمانان را بیدار و  شان به یغما می متأسفانه بر اثر ضعف و جدایی
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شان پایمال نشود. آینده از آن مسلمانان است و  ھوشیار سازد تا بیش از این حقوق
 عظمت اسالم نزدیک است. والله أعلم.دوران ھوشیاری و تجدید 

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٢٦٥
َ
فََرَ�ُطوُه �َِساِر�ٍَة  ،فََجاَءْت بِرَُجلٍ  ،َخيْالً  صقَاَل: َ�َعَث انلَّيِبُّ  سأ

 .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  .احلَِديَث  .الَمْسِجدِ ِمْن َسَوارِي 
ای از سواران را به  دسته صروایت است که گفت: رسول الله سو از ابوھریره

شان ثمامه بن أثالی را اسیر کرده و به مدینه آوردند و او را  طرف نجد فرستاد و رئیس
ھر بار  صھای مسجد بستند. رسول الله به ستونی از ستون صدر مسجد رسول الله

چه : «»يا ثاممه كما عند«پرسید:  رفت و از ثمامه می آمد نزد ثمامه می که به مسجد می
کشی که  کرد: اگر مرا بکشی، کسی را می ثمامه عرض می» اری، چه خواھشی داری؟د

گذاری  شود. و اگر منت بگذاری، منت بر کسی می خونخواه دارد و خونش ضایع نمی
 پردازم. کند. و اگر مال و سربھا بخواھی می که قدردانی می

کرد و برای امامت و نماز خواندن  این سؤال و جواب را با ثمامه می صرسول الله
بستند و در  دید که چگونه اصحاب صف می رفت. ثمامه به چشم خود می با اصحاب می

را  صکردند و به گوش خود قراءت رسول الله حرکات و سکنات از امام پیروی می
زده را به ھوش  دم غفلتکرد و مر ھای مرده را زنده می شنید. قراءتی که دل می
گاه می می ساخت و محبت رسول  آورد و مشرکان و کافران را به حقیقت اسالم آ
ثمامه «ساخت. بعد از سه روز فرمود: (اطلقوا ثمامه):  ھا مستحکم می را در دل صالله

گاه رفت  در دل ثمامه اثر کرد، آن صسخن و عمل و اخالق رسول الله». را آزاد کنید
آورد. و از مدینه به مکه رفت و در مکه  صآمد و ایمان به رسول الله و بدن شست و

آید، مگر با  به کفار قریش گفت: از این به بعد یک دانه گندم از یمامه برای شما نمی
 .صی رسول الله اجازه

شود که آمدن کافر به مسجد، اگر کاری داشته باشد یا  از این حدیث دانسته می
ز است. اگر قاضی در مسجد برای داوری نشسته است و نزد او امید ایمان او باشد جای

ی بدھکارش بیاید جایز  بیاید جایز است. اگر بدھکارش در مسجد است و برای مطالبه
آورد که یھودیان به خدمت رسول  می ساست. و در سنن ابوداود به روایت از ابوھریره

ر کافر در مسجد جایز شود که بستن اسی آمدند. و دانسته می در مسجد می صالله
است. و سؤال و جواب با اسیر کافر در مسجد جایز است. فقط مسجدالحرام مکه 



ِة األحکاِم   ٢٤٠ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

ْ ﴿ ی آفریدگار است: باشد، زیرا فرموده مستثنا می نزدیک « ﴾ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ فََ� َ�ۡقَر�ُوا
 و از حج و عمره منع شوند. ».به مسجدالحرام مکه نشوند

نَّ ُ�َمرَ  سَ�نْهُ وَ  -٢٦٦
َ
اَن يَنُْشُد يِف الَمْسِجدِ مَ  سأ قَْد ُكنُْت  :َ�َقاَل  ،فَلََحَظ إيَِلْهِ  ،رَّ حِبَسَّ

�ُْشدُ 
َ
 .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  .َوِ�يِه َمْن ُهَو َخْ�ٌ ِمنَْك  ،أ

به حسان بن  سروایت است که عمر سو در حدیث صحیح متفق علیه از ابوھریره
خواند.  د در حالی که ابیاتی از شعر خود را میعبور کر صثابت، شاعر رسول الله

ی چشم نظری به او افکند ـ بدین منظور که سرودن شعر در مسجد  از گوشه سعمر
گفت: من در ھمین مسجد شعر را در حضور بھتر از تو  سمطلوب نیست ـ حسان

 فرمود. خواندم و اعتراضی نمی می صخواندم. یعنی شعر را در حضور رسول الله می
خواند که با آنھا  که حسان در مسجد ابیاتی می امام بخاری اشاره فرمود به اینو 

کرد. و احادیثی ھم آمده که معارض  می صداد و دفاع از رسول الله جواب کافران می
این حدیث است، مثل حدیثی که ابن خزیمه روایت نموده و ترمذی فرموده صحیح 

 است:

�ِيِه عَ 
َ
ه قَال: َعن َعمرو بن ُشَعيب َعن أ ْشَعاِر  صاهللاِ  َ�َ� رَُسوُل «ن َجدِّ

َ ْ
َ�ْن َ�نَاُشِد األ

و وجه جمع ». منع فرمود از خواندن شعر در مسجدص رسول الله« :»يِف الَْمْسِجدِ 
میان این دو حدیث این است که از خواندن سرود و اشعاری منع شده است که از 

صحیحی در آن نباشد. اما  اشعار جاھلیت و یا در بطالت و بیھودگی باشد و غرض
و یا ترغیب  صخواندن علومی که به نظم است و اشعاری که بیان دفاع از رسول الله

ی تشویش نمازگزاران نباشد یا در  که مایه در طاعت است منعی ندارد، مشروط بر آن
 آیند. وقتی باشد که وقت نماز فرض نیست که مردم به مسجد می

ِ  قَاَل: قَاَل  سَ�نْهُ وَ  -٢٦٧ َمْن َسِمَع رَُجًال يَنُْشُد َضالًَّة يِف الَمْسِجِد « :صرَُسوُل ا�َّ
ُ َعلَيَْك  :فَلْيَُقْل   رَدََّها ا�َّ

َ
 .َرَواُه ُمْسِلم ».فَإِنَّ الَمَساِجَد لَْم ُ�نْبَ لَِهَذا ،ال

کسی که شنید مردی در «فرمود:  صروایت است که رسول الله سو از ابوھریره
ات را برنگرداند، زیرا مسجد برای  کند بگوید: خدا گمشده اش می مسجد طلب گمشده

 ».این گونه مسایل ساخته نشده است
مسجد برای ذکر و نماز و علم و امور خیر ساخته شده و ظاھرًا عبارت: (ال ردھا الله 



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٤١  َالصَّ

عبارت بر او واجب است یا مستحب؟ به  علیک) را به صدای بلند بگوید. و آیا گفتن این
رسد که واجب است. چنان چه کسی چیزی را در مسجد گم کرده یا از او  نظر می

افتاده است، در مسجد سؤال آن را نکند، بلکه بیرون مسجد از کسانی که داخل مسجد 
 آیند بپرسند. شوند و بیرون می می

ِ سَ�نْهُ وَ  -٢٦٨ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْ�تُْم َمْن يَِبيعُ « قَال: ص: أ

َ
ْو يَبْتَاُع يِف الَمْسِجدِ  ،إَِذا َرأ

َ
 ،أ

ُ َ�ُقولُوا 
َ

ُ جِتَاَرتََك هل ْرَ�َح ا�َّ
َ
 أ

َ
نَهُ  ،َرَواُه النََّسايِئُّ  ».: ال ِْمِذيُّ وََحسَّ   .َو�َلرتِّ

ھرگاه دیدید کسی را که در «فرمود:  صروایت است که رسول الله سو از ابوھریره
فایده سازد. خدا نفعی در  ات را بی کند به او بگویید: خدا معامله مسجد داد و ستد می

 ».ات قرار ندھد معامله

: »لَم تنَُب الَمَساِجد لَِهَذا«فرمود:  صو علت آن ھمان است که گفتیم: رسول الله
و ». فروش و معامله ساخته نشده استمساجد برای این گونه چیزھا از قبیل خرید و «

رَ�َح اهللا جِتَاَرتَ «ظاھرًا این کلمه: 
َ
 أ

َ
را به صدای بلند بگوید تا جلو او را بگیرد. اما  »كال

چه در مسجد خرید یا فروخت آیا بیع و خرید او صحیح است؟ ماوردی فرمود: به  چنان
نیست، بنابر نھی  اتفاق علما اگر کسی بگوید که خرید و فروش او در مسجد صحیح

 صریح از آن که در حدیث صحیح آمده دور از صواب نگفته است.

ِ  س(بن ُخَو�ِ�)َحِكيِم بِْن ِحَزاٍم  َوَ�نْ  -٢٦٩  ُ�َقاُم احلُُدوُد « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

ال
 �ُْستََقاُد ِ�يَها ،يِف الَمَساِجدِ 

َ
مْحَدُ  ».َوال

َ
بُو َداوَُد �َِسنٍَد  ،َرَواُه أ

َ
 .َضِعيٍف َوأ

اجرای حد شرعی و گرفتن َقَود و قصاص قتل نباید در «فرمود:  صرسول الله
 ».مسجد انجام بگیرد

زدن چھل چوب به شارب خمر، بریدن دست دزد، کشتن قاتل، ھیچ کدام در 
مسجد جایز نیست. مصنف در این جا حکم به ضعف سند آن نمود. و حاکم، ابن 

اند. مصنف در تلخیص فرمود:  ، احمد، دارقطنی و بیھقی نیز آن را روایت نمودهالسکن
البأس باسناده. اسناد این حدیث باکی ندارد. بنابراین، حدیث باال بر حرام بودن اجرای 

که مسجد برای این کارھا  حد شرعی و قصاص گرفتن در مسجد داللت دارد. برای این
 ساخته نشده است.

ترین  ن حزام: او پسر برادر خدیجه بنت خویلد، اولین و گرامیشرح حال حکیم ب
ی  باشد. امام نووی در تھذیب األسماء فرمود: او در کعبه می صھمسر رسول الله



ِة األحکاِم   ٢٤٢ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

مشرفه به دنیا آمده است. او در سال فتح مکه مسلمان شد. و از بزرگان قریش در 
 ٦٠یت به سر برد و سال در جاھل ٦٠سال عمر کرد،  ١٢٠جاھلیت و در اسالم است. 

سال در اسالم گذرانید. دارای چھار پسر است: عبدالله، خالد، یحیی، ھشام. ھر چھار 
ی منوره به  ی مکرمه و وفات او در مدینه ھستند. والدت او در مکه شتن از صحابه

 ھجری قمری است. ٥٤سال 

ِصيَب َسْعٌد يَْوَم اخلَنَْدقِ  لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -٢٧٠
ُ
ِ  ،قَالَْت: أ  صفرََضََب َعلَيِْه رَُسوُل ا�َّ

 .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  .يِلَُعوَدُه ِمْن قَِر�ٍب  ،الَمْسِجدِ َخيَْمًة يِف 
برای سعد بن معاذ در مسجد  صروایت است که گفت: رسول الله لاز عایشه

 خیمه زد تا او را از نزدیک عیادت و دیدار کند.
ی اول و دوم مسلمان شد و با  عقبهسعد بن معاذ، ابوعمرو أوسی انصاری میان 

او را  صی بنو عبداالشھل مسلمان شدند. رسول الله مسلمان شدن او ھمه
 سیداالنصار نامید. او دالوری بلندنام و بین جماعت خود مطاع و مسموم الکلمه بود.

در سال پنجم در جنگ خندق تیری به شاھرگ دست او اصابت کرد و خون آن بند 
خدا کرد و گفت: خدایا، مرا زنده بدار تا از یھود انتقام بگیرم، برای  نیامد. او رو به

قریظه فرستاد تا از ھمدستی و ھمکاری با  او را نزد یھود بنی صکه رسول الله این
ی خود با  کفار قریش که مدینه را محاصره کرده بودند دست بردارند و بر معاھده

شروع به بد و بیراه گفتن به جناب  استوار بمانند، اما آن نابخردان صرسول الله
که وقتی کفار قریش نومیدانه به مکه برگشتند و  ختمی مرتبت کردند. و شگفت این

رسول الله و اصحاب آنان را محاصره کردند، گفتند: بر حکم سعد بن معاذ رضایت 
اجرا شد زخم سعد تازه شد  سکه در برابر خیانت یھود دستور سعد داریم. و پس از این

 به شرف شھادت رسید. و
از بزرگان صحابه و از اسباب انتشار اسالم در مدینه و ھمیشه یار و  سسعد بن معاذ
ی موارد بود. او بعد از یک ماه از اصابت تیر به شاھرگ  در ھمه صفداکار رسول الله

 ھجری به شرف شھادت رسید. ٥٤دستش در ماه ذیقعده سال 

يُْت  َوَ�نَْها -٢٧١
َ
ِ قَالَْت: َرأ ِ�  صرَُسوَل ا�َّ  احلَبََشِة يَلَْعبُوَن يِف  ،�َْسرُتُ

َ
ْ�ُظُر إىِل

َ
نَا أ

َ
َوأ

 .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  .احلَِديَث  .الَمْسِجدِ 
پوشانید  را دیدم که مرا می صرسول الله«روایت است که فرمود:  لو از عایشه



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٤٣  َالصَّ

 ».کردم کردند، نگاه می و من به حبشیان که در مسجد بازی می

نَّ لَِعبَُهم « روایت بخاری:در 
َ
َِراِب َن اكأ

ْ
َرِق َواحل بازی شان با سپرھای پوستین : «»بِادلَّ

 ».و نیزه بود

ھا بازی  در مسجد با نیزه: «»يَلَعبُوَن يِف الَمسِجِد بِاحِلَراِب «و در روایتی از مسلم: 
 ».کردند می

ر مسجد به سپر و نیزه ھا د روزی که حبشی: «»َن يَوُم ِ�يد�وَ «و در روایت بخاری: 
 ».کردند روز عید بود بازی می

ی: (فی بیوت اذن الله ان ترفع و  اند: این حدیث منسوخ است به آیه و بعضی گفته
ی باال بردنش و یاد خدا کردن در آن را  ھایی که خدا اجازه در خانه«یذکر فیھا اسمه): 

 ».داد

تان نگه  مسجدھایتان را از کودکان: «»مْ َجنِّبُوا َمَساِجَدُ�ْم ِصبْيَانَ�ُ «و به حدیث: 
که حدیث ضعیف است. و آیه ھم  و این ادعای نسخ مردود است به دلیل این». دارید

ھیچ تصریحی بر آن ادعا ندارد و تاریخ ھم معلوم نیست تا منسوخ بودن آن معلوم 
 شود.

ست ھا در بیرون مسجد بوده است و این ھم مردود ا و گفته شده که بازی حبشی
بازی کردن آنان را در مسجد  سکه در بعضی از طرق حدیث آمده است که عمر به این

نَّ يِف ِدينِنَا «». بگذارشان«: (َدعُھم): دفرمو صانکار کرد و رسول الله
َ
َُهوُد أ تِلَْعلََم ايلْ

فراخی ھست و تا یھود بدانند که در دین ما : «»َسْمَحةِ ال ِنيِفيَّةِ احلَ ُت بِ ِعثْ بُ �ِ�ِّ وَ  فُْسَحةً 
 ».ام بدانند که من به دین اسالم دارای تسامح مبعوث شده

اند جایز بوده و  طبری شیخ المفسرین گفته است: برای حبشه که اجازه داده شده
که کار حبشه بازی نبوده و به وسایل جنگی مثل  برای غیر از آنان روا نیست. و این

 شود. سپر و تیر و نیزه بازی نامیده نمی
به بازی حبشیان در مسجد اجازه داد و فرمود که این دین  صل: رسول اللهالحاص

وسعت دارد و در روز شادمانی که روز عید باشد اظھار شادمانی جایز است. و اما نظر 
به سوی فرد معینی نبوده و نظر به سوی جمع و مردم بدون قصد شھوت  لعایشه

 آید. ھا پیش می وچهکه موقع بیرون رفتن از مسجد و در ک رواست، چنان

نَّ َويِلَدًة َسوَْداَء اَكَن لََها ِخبَاٌء يِف الَمْسِجدِ َوَ�نَْها -٢٧٢
َ
تِيِ�  ،: أ

ْ
ُث  ،فَاَكنَْت تَأ َ�تََحدَّ



ِة األحکاِم   ٢٤٤ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

 .احلَِديَث. ُمتَِّفٌق َعلَيْهِ  .ِعنِْدي
ی کوچکی در مسجد  چھره خیمه  روایت است که کنیزی سیاه لو از عایشه

آمد و با من  پرداخت ـ او نزد من می نظافت آن می داشت ـ به جاروب مسجد و

َ�ْوُم الْوَِشاِح ِمْن وَ «خواند:  آمد این بیت شعر را می کرد. ھربار که نزد من می وگو می گفت
َاِ� ، َ�َعاِجيِب َر�ِّنَا

ْ
�

َ
ُ�ْفِر أ

ْ
ِة ال َ  إِنَُّه ِمْن بَ�ْ

َ
ال

َ
آیی این  . به او گفتم: ھربار که نزد من می»أ

خوانی قضیه آن از چه قرار است؟ گفت که او کنیز یکی از قبایل عربی بوده  میبیت را 
است که او را آزاد کردند. روزی که ھمراه آنان بود، روسری سرخ رنگی از سر دختری 

کرد، گمان کرد که  جا عبور می خواری که از آن که ھمراھشان بود افتاد و مرغ گوشت
وجوی آن برآمدند و مرا متھم به  آنان به جستآن گوشت است و آن را ربود و پرید. 

خوار ھمان روسری را  برداشتن آن روسری کردند. من با آنان بودم که مرغ گوشت
میان آنان انداخت. گفتم: این ھمان روسری سرخ رنگ است که مرا به آن متھم کردید 

تھمت  و ھمه جای بدنم را به خاطر آن تفتیش نمودید و نیافتید در حالی که من از
ی  خیمه صآمد و مسلمان شد. در مسجد پیغمبر صبرئ بودم. او به خدمت پیغمبر

روزی که «کوچکی یا اتاق کوچکی داشت که منزلش بوده و معنی آن بیت این است: 
خوار ربوده بود و مرا متھم به آن کردند و ھمه جای  روسری سرخ رنگ را مرغ گوشت

خوار آن را میان ایشان  فتند، بعدًا مرغ گوشتبدنم را به خاطر آن تفتیش کردند و نیا
گاه باشید که او  انداخت و مرا تبرئه کرد. این روز از شگفتی ھای پروردگارمان است، آ

 ».مرا از دیار کفر نجات داد

�ٍَس  َوَ�نْ  -٢٧٣
َ
ِ  سأ اَرُ�َها « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ اُق يِف الَمْسِجِد َخِطيئٌَة َوَ�فَّ الزُبَ

  .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  ».نَُهاَد�ْ 
آب دھن در مسجد انداختن «فرمود:  صروایت است که رسول الله سو از انس

 ».ی آن دفن کردن آن است گناه است و کفاره
بصاق، بساق، بزاق. به صاد و سین و زا، به معنی آب دھن است که از دھن بیرون 

بًال حدیثی یاد شد که فرمود: انداخته شود و مادامی که در دھن است ریق نام دارد. ق
آب دھن ازجلو یا از دست راست انداخته نشود، بلکه از دست چپ یا زیر قدم انداخته 

ای از لباس یا دستمال انداخته شود و به ھم مالیده شود تا اثر آن  شود یا در گوشه
 ی آن را فقط دفن آن دانست. برود. و در این حدیث کفاره



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٤٥  َالصَّ

حدیث داللت بر عموم دارند و حدیث از دست چپ یا زیر امام نووی فرمود: ھر دو 
پا انداختن مخصوص به غیر مسجد است. و قاضی عیاض فرمود: آب دھن انداختن در 

ی حدیث بر آن  مسجد وقتی گناه است که دفن نشود، اگر دفن شد گناه نیست. و ائمه
که  صاز رسول اللهنظر دارند. و داللت بر آن دارد روایت احمد و طبرانی از ابوامامه 

َع يِف «فرمود:  کسی که بلغم یا آب : «»إِْن َدَ�نَُه َحَسنَةٌ فَ الَْمْسِجِد فَلَْم يَْدفِنُْه فََسيِّئٌَة،  َمْن َ�نَخَّ
دھن را در مسجد انداخت و آن را دفن نکرد، گناه است و اگر دفن کرد دفن کردنش 

 صآمده است که رسول اللهنیکی و حسنه است. در صحیح مسلم به روایت از ابوذر 
يِت وََجْدُت يِف َمَساِوِئ «فرمود:  مَّ

ُ
 تُْدَ�نُ  أ

َ
ھای  در بدی: «»انلَُّخاَعَة تَُ�وُن يِف الَْمْسِجِد ال

و سلف صالح ». اعمال امتم آب دھن و بلغمی یافتم که در مسجد باشد و دفن نشود
که ابوعبیده بن  که در سنن سعید بن منصور است این چنین فھم کرده بودند، چنان

الجراح شبی آب دھن را در مسجد انداخت و فراموش کرد آن را دفن کند، به خانه که 
ای از آتش گرفت و به مسجد رفت و آن را پیدا کرد و دفن نمود و  آمد یادش آمد. شعله

گفت: الحمدالله که امشب گناھی بر من نوشته نشد. و وجھی ھم یاد شد که گناه 
د که به طرف قبله یا از دست راست باشد، نه از دست چپ یا زیر شو وقتی محسوب می

پا. و این وجھی از جمع میان دو حدیث نامبرده دانسته شد. باید دانست که اگر مسجد 
فرش آن خاک است دفن آب دھن در آن مقدور است، اما اگر کف مسجد از سیمان یا 

و در این حالت باید آب  کاشی یا فرش قالی یا غیره است، دفن در آن مقدور نیست
ای از لباس باشد و در خانه آن را بشوید. و آب دھن حتی در  دھن در دستمال یا گوشه

غیر مسجد در معابر عمومی نیز باید دفن شود و اگر مقدور نباشد در دستمال انداخته 
شود و یا در سطل آشغال انداخته شود تا در کوچه نباشد که با حرارت آفتاب 

 ی آن منتشر شود و باعث سرایت امراض گردد. والله أعلم.ھا ب میکرو

ِ  سهُ َوَ�نْ  -٢٧٤ اَعُة َحىتَّ يَتَبَاَ� انلَّاُس يِف « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  َ�ُقوُم السَّ
َ

ال
ِْمِذيُّ  ».الَمَساِجدِ   الرتِّ

َّ
ْخرََجُه اخلَْمَسُة إِال

َ
َحُه ِا�ُْن ُخَز�َْمةَ  ،أ  .وََصحَّ

که مردم مباھات و افتخار کنند  شود تا این قیامت به پا نمی«مود: فر صرسول الله
 ».در ساختن مساجد

یعنی به زبان بگویند: مسجدی که من ساخته ام بھتر است از مسجدی که تو 
سازد از مسجد دیگران در زیبایی و  ای. یا عمًال بکوشد که مسجدی که او می ساخته



ِة األحکاِم   ٢٤٦ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

 د دیگران باشد.بلندی دیوار و نقش و نگار بھتر از مسج
ھای قیامت سعی کردن در زیبا ساختن و نقش و  رساند که از نشانه این حدیث می

این را دانست و امت خود را از آن برحذر  صنگار نمودن مساجد است. رسول الله
داشت. و ھمین مباھات و افتخار برای زینت و زیبا کردن مسجد باعث شده است که 

د. و در مناطق ثروتمندنشین مسجدی باشد که بتوان در مناطق فقیرنشین مسجد نباش
به جای آن صد مسجد را در دیار فقرا بنا کرد. و مسجدی با آن مجللی ساخته شود 

ای نداشته باشند که از آفتاب و باران و سرما و گرما در آن پناه  وایتام و فقرا خانه
ھا و بنای مراکز  نهھای بیھوده باعث شده است که از ایجاد کارخا گیرند. ھمین خرج

علمی و سعی در پیشرفت صنعت و علم جلوگیری شود. چه بسیار فقرا و ایتامی که اگر 
شدند که بسیاری از نیازھای مردم را  یافتند، نوابغی می ی تحصیل می ھزینه برای ادامه

کردند. و مصیبت باالتر از آن ساختن مساجد از وجه زکات است که فقرا از  برطرف می
 ی که خدا برایشان مقرر فرموده محروم شوند.ا بھره

ِ  بِابِْن َ�بَّاٍس  َوَ�نْ  -٢٧٥ ِمْرُت بِتَْشِييِد الَمَساِجدِ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ُ
 ،»َما أ

بُو 
َ
ْخرََجُه أ

َ
َحُه ِا�ُْن ِحبَّانَ  ،َداوُدَ أ  .وََصحَّ

ام به  مأمور نشده«فرمود:  صروایت است که رسول الله بو از ابن عباس
 ».کاری مسجدھا گچ

شاد، یشید، شیدًا و شاد البناء: طاله بالشید: الجص و نحوه. و بعضی تشیید بنا را 
خدا به من امر «اند. یعنی:  باال بردن و ارتفاع دادن و سفیدکاری نمودن تفسیر کرده

اجد عبادت و آباد زینت مس». کاری و باال بردن مساجد بپردازم نفرمود تا به زینت
کردن آنھا به اخالص است و قصد از بنای مسجد، پناه داشتن از گرما و سرما و باران و 

کاری.  آفتاب است، نه اظھار تجمل. و مسجد باید به نمازگزاران زیبا باشد نه به زینت
ی  ی نخل و سقف آن از شاخه ھای آن از تنه ستون صمسجد نبوی در عھد رسول الله

کرد و کف  ر و فرش مسجد از خاک بود و موقع بارندگی سقف چکه مینخل و حصی
فرمود، ھمین مسجد  میان آب و گل سجود می صشد و رسول الله آلود می مسجد گل

در آن مردانی تربیت یافتند که دنیا را به نور ایمان و توحید روشن ساختند و نور 
ین محمدی عدالتی به درخشان قرآن و سنت را در سراسر عالم بسط دادند و با د

 صی رسول الله دیدند. خانه جھان ارزانی داشتند که قبل از آن به خواب ھم نمی



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٤٧  َالصَّ

یافت.  ی نخل تشکیل می ھفت گز مربع مساحت آن بود. دیوار چھار طرف آن از شاخه
ھا و ھمان  کردند. ھمین خانه با ازواج طاھرات در آنھا زندگی می صو رسول الله

 لرزاند. اش دنیا را می مسجد با آن سادگی
آن را  سنیاز به تعمیر داشت. اما عمر سدر ایام خالفت عمر صمسجد رسول الله

بود باقی بماند و تغییری  صکرد تا به ھمان حالتی که در عھد رسول الله تعمیر نمی
داشت باقی گذاشته شده بود به  صبر ھمین وضعی که در عھد رسول اللهنکند. اگر 

گاه نظر به زیبایی ظاھر نداشته است  ھیچ صکرد که پیغمبر اسالم جھانیان ثابت می
ی  شد. اما به آن حالت گذاشته نشد و گفته و خود یک اثر بسیار با برکت محسوب می

 صادق آمد: بابن عباس

َُهوُد َوانلََّصارَى«: بسقال ابن عباتمام الحدیث:  و این  »لزَُتَْخِرُ�نََّها َكَما زَْخَرفَِت ايلْ
: قسم به خدا که شما مسلمانان به نقش بمدرج است در حدیث از کالم ابن عباس

گونه یھود در معابد و نصاری در کلیساھا  پردازید، ھمان و نگار مساجد و زینت آنھا می
 انجام دادند.

از زخرف گرفته شده و زخرف: به معنی طالست. و مزخرف: به ی: لتزخرفنھا:  کلمه
شود: مزخرف است، یعنی طال نیست،  معنی آب داده شده به طال. و این که گفته می

رود و حقیقتش نمایان  گذرد که آب طال از آن می بلکه آب طال داده شده و دیری نمی
 شود. می

مد، تغییری در مسجد رسول عمر با آن ھمه فتوحات که در ایام خالفت او پیش آ

ِ�نَّ انلَّاَس «ھای نخل که پوسیده بود، عوض کرد و فرمود:  نداد و ھمان شاخه صالله
َ
أ

َر َ�تَْفنِتَ انلَّاَس  ْو تَُصفِّ
َ
َر أ َمِّ

ُ
ْن حت

َ
مردم را از باران پناھگاھی بسازد و : «»ِمَن الَمَطِر، َو�ِيَّاَك أ

 ».رخ یا زرد نمایی و مردم را به فتنه بیندازیدارم از این که آن را س تو را بر حذر می
در ایام خالفت  سدر ایام خالفت خود چیزی بر مسجد نیفزود، اما عمر سابوبکر

ی نخل و دیوار خشتی و سقف آن از شاخه و  ھایی از تنه خود بر آن افزود، ولی با ستون
دانست اگر در آن  برگ نخل، بر ھمان حالتی که در عھد رسول داشت، برای این که می

 ماند. شود و چیزی از حالت اولی برایش نمی کم تغییر داده می تغییری داده شود، کم

خَرَج ابلُ 
َ
نَّ َمْسِجدَ «: بَخارِيُّ ِمن َحِديِث ابن ُ�َمرأ

َ
 صهاَكَن ىلَعَ َ�ْهدِ  صهأ

َِر�ُد، َوُ�ُمَدُه َخَشُب انلَّْخلِ 
ْ
، وََسْقَفُه اجل نِبِ

 .»َمبْنِيًّا بِاللَّ



ِة األحکاِم   ٢٤٨ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

ساختمان مسجد رسول «روایت کرده است که:  ببخاری از حدیث ابن عمر
و سقف آن از چوب نخل و  ساخته شده بود از خشت صدر عھد رسول اللهص الله

ابوبکر چیزی بر آن نیفزود و عمر بر آن افزود، اما با ». ی نخل ھای آن از تنه ستون
داشت. عثمان در عھد خود چیزی بر  صحفظ ھمان حالتی که در عھد رسول الله

آرایی و نقش و نگار  مسجد نیفزود، ولی سنگ و گچ در آن به کار برد، اما به حد زینت
 نرسید.
که عثمان نقش و نگاری در آن به کار نبرده بود، باز ھم مورد اعتراض  ا اینو ب

 را تغییر داده است. صصحابه قرار گرفت که چرا مسجد رسول الله
و ولید بن عبدالملک بن مروان اولین کسی است که مسجد را به کلی تغییر داد و 

به بود و مردم از ترس بنا به نقش و نگار مسجد را گذاشت، اما عھد او آخر ایام صحا
 فتنه اعتراضی نگرفتند.

�ٍَس  َوَ�نْ  -٢٧٦
َ
ِ  سأ يِت « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ مَّ

ُ
ُجوُر أ

ُ
َّ أ َحىتَّ الَقَذاةُ  ،ُعرَِضْت يلَعَ

بُو َداوُدَ  ».ِمْن الَمْسِجدِ ُ�ْرُِجَها الرَُّجُل 
َ
ِمِذيُّ َواْستَْغَرَ�هُ  ،َرَواُه أ ْ َحُه ِاْ�ُن ُخَز�َْمةَ  ،َوالرتِّ  .وََصحَّ

ھایی  نشان من داده شد ثواب«فرمود:  صروایت است که رسول الله سو از انس
 ».برد رسد، حتی خار و خاشاکی که شخص از مسجد بیرون می که به امتم می

چیزھای ریز و اندکی مثل خار و خاشاک که از مسجد بیرون  قذاة: بر وزن حصاة
حدیث داللت  دارد که داخل کردن خار و خاشاک به مسجد شود. و مفھوم  برده می

 گناه است. و بیرون بردن آن ثواب است.

يِب َ�تَاَدةَ  َوَ�نْ  -٢٧٧
َ
ِ  سأ َحُدُ�ْم الَمْسِجَد « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
فََال إَِذا َدَخَل أ

َعتَْ�ِ َ�ْ 
ْ
َ َر�  .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  ».ِلْس َحىتَّ يَُص�ِّ

ھرگاه یکی از شما به «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله سو از ابوقتاده
و این دو رکعت سنت تحیت ». مسجد داخل شد ننشیند تا اول دو رکعت نماز بخواند

 مسجد است.
است و بعضی از علما تحیت مسجد را جمھور علما برآنند که تحیت مسجد سنت 

شد امر  که به ھر کسی که داخل مسجد می صاند بنابر اوامر رسول الله واجب دانسته
فرمود تا نماز سنت تحیت مسجد را بخواند. اما مسجدالحرام مکه، تحیت آن طواف  می

است و بعد از طواف دو رکعت طواف است. در مسجدالحرام مکه ھمیشه سنت تحیت 



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٤٩  َالصَّ

ھاست. اگر در  جا اوقات کراھتی ندارد و این معتمد مذھب ما شافعی ھست و آنمسجد 
مسجد الحرام قصد طواف نداشته باشد، خواندن دو رکعت سنت تحیت مسجد سنت 
است. و در اوقات کراھت نماز، مثل بعد از نماز فرض صبح و نماز فرض عصر، معتمد 

ھر نمازی که سبب آن متقدم باشد، ھا در وقت کراھت نمازھای نافله،  مذھب ما شافعی
خواند.  گیرد و پس از آن سنت وضو را می خواند. مثل سنت وضو که اول وضو می می

خواند. ھر نمازی که  شود و سپس سنت تحیت مسجد را می اول داخل به مسجد می
 دارای سبب متقدم است خواندن آن در اوقات کراھت نماز رواست.

