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  پيشگفتار

��� � ��� 	�
� � ������� �	��� 	�
� ��
�� ��������� 
ترجمه فارسي كتاب معروف محدث بزرگ قرن، شيخ كتابي كه پيش رو داريد 

��الدين آلباني به نام  محمد ناصر���� �كتاب حاضر بهترين و باشد.  مي � "!  �

 صاست. زيرا مؤلف، نماز پيامبر خدا صترين كتاب در مورد نماز پيامبر خدا صحيح

اصي از مذاهب رايج، با كنجكاوي فراوان و از خالل را بدون تعصب نسبت به مذهب خ

هاي متعددي در  تا كنون كتابآوري نموده است.  هاي حديث جمع ترين كتاب صحيح

اين مورد به رشته تحرير درآمده است ولي از آنجا كه مؤلفين آنها، خود را ملزم به 

ا ادا نمايند بلكه اند حق مطلب ر متأسفانه نتوانستهاند،  پيروي از مذهب خاصي نموده

اند. از اينرو بنده اقدام به ترجمه  را از ديدگاه فقهي مذهب خويش نوشته صنماز پيامبر

را در دسترس  صكتاب حاضر نمودم تا بدين صورت روش واقعي نماز رسول خدا

  باشند، قرار دهم.  در ساير عبادات مي صي پيروي از رسول خدا كساني كه شيفته

  

  يگي احمدي ابوحسانه عبداهللا ر

  النبي (چانعلي) مسجد
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  مقدمه مؤلف 
حمد و سپاس شايستة خدايي است كه نماز را بر بندگانش فرض، و آنها را به اقامه و 

را مرهون خشوع در نماز اداي احسن آن، امر نمود و رستگاري و سعادت دنيا و آخرت 

  ها و منكرات تعيين نمود.  زشتي ازقرار داد و آن را مرز ميان كفر و اسالم و بازدارنده 

   د:، مخاطب اين سخن پروردگار كه فرموصو درود و سالم بيكران بر محمد مصطفي

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

  ». اي مردم تبيين كنيشود، بر ميقرآن را بر تو فرودآورديم تا آنچه را كه بر تو نازل «

  

شده از جانب خدا را به نحو احسن بيان احكام نازل ايشان نيز امتثال امر نموده، 

نماز را به وسيله گفتار و كردار خويش براي امتش شرح داد. تا جايي فرمودند، خصوصاً 

كه يك مرتبه بر روي منبر مسجد خويش نماز گزارد و همان جا قيام و ركوع نمود، و 


�	  �&% $#� د:اتمام نماز فرمو پس از�� �'�  ��()&*� � �� ���+,*����   

 د:من چنين كردم تا شما به من اقتدا كرده، نماز خواندن مرا بياموزيد). همچنين فرمو(

���) - �
  )نماز بخوانيد همانطور كه ديديد من نماز خواندم0 ���) ��  .(	 �(*.-/

مژده داده است كه خداوند او را وارد بهشت اند، كه مانند ايشان نماز بخو و به كسي

خداوند پنج وعده نماز را بر بندگانش فرض كرده است، هر  د:فرماي سازد. چنانكه مي مي

كس به نحو احسن وضو بگيرد و آنها را با ركوع و سجده كامل و خشوع، در اوقاتشان 

چنين نكند، خداوند س ادا نمايد، خداوند تعهد نموده كه گناهانش را بيامرزد و هر ك

   3گونه تعهدي در مورد او ندارد، خواه بيامرزد يا عذابش دهد. هيچ
_________________________________________________________________________ 

 بخاري و مسلم و احمد.  -1

 بخاري، مسلم و احمد.  -2

 . 1276-451صحيح ابوداود،  -3
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كساني كه طريقه نماز و  صاهللا و درود و سالم بر آل و اصحاب نيكوكار رسول

را مذهب خود  صو تنها راه و روش رسول خداگفتار و كردار ايشان را به ما رسانيدند 

  دند. هاي بعدي معرفي كر و مذهب نسل

حافظ منذري را، با برخي از » الترغيب و الترهيب«پس از چهار سال كه كتاب الصاله 

عي دارد و هر يبرادران، به پايان رسانيديم، يقين نموديم كه نماز، در اسالم جايگاه بسيار رف

  كس آن را به نحو احسن اقامه و ادا نمايد، نزد خداوند پاداش بس بزرگي خواهد داشت. 