تا اول سنت تحیت مسجد را بخواند، اگر نشست  در حدیث آمده است که ننشیند
تحیت مسجد فوت شده است. اما در صحیح ابن حبان آمده است که مردی به مسجد 

ای؟ گفت: نه.  از او پرسید: سنت تحیت مسجد را خوانده صآمد و نشست. رسول الله
فرمود: برخیز و دو رکعت سنت تحیت مسجد بخوان. اگر داخل به مسجد شد و دید 

شود، نماز تحیت مسجد نخواند و ھمراه با امام جماعت نماز  ی نماز گفته می امهاق
فرض را بخواند. و سنت تحیت مسجد به ھر نماز دیگری خواه فرض و یا سنت حاصل 

شود. اگر صحرا نماز عید یا غیره خوانده شود، تحیت ندارد، برای این که سنت  می
 تحیت اختصاص به مسجد دارد. والله أعلم

َالِة بَ   اُب ِصَفِة َالصَّ
اإلحرام و قیام و رکوع و سجود  ب�ة�تبابی است در بیان چگونگی نماز: از 

 ...و

يِب ُهَر�َْرةَ  َ�نْ  -٢٧٨
َ
نَّ انلَّيِبَّ  سأ

َ
ْسِبِغ الوُُضوءَ «قَاَل:  صأ

َ
َالِة فَأ  الصَّ

َ
ُ�مَّ  ،إَِذا ُ�ْمُت إىِل

ْ  ،اْستَْقِبِل الِقبْلَةَ  َ َمَعَك ِمْن الُقْرآنِ  ،فََكربِّ  َما تَيرَسَّ
ْ
ُ�مَّ  ،ُ�مَّ اْرَكْع َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َراِكًعا ،ُ�مَّ ِاقَْرأ

ُ�مَّ  ،ُ�مَّ اْرَ�ْع َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َجالًِسا ،ُ�مَّ اْسُجْد َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َساِجًدا ،اْرَ�ْع َحىتَّ َ�ْعتَِدَل قَائًِما
 ،ُ�مَّ اْسُجْد َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َساِجًدا ،ُ�مَّ اْرَ�ْع َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َجالًِسا ،َساِجًدا اُْسُجْد َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ 

بَْعةُ  ».ُ�مَّ اْ�َعْل َذلَِك يِف َصَالتَِك لُكَِّها ْخرََجُه السَّ
َ
 َواللَّْفُظ لِلْبَُخارِيِّ  ،أ

 ».ائًِماَحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ قَ «ِلٍم: بِإِْسنَاِد ُمسْ  ةَوِالبِْن َماجَ 
ھرگاه قصد نماز خواندن «فرمود:  صروایت است که رسول الله ساز ابوھریره

گاه از قرآن  نمودی وضوی کامل بگیر. پس از آن رو به قبله بایست و بگو: الله اکبر، آن
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که در رکوع آرام بگیری.  شود بخوان. سپس به رکوع برو تا این ھرچه برایت میسر می
یا تا این که در اعتدال راست بایستی. پس از آن به سجود برو تا پس از آن از رکوع باال ب

که در سجود آرام بگیری، پس از آن از سجود باال بیا تا این که بنشینی و در این  این
نشستن آرام بگیری، پس از آن دوباره به سجود برو و در آن آرام بگیر. پس از آن 

 ».ی نمازت انجام بده ھمین روش را در ھمه
حدیث را بخاری و مسلم و احمد و ابوداود و ترمذی و نسایی و ابن ماجه روایت این 

حتی تطمئن «اند. و لفظ حدیث برای بخاری است. و ابن ماجه به اسناد مسلم  کرده
 آورده است.» حتی تعتدل قائما«را به جای » قائما

مْحََد وَ بن َرافِع يِف َحِديِث ِرفَاَعَة  َوِمثْلُهُ  -٢٧٩
َ
 .»َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ قَائًِما: «ابِْن ِحبَّانَ ِعنَْد أ

مْحَدَ  -٢٨٠
َ
قِْم ُصلْبََك َحىتَّ تَرِْجَع الِعَظامُ « :َوِأل

َ
 .فَأ

يِب َداوَُد ِمْن َحِديِث ِرفَاَعَة بِْن َرافٍِع:  ،َولِلنََّسايِئِّ  -٢٨١
َ
 «َوأ

َ
َحِدُ�ْم  إِ�ََّها ال

َ
تَِتمُّ َصَالُة أ

ُ ىتَّ �ُْسِبَغ الوُُضوَء حَ  َمَرُه ا�َّ
َ
َ  ،َكَما أ َ ا�َّ  . »َوُ�ثِْ�َ َعلَيْهِ  ،َوَ�َْمَدهُ  ،َ�َعاىلُ�مَّ يَُ�ربِّ

َ « :َوِ�يَها  فَامْحَِد ا�َّ
َّ

 َو�ِال
ْ
ْهُ  ،فَإِْن اَكَن َمَعَك قُْرآٌن فَاقَْرأ  ».وهلِّلْهُ  ،َوَ�ربِّ

يِب  -٢٨٢
َ
مِّ الُقْرآِن وَ «َداوَُد:  َوِأل

ُ
 بِأ

ْ
ُ ُ�مَّ ِاقَْرأ  ».�َِما َشاَء ا�َّ

 ».ُ�مَّ بَِما ِشئَْت «َوِالبِْن ِحبَّاَن:  -٢٨٣
و مانند روایت ابن ماجه است در حدیث رفاعه بن رافع (بعد از رکوع): (حتی 

و در روایت احمد از رفاعه: ». که در حال ایستادن آرام بگیری تا این«تطمئن قائما): 
و در روایت نسایی و ». ھا به جای خود برگردند که استخوان کمرت را راست کن تا این«

شود تا  یقینًا نماز ھر یک از شما کامل نمی«ت که: ابی داود از حدیث رفاعه آمده اس
ی مائده به او امر  سوره ٦ی  چنان که خدا در آیه آن». بگیریدکه وضو را کامل  این

و ثنای پروردگار را به جا  گوید و حمد بیرة اإلحرام میکفرمود: پس از وضوی کامل ت
 آورد. می

بیرة اإلحرام چیزی از قرآن اگر از حفظ کآمده: بعد از تو در روایت نسایی و ابوداود 
 گو.داری بخوان و اگر نه الحمدالله، الله أکبر، ال إله إال الله ب

چه خدا  و آن ی فاتحه بخوان بیرة اإلحرام سورهکروایت ابوداود: بعد از تو به 
 ھای دیگر. خواھد از سوره می

ھای دیگر قرآن  خواھی از سوره چه می و به روایت ابن حبان: بعد از فاتحه آن
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 بخوان.
ء صالته. و این حدیث شامل  این حدیثی است مھم و معروف به حدیث: المسی

تعلیم واجبات نماز است و این که ھر کسی که قصد نماز دارد باید اول وضو را کامل 
 ی زیر آمده است: که در آیه بگیرد، چنان

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ�  ٱ�َّ لَٰوةِ  َءاَمُنٓوا ْ فَ  ٱلصَّ يِۡديَُ�ۡم إَِ�  ٱۡغِسلُوا

َ
وُُجوَهُ�ۡم َو�

ْ وَ  ٱلَۡمَرافِقِ  رُۡجلَُ�ۡم إَِ�  ٱۡمَسُحوا
َ
 .]٦[المائدة:  ﴾ٱلَۡكۡعَبۡ�ِ بُِرُءوِسُ�ۡم َوأ

فرماید از قبیل شستن رو و دو دست تا دو آرنج و  که در آن فرائض وضو را معین می
که در  ھای وضو را بیان نفرمود، برای این سنت مسح سر و شستن دو پا تا قوزک. و
بیرة اإلحرام و وجوب لفظ وارد آن: کبر وجوب تسنت وارد است. حدیث داللت دارد 

که در روایت طبرانی از حدیث رفاعه به این لفظ آمده است: ثم یقول:  الله اکبر. چنان
زیمه و ابن حبان از که در روایت ابن ماجه و صحت آن از سوی ابن خ الله اکبر. و چنان

َالِة اْ�تََدَل إَِذا قَ «آمده است که:  صحدیث ابی حمید در مورد عمل پیامبر  الصَّ
َ

اَم إىِل
 َوَرَ�َع يََديِْه،  قَائًِما

َ
چنین روایت بزار به اسناد صحیح علی شرط  و ھم .»رب�ُ�مَّ قَاَل: اهللا أ

 «مسلم آمده است: 
َ
 اك صنَّهُ �

َ
َالِة قَاَل: اهللا أَن إَِذا قَاَم إىِل . و حدیث داللت دارد »رَب �الصَّ

 َصَالةَ «که در روایات متظاھره آمده است:  بر وجوب قراءت قرآن: اول فاتحه چنان
َ

 ال
مِّ ال

ُ
داند، اما اگر فاتحه بداند:  چه از قرآن می . اگر فاتحه نداند، آن»تَاِب كلَِمن لَم يَقَرأ بِأ

َ َمَعَك مِ  إِقَرأ« که در روایت ابوداود:  شود. چنان حمل بر فاتحه می »َن الُقرآنَما تَيرَسَّ

مِّ ال فَاقَرأ«
ُ
مِّ «آمده است. و در روایت آمد و ابن حبان آمده است:  »تَاِب كبِأ

ُ
ُ�مَّ اقَرأ بِأ

ھای  خواھی از سوره چه می ؛ سپس فاتحه بخوان و بعد آن»الُقرآن ُ�مَّ اقَرأ بَِما ِشئَت 

: »َعة� رَ لكِّ تَاب يِف كبَاُب فَرِض الُمَص�ِّ فَاحِتَة ال«ان پس از عنوان: قرآن بخوان. و ابن حب
فرمود: و وقتیکه تصریح به ». فرض است بر نمازگزار خواندن فاتحه در ھر رکعت«

شود بر فاتحه، برای  حمل می» اقرأ ما تیسر«قراءت فاتحه در ھر رکعت آمده است: 
داند.  که از حالت مصلی دانست که فاتحه نمی با ایناند.  دانسته که ھمه فاتحه را می این

َر َمَعَک ِمَن الُقرآن«یا این که مقصود از  بعد از قرآءت فاتحه است از آیات و » َما َتَیسَّ
داند اذکار، مثل تحمید و تکبیر  ھای دیگر. و حدیث داللت دارد که اگر قرآن نمی سوره

انَ اهللا آمده بر تعیین الفاظ: و تھلیل و تسبیح به جای آن بخواند. و حدیثی بحَ  سُ
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اهللاِّ ِوَ الَ إلهَ إِالَّ اهللاُو ولَ و ربَ كاهللاُ أو احلَمدُ ظِيمو الَ حَ ِّ العَ يلِ ةَ إِالَّ بِاهللاِ العَ وَّ و در حدیث . الَ قُ
داللت است بر وجوب رکوع و وجوب آرام گرفتن در رکوع. و وجوب اعتدال و وجوب 

وب سجود و وجوب آرام گرفتن در سجود و وجوب آرام گرفتن در اعتدال. و وج
نشستن میان دو سجده و وجوب آرام گرفتن در آن. و وجوب سجود دوم و وجوب آرام 
گرفتن در سجود دوم. و از حدیث معلوم شد که واجب است قراءت فاتحه در ھر رکعت 

داند،  ھیچ نمیداند و اگر از قرآن  چه از قرآن می ھای نماز. اگر فاتحه نداند آن از رکعت
اذکار تسبیح و تحمید و تھلیل و تکبیر بخواند. و واجب است بر مسلمان بالغ عاقل، 
آموختن ارکان نماز و فاتحه. اگر یاد گرفتن فاتحه را توانست و یاد نگرفت قضای آن 
نمازھایی که در آنھا قصور نموده و فاتحه در آنھا نخوانده است واجب است. و وجوب 

َالة«ی  این حدیث تصریح به آن نشده است، اما کلمه نیت اگر چه در  الصَّ
َ

، »إَِذا قُمَت إىِل

عَماُل بِانلِّيَّاِت «یعنی ھرگاه قصد نماز نمودی، و حدیث صحیح مشھور: 
َ
در  »إِ�ََّما األ

که امام  وجوب نیت در ھر عبادتی کامًال صراحت دارد. و مقصود از نیت، چنان

قصد به دست آوردن رضای خدا و  مرضاة اهللا تعالی، النية: ابتغاءفرمود:  /غزالی
شد، برای  که مقصود از نیت قصد بود نیت الزم نمی استحضار عظمت خداست. چنان

خواھد انجام بدھد قصد آن عمل خواھی نخواھی قبل از  که ھر عملی که انسان می این
ی  ست که مایهکه نیت ا آید و نیت منتھای ضرورت را دارد، برای این آن عمل پیش می

سازد. و مراتب  شود. و عبادت را از عادت جدا می می استحضار عظمت خدای تعالی
کند. جدا شدن فرض از واجب و جدا شدن واجب از سنت ھمه  عبادت را از ھم جدا می

ی  ی رمضان. واجب مانند روزه گیرد. فرض مثل فرض روزه ی نیت انجام می به وسیله
ی روز عرفه. در نماز، زکات، روزه، حج و عمره جدا کردن  نذر، و سنت مثل نیت روزه
گیرد. نیت از امور بسیار مھم است. و  ی نیت انجام می مراتب آنھا از ھم به وسیله

گویند کمک خدا به بنده به حسب نیت اوست کامًال درست است. و از  که می این
است که ھمین  ی واجبات نماز که در این حدیث نیامده است تشھد آخر نماز جمله

 تشھد و نشستن برای آن ھر دو از فرایض نماز است. والله سبحانه و تعالی أعلم.

اِعِديِّ  َوَ�نْ  -٢٨٤ يِب مُحَيٍْد السَّ
َ
يُْت  سأ

َ
َ َجَعَل يََديِْه َحْذَو  صرَُسوَل اهللاقَاَل: َرأ إَِذا َكربَّ

ْمَ�َن يََديِْه ِمْن ُرْكبَتَيْهِ  ،َمنِْكبَيْهِ 
َ
َسُه ِاْستَوَى َحىتَّ  ،هُ ُ�مَّ َهرَصَ َظْهرَ  ،َو�َِذا َرَ�َع أ

ْ
فَإَِذا َرَ�َع َرأ

ابِِضِهَما ،َ�ُعوَد لُكُّ َ�َقاٍر َماَكنَهُ 
 قَ

َ
ْطَراِف  ،فَإَِذا َسَجَد وََضَع يََديِْه َ�ْ�َ ُمْفرَتٍِش َوال

َ
َواْستَْقبََل بِأ
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َصابِِع رِ 
َ
ْكَعتَْ�ِ َجلََس ىلَعَ رِْجِلِه اليرُْسَى َونََصَب ايلُْمَ�  ،ْجلَيِْه الِقبْلَةَ أ  ،َو�َِذا َجلََس يِف الرَّ

ْخَرى
ُ
َم رِْجلَُه اليرُْسَى َونََصَب األ ِخَ�ِة قَدَّ

َ
ْكَعِة األ  ».َوَ�َعَد ىلَعَ َمْقَعَدتِهِ  ،َو�َِذا َجلََس يِف الرَّ

ْخرَ 
َ
 .َجُه ابُلَخارِيُّ أ

اش. نسبت به ساعده دارد که پدر  وحمید ساعدی: ابوحمید: مشھور است به کنیهاب
خزرج است. نام پدر ابوحمید عبدالرحمن است، اھل مدینه است. وفاتش در اواخر 

 یا مقارن آن در مدینه است. ٥٩خالفت معاویه یعنی سال 
ه نماز موقعی ککه در  صروایت شده که گفت: دیدم رسول الله ساز ابوحمید

وقتی که گفته  برد. ـ اش باال می گفت دو دستش را تا برابر شانه بیرة االحرام میکت
شود برابر دو گوش یعنی  شود برابر شانه، یعنی دو کف دست او و وقتی که گفته می می

رفت، با دو دستش دو زانویش را  سر انگشتان دو دستش ـ و وقتی که به رکوع می
نمود به طوری که سر و شانه و کمر با ھم  گرفت، پس از آن سر و کمر را راست می می

را پایین بیندازد و نه باال بگیرد. و موقعی که سر را از رکوع باال  برابر باشند، نه سر
ایستاد تا ھر یک از فقرات کمر جای خودش قرار بگیرد. و موقعی  آورد، راست می می

نھاد به طوری که نه آن دو را پھن و  رفت دو دست خود را بر زمین می  که به سجود می
نھاد  رد، یعنی دو کف دست را بر زمین میک کرد و نه آن را جمع می فرش بر زمین می

نمود. و ھر  گرفت. و سرانگشتان دو پا به سوی قبله می و دو آرنج را از پھلو دور می
نشست و پای راست را  نشست بر پای چپ می وقت بعد از دو رکعت برای تشھد اول می

اخیر  گویند. و ھر موقع برای تشھد ی افتراش می گرفتند که آن را جلسه راست می
کرد  نشست، یعنی پای چپ از زیر پای راست بیرون می نشست به صورت متروک می می

 نشست. و بر باسن خود می
شود از این جھت که این حدیث را ابوحمید قوًال  مسایلی مربوط به این حدیث می

ن برد بیرة االحرام: گفتن الله أکبر و باالکدر تبیان داشته و عمًال نیز انجام داده است: 
که اول دو دست را باال  دو دست به ھمراه آن، و ھمین معتمد است. و قول دوم این

 صنَ اك«فرمود. و حدیث صحیحین مؤید قول اول است:  برد و سپس تکبیر می می
ُ �يَرَ�ُع يََديِه ِحَ� يُ  و قول دوم موافق روایت ابوداود است که به اسناد حسن روایت  »ربِّ

که ابتدای  باشد. و قول سوم این سلم به روایت ابن عمر مینمود و دلیل آن در صحیح م
باال بردن دو دست با ابتدای تکبیر و انتھای باال بردن دو دست با انتھای تکبیر ھمراه 
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باشد و مصنف این قول را تصحیح فرمود و آن را به جمھور علما نسبت داد. ابوعبدالله 
بیرة ک بردن دو دست موقع تبر آن متفقند ھمین باالحاکم گفت: سنتی که ھمه 

ی مبشره و صحابه پس از  ه خلفای راشدین و عشرهاالحرام تا برابر دو دوش است ک
 آنان بر آن متفقند. والله أعلم.

اما جلوس در تشھد: نزد امام ابوحنیفه تمام تشھدھای نماز به صورت افتراش است. 
در تشھد  سد امام شافعیو نزد امام مالک، تمام تشھدھا به صورت متورک است. و نز

اول به صورت افتراش است و در تشھد اخیر به صورت متورک است. والله سبحانه و 
 تعالی أعلم.

يِب َطاِلٍب  َوَ�نْ  -٢٨٥
َ
ِّ بِْن أ ِ  سيلَعِ َالِة قَاَل:  صَ�ْن رَُسوِل ا�َّ  الصَّ

َ
نَُّه اَكَن إَِذا قَاَم إىِل

َ
�

َر « ي َ�طَّ ِ
ْهُت وَْجِ� لِ�َّ َمَواِت وَجَّ ِ��َ  السَّ نَا ِمَن الُْمرْشِ

َ
رَْض َحِنيًفا َوَما أ

َ
 ،إِنَّ َصَاليِت  ،َواأل

َعالَِم�َ  ،َوَ�ْيَايَ  ،َو�ُُسيِك 
ْ
ُ  ،َوَمَمايِت ِ�َّ رَبِّ ال

َ
�َك هل  رَشِ

َ
ُل الُْمْسِلِم�َ  ،ال وَّ

َ
نَا أ

َ
ِمرُْت َوأ

ُ
 ،َو�َِذلَِك أ

َ إِالَّ 
َ

 إِهل
َ

نَْت الَْمِلُك ال
َ
نَْت  اللُهمَّ أ

َ
نَا َ�بُْدكَ  ،أ

َ
نَْت َر�ِّ َوأ

َ
فُْت بَِذنيِْب  ،َظلَْمُت َ�ْفيِس  ،أ َواْ�رَتَ

يًعا نَْت  ،فَاْغِفْر يِل ُذنُوِ� مَجِ
َ
نُوَب إِالَّ أ  َ�ْغِفُر اذلُّ

َ
ْخَالقِ  ،ال

َ
ْحَسِن األ

َ
 َ�ْهِدي  ،َواْهِدِ� أل

َ
ال

نَْت 
َ
ْحَسِنَها إِالَّ أ

َ
نَْت َوارْصِْف َ��ِّ َسيِّئَهَ  ،أل

َ
 يرَْصُِف َسيِّئََها إِالَّ أ

َ
َْ�ُ  ،بَلَّيَْك وََسْعَديَْك  ،ا، ال

ْ
َواخل

ُّ لَيَْس إيَِلَْك  ،لُكُُّه يِف يََديَْك  نَا بَِك َو�يَِلَْك  ،َوالرشَّ
َ
َت َوَ�َعايَلَْت  ،أ

ْ
تُوُب  ،َ�بَاَر�

َ
ْستَْغِفُرَك َوأ

َ
أ

  .. َرَواُه ُمْسِلمٌ »إيَِلَْك 
َ
ُ: أ

َ
 لَِك يِف َصَالِة اللَّيِْل.نَّ ذَ َوِ� ِرَوايٍَة هل

افيِِع كذَ وَ  �ِنَّ و تُو�َةكة إِنَُّه ُ�َقاُل يِف  المَ ابن ُخَز�مَ و َر الُمَصنُِّف يِف اتلَّخِليِص َعِن الشَّ
 َحِديَث يلَع َورََد ِ�يَها.

ھر وقت به نماز  صروایت فرمود که رسول الله صاز رسول الله سعلی
فرمود: متوجه ساختم رویم را و قصد نمودم به عبادت و  ایستاد (این کلمات را) می می

ھا و زمین را به قدرت و ابتکار خود آفرید بدون  بندگی ذات پاک خدایی را که آسمان
که از قبل نظیری برای آن بوده باشد. و در بندگی و عبادتم بر استقامت ھستم و از  آن

ام و من از مشرکان نیستم. حقا که نمازم و  ی روی گردانیده و رو به اسالم آوردهھر دین
عبادتم و زندگیم و مرگم ھمه برای خدایی است که پروردگار جھانیان است و ھیچ 

ام و من  شریکی برای او نیست و به ھمین توحید و اخالص عبادتم برای الله مأمور شده
ی  پادشاھی که ھمه به فرمان تو ھستند و تو مالک ھمهاز مسلمانانم. خدایا تو َمِلک و 

مخلوقات ھستی. نیست معبودی به حق در سراسر وجود مگر تو. که تو پروردگارم 



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٥٥  َالصَّ

ی گناھانم را  ی گناھانم، بیامرز ھمه ی تو ھستم و اقرار دارم به ھمه ھستی و من بنده
ه بھترین خلق و خوی. آمرزد مگر تو. و مرا برسان ب که کسی گناھان را نمی برای این

برای این که نیست کسی که برساند به بھترین اخالق مگر تو. و دور بدار از من 
بداخالقی را، زیرا نیست کسی که اخالق بد را از من دور بدارد مگر تو. من بر طاعتت و 

شمارم. و خیر  بختی می فرمانبریت ھمیشه پایدارم و من فرمانبریت را سعادت و نیک
تان تو است: ھر خیری که به خلق برسد، ھر خیری که امید آن باشد، از ھمه در دس

گاه نتوان از طریق شر به تو نزدیک شد. پناه  توست. و شر راھی به درگاه تو ندارد و ھیچ
آوردنم به سوی توست و توفیق طاعتم از فضل توست و بازگشت من به سوی توست. پر 

و باالتر و برتر آمدی از ھر ثنا و ستایشی که  ھایت شد برکتت و جھان را فرا گرفت برکت
از بندگان فراھم آید. ھمه در نقص و عیب ھستند مگر تو. راھی دیگر ندارم مگر طلب 
آمرزشت و توبه و رجوع به درگاه تو. بعد از تکبیرة االحرام این کلمات را بگوید. یا 

 است: ٢٨٦ی  مختصرتر از آن چنان که در حدیث شماره

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٢٨٦
َ
ِ  سأ َالِة َسَكَت ُهنَيَّةً  صقَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ َ لِلصَّ  َ�بَْل  ،إَِذا َكربَّ

 
َ
ْن َ�ْقَرأ

َ
ُهُ  ،أ تلْ

َ
ِق « :َ�َقاَل  ،فََسأ قُوُل: اللَُّهمَّ بَاِعْد بَيِْ� َوَ�ْ�َ َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت َ�ْ�َ الَمرْشِ

َ
أ

�َِس  ،َوالَْمْغرِِب  �ْيَُض ِمْن ادلَّ
َ
ِ� ِمْن َخَطايَاَي َكَما ُ�نىَقَّ اثلَّوُْب األ اَللَُّهمَّ اْغِسلِْ� ِمْن  ،اَللَُّهمَّ نقِّ

رَبَدِ 
ْ
 .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  ».َخَطايَاَي بِالَْماِء َواثلَّلِْج َوال

وقتی که تکبیرة االحرام  صروایت است که گفت: رسول الله ساز ابوھریره
کرد. از ایشان پرسیدم که سبب  که فاتحه بخواند سکوت می ود اندکی قبل از اینفرم می

گویم: خدایا دور بگردان میان من و گناھانم آن چنان  می«آن سکوت چیست؟ فرمود: 
که میان مشرق و مغرب دور گردانیدی. خدایا مرا پاکیزه بدار از گناھانم، چنان که 

ایا مرا بشوی و پاکیزه بگردان از گناھانم به شود. خد ی سفید به شستن پاک می جامه
قصد از دور داشتن از گناه و شستن و پاکیزه کردن از آن، نیست ». آب و برف و یخ

کردن گناھان گذشته و مصون داشتن از گناھان آینده است. خطابی فرمود: آوردن 
 شود. میکه یخ و برف به دست استعمال ن شستن به یخ و تگرگ برای تأکید است با این

ای که به سه چیز شسته شد: به  ابن دقیق العید فرمود: برای این است که ھر جامه
 شود. آب و یخ و تگرگ در نھایت پاک می

نَُّه اَكَن َ�ُقوُل: ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوحِبَْمِدكَ  سُ�َمرَ  َوَ�نْ  -٢٨٧
َ
  ،َ�بَارََك اْسُمَك  ،�

َ
َوَ�َعاىل



ِة األحکاِم   ٢٥٦ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

كَ  ُ َ�ْ�ُ  ،َجدُّ
َ

 إِهل
َ

اَرُ�ْطِ�ُّ َموُْصوًال َوَمْوقُوفً َرَواُه وَ  ،َرَواُه ُمْسِلٌم �َِسنٍَد ُمنَْقِطعٍ  ».كَ َوال  ا.ادلَّ
تسبیح و «فرمود:  روایت شده که در آغاز نماز بعد از تکبیرة االحرام می ساز عمر

گویم در حالی که به حمد و ستایش تو مشغولم. پر شد برکت نام تو، و برتر  تنزیه تو می
 ».ظمت تو، و نیست معبودی به حق مگر توآمد ع

مسلم این را به سند منقطع روایت نمود و طبرانی آن را موصول آورد که کسی از 
که  است. و نظر به این سی خود عمر سند آن نیفتاده و موقوف آورد، یعنی از گفته

 خواند و به مردم تعلیم گاھی به آواز بلند می صنماز را در جای رسول الله سعمر
باشد.  صی خود رسول الله شود که از فرموده داد، این حدیث در حکم مرفوع می می

ا «صحیح است. امام احمد فرمود:  سحاکم گفت: روایت آن از عمر بُ إِلَی مَ أَذهَ ا أَنَا فَ أَمَّ

ر مَ ن عُ يَ عَ وِ و در خصوص دعای آغاز نماز ». من روایت آن را از عمر قبول دارم: «»رُ
 تواند یکی از آن روایات را برگزیند. آمده است و ھر کسی میالفاظ بسیاری 

آن را در آغاز  صاند که رسول الله الحاصل: ابوداود و حاکم از حدیث عایشه آورده
فرمود، اما در سند آن انقطاع است. و ابوداود سند آن را معلول دانست. و  نماز می

 و تعالی أعلم.دارقطنی فرمود که اسناد آن قوی نیست. والله سبحانه 

ُْوهُ  -٢٨٨
َ

يِب َسِعيدٍ  َو�
َ
َوِ�يِه: َوَ�َن َ�ُقوُل َ�ْعَد  َمْرفُواًع ِعنَْد اخلَْمَسِة. ساخلُدري َ�ْن أ

يَْطاِن الرَِّجيمِ «اتلَّْكِبِ�:  ِميِع الَعِليِم ِمَن الشَّ ِ السَّ ُعوُذ بِا�َّ
َ
 .َوَ�ْفِثهِ  ،َوَ�ْفِخهِ  ،ِمْن َهْمِزهِ  ،أ

 صمرفوعا، یعنی از رسول الله سقبلی به روایت ابوسعید خدریو مانند حدیث 
برم به خدای بسیار شنوا ـ که اقوال  پناه می«فرمود:  که بعد از تکبیره االحرام می

شنود ـ بسیار دانا ـ که علم او به اقوال و اعمال و مکنونات ضمایر  ی کاینات را می ھمه
ھمه احاطه دارد ـ از شر شیطان لعنت شده، از شر دیوانگی آوردنش و از شر تکبر 

 ».ناھنجار و ھجا و ناسزا به خاطر آوردنش باریدنش و از شر شعرھای
این حدیث از خمسه (پنج تن) روایت شده است، یعنی احمد و ابوداود و ترمذی و 

 اند. روایت کرده صنسایی و ابن ماجه، از ابوسعید خدری از رسول الله

ِ  لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -٢٨٩ َالَة بِاتلَّْكِب�ِ  صقَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ِقَراَءةَ  ،�َْستَْفِتُح الصَّ

ْ
 :َوال

ِ رَبِّ الَعالَِم�َ  َسهُ  ،بِاحلَْمُد ِ�َّ
ْ
�ْهُ  ،َوَ�َن إَِذا َرَ�َع لَْم �ُْشِخْص َرأ  .َولَِ�ْن َ�ْ�َ َذلَِك  ،َولَْم يَُصوِّ

ُكوِع لَْم �َْسُجْد َحىتَّ �َْستَوَِي قَ  ُجوِد لَْم �َْسُجْد  .ائًِماَوَ�َن إَِذا َرَ�َع ِمْن الرُّ َو�َِذا َرَ�َع ِمْن السُّ



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٥٧  َالصَّ

َعتَْ�ِ اتلَِّحيَّةَ  .َحىتَّ �َْستَوَِي َجالًِسا
ْ
َوَ�َن َ�ْفرُِش رِْجلَُه اليرُْسَى َوَ�نِْصُب  .َوَ�َن َ�ُقوُل يِف لُكِّ َر�

يَْطانِ َوَ�َن  .ايلُْمَ�  ْن َ�ْفرَتِ  ،َ�نَْ� َ�ْن ُ�ْقبَِة الشَّ
َ
بُعِ إَش الرَُّجُل ِزَراَ�يِْه َوَ�نَْ� أ  .فرِْتَاَش السَّ

َالَة بِالتَّْسِليمِ  ْخرََجُه ُمْسِلمٌ  ».َوَ�َن ُ�ْتَُم الصَّ
َ
ُ ِعلَّةٌ  ،أ

َ
 .َوهل

نماز را با گفتن الله اکبر آغاز  صروایت شده که فرمود: رسول الله لاز عایشه
ی فاتحه  که سوره کرد، برای این ی الحمد شروع می کرد و قراءت را با خواندن سوره می

گفت. عالمه  که بسم الله نمی ی الحمدالله رب العالمین نه این معروف است به سوره
ماید که ن از ھشتاد نفر از صحابه نقل می» قطف األزھار«جالل الدین سیوطی در کتاب 

خواندند و او مطمئن  ی الحمد، بسم الله الرحمن الرحیم را می شان آغاز سوره ھمه
رفت سر را نه  است که روایت جھریه بسم الله متواتر است. و موقعی که به رکوع می

داد، بلکه میان آن دو حالت، یعنی سر را  انداخت و نه بلندتر از جسم قرار می پایین می
آمد فورًا به سجود  داد. و موقعی که از رکوع باال می سان قرار میبا کمر برابر و ھم

آورد به سجود  که راست بایستد و موقعی که سر را از سجود اول باال می رفت تا این نمی
نشست  رفت تا اول میان دو سجود بنشیند. و بعد از ھر دو رکعت به تشھد می دوم نمی

نشست و پای راست را  ا فرش و بر آن میخواند و در تشھد پای چپ ر و تحیات را می
فرمود از نشستن مانند درندگان، بدین صورت که بر باسن  گرفت و منع می راست می

بنشینند و دو ساق پا را راست بدارد و دو دست را پشت سر گذارد. و نماز را با سالم 
 ».داد دادن پایان می

بوالجوزاء اخراج کرده و او که مسلم از ا این حدیث علت و مشکل دارد به دلیل این
چنین به دلیل  از عایشه. و ابوجوزاء از عایشه نشنیده و حدیث او مرسل است. و ھم

 ای از طریق اوزاعی اخراج کرده است. که مسلم به صورت مکاتبه این
که نمازگزار خود را مانند حیوان قرار دھد، بدین  منع فرمود از این صرسول الله

ه سجود خود را مانند شتر بیندازد و اول دست را بر زمین صورت که ھنگام رفتن ب
نھد. و از این که مانند روباه التفات نماید و صورتش را از این سو به آن سو ببرد. و از 

که سجود خود را مانند  که نشستن خود را مانند نشستن سگ قرار دھد. و از این این
موقع سالم نماز، ھمراه سالم اولی که  منقار زدن کالغ به زمین قرار دھد. و از این

ھای  دست راست را باال بیاورد و موقع سالم دومی دست چپ را باال بیاورد مانند دم
 ھای سرکش. اسب



ِة األحکاِم   ٢٥٨ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

نَّ انلَّيِبَّ  :بِابِْن ُ�َمرَ  َوَ�نْ  -٢٩٠
َ
اَكَن يَْرَ�ُع يََديِْه َحْذَو َمنِْكبَيِْه إَِذا ِاْ�تَتََح  صأ

َالةَ  َ  ،الصَّ ُكوِع  َو�َِذا َكربَّ ُكوِع  ،لِلرُّ َسُه ِمْن الرُّ
ْ
 .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  .َو�َِذا َرَ�َع َرأ

کرد و  ھرگاه نماز را آغاز می صروایت است که رسول الله باز عبدالله بن عمر
آورد، دو  گفت و ھرگاه سرش را از رکوع باال می ھرگاه برای رفتن به رکوع تکبیر می
 برد. دستش را تا برابر دو دوشش باال می

این حدیث صحیح متفق علیه صراحت دارد که موقع تکبیرة االحرام گفتن و موقع 
دو دست را تا  صین سه موقع رسول اللهرفتن به رکوع و موقع باال آمدن از رکوع در ا

که این حدیث باال بردن دو دست را تا برابر دو  برد و نظر به این برابر دو دوشش باال می
کنند، اگر حدیثی راجع به نفی آن باشد حدیث اثبات مقدم بر نفی  دوش اثبات می

 تر است. والله أعلم.  است. و در صحت حدیث ھم حدیث اثبات صحیح

يِب مُحَيْدٍ  ِ� وَ  -٢٩١
َ
يِب َداوُدَ  ،َحِديِث أ

َ
ُ�مَّ  ،يَْرَ�ُع يََديِْه َحىتَّ ُ�َاِذَي بِِهَما َمنِْكبَيْهِ « :ِعنَْد أ

 َ  ».يَُ�ربِّ
موقع تکبیرة  صو در حدیث ابی حمید نزد ابوداود آمده است که رسول الله

کبیرة االحرام برد و سپس الله أکبر ت االحرام دو دست را تا برابر دو دوشش باال می
فرمود. و باید دانست که حدیث ابوحمید نزد ابوداود داللت داردکه موقع تکبیرة  می

ھا را تا برابر دو  االحرام و موقع رفتن به رکوع و موقع باال آمدن از رکوع ھر سه جا دست
فرمود ـ الحدیث ـ تا گمان نشود که در  می /برد. و بھتر بود که مصنف دوش باال می

ھا فقط موقع تکبیرة االحرام بوده است. و لفظ حدیث  بی حمید باال بردن دستحدیث ا
 ابوحمید نزد ابوداود چنین است:

 ِ َالِة اْ�تََدَل قَائًِما َوَرَ�َع يََديِْه َحىتَّ ُ�َاِذَى بِِهَما  صاَكَن رَُسوُل ا�َّ  الصَّ
َ

إَِذا قَاَم إىِل
َرادَ رِب، �ُ�مَّ يُ َمنِْكبَيِْه 

َ
ْن يَْرَكَع َرَ�َع يََديِْه َحىتَّ ُ�َاِذَى بِِهَما َمنِْكبَيِْه ُ�مَّ قَاَل  فَإَِذا أ

َ
ُ  :أ ا�َّ

َسُه َولَْم ُ�ْقِنْع َووََضَع يََديِْه ىلَعَ ُرْكبَتَيِْه ُ�مَّ قَاَل 
ْ
. َوَرَ�َع ُ�مَّ اْ�تََدَل فَلَْم يَُصوِّْب َرأ ْ�رَبُ

َ
َسِمَع  :أ

َدهُ  ُ لَِمْن مَحِ  يََديِْه َواْ�تََدَل َحىتَّ يَرِْجَع لُكُّ َ�ْظٍم  َوَرَ�عَ  ،ا�َّ
َ

 . احلديث.َموِْضِعِه ُمْعتَِدالً  إىِل
ن گاه دو دست  ایستاد، آ خاست راست می وقتی که به نماز برمی صرسول الله

فرمود: الله  اش قرار گیرد. آن گاه می برد تا دو دستش برابر دو شانه خود را باال می
برد تا برابر دو  خواست به رکوع برود دو دستش را باال می یاکبر، و موقعی که م

رفت. پس از آن سر را در  فرمود: الله اکبر و به رکوع می اش قرار گیرد. آن گاه می شانه
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تر از بدن، بلکه سر و گردن و کمر ھمه را با ھم  برد، نه پایین رکوع نه باالتر از بدن می
گاه برای رفتن به اعتدال  نھاد، آن دو زانویش میداد و دو دستش را به  یکسان قرار می

اش و راست  برد تا برابر دو شانه فرمود: سمع الله لمن حمده و دو دست را باال می می
 ایستاد تا ھر استخوانی به جای خود برگردد. می

ُْو َحِديِث ِابِْن ُ�َمرَ  سَ�ْن َمالِِك بِْن احلَُو�ْرِِث  َولُِمْسِلمٍ  -٢٩٢
َ

ْن قَاَل: َولَ�ِ  ،ب�
ُذَ�يِْه.

ُ
 َحىتَّ ُ�َاِذَي بِِهَما فُُروَع أ

روایت نمود ولیکن  بمانند حدیث ابن عمر سو مسلم از مالک بن الحویرث
 ھای دو گوشش قرار گیرد. ھا برابر الله ھا را باال برد تا این که دست گفت: دست

قبًال گفتیم که وقتی که دو کف دست برابر دو شانه قرار گرفت سر انگشتان دو 
گیرد و برابر آن ھیچ اختالفی در معنی حدیث وجود  دست تا دو برابر دو گوش قرار می

َمنِْكبَيِْه وََحاَذى بِإِ�َْهاَميِْه  اَكنَت ِحيَاَل  َحىتَّ «ندارد. و روایت ابوداود از وائل به لفظ: 
ُذَ�يْ 

ُ
تا این که دو کف دست برابر دو دوش و سر دو انگشت شست برابر دو گوشش : «»هِ أ

 و این جمعی است میان دو حدیث که پسندیده و خوب و معقول است.». قرار داشت

فَوََضَع يََدُه ايلُْمَ� ىلَعَ يَِدهِ  صَصلَّيُْت َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل  سَوائِِل بِْن ُحْجرٍ  َوَ�نْ  -٢٩٣
ْخرََجُه ِا�ُْن ُخَز�َْمةَ  ».ىلَعَ َصْدرِهِ  اليرُْسَى

َ
 .أ
گاه  آن صنماز خواندم ھمراه پیغمبر«روایت است که گفت:  ساز وائل بن حجر

 ».اش نھاد دست راست را بر دست چپ روی سینه

ُْمَ� ىلَعَ َظْهِر  ُ�مَّ «و ابوداود و نسایی این حدیث را روایت نمودند به لفظ: 
ْ

وََضَع يََدُه ايل
يرُْسَى َوالرُّْسِغ 

ْ
ِه ال اِعدِ َكفِّ کف دست راست را بر پشت  صپس از آن، رسول الله: «»َوالسَّ

 ».کف دست چپ و مچ و ساعد نھاد
 رسغ: پیوندگاه کف دست و پا به ساق. مچ دست و پا.

َت «در منھاج امام نووی آمده است: 
َ

و دو دستش را زیر : «»َصدرِهِ  َوَ�َعل يََديِه حت
 ».دھد اش قرار می سینه

گویا تفاوت روی ». اش روی سینه«و در حدیث وائل آمده است: (علی صدره): 
 سینه و زیر سینه چندان نیست.

باشد و ھیچ اختالفی از  و بستن دست در قیام نماز قول جمھور صحابه و تابعین می
و دست بستن در موطای امام مالک است. و ی آن نیامده است.  درباره صرسول الله



ِة األحکاِم   ٢٦٠ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

اند. و از امام مالک  ابن المنذر و غیره از امام مالک فقط دست بستن را روایت کرده
 بندد و بیشتر اصحاب مالک بر آنند. ھا را نمی روایتی است که دست

شرح حال وائل: او ابوھنید وائل بن حجر بن ربیعه حضرمی است. پدرش از 
شود که  آمد و مسلمان شد. گفته می صبود. وائل نزد رسول الله پادشاھان حضرموت

آید  به یارانش بشارت داد که وائل بن حجر از سرزمینی دور نزد شما می صرسول الله
مند به طاعت  در حالی که قصد طاعت پروردگار و رغبت در دین اسالم دارد و عالقه

ان است. وقتی که آمد و بر رسول مانده از پسران پادشاھ خدا و پیغمبر اوست. او باقی
به او خوش آمد فرمود و او را نزدیک خود نشاند و  صوارد شد، رسول الله صالله

ا� بَارِك «لنگ دوش خود را پھن کرد و وائل را بر لنگ دوش خود نشاند و فرمود: 
قيَاِل ِمن و ىلَعَ َوائِل

َ
َموَْت استَعِملُه ىلَعَ األ آور بر وائل و او را بر  خدایا برکت فرود: «»َحرْضَ

اند، جز بخاری که  اصحاب صحاح سته از او روایت کرده». حکام حضرموت به کار گیر
 از وائل روایت ندارد.

اِمِت  َوَ�نْ  -٢٩٤ ِ  سُ�بَاَدَة بِْن الصَّ مِّ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ُ
 بِأ

ْ
 َصَالَة لَِمْن لَْم َ�ْقَرأ

َ
ال

 .َعلَيْهِ ُمتََّفٌق  ».الُقْرآنِ 
کسی که در «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله سو از عباده بن صامت

 ».ی فاتحه را نخواند، نماز ندارد قیام نماز سوره

: ،ِرَوايَةٍ  َوِ�  -٢٩٥ اَرُ�ْطِ�ِّ  ِ�يَها بَِفاحِتَِة «ِالبِْن ِحبَّاَن َوادلَّ
ُ
 ُ�ْقَرأ

َ
ِْزي َصَالٌة ال

َ
 جت

َ
 ».الِكتَاِب ال

نمازی «فرمود:  صیتی از ابن حبان و دارقطنی آمده است که رسول اللهو در روا
 ».کند ی فاتحه الکتاب خوانده نشود، کفایت نمی که در آن سوره

ْخَرى َوِ�  -٢٩٦
ُ
يِب َداوُدَ  ،أ

َ
مْحََد َوأ

َ
ِمِذيِّ  ،ِأل ْ لََعلَُّ�ْم َ�ْقَرُءوَن َخلَْف «َوابِْن ِحبَّاَن:  ،َوالرتِّ

 بَِفاحِتَِة الِكتَاِب «قُلْنَا: نِْعَم. قَاَل:  ،»؟إَِماِمُ�مْ 
َّ

 َ�ْفَعلُوا إِال
َ

 َصَالةَ  ،ال
َ

 بَِها فَإِنَُّه ال
ْ
 .لَِمْن لَْم َ�ْقَرأ

آواز قراءت قرآن مأمومین را پشت سر خود در نماز جماعت شنید.  صرسول الله
ه. فرمود: گفتند: بل» خوانید؟ شما پشت سر امامتان قرآن می«از جماعت سؤال فرمود: 

ی فاتحه را، زیرا کسی که فاتحه را در نمازش  پشت سر امامتان نخوانید مگر سوره«
این حدیث تصریح دارد بر وجوب قراءت فاتحه بر منفرد و امام و ». نخواند نماز ندارد

 مأموم.
مذھب امام شافعی بر این است که فاتحه خواندن در ھر رکعت از نماز بر منفرد و 
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فرض است. و داللت آن ظاھر است. و مذھب پیشوایان حنفیه بر این امام و مأموم 
 گیرد. است که قراءت بر مأموم الزم نیست و قراءت امام جای قراءت مأموم را می

خواند، مثل دو رکعت صبح و  در مذھب امام مالک: حد وسط است: اگر امام بلند می
م گوش به قراءت امام دو رکعت اول مغرب و عشاء و دو رکعت نماز جمعه که مأمو

خواند مثل نماز ظھر و عصر  خواند. و اگر امام آھسته می نماید و خودش فاتحه نمی می
خواند. و دلیل  و رکعت آخر مغرب و دو رکعت آخر نماز عشاء که مأموم فاتحه را می

شافعیه ظاھر است و احتیاط ھم این است که مأموم فاتحه را بخواند، زیرا اگر فاتحه 
نماز او صحیح نیست. و خواندن نمازی که ھمه بگویند صحیح است، بھتر است  نخواند

نمازی که بعضی بگویند صحیح است و بعضی بگویند صحیح نیست. و حتی در نماز 
 جھریه ھم قراءت مأموم الزم است. و مؤید این موضوع است:

نَُّه 
َ
خرََجُه ابُوَداوُد ِمن َحِديِث ُ�بَاَدة �

َ
، ةِ اءَ رَ القَ يم َ�َهُر بِ عَ أيب ُ�َعيم، وأبو �ُ َص�َّ خلَف َما أ

 بأّم القُ ادَ بَ �ُ  َل عَ جَ فَ 
ُ
فُ مَّ لَ ، فَ رآنِ ُة يقرأ الةا انرَصَ : بَعُض َمن َسِمَعُه يَقَرأ ةادَ بَ عُ لِ  َل اقَ  وا ِمَن الصَّ

 بأّم القُ 
ُ
 رآن وَ سمعتُك تقرأ

َ
 عَ و �ُ بُ أ

َ
 بِ ْل، َص جَ يم َ�َهُر، قال: أ

 عَض بَ  صوُل اهللاسُ ا رَ نَ �َّ
بَسَ : فَ اَل ة، قَ اءَ رَ القَ ا بِ يهَ ُر �ِ ُ�هَ  يِت اِت الَّ وَ لَ الصَّ 

ْ
 ا مَّ لَ ُة، فَ اءَ رَ القَ  يهِ لَ ت عَ اتل

َ
أقبَل علينا  فََرغ

 إِ َ�َعم، ا: عُضنَ بَ  اَل قَ �َ  ». ؟ةِ اءَ رَ قِ الْرُت بِ ا َجهَ ذَ إِ  ُؤونَ ل تَقرَ هَ «: اَل قَ �َ  وَجِههِ بِ 
ِ ا نَصنَُع ذَ نَّ . قال: َك ل

 ، وَ َال فَ «
َ
 نَ أ

َ
ِ َال رآُن! فَ القُ  يُنازُِعِ�  ا يِل وُل: مَ قُ ا أ  ذَ رآِن إِ القُ  نَ ِء مِ يَش  تَقَرُؤوا �

َّ
  بِ ا َجَهرُت إال

ُ
 مِّ أ

 .»رآنِ القُ 
نماز خواند. ابونعیم نماز را به آواز بلند  بعباده بن الصامت پشت سر ابونعیم«

شدند یکی از خواند و عبادت را شروع کرد به خواندن فاتحه. از نماز که فارغ  می
خواند به عباده گفت:  کسانی که شنید عباده پشت سر امام در نماز جھریه فاتحه می

خوانی در حالی که امام که ابونعیم است به جھر  ی فاتحه می شنیدم که سوره
با ما نماز  صکه رسول الله خواند. عباده گفت: بله، من فاتحه خواندم، برای این می

شود. قراءت بر او متشبه شد ھنگامی  خواند بعضی از نمازھایی که به جھر خوانده می
خوانم شما ھم  که از نماز فارغ شد رو به ما نمود و فرمود: وقتی که من به جھر می

گفتم چرا  کنیم. فرمود: من می خوانید؟ بعضی از ما گفتند: بله، ما این کار را می می
ازعه دارد! وقتی که من به آواز بلند خواندم، شما ھیچ نخوانید مگر قرآن با من من

 ».ی فاتحه را سوره
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گوید: قراءت فاتحه در نماز سریه و  این حدیث حجت است برای امام شافعی که می
 جھریه بر مأموم الزم است.

ُ «و اما حدیث: 
َ

که ضعیف است.  با این »َمن َص�َّ َخلَف اِإلَماِم فَِقَراَءُة اِإلَماِم قَِراَءٌة هل
مصنف در تلخیص فرمود: این حدیث مشھور است از حدیث جابر بن عبدالله و چند 
طریق دارد از جماعتی از صحابه و تمام طرق آن معلول است. و لفظ قراءت امام ھم 

ْ ٱۡسَتِمُعوفَ  ٱلُۡقۡرَءانُ �َذا قُرَِئ ﴿ ی: چنان آیه شود و ھم عام است، شامل فاتحه و سوره می  ا
ْ  ۥَ�ُ  نِصُتوا

َ
 فَانِصتُوا«و حدیث:  ]٢٠٤[األعراف:  ﴾َوأ

َ
است  ھا عموماتی ی این که ھمه »إَِذا قُِرأ

شود. و حدیث عباده اختصاص به فاتحه دارد و حدیث  که شامل فاتحه و غیرفاتحه می
یابد که قراءت فاتحه الزم مأموم است، اگر ھم نماز جھریه باشد و  به آن اختصاص می

َمْن «: صقَاَل رَُسوُل اهللابه جھر بخواند. و حدیث ابوداود به روایت از ابوھریره: امام 
ُقْرآِن فَِ�َ ِخَداٌج فَِ�َ ِخَداٌج 

ْ
مِّ ال

ُ
 ِ�يَها بِأ

ْ
کسی «: »ِ�َ ِخَداٌج َ�ْ�ُ َ�َمامٍ فَ َص�َّ َصَالًة لَْم َ�ْقَرأ

نماز ناقص است، آن نماز ی فاتحه در آن خوانده نشد، آن  که نمازی خواند که سوره
و ابوھریره به ابوالسائب که گفت: من بعضی اوقات پشت ». ناقص است، کامل نیست

خوانم، فرمود: در دلت بخوان، یعنی آسته بخوان. وگفتار مکحول که فاتحه  سر امام می
حتمًا بخوان و در ھمه حال. اگر امام بعد از فاتحه سکوت کرد در ھمان سکوت امام 

اگر سکوت نکرد قبل از امام، ھمراه امام، بعد از امام، ھر کدام میسر شد بخوان و 
 بخوان و به ھیچ وجه فاتحه را ترک نکن. والله سبحانه و تعالی أعلم.

�ٍَس  َوَ�نْ  -٢٩٧
َ
نَّ انلَّيِبَّ  سأ

َ
ِ  صأ َالِة بِاحلَْمُد ِ�َّ بَا بَْ�ٍر َوُ�َمَر اَكنُوا َ�ْفتَِتُحوَن الصَّ

َ
َوأ

 .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  .الَِم�َ بِّ العَ رَ 
نماز را با قراءت  بو ابوبکر و عمر صروایت است که رسول الله سو از انس

 کردند. ی الحمد آغاز می سوره

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ َزاَد ُمْسِلمٌ  -٢٩٨  يَْذُكُروَن: � ا�َّ
َ

ِل قَِراَءٍة  ،: ال وَّ
َ
 يِف آِخرَِها.يِف أ

َ
 َوال

آنان بسم الله الرحمن الرحیم را نه در اول قراءت فاتحه و نه در آخر مسلم افزود: 
 خواندند. خواندند، بلند نمی ی دیگری را می آن که سوره

مْحَدَ  َوِ�  -٢٩٩
َ
ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ  :َوالنََّسايِئِّ َوابِْن ُخَز�َْمةَ  ،ِرَوايٍَة ِأل  َ�َْهُروَن بِِبْسِم ا�َّ

َ
 .ال

مد و نسایی و ابن خزیمه آمده است که: آنان بسم الله الرحمن و در روایت اح
 خواندند. الرحیم را به آواز بلند نمی
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وَن. َوِ�  -٣٠٠ ْخَرى ِالبِْن ُخَز�َْمَة: اَكنُوا �رُِسُّ
ُ
 أ

َعلََّها. ،َهَذا ُ�َْمُل انلَّيْفُ يِف ِرَوايَِة ُمْسِلمٍ وىلََعَ 
َ
 ِخَالفًا لَِمْن أ

ابن خزیمه آمده است که: آنان بسم الله الرحمن الرحیم را  و در روایت دیگری از
 خواندند. آھسته می

شود، یعنی بسم الله  و بر ھمین روایت ابن خزیمه نفی روایت مسلم حمل می
خواندند، برخالف کسی که حدیث را معلول دانست. یعنی  الرحمن الرحیم را آھسته می

بین روایات بسم الله الرحمن الرحیم  اعتماد بر ھمین روایت ابن خزیمه است که جمع
 نموده است.

گاھی بسم الله الرحمن الرحیم را به جھر و گا ھی به سّر  صالحاصل: رسول الله
اند. بنابراین ھر کسی به جھر شنیده ھمان را روایت نموده و ھر کس به سر  ه خواند می

 شنیده ھمان را روایت کرده است. والله أعلم.

رِ ُ�َعيْ  َوَ�نْ  -٣٠١ يِب ُهَر�َْرةَ  سٍم الُْمَجمِّ
َ
ِ الرَّمْحَِن  سقَاَل: َصلَّيُْت َوَراَء أ َ�َقَرأ: � ا�َّ

مِّ الُقْرآنِ 
ُ
 بِأ

َ
الِّ�َ  :َحىتَّ إَِذا بَلَغَ  ،الرَِّحيِم. ُ�مَّ قََرأ  الضَّ

َ
َو�َِذا  ،َوَ�ُقوُل لُكََّما َسَجدَ  .آِم�َ  :قَاَل  ،َوال

ْ�رَبُ  :قَاَم ِمْن اجلُلُوِس 
َ
ُ أ ْشبَُهُ�ْم َصَالًة  :ُ�مَّ َ�ُقوُل إَِذا َسلَّمَ  .اَ�َّ

َ َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ إِ�ِّ أل ِ

َّ
َواذَل

 ِ  .َمةَ َرَواُه النََّسايِئُّ َوا�ُْن ُخَز�ْ  .صبَِرُسوِل ا�َّ
که مأمور بود در  نعیم: ابوعبدالله مولی عمر بن الخطاب: مجمر نامیده شد، برای این

دان که در آن  جمعه در نیمروز مسجد مدینه را خوشبو سازد. مجمره: آتشھر روز 
ریزند تا دود کند و محل را خوشبو سازد. نعیم  کنند و بخور یا عود را بر آن می آتش می

آن گاه بسم الله الرحمن الرحیم را  سنماز خواندم پشت سر ابوھریره«گوید:  مجمر می
و موقعی که به: وال الضالین رسید، گفت: آمین. و  ی الحمد را خواند خواند و بعد سوره

کرد  گفت: الله اکبر. و ھرگاه سر از سجود بلند می رفت می ھربار که به سجود می
گفت: الله اکبر. و موقعی که سالم نماز داد گفت: من از شما در نماز به رسول  می
شما به نماز رسول بیشتر شباھت دارم. به عبارت دیگر نماز من بیشتر از نماز  صالله
 ».شباھت دارد صالله

بسم الله الرحمن الرحیم به آواز بلند خواند و فرمود: نماز  سدر این حدیث ابوھریره
شباھت دارد. و غیر ممکن است که  صمن بیشتر از نماز شما به نماز رسول الله

 صحابی نسبتی به حضرت رسول دھد که صحیح نباشد.
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را به این عنوان آورد و فرمود: (الجھر ببسم الله  نسایی از اصحاب صحاح سته بابی
ترین حدیثی است که در این باره آمده است و مؤید اصل  الرحمن الرحیم) و این صحیح

مسأله است که حکم بسم الله الرحمن الرحیم در قراءت، حکم فاتحه است در قراءت. 
شود و  می جھر خوانده ھرجا فاتحه به جھر خوانده شود بسم الله الرحمن الرحیم نیز به

شود. و  ھر جا فاتحه به سر خوانده شود، بسم الله الرحمن الرحیم نیز به سر خوانده می
 اند. خوانده بسم الله را در جھریه به جھر می صحدیث داللت داردکه رسول الله

 صو بعید است که صحابی قسم یاد بنماید که نمازش شباھت نماز رسول الله
دارد و خالف واقع بیاورد. و در حدیث دلیل بر گفتن آمین به آواز بلند است. والله 

 سبحانه و تعالی أعلم.

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٣٠٢
َ
ِ  سأ ِ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ُ�ْم الَفاحِتَِة فَاقَْرُءوا: � ا�َّ

ْ
إَِذا قََرأ

اَرُ�ْطِ�ُّ  ».َدى آيَاتَِهافَإِ�ََّها إِحْ  ،الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   .وََصوََّب َوْ�َفهُ  ،َرَواُه ادلَّ
خواھید  موقعی که می«فرمود:  صروایت است که فرمود: رسول الله ساز ابوھریره

ی فاتحه را بخوانید بسم الله الرحمن الرحیم را بخوانید که بسم الله الرحمن  سوره
 ».ای از آیات فاتحه است الرحیم آیه

که از نزد خود  گر موقوف باشد باز ھم در حکم مرفوع است، برای ایناین حدیث ا
 چنین چیزی نخواھد گفت.

ی احادیث مربوط به جھر به بسم الله الرحمن الرحیم  دارقطنی در سنن خود ھمه
و عمار و ابن عباس و ابن عمر و  سدر نماز را به طریقی واسع و مرفوع به روایت علی

آوری نموده و بعد از روایت احادیث  جمع شابی ھریره و ام سمله و جابر و انس
 ی او: نامبردگان وغیر از آنان چنین فرموده است که این است لفظ فرموده

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ  َْهَر بِِبْسِم ا�َّ
ْ
ْزَواِجِه مَجَاَعٌة مِ  صَعِن انلَّيِبِّ  ،َوَرَوى اجل

َ
ْصَحابِِه َوِمْن أ

َ
ْن أ

يْنَا  َحاِديثَُهْم بَِذلَِك يِف ِكتَاِب اجلَْهِر بَِها ُمْفَرًداَ�تَبْنَا وَ َ�ْ�َ َمْن َسمَّ
َ
نَا ىلَعَ َما  ،أ َذَكرنَا َواْ�ترََصْ

 انت� لفظه. َطلَبًا لِِالْخِتَصاِر َواتلَّْخِفيِف، ُهنَا
ثی را که داللت بر جھر به بسم الله الرحمن که احادی و امام طبرانی بعد از این

خواندن بسم الله الرحمن  صالرحیم دارد، برشمرد، فرمود: از یاران و ھمسران پیامبر
روایت نمودند، غیر از کسانی که  صالرحیم را به جھر (در نماز جھریه) از رسول الله

له الرحمن نامشان بردیم و احادیث به روایت ایشان را در خصوص جھر به بسم ال
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جا به ھمین قدر برای اختصار و سبک  الرحیم در کتابی جداگانه نوشتیم. و در این
 کردن کتاب اکتفا کردیم. ـ انتھی. 

» األحادیث المتواترةفي  قطف األھزار المتناثرة«در کتاب امام جالل الدین سیوطی 
تاد تن از الله الرحمن الرحیم متواتر است و ھف که حدیث جھر به بسم آورده است

بسم الله الرحمن الرحیم را در نماز جھریه به آواز بلند  صاصحاب پیغمبر
ی فاتحه است و  ای از سوره اند. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم آیه خوانده می

 کند. نخواندن آن نماز را باطل می
 خواھد خوراک بخورد یا آب بیاشامد فرماید: وقتی شخص مسلمان می امام رازی می

ھا سنت است که بسم  ھا و غیر این ی این یا لباس بپوشد یا به خانه داخل شود در ھمه
که بسم الله  الله الرحمن الرحیم را بگوید، چگونه معقول است که در قراءت قرآن با آن

الرحمن الرحیم اول ھر سوره است، بسم الله الرحمن الرحیم را نخواند. عقل و انصاف 
ای از آن باشد  که بسم الله الرحمن الرحیم اول فاتحه و آیه و پیروی حق مقتضی است

 ی توبه باشد. والله أعلم. ای غیر از سوره چنان در اول ھر سوره و ھم

ِ  سهُ َوَ�نْ  -٣٠٣ مِّ الُقْرآِن َرَ�َع َصْوتَُه َوقَاَل:  صقَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ُ
 ِمْن قَِراَءِة أ

َ
إَِذا فََرغ

نَهُ . َرَواُه »آِم�َ « اَرُ�ْطِ�ُّ وََحسَّ َحهُ  ،ادلَّ َاِ�ُم وََصحَّ
ْ
 .َواحل

این بود که ھر موقع از  صروایت است که فرمود: عادت پیغمبر سو از ابوھریره
شد پس از گفتن: وال الضالین، آواز خود را به گفتن آمین بلند  قراءت فاتحه فارغ می

 فرمود. می
آواز بلند بعد از خواندن فاتحه و در این حدیث داللت دارد بر آمین گفتن امام به 

سنت بودن آمین گفتن مأموم. بخاری در مشروع بودن آمین گفتن مأموم این حدیث 
 را روایت کرده است: سابی ھریره

ِمَ� الَمَالئَِ�ِة « :صقَاَل رَُسوُل اهللاِ 
ْ
ِمينُُه تَأ

ْ
نُوا، فَإِنَُّه َمْن َواَ�َق تَأ مِّ

َ
َن اِإلَماُم، فَأ مَّ

َ
إَِذا أ

َم ِمْن َذنِْبهِ  ُ َما َ�َقدَّ
َ

 ».ُغِفَر هل
که ھر  وقتی که امام آمین گفت شما آمین بگویید، برای این«فرمود:  صرسول الله

اش  ی گناھان گذشته کسی که آمین گفتن او با آمین گفتن مالئکه ھمراه شود، ھمه
 ».شود آمرزیده می

َحُدُ�ْم: «: فرمود صآورد که رسول الله سو بخاری از حدیث ابی ھریره
َ
إَِذا قَاَل أ
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َماِء آِمَ�، فََواَ�َق وَ آِمَ�،   قَالَِت الَْمَالئَِ�ُة يِف السَّ
َ
 دُ حَ أ

ْ
َم ِمْن رَ خَ ُهَما اآل ُ َما َ�َقدَّ ، ُغِفَر هلَ

 .»َذنِْبهِ 
وقتی که یکی از شما آمین گفت و مالئکه در آسمان گفت: آمین، و با یکدیگر «

رساند که  این حدیث می». اش آمرزیده شده است ی گناھان گذشته ھمزمان شد، ھمه
 آمین منفرد سنت است.

جمھور علما برآنند که آمین گفتن بعد از فاتحه برای امام و مأموم و منفرد سنت 
فرمایند  ھا می است. و بلند کردن آواز به گفتن آمین در جھریه سنت است. اما حنفی

که  ھا در این و خواه نماز سریه. و حنبلیکه مأموم آمین آھسته بگوید، خواه نماز جھریه 
ھا  ھا در قولی با حنفی اند و مالکی ھا موافق مأموم آوازش را با امام بلند کند با شافعی

ھا داللت  گویند. و احادیث ھمه به موافقت با شافعی اند و در قولی آمین نمی موافق
ر بنا بر عمل به ظاھر دارد. در مذھب ظاھری آمین گفتن بعد از فاتحه بر ھر نمازگزا

 لفظ واجب است. والله سبحانه و تعالی أعلم.

يِب  -٣٠٤
َ
ُْوُه. َوِأل

َ
ِمِذيِّ ِمْن َحِديِث َوائِِل بِْن ُحْجٍر � ْ  َداوَُد َوالرتِّ

روایت  سو ابوداود و ترمذی از حدیث وائل بن حجر مانند حدیث ابی ھریره
 اند. لفظ روایت ابی داود و ترمذی در سنن چنین است: کرده

 اِإلَماُم إَِذا قَ «
َ
الِّ�َ َرأ  ».َرَ�َع بَِها َصْوتَهُ وَ قَاَل آِمَ�  َوَال الضَّ

 ھر وقت امام و الالضالین گفت، آمین بگوید به آواز بلند.«فرمود:  صرسول الله

نَُّه َص�َّ َخلَف رَُسوِل اهللا َو يِف لَفٍظ 
َ
ُ َعنُه: �

َ
 بِآِم�.فََجَهَر  صهل

 و آمین به آواز بلند فرمود. صگفت که: نماز خواند پشت سر رسول الله سوائل
ی آمین: به مّد و به تخفیف به معنی استجب، یعنی اللھم استجب دعاءنا:  کلمه

ھمین معنی است. و آمین: به مّد خدایا به اجابت برسان دعایمان. و آمین بدون مّد به 
که در قرآن عظیم آمده است: آمین البیت  و تشدید به معنی قاصدین است، چنان

ی مشرفه برای حج و عمره. و واحدی فرمود: آمین بعد از  الحرام: قصدکنندگان کعبه
گویند، یعنی ما قصدکنندگان درگاھت ھستیم  فاتحه چنان که بسیاری از عوام می

 بپذیر. دعای ما را

ْوَ�  َوَ�نْ  -٣٠٥
َ
يِب أ

َ
ِ بِْن أ

 انلَّيِبِّ  بَ�بِْدا�َّ
َ

  صقَاَل: َجاَء رَُجٌل إىِل
َ

َ�َقاَل: إِ�ِّ ال
ْن آُخَذ ِمْن الُقْرآِن َشيْئًا

َ
ْستَِطيُع أ

َ
ِ قُل: «َقاَل: �َ ِمنُْه.  َ�َعلِّْمِ� َما ُ�ِْزئُِ�  ،أ َْمُد  ،ُسبَْحاَن ا�َّ

ْ
َواحل



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٦٧  َالصَّ

 ِ ْ�رَبُ  ،ِ�َّ
َ
ُ أ ُ َوا�َّ  ا�َّ

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ِ الَعِ�ِّ الَعِظيمِ  ،َوال  بِا�َّ

َّ
ًة إِال  قُوَّ

َ
 َحْوٌل َوال

َ
َرَواهُ  .احلَِديث ».َوال

مْحَدُ 
َ
بُو َداوُدَ  ،أ

َ
َحُه ِاْ�ُن ِحبَّانَ  ،َوالنََّسايِئُّ  ،َوأ اَرُ�ْطِ�ُّ  ،وََصحَّ َاِ�ُم. ،َوادلَّ

ْ
 َواحل

 صروایت است که گفت: مردی به خدمت رسول الله سأبی اوفی و از عبدالله بن
توانم چیزی یاد بگیرم، یعنی حفظ آیات قرآن برایم بسیار  آمد و گفت: از قرآن نمی

بگو: «دشوار است. چیزی یادم بده که برایم جای قراءت قرآن را بگیرد. فرمود: 
و الحمدالله: و ھمه گویم که پاکی و خدایی.  سبحانه الله: تنزیه و تسبیح تو می

ھا برای خدای یکتاست. و ال اله اال الله: و نیست معبودی به حق مگر الله. و  ستایش
چه به فھم آید. و ال حول و ال قوه اال  تر و بزرگوارتر است از آن الله اکبر: و خدا بزرگ

ری بر ای برای دوری از گناه و نه نیرویی برای پایدا بالله العلی العظیم: و نیست چاره
 ».طاعت مگر به کمک خدای یکتای بسیار بلند مرتبه و بسیار بزرگوار

ی او ابو ابراھیم یا ابومحمد یا ابومعاویه است. نام ابی  عبدالله بن ابی اوفی: کنیه
: صاوفی: علقمه بن قیس بن الحارث االسلمی است. از مشاھد او با رسول الله

ت. او ھمیشه در مدینه اقامت داشت تا حدیبیه و خیبر در سال ششم ھجری به بعد اس
رحلت فرمود. پس از آن به کوفه منتقل شد. و او آخرین  صموقعی که رسول الله

 صحابی است که در کوفه درگذشت.
ی حدیث و  ی الحدیث: یعنی حدیث را تا آخر آن بخوان و تمام کن. دنباله و کلمه

 متمم آن در سنن ابوداود به این لفظ است:

ِ يَا رَسُ  :-أي الرَُّجل  - قَاَل  ، َ�َما يِل؟ قَاَل: ، صوَل ا�َّ ِ قُِل اللَُّهمَّ ارمَْحِْ�، َواْرُزقِْ� «َهَذا ِ�َّ
ا قَاَم قَاَل هَ ، »واََعفِِ�، َواْهِدِ�   «: صرَُسوُل اهللاَ�َقاَل َذا �ِيََديه كفَلَمَّ

َ
ا َهَذا، َمَأل مَّ

َ
يََديِْه ِمَن أ

 ِ�َْ
ْ
 در سنن ابی داود: العلی العظیم نیاورده است. که جز این. »اخل

بگو: سبحان الله و الحمدالله ـ تا آخر ـ «به آن مرد فرمود:  صوقتی که رسول الله
آن مرد گفت: این کلمات ھمه برای خداست، یعنی تسبیح و تحمید و تھلیل و تکبیر 

 برای خداست. پس برای خودم چیست؟ فرمود: بگو: 

خدیا مرا مورد رحمتت قرار ده و روزیم : «»ِ�، َواْرُزقِْ� واََعفِِ�، َواْهِدِ� رمَْحْ اللَُّهمَّ ا«
 ».برسان و مرا تندرستی و عافیت عطا فرما. و مرا به راه راست برسان

خواھد چیزی  وقتی که آن مرد برخاست تا برود با دو دست خود مثل کسی که می
این مرد دو دست خود را پر از خیر  اما«فرمود:  صکرد. رسول الله را جمع نماید می



ِة األحکاِم   ٢٦٨ ِدلَّ
َ
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ْن آُخذَ «و معنی: ». کرد
َ
ْستَِطيُع أ

َ
 أ

َ
توانم  من حاال نمی«: یعنی: »ِمْن الُقْرآِن َشيْئًا إِ�ِّ ال

فرمود: سبحان الله والحمدالله تا آخر بگو. یعنی والله ». چیزی از قرآن را حفظ نمایم
وقتی که بتوانی قرآن را به قدر حاجت اعلم: این کلمات را به جای قراءت قرآن بگو تا 

تواند سبحان الله والحمدالله تا آخر را  که کسی که می در نماز حفظ نمایی. برای این
 تواند به قدر لزوم از بر نماید. حفظ نماید از قرآن ھم می

يِب َ�تَاَدةَ  َوَ�نْ  -٣٠٦
َ
ِ  سأ  يِف  ،يَُص�ِّ بِنَا صقَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ُ
َعرْصِ يِف َ�يَْقَرأ

ْ
ْهِر َوال  الظُّ

ويَلَْ�ِ بَِفاحِتَِة 
ُ
ْكَعتَْ�ِ األ ْحيَانًا ،الِكتَاِب وَُسوَرَ�ْ�ِ الرَّ

َ
  ،َو�ُْسِمُعنَا اآليََة أ

َ
و�

ُ
ْكَعَة األ ُل الرَّ  ،َوُ�َطوِّ

ْخَرَ�ْ�ِ بَِفاحِتَِة الِكتَاِب. ُمتََّفٌق َعلَيْهِ 
ُ
 يِف األ

ُ
  .َوَ�ْقَرأ

خواند و در نماز  با ما نماز می صاست که گفت: رسول الله روایت ساز ابوقتاده
خواند و دو سوره، و گاه بود که آیه را  ظھر و عصر در دو رکعت اولی فاتحه الکتاب می

تر از رکعت  شنواند قراءت آن آیه را. و رکعت اولی را طوالنی خواند و به ما می بلند می
 خواند. ی فاتحه می و عصر فقط سورهخواند. و در دو رکعت آخری نماز ظھر  دوم می

 خواند. در این حدیث به اثبات رسیده است که فاتحه را در ھر رکعت می
دھد. یعنی ھمیشه عادت رسول  و عبارت: کان یصلی: داللت بر استمرار می

این بودکه در نماز ظھر و عصر در رکعت اول و دوم بعد از فاتحه سوره  صالله
کرد و در دو رکعت آخری نماز  تر می از رکعت دومی طوالنیخواند و رکعت اولی را  می

 خواند. ی فاتحه می ظھر و عصر فقط سوره

ْهَر  صُكنَّا نَُص�ِّ َخلَْف انلَّيِبِّ نسایی روایت نمود از حدیث البراء که گفت:  الظُّ
يَ و

ْ
يََة َ�ْعَد اآل

ْ
اِرَ�اِت  ة�َْسَمُع ِمنُْه اآل نماز  صپشت سر پیغمبر .ِمْن ُسوَرِة لُْقَماَن، َواذلَّ

 شنیدیم. ی لقمان و الذاریات می ی دیگر از سوره ای بعد از آیه خواندیم و از او آیه می
ی سبح اسم ربک و ھل  روایت نمود ولیکن گفت: سوره سو ابن خزیمه از انس

نَُّه يُرِ خواند. و عبدالرزاق آخر حدیث ابی قتاده آورد:  اتاک حدیث الغاشیه می
َ
�ُد َوَظنَنَّا �

ن يُدرَِك انلَّاس الرَّ 
َ
و�كبَِذلَِك يُِر�ُد أ

ُ
کردیم که خواندن سوره و طول  : ما گمان میَعة األ

دادن به رکعت اول و دوم برای رسیدن مردم به رکعت اول بود. و در حدیث دلیل است 
 خواند. در رکعت سوم و چھارم غیر از فاتحه چیزی دیگر نمی صکه رسول الله

ْطَوَل ِمْن اَكَن : لد از حدیث حفصهمسلم روایت نمو
َ
وَرَة َحىتَّ تَُ�وَن أ يَُرتُِّل السُّ
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َ
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ْطَوَل ِمنَْها
َ
ی  خواند تا جایی که از سوره سوره را به ترتیل و تأنی می ص: رسول اللهأ

 شد. تر می تر از آن طوالنی طوالنی
کسی دارد  نماید، اگر انتظار تر از رکعت دوم می بیھقی فرمود: رکعت اول را طوالنی

خواھد به نماز برسد و اگر نه ھر دو رکعت را مانند ھم قرار بدھد. اما در رکعت  که می
سوم نماز مغرب و دو رکعت آخری نماز عشاء و دو رکعت آخری نماز ظھر و عصر غیر از 
فاتحه چیزی نخواند. اگرچه در موطا امام مالک از طریق صنابحی روایت نموده است 

َر�ََّنا َ� تُزِۡغ قُلُوَ�َنا َ�ۡعَد ﴿ خواند: غرب، ابوبکر صدیق این آیه را میکه در رکعت سوم م
نَت 

َ
نَك رَۡ�ًَةۚ إِنََّك أ ُ اُب إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب َ�َا ِمن �َّ ای پروردگار ما « ]٨[آل عمران:  ﴾٨ٱلۡوَهَّ

منحرف مساز و رحمتی از که ما را به راه راست رساندی،  ھای ما را از راه راست بعد از این دل
 ».ی خیر ھستی و بسیار بخشایشگر نزد خود به ما عطا فرما که حقا که تو بسیار دھنده

و از امام شافعی در خصوص قراءت غیر فاتحه در دو رکعت آخری ظھر و عصر و 
عشاء و رکعت آخری مغرب دو قول است: قول جدید قراءت سوره در آن مستحب است 

ست. قول دوم قول قدیم است که غیر از فاتحه در دو رکعت آخری و این قول معتمد نی
ظھر و عصر و عشاء و رکعت آخری مغرب مستحب نیست. و این قول معتمد است در 

ھای آخری چیزی از آیات یا سوره بخواند خلل به نماز  مذھب. اگر کسی در این رکعت
 رساند. والله سبحانه و تعالی أعلم. او نمی

چه قبل از رفتن به مصر فرموده و روات آن امام محمد و  : آنقول قدیم شافعی
زعفرانی و کرابیس و ابوثور ھستند و کتابی که در قول قدیم داشته به نام الحجه و غیر 

چه در مصر فرموده و روات آن: بویطی و مزنی و ربیع  آن است. و قول جدید شافعی: آن
اوی قول جدید: ام و امالء و بن سلیمان مرادی و ربیع جیزی ھستند. و کتاب ح

 اند. کتاب تألیف کرده ١١٠مختصر و مسند است. و ایشان 

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ  َوَ�نْ  -٣٠٧
َ
ِ  سأ ُْزُر ِ�يَاَم رَُسوِل ا�َّ

َ
َعرْصِ  صقَاَل: ُكنَّا �

ْ
ْهِر َوال  ،يِف الظُّ

ويَلَْ�ِ ِمْن الظُّ 
ُ
ْكَعتَْ�ِ األ ْجَدةِ  :ْهِر قَْدرَ فََحَزْرنَا ِ�يَاَمُه يِف الرَّ �ُل) السَّ ْخَر�َْ�ِ  .(الم َ�ْ�ِ

ُ
َوِ� األ

ْهرِ  .قَْدَر انلِّْصِف ِمْن َذلَِك  ْخَرَ�ْ�ِ ِمْن الظُّ
ُ
ويَلَْ�ِ ِمْن الَعرْصِ ىلَعَ قَْدِر األ

ُ ْ
ْخَر�َْ�ِ  ،َوِ� األ

ُ ْ
َواأل

  .َرَواُه ُمْسِلمٌ  ىلَع انِلصِف ِمن َذلَِك.
را در نماز ظھر و  صروایت است که گفت: ما قیام رسول الله ساز ابوسعید خدری

در دو رکعت اول نماز ظھر و عصر به قدر چند  صزدیم. رسول الله عصر تخمین می
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مان بر این شد که در دو رکعت اولی نماز ظھر در ھر  فرماید. پس تخمین آیه قراءت می
آیه، و در دو رکعت آخری  ی الم تنزیل السجده، یعنی به قدر سی رکعتی به قدر سوره

نماز ظھر به قدر نصف آن یعنی به قدر پانزده آیه، و در دو رکعت آخری نماز عصر به 
 ی فاتحه. قدر نصف آن، یعنی ھفت تا ھشت آیه، یعنی به قدر سوره

این حدیث صحیح مسلم به روایت ابوسعید خدری به قوت حدیث ابوقتاده نیست. 
فق علیه و نسبت به آن جزم و یقین است. و روایت برای این که حدیث ابوقتاده مت

رساند رسول  ابوسعید از روی حدس و تخمین است. و روایات دیگری ھست که می
کرده است. چنان که مسلم و نسایی  نماز ظھر را خیلی بیش از آن طوالنی می صالله

ْهِر ُ�َقاُم َ�يَ اند:  روایت کرده ساز ابوسعید خدری َِقيِع اَكنَْت َصَالة الظُّ  ابلْ
َ

اِهُب إىِل ْذَهُب اذلَّ
هِلِه �َ َ�يَْقيِض َحاَجتَُه. ُ�مَّ 

َ
. يَأيِت إىِل أ

ُ
أ ا يُطِ  صَو�ُدرُِك انليَِبَّ يَتَوَضَّ  ِممَّ

َ
و�

ُ ْ
ْكَعِة األ . لَُهاييِف الرَّ

 سعيد.النساىئ عن اىب و رواه مسلم
به نماز  صشد و رسول الله ی نماز ظھر گفته می گوید: اقامه می سابوسعید خدری

رفت و قضای حاجت  ایستاد و شخص برای قضای حاجت تا حدود بقیع می ظھر می
در  صآمد و به رسول الله گرفت و به مسجد می آمد و وضو می کرد و به خانه می می

 رسید. رکعت اولی می
قضای حاجت بنماید و به خانه بیاید و وضو و معلوم است که شخص برود تا بقیع و 