نقص و كمال نماز فرد، وابسته به اينست كه نمازش چقدر با نماز و طبعاً 

�1 � ه:فرمود صاهللا شباهت و همخواني داشته باشد، چنانكه رسول صاهللا رسول&�� �2�
 �- �34)5 ,�3&�/ ,�378 ,�3919 ,�3&�9 ,�3�(5 ,�3&7' ,�$:� ;� �3�� <� =*�.�� ��)>��

�3">
ر پايان، برايش نصف نماز يا يك سوم يا يك خواند و د (گاهي بنده، نماز مي �1

  شود).  چهارم و يا ... يك دهم آن، منظور مي

توانيم نمازمان را با نماز  بنابراين خدمت برادرانم عرض كردم كه ما هرگز نمي

وفق بدهيم مگر اينكه مفصالً روش نماز ايشان را ياد بگيريم و به كيفيت  صاهللا رسول

دعاهاي آن پي ببريم و سپس براي تطبيق عملي آن، دست به واقعي، واجبات، اذكار و 

ما (داراي روح بوده و) بتواند ما را از كارهاي كار شويم. آنگاه، ممكن است نمازهاي 

  زشت باز دارد و مستحق اجر و ثواب موعود نمايد. 

ترديد، پي بردن و عملي نمودن چنين نمازي براي عموم مردم و حتي براي برخي  بي

ا نيز به خاطر پيروي از مذاهب مختلف، دشوار است. چون در هر يك از مذاهب، از علم

ي آنها، برخي  همهشود و در ميان  هايي وجود دارد كه در مذهب ديگر يافت نمي سنت

ثابت نشده  صخورد كه نسبت آنها به پيامبر خدا ها و احاديث، به چشم مي از سنت

   2شود. گونه موارد بيشتر يافت مي نهاي متأخرين كه اي است. به ويژه در كتاب

_________________________________________________________________________ 

 ابن المبارك، ابوداود، نسائي.  -1


	� ��� الحسنات لكهنوي عالمه ابو -2�� نويسد: آنچه ما  بعد از ذكر مراتب كتب فقه حنفي مي ���������

ها از نظر مسايل فقهي بود، اما از نظر احاديث وارده در آنها بايد عرض كنم:  ذكر كرديم، ترتيب كتاب
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نسبت  صاهللا شود كه برخي با اعتماد كامل، حديثي را به رسول گاهي ديده مي

   1باشد. ، صحيح نميصدهند در حالي كه نسبت آن به پيامبر خدا مي

                                                                                                                                                    

باشند، به  تگي ميهايي كه مورد اعتماد اكثر فقها بوده در حالي كه مملو از احاديث ساخ چه بسا كتاب

اي هستند ولي واقعيت اينست  هاي برجسته و بلند پايه ويژه كتب فتاوي، گرچه نويسندگان آنها، انسان

  ). 122اند ( كه در نقل احاديث متساهل بوده

هايشان  گويم: از جمله احاديث موضوع بلكه باطل كه برخي از علما آن را در كتاب بنده، (آلباني) مي

گويد: هر كس در آخرين جمعه رمضان، قضاي چند نماز را به جاي  حديثي است كه مياند،  نقل كرده

  شود.  اش به مدت هفتاد سال مي آورد، كفاره تمامي نمازهاي قضا شده

علي قاري در موضوعات « د:گوي در مورد اين حديث، مي ��A�B� /�5C�DEF�G! ��� @�?/ عالمه لكهنوي 

���H>�� � ���I��� باشد زيرا مخالف با اجماع است كه هيچ عبادتي اين حديث، قطعاً باطل مي :دنويس مي� 

و ديگر شارحان هدايه، فريب  �!����3.�تواند جاي عبادت چندين سال را بگيرد و نبايد به نقل صاحب  نمي

  اند.  خورد، چون آنها محدث نيستند و اين حديث را به هيچ كدام از محققين نسبت نداده

ترديد اين حديث،  نويسد: بي در مورد حديث فوق، مي ������"��JB� 1K)��! �در  عالمه شوكاني

نماها از شهرت فراوان برخوردار  نزد برخي از فقيه � �&���باشد، ولي با اين حال در شهر  ساختگي مي

داند چه كسي اين حديث را ساخته و به دست آنان  كنند، خدا بهتر مي است و گروهي بر آن عمل مي

  ). 54(ص » گويان را زشت بگرداند ده است، خداوند چهره دروغدا

/?L �اي مستدل بنام  دهد: من براي اثبات ساختگي بودن اين حديث، رساله عالمه لكهنوي ادامه مي
2�M�/ !&N �OP �51Q R� 2��O;�� باشد و مطالعه آن را به ساير  ام كه بسيار سودمند مي نوشته

   كنم. برادرانم توصيه مي

توان بر احاديث  گونه روايات به كثرت وجود دارد از اينرو نمي گويم: در كتب فقه، اين بنده (آلباني) مي

وارده بدون ذكر منبع موثق، اعتماد كرد. بنابراين، بر هر مسلمان الزم است كه احاديث را از اهل آن 

(اهل مكه بهتر از  �&��S� �/?� !�� �$��Tاند  جا نگفته يعني از متخصصين فن حديث بگيرند. بي

��% �?/� �	��3�Aشناسند)  هاي آن را مي ديگران، دره�� =U�  �� داند كه  (و صاحب خانه بهتر مي

 داخل آن چيست). 