در رکعت اولی برسد، این ھمه وقت به  صبگیرد و به مسجد برود و به رسول الله
 ی خواندن سی آیه نیست.  اندازه

خَرَج اِإلَمام أمَحد
َ
نَّ انلَّيِبَّ ُمسِلم أيًضا عن اىب سعيد: و َو أ

َ
 يِف َصَالةٍ اَكَن  صأ

ُ
يَقَرأ

ْكعَ  الُظهر ويَلَْ�ِ قَْدَر ثََالِ�َ� آيَةً يِف الرَّ
ُ
ْخَرَ�ْ�ِ قَْدِر  ،تَْ�ِ األ

ُ
و قَاَل َوِ� األ

َ
مَخَس عرشة آيَة ـ أ

ويَلَْ�ِ  ،ـ َذلَِك  نِْصُف 
ُ
ْكَعتَْ�ِ األ َعرْصِ يِف الرَّ

ْ
َوِ�  ،مَخَس عرشة آيَةقَْدر َعٍة � رَ لكِّ يِف َوِ� ال

ْخَرَ�ْ�ِ 
ُ
 َذلَِك. نِْصفقَدر األ

رساند که در  به روایت ابوسعید است و می ٣٠٧ی  یث مانند حدیث شمارهاین حد
خواند و در دو رکعت آخری عصر غیر از  دو رکعت آخری ظھر غیر از فاتحه آیاتی می

طور که گفته شد حدیث به روایت ابوسعید به قوت حدیث  خواند. و ھمان فاتحه نمی
ت ـ والله أعلم ـ که رسول شود گف ابوقتاده نیست. و در جمع بین دو حدیث می

فرمودند و بعضی اوقات طوالنی  بعضی اوقات نماز ظھر را طوالنی می صالله



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٧١  َالصَّ

چنان که عادت ایشان بود تا امت به زحمت نیفتد و ھر یک از دو طریق  ،فرمودند نمی
در استحباب قراءت غیر فاتحه در  /بخواھد اختیار نماید. و قول جدید امام شافعی

 شود. والله سبحانه و تعالی أعلم. جا معلوم می دو رکعت آخری نماز چھار رکعتی از این

ْهرِ  سُسلَيَْماَن بِْن �ََسارٍ  َوَ�نْ  -٣٠٨ ويَلَْ�ِ ِمْن الظُّ
ُ
ُف  ،قَاَل: اَكَن فَُالٍن يُِطيُل األ َوُ�َفِّ

 يِف الَمْغرِِب  ،الَعرْصَ 
ُ
بِْح بُِطوهِلِ َوَ�ْقَرأ ِل َوِ� الِعَشاِء بِوََسِطِه َوِ� الصُّ بُو  .بِِقَصاِر الُمَفصَّ

َ
َ�َقاَل أ

ِ  :ُهَر�َْرةَ  ْشبََه َصَالة بِرَُسوِل ا�َّ
َ
َحٍد أ

َ
ْخرََجُه النََّسايِئُّ بِإِْسنَاٍد  صَما َصلَّيُْت َوَراء أ

َ
ِمْن َهَذا. أ

 .َصِحيٍح 
روایت نمود که سلیمان بن یسار  سیسارنسایی به اسناد صحیح از سلیمان بن 

نمود. و نماز عصر را طول  گفت: فالنی دو رکعت اولی را از نماز ظھر طوالنی می
خواند. و در نماز عشاء  خواند. و در نماز مغرب قصار مفصل می داد و سبک می نمی

خواند. ابوھریره گفت: نماز  خواند و در نماز صبح طوال مفصل می اوساط مفصل می
شت سر کسی نخواندم که نمازش بیشتر از نماز این شخص شباھت به نماز رسول پ

 داشته باشد. صالله
ی  ی منوره است. مولی و آزاد شده گانه در مدینه سلیمان بن یسار: از فقھای ھفت

و برادر عطاء بن یسار است. سلیمان بن یسار از بزرگان  لام المؤمنین میمونه
تابعین، دانشمند پرفضل و فقیه و ثقه و مورد اعتماد در روایت و عابد پرھیزگار و الگوی 

فرماید:  نظیر بود. او می حجت و مستمسک اھل علم بود. و در زیبارویی و جمال کم
. این فالنی چه کسی است؟ در کتاب خواند، یعنی امام نماز ما بود فالنی با ما نماز می

ی بغوی نوشته است که مقصودش از فالن: کسی است که  شرح السنه، تألیف عالمه
امیر مدینه بوده: قیل: عمرو بن سلمه. و قیل: عمر بن عبدالعزیز. و این صحیح نیست 

ز ی امیر صنعانی شارح بلوغ المرام، والدت عمر بن عبدالعزی برای این که بنا به گفته
ھجری و وفات عمر بن  ٥٩بعد از وفات ابوھریره بوده است. وفات ابوھریره سال 

 ھجری بوده است. ١١٠عبدالعزیز 
ی حجرات تا آخر قرآن است. طوال مفصل از  اما مفصل: مقصود از آن از سوره

باشد و قصار مفصل از والضحی  حجرات تا عمَّ است. اوساط مفصل از عم تا والضحی می
 باشد. برب الناس می تا قل اعوذ

شود و در نماز صبح  اند: در نماز صبح و ظھر طوال مفصل خوانده می علما گفته
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تر از نماز ظھر. و در نماز عصر و عشاء اوساط مفصل. و در نماز مغرب قصار  طوالنی
اند که وقت نماز صبح وقت  مفصل خواندن سنت است. و در بیان حکمت آن گفته

دھند تا به نماز برسند. و وقت  ردم است، نماز را طول میزدگی بعضی م غفلت خواب
شود تا به نماز برسند. اما عصر وقت  نماز ظھر بعد از خواب قیلوله است، طول داده می

شود تا مردم به کار و کاسبی خود برسند. و وقت نماز  کار است، نماز سبک خوانده می
داران به  دن نماز دارد تا روزهمغرب تنگ است و نیاز به زیاد کردن تخفیف و سبک کر

داران به شام مھمان برسند. و اختالف حاالت نماز رسول  شام خود برسند و مھمان
 شود. توان به احادیث آینده دانست. و این مبحث به آن تکمیل می را می صالله

ِ  قَاَل: َسِمْعُت  سُجبَْ�ِ بِْن ُمْطِعمٍ  َوَ�نْ  -٣٠٩  يِف  صرَُسوَل ا�َّ
ُ
ورِ الَمْغرِِب َ�ْقَرأ  .بِالطُّ

 .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ 
را شنیدم که در  صروایت است که گفت: قراءت رسول الله ساز جبیر بن مطعم

 خواند. ی طور می نماز مغرب سوره
بنابراین ھمیشه نماز مغرب به قصار مفصل اختصاص ندارد. برای این که رسول 

ی  ی طور خواند. و وارد شده که سوره در مغرب قصار مفصل خواند. و سوره صالله
ی تین  ی أعلی و سوره ی دخل و سوره اعراف و صافات در نماز مغرب خواند. و سوره

ی  ھا را در نماز مغرب خوانده است. و وارد شده که در نماز عشاء، سوره ھر کدام از این
 صعی که از طول دادنش به نماز نزد رسول اللهاند. و برای معاذ موق خوانده تین می

ھای: شمس، لیل و اعلی معین فرمود. و راه جمع بین این روایات  شکایت کردند، سوره
کرد. و  به حسب حاالت و اوقات و مشاغل فرق می صاین است که قراءت رسول الله

والله  نظر فقھا در تقسیم به طوال و وسط و قصار نظر به اکثر اوقات بوده است ـ
 سبحانه و تعالی أعلم.

داد کسی از  ھرقدر طول می صی قابل ذکر این است که نماز رسول الله و مسأله
آوازی و حضور  نمازان نظر به خوش شد، در حالی که نماز بیشتر پیش آن خسته نمی

قلب و اخالص فرق فراوان دارد، چه بسا که مأمومین پشت سر امامی پس از یک 
ند و پشت سر امامی دیگر به سبب عدم اخالص و عدم حضور ساعت ھم خسته نشو

قلب پس از آن چند آیه خواندن ھم به ستوه آیند. روی این اصل تقسیم فقھا بر طوال و 
 اوساط و قصار مفصل بی سبب نیست. والله أعلم.
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حکایت دارد که شخصی آن قدر بدآواز بود که جماعت مسجد حاضر  /و سعدی
کرد. و به قول  دازند و از مسجدشان بیرون برود و او قبول نمیبودند وجھی به او بپر

 سعدی:
ــوانی ــط خ ــدین نم ــرآن ب ــو ق ــر ت  گ

 

ــــــلمانی  ــــــق مس ــــــری رون  بب
 

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٣١٠
َ
ِ  سأ  يِف َصَالِة الَفْجِر يَْوَم اجلُْمَعِة: لم  صقَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ُ
َ�ْقَرأ

ْجَدةَ  �ُل السَّ ىَت ىلَعَ اِإل�َْسانِ َهْل و ،َ�ْ�ِ
َ
 .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  .أ

در نماز فرض صبح روز جمعه  صروایت است که گفت: رسول الله سو از ابوھریره
ی فاتحه و الم تنزیل السجده و در رکعت دومی فاتحه و ھل أتی  در رکعت اول سوره

ان که از فرمودند. چن خواندند. و ھمیشه بر این دو سوره مواظبت می علی االنسان می
 شود. حدیث بعدی به روایت طبرانی دانسته می

اِ�ِّ  -٣١١ رَبَ  .َذلَِك يُِديُم  :سِمْن َحِديِث ِابِْن َمْسُعودٍ  َولِلطَّ
 صآمده است که فرمود: رسول الله سو در روایت طبرانی از عبدالله بن مسعود

علی  ھمیشه در نماز فرض صبح روز جمعه بر این دو سوره الم السجده و ھل أتی
 االنسان مواظبت داشتند.

فرمود: سّر مواظبت بر این دو سوره در نماز فرض صبح روز جمعه  /ابن تیمیه
این است که این دو سوره متضمن وقایعی است که پیش آمده، مثل خلق آدم و 

آید مثل معاد و حشر عباد که ھمه در روز  چه پیش می چگونگی سرشت آدمی و آن
چه  ند و برای آنجمعه است. امیر صنعانی فرمود: تا از یاد کردن گذشته اندرز بگیر

 آید آماده شوند. پیش می

 َوَ�َف  صقَاَل: َصلَّيُْت َمَع انلَّيِبِّ  سُحَذْ�َفةَ  َوَ�نْ  -٣١٢
َّ

َ�َما َمرَّْت بِِه آيَُة رمَْحٍَة إِال
ُل 

َ
 َ�َعوََّذ ِمنَْها ،ِعنَْدَها �َْسأ

َّ
 آيَُة َعَذاٍب إِال

َ
ْخرََجُه اخلَْمَسةُ  .َوال

َ
ِمذِ  ،أ ْ نَُه الرتِّ  .يُّ وََحسَّ

نماز خواندم. ایشان در  صروایت است که گفت: با رسول الله سو از حذیفه
کرد و طلب  گذشت نزد آن وقف می ی رحمتی که می قراءت قرآن در نماز از ھر آیه

گذشت نزد آن وقف  ای که ذکر عذاب در آن بود می نمود و از ھر آیه رحمت از خدا می
او. این حدیث را احمد و ابوداود و ترمذی و برد به خدا از عذاب  کرد و پناه می می

نسایی و ابن ماجه تخریج نمودند. و ترمذی فرمود: حدیث حسن. از این حدیث دانسته 
ی قرآن باید با تدبر و فھم قرآن را بخوانند و از خدای  شود که نمازگذار و خواننده می
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 تعالی رحمت او را بخواھند و از عذاب او به خودش پناه ببرند.
ما این نماز چه نمازی بود، نماز فرض بود یا نماز سنت، در روز بود یا شب؟ حدیث ا

آید بیان این  شود. اما در احادیثی که می حذیفه مطلق است و از آن چیزی دانسته نمی
 مطلب است:

مَحُد 
َ
�ِيَرَوی أ

َ
يِب يَلَْ�، َ�ْن أ

َ
ِ  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل  هِ َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن أ  يِف  صا�َّ

ُ
َ�ْقَرأ

َنَِّة َوانلَّاِر َ�َقاَل: َصَالٍة لَيَْسْت 
ْ
ْهِل «بَِفِر�َضٍة، َ�َمرَّ بِِذْكِر اجل

َ
ِ ِمَن انلَّاِر، َو�ٌْل ِأل ُعوُذ بِا�َّ

َ
أ

 . َرَواُه ابُن َماجة بَِمعنَاُه.»انلَّارِ 
عبدالرحمن از امام احمد به اسناد خود از عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت نمود و 

خواند در  که قرآن می صاز پیغمبر خدا  پدرش ابولیلی روایت نمود که گفت: شنیدم
نمازی که نماز فرض نبود. در قراءت خود از آیاتی که یاد بھشت و دوزخ در آن بود 

برم به خدا از شر دوزخ. بال و ھالکت نصیب دوزخیان  پناه می«گذشت و فرمود: 
 دیث را به معنی آن نه به لفظ آن روایت نمود.و ابن ماجه ھمین ح». است

به  صو امام احمد از عایشه روایت نمود که گفت: در شب ِتمام ھمراه رسول الله
خواند و  ی بقره، نساء و آل عمران می در این نماز سوره صنماز ایستادم و رسول الله

ه دعا کردن و پناه ای که در آن ترسانیدن از عذاب خدا بود، مگر ب کرد از آیه عبور نمی
ای که در آن بشارت و ذکر رحمت  گذشت از آیه به خدا بردن از آن عذاب. و می

 پروردگار بود، مگر به دعا کردن و طلب رحمت خداوند.

نامند.  : درازترین شب سال، ِتمام به کسر تاء در فارسی آن را شب یلدا میيللة اتلمام

ھای زمستان، یا سه شبی که نقصان  شب ترین : طوالنیيللة اتلمامدر قاموس آمده: 
 ساعت و یا بیشتر است. ١٢ھایی که  . و یا شب١٥و  ١٤و  ١٣ندارد، مانند 

خَرَج أمَحدُ لفظ حدیث: 
َ
ِ مْ �ُ  :لَ�ْن اَع�َِشةَ  أ يَلْلََة اتلََّماِم فاََكَن  صُت َمَع رَُسوِل ا�َّ

 
ُ
ََقَرِة َوالنَِّساِء َوآِل ِعْمَراَن بِ َ�ْقَرأ  َ�ُمرُّ وَ ابلْ

َ
َ َعزَّ وََجلَّ َواْستََعاَذ ال  َداَع ا�َّ

َّ
َوٌُّف إِال بِآيٍَة ِ�يَها ختَ

َ َعزَّ وََجلَّ َورَِغَب إيَِلْهِ   َداَع ا�َّ
َّ

 َ�ُمرُّ بِآيٍَة ِ�يَها اْسِتبَْشاٌر إِال
َ

 .َوال
خَرَج النَِّسايِئ 

َ
بُوَداوُد ِمن َحِديِث َعوِف بِن َمالِ و َو أ

َ
  صَمَع رَُسوِل اهللاُت : ُ�مْ كأ

َ
َ�بََدأ

 ُ�مَّ قَاَم فََص�َّ فَاسْ و تَاكَ فَاسْ 
َ
َل تَوََضأ

َ
 َوَ�َف فََسأ

َّ
 َ�ُمرُّ بِآيَِة رمََحٍة إِال

َ
 َ�ُمرُّ بِآيَِة و تَفتََح ابَلَقَرَة ال

َ
ال

 َوَ�َف 
َّ

يب َداوُد و َ�َعوََّذ. احلديث.و َعَذاٍب إِال
َ
َواككذلَيَس ِأل  الوُُضوء.و ر السِّ
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در روایت نسایی و ابوداود ـ روایت ھر دو مثل ھم است ولیکن در روایت ابوداود: و 
گفت: شبی ھمراه  س(فبدأ فاستاک و توضأ) نیست ـ آمده است که عوف بن مالک

نخست مسواک زد و وضو گرفت،  صبه نماز ایستادم. رسول الله صرسول الله
ی  و در این سوره به ھر آیه ی بقره را خواند گاه برخاست برای نماز شب و سوره آن

نمود و به ھر  کرد و طلب رحمت از خدا می رسید قراءت را متوقف می رحمتی که می
داشت و پناه  کرد و دست به دعا برمی رسید قراءت را متوقف می ی عذاب که می آیه
 برد به خدا از عذاب خدا. می

بعدی بیان شد که در در حدیث اولی بیان شد که نماز فرض نبود. و در دو حدیث 
ی  گاه در نماز فرض با جماعت سوره ھیچ صکه رسول الله نماز شب بود. برای این

 بقره و آل عمران نخواند، پس معلوم شد که در نماز سنت قیام شب بوده است.

ِ  بِابِْن َ�بَّاٍس  َوَ�نْ  -٣١٣ ْن : «صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
 َو�ِ�ِّ نُِهيُت أ

َ
ال

َ
 الُقْرآَن أ

َ
قَْرأ

َ
أ

ْو َساِجًدا
َ
ُموا ِ�يِه الرَّبَّ  ،َراِكًعا أ ُكوُع َ�َعظِّ ا الرُّ مَّ

َ
اَعءِ  ،فَأ ُجوُد فَاْجتَِهُدوا يِف ادلُّ ا السُّ مَّ

َ
َ�َقِمٌن  ،َوأ

ْن �ُْستََجاَب لَُ�مْ 
َ
 .َرَواُه ُمْسِلمٌ ». أ

گاه باشید«فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله بو از ابن عباس که  آ
که قرآن را در حال رکوع یا سجود بخوانم. اما رکوع: در آن تعظیم  ام از این من نھی شده

آورده  سکه در صحیح مسلم از حذیفه پروردگار را به جا آورید. و این تعظیم چنان

شروع فرمود به گفتن:  ص: رسول الله»: ُسبَحاَن َر�ِّ الَعِظيمفََجَعل َ�ُقوُل « است:
م: منزه و پاک است پروردگارم که بسیار بزرگوار است. یعنی در رکوع سبحان ربی العظی

 و به ستایش او مشغولم.»: و بحمده«بگویید: سبحان ربی العظیم 

 .حِبَمِدهِ و ُسبَحاَن َر�ِّ الَعِظيمِ  و در روایت ابن حبان:
و اما در سجود بعد از گفتن: سبحان ربی االعلی و بحمده، کوشش کنید در دعا 

برای این که شایسته است که دعایتان در سجود به اجابت برسد. و امام احمد و کردن، 
اند: سبحان ربی العظیم گفتن در رکوع و دعا کردن در سجود  گروھی از محققین گفته

واجب است. و جمھور علما برآنند که تسبیح در رکوع و دعا در سجود مستحب است. 
 شود؟ اما تسبیه در رکوع چندبار گفته می

خْ 
َ
بُوَداوُد ِمن َحِديِث ابِن َمسْ أ

َ
اٍت: : بُعودَرَج أ َحُدُ�ْم فَلْيَُقْل ثََالَث َمرَّ

َ
إَِذا َرَ�َع أ

ْدنَاهُ 
َ
َ الَعِظيِم، وََذلَِك أ  .ُسبَْحاَن َر�ِّ



ِة األحکاِم   ٢٧٦ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

وقتی یکی از شما به رکوع رفت سه بار سبحان ربی العظیم بگوید و این سه بار «
 ».حداقل تسبیح در رکوع است

اند: حد اکمل تسبیح در رکوع و سجود یازده بار است. و حدیث ابن  ا گفتهفقھای م
چنین آن را بخاری و  ی آن گفته: مرسل است. و ھم مسعود که ذکر شد، ابوداود درباره

اند. اما در سجود چه دعایی خوانده شود؟ ظاھرًا ھر دعایی که در آن طلب  ترمذی گفته
چه در آن شر دنیا و آخرت باشد. و در  از آن خیر دنیا و آخرت و پناه بردن به خدا

 آمده و ھم نوع دعا:» و بحمدک«ی  حدیث ھم کلمه

ِ  :قَالَْت  لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -٣١٤  :َ�ُقوُل: يِف ُرُكوِعِه وَُسُجوِدهِ  صاَكَن رَُسوُل ا�َّ
 ٌق َعلَيِْه.ُمتَّفَ ». اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل  ،اللَُّهمَّ َر�َّنَا َوحِبَْمِدكَ ُسبَْحانََك «

إَِذا ﴿ ی که سوره ـ بعد از این صروایت است که فرمود: رسول الله لو از عایشه
ِ َجآَء نَۡ�ُ  فرمود:  بر او نازل شد ـ ھمیشه در رکوع و سجودش می ﴾١ٱلَۡفۡتحُ وَ  ٱ�َّ

گویم ای خدا، ای  تنزیه تو می :»اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل  ،ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َر�َّنَا َوحِبَْمِدكَ «
ھای  ھمین حدیث به لفظ». پروردگارمان، و به ستایش تو مشغولم، خدایا بیامرز مرا

 مختلف وارد شده است. از آن جمله است:

نِزلَت َعلَيِه  صقَالَت اَع�َِشُة: َما َص�َّ انلَّيِب 
ُ
ن أ

َ
ِ إِذَا َجآَء نَۡ�ُ ﴿بَعَد أ  ﴾١ٱلَۡفۡتحُ وَ  ٱ�َّ

 
َّ

 ».اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل  ،ُسبَْحانََك َر�َّنَا َوحِبَْمِدكَ « َ�ُقوُل:إِال
ی اذا جاء نصرالله والفتح بر او نازل  بعد از این که سوره صعایشه گفت: رسول الله

اللَُّهمَّ  ،ُسبَْحانََك َر�َّنَا َوحِبَْمِدكَ «فرمود:  ی نمازھا و در رکوع و سجود آن می شد در ھمه
گویم و به ستایش تو مشغولم. خدایا بیامرز  پروردگارا سپاس و تنزیه تو می« :»اْغِفْر يِل 

 ».مرا

ِ إَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿ ی در آخر سوره فََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك ﴿ آمده: ﴾١ٱۡلَفۡتحُ وَ  ٱ�َّ
ۚ وَ   ».تنزیه و ستایش پروردگارت بگو و از او آمرزش بخواه«: ﴾ٱۡسَتۡغفِۡرهُ

به امتثال امر پروردگار این تسبیح و حمد و استغفار را در رکوع و  صرسول الله
در امتثال  صخواند. و این حدیث داللت دارد بر شتاب کردن رسول الله سجود می

فرمان پروردگار برای به جا آوردن حق بندگی و عبودیت و تعظیم و تسبیح شأن 
 پروردگاری خدای متعال. والله سبحانه و تعالی أعلم.



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٧٧  َالصَّ

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٣١٥
َ
ِ  سأ ُ ِحَ� َ�ُقومُ  صقَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ َالِة يَُ�ربِّ  الصَّ

َ
 ،إَِذا قَاَم إىِل

ُ ِحَ� يَْرَكعُ  َدهُ « :ُ�مَّ َ�ُقوُل  ،ُ�مَّ يَُ�ربِّ ُ لَِمْن مَحِ ُكوِع » َسِمَع ا�َّ ُ�مَّ  ،ِحَ� يَْرَ�ُع ُصلْبَُه ِمْن الرُّ
ُ ِحَ� َ�ْهوِي َساِجًدا». َر�َّنَا َولََك احلَْمدُ « :َ�ُقوُل وَُهَو قَائِمٌ  ُ ِحَ� يَْرَ�ُع  ،ُ�مَّ يَُ�ربِّ ُ�مَّ يَُ�ربِّ

َسهُ 
ْ
ُ ِحَ� يَْرَ�عُ  ،َرأ ُ ِحَ� �َْسُجُد ُ�مَّ يَُ�ربِّ َالِة لُكَِّها ،ُ�مَّ يَُ�ربِّ ُ َو�ُ�َ  ،ُ�مَّ َ�ْفَعُل َذلَِك يِف الصَّ ربِّ

 ِحَ� َ�ُقوُم ِمْن ِاثْنَتَْ�ِ َ�ْعَد اجلُلُوِس. ُمتََّفٌق َعلَيِْه.
خاست  وقتی به قصد نماز برمی صروایت است که گفت: رسول الله سوازابوھریره

گفت. پس از آن موقع رفتن به رکوع،  ایستاد برای نماز بستن، الله اکبر می وقتی می
گفت:  کرد، می ه کمر را برای اعتدال راست میگفت. پس از آن موقعی ک الله اکبر می

سمع الله لمن حمده: خدا شنید ستایش کسی که او را ستایش نمود. و موقعی که 
َنا َوَلَک الَحمد ایستاد می راست می ھا.  ای پروردگار ما و برای توست ستایش :فرمود: َربَّ

ز آن الله اکبر پس ا .گفت پس از آن موقع پایین رفتن برای سجود، الله اکبر می
گفت برای باال آمدن از سجود و نشستن میان دو سجده، پس از آن، الله اکبر  می
آورد، الله  گفت برای رفتن به سجود دوم، پس از آن موقعی که سر از سجود باال می می

کرد، و بعد از شستن در تشھد  ی نماز این چنین می گفت. پس از آن در ھمه اکبر می
 گفت. برای رفتن به رکعت سوم، الله اکبر می اول در رکعت دوم،

َنا َوَلَک الَحمد: این واو، عطف بر مقدر است، یعنی ربنا اطعناک و  و عبارت َربَّ
که واو برای حال است،  حمدناک: پروردگارا فرمانت بردیم و ستایشت گفتیم. یا این

ھای بلوغ  سخهیعنی فرمانت بردیم در حالی که به ستایشت مشغولیم. و در بعضی از ن
 ھا ھمه برای توست. المرام بدون واو آمده: ربنا لک الحمد: ای پروردگار ما، ستایش

بنابراین در ھر رکعت پنج تکبیر است. و در پنج نماز فرض شبانه با تکبیره االحرام 
تکبیر است. تکبیره  ٨٩تکبیر است و بدون تکبیره االحرام  ٩٤ھر کدام مجموعًا 

ارکان نماز است، اما تکبیرھای باقی، جمھور علما بر سنت بودن آنھا االحرام، رکنی از 
 صی نمازھا است و رسول الله ھا در ھمه ھستند. و نظر به این که این الله اکبر گفتن

فرمود، امام احمد و داود ظاھری بر واجب بودن آنھا ھستند.  ی آنھا مواظبت می بر ھمه
ی امام و مأموم و منفرد است. و عبارت: سمع الله تکبیرھا که یاد شدند برا  ی این و ھمه

لمن حمده: بیشتر علما برآنند که آن برای امام و منفرد است و الزم مأموم نیست. 
ولیکن نزد امام شافعی سمع الله لمن حمده برای امام و مأموم و منفرد است. والله 



ِة األحکاِم   ٢٧٨ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

 سبحانه و تعالی أعلم.

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ  َوَ�نْ  -٣١٦
َ
ِ  :قَاَل  سأ ُكوِع  صاَكَن رَُسوُل ا�َّ َسُه ِمْن الرُّ

ْ
إَِذا َرَ�َع َرأ

رِْض «قَاَل: 
َ
َمَواِت َواأل ٍء َ�ْعدُ  ،اللَُّهمَّ َر�َّنَا لََك احلَْمُد ِمْلَء السَّ ْهَل  ،َوِمْلَء َما ِشئَْت ِمْن يَشْ

َ
أ

َحقُّ َما قَاَل الَعبُْد  ،اثلَّنَاِء َوالَْمْجدِ 
َ
َ  -أ نَا ل

ُّ
ْ�َطيَْت  -َك َ�بٌْد َوُ�

َ
 َمانَِع لَِما أ

َ
 ُمْعِطَي  ،اللَُّهمَّ ال

َ
َوال

َدُّ  ،لَِما َمنَْعَت 
ْ
َدِّ ِمنَْك اجل

ْ
 َ�نَْفُع َذا اجل

َ
 .َرَواُه ُمْسِلمٌ ». َوال

موقعی که سر را از  صروایت است که فرمود: رسول الله سو از ابوسعید خدری

: خدایا ای پروردگار ما برای توست �َّنَا لََك احلَْمدُ اللَُّهمَّ رَ فرمود:  آورد می رکوع باال می

رِْض ھا.  ی ستایش ھمه
َ
َمَواِت َواأل َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن ھا و زمین.  : پری آسمانِمْلَء السَّ

ھا و زمین (ُپری عرش و کرسی و  چه بخواھی بعد از پری آسمان : و پری آنٍء َبْعُد یَش 

ْهَل پری بھشتی و غیرھا) 
َ
َحقُّ َما قَاَل الَعبْدُ : ای اھل ستایش و عظمت. اثلَّنَاِء َوالَْمْجدِ أ

َ
: أ

نَا لََك َ�بْدٌ ترین که بنده گفت:  شایسته
ُّ
 : در حالی که ما ھمه بندگان تو ھستیم. َوُ�

َ
ال

ْ�َطيَْت 
َ
 ُمْعِطَي چه تو بدھی نیست کسی که بتواند جلو آن را بگیرد.  : آنَمانَِع لَِما أ

َ
َوال

َدِّ ِمنَْك چه ندھی نیست کسی که بتواند آن را بدھد.  : و آنا َمنَْعَت لِمَ 
ْ
 َ�نَْفُع َذا اجل

َ
َوال

َدُّ 
ْ
 دھد صاحب جد را از عذاب تو جد او. : و سود نمیاجل

جد: به معنی پدربزرگ. و به معنی ثروت و توانگری. و به معنی جدیت و کوشش. 
آید،  عذاب شد نه جدش به کارش می یعنی اگر کسی مورد عقوبت تو قرار گرفت و اھل

 نه ثروت او، نه جدیت و کوشش او.
مصنف، این حدیث را روایت مسلم دانست، اما در روایت مسلم: ربنا لک الحمد 
وجود دارد و لفظ اللھم اول آن نیامده است. و بنابراین با وجود اللھم روایت ابوسعید 

 نیست.
لء األرض. بنابراین به این لفظی که و ابوداود از ابن عباس روایت نموده: و م

 مصنف آورد، نه با روایت ابوسعید موافق است و نه با روایت ابن عباس.

اند. و  . بعضی أحُق را مبتدا دانستهأحق ما قال العبد ال مانع ملا أعطيتو در اعراب: 

اند. و امام نووی در نقل از ابن  در محل رفع خبر آن قرار داده ال مانع ملا أعطيتی  جمله

لُ و أحقُ مبتداقرار داده است که  أحق ما قال العبد، قوله ال مانع ملا أعطيتالصالح  وْ خبر  قَ
 آن باشد.



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٧٩  َالصَّ

که: ربنا لک الحمد، به منزلت قوله باشد: قوله ربنا لک الحمد، مبتدا باشد و  یا این
وی فرمود: أولی یعنی أحق مبتدا قرار دادن و ال مانع إلی آخره أحُق خبر آن باشد. نو

خبر قرار دادن بھتر است. برای این که در آن کمال تفویض است و اعتراف است به 
ی او  که قدرت و عظمت و قھر و سلطه کمال قدرت و عظمت و قھر و سلطان خدا و این

ایی و تدبیر امور کاینات است. ا بر ھمه چیز است. و در آن انفراد و تنھایی خدا به یکت
 . ھ

ی سیداالنبیاء، لک الحمد ملء السموات و األرض: برای توست پری  و در فرموده
ھا و  ھا و زمین، مثل این است که حمد و ستایش دارای جسمی است که آسمان آسمان

اد سازد. و قصد از آن مبالغه در بسیاری حمد و زیادتی مبالغه است در ی زمین را پر می
 داند. چه بنده نمی خواھد از آن چه خدا می کردن آن

و مقصود از ثناء: متصف کردن ذات پاک پروردگار به احسان و عظمت و بزرگواری 
خورد. و تنھا عمل صالح و کارھای شایسته  است. و این که َجد و ِجد به کار انسان نمی

 ی أعلم.آید. والله سبحانه و تعال المنفعه به کار انسان می و عام 

ِ  بِابِْن َ�بَّاٍس  َوَ�نْ  -٣١٧ ْسُجَد ىلَعَ : «صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
َسبَْعِة أ

ْ�ُظمٍ 
َ
ََديِْن  :أ

ْ
نِْفِه َوايل

َ
 أ

َ
َشاَر �ِيَِدهِ إىِل

َ
ْكبَتَْ�ِ  ،ىلَعَ اجلَبَْهِة َوأ ْطَراِف الَقَدَمْ�ِ  ،َوالرُّ

َ
ُمتََّفٌق ». َوأ

  .َعلَيْهِ 
خدا به «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله بعبدالله بن عباسو از 

من امر فرمود که سجده را بر ھفت استخوان قرار دھم، بر پیشانی، و اشاره به بینی 
گاه نھاده شوند. و بر دو کف دو دست، و بر  نمود، یعنی پیشانی و بینی با ھم بر سجده

 ».دو زانو، و بر کف انگشتان دو پا
لما بر آنند که سجود باید بر پیشانی باشد و بینی تابع آن است و سجود بر جمھور ع

ْن �ِّ مَ َو «فرمود:  »ء صالتهیالمس«اند که در حدیث  پیشانی سنت است. و دلیل آورده
رِْض 

َ
فرمود  سپیشانیت را به درستی بر زمین بگذار. و امام ابوحنیفه »َجبَْهتََك ِمَن األ

ھمه داللت بر بعد نظر  سکند. اقوال امام ابی حنیفه است: سجود بر بینی کفایت می
اند، اگر نه فتوای  شود افرادی کاله تا ابرو زیر آورده دھد و امروزه که دیده می ایشان می

 ایشان باشد، نماز ندارند. از این رو در اقوال ایشان وسعت و رحمت است.
است که سجود بر پیشانی و بینی ھر دو باشد. و پیشانی  الحاصل: راه احتیاط این



ِة األحکاِم   ٢٨٠ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

ای بر آن بیندازد و سجود بر پارچه کند  پوشیده نباشد و اگر زمین گرم باشد و پارچه
 جایز است. والله سبحانه و تعالی أعلم.

ْصَحاُب رَُسوِل اكمعلق بر حسن بصری نموده است:  /و حدیثی که امام بخاری
َ
َن أ

يِْدَ�ُهْم يِف ِ�يَابِِهمْ و اهللا �َْسُجُدونَ 
َ
قَاَل و وصله ابَليَهيِق و �َْسُجُد الرَُّجُل ِمنُْهْم ىلَعَ ِعَماَمِتِه.و أ

َحابَةِ  ُجوِد َموقُوفاً ىلَعَ الصَّ َصحُّ َما يِف السُّ
َ
کردند در  سجود می ساصحاب رسول الله :َهَذا أ

ی خود  بر عمامهشان بود و بعضی از ایشان سجود  ھایشان در لباس حالی که دست
کردند. اگر این حدیث صحت و ثبوت داشته باشد در آن فراخی بسیاری است. و  می

ھا: سجده بر ھر چیز که با حرکت شخص حرکت  باید دانست که در مذھب ما شافعی
 ی عمامه جایز نیست. والله أعلم. کند، مثل دنباله می

نَّ رَُسوَل اهللا سحُبَيْنَةَ  َوَ�ْن ِابِْن  -٣١٨
َ
َج َ�ْ�َ يََديْهِ صأ َحىتَّ َ�بُْدَو  ،اَكَن إَِذا َص�َّ فَرَّ

 . ُمتََّفٌق َعلَيِْه.َ�يَاُض إِبَِطيْهِ 
رفت دو دست خود را از دو  خواند و به سجده می وقتی که نماز می صرسول الله

 شد. گرفت تا جایی که سفیدی زیر دو بغلش پیدا می پھلویش دور می

نَّ  صانلَّيِب  نَ اك«یت نمود: روا لو صحیح مسلم از میمونه
َ
ُ�َايِف �ِيََديِه فَلَو أ

ن َ�ُمرَّ 
َ
َراَدت أ

َ
دو دست خود را از دو پھلویش دور  صرسول الله: »َمرَّتبَِهيَمًة أ

توانست  خواست از زیر بغل او بگذرد می گرفت تا جایی که اگر گوسفند کوچکی می می
 بگذرد.

ن آستین جامه و گشاد کردن آن ممکن بود و معلوم است که آن روزھا با کوتاه کرد
سفیدی زیر بغل پیدا شود. و در حدیثی که ابوداود از ابوھریره روایت کرده آمده است: 

ْصَحاُب انلَّيِبِّ 
َ
ُ  ص َشاَك أ

َ
ُجوِد َعلَيِْهْم، إَِذا َ�َفرَُّجوا، َ�َقاَل:  هل َة السُّ َكِب «َمَشقَّ  ».اْستَِعينُوا بِالرُّ

ھا از دو پھلو به  از دشواری سجود در حال دور گرفتن دست صیاران پیغمبر
ھا را بر دو  یعنی دست». از زانو کمک بگیرید«خدمت پیغمبر شکایت بردند. فرمود: 

 زانو بگذارند وقتی که سجود طوالنی شد. والله سبحانه و تعالی أعلم.
ست. مثل ابن بحینه: اسم خودش عبدالله و نام پدرش مالک و اسم مادرش بحینه ا

 نام رئیس المنافقین: عبدالله بن ابی بن سلول که سلول نام مادر اوست.
 ھجری وفات یافت. ٥٨عبدالله بن مالک بن بحینه در اواخر خالفت معاویه در سال 

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب  َوَ�نْ  -٣١٩
ْ
ِ  سال يَْك صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  ،: إَِذا َسَجْدَت فََضْع َكفَّ



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٨١  َالصَّ

  .َرَواُه ُمْسِلمٌ ». ِمْرَ�َقيَْك  َواْرَ�عْ 
وقتی که به «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله سو از براء بن عازب

 ».سجود رفتی دو کف دستت را بر زمین بگذار و دو آرنجت را از دو پھلویت دور بدار
این دور گرفتن دو دست از دو پھلو در رکوع و سجود اختصاص به مردان دارد. اما 

اند: دور گرفتن دو  باید در رکوع و سجود دو دست را به دو پھلو بچسبانند. گفته زنان
اند  دست از دو پھلو در رکوع و سجود دلیل بر تواضع است. علما آن را مستحب دانسته

 اند: از شکل افراد سست و تنبل به دور است. و گفته

نَُّه «: در روایت ابو داود از حدیث ابوحمید ساعدی آمده است
َ
َن يُمِسُك يََديِه ىلَعَ اك�

َصابِِعهِ و لَقابِِض َعلَيِهَمااكبَتَيِه كرُ 
َ
ُج بََ� أ دو زانو را به دو دست  صرسول الله: «»ُ�َفرِّ

که کف دو دستش بر دو زانویش قرار گرفته باشد و میان انگشتان  گرفت، مثل این می
ھا را از دو پھلو  جود آرنجانداخت. و سنت است که در رکوع و س دو دستش فاصله می

 دور نگه داشت.

نَّ انلَّيِبَّ  سَوائِِل بِْن ُحْجرٍ  َوَ�نْ  -٣٢٠
َ
َصابِِعهِ  صأ

َ
َج َ�ْ�َ أ َو�َِذا َسَجَد  ،اَكَن إَِذا َرَ�َع فَرَّ

َصابَِعهُ َضمَّ 
َ
 .َرَواُه احلَاِ�مُ  .أ

رکوع  نمود در موقعی که رکوع می صو از وائل بن حجر روایت است که رسول الله
داد. و در سجود انگشتان دستش را به ھم  انگشتان دستش را از ھم فاصله می

 چسباند تا سر انگشتانش به سمت قبله باشد. می

ِ  لاَع�َِشةَ  َوَ�نْ  -٣٢١ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
�ًِّعا صقَالَْت: َرأ  ،َرَواُه النََّسايِئُّ  .يَُص�ِّ ُمرَتَ

َحُه   .ِاْ�ُن ُخَز�َْمةَ وََصحَّ
را دیدم که چھار زانو نماز  صرسول الله«روایت است که گفت:  لعایشه و از

پای راست را زیر ران چپ گذاشته و پای چپ را زیر ران راست نھاده ». خواند می
ی کسی  ره است. و برای مریض این گونه نشستن بھتر است، برای این که حدیث دربا

اند: کسی که نشسته نماز   که معلول است، وارد شده است. و بعضی از فقھا گفته
که چھار زانو نشستن از  خواند، به ھمین شکل چھار زانو بخواند بھتر است، برای این می

 ھای دیگر نشستن در نماز فرق دارد. والله سبحانه و تعالی أعلم. شکل

نَّ انلَّيِبَّ  بِابِْن َ�بَّاٍس  َوَ�نْ  -٣٢٢
َ
:  صأ ْجَدَ�ْ�ِ  ،للَُّهمَّ ِاْغِفْر يِل ا«اَكَن َ�ُقوُل َ�ْ�َ السَّ

 النََّسايِئُّ  ».َواْرُزقِْ�  ،واََعفِِ�  ،َواْهِدِ�  ،َوارمَْحِْ� 
َّ

ْرَ�َعُة إِال
َ
يِب َداوُدَ  ،َرَواُه األ

َ
َحُه  ،َواللَّْفُظ ِأل وََصحَّ



ِة األحکاِم   ٢٨٢ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

 .احلَاِ�مُ 
در نشستن میان دو  صروایت است که فرمود: رسول الله باز ابن عباس

فرمود: اللھم اغفرلی: خدایا بیامرز مرا. و ارحمنی: و مرا مورد رحمتت قرار  سجود می
بده. و اھدنی: و مرا به راست راست برسان. و عافنی: و مرا تندرست قرار بده. و 

 ارزقنی: و روزیم برسان.
اند و حاکم  مؤلف فرمود: این حدیث را ابوداود و ترمذی و ابن ماجه روایت کرده

»: واجبرنی«، »و ارحمنی«فرموده: این حدیث صحیح است. اما ترمذی به جای 
ھای مرا جبران فرما، آورده است. و ابن ماجه ھر دو: و ارحمنی و اجبرنی  شکستگی

ھمان لفظ ابوداود را  /آورده ولیکن و اھدنی و عافنی نیاورده است. و گویا مؤلف
ی خواننده و شارح قرار داده است. از  ه را به عھدهآورده و اختالف ترمذی و ابن ماج

باشد و این دعایی  شود که در جلوس بین سجدتین محل دعا می می این حدیث دانسته
که انسان اگر آمرزش و رحمت خدا به  ترین دعاست، برای این دارد که بھترین و جامع

الیمات نصیبش شد دست آورد و به راه راست رسید و عافیت و تندرستی و دوری از نام
ی خیرات دنیا و آخرت را برای خودش جمع  و روزی حالل و فراوان به دست آورد ھمه

 کرده است.

َُو�ْرِِث  َوَ�نْ  -٣٢٣
ْ
ى انلَّيِبَّ  سَمالِِك بِْن احل

َ
نَُّه َرأ

َ
فَإَِذا اَكَن يِف ِوتٍْر ِمْن  ،يَُص�ِّ  ص�

 .َرَواُه ابُلَخارِيُّ  ».لَْم َ�نَْهْض َحىتَّ �َْستَوَِي قَاِعًداَصَالتِِه 
خواند و  رادید که نماز می صروایت است که رسول الله سو از مالک بن الحویرث

بعد از رکعت طاق و فرد، مثل بعد از رکعت اول و بعد از رکعت سوم موقعی که سر از 
 ایستاد. نشست و بعد می ی استراحت می آورد، اول جلسه سجود باال می
بعد از رکعت اول و سوم خود انجام  صرسول الله ی استراحت که این جلسه

ھمه پسندیده ھستند و نظر  صھای رسول الله داد، سنتی است پسندیده، و سنت می
به نشستن آن قایل ست. و امام ابوحنیفه و مالک  سکه سنت است امام شافعی به این

ضی احادیث و احمد و اسحق را ھویه به این نشستن قایل نیستند. نظر به این که در بع
امر به آن وارد است، مثل حدیث باال، امام شافعی آن را مستحب دانست. و حدیثی 

َغَ� َواِحٍد  ُت �اَدرَ «است که ابن المنذر از نعمان بن ابی عیاش روایت نموده که گفت: 
صَحاِب رَُسوِل اهللا

َ
َل رَ اكفَ  صِمن أ وَّ

َ
جَدة يِف أ ِ� اثلَاثِلَة قَاَم و َعة�َن إَِذا َرَ�َع َرأَسُه ِمَن السَّ



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٨٣  َالصَّ

بسیاری از صحابه رضوان الله علیھم را دیدم که بعد از رکعت اول  :»لَم َ�ِلسو َما ُهوَ ك
نشستند.  ایستادند و نمی و سوم بعد از بلند کردن سر از سجود دوم یک راست می

نشیند، این سنت را گرفته است. چیزی که  ی استراحت نمی بنابراین کسی که جلسه
شود. والله  جود سھو میی استراحت باعث س ھست نزد امام احمد، نشستن برای جلسه

 سبحانه و تعالی أعلم.

�َِس  َوَ�نْ  -٣٢٤
َ
نَّ  سأ

َ
ُكوِع  صانليَِبَّ أ ْحيَاٍء ِمْن  ،َ�نََت َشْهًرا َ�ْعَد الرُّ

َ
يَْدُعو ىلَعَ أ

َعَرِب 
ْ
  .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  .تََرَ�هُ ُ�مَّ  ،ال

ْوُُه ِمْن وَْجٍه آَخرَ  -٣٢٥
َ

اَرُ�ْطِ�ِّ � مْحََد َوادلَّ
َ
بِْح فَلَْم يََزْل َ�ْقنُُت َحىتَّ  :َوَزادَ  ،َوِأل ا يِف الصُّ مَّ

َ
فَأ

ْ�يَا.  فَاَرَق ادلُّ
یک ماه بعد از رکوع قنوت خواند و در  صروایت است که رسول الله سو از انس

کرد بر قبایلی از عرب و سپس آن را ترک کرد. و سبب نفرین ایشان  آن قنوت نفرین می
ھفتاد تن از صحابه که به ُقراء معروف بودند  صبر آن قبایل این است که رسول الله

عھد بود  صهبرای تبلیغ دین و تعلیم آن فرستاد. قبایلی که بین آنان و بین رسول الل
رفتند ھیچ سالحی  آن ھفتاد تن قراء را کشتند. قاریانی که برای تبلیغ و تعلیم دین می

رحمانه آن ھفتاد تن مؤمن و صالح و قاری قرآن را کشتند.  نداشتند. آن مشرکان بی
خیلی گران آمد و یک ماه بعد از رکوع بر آنان نفرین  صاین واقعه برای رسول الله

ۡمرِ لَۡيَس لََك مَِن ﴿ که این آیه نازل شد: فرمود تا این می
َ
ءٌ  ٱۡ�  ]١٢٨[آل عمران:  ﴾َ�ۡ

گاه نفرین بر آنان را قطع نمود و بعد از مدتی  آن ».چیزی از این کار در دست تو نیست«
 ی آنان مسلمان شدند. ھمه

زنده بود  صاما در خصوص قنوت نماز صبح، انس فرمود: تا روزی که رسول الله
را ترک نکرد، در مورد خواندن قنوت در اعتدال اخیر نماز صبح جماعتی از قنوت صبح 

سلف و خلف برآنند که قنوت در اعتدال اخیر نماز صبح سنت است. و امروز افرادی 
شافعی مذھب ھستند که از روی کم دانشی قایل به خواندن قنوت در نماز صبح 

 دانند. مینیستند! در حالی که علمای شافعی خواندن آن را سنت 

نَّ انلَّيِبَّ  َوَ�نْهُ  -٣٢٦
َ
 إَِذا َداَع ِلَقْومٍ  صأ

َّ
 َ�ْقنُُت إِال

َ
ْو َداَع ىلَعَ قَْومٍ  ،اَكَن ال

َ
َحُه ِاْ�ُن  .أ َصحَّ

  .ُخَز�َْمةَ 
خواند مگر وقتی که برای  قنوت نمی صروایت است که رسول الله سو از انس



ِة األحکاِم   ٢٨٤ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

مردمی دعا بکند، مثل دعا برای مستضعفین مسلمانان در مکه، و یا نفرین بر مردمی 
که  بر قبایلی که ھفتاد تن از قاریان را کشتند، چنان صنماید، مثل نفرین رسول الله

حد و آمد، مثل روز ا خطرھایی پیش می صقبًال یاد شد. و وقتی برای خود رسول الله
که در مکارم االخالق ایشان بوده نفرین نفرموده و  حصار خندق و جاھایی دیگر، چنان

ی  که در تاریخی ثبت شده است در روز فتح مکه که ھمه گذشت فرموده است. چنان
رسانی در مسجدالحرام حاضر بودند و کافی بود  دشمنان با آن ھمه دشمنی و آسیب

آنھا به باد داده شد، اما چنین نفرمود و ھمه را مورد  ای بفرمایند و سر که ایشان اشاره
 عفو قرار داد.

ْشَجيِعِّ  َوَ�نْ  -٣٢٧
َ ْ
يِب  :قَاَل  سَسْعِد بِْن َطاِرِق األ

َ
ِ إِنََّك قَْد َصلَّيَْت  :قُلُْت ِأل بَِت ِ�َّ

َ
 يَا أ

 ِ يِب بَْ�رٍ  صَخلَْف رَُسوِل ا�َّ
َ
َّ  ،َوُ�ثَْمانُ  ،َوُ�َمرُ  ،َوأ فَاَكنُوا َ�ْقنُتُوَن يِف الَفْجرِ  ،َويلَعَ

َ
 :قَاَل  ؟أ

ْي ُ�َ�َّ 
َ
بَا َداوُدَ  ،َرَواُه اخلَْمَسةُ  .ُ�َْدٌث  ،أ

َ
 أ

َّ
  .إِال

و از سعد بن طارق اشجعی روایت است که گفت: به پدرم گفتم: تو پشت سر رسول 
قنوت ای. آیا ایشان در نماز فجر  و ابوبکر و عمر و عثمان و علی نماز خوانده صالله
ای است. یعنی در ایام ھیچ کدام قنوت فجر  خواندند؟ گفت: ای پسر عزیزم چیز تازه می

ھا ھم قنوت  ھا ندارد. مالکی شده است. اوًال قنوت فجر اختصاص به شافعی خوانده نمی
فجر دارند. ثانیًا معلوم است سؤال پسرش بعد از رحلت ھمه ایشان است که در آن 

ی  چه سن و سالی بوده است. ثالثًا امام مالک در مدینه موقع معلوم است عمرش در
اند و معلوم است که  ساخته اند و ایشان عمل اھل مدینه را مستمسک می منوره بوده

اند که امام مالک قایل است به قنوت خواندن. رابعًا مشھور  خوانده اھل مدینه قنوت می
ه احتمال قوی ـ والله اعلم ـ اند. بنابراین ب خوانده از خلفا این است که قنوت می

 فراموش کرده است.
اند و دو امام  به طوری که معلوم است دو امام قنوت فجر را پذیرفته و معمول داشته

 اند. قنوت وتر را پذیرفته
امام ابوحنیفه قنوت وتر را پذیرفته قبل از رکوع و به سّر قنوت: اللھم انا نسعتینک ـ 

 الی آخره.
را پذیرفته بعد از رکوع و به جھر قنوت: اللھم اھدنی فیمن  امام احمد قنوت وتر

 ھدیت ـ الی آخره.
امام مالک قنوت فجر را پذیرفته قبل از رکوع و به سّر قنوت: اللھم انا نسعتینک ـ 
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 الی آخره.
و امام شافعی قنوت فجر را پذیرفته بعد از رکوع و به جھر قنوت: اللھم اھدنی فیمن 

 ھدیت ـ الی آخره.
ھر کدام دلیل به خصوص موضوع دارند و از آن باالتر عمل مداوم خلقی در این و 

 ھمه قرون بر خواندن قنوت است.
کنندگان به قنوت طی قرون و اعصار  بنابراین ثبوت قنوت مسلم است و شمار عمل

شمار است. روی این اصل پیروان ھر یک از مذاھب اربعه بر عمل به مذھب خود  بی
 رند.مستقیم و استوا

بعد از رحلت نامبردگان اگر فراموش کرده باشد نه به  سگفتیم که طارق اشجعی
رسد. این  ای می شود و نه به معتمد مذاھب اربعه طعنه ای وارد می مقام ایشان لطمه

مرحوم سلطان العلماء طاب ثراه: ی  گونه تعصب. و به فرموده بود بیان واقع بدون ھیچ
 الی أعلم.عصب أباھا. والله سبحانه و تعان التکان للضاللة أب لکلو 

ٍّ َوَ�ْن  -٣٢٨ ِ  :قَاَل  ب احلََسِن بِْن يلَعِ قُولُُهنَّ يِف ُ�نُوِت  صَعلََّمِ� رَُسوُل ا�َّ
َ
لَكَِماٍت أ

َْت  ،واََعفِِ� ِ�يَمْن اَعَ�يَْت  ،اللَُّهمَّ اْهِدِ� ِ�يَمْن َهَديَْت « :الِوتْرِ 
َّ

َوَ�ارِْك يِل  ،َوتََولَِّ� ِ�يَمْن تََويل
ْ�َطيَْت 

َ
 ُ�ْقىَض َعلَيَْك  ،َوقِِ� رَشَّ َما قََضيَْت  ،ِ�يَما أ

َ
إِنََّك َ�ْقيِض َوال

 يَ  ،فَ
َ

 ،لُّ َمْن َوايَلَْت ذِ إِنَُّه ال
َت َر�َّنَا َوَ�َعايَلَْت 

ْ
َْمَسةُ  ».َ�بَاَر�

ْ
َيَْهيِقُّ  .َرَواُه اخل

ْ
اِ�ُّ َوابل رَبَ  يَِعزُّ مَ « :َوَزاَد الطَّ

َ
َزاَد  .»ْن اَعَديَْت َوال

ُ « :النََّسايِئُّ ِمْن وَْجٍه آَخَر يِف آِخِرهِ   وََص�َّ ا�َّ
َ

 ».ىلَعَ انلَّيِبِّ َ�َعاىل
کلماتی به من آموخت  صروایت است که فرمود: رسول الله سو از حسن بن علی
 تا در قنوت وتر بخوانم:

جمله کسانی که ایشان  اللھم اھدنی فیمن ھدیت: خدایا مرا به راه راست برسان از
 را به راه راست رساندی.

و عافنی فیمن عافیت: و مرا تندرستی عطا فرما از جمله کسانی که تندرستی به 
 ایشان عطا فرمودی و مرا مانند ایشان از نامالیمات زندگی حفظ فرما.

و تولنی فیمن تولیت: و کارھایم را به خودت واگذار از جمله کسانی که کارھایشان 
 به خودت واگذاشتی. از انبیاء و صدیقین و شھدا و صالحین. را

چه به من عطا فرمودی برکت بینداز تا زندگیم را  و بارک لی فیما أعطیت: و در آن
 به خوشی و سعادت بگذرانم.
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و قنی شر ما قضیت: و نگه دار مرا از ھر قضای بدی. مرا از شر قضا نگه دارد و خیر 
 قضا به من برسان.

دھی و ھمه  ضی و ال یقضی علیک: برای این که تو فرمان به ھمه میفانک تق
 برند و نیست کسی که به تو فرمان بدھد. فرمانت می

و إنه ال یذل من والیت: و حقا که ھر کسی که با او دوستی نمودی، محال است که 
 روی خواری ببیند.

زی که ھر که و ال یعز من عادیت: و عزت نیافت کسی که تو را دشمن گرفتی، عزی
 از درش بر بتافت، به ھر در که او رفت عزت نیافت.

و صلی الله علی النبی محمد و آله و صحبه و سلم: و خدا درود و سالم فرستاد بر 
 محمد و خویشان و یارانش.

فرمایید در ھمین دعای قنوت صبح و وتر که امام شافعی  به طوری که مالحظه می
ھای  ی خواسته حمد آن را برای نماز وتر برگزید، ھمهآن را برای نماز صبح و امام ا

 مؤمنین در دنیا و آخرت جمع شده است.
این قنوت: اللھم اھدنی تا آخر در نماز صبح اختیار امام شافعی است و در نماز وتر 

ی دوم رمضان تا آخر رمضان قنوت: اللھم اھدنی در  اختیار امام احمد است. اما از نیمه
 باشد. علما میوتر مورد اجماع 

صلی الله علی «فرمود: زیادت » تخریج احادیث اذکار نووی«مصنف در کتاب 
و باید دانست که صلوات بر رسول الله و آل و   به ثبوت نرسیده است ـ ا ھ» النبی

 اصحابش آخر ھر دعایی مستحب است. والله أعلم.
و  صلهی رسول ال ریحانه بطالب امام حسن بن امیرالمؤمنین علی بن ابی

بود. قلم  صاالنبیاء خامس الخلفاء الراشدین کسی که در خلق و در ُخلق شبیه خاتم
ی  ی او عاجز است. میالد با سعادت ایشان در نیمه از بیان محاسن و صفات برجسته

ی  ھجری در مدینه ٥١ماه مبارک رمضان سال سوم ھجری و شھادت ایشان در سال 
 ان است.منوره بود و در بقیع زیارتگاه ایش

ِ  :بِابِْن َ�بَّاٍس  َولِلْبَيَْهيِقِّ َ�نْ  -٣٢٩ ُ�َعلُِّمنَا ُداَعًء نَْدُعو بِِه يِف ص اَكَن رَُسوُل ا�َّ
بِْح الُقنُوِت    .َوِ� َسنَِدهِ َضْعٌف  .ِمْن َصَالِة الصُّ

ھمیشه  صروایت دارد که فرمود: رسول الله بو بیھقی از عبدالله بن عباس
 آموخت که آن را در قنوت نماز صبح بخوانیم. دعایی به ما می
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تخریج «بیان نفرمود که آن دعا چه دعایی است، اما در کتاب  /در این جا مصنف
از روایت بیھقی آورد که آن کلمات: اللھم اھدنی تا آخر » احادیث اذکار امام نووی

نماید که  مجموع طرق آن ثابت می شود که اللھم اھدنی در است. از این جا دانسته می
 قنوت صبح روشن است و ثبوت آن معلوم است. والله أعلم.

گوید: از ابن الحنفیه و ابن عباس  اما ضعف سند: از یک طریق ثقبه بن ابی مریم می

بِح  صَن انلَّيِب اك«گفتند:  شنیدم که می ِء الو يَقنُت يِف َصَالِة الصُّ
َ

 »َماتلكِ ِوتر اللَّيل بَِهُؤال
 صکان رسول الله«طریق دیگر که مصنف لفظ آن یاد فرمود:  . و از� إسناده �هولو

در اسناد این روایت عبدالرحمن بن ھرمز است که ضعیف است. ». یعلمنا دعاء ـ تا آخر
 سنده ضعف.في  و روی این اصل مصنف فرمود: و

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٣٣٠
َ
ِ  سأ َحُدُ�ْم فََال َ�رْبُْك َكَما « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
إَِذا َسَجَد أ

ََضْع يََديِْه َ�بَْل ُرْكبَتَيْهِ  ،َ�رْبُُك ابَلِع�ُ 
ْ

ْخرََجُه اثلََّالثَةُ  ».َويل
َ
قَْوى ِمْن َحِديِث َوائِل .أ

َ
بن  وَُهَو أ

 ُحجر.
مقصود از أخرجه الثالثة: ابوداود و ترمذی و نسایی است. و عجیب است که مصنف 

که: فال یبرک کما یبرک البعیر: مثل شتر خود  ف تحقیق سخن راند، برای اینھم برخال
نھد بعد پاھا را، و حدیث منع از ھمانندی  ھا را می را نیندازد، بدین صورت که اول دست

 شتر نمود.
که برخالف مذھب امام خود سخن گفت: برای این که نزد امام شافعی باید  دیگر این

که این حدیث  ھا را. و دیگر این را بر زمین گذاشت و بعد دستموقع سجود اول زانوھا 
اند: حدیثی است مضطرب، برای این که ھم جلو  که به روایت ابوھریره است علما گفته

که  تر این کردن دستھا و ھم جلو کردن زانوھا از ابوھریره روایت شده است. و عجیب
ید: مانند شتر خود را فرما آخر حدیث بر خالف اول حدیث است: اول حدیث می

 ھا را قبل از زانوھا بر زمین بگذارد. گوید: دست نیندازد، و آخر حدیث می
الحاصل: امام مالک در روایتی و اوزاعی و اصحاب حدیث قایل به موجب این حدیث 

تر از حدیث وایل بن  ھستند. و مصنف ھم که از اصحاب حدیث است این حدیث را قوی
 حجر دانست: 
 وائل بن حجر:اما حدیث 

يُْت  -٣٣١
َ
ْخرََجُه  .إَِذا َسَجَد وََضَع ُرْكبَتَيِْه َ�بَْل يََديْهِ  صانلَّيِبَّ َرأ

َ
ْرَ�َعةُ أ

َ ْ
 .األ
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مقصود از أخرجه األربعة اصحاب السنن است: ابوداود و ترمذی و نسایی و ابن 
و  ماجه. و در روایت وائل به حجر مبنی بر نھادن دو زانو قبل از دو دست: حنفیه

 شافعیه و احمد و اسحاق و جماعتی از علما قایل به آن ھستد.
مسأله را مورد تحقیق قرار داد و فرمود: حدیث ابی ھریره مقلوب  /ابن القیم

است. و در اصل: و لیضع رکبتیه قبل یدیه: ھنگام رفتن به سجده دو زانو را قبل از دو 
 صآن دارد. و از رسول اللهدست بر زمین بنھد. و فرمود: اول حدیث ھم داللت بر 

 مخالف با آن حالت ثابت شده است. با این حال مصنف فرمود:

ِل َشاِهًدا ِمْن َحِديِث ابِن ُ�َمرَ  وَّ
َ ْ
َحُه ِاْ�ُن ُخَز�َْمةَ  بفَإِْن لِأل وََذَكَرُه ابُلَخارِيُّ  ،َصحَّ

 .ُمَعلًَّقا َمْوقُوفًا
ابن عمر و بخاری حدیث شاھدی دارد از حدیث  سکه حدیث ابی ھریره برای این

 ابن عمر را معلق و موقوف آورده است: 

: «بخاری فرمود:  افِعٌ يهِ قَبلَ رُ كقَال نَ عُ يَدَ ر يَضَ مَ : نافع گفت: ابن عمر »بَتَيهِ كانَ ابن عُ
 نھاد. موقع رفتن به سجود دو دست را قبل از دو زانو بر زمین می

از دو مذھب رجحان و برتری  امام نووی فرمود: برای من ظاھر نشد که کدام یک
اند و در خصوص  دارد ولیکن اھل این مذھب حدیث وائل بن حجر را ترجیح داده

که از ابوھریره ھر دو روایت شده  اند: مضطرف است برای این حدیث ابی ھریره گفته
 است.

 سدر مسأله تحقیق نمود و فرمود: حدیث ابوھریره /و گفتیم که ابن القیم
مقلوب است و صحیح آن است که اول دو زانو بعد دو دست تا شباھت افتادن شتر 

منع فرمود از التفات، مثل روباه. و فرش  صکه رسول الله نداشته باشد، برای این
کردن دست مثل درنده. و نشستن اقعاء، مثل نشستن سگ، و پیشانی به زمین زدن 

 ھا موقع سالم، مثل دم اسبان. دستدر سجود، مثل منقار زدن کالغ. و باال بردن 
الحاصل: اگر حدیث ابی ھریره شاھد داشته باشد، حدیث وائل ھم شاھد دارد. پس 

 در قوت ھر دو مثل ھمند.
که در  گردد به حدیث وائل، برای این و در تحقیق ابن القیم، حدیث ابی ھریره برمی

که حدیث وائل به حدیث ابی ھریره قلب است و از مجموع این سخنان دانسته شد 
 تر است. والله سبحانه و تعالی أعلم. صواب نزدیک
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ِ  بِابِْن ُ�َمرَ  َوَ�نْ  -٣٣٢ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِد وََضَع يََدُه اليرُْسَى  صأ اَكَن إَِذا َ�َعَد لِلتََّشهُّ

ُْمَ� ىلَعَ ايلُْمَ�  ،اليرُْسَىىلَعَ ُرْكبَِتِه 
ْ

بَّابَةِ  ،َوَ�َقَد ثََالثًَة ومََخِْس�َ  ،َوايل َشاَر بِإِْصبَِعِه السَّ
َ
 .َوأ

ُ  َرَواُه ُمْسِلمٌ 
َ

َصابَِعُه لُكََّها :َوِ� ِرَوايٍَة هل
َ
َشاَر بِالَّيِت تَِ� اِإلْ�َهامَ  ،َوَ�بََض أ

َ
 .َوأ

وقتی که برای تشھد  صروایت است که رسول الله بو از عبدالله بن عمر
نھاد و دست راست را بر زانوی راست  نشست، دست چپ را بر زانوی چپ می می
داد و به انگشت شھاده اشاره به توحید  را تشکیل می ٥٣نھاد و با دست راست گره  می
بست و اشاره  نمود. و در روایتی برای مسلم انگشتان دست راست ھمه را می می
 باشد. د از انگشت شست مینمود به انگشتی که بع می

کردند و  که علم حساب نزد عرب نبود با انگشتان حساب می در قدیم نظر به این
ھا ھمه ھر کدام سه گره دارند و انگشت ابھام دو گره دارد. سه  که انگشت نظر به این

دانستند، ھر  شود، پنجاه می گره انگشت شھاده با دو گره انگشت ابھام که پنج گره می
. و اشاره به ٥٣شد  شمردند که می ده تا. و سه انگشت بسته، ھر کدام یکی میگرھی 

نمودند. یعنی خدا یکی است و شریکی ندارد. بعد از بعثت  توحید با انگشت شھاده می
شان برقرار مانده  از علمای اسالم نوابغی آمدند که تا امروز آثار محاسبه صرسول الله

و حساب معدود بود. اما عالمه ابوریحان بیرونی با است. در قدیم اعداد یونانی بود 
ای ندارد. دو:  ھای ھندسی: مثًال یک: شکلی که زاویه ایجاد حساب از طریق زاویه

ـ ٩ـ ٩ـ ٨ـ ٧ـ ٦ـ ٥ـ ٤ـ  ٣ـ  ٢ـ  ١شکلی که یک زاویه دارد و آن دو را به  دو شکل: 
ی  حساب به حدی شماره ) در٠ابتکار نمود و با ابتکار صفر ( ١ـ ٢ـ ٣ـ ٤ـ ٥ـ ٦ـ ٧ـ ٨

اعداد را باال برد که با نوشتن یک و نھادن بیست و چھار صفر از راست آن، ممکن است 
 عمر یک شخص به آخر برسد و شمار آن تمام نشود:

٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١ 
روزی، چھار نوع ابتکار نمود: از طلوع  و در تعیین وقت بیست و چھار ساعت شبانه

ساعت. و از  ٢٤ساعت. و از غروب آفتاب تا غروب آفتاب  ٢٤تا طلوع آفتاب  آفتاب
ی شب  ی شب تا نیمه ساعت. و از نیمه ٢٤نیمروز یعنی از زوال آفتاب تا زوال آفتاب 

ساعت. که قبًال از غروب آفتاب تا غروب آفتاب در کشورھای اسالمی، و از زوال  ٢٤
معمول بود، و اکنون ھمه جا معمول است. و آفتاب تا زوال آفتاب در کشورھای غربی 

ابوبکر خوارزمی با ابتکار جبر در حساب و مثلثات، آثار خود را تا قیامت به یادگار 
گذاشت. متأسفانه حکام نادان آن زمان، قدر دانشمندان ریاضی را نداستند و رکود 



ِة األحکاِم   ٢٩٠ ِدلَّ
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ردید. و کار به ھا از سوی غرب ادامه و ترقی آنھا معمول گ علمی پیش آمد تا پس از قرن
جایی کشیده است که مسلمانان که خود مبتکر و متمم انواع علوم بودند، نیازمند 

ھا بتوانند ھم اموال مسلمین را به یغما ببرند و ھم مفاسد  ابتکارات غرب شوند و غربی
اخالقی و وحشیگری خود را بر مسلمین تحمیل کنند. و ھنوز که ھنوز است مسلمین 

ی آن بتوانند مجد و عظمت دیرین خود را بازگردانند،  ا که به وسیلهآن بیداری الزم ر
اندیشند بازگرداندن  اند. و ثروتمندان مسلمین غافلند، چیزی که در آن نمی نیافته

که از روی  خوانند، برای این خوانند، انگار نمی عظمت علمی خودشان است. قرآن می
اند. و امروزه ھر ابتکار علمی از  ت دادهخوانند و استقالل علمی به کلی از دس فھم نمی

 آیند. إنا لله و إنا إلیه راجعون. بینند و به ھوش نمی سوی دشمنانشان است. می
شود. و در تشھد بسته و بر  ھا در حال قیام بسته و بر سینه نھاده می الحاصل: دست

وع قلب ھا جلوگیری شود و خشوع و خض جای دست شود تا از حرکات بی زانو نھاده می
 و اعضاء با ھم ھمکاری نمایند.

شوند.  اما انگشتان دست، ھمه راست و به ھم چسبیده و به سوی قبله قرار داده می
آورند  و موقع گفتن ال اله اال الله در تشھد، انگشت شھاده دست راست را کمی باال می

 بدون حرکت دادن آن.
ه و در رکوع نظر به پشت پاھا و گا اما نظر در حال نماز: موقع ایستادن نظر به سجده

در سجود نظر به دو طرف بینی. و در نشستن نظر به آغوش و در تشھد نظر به انگشت 
ی راست و در سالم  شھاده. و در وقت سالم نماز، با سالم دست راست نظر به شانه

شود که تمام  شود. و اگر دقت شود فھم می ی چپ می دست چپ نظر به شانه
ھایی دارد و تا نماز ھم معراج روحی مسلمان وھم درس  حکمت ھای نماز نشستن

 ھای روحی در سجود و ھم پیوستگی افراد باشد. انتظام و ارتباط و ھم گشادن عقده

نَّهُ «نمود:  بو در حدیثی که امام احمد از عبدالله بن الزبیر
َ
بَّابَةِ  ص�  �ُِشُ� بِالسَّ

 ُ�َرِّ و
َ

فرمود و آن را حرکت  نگشت شھاده میاشاره به ا صرسول الله: «»َهاكال
و در سبل السالم شرح بلوغ المرام حساب به انگشتان در قدیم را به تفصیل ». داد نمی

 آورده است. جزاه الله خیرا.

ِ بِْن َمْسُعودٍ  َوَ�نْ  -٣٣٣ ِ  :قَاَل  سَ�بِْد ا�َّ ََفَت إيَِلْنَا رَُسوُل ا�َّ إَِذا َص�َّ « :َ�َقاَل  صِاتلْ
َحُدُ�ْم فَلْيَُقْل 

َ
ِ  :أ لََواُت  ،اتلَِّحيَّاُت ِ�َّ يِّبَاُت  ،َوالصَّ َها انلَّيِبُّ َورمَْحَةُ  ،َوالطَّ ُّ�

َ
َالُم َعلَيَْك �  السَّ



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٩١  َالصَّ

ِ َوَ�َرَ�تُهُ  احِلِ�َ  ،ا�َّ ِ الصَّ َالُم َعلَيْنَا وىلََعَ ِعبَاِد ا�َّ ُ  ،السَّ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

ْن ال
َ
ْشَهُد أ

َ
نَّ وَ  ،أ

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

 ُ
ُ

ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل ْعَجبُُه إيَِلْهِ  ،ُ�َمَّ
َ
اَعِء أ ْ ِمْن ادلُّ َواللَّْفُظ  ،ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  ».َ�يَْدُعو ،ُ�مَّ يِلَتََخ�َّ

د ْن ُ�ْفَرَض َعلَيْنَا التََّشهُّ
َ
: ُكنَّا َ�ُقوُل َ�بِْل أ . َولِلنََّسايِئِّ مْحَدَ . لِلْبَُخارِيِّ

َ
نَّ انلَّيِبَّ  :َوِأل

َ
َعلََّمُه  صأ

د ْن ُ�َعلَِّمُه  ،التََّشهُّ
َ
َمَرُه أ

َ
 .انلَّاَس َوأ

روی به سوی ما  صروایت است که فرمود: رسول الله سو از عبدالله بن مسعود
وقتی یکی از شما در نماز به تشھد نشست بگوید: التحیات لله: دوام و «نمود و فرمود: 

سالمت و بقا و عظمت برای خدای یکتاست. و الصلوات: و نمازھای فرض و سنت و 
ی درگاه خداست از  چه پاک و شایسته ھا ھمه برای خداست. و الطیبات: و آن عبادت

اعمال صالح به کمال و اخالص ھمه برای خداست. السالم علیک  گفتارھای پسندیده و
ھای خدا بر تو باد ای  ایھا النبی و رحمه الله و برکاته: سالم خدا و رحمت خدا و برکت

پیغمبر خاتم األنبیاء. السالم علینا و علی عباد الله الصالحین: سالم خدا باد بر ما و بر 
ی  لح: من قام بحقوق الله و بحقوق العباد: بندهبندگان صالح و شایسته کار خدا. الصا

آورد و ھم حقوق بندگان را  ای است که ھم حقوق خداوندی را به جا می صالح بنده
دھم که در  نماید. أشھد أن ال إله إال الله وحده ال شریک له: گواھی می رعایت می

د. و اشھد سراسر وجود نیست معبودی به حق مگر خدای یکتایی که ھیچ شریکی ندار
ی خداست.  بنده و فرستاده صدھم که محمد ان محمدا عبده و رسوله: و گواھی می

و معلوم است که در تشھد صلوات ابراھیمی وارد است و از ارکان تشھد و نماز است: 
اللھم صل علی محمد و آل محمد: خدایا درود بفرست بر محمد و خویشان و یاران و 

که درود فرستادی بر  یم و علی آل ابراھیم: آن چنان پیروانش. کما صلیت علی ابراھ
ابراھیم و خویشان و پیروان ابراھیم. و قصد از درود بفرست بر محمد: یعنی درجات او 

ی اوست برسان. و بارک  ھایت را بر او بیفزا و به مقامی که شایسته را باال ببر و رحمت
یشان و یاران و پیروان محمد. علی محمد و آل محمد: و برکت فرود آور بر محمد و خو

چنان که برکت فرود آوردی بر ابراھیم و  کما بارکت علی ابراھیم و آل ابراھیم: آن 
في  ھا محترم و محبوب است. که ابراھیم نزد تمام ملت خویشان ابراھیم. چنان

العالمین انک حمید مجید: در جھانیان تو ای پروردگار عظیم ستوده شده و مورد 
 خواند. ی. و پس از تشھد ھر دعایی که دوست دارد، میتعظیم ھست

فرماید تا در  ھمیشه برای راحتی امتش الفاظ متعدد را می صبدان که رسول الله
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صحابی به الفاظ مختلف روایت  ٢٤انتخاب آن اختیار داشته باشند. و حدیث تشھد نیز 
اند  لما آن را گرفتهاند که أصح روایات ھمین روایت ابن مسعود است که بیشتر ع نموده

آید اختیار نمود. و در حدیث به روایت ابن  و امام شافعی روایت ابن عباس که می
فرمود: و أشھد أن  مسعود: و أشھد أن محمدا عبده و رسوله آمده است. امام نووی می

محمدا رسول الله، در صحیح مسلم آمده است. بنابراین اگر  أشھد أن محمدا رسول الله 
 فی است.بگوید کا

اند: در نماز دعایی نکند مگر ھر دعایی که در  ھا و نخعی و طاوس فرموده حنفی
اند که دعا نکند مگر دعایی که ماثور است و از رسول  قرآن است. و بعضی گفته

 وارد شده است. صالله
طور که در حدیث آمد، اختیار نماید از دعا ھر دعایی که  ھا ھمان و نزد شافعی
 رد.بیشتر دوست دا

 و در کتاب سبل السالم آمده است:

خَرَج 
َ
َد  نَامَ َعلَّ �َ  :ابِْن َمْسُعودٍ بن ُمنَوَّر ِمن َحِديِث  ديْ َسعِ َوقَد أ الِة ـ أي التََّشهُّ يِف الصَّ

َحدُ «ُ�مَّ َ�ُقوُل: ـ  صانليَِب 
َ
 أ

َ
ِد فَليَُقل: �إَِذا فََرغ َ م ِمَن التََّشهُّ

ْ
لَُك ِمَن اخل

َ
ْسأ

َ
ْ�ِ اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْعلَْم،
َ
ِ لُكِِّه َما َعِلْمُت ِمنُْه َوَما لَْم أ

ُعوُذ بَِك ِمَن الرشَّ
َ
ْعلَْم، َوأ

َ
اللَُّهمَّ  لُكِِّه َما َعِلْمُت ِمنُْه َوَما لَْم أ

لََك 
َ
لَُك ِمْن َخْ�ِ َما َسأ

َ
ْسأ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما اْستَعَ ِمنُه إِ�ِّ أ

َ
احِلُوَن، َوأ بِِه  َك ِمنُه اذَ ِعبَاُدَك الصَّ

احِلُونَ   .»ِعبَاُدَك الصَّ
وقتی که یکی از شما از تشھد فارغ شد بگوید: خدایا از تو «فرمود:  صرسول الله

چه ندانم ـ یعنی از ھر خیری به من برسان ـ  چه بدانم از آن و آن خواھم از خیر آن می
دانم از آن.  چه نمی و آن دانم از آن  چه می ی انواع شر، آن برم به تو از ھمه و پناه می

برم به  چه بندگان صالحت از تو خواستند. و پناه می خواھم از بھترین آن خدایا از تو می
 ».چه بندگان صالحت از آن به تو پناه بردند تو از شر آن

دَ ك«و در روایت نسایی:   ن يَفُرَض َعلَينَا التََّشهُّ
َ
که  : ما پیش از این»نَّا َ�ُقوُل قَبَل أ

گفتیم: السالم علی الله، السالم علی جبرئیل و میکائیل.  تشھد بر ما فرض شود می
 فرمود: چنین چیزی نگویید، ولیکن بگویید: التحیات لله ـ تا آخر. صرسول الله

دَ «و در روایت امام احمد:  نَّ انلَّيِب َعلََّمُه التََّشهُّ
َ
ن ُ�َعلَِّمُه انلَّاَس و أ

َ
َمَرُه أ

َ
: رسول »أ

 تشھد را به ابن مسعود آموخت و به او امر فرمود تا آن را به مردم بیاموزد. صالله



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٢٩٣  َالصَّ

ِ  بَ�ْن ِابِْن َ�بَّاٍس  :َولُِمْسِلمٍ  -٣٣٤ َد:  صقَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ ُ�َعلُِّمنَا التََّشهُّ
لََواُت اتلَِّحيَّاُت الُْمبَاَرَ�ُت  يبَاُت الصَّ ِ الطَّ  آِخِرهِ  ...ِ�َّ

َ
 .إىِل

َها انلَّيِبُّ َورمَْحَةُ ه: َ�َمام ُّ�
َ
َالُم َعلَيَْك � ِ َوَ�َرَ�تُهُ  السَّ ِ  ،ا�َّ َالُم َعلَيْنَا وىلََعَ ِعبَاِد ا�َّ السَّ

احِلِ�َ  ُ  ،الصَّ  ا�َّ
َّ

َ إِال  إِهلَ
َ

ْن ال
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ  ،أ

ُ
ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
این لفظ مسلم و  .َوأ

ِ ابوداود است و ترمذی آن را روایت نمود، اما به لفظ:  َها انلَّيِبُّ َورمَْحَُة ا�َّ ُّ�
َ
َسَالُم َعلَيَْك �

احِلِ� ،َوَ�َرَ�تُهُ  ِ الصَّ  . و ابن ماجه آن را روایت نمود اما به لفظ: َسَالُم َعلَيْنَا وىلََعَ ِعبَاِد ا�َّ

 َ
َ

 إهِل
َ

ْن ال
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ أ  ا�َّ

َّ
ًدا رَُسوُل  ، إِال نَّ ُ�َمَّ

َ
َها انلَّيِبُّ َورمَْحَةُ  اهللا. َوأ ُّ�

َ
ِ  َسَالُم َعلَيَْك � ا�َّ

احِلِ�َ  ،َوَ�َرَ�تُهُ  ِ الصَّ  .َسَالُم َعلَيْنَا وىلََعَ ِعبَاِد ا�َّ
به امام شافعی گفته شد: چرا تشھد ابن عباس را برگزیدی؟ فرمود: دیدم امر تشھد 

تر از  مبنای وسعت است و تشھد ابن عباس صحیح است و نزد من تشھد او جامع بر
باقی روایات تشھد بود و لفظ بیشتری داشت. من آن را اختیار کردم و اعتراضی ندارم 

 بر کسی که تشھد به روایت دیگری بگیرد، وقتی که حدیث آن صحیح باشد.

ِ قَاَل: سَ  سفََضالََة بِْن ُ�بَيْدٍ  َوَ�نْ  -٣٣٥ لَْم وَ  ،ًال يَْدُعو يِف َصَالتِهِ جُ رَ  صِمَع رَُسوُل ا�َّ
 َ َحُدُ�ْم «َ�َقاَل:  ،ُ�مَّ َداَعهُ  »َعِجَل َهَذا«َ�َقاَل:  صَولَْم يَُصلِّ ىلَعَ انلَّيِبِّ  ،َ�َْمِد ا�َّ

َ
إَِذا َص�َّ أ

 بِتَْحِميِد َر�ِِّه َواثلَّنَاِء َعلَيْهِ 
ْ
مْحَدُ  ».ُ�مَّ يَْدُعو بَِما َشاءَ  صُ�مَّ يَُص�ِّ ىلَعَ انلَّيِبِّ  ،فَلْيَبَْدأ

َ
 ،َرَواُه أ

ِمِذيُّ  ،ةُ َواثلََّالثَ  ْ َحُه الرتِّ َاِ�مُ  ،َواْ�ُن ِحبَّانَ  ،وََصحَّ
ْ
  .َواحل

از مردی شنید که در  صروایت است که گفت: رسول الله سو از فضاله بن عبید
دعا کرد، اما قبل از دعا نه حمد و ثنای خدا را به  تشھد نمازش بعد از فراغت از تشھد

». این مرد شتاب کرد«جا آورد و نه صلوات و سالم بر رسول الله فرستاد. فرمود: 
وقتی یکی از شما نماز خواند و در تشھد بود و خواست «گاه او را خواست و فرمود:  آن

و سالم بر رسول الله و دعا بکند اول حمد و ثنای خود را به جا بیاورد و سپس درود 
از ھر دعایی که خیر دنیا ».  آل و اصحابش بفرستد، بعد ھر دعایی که بخواھد، بخواند

و آخرتش در آن باشد. و در این حدیث دلیل است که وسایل را پیش از مسایل یاد کند. 
د اول حمد و ثنای پروردگار، بعد درود و سالم بر خاتم االنبیاء، وقتی که این وسایل یا

کرد مسایل خود را بخواھد. مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین. که اول عبادت آورد بعد 
 طلب کمک نمود.
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يِب َمْسُعودٍ  َوَ�نْ  -٣٣٦
َ
ِ سقَاَل: قَاَل �َِشُ� ْ�ُن َسْعدٍ  سأ َ  !: يَا رَُسوَل ا�َّ ْن نَُص�ِّ

َ
ُ أ َمَرنَا ا�َّ

َ
أ

دٍ  :قُولُوا« :ُ�مَّ قَاَل  ،فََسَكَت  ؟فََكيَْف نَُص�ِّ َعلَيَْك  ،َعلَيَْك  وىلََعَ آِل  ،اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
دٍ  دٍ  ،َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيمَ  ،ُ�َمَّ دٍ  ،َوَ�ارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ َت ىلَعَ آِل  ،وىلََعَ آِل ُ�َمَّ

ْ
َكَما بَاَر�

يدٌ  يٌد َ�ِ َالُم َكَما َعلَّْمتُُ�مْ َوا .إِبَْراِهيَم يِف الَعالَِمَ� إِنََّك مَحِ َرَواُه ُمْسِلٌم. َوَزاَد ِا�ُْن  ».لسَّ
ُْن َصلَّيْنَا َعلَيَْك يِف َصَالتِنَا. ،ُخَز�َْمَة ِ�يِه: فََكيَْف نَُص�ِّ َعلَيَْك 

َ
 إَِذا �

و از ابن بشیر به سعد روایت است که گفت: یا رسول الله، خدا به ما امر فرمود تا 
چگونه درود بر تو بفرستیم؟ کمی خاموش ماند، پس از آن فرمود: درود به تو بفرستیم، 

دٍ بگویید: « َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ دٍ  ،اللَّهُ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ يمَ  ،وَ اهِ ىلَ إِبْرَ لَّيْتَ عَ امَ صَ دٍ  ،كَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ بَارِ  ،وَ

دٍ  َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ ِ  ،وَ املَ يمَ يفِ العَ اهِ ىلَ إِبْرَ تَ عَ كْ امَ بَارَ يدٌ كَ ِ ِيدٌ جمَ و شرح این صلوات در ». نيَ إِنَّكَ محَ
 یاد شد. ٣٣٣شرح حدیث 

این حدیث را مسلم در صحیح مسلم روایت نمود و ابن خزیمه افزود بر آن: چگونه 
فرستیم در نمازمان. و ھمین زیادت را  درود بر تو بفرستیم وقتی که ما درود بر تو می

 حاکم و ابوحاتم. روایت نمودند ابن حبان و دارقطنی و
العالمین إنک حمید مجید: در جھانیان به حقیقت بسیار ستوده و في  و معنی:

آید و معنی آن چنین است: جملگی  تعظیم شده ھستی. حمید به معنی مفعول می
گویند. و حمید به معنی فاعل: یعنی  ی عظمتت باشد می جھانیان ستایشی که شایسته

باشد و  صترین بندگان توست که محمد مصطفی ستایی که شایسته تو کسی را می
 کند. فرمایی دعای ھر کسی که برای او و خویشان و یارانش دعا می قبول می

اند از  و حدیث صلوات فرستادن بر رسول الله و آل او: بخاری و مسلم روایت کرده
کعب بن عجره از ابوحمید ساعدی و بخاری روایت نمود آن را از ابوسعید خدری. و 

سایی آن را روایت نمود از طلحه و طبرانی آن را از سھل بن سعد روایت نمود. و امام ن
احمد و نسایی آن را روایت کردند از زید بن خارجه. امام نووی نقل اجماع نمود بر 

وارد شده،  صسنت بودن صلوات بر آل. و باید دانست که ھر صلواتی که بر رسول الله
اند. بنابراین فرق گذاشتن در صلوات میان  الله یاد شدهآل رسول الله ھم ھمراه رسول 

 نماید. صلوات بر رسول الله و صلوات بر آل او خیلی عجیب می
اما آل رسول الله چه کسانی ھستند؟ زید بن ارقم گفت: که آل پیغمبر کسانی 
ھستند که زکات برایشان حرام شده است. و او آل رسول الله را به آل علی و آل جعفر 
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آل عقیل و آل عباس بن عبدالمطلب تفسیر نمود. و اگر گفته شود که آل رسول الله و 
که رسول الله  بنی ھاشم و بنی مطلب ھستند دور از صواب گفته نشده، برای این

 ».ما و فرزندان مطلب یکی ھستیم«؛ »ء واحد�نواملطلب يش�ن و«فرمود: 
این خاندان را بیان داشته اند: االن کل تقی: خصوصیت  و بعضی که تفسیر کرده

 است. والله أعلم.
امام احمد فرمود با ثبوت این حدیث کسی که صلوات بر آل را واجب نداند عذری 

 ندارد. والله سبحانه و تعالی أعلم.

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٣٣٧
َ
ِ  :قَاَل  سأ ِ « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ َحُدُ�ْم فَلْيَْستَِعْذ بِا�َّ

َ
َد أ  إَِذا �ََشهَّ

ْرَ�عٍ 
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنَّمَ  :َ�ُقوُل  ،ِمْن أ

َ
َوِمْن فِتْنَِة الَمْحيَا  ،َوِمْن َعَذاِب الَقرْبِ  ،اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

الِ  ،َوالَْمَماِت  جَّ   ُمتََّفٌق َعلَيِْه.  ».َوِمْن رَشِّ فِتْنَِة الَمِسيِح ادلَّ
ِخ�ِ إَِذا «َوِ� ِرَوايٍَة لُِمْسِلٍم: 

َ
ِد األ َحُدُ�ْم ِمْن التََّشهُّ

َ
 أ

َ
 ».فََرغ

وقتی که یکی از شما تشھد «فرمود:  صروایت است که رسول الله سو از ابوھریره
برم  خواند و از تشھد فارغ شد پناه ببرد به خدا از چھار چیز: بگوید: خدایا به تو پناه می

». ی مسیح دجال از فتنه ی زندگی و مرگ و از عذاب دوزخ و از عذاب قبر و از فتنه
 حدیث متفق علیه بین بخاری و مسلم است.

و در روایتی برای مسلم: وقتی که یکی از شما از تشھد اخیر فارغ شد پناه ببرد به 
که عذاب دوزخ  برم به تو از عذاب دوزخ، برای این خدا از شر چھار چیز: پناه می

ذابی است جاویدان، مثل فرساست. و گر کسی مستحق عذاب دوزخ شد، آن ع طاقت
عذاب کفار که ابدی است و رھایی از آن ندارند. اما مؤمنان را اگر به دوزخ ببرند، عذاب 

شوند. و ممکن است به سبب  برای تطھیر ایشان است، پاک که شدند بیرون آورده می
شفاعت به دوزخ نروند. و در حدیث است: ھزار سال بر آتش دوزخ دمیده شد تا سرخ 

ھزار سال دیگر بر آتش دوزخ دمیده شد تا سفید شد و ھزار سال دیگر بر آن شد. و 
ی فتنه برای  دمیده شد تا سیاه شد و بنابراین آتش دوزخ سیاه تاریک است. و کلمه

شود. و پناه  آزمایش و امتحان است و به قتل و سوختن و تھمت زدن نیز گفته می
در قبر تنھاست، نه مونسی، نه رفیقی، نه که شخص  برم به تو از عذاب قبر برای این می

ھای آخرت است، اگر  غمگساری و نه دوست و صدیقی دارد. و قبر اولین منزل از منزل
 شود. مستحق عذاب قبر شد روز به روز عذاب او افزوده می
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ی دنیا شدن و  زندگی: شیفته  ی ی زندگی و مرگ. فتنه برم به تو از فتنه و پناه می
ناروا گرفتن و راه نادانی و جھالت را در پیش گرفتن و از حالل و  ھای دنبال شھوت

ی مرگ: بر عاقبت  حرام پرھیز نکردن و ستم به خود و دیگران روا داشتن است. و فتنه
 شر از دنیا رفتن است.

کشاند.  ی مسیح دجال که مردم را به کفر و شرک می برم به تو از فتنه و پناه می
والکو و آتیال و بوش و بلر و شارون خیلی زیاد ھستند. در دل امروزه امثال چنگیز و ھ

ی مسیح به دجال گفته  شان جز دشمنی با اسالم چیز دیگری نیست. کلمه سنگین
که یک چشم او مسح شده و یک چشم است و تمام دنیا مسح  شود، برای این می
مبارک است شود که دست او  گیرد. و مسیح بر عیسی گفته می کند و به سرعت می می

دھد. و ھرگاه مقصود از مسیح، دجال باشد  ھا شفا می و مسح او از آفات و بیماری
 ی دجال با آن ھمراه است. کلمه

يِب  -٣٣٨
َ
يِق  َوَ�ْن أ دِّ ِ  سبَْ�ٍر الصِّ نَُّه قَاَل لِرَُسوِل ا�َّ

َ
ْدُعو بِِه يِف  ص�

َ
َعلِّْمِ� ُداَعًء أ

نَْت  ،إِ�ِّ َظلَْمُت َ�ْفيِس ُظلًْما َكِثً�االلَُّهمَّ «قَاَل قُْل:  .َصَاليِت 
َ
 أ

َّ
نُوَب إِال  َ�ْغِفُر اذلُّ

َ
فَاْغِفْر يِل  ،َوال

نَْت الَغُفوُر الرَِّحيمُ  ،َوارمَْحِْ�  ،َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدكَ 
َ
  .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  ».إِنََّك أ

ن بیاموز ، دعایی به مصروایت است که گفت یا رسول الله سو از ابوبکر صدیق
بگو خدایا ستم به خود نمودم، ستم بسیار و «که در نمازم به آن دعا بنمایم. فرمود: 

ی  آمرزد گناھان را مگر تو، پس بیامرز مرا آمرزیدنی که از نزد خودت باشد و ھمه نمی
 ».گناھانم را بیامرز و مرا مورد رحمتت قرار ده، حقا که تو آمرزگار بسیار مھربانی

ت: ظلمت نفسی ظلما کثیرا: ستم به خودم نمودم ستم بسیار. و روایت شده اس
روایت شده: ظلمت نفسی ظلما کبیرا: ستم به خودم نمودم ستم بزرگ. بعضی از علما 

اند: بعضی اوقات  اند: بگوید: ظلمت نفسی ظلما کثیرا کبیرا. و بعضی از علما گفته گفته
 د: ظلمت نفسی ظلما کبیرا.بگوید: ظلمت نفسی ظلما کثیرا و بعضی اوقات بگوی

که  حدیث داللت دارد که دعا مطلوب است در نماز، بدون تعیین محل آن. برای این
خواند تا خدا دعایش را بپذیرد. گفتیم که وسایل  باشد، نماز می نماز در حکم دعا می

ی حصول مسایل و مطالب است. نماز عبادت  برای حصول مسایل است. نماز وسیله
ی نماز، خدا مطالبش را فراھم  خواند تا به وسیله مخ العباده است. نماز میاست و دعا 

کند تا خدا عبادتش را بپذیرد. و انی ظلمت نفسی: به خودم ستم  فرماید و دعا می
کردم. اعتراف است به تقصیر، و چه کسی است که ھیچ گناھی نداشته باشد، غیر از 
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زند. و عصمت بر دو  از ایشان سر نمیانبیاء و مرسلین که معصوم ھستند و گناھی 
که گناه کردن نتوانند. و عصمت ائمه و صالحان که  قسم است: عصمت انبیاء به این

ی  وسایل گناه برایشان فراھم نشود و ھمیشه خود را از اسباب گناه دور بگیرند. و کلمه
ظمت مغفرة من عندک: آمرزشی که از نزد خودت باشد، زیرا وقتی مغفرت به حساب ع

گذارد. و در این حدیث توسل است به اسماء  پروردگار باشد، ھیچ گناھی را باقی نمی
الله تعالی، مثل اغفرلی یا غفور یا رحیم. و ارزقنی یا خیرالرازقین. و دعاھای قرآن که 

االخرة حسنه و قنا في  الدنیا حسنه وفي  شود، مثل ربنا آتنا ی ربنا آغاز می به کلمه
بوده است. و نسایی از جابر روایت  صاین بیشترین دعای رسول اللهعذاب النار. و 

 کند:  می
َ
ِد:  صهنَّ � ْحَسُن «اَكَن َ�ُقوُل يِف َصَالتِِه َ�ْعَد التََّشهُّ

َ
، َوأ ِ ُم ا�َّ ِم الَكَ الَكَ

ْ
ْحَسُن ال

َ
أ

دٍ الَْهْدِي َهْدُي   بھترین سخن، سخن خداست، و بھترین راه و روش، راه و روش«: »ُ�َمَّ
 ».سرور کاینات محمد است

نَّهُ 
َ
خَرَج اَبُوَداوُُد َعن ابِن َمسُعوٍد �

َ
اَعِء بَعدَ  ُهمَوَ�َن ُ�َعلِّمُ  صَو أ د:  ِمَن ادلُّ اللَُّهمَّ «التََّشهُّ
لِّْف 

َ
ِّنَا ِمنَ ىلَع اخلَِ� �

َ
َالِم، َو� ْصِلْح َذاَت بَيِْننَا، َواْهِدنَا ُسبَُل السَّ

َ
  َ�ْ�َ قُلُو�ِنَا، َوأ

َ
لَُماِت إىِل الظُّ

و�ِ 
بَْصاِرنَا َوقُلُ

َ
ْسَماِعنَا َوأ

َ
َفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َ�َطَن، َوَ�ارِْك نَلَا يِف أ

ْ
نَا انلُّوِر، وََجنِّبْنَا ال

نَْت اتلَّوَّاُب الرَِّحيُم، َواْجَعلْنَا َشا
َ
�َّاتِنَا، َوتُْب َعلَيْنَا، إِنََّك أ ْزَواِجنَا وَُذرِّ

َ
ِكِر�َن نِلِْعَمِتَك، َوأ

َها َعلَيْنَاُمثْنَِ� بَِها، قَ  تِمَّ
َ
 اخرجه ابوداود.». ابِِليَها َوأ

آموخت که در  به یارانش می صو ابوداود از ابن مسعود روایت کرده که رسول الله
ھایمان را بر خیر فراھم آور و میان ما  خدیا دل«نماز بعد از تشھد این دعا را بخوانند: 

ھای سالمت از ھر عیب  صالح و شایستگی برقرار بفرما. و برسان ما را به راهمسلمانان 
ھا و برسان ما را  و نقصی و از ھر زشتی و گناھی. و ما را نجات ده از ظلمات و تاریکی

ھا، آشکار آنھا و  ھا و فتنه به نور و روشنایی ھدایت و ایمان. و دور بدار از ما زشتی
ھای ما و ھمسران ما و  ھا و دل ھا و بینایی داز در شنواییھا آنھا. و برکت بین نھانی

ھای ما  ی توبه ی ما را، حقا که تو بسیار پذیرنده فرزندان و نوادگان ما و بپذیر توبه
ھایت، ثناگویان  ھستی و بسیار مھربان با ما ھستی. و بگردان ما را سپاسگزاران نعمت

ھایت را بر ما کامل فرما تا به بھشت  تھایت. و نعم کنندگان فرمان ھایت، قبول احسان
 ».داخل شویم که تمام نعمت، دخول بھشت است

يًضا
َ
خَرَج اَبُوَداوُُد أ

َ
نَّهُ  ةِ ابَ حَ الصَّ  عِض ن بَ عَ  َو أ

َ
َكيَْف َ�ُقوُل يِف «قَاَل لِرُِجٍل:  ص�
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َ
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َالةِ  ُد »الصَّ �ََشهَّ
َ
لَُك ُ�مَّ ، قَاَل: أ

َ
ْسأ

َ
قُوُل: اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
ُعوُذ بَِك ِمَن انلَّارِ أ

َ
َنََّة، َوأ

ْ
  .اجل

َ
 أ

َ
َما إِ�ِّ ال

َ
 درِيأ

 َدنَْدنََة ُمَعاذٍ 
َ

نَا نَُدنِْدنُ َذلَِك  َحْوَل «: صَ�َقاَل  . َدنَْدَ�تََك َوال
َ
 ».ُمَعاذٍ و أ

به مردی  صچنین ابوداود از یکی از صحابه روایت کرده است که رسول الله و ھم
خوانی؟ آن مرد گفت: تشھد  در نماز چه دعایی می» ویی؟گ در نماز چگونه می«فرمود: 

خواھم و از دوزخ به تو پناه  گویم: خدایا از تو بھشت می خوانم و بعد از آن می را می
گاه باشید که من زمزمه می من «فرمود:  صدانم. رسول الله ی تو و معاذ را نمی برم. آ

 ».کنیم و معاذ پیرامون آن زمزمه می
  تواند بخواند. خواھد می شود که ھر شخص دعایی را که می نسته میاز این حدیث دا

فَاَكَن �َُسلُِّم َ�ْن يَِميِنِه:  صقَاَل: َصلَّيُْت َمَع انلَّيِبِّ  سَوائِِل بِْن ُحْجرٍ  َوَ�نْ  -٣٣٩
َالم « ِ َوَ�َرَ�تُهُ السَّ :  ،»َعلَيُْ�ْم َورمَْحَُة ا�َّ َالُم «َوَ�ْن ِشَماهِلِ ِ َوَ�َرَ�تُهُ السَّ  ».َعلَيُْ�ْم َورمَْحَُة ا�َّ

بُو َداوَُد �َِسنٍَد َصِحيٍح 
َ
  .َرَواُه أ

و در  صروایت است که گفت: نماز خواندم ھمراه پیغمبر سو از وائل بن حجر
فرمود: السالم علیکم و رحمه الله و برکاته. و از دست  سالم نماز از دست راست می

 و رحمه الله و برکاته.فرمود: السالم علیکم  چپ می
امام نووی فرمود: که سالم نماز نزد جمھور علما از صحابه و تابعین واجب است و 
امام ابوحنیفه فرموده است که سالم نماز سنت است. بنابراین اگر به قصد خروج از 

ِر�ُمَها اتلَ «کند. و حدیث صحیح:  نماز برخاست و بیرون رفت کفایت می
َ

ِليلُهَ و ِب�كحت
َ

ا حت
بستن نماز به تکبیره االحرام است و گشودن نماز به سالم دادن از آن : «»التَسِليمُ 

 اند. اصحاب سنن آن را به اسناد صحیح روایت کرده». است

َص�ِّ كَصلُّوا «فرمود:  صرسول الله
ُ
يتُُموِ� أ

َ
نماز بخوانید آن چنان که : «»َما َرأ

به دو سالم نماز را پایان داده است.  صو رسول الله». خوانم دیدید من نماز می
ھا، سالم اول واجب است و از  بنابراین وجوب دو سالم ظاھر است. و نزد ما شافعی
تواند بعد از سالم اول امام بلند  ارکان نماز است و سالم دوم سنت است. و مأموم می

 شود و به باقی نماز خود بپردازد.
باشد که طی قرون و  و رحمه الله میلفظ سالم در ھمه مذاھب: السالم علیکم 

ی تقویت آن است. و  اعصار به آن عمل شده است. و ھمیشه عمل به حدیث مایه
حدیثی که به آن عمل نشد ھرچند که صحیح باشد، وقتی که جمھور علما مخالف آن 
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دھد، اگرچه عمل به آن برای خود شخص جایز است.  باشند، قوت خود را از دست می
جماعت، اگر جماعت قبول داشته باشند، اشکالی ندارد و در صورت عدم و برای امام 

 قبولشان از ایجاد فتنه باید حذر نمود.
اند: نماز بیش از یک سالم ندارد؛ االمام الحافظ ابن عبدالبر  اما کسانی که گفته

فرمود:  ستواند مورد اعتماد باشد. امام مالک ھایشان ضعیف است و نمی فرمود: دلیل
باشد. ابن عبدالبر که خودش مالکی است  نماز سنت است و یک سالم میسالم 

عمل اھل مدینه را مستمسک قرار  سھایشان ضعیف است. امام مالک گوید: دلیل می
 دھند. دھد و در اصول فقه عمل اھل مدینه را مستمسک قرار نمی می

یک سالم واجب که  امام نووی فرمود: علمایی که مورد اعتمادند اجماع دارند بر این
است و اگر اکتفا به آن نمود آن را رو به روی خود سالم گوید و اگر دو سالم گفت، 

 یکی از دست راست و دیگری از دست چپ بگوید. و سالم دومی سنت است.
الحاصل: سالم نماز از ارکان نماز است و سنت پیروی شده دو سالم است. و 

 است. و الله سبحانه و تعالی أعلم.ی سالم: السالم علیکم و رحمة الله  صیغه
آمده است که گفت:  سو در صحیح مسلم و سنن نسایی از سعد بن ابی وقاص

يُت «
َ
هِ.كَعن ِشَماهِلِ َحىتَّ و َسلََّم َعن يَِميِنهِ  صرَُسوَل اهللا َرأ  َصفَحِة َخدِّ

َ
نُظُر إىِل

َ
�ِّ أ

َ
ِ� و �

هِ  َری َ�يَاَض َخدِّ
َ
 .»ِرَوايٍَة: َحىتَّ أ

را دیدم که سالم نماز داد از دست راست و از دست  صفرمود: رسول اللهسعد 
که  شد، چنان چپ و در این دو سالم دو رخسار دست راست و دست چپش دیده می

 نمودم. گویی من نظر به سفیدی رخسارش می
 دیدم. اش را می و در روایت دیگری آمده است: تا جایی که سفیدی گونه

نَّ انلَّيِبَّ  سبِْن ُشْعبَةٍ  الُمِغَ�ةِ  َوَ�نْ  -٣٤٠
َ
 « :اَكَن َ�ُقوُل يِف ُدبُِر لُكِّ َصَالِة َمْكتُوَ�ةٍ  :صأ

َ
ال

 
َّ

َ إِال
َ

ُ إِهل
َ

�َك هل  رَشِ
َ

ُ وَْحَدُه ال ُ الُملُْك  ،ا�َّ
َ

ُ احلَْمدُ  ،هل
َ

ٍء قَِديرٌ  ،َوهل  َمانَِع  ،وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

اللَُّهمَّ ال
ْ�َطيَْت 

َ
  ،لَِما أ

َ
 َ�نَْفُع َذا اجلَدِّ ِمنَْك اجلَدُّ  ،ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت َوال

َ
  .ُمتََّفٌق َعلَيْهِ  ».َوال

فرمود: ال اله اال الله وحده ال شریک له ـ تا آخر:  بعد از ھر نماز می صرسول الله
نیست معبودی به حق، مگر الله، آن خدای یکتایی که تنھاست و ھیچ شریکی ندارد. «

ی کاینات برای اوست و  پادشاھی بر ھمه حق اوست. و دارندگی و مالکیت ھمه
 ».ه چیز تواناستی ذات پاک اوست. و او بر ھم ھا ھمه شایسته ستایش



ِة األحکاِم   ٣٠٠ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

ُ الُملُك  و در روایت طبرانی این زیادت است بعد از:
َ

ُ احلَمُد (ُ�ِیو هل
َ

ُهَو  و ُ�ِميُت و هل
 َ�ُموُت �ِيَِدهِ اخلَُ�)

َ
دھد و او ھمیشه زنده و ھمیشه پایدار  او زندگی و مرگ می: «ىَحٌّ ال

 ».ستاست که مرگ به درگاه او راه ندارد. خیر و خوشی ھمه در دست او
خدایا نه کسی ھست که بتواند جلوی عطای تو را بگیرد و اگر ندادی کسی نسیت 

دھد صاحب ثروت را از عذاب تو ثروتش. قدرت در دست  که آن را بدھد. و سودی نمی
دھد و عطا و منع ھمه در ید قدرت اوست. و اوست توانا  اوست، زندگی و مرگ را او می

ستند که مرگ و زندگی خودشان در دستشان بر ھمه چیز و غیر او ھمه اموات ھ
ی رحمت به کسی نمود، نیست کسی که جلو رحمتش را بگیرد و اگر  نیست. اگر اراده

فرمان عذاب کسی صادر نمود، نه ثروت و نه حظ و نه جد بزرگوار و نه مال و نه فرزند 
 خورد. و نه سلطان و نه پادشاھی ھیچ کدام به دردش نمی

تسلیم فرمان خدا باشد تا جایی که در توحید خدا یقین داشته مسلمان باید طوری 
گاه در برابر مخلوقاتی  ی نظر و خواھشش متوجه درگاه خدا باشد و ھیچ باشد که ھمه

ی توحید  چون خودش، خود را خوار نسازد. و شایسته است که این احادیث که خالصه
اشد و خود را از اغیار در بر دارد بعد از ھر نماز فرض بگوید و به آن معتقد ب

 خاطر سازد. آسوده

يِب َوقَّاٍص  َوَ�نْ  -٣٤١
َ
ِ  سَسْعِد بِْن أ َالةِ  صقَاَل: إِنَّ رَُسوَل ا�َّ  :اَكَن َ�تََعوَُّذ بِِهنَّ ُدبَُر الصَّ

ُعوُذ بَِك ِمْن اجلنُْبِ اَللَُّهمَّ «
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن ابُلْخِل َوأ

َ
رَْذِل الُعُمرِ  ،إِ�ِّ أ

َ
 أ

َ
رَدَّ إىِل

ُ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن أ

َ
 ،َوأ

�ْيَا ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ادلُّ
َ
َقرْبِ  ،َوأ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب ال

َ
 .َرَواُه ابُلَخارِيُّ  ».َوأ

خدایا «فرمود:  برد از این چند چیز: می بعد از ھر نماز فرض پناه می صرسول الله
برم به  برم به تو از ترسویی و پناه می ز بخل و گرفته دستی و پناه میبرم به تو ا می پناه

شود. و  ترین عمر، یعنی موقعی که انسان خرف می که برگردانده شوم به پست تو از این
 ».برم به تو از عذاب قبر ی دنیا و پناه می برم به تو از فتنه پناه می

خل از پرداختن حق فقرا و زکات که ب برم به تو از بخل: برای این خدایا پناه می
دارد. از رحمت به  ی ارحام و رسیدن به خویشاوندان باز می کند. از صله جلوگیری می

دارد. و ھر جا که بخل چیره شد  شود. از رسیدن به مستمندان باز می یتیمان مانع می
 گیرد. جاست که انواع انقالبات و فجایع صورت می و مستمندان به ستوه آمدند، آن

برم به تو از ترسویی: که تروسیی مانع از رسیدن انسان به حقوق خود  می و پناه
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دارد و  شود. از گفتن حرف حق باز می است. و مانع از امر به معروف و نھی از منکر می
 شود. که بمیرد درگور ترسویی گم می قبل از این

در آن صورت خرف ترین عمر بازگردانده شوم، که  که به پست برم از این و پناه می
کند و از  گردد و ھمه چیز را فراموش می شدن به ھمراه دارد و به حال کودکی باز می

 شود. شود و فردی غیر مقید می می یاد خدا غافل
ی دنیا: زیرا که دنیا برای کسی که دنیادوست شد،  برم به تو از فتنه و پناه می

کشد و به  پیروی از شھوات ناروا میآورد. انسان را به  ھای فراوان به ھمراه می محنت
کند  برد و چنین وانمود می گرداند و آخرت را از یاد می زینت دنیا مغرور و فریفته می

 که آخرتی نیست و غیر از دنیا جایی نیست.
ھای آخرت است،  که قبر اولین منزل از منزل برم از عذاب قبر: برای این می و پناه

شود تا روزی که او را به عذاب جاویدان  تر می ختاگر محل عذاب شد روز به روز س
 مونس بسوزد و بسازد. یار و بی برساند. و بی

ھمیشه باید مؤمن از این پنج چیز وحشتناک پناه به خدا ببرد تا خدا جل جالله او 
 ی آنھا در پناه خود آورد. را از ھمه

ِ  سثَْوَ�انَ  َوَ�نْ  -٣٤٢ َ  إَِذا صقَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ انرَْصََف ِمْن َصَالتِِه ِاْستَْغَفَر ا�َّ
َالمُ « :َوقَاَل  ،ثََالثًا َالُم َوِمنَْك السَّ نَْت السَّ

َ
ْكَرامِ  .اللَُّهمَّ أ ِ

ْ
َت يَا َذا اجلََالِل َواإل

ْ
َرَواهُ  ».َ�بَاَر�

  .ُمْسِلمٌ 
گفت،  وقتی که سالم نماز می صروایت است که گفت: رسول الله سو از ثوبان

خدایا نام پرعظمتت «فرمود:  فرمود: استغفرالله، استغفرالله، استغفرالله. و می سه بار می
گاه به درگاه مقدس تو راه ندارد و از  رساند که عیب و نقص ھیچ السالم است که می

وه ات، ای صاحب شک توست سالمتی از شرھای دنیا و آخرت. پر شد برکت ذات مقدسه
 ».و بزرگواری

 ص ھای بزرگ پروردگار است، رسول الله که ذوالجالل و االکرام از صفت نظر به این

وا �ِيَا َذا اجلََالِل َواِإلْكَرامِ «فرمود:  ِلظُّ
َ
ھمیشه این دو نام مقدس آفریدگار را «؛ یعنی: »أ

ه عبور کرد ب صو رسول الله». مالزم باشید و در دعاھایتان به آن متمسک باشید

امِ  :گفت خواند و می مردی که نماز می رَ كْ اإلِ لِ وَ ا اجلَالَ ا ذَ فرمود: دعایت مستجاب  و يَ
 شد.



ِة األحکاِم   ٣٠٢ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٣٤٣
َ
ِ  سأ َ ُدبَُر لُكِّ َصَالٍة ثََالثًا « :قَاَل  صَ�ْن رَُسوِل ا�َّ َمْن َسبََّح ا�َّ

َد ا�َّ ثََالثًا َوثََالِ��َ  ،َوثََالِ��َ  َ ا�َّ ثََالثًا َوثََالِ��َ  ،ومََحِ َوقَاَل  ،فَِتلَْك �ِْسٌع َو�ِْسُعونَ  ،َوَ�ربَّ
 ُ
َ

�َك هل  رَشِ
َ

ُ وَْحَدُه ال  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إهِل
َ

ُ الُملُْك  ،َ�َماَم الِمائَِة: ال
َ

ُ احلَْمدُ  ،هل
َ

ٍء قَِديرٌ  ،َوهل  ،وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ُ َخَطايَاهُ 

َ
 .َرَواُه ُمْسِلمٌ  ».ِمثَْل َزَ�ِد ابَلْحرِ  َو�ِْن اَكنَْت  ،ُغِفَرْت هل

فرمود: کسی که بعد از ھر نماز  صروایت است که رسول الله سو از ابوھریره
بار و  ٩٩شود  بار الله اکبر بگوید، می ٣٣بار الحمدالله و  ٣٣الله و  بار سبحان ٣٣فرض 

هَ إِالَّ اهللاَُّ بار صدم راکامل کند به گفتن:  هُ الَ إِلَ يكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ دُ  ،لَهُ املُلْكُ  ،وَ هُ احلَمْ لَ وَ  ،وَ هُ وَ

يرٌ  ءٍ قَدِ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ ». شود، اگرچه از بسیاری مانند کف دریا باشد ؛ گناھانش آمرزیده میعَ
بار بگوید:  ٣٣بار بگوید: سبحان الله، و  ٣٣رواه مسلم. و در روایت دیگر مسلم 

شود، اگر چه گناھانش مثل  الله اکبر، گناھانش آمرزیده میبار بگوید:  ٣٤الحمدالله، و 
 کف دریا باشد.

 ٣٣بار و الله اکبر  ٣٣بار و الحمدالله  ٣٣بنابراین خوب است که گاھی سبحان الله 
 ٣٣بار و الحمدالله  ٣٣بار و صدمین بار ال اله اال الله تا آخر بگوید و گاھی سبحان الله 

 ید تا به ھر دو روایت عمل کرده باشد.بار بگو ٣٣بار و الله اکبر 
 که: حدیث باال سببی دارد و آن این

تَْوا رَُسوَل اهللاِ 
َ
نَّ ُ�َقَراَء الُْمَهاِجِر�َن أ

َ
ُعَ�، قَد ، َ�َقالُوا: صأ

ْ
رََجاِت ال ثُوِر بِادلَّ ْهُل ادلُّ

َ
َذَهَب أ

، َو�َُصوُموَن َكَما نَُصوُم،  َوانلَِّعيِم الُْمِقيِم، َ�َقاَل: "َوَما َذاَك؟ قَالُوا: يَُصلُّونَ  َكَما نَُص�ِّ
 ُ�ْعِتُق، َ�َقاَل رَُسوَل 

َ
ُق، َو�ُْعِتُقوَن َوال  َ�تََصدَّ

َ
قُوَن َوال َعلُِّمُ�ْم َشيْئًا «: صَو�َتََصدَّ

ُ
فََال أ

َ
أ

فَْض 
َ
َحٌد أ

َ
 يَُ�وُن أ

َ
 تُْدِرُ�وَن بِِه َمْن َسبََقُ�ْم َو�َْسِبُقوَن بِِه َمْن َ�ْعَدُ�ْم؟ َوال

َّ
َل ِمنُْ�ْم إِال

 احلديث.». ا اهللا....َسبُِّحو«ا: بََ�، قَاَل: قَالُو ».َمْن َصنََع ِمثَْل َما َصنَْعتُمْ 
آمدند و گفتند: یا رسول الله، صاحبان  صفقراء المھاجرین به خدمت رسول الله

فرمود:  صھای باال و خوشی ابدی را با خود بردند. رسول الله ثروت و دارایی درجه
خوانیم،  طور که ما نماز می خوانند ھمان گفتند: صاحبان ثروت نماز می» آن چیست؟«

دھند و ما صدقه نداریم  گیریم، و صدقه می طور که ما روزه می  گیرند ھمان و روزه می
 صکنند و ما توانایی آزاد کردن برده را نداریم. رسول الله که بدھیم و برده را آزاد می

ی آن برسید به کسانی که بر شما  شما را چیزی که به وسیلهآیا نیاموزم «فرمود: 



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٣٠٣  َالصَّ

گفتند: بله. فرمود: » آیند؟ اند و جلو بیفتید بر کسانی که بعد از شما می سبقت گرفته
بار الله اکبر و  ٣٣بار الحمدالله و  ٣٣بار سبحان الله و  ٣٣بعد از ھر نماز فرض «

هُ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ صدمین بار بگویید:  يكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هُ املُلْكُ  ،وَ دُ  ،لَ هُ احلَمْ لَ لِّ  ،وَ ىلَ كُ وَ عَ هُ وَ

يرٌ  ءٍ قَدِ ْ  ».بار بگویید ٣٤. و در روایت دیگر الله اکبر را يشَ

آمدند و گفتند:  صمدتی نگذشت که فقرای مھاجرین دوباره به خدمت رسول الله
فرمود: ذلک فضل  صگویند. رسول الله ھا را مانند ما می صاحبان ثروت ھمین تسبیح

 ».دھد آن فضل خداست که به ھر که بخواھد می«الله یوتیه من یشاء)؛ 
بار الله اکبر بگوید  ٣٣بار الحمدالله و  ٣٣بار سبحان الله و  ٣٣در چگونگی تسبیح: 
 ٣٣ه اال الله وحده ال شریک له ـ تا آخر. و گفته شده است که: و صدمین بار بگوید: ال ال

بار سبحان الله و الحمدالله و الله اکبر بگوید کافی است. و در صحیح بخاری آمده است 

ُوَن َعرشاً ��ُ و َ�ِمُدوَن َعرشاً و �َُسبُِّحوَن َعرشاً «از حدیث ابوھریره   ١٠سبحان الله «؛ »ربِّ
و در صفت دیگر تسبح گفته شده: ». بار بگوید ١٠و الله اکبر بار  ١٠بار و الحمدالله 

ِميداً و ِعرِش�َن �َسِبيَحةً و �َُسبُِّحوَن مَخساً «
َ

ُ ِمثلَها و ِب�اً �ِمثلَها تَ و ِمثلَها حت  ا�َّ
َّ

َ إِال  إِهلَ
َ

ال
 ُ
َ

�َك هل  رَشِ
َ

ُ الُملُْك  ،وَْحَدُه ال
َ

ُ احلَْمدُ  ،هل
َ

ٍء  ،َوهل  .»، َ�تَِتّم ِمائَةقَِديرٌ وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
رقَم: 

َ
بُوَداود ِمن َحِديِث َز�ِد بِن أ

َ
خَرَج أ

َ
ِ رَُسوُل اَكَن «َو أ : ةٍ َصَال  لك َ�ُقوُل ُدبُرَ  صا�َّ

نَا َشِهيٌد «
َ
�َك لََك، أ  رَشِ

َ
نَْت الرَّبُّ وَْحَدَك ال

َ
نََّك أ

َ
نَا َشِهيٌد �

َ
ٍء، أ نَّ اللَُّهمَّ َر�َّنَا َورَبَّ لُكِّ يَشْ

َ
أ

ًدا ِعبَاَد لُكَُّهْم إِْخَوٌة، اللَُّهمَّ َر�َّنَا  صُ�َمَّ
ْ
نَّ ال

َ
نَا َشِهيٌد أ

َ
ٍء، أ َ�بُْدَك َورَُسولَُك، َر�َّنَا َورَبَّ لُكِّ يَشْ

ِخَرِة، 
ْ

ْ�يَا َواآل ْهِ� يِف لُكِّ َساَعٍة ِمَن ادلُّ
َ
ٍء، اْجَعلِْ� ُ�ِْلًصا لََك َوأ َ َذا يَا َورَبَّ لُكِّ يَشْ

ْ
َالِل اجل

ْ�رَبُ 
َ
ُ أ ْكَراِم اْسَمْع َواْستَِجْب، ا�َّ ِ

ْ
ُ  ،َواإل رِْض، ا�َّ

َ ْ
َماَواِت َواأل ُ نُوُر السَّ ، ا�َّ ْ�رَبُ

َ ْ
ْ�رَبُ األ

َ
ُ أ  ا�َّ

ْ�رَبُ 
َ ْ
ْ�رَبُ األ

َ
ُ أ ُ َونِْعَم الَْوِ�يُل، ا�َّ ، َحْسيِبَ ا�َّ ْ�رَبُ

َ ْ
ْ�رَبُ األ

َ
 ».أ

خدایا، پروردگار ما «فرمود:  بعد از ھر نماز می صسول اللهزید بن ارقم گفت که ر
ام که ھمانا تو پروردگار ھستی، یکتایی و شریکی  و پروردگار ھر چیز، من گواھی دھنده

ام که  برای تو نیست، خدایا، ای پروردگار ما و پروردگار ھمه چیز، من گواھی دھنده
چیز، من  وردگار ما و پروردگار ھمهی توست. خدایا، ای پر ی تو و فرستاده محمد بنده

ام که بندگان ھمه برادرانند. خدایا، ای پروردگار ما و و پروردگار ھمه  گواھی دھنده
چیز مرا و بستگانم را در ھر ساعتی از دنیا و آخرت برای خودت مخلص بگردان. یا ذا 



ِة األحکاِم   ٣٠٤ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

ابت برسان الجالل و اإلکرام: ای صاحب شکوه و بزرگواری، قبول بفرما دعایم و به اج
ھا  ی آسمان کننده ھاست. خدا روشن ترین بزرگ تر است. خدا بزرگ دعایم را. خدا بزرگ

ترین بزرگان است. خدا کفایت من است و چه خوب  و زمین است. خدا بزرگ
 ترین بزرگان است. ای است. خدا بزرگ کننده کفایت

بُوَداود ِمن َحِديِث يلَعِ 
َ
خَرَج أ

َ
َالِة قَاَل:  صَن رَُسوُل اهللااك سَوأ اللُهمَّ «إَِذا َسلََّم ِمَن الصَّ

ْعلَنُْت 
َ
رُْت َوَما أ رْسَ

َ
ْرُت َوَما أ خَّ

َ
ْمُت َوَما أ رَسفُت اْغِفْر يِل َما قَدَّ

َ
ْعلَُم بِِه ِم�ِّ َوَما أ

َ
نَْت أ

َ
 ،َوَما أ

نَْت 
َ
َ إِالَّ أ

َ
ُر َال إهِل نَْت الُْمؤَخِّ

َ
ُم َوأ نَْت الُْمَقدِّ

َ
 .»أ

داد  وقتی که سالم نماز می صروایت کرد که رسول الله سحدیث علیابوداود از 
چه  چه را به تأخیر انداختم و آن چه را جلو انداختم و آن خدایا بیامرز مرا آن«فرمود:  می

چه تو داناتری  روی نمودم و آن چه در آن زیاده چه آشکار نمودم و آن نھانی نمودم و آن
اندازی کسی را که بخواھی و  را بیامرز. تو به جلو میی این گناھانم  به آن از من، ھمه

 ».اندازی کسی را که بخواھی، نیست مبعودی به حق به جز تو به دنبال می
گناھانی که در حیات است آن گناھانی است که به جلو انداخته شده و بعد از وفات 

ت که انسان آن ماند، گناھانی اس ماند. و گناھانی که بعد از وفات انسان می انسان نمی
 را به دنبال انداخته تا بعد از وفاتش ھم بماند.

بُوَداود
َ
خَرَج أ

َ
ِ النَِّسايِئ ِمن َحِديِث ُعقبََة ِمن اَعمر: و َو أ َمَرِ� رَُسوُل ا�َّ

َ
  صأ

َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
أ

 ».َصَالةٍ بِالُْمَعوَِّذاِت ُدبَُر لُكِّ 
به من  صاند که رسول الله روایت کرده سابوداود و نسایی از حدیث عقبه بن عامر

ھای قل ھو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل  امر فرمود تا بعد از ھر نماز فرض سوره
 اعوذ برب الناس را بخوانم.

بعد از ھر  صو در صحیح مسلم از حدیث براء آورده است که براء گفت: رسول الله
ای پروردگارم، مرا از «ُث ِعَباَدک): فرمود: (َربِّ ِقِنی َعَذاَبَک َیوَم َتبعَ  نماز فرض می

 ».فرمایی عذابت نگه دار در روز قیامت که بندگانت را پس از مرگشان زنده می

 «َصَالِة الَفجِر خِبُُصوِصِهَما قَول: و َورََد بَعَد َصَالِة الَمغرِِب وَ 
َ

ُ وَْحَدُه ال  ا�َّ
َّ

َ إِال  إِهلَ
َ

ال
 ُ
َ

�َك هل ُ الُملُْك  ،رَشِ
َ

ُ احلَْمدُ  ،هل
َ

ٍء قَِديرٌ  ،َوهل اٍت وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ مَحُد.»، َعرَش َمرَّ
َ
خرََجُه أ

َ
 . أ

بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب در  صو وارد شده است از رسول الله

هُ خصوص این دو وقت، ده بار گفتن:  يكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاَُّ وَ دُ  ،لَهُ املُلْكُ  ،الَ إِلَ هُ احلَمْ لَ  ،وَ



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٣٠٥  َالصَّ

يرٌ  ءٍ قَدِ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ  . وَ
 شود، عالوه بر اذکار دیگر. این ده بار بعد از نماز مغرب و صبح گفته می

نَّ رَُسوَل اهللا
َ
: أ يِب َذرٍّ

َ
ِمِذُي َعن أ خَرَج الرتِّ

َ
َمْن قَاَل يِف ُدبُِر َصَالةِ «قَاَل:  قال: صَو أ

ُ احلَْمُد الَفْجِر وَُهَو ثَاٍن 
َ

ُ الُملُْك َوهل
َ

ُ، هل
َ

�َك هل  رَشِ
َ

ُ وَْحَدُه ال  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

ْن َ�تَلَكََّم: ال
َ
رِْجلَيِْه َ�بَْل أ

اٍت، كَ  ُ�ِْي َوُ�ِميُت وَُهوَ  ٍء قَِديٌر َعرْشَ َمرَّ ُ َعرْشَ  اهللاُ  َب تَ ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

َ�نُْه  اَحَسنَاٍت، َوَ�َ  هل
ُ َعرْشُ َدرََجاٍت، َوَ�َن يَْوَمُه َذلَِك لُكَُّه يِف ِحْرٍز ِمْن لُكِّ َمْكُروهٍ، وَُحرِ َعرْشُ َسيِّئَاٍت 

َ
 زَ ، َوُرفَِع هل

 ِ يَْطاِن، َولَْم يَنْبَِغ ل ِ �َّ ِمَن الشَّ َْك بِا�َّ  الرشِّ
َّ

ْن يُْدِرَ�ُه يِف َذلَِك ايلَْوِم إِال
َ
وََجلَّ  نٍْب أ . قَال »َعزَّ

ِمِذُي: َغِر� خرََجُه النَِّسايِئ ِمن َحِديِث ُمَعاذٍ و ٌب َحَسٌن َصِحيٌح.الرتِّ
َ
 »�ِيَِدهِ اخلَ�«َزاَد ِ�يِه و أ

يًضا:و
َ
ُ بِ و� َزاَد ِ�يِه أ

َ
 لِّ َواِحَدٍة قَالََها ِعتُق َرقَبة.�َن هل
کسی که بعد از «فرمود:  صروایت کرده است که رسول الله سو ترمذی از ابوذر

سته است در ھمان حالتی که در نماز نشسته بود، قبل از نماز صبح در حالی که نش
که سخن بگوید ده بار گفت: ال اله اال الله وحده ال شریک له، له الملک و له الحمد،  این

نویسد و ده  یحیی و یمیت و ھو علی کل شیء قدیر. خدای متعال برای او ده حسنه می
برد و در آن روز از ھر مکروھی  کند و ده درجه برای او باال می سیئه از او محو می

شود و سزاوار ھیچ گناھی نیست که در آن  ماند و از شر شیطان حفظ می محفوظ می
و نسائی اضافه کرد در روایتش، یعنی ». ألروز به او برسد، مگر شرک آوردن به خدای

در روایات او: یحیی و یمیت بیده الخیر، آمده است. و در روایت نسایی در مقابل ھر 
گوید ثوابی برابر ثواب آزاد کردن  از این کلمات، یعنی در برابر ھر باری که می یک

 یابد. ای می برده
 صاند که رسول الله و ترمذی و نسایی از حدیث به روایت عماره بن شبیب آورده

ُ احلَْمُد، ُ�ِْي َوُ�ِميُت وَُهَو  َمنْ «فرمود: 
َ

ُ الُملُْك َوهل
َ

ُ، هل
َ

�َك هل  رَشِ
َ

ُ وَْحَدُه ال  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

قَاَل: ال
ُ مَ  ُ هلَ  إِثِْر الَمْغرِِب َ�َعَث ا�َّ

اٍت ىلَعَ ٍء قَِديٌر َعرْشَ َمرَّ َ�َْفُظونَُه ِمَن  ةً �َالئِ ىلَعَ لُكِّ يَشْ
يَْطاِن  ُ بَِها َعرْشَ َحَسنَاٍت تِ َحىتَّ يُْصِبَح، َو�ُ ، الرِِّجيمالشَّ َوَ�َا َ�نُْه َعرْشَ َسيِّئَاٍت  ،َب هلَ

 ُ
َ

ِمِذّي:  .»ُمْؤِمنَاٍت  ٍت ابَ �َ رَ  َعرْشَ  ُل دِ عْ �َ ُمو�َِقاٍت، َوَ�نَْت هل  َ�ْعِرفُُه َحَسٌن َحِديٌث قَال الرتِّ
َ

ال
 َ�عْ 

َ
 ِمْن َحِديِث يَلِْث بِْن َسْعٍد، َوال

َّ
 .صانلَّيِبِّ  ِن عَ َمااًع رُِف ِلُعَماَرَة سِ إِال

کسی که بعد از نماز مغرب ده بار بگوید: ال اله اال الله وحده «فرمود:  صرسول الله



ِة األحکاِم   ٣٠٦ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

فرستد که او را از شیطان رانده شده  ال شریک له، تا آخر، خداوند فرشتگانی برای او می
شود و ده گناه ھالک  که صبح شود و ده حسنه برایش نوشته می دارند تا این نگه می

ترمذی ». ی مسلمان است ثواب آزاد کردن ده برده شود و برای او کننده از او پاک می
نشنیده، یعنی حدیث مرسل  صفرمود: حدیث حسن است. و عماره از رسول الله

است که نام صحابی در آن نیامده است. و ما این حدیث را از لیث بن سعد روایت 
 ایم که یکی از ائمه است. کرده

آخر دعا سنت است. و در  فرستادن در اول و صو درود و سالم بر رسول الله
میباب صحیح بخاری آمده است:  که  بابی است در بیان این ،ستقبُل اإلماُم الناَس إذا سلَّ

نماید. و روایت فرمود از سمره بن جندب و  امام بعد از سالم از نماز رو به جماعت می

قبََل َعلَينَا بِوَجِهِه:اك: بزید بن خالد
ً
پس از ھر نماز  صل اللهرسو َن إَِذا َص�َّ َصَالًة أ

 نشست. رو به روی ما می
بعد از سالم نماز گاھی دست راست خود را به سوی  صباید دانست که رسول الله

که در حدیث صحیح به روایت اصحاب سنن وارد شده است.  کردند، چنان جماعت می
 نشستند، چنان که در حدیث صحیح بخاری یاد شد. و گاھی رو به روی جماعت می

ِ  :سُمَعاِذ بِْن َجبَلٍ  َوَ�نْ  -٣٤٤ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ  صأ

َ
وِصيَك يَا ُمَعاذُ « :قَاَل هل

ُ
 تََدَ�نَّ  :أ

َ
ال

ْن َ�ُقوُل ُدبَُر لُكِّ 
َ
ِع�ِّ ىلَعَ ِذْكرَِك وَُشْكِرَك وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك  :َصَالٍة أ

َ
مْحَدُ  ».اللَُّهمَّ أ

َ
بُو  ،َرَواُه أ

َ
َوأ

 َوالنََّسايِئُّ بِ  ،َداوُدَ 
َ
 .ٍد قَوِيٍّ اسنَ أ

تو را سفارش «به او فرمود:  صروایت است که رسول الله سو از معاذ بن جبل
که بگویی: خدایا مرا کمک کن   دھم ای معاذ، که بعد از ھر نماز فرض ترک نکنی آن می

 ».بر یاد کردنت و سپاسگزاریت و به خوبی انجام دادن عبادتت

يِب  -٣٤٥
َ
َماَمةَ  َوَ�ْن أ

ُ
ِ  سأ  آيََة الُكريِْسِّ ُدبَُر لُكِّ َصَالةٍ « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َمْن قََرأ

 الَموُْت َمْكتُو�ٍَة لَْم 
َّ

َحُه ِا�ُْن ِحبَّانَ  ،َرَواُه النََّسايِئُّ  ».َ�ْمنَْعُه ِمْن ُدُخوِل اجلَنَِّة إِال َوَزاَد ِ�يِه  .وََصحَّ
اِ�ُّ  رَبَ َحدٌ قُْل  و :الطَّ

َ
ُ أ  .ُهَو ا�َّ

کسی که بعد از ھر «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله سو از ابو امامه
شود  نماز فرض آیه الکرسی و قل ھو الله أحد بخواند مانع او از داخل بھشت شدن نمی

رود. بنابراین خیلی به جاست که ھمیشه  یعنی ھمین که مرد به بھشت می». مگر مرگ
 لکرسی و قل ھو الله احد بعد از ھر  نماز فرض مواظبت شود.بر قراءت آیه ا



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٣٠٧  َالصَّ

ابوامامه: دو تاھستند: ابوامامه باھلی که در اول کتاب ذکر شد. و ابو امامه ایاس بن 
ثعلبه حارثی انصاری خزرجی که در این حدیث ذکر شد. و ھرجا گفته شود مقصود 

ی  شود. او در ھمه ز او یاد میاوست. اگر مقصود ابوامامه باھلی باشد، به قید باھلی ا
او را معذور دانست  صمشاھد حاضر بود، فقط در جنگ بدر حاضر نبود و رسول الله

 که به سبب بیماری مادرش نتوانست در بدر حاضر شود.

 آيَة ال«: سو مانند ھمین حدیث وارد شده به روایت از علی
َ
ريِس ِحَ� يَأُخُذ كَمن قَرأ

نَُه  مَّ
َ
هِلهِ و َداَر َجارِهِ و اُهللا ىلَعَ َدارِهِ َمضَجَعُه أ

َ
ُ و أ

َ
کسی که آیه الکرسی را «؛ »ُدَو�َْراٍت َحْوهل

اش و  ی ھمسایه اش و خانه خانه ألرود، خدای بخواند موقعی که در بستر خواب می
 ».دھد ھای دور و برش را در امان قرار می اھل و خانه

یی و حیات و قیومیت و علم آیه الکرسی اصول اسماء و صفات خداوندی از یکتا
ی قل ھو الله احد. خاص در بیان صفات  وقدرت و ملک و اراده در بر دارد. و سوره

 خدای تبارک و تعالی است.

َُو�ْرِِث  َوَ�نْ  -٣٤٦
ْ
ِ  سَمالِِك بِْن احل ْ�تُُموِ� « :صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َصلُّوا َكَما َرأ

َص�ِّ 
ُ
  .َرَواُه ابُلَخارِيُّ  ».أ

نماز بخوانید آن «فرمود:  صروایت است که رسول الله سو از مالک بن حویرث
 ».خوانم چنان که دیدید من نماز می

این حدیث با ھمین مختصری، دنیایی از معنی را در بر دارد. نمازتان را مانند نماز 
د، گونه ھم نماز بخوانید. نمازتان سر وقت باش من قرار بدھید، نماز مرا دیدید، ھمان

مثل نماز من. در وقت جھر، جھر بخوانید و در وقت سر، ِسّر بخوانید، مثل نماز من. 
خوانم. ارکان نماز را  طور که من می نماز با حضور قلب و خشوع اعضاء بخوانید، ھمان

ھای  آورم. سنت ی ارکان را به جا می طور که دیدید من ھمه کامًال به جا آورید، ھمان
آورم. در نماز سکون و  ، ھمان طوری که من در نماز خود به جا مینماز را به جا آورید

طور که دیدید من در نماز چگونه بدون حرکت  آرامش خود را حفظ کنید، ھمان
آورم.  گونه که دیدید من به جا می ھای نماز را به جا آورید، ھمان ایستم. ھیئت می

و ھمین یک جمله: نمازتان را  طور نماز بخوانید. خالصه ھر طور نماز مرا دیدید، ھمان
مثل نماز من قرار بدھید، خیلی تفصیل دارد. دانشمندان در شرح ھمین حدیث حق 

 ھایشان مراجعه فرمایید. اند. به کتاب مطلب را ادا کرده



ِة األحکاِم   ٣٠٨ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

نَّ  سِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ  َوَ�نْ  -٣٤٧
َ
فَإِْن لَْم �َْستَِطْع  ،َصلِّ قَائًِما«قَاَل: صانلَّيِبَّ  أ

[این قسمت از  .َرَواُه ابُلَخارِيُّ  ». .... واال فاومفَإِْن لَْم �َْستَِطْع َ�َعَ� َجنٍْب  ،اِعًداَ�قَ 
 روایت را در بخاری نیافتم] (مصحح)

نماز بخوان ایستاده. «فرمود:  صروایت است که رسول الله سو از عمران حصین
اگر ایستاده نتوانستی، نماز بخوان نشسته. اگر نشسته نتوانستی نماز بخوان به پھلو. 

 ».اگر به پھلو نتوانستی، پس اشاره کن

فَأِن لَم �َستَِطع َ�ُمستَِلٌق، «نسایی این حدیث را روایت نمود و زیاد نمود در روایتش: 
 يُ 

َ
 إِ �ال

 وُسَعَهالُِّف اهللا نَفساً
َّ

اگر نتوانستی که به پھلو نماز بخوانی، نماز بخوان «؛ »ال
نماز انسان به ». فرماید به کسی، مگر به قدر طاقتش خوابیده بر پشت، خدا تکلیف نمی

اش الزم است. اول ایستاده، سپس نشسته، سپس به پھلو، سپس  حسب توانایی
اش برای  ر سر اشاره نماید و اشارهخوابیده بر پشت. و در این حال برای رکوع و سجود ب

که در حدیث جابر به روایت بزار و  اش برای رکوع باشد، چنان تر از اشاره سجود پایین
تواند ایستاده نماز بخواند، اما در کشتی است و  چه می بیھقی آمده است. چنان

ا ترسد اگر ایستاده بخواند، سرگیجه بگیرد، درست است نشسته نماز بخواند. ام می
که نشسته چگونه نشستنی باشد به اختیار نمازگزار گذاشته شده و معلوم است که  این

ھای نماز باشد ک از مفترش یا متورک یا متربع. و در نماز  بھتر است به یکی از نشستن
به روایت  سکه در حدیث علی به پھلو، بھتر است بر پھلوی راست نماز بخواند، چنان

 دارقطنی است.
افتد. اگر شخصی  تا وقتی که شخص خوش دارد، نماز از گردنش نمی که: حال این

مرد و نمازھایی در حال بیماری از او فوت شده است، قضای آن بر ورثه واجب نیست. 
الدین سبکی روایت   اش بخوانند. از تقی اما مقدار فوت شده از میت را بھتر است ورثه

 الله سبحانه و تعالی أعلم.شده که برای بعضی از اقارب خود خوانده است. و

نَّ انلَّيِبَّ : سَجابِرٍ  َوَ�نْ  -٣٤٨
َ
 :َوقَاَل  -فََرَ� بَِها  ،َص�َّ ىلَعَ وَِساَدةٍ  -قَاَل لَِمِر�ٍض  صأ

رِْض إِْن ِاْستََطْعَت َصلِّ «
َ ْ
ْوِمْئ إِيَماءً  ،ىلَعَ األ

َ
 فَأ

َّ
ْخَفَض ِمْن ُرُكوِعَك  ،َو�ِال

َ
 ».َواْجَعْل ُسُجوَدَك أ

بُو َحاتٍِم َوْ�َفهُ 
َ
َح أ  .َرَواُه ابَليَْهيِقُّ �َِسنٍَد قَوِيٍّ َولَِ�ْن َصحَّ

نمود  به بیماری ـ که سجود بر بالش می صروایت است که رسول الله سو از جابر
سجود بر زمین بکن، اگر توانستی و اگر «و بالش او را بیرون انداخت ـ فرمود: 



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٣٠٩  َالصَّ

تر  وع و سجود و در اشاره برای سجود سر را پاییننتوانستی اشاره به سر بکن برای رک
 ».بیاور

تواند، برای خواندن فاتحه  تواند بایستد ولیکن رکوع و سجود نمی اگر بیماری می
گاه بنشیند و برای سجود  بایستد و برای رکوع در حال ایستادن اشاره به سر بنماید، آن

 أعلم. در نشستن اشاره به سر نماید. والله سبحانه و تعالی

ْهِو َوَغْیِرِه بَ   والشکر ةمن سجود التالو اُب ُسُجوِد َالسَّ
ِ بِْن حُبَيْنَةَ  َ�ْن َ�بْدِ  -٣٤٩ نَّ انلَّيِبَّ  :سا�َّ

َ
ْهرَ  صأ  بِِهُم الظُّ

ْكَعتَْ�ِ  ،َص�َّ َ�َقاَم يِف الرَّ
ويَلَْ�ِ 

ُ ْ
َالةَ  ،َ�َقاَم انلَّاُس َمَعهُ  ،َولَْم َ�ِْلْس  ،األ َ  ،َواْ�تََظَر انلَّاُس �َْسِليَمهُ  ،َحىتَّ إَِذا قىََض الصَّ َكربَّ

ْن �َُسلِّمَ  ،وََسَجَد َسْجَدَ�ْ�ِ  .وَُهَو َجالٌِس 
َ
بَْعةُ  ».ُ�مَّ َسلَّمَ  ،َ�بَْل أ ْخرََجُه السَّ

َ
لَْفُظ الوََهَذا  ،أ

  .لبَُخارِيِّ ل
ُ يِف لُكِّ «ِرَوايٍَة لُمْسِلٍم: َوِ�  َ َسْجَدٍة وَُهَو َجالٌِس وَ يَُ�ربِّ َماَكَن  ،َد انلَّاُس َمَعهُ سجُ �َسُجُد َو�

ُلُوِس 
ْ
 ».َما �ىَِسَ ِمَن اجل

نماز ظھر را با جماعت  صروایت است که رسول الله سو از عبدالله بن بحینه
خواند و بعد از دو رکعت اول بلند شد و برای تشھد اول ننشست و ایستاد. مردم ھم 
ایستادند. موقعی که چھار رکعت خواند و در تشھد اخیر نشست و مردم منتظر بودند 

گونه که نشسته بود الله اکبر فرمود و به سجود سھو رفت و  که سالم نماز بدھد، ھمان
سھو قبل از سالم نماز انجام داد و بعد سالم نماز گفت. احمد و بخاری و  دو سجود

مسلم و ابوداود و ترمذی و نسایی و ابن ماجه این حدیث را روایت نمودند، اما لفظ 
حدیث در این جا لفظ صحیح بخاری است. و در روایتی که برای مسلم است روایت 

ر حالی که نشسته بود تکبیر برای رفتن به سجود سھو د صنمود که رسول الله
رفتند. و این دو سجود  رفت و مردم ھم با ایشان به سجود می فرمود و به سجود می می

 سھو به جای تشھد اول بود که برای آن ننشسته بود.
در این حدیث داللت بر این است که تشھد اول اگر خوانده نشد به سجود سھو 

شود که برای رفتن به سجود سھو تکبیر  شود. و از این حدیث دانسته می جبران می
شود که سجود سھو قبل از سالم است. والله سبحانه و تعالی  خواھد. و دانسته می می

 أعلم.



ِة األحکاِم   ٣١٠ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٣٥٠
َ
َعتَْ�ِ إِْحَدى َصَاليَت  صَص�َّ انلَّيِبُّ  :قَاَل  سأ

ْ
َعيِشّ ِ َر�

ْ
 ،ُ�مَّ َسلَّمَ  ، ال

ِم الَمْسِجدِ   َخَشبٍَة يِف ُمَقدَّ
َ

بُو بَْ�ٍر َوُ�َمرُ  ،فَوََضَع يََدُه َعلَيَْها ،ُ�مَّ قَاَم إىِل
َ
ْن  ،َوِ� الَقْوِم أ

َ
َ�َهابَا أ

َالةُ  :َ�َقالُوا ،وََخَرَج رَسَاَعُن انلَّاِس  ،يَُ�لَِّماهُ  قرُِصَْت الصَّ
َ
َذا  صَورَُجٌل يَْدُعوُه انلَّيِبُّ  ،أ

ِ  :َ�َقاَل  ،ايلََديِْن  ْم قرُِصَْت  ،صيَا رَُسوَل ا�َّ
َ
�َِسيَت أ

َ
�َْس َولَْم ُ�ْقرَصْ « :َ�َقاَل  ؟أ

َ
 :َ�َقاَل  ،»لَْم أ

َعتَْ�ِ ُ�مَّ َسلَّمَ  ،قَْد �َِسيُت  ،بََ� 
ْ
َ  ،فََص�َّ َر� َسُه  ،فََسَجَد ِمثَْل ُسُجوِدهِ  ،ُ�مَّ َكربَّ

ْ
ْطَوَل ُ�مَّ َرَ�َع َرأ

َ
ْو أ

َ
أ

َ فَ  َسهُ  ُ�مَّ  ،َكربَّ
ْ
َ  ،وََضَع َرأ ْطَوَل  ،فََسَجَد ِمثَْل ُسُجوِدهِ  ،فََكربَّ

َ
ْو أ

َ
َ  .أ َسُه َوَ�ربَّ

ْ
ُمتََّفٌق  .ُ�مَّ َرَ�َع َرأ

  .َواللَّْفُظ لِلْبَُخارِيِّ  ،َعلَيْهِ 
 .َصَالُة الَعرْصِ  :َوِ� ِرَوايٍَة لُِمْسِلمٍ 

يِب َداوُدَ  -٣٥١
َ
َصَدَق ُذو « :َ�َقاَل  ،َوِأل

َ
ْوَمئُوا ، »؟ايلََديِْن أ

َ
ْي َ�َعمْ  :فَأ

َ
ِحيَحْ�ِ . أ َوِ�َ يِف  الصَّ

  .َ�َقالُوا :لَِ�ْن بِلَْفِظ 
ُ  ِ� ِرَوايَةٍ وَ  -٣٥٢

َ
 َذلَِك  :هل

َ
ُ َ�َعاىل نَُه ا�َّ  .َولَْم �َْسُجْد َحىتَّ َ�قَّ

یکی از دو نماز بعد از زوال آفتاب ـ  صروایت است که رسول الله سو از ابوھریره
در بعضی روایات آمده که نماز ظھر بوده و در بعضی روایات مسلم آمده که نماز عصر 

رساند که حکایت دوتاست، وقتی نماز ظھر بوده و وقتی دیگر نماز عصر  بوده و این می
نماز داد و  یکی از دو نماز ظھر یا عصر را دو رکعت خواند و سالم صبوده ـ رسول الله

ی مسجد بود. ـ ظاھرًا چوب  رفت به سوی چوبی که در جلوی مسجد، در سمت قبله
ایستادند ـ و دست خود را نھاد بر آن. و در بین  نخلی که موقع خطبه پھلوی آن می

باره  نتوانستند در این صجماعت ابوبکر و عمر ھم حاضر بودند، لیکن از ھیبت پیغمبر
و مردمی که عجله داشتند از مسجد بیرون رفتند و گفتند: سخنی با ایشان بگویند. 

او را  صنماز کوتاه شده است. و در جماعت نمازگزاران مردی بود که رسول الله
که در حال ایستادن دو  نامید. ـ ذوالیدین: یعنی صاحب دو دست برای این ذوالیدین می

الیدین گفت: یا رسول رسید. و نامش خرباق بن عمر بود ـ ذو دستش به دو زانویش می
ام و  نه فراموش کرده«ای یا نماز کوتاه شده است؟ فرمود:  ، آیا فراموش فرمودهصالله

ای. رسول  ذوالیدین گفت: بله، یقینًا فراموش فرموده». نه نماز کوتاه شده است
جماعت اشاره به سر » آیا ذوالیدین راست گفت؟«رو به جماعت فرمود:  صالله

برگشت به محل امامتش و دو رکعت  ص، راست گفت. رسول اللهنمودند، یعنی بله



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٣١١  َالصَّ

طور که نشسته بود، تکبیر فرمود و به سجود  گاه ھمان نماز خواند و سالم نماز داد، آن
تر. پس از آن تکبیر فرمود و سر را از سجود باال  سھو رفت، مانند سجود نماز یا طوالنی

تر  آن را مانند سجود اولی یا طوالنیآورد، سپس تکبیر فرمود و به سجود دوم رفت و 
 خواند، پس از آن سر را از سجود دوم باال آورد و تکبیر فرمود.

که خدا، یقین سھو کردنش  به سجود نرفت تا آن صدر حدیث آمد که رسول الله

 َذلَِك «در دلش انداخت؛ این کلمه: 
َ

ُ َ�َعاىل نَُه ا�َّ درج ؛ در حدیث م»َولَْم �َْسُجْد َحىتَّ َ�قَّ
ی: العشی: میان زوال آفتاب تا غروب آفتاب  است. کلمه سابوھریره  ی است و گفته

 است.
شود که بیرون رفتن از نماز  وقتی که گمان به کامل بودن  از این حدیث دانسته می

شود که سؤال و پرس امام و جماعت  کند. و دانسته می نماز باشد، نماز را باطل نمی
شود که بعد  کند. و دانسته می ھو شده یا نه نماز را باطل نمیکه س برای تحقیق در این

ی آن نماز را تکمیل کرد.  شود در ادامه از سالم نماز وقتی که فاصله طوالنی نباشد می
شود که اگر سھو  کند. و دانسته می شود که سجود سھو جبران سھو می و دانسته می

آنھا کافی است، مثًال برای تشھد ی  چندتا باشد ھمان دو سجود سھو برای جبران ھمه
اول ننشست که جلوس برای تشھد و خواندن تشھد دوتاست. و در قیام تحیات به سھو 

ی این چھار  خواند، بعد فاتحه خواند این سه تا و در رکوع سھوًا فاتحه خواند که ھمه
شود که  سھو، مثًال دو سجود سھو جبران ھر چھار سھو کافی است. و دانسته می

که قبل از سالم جایز است. و دانسته  د سھو بعد از سالم نیز جایز است، چنانسجو
 شود که کالم عمد برای بیان سھو مبطل نماز نیست. والله سبحانه و تعالی أعلم. می

نَّ انلَّيِبَّ  سِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ  َوَ�نْ  -٣٥٣
َ
ُ�مَّ  ،فََسَها فََسَجَد َسْجَدَ�ْ�ِ  ،َص�َّ بِِهمْ  صأ

 َ دَ � بُو َداوُدَ  .ُ�مَّ َسلَّمَ  ،َشهَّ
َ
نَهُ  ،َرَواُه أ ِمِذيُّ وََحسَّ ْ َحهُ  ،َوالرتِّ َاِ�ُم وََصحَّ

ْ
  .َواحل

نماز با جماعت خواند و  صروایت است که رسول الله سو از عمران بن حصین
سھو نمود و دو سجود سھو کرد و سپس تشھد خواند و سپس سالم نماز داد. این است 

اند که رسول  شود. و بعضی آنرا چنین تعبیر کرده چه از روایت مصنف دانسته می آن
سالم نماز گفت و بعد از سالم دو سجود سھو کرد و پس از آن تشھد خواند و  صالله

رساند دو سالم گفته، یکی سالم نماز و دیگری بعد از سجود  ت که میسپس سالم گف
ھاست که بعد از  که مذھب حنفی سھو و تشھد بعد از سجود سھو خوانده است، چنان



ِة األحکاِم   ٣١٢ ِدلَّ
َ
 ُبُلوُغ الَمرام ِمْن أ

ه سالم نماز  گا خوانند و آن خوانند، سپس تشھد می سالم نماز دو سجود سھو می
ی  رساند. اما گفته ا نمیدھند. اما در حدیث، ظاھر نیست و روش مصنف ھم آن ر می

رساند که سالم بعد از سجود  کند می ابن سیرین که از روایت عمران بن حصین نقل می
 سھو بوده است. والله سبحانه و تعالی أعلم.

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ  َوَ�نْ  -٣٥٤
َ
ِ  :قَاَل  سأ َحُدُ�ْم يِف « :صقَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
إَِذا َشكَّ أ

  فَلَمْ  ،َصَالتِهِ 
َ
ثَْالثًا أ

َ
ْرَ�ًعا ميَْدِر َ�ْم َص�َّ أ

َ
نَْبِ ىلَعَ َما اْستَيَْقنَ  ؟أ

ْ
كَّ َويل ُ�مَّ  ،فَلْيَْطَرِح الشَّ

ْن �َُسلِّمَ 
َ
ُ َصَالتَهُ  ،�َْسُجُد َسْجَدَ�ْ�ِ َ�بَْل أ

َ
َو�ِْن اَكَن َص�َّ َ�َماًما  ،فَإِْن اَكَن َص�َّ مَخْساً َشَفْعَن هل

 ِ يَْطانِ اَكَ�تَا تَْرِ�يًما ل  .َرَواُه ُمْسِلمٌ  ».لشَّ
ھرگاه یکی از «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول الله سو از ابوسعید خدری

شما در نماز خود شک نمود و ندانست سه رکعت خوانده یا چھار رکعت، شک را 
بیندازد و بنای نماز را بر یقین بنھد و در آخر نماز قبل از سالم دادن دو سجود سھو 

چه در نماز زیادتی انجام داده بود دو سجود سھو، نماز را به صحت آن  که چنانبگزارد 
گرداند و اگر نمازش درست بود و زیاد و کمی در آن پیش نیامده بود و فقط شک  برمی

خالی بود آن دو سجود سھو برای به خاک مالیدن بینی شیطان است تا ذلت و خواری 
 ».ببیند

شود،  فتن و شک را انداختن به گرفتن اقل حاصل میاند که یقین را گر فقھا گفته
مثًال کسی که شک کرد که سه رکعت خوانده یا دو رکعت، حداقل که دو رکعت است 

 شود. بگیرد و نماز را تکمیل نماید. و این گرفتن حداقل از این حدیث دانسته می

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت قال:  :ساحمد روایت نمود از عبدالرحمن بن عوف إَِذا « َ�ُقوُل:صا�َّ
 
َ
َحُدُ�ْم يِف َصالتِِه، فَلَْم يَْدِر َواِحَدًة َص�َّ أ

َ
؟ فَلْيَْجَعلَْها َواِحَدًة، َو�َِذا لَْم يَْدِر إِ  وْ َشكَّ أ ثِنْتَْ�ِ

، َو�َِذا لَْم يَْدِر ثَالثًا َص إِ  ْم ثَالثًا؟ فَلْيَْجَعلَْها ثِنْتَْ�ِ
َ
 ثِنْتَْ�ِ َص�َّ أ

َ
ارَ�ًعا؟ فَلْيَْجَعلَْها ثَالثًا، ُ�مَّ  و�َّ أ
ْن �َُسلَِّم َسْجَدَ�ْ�ِ 

َ
 ِمْن َصالتِِه وَُهَو َجالٌِس َ�بَْل أ

َ
 ».�َْسُجِد اَذا فََرغ

اگر یکی از «فرمود:  شنیدم که می صعبدالرحمن بن عوف گفت که از رسول الله
یک رکعت  شما در نمازش شک نمود و ندانست که یک رکعت خوانده یا دو رکعت،

حساب نماید. و اگر شک نمود که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، دو رکعت حساب 
نماید. و اگر شک نموده که سه رکعت خوانده یا چھار رکعت، سه رکعت حساب نماید و 
باقی را بخواند و وقتی که از نماز فارغ شد و تشھد اخیر خواند در حالی که نشسته 



ِة  ِکَتاُب 
َ

ال  ٣١٣  َالصَّ

 ».م نماز بدھداست دو سجو سھو بخواند و سال

ِ  :قَاَل  سابِْن َمْسُعودٍ  وََعِن  -٣٥٥ ُ  صَص�َّ رَُسوُل ا�َّ
َ

ا َسلََّم ِ�يَل هل ِ  :فَلَمَّ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
َحَدَث يِف 

َ
ءٌ أ َالِة يَشْ َ�ثََ� رِْجلَيِْه  :قَاَل  ،َ�َذاو َصلَّيَْت َكَذا :قَالُوا .»؟َوَما َذكَ « :قَاَل  ؟الصَّ

ْ�بََل ىلَعَ  ،ُ�مَّ َسلَّمَ  ،فََسَجَد َسْجَدَ�ْ�ِ  ،َواْستَْقبََل الِقبْلَةَ 
َ
إِنَُّه لَْو « :بِوَْجِهِه َ�َقاَل   انلَّاِس ُ�مَّ أ

تُُ�ْم بِهِ 
ْ
ْ�بَأ

َ
ٌء أ َالِة يَشْ نَا �رََشٌ  ،َحَدَث يِف الصَّ

َ
�ىَْس َكَما تَنْسَ م، �ِمثلَولَِ�ْن إِ�ََّما أ

َ
فَإَِذا  ،ْونَ أ

ُروِ�  َواَب  ،�َِسيُت فََذكِّ َحُدُ�ْم يِف َصَالتِِه فَلْيَتََحرَّ الصَّ
َ
ُ�مَّ ِليَْسُجْد  ،فلْيُِتمَّ َعلَيْهِ  ،َو�َِذا َشكَّ أ

 ُمتََّفٌق َعلَيِْه. ».َسْجَدَ�ْ�ِ 
 ».ُ�مَّ �َْسُجدْ  ،ُ�مَّ �َُسلِّمْ  ،فَلْيُِتمَّ « :لِلْبَُخارِيِّ  َوِ� ِرَوايَةٍ  -٣٥٦
نَّ انلَّيِبَّ « :َولُِمْسِلمٍ  -٣٥٧

َ
َالِم  صأ ْهِو َ�ْعَد السَّ مِ َسَجَد َسْجَديَتْ السَّ الَكَ

ْ
 ».َوال

نماز خواند. موقعی که  صروایت است که گفت: رسول الله سو از ابن مسعود
چیست «ای آمده است؟ فرمود:  سالم نماز داد، گفته شد به ایشان آیا در نماز حکم تازه

به  صگفتند: چنین و چنان نماز خواندی، یعنی سھو نمودی. رسول الله» آن؟
گاه رو به  درستی نشست و رو به قبله نمود و دو سجود سھو خواند و سالم نماز داد، آن

اگر در نماز حکمی تازه پیش بیاید من خودم شما را از آن باخبر «مردم نمود و فرمود: 
طور که شما  کنم ھمان ما بشر ھستم و فراموش میسازم، ولکن من ھم مثل ش می

کنید. پس ھرگاه فراموش نمودم، مرا یادآوری نمایید. و ھرگاه یکی از شما  فراموش می
در نمازش شک نمود کوشش نماید تا درست آن را دریابد و نماز را برابر آن تکمیل 

 ».گاه دو سجود سھو بخواند نماید، آن
نماز خود را تکمیل بکند، سپس سالم نماز بدھد، سپس «و در روایتی نزد بخاری: 

 ».سجود سھو نماید
بعد از سالم نماز و بعد از سخن گفتن  صو برای مسلم روایت است که رسول الله

 دو سجود سھو نمود.
الحاصل: موقع شک کوشش نماید که یقین را بگیرد و نماز خود را به حسب یقین 

 خود تکمیل نماید.
ھو: احادیثی ھستند که محل سجود سھو را قبل از سالم نماز اما محل سجود س

دانسته و احادیثی ھستند که محل سجود را بعد از سالم دانسته است. و احادیثی 
ھستند که محل سجود سھو را ذکر نفرموده است. بنابراین علما در محل سجود سھو 
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تشھد و قبل از سالم ھا محل سجود سھو بعد از  ھا و حنبلی اختالف دارند. نزد شافعی
است، چه سھو به سبب زیاد کردن در نماز باشد یا به سبب کم کردن از نماز، مثًال 
کسی که تشھد اولی ننشست در نماز خود کم کرده و کسی که نماز ظھر را پنج رکعت 

ھا سجود سھو قبل از  خواند در نماز خود زیاد کرده است. در ھر دو صورت نزد شافعی
ھای سجود سھو بعد از سالم است، اما بعد از  ر ھر دو صورت نزد حنفیسالم است. و د

ھا اگر در  دھند. و نزد مالکی گاه سالم نماز می خوانند و آن سجود سھو باز ھم تشھد می
نماز کم کرد، مثًال برای تشھد اول ننشست سجود سھو قبل از سالم است، و اگر در 

ج رکعت خواند، سجود سھو بعد از سالم است. نماز رکعت زیادی خواند، مثًال ظھر را پن
ی امام ابویوسف و امام مالک: امام ابویوسف فرمود: اگر ھم در نماز کم  اما در مناظره

کرده بود، مثًال تشھد اول ننشسته بود و ھم در نماز زیاد کرده بود، مثًال ظھر را پنج 
الک چه جوابی به امام رکعت خودنده بود باید چه کار کند؟ و معلوم نیست که امام م

 ابویوسف فرموده است. والله سبحانه و تعالی أعلم.
الحاصل: سجود سھو قبل از سالم بخواند یا بعد از سالم نماز بخواند ھر دو درست 

 است. و الله أعلم.

مْحَدَ  -٣٥٨
َ
يِب َداوُدَ  ،َوِأل

َ
  :َوالنََّسايِئِّ  ،َوأ

ً
َمْن َشكَّ يِف « :ِمْن َحِديِث َ�بِْد بِْن َجْعَفٍر َمْرفُواع

َحُه ِاْ�ُن ُخَز�َْمةَ  ».فَلْيَْسُجْد َسْجَدَ�ْ�ِ َ�ْعَدَما �َُسلِّمُ  ،َصَالتِهِ   .وََصحَّ
اند که رسول  روایت کرده باحمد و ابوداود و نسایی از حدیث عبدالله بن جعفر

زش شک نمود بعد از سالم نماز گفتنش دو کسی که در نما«فرموده است:  سالله
 ».سجود سھو بخواند

شود که سجود سھو ھم قبل از سالم دادن  گفتیم که از مجموع احادیث دانسته می
 جایز است و ھم بعد از سالم. والله سبحانه و تعالی أعلم.

ِ  سبِْن ُشْعبَةَ  وََعِن الُْمِغَ�ةِ  -٣٥٩ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َحُدُ�مْ  إَِذا« :قَاَل  صأ

َ
َ�َقاَم يِف  ،َشكَّ أ

ْكَعتَْ�ِ  يَْسُجْد َسْجَدَ�ْ�ِ  ،فَلْيَْمِض  ،فَاْستَتَمَّ قَائًِما ،الرَّ
ْ
  ،َول

َ
َو�ِْن لَْم �َْستَِتْم قَائًِما فَلْيَْجِلْس َوال

بُو َداوُدَ  ».َسْهَو َعلَيْهِ 
َ
اَرُ�ْطِ�ُّ  ،َوا�ُْن َماَجهْ  ،َرَواُه أ ُ  ،َوادلَّ

َ
  .�َِسنٍَد َضِعيٍف  َواللَّْفُظ هل

و ضعف حدیث بدین سبب است که در تمام طرق حدیث جابر جعفی وجود دارد و 
 او ضعیف است.

ھرگاه یکی از شما «فرمود:  صروایت است که رسول الله سو از مغیره بن شعبه
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شک نمود و بعد از دو رکعت ایستاد و برای تشھد اول ننشست. اگر راست ایستاد به 
ھد و برای تشھد اول برنگردد و در آخر نماز دو سجود سھو بخواند. اما نمازش ادامه بد

 ».اگر راست نایستاد، بنشیند برای تشھد اول و سجود سھوی بر او الزم نیست
که  اند: اگر بعد از دو رکعت بلند شد و برای تشھد ننشست و بعد از این فقھا گفته

ست بنشیند برای تشھد اول و سجود تر ا بلند شد به یادش آمد، اگر از حد رکوع پایین
سھوی بر او نیست، اما اگر از حد رکوع باالتر بود و راست نشده بود اگر برگشت و 
نشست و تشھد اول خواند سجود سھو بخواند، اما اگر راست ایستاد حق برگشتن ندارد، 

که قیام از ارکان نماز است و فرض است و کسی که مشغول فرض شد، حق  برای این
شود. والله سبحانه و  ع به سوی سنت ندارد. و از حدیث ھمین معنی دانسته میرجو

 تعالی أعلم.
و حدیث ابن عمر به روایت دارقطنی و حاکم و بیھقی اگرچه ضعیف است ولیکن 

 مرفواع:  ببِن ُ�َمرَ  َعن«ای است:  در حکم قاعده
َّ

 َسْهَو إِال
َ

ْو يِف ال
َ
ِ�يَام َ�ْن ُجلُوٍس أ

سجود سھو نیست مگر در برخاستن در جایی که باید بنشیند یا در «؛ »ِ�يَامٍ َ�ْن  ُجلُوٍس 
مثل بلند شدن و ننشستن برای تشھد اول که سھو ». نشستن در جایی که باید برخیزد

برای قیام است از جلوس. و بلند شدن برای رکعت سوم در نماز صبح یا رکعت پنجم در 
 أعلم. نماز ظھر برای جلوس است از قیام. والله

َسْهٌو فَإِْن َسَها لَيَْس ىلَعَ َمْن َخلَف اِإلَماَم «قَاَل:  صَعِن انلَّيِبِّ  سُ�َمرَ  َوَ�نْ  -٣٦٠
َيَْهيِقُّ �َِسنٍَد َضِعيٍف  ».اِإلَماُم َ�َعلَيِْه وىلََعَ َمْن َخلَْفهُ 

ْ
زَبَّاُر َوابل

ْ
  .َرَواُه ال

مأموم اگر سھو کرد سجود سھو بر «روایت است که رسول الله فرمود:  سو از عمر
نماید. و اگر امام سھو نمود  که امام سھو مأموم را حمل می او الزم نیست، برای این

 ».سجود سھو ھم الزم امام است و ھم الزم مأمومین
 این حدیث دلیل این موضوع است و دو مذھب حنفیه و شافعیه متفق برآنند.

نَّ انلَّيِبَّ  سثَْوَ�انَ  َوَ�نْ  -٣٦١
َ
بُو  ».ِللُكِّ َسْهٍو َسْجَدتَاِن َ�ْعَدَما �َُسلِّمُ « :قَاَل  صأ

َ
َرَواُه أ

 .َواْ�ُن َماَجْه �َِسنٍَد َضِعيٍف  ،َداوُدَ 
قد قال البخاری إذا حدث عن أهل و عداملصنف سبب ضعفه أن فيه إسمعيل بن عياش.

ديث من روايته عن الشاميني فتضعيف احلديث به فيه هذا احلو بلدة، يعنی الشاميني فصحيح

 لعل املصنف وجد لضعفه سببا آخر. واهللا أعلم.و نظر.
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برای ھر سھوی در نماز دو «روایت است که فرمود:  صو از ثوبان از رسول الله
 ».دھد  که سالم نماز می سجود سھو است پس از این

شود. ولیکن جمھور  متعدد می بنابراین حدیث، اگر سھو متعدد شد سجود سھم ھم
که در حدیث  شود، چنان علما برآنند که اگر سھو متعدد باشد سجود سھو متعدد نمی

سالم نماز را پیش از وقت آن سالم نماز داد و سخن گفت و  صالیدین رسول الله ذی
ھا به دو سجود سھو اکتفا فرمود. و در جواب گفته شده  ی این راه رفت و در برابر ھمه

ت که این حدیث داللت بر تعدد سجود سھو به سبب تعدد مقتضی آن ندارد، بلکه اس
ی در نماز، ھر نوع سھوی که باشد، دو سجود برای  برای عموم است که ھر سھوکننده

الیدین و این حدیث جمع  جبران سھو او کافی است. و به این طریق میان حدیث ذی
ھمه سھوھا دو سجود سھو برای آنھا  شود. و وقتی کل به معنی جمع باشد، یعنی می

الیدین  ی ذی کافی است. والله سبحانه و تعالی أعلم. و گر گفته بشود که سھو در مسأله
که اگر در خارج از نماز بود سھو شمرده  در حال نماز نبوده، اشتباه است، برای این

خارج از نماز وگو راه رفتن به فراموشی در حالی بوده که حکمًا  شد و سالم و گفت نمی
نبوده است و بعد از آن ھمه فاصله به نماز برگشتند و نماز را تکمیل فرمودند. والله 

 أعلم.

يِب ُهَر�َْرةَ  َوَ�نْ  -٣٦٢
َ
ِ  :قَاَل  سأ َمآءُ إَِذا ﴿ :يِف  صَسَجْدنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ ۡت  ٱلسَّ  ،﴾ٱ�َشقَّ

 ﴿ :و
ۡ
ِ  ٱۡقَرأ   .َرَواُه ُمْسِلمٌ  .﴾َرّ�َِك  ٱۡسمِ ب
ی اذا السماء انشقت و اقرا باسم  ابوھریره روایت است که گفت: در دو سوره و از

 ی تالوت کردیم. سجده صربک الذی خلق، با رسول الله
این حدیث داللت دارد بر سجود تالوت. و علما بر سجود تالوت اجماع دارند. و 

: سجود اند جمھور علما بر سنت بودن سجود تالوت ھستند. و امام ابوحنیفه فرموده
ی واجب غیر از فرض  تالوت واجب است و فرض نیست. و در بسیاری از موارد کلمه

ھا در حج واجباتی ھست که فرض نیست و به فدیه جبران  که نزد شافعی است، چنان
شود،  ھا به معنی سنت مؤکده استعمال می ی واجب نزد حنفی شود. و کلمه  می

واجب است و نزد غیر از آنان سنت مؤکده ھا  که قربانی بر مستطیع نزد حنفی چنان
را » ص«ی  ھا چھارده سجود است و سجود سوره ی تالوت نزد شافعی است. سجده

که در سبل السالم  شود. و این دانند که در خارج از نماز خوانده می سجود شکر می
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ھا  دانند سھو است. و حنفی ھای تالوت را یازده سجده می ھا سجده آمده که شافعی
کنند و  ی حج یک سجده حساب می دانند، اما در سوره تا می ود تالوت را چھاردهسج

ھای  ھا سجده کنند. و مالکی حساب می» ص«ی  ی سوره چھاردھمی را سجده
 ی تالوت دارند. کنند و بنابراین یازده سجده ھای مفصل را حساب نمی سوره

ل پاکی و استقبال چه در نماز شرط است از قبی و در سجود تالوت شرط است آن
قبله و تکبیر برای به سجود رفتن و سالم دادن از آن. و در سبل السالم، آمده که ابن 

داند و این بعید از  داند و آن را مانند اذکار می حزم برای سجود تالوت ھیچ شرطی نمی
صواب است که سجود برای پروردگار به سوی قبله باشد و عبادت باشد و بدون وضو و 

 شد.طھر با

ُجودِ  »ص«قَاَل:  بِابِْن َ�بَّاٍس  َوَ�نْ  -٣٦٣ يُْت رَُسوَل  ،لَيَْسْت ِمْن َعَزائِِم السُّ
َ
َوقَْد َرأ

 ِ  .َرَواُه ابُلَخارِيُّ  .ِ�يَها�َْسُجُد  صا�َّ
است از » ص«ی  ای که در سوره روایت است که فرمود: سجده بو از ابن عباس

 صی آن تأکید و ترغیبی نیامده است. و رسول الله عزائم سجود نیست، یعنی درباره
 کرد. را دیدم که در آن سجده می

؛ »ًراكَسَجدنَاَها شُ و َسَجَدَها َداوُُد تَوَ�ةً «فرمود:  صچیزی که ھست رسول الله
 ».ی او سجود نمودیم ی قبول توبه از روی توبه سجده نمود و ما به شکرانه ÷داود«

نَّ انلَّيِبَّ  :َوَ�نْهُ  -٣٦٤
َ
 .ابُلَخارِيُّ َرَواُه  .َسَجَد بِانلَّْجمِ  صأ

ی نجم، به  در قراءت سوره صروایت است که رسول الله بو از ابن عباس
 ی سجده که رسید سجود تالوت نمود. آیه

ُت ىلَعَ انلَّيِبِّ  :قَاَل  س�ِْد بِْن ثَابٍِت زَ  َوَ�نْ  -٣٦٥
ْ
ُمتََّفٌق  ».فَلَْم �َْسُجْد ِ�يَها ،انلَّْجمَ  صقََرأ

 .َعلَيْهِ 
ی نجم  سوره صروایت است که فرمود: در حضور رسول الله سو از زید بن ثابت

ی سجده  خواندم، وقتی که به آیه که به دستور ایشان این سوره را می خواندم، با این
 سجود تالوت نفرمود. صرسیدم، رسول الله

 «روایت کرد:  بو ابوداود از ابن عباس
َ
ِل  صهنَّ � ٍء ِمَن الُْمَفصَّ لَْم �َْسُجْد يِف يَشْ

 الَْمِدينَةِ 
َ

َل إىِل َوَّ
َ

بُوقَُداَمة، اسُمُه احلَارُِث بن َعبدا� أيادی َو هُ و .ُمنُْذ حت
َ
َضِعيُف اإلِسنَاِد ِ�يِه أ
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 .»برصی ال�تج حبديثه
آمده که رسول  ٣٦٤که در حدیث  روایتی که صحیح است از ابن عباس است، چنان

ی سجده که رسید سجود تالوت به جا آورد. و آن  ی نجم به آیه در سوره صالله
رساند. و روایت زید بن ثابت  ی نجم به اثبات می ر سورهحدیثف سجود تالوت را د

نماید و ھمیشه مثبت مقدم بر نافی  ی نجم می صحیح است ولیکن نفی سجود در سوره
است. و خواندن سجود تالوت در بعضی اوقات و نخواندن سجود تالوت در بعضی 

. والله سبحانه و اوقات داللت بر سنت بودن آن دارد و دواللت بر اختیار خواننده دارد
 تعالی أعلم.

بُو  :قَاَل  سَخادِلِ بِْن َمْعَدانَ  َوَ�نْ  -٣٦٦
َ
. َرَواُه أ لَْت ُسوَرُة احلَجِّ �َِسْجَدَ�ْ�ِ َداوَُد يِف  فُضِّ

 الَْمَراِسيِل. 
ابوعبدالله خالد بن معدان کالعی که از ثقات تابعین شام است، گفته است که 

ھجری در حمص شام درگذشت.  ١٠٤مودم. او در سال ھفتاد تن از صحابه را مالقات ن
 که او صحابی نیست و از صحابی نقل ننموده، حدیث او مرسل است. و نظر به این

که دو سجود در آن  ی حج برتری داده شد به این از او روایت شده که گفت: سوره
 است.

 که مصنف فرمود: و ھمین حدیث موصول آمده از حدیث عقبه بن عامر، چنان

مْحَدُ  َوَرَواهُ  -٣٦٧
َ
 ِمْن َحِديِث ُ�ْقبََة بِْن اَعِمرٍ  ،أ

ً
ِمِذيُّ َموُْصوال ْ َ�َمْن لَْم  :َوَزادَ  ،َوالرتِّ

َها ،�َْسُجْدُهَما
ْ
  .وََسنَُدُه َضِعيٌف  .فََال َ�ْقَرأ

ی تالوت در آن  که دو سجده ی حج برتری داده شد به این این حدیث که سوره
معدان مرسل بود. و ھمین حدیث به روایت عقبه بن عامر است، از حدیث خالد بن 

ی حج  موصول است برای این که عقبه صحابه است و در حدیث عقبه آمده که سوره
خواھد دو سجود آن را به جا  برتری داده شد به دو سجود با این زیادت که ھرکس نمی

ن ابوداود موصول بیاورد آن سوره را نخواند. و ھمین حدیث به روایت از عقبه در سن
که در روایت خالد بن معدان موصول نبود، حدیث خالد بن  آمده است. اما نظر به این

معدان را مرسل نامید. و بنابراین اعتراضی بر مصنف نیست. مصنف حدیث عقبه را 
که در اسناد آن ابن لھیعه است. ابن لھیعه قاضی و  ضعیف دانست، برای این

ھایش  ل و علم بوده است، اما در اواخر عمرش کتابدانشمندی است که دارای فض
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ھمه سوخت و از این جھت او را پریشانی دست داد و روایات او بعد از سوختن 
 ھایش ضعیف است. کتاب

حاکم ابوعبدالله فرمود که روایت این حدیث صحیح است از قول عمرو بن عمر و 
و حاکم روایات ایشان را  ابن مسعود و ابن عباس و ابوالدرداء و ابوموسی و عمار.

موقوف بر خودشان آورد و بیھقی در کتاب المعرفه آن را از طریق خالد بن معدان مورد 
ی حج را که ھر  تأکید قرار داد. بنابراین در حدیث که فرمود: اگر کسی دو سجود سوره

توجھی نکرده  خواھند آن سوره را ھم نخواند. تا به سنت بی دو مسنون ھستند نمی
 د.باش

َصاَب  سُ�َمرَ  َوَ�نْ  -٣٦٨
َ
ُجوِد َ�َمْن َسَجَد َ�َقْد أ َها انلَّاُس إِنَّا َ�ُمرُّ بِالسُّ ُّ�

َ
َوَمْن  ،قَاَل: يَا �

ْن « :َوِ�يهِ  .لَْم �َْسُجْد فََال إِْ�َم َعلَيِْه. َرَواُه ابُلَخارِيُّ 
َ
 أ

َّ
ُجوَد إِال  لَْم َ�ْفرِْض السُّ

َ
َ َ�َعاىل إِنَّ ا�َّ

أ.. »�ََشاءَ   وَُهَو يِف الُمَوطَّ
ی  خوانیم به آیه ای مردم ما وقتی که قرآن می«روایت است که فرمود:  سو از عمر

ی سجود را خواند و به سجود  خوانیم. کسی که آیه رسیم و آن را می سجود تالوت می
ی سجود تالوت خواند و به سجود نرفت  تالوت رفت کار صواب کرده و کسی که آیه

و در موطای امام مالک آورده است که عمر فرمود: خدای تعالی ». یستگناھی بر او ن
سجود تالوت را فرض ننمود که مانند نماز فرض باشد و حتمًا خوانده شود، بلکه سجود 
تالوت را به اختیار ما قرار داد تا ھرگاه بخواھیم سجود تالوت بنماییم و ھر وقت 

 نخواھیم سجود تالوت نکنیم.

ُقْرآنَ  صقَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  بِن ُ�َمرَ ِابْ  َوَ�نْ  -٣٦٩
ْ
 َعلَيْنَا اَل

ُ
ْجَدةِ فَإَِذا َمرَّ  ،َ�ْقَرأ  ،بِالسَّ

 َ بُو َداوَُد �َِسنٍَد ِ�يِه ِلِ�ٌ  .وََسَجْدنَا َمَعهُ  ،وََسَجدَ  ،َكربَّ
َ
  .َرَواُه أ

ثقة. عبداهللا هو و م من رواية أخيه عبيداهللاكأخرجه احلاو ألنه من رواية عبداهللا العمری.

 عبيداهللا ثقة.و العمری ضعيف

خواند و  قرآن بر ما می صروایت است که فرمود: رسول الله بو از ابن عمر
رفت و ما ھم  فرمود و به سجود می رسید، الله اکبر می ی سجده می وقتی که به آیه

 رفتیم. ھمراه ایشان به سجود می
سجود تالوت تکبیر گفتن سنت  در این حدیث داللت بر این است که برای رفتن به

است. اگر سجود تالوت در نماز باشد، معلوم است که طھارت و استقبال قبله در آن 
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ھا وضوی  که سجود تالوت در خارج از نماز باشد نزد ما شافعی موجود است. چنان
طھارت و استقبال قبله در آن ضرورت دارد و موقع باال آمدن از سجود ھم تکبیر دادن 

است و ھم سالم دادن آن مستحب است. بنابراین در سجود تالوت خارج از مستحب 
که  نماز، نیت و تکبیر و سجود و استقبال قبله و سالم از آن مستحب است، برای این

 سجود تالوت مانند نماز است. والله سبحانه و تعالی أعلم.

 «و ابوداود و حاکم و طحاوی از حدیث ابن عمر روایت نمودند که: 
َ
َسَجَد يِف  صنَّهُ �

 آيَة َسجدة فََسَجُدوهَ 
َ
نَُّه قَرأ

َ
صَحابَُه �

َ
هِر فَرأی أ در قیام نماز فرض  صرسول الله« ؛»االظُّ

ی سجده خوانده است، از این روی  ظھر سجده کرد و اصحابش دانستند که او آیه
در نماز صبح  صدر حدیث ثابت است که رسول الله». ھمراه ایشان به سجود رفتند

رفت و  ی سجده به سجود می خواند و پس از خواندن آیه ی الم تنزیل می عه سورهجم
رفتند. و معروف است که در سجود تالوت بعد از  جماعت ھمراه ایشان به سجود می

اللَُّهمَّ لََك َسَجْدُت، َو�َِك «شود:  سه بار: سبحان ربی االعلی و بحمده این دعا خوانده می
ْسلَ 

َ
ي َخلَْقُه، آَمنُْت، َولََك أ ِ

ُه، وََصوَّرَه ْمُت، َسَجَد وَْجِ� لِ�َّ ُ �َ وََشقَّ َسْمَعُه َوَ�رَصَ تَبَارََك ا�َّ
َاِلِق�َ 

ْ
ْحَسُن اخل

َ
 .»أ

خدایا برای تو سجود کردم و به تو ایمان آوردم و برای تو مسلمان شدم و خود را «
ایی که او را آفرید و تسلیم فرمانت نمودم. روی من و وجود من به سجود آمد برای خد

اش به توانایی و قدرتش. پر شد برکت  بندی فرمود و شکافت شنوایی و بینایی صورت
 خدایی که بھترین آفرینندگان است.

ی حج. و  و باید دانست که در قرآن چھارده سجود تالوت است: دو سجود در سوره
نمل، الم تنزیل، حم  ھای اعراف، رعد، نحل، اسراء، مریم، فرقان، دوازده تا در سوره

ھا معلوم  ی سجودھای چھارگانه در این سوره سجده، نجم، انشقاق، علق. و محل ھمه
 است. و سجود تالوت یک سجود است.

 فرمود:  در سجود تالوت می صو در حدیث ابن عباس آمده است که رسول الله

ْجًرا، َواْجَعلَْها يِل «
َ
 بَِها ِوْزًرا،  اللَُّهمَّ اْكتُْب يِل بَِها ِعنَْدَك أ

ِعنَْدَك ُذْخًرا، وََضْع َ��ِّ
خدایا به این سجود بنویس برایم نزد خودت «؛ »َداوُدَ  َوَ�َقبَّلَْها ِم�ِّ َكَما َ�َقبَّلْتََها ِمْن َ�بِْدكَ 

ثواب آن. و بگردان این سجود را برایم نزد خودت ذخیره و پس اندازی. و به این سجود 
که قبول فرمودی از  قبول فرما از من این سجود را چنان گناھم را از من بینداز و
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 ».ات داود بنده
باشد و سجود شکر  است که سجود شکر می» ص«ی  و پانزدھمین سجود در سوره

 شود. بیرون از نماز خوانده می
 سجود شکر:

يِب بَْ�َرةَ  َوَ�نْ  -٣٧٠
َ
نَّ انلَّيِبَّ  سأ

َ
ِ  صأ ُه َخرَّ َساِجداً ِ�َّ ْمٌر �رَُسُّ

َ
َرَواهُ  .اَكَن إَِذا َجاَءُه أ

 النََّسايِئَّ 
َّ

 .اخلَْمَسُة إِال
رسید  ھر وقت خبر خوشی به او می صروایت است که رسول الله سو از ابوبکره

 آورد. سجود شکر برای خدا به جا می
که بیرون از نماز سجود شکر سنت است و آن یک سجود است، مانند سجود تالوت 

 شود. خوانده می
سجود شکر وقتی است که نعمتی به انسان رسید و یا بالیی از او دفع شد. خواه 
نعمت به خودش به تنھایی برسد یا نعمتی باشد که به عموم مسلمین برسد. و خواه بال 
 از خودش به تنھایی دفع شود یا بال از عموم مسلمین دفع شود. و سجود شکر در برابر
کسی که دچار بالست نباید انجام شود، مگر در صورتی که کافر یا فاجر باشد. و سجود 
شکر مانند سجود تالوت نیاز به وضو و طھارت و استقبال قبله و نیت و تکبیر و سالم 

ی  دارد. در سجود شکر ھم بعد از سه بار سبحان ربی االعلی و بحمده، دعای سجده
 شد.خواند که قبًال یاد  تالوت می

ُجودَ  صقَاَل: َسَجَد انلَّيِبُّ  سَوَ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن َعوٍْف  -٣٧١ َطاَل السُّ
َ
َسُه  ،فَأ

ْ
ُ�مَّ َرَ�َع َرأ

�َل آتَاِ� «َقاَل: �َ  ِ�  ،إِنَّ ِجرْبِ َ ِ ُشْكًرا فََسَجْدُت  ،فَبرَشَّ مْحَدُ  ».ِ�َّ
َ
َحُه احلَاِ�مُ  ،َرَواُه أ   .وََصحَّ

به سجود رفت و  صروایت است که گفت: رسول الله سعوفو از عبدالرحمن بن 
جبرئیل نزد من آمد «که سر از سجود باال آورد فرمود:  سجود را طوالنی کرد. پس از آن

 ».و مرا بشارت داد، من از آن مژده و بشارت برای خدا سجود شکر نمودم

 َمْن َص�َّ قال:  بانه تعاىل«تفسیر این بشارت در روایت امام احمد در مسند آمده است: 
ُ َعلَيِْه ، صهِ َعلَي ابَِها يَُص�ِّ ا�َّ آورد  ص؛ بشارتی که جبرئیل برای رسول الله»َعرْشً

بفرستد خدای تعالی در برابر  صھر کسی که یک بار درود بر او ـ پیامبر«این بود که: 
 فرستد. آن ده صلوات بر او می

حدیث به روایت از جابر و  صاللهبیھقی فرمود که در باب فضایل صلوات بر رسول 
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 ابن عمر و انس و جریر و ابی جحیفه آمده است.

نَّ انلَّيِبَّ  سالرَبَاِء بِْن اَعزٍِب  َوَ�نْ  -٣٧٢
َ
 ايلََمِن  صأ

َ
 -فََذَكَر احلَِديَث  -َ�َعَث َعِليًّا إىِل

ٌّ  :قَاَل  ِ  ،بِإِْسَالِمِهمْ  سفََكتََب يلَعِ  رَُسوُل ا�َّ
َ
ا قََرأ . .الِكتَاَب َخرَّ َساِجًدا صفَلَمَّ  َرَواُه ابَليَْهيِقُّ

ْصلُُه يِف ابُلَخارِيِّ 
َ
  .َوأ

را برای دعوت به  س، علیصاز براء بن عازب روایت است که فرمود: رسول الله
نامه نوشت با این بشارت  صبه رسول الله سسوی دین اسالم به یمن فرستاد. علی

وقتی که این نامه را خواند و از  صاند. رسول الله که اھل یمن ھمه مسلمان شده
بشارت مسلمان شدن اھل یمن باخبر شد برای سپاسگزاری از فضل خدا در برابر 

ی اھل یمن باشد، سجود شکر به جای  چنین نعمت بزرگی که مسلمان شدن ھمه

 لی أعلم وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.واهللا سبحانه وتعا». آورد
آورم که شرح جزء اول بلوغ المرام به  سپاس و ستایش خدای متعال را به جا می

موجب دلخواه در شھر دبی المحروسه از امارات عربی متحده در شب شنبه شش ماه 
شب به ی نیمه  ھجری قمری در ساعت یک کم پنج دقیقه ١٤٢٥ذیقعده الحرام سال 

 پایان رسید.

واحلمداهللا أوال وآخراً ودائام علی مجيع نعمه السابغة وآالئه املتوافرة محدا يليق بجالل 

 كفل كام أثنيت علی نفسكأنت  كال نحصی ثناء علي كريم. سبحانكمجال جاه وجهه ال

له وأشهد أن حممدا عبده  كاحلمد حتی ترضی وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشي

وله خاتم النبيني وسيد االولني واآلخرين صلوات اهللا عليه وعلی اله الطيبني الطاهرين ورس

رام أمجعني وعلی من تبعهم باحسان إلی يوم الدين صاله وسالما كوعلی أصحابه الربره ال

لام كنت وكت اخلالئق وسكدائمني ورسمدين إلی يوم الدين. ما طلعت شمس وغربت وحتر

 ره الغافلون وآخر دعوانا ان احلمداهللا رب العاملني.كغفل عن ذلام كرون وكالذا كركذ

م�ان حبيبتان اىل ـاليف  متان خفيفتان ىلع اللسان ثقيلتانلك: صقال رسول اهللا
 الرمحن: سبحان اهللا و حبمده سبحان اهللا العظيم.

 اليوم االخرواستغفراهللا باطنا وظاهرا. آمنت باهللا و
 پایان جلد اول
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