اند: در  شناس گفته گويد: علماي محقق و حديث ) ميB� VW L�(JB�� )1/60#$=�در  /امام نووي -1

(يعني اين كار را كرد)، امر (يعني دستور A&� �(يقيني) مانند  هاي جزم نقل حديث ضعيف، نبايد از صيغه
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هاي  بدين جهت علماي حديث كه خداوند به آنها جزاي خير دهد بعضي از كتاب

وده، صحت و سقم احاديث موجود در آنها را بيان مشهور را تحقيق و تخريج نم

الطرق و الوسائل في تخريج أحاديث «و » هأحاديث الهداي هبمعرف هالعناي«اند. مانند  داشته

  باشند.  كه هر دو، تأليف شيخ عبدالقادر بن محمد قرشي حنفي مي» الدالئل هخالص

حافظ ابن حجر آن را  حافظ زيلعي كه» نصب الرايه ألحاديث الهدايه«همچنين كتاب 

التخليص الحبير في تخريج احاديث الرافعي «خالصه نموده است و » الدرايه«به نام 

  هاي ديگري كه از ذكر نام يكايك آنها معذوريم.  باشد و كتاب نيز از ابن حجر مي» الكبير

آوري نمودم تا  به خاطر همين بود كه بنده دست به كار شدم و كتاب حاضر را جمع

را پيش روي خوانندگان عزيز قرار دهم. باشد كه  صاهللا (واقعي) نماز رسول كيفيت

  ادا نمايند.  صآنها نمازهايشان را مطابق نمازهاي پيامبر خدا

� $�1 � د:قرار گيرم كه فرمو صبه اميد اينكه مشمول اين حديث پيامبر�� ��? R�
X Y$/�Z- R� [�\ ]^�.; ,<&�' R� /�Z- �4� �Z�� R� <� 2�0 _�`�����1.  هر كس)

ديگران را به سوي راه درستي دعوت كند، به او نيز همانند كساني كه در آن راه، قدم 

  رسد بدون اينكه از پاداش آنها چيزي كاسته شود).  گذارند پاداش مي مي

  

                                                                                                                                                    

هاي تمريض (غير يقيني) مانند  استفاده كرد بلكه بايد از صيغه »(يعني گفت) و نهي (نهي كرد)��a داد)، 

(يعني روايت شده است كه گفته شده است) و مشابه آن به كار گرفت،  »/�� ��>, .^�� ��>, .����

باشد و داللت بر صحت  جزم و يقين، مخصوص روايت احاديث صحيح و حسن ميهاي  زيرا صيغه

  انتساب حديث نقل شده به گوينده دارد. 

محسوب  صاهللا كنند جزو افتراكنندگان بر رسول هاي يقين روايت مي كساني كه احاديث ضعيف را با صيغه

 اند.  اهل علم آن را رعايت نكرده شوند كه متأسفانه به جز محدثين عظام، ديگران حتي فقها و جمهور مي

  ��b�b>��cdD!, �مسلم،  -1
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  انگيزه تأليف كتاب 
 كتاب جامعي در اين مورد نيافتم، بر خود الزم دانستم تا براي آن دسته ازوقتي 

پيروي از پيامبرنشان در عبادات، مهم است، كتابي تأليف برادران مسلمانم كه براي آنان 

از تكبير تا سالم باشد. و براي  صكنم كه در برگيرنده مسائل مربوط به نماز پيامبر

كه  صزمينه عملي نمودن به اين دستور پيامبر خدا صاهللا دوستداران واقعي رسول

/-.*)�
� د:فرمو 	(��� 0 ��) - �  فراهم گردد.  �

براي حصول اين مطلب، آستين همت، باال زدم و كليه احاديثي را كه در مورد نماز 

هاي مختلف، وجود داشت، بررسي و گردآوري نمودم و به صورت  ، در كتابصپيامبر

  كتابي درآوردم كه اكنون پيش روي شما قرار دارد. 

گردآوري نمايم كه مطابق اصول در ضمن، با خود عهد كردم كه فقط احاديثي را 

صحيح و ثابت باشند. بنابراين از آوردن هر گونه حديث مسلم و قوانين علم حديث، 

ام زيرا  ضعيف چه در كيفيت نماز چه در اذكار و فضائل آن، جداً خودداري نموده

را از آوردن به قدر نياز وجود دارد كه ما  1معتقدم كه در هر موضوع، احاديث ثابت

  سازد.  نياز مي ضعيف، بيحديث 

برد، همانطور كه  آفرين است و راه به جايي نمي بايد دانست كه حديث ضعيف، ظن

   د:فرماي خداوند مي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ££ ££ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω  ÍÍ ÍÍ____ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© �  )28 / نجم(  

  ». رساند ظن و گمان به حق و يقين نمي«

 e.1f� g#0- �R�h�� �2iA �R�h�� � Y0��2�.� � د:فرماي نيز در اين مورد مي صرسول خدا

  (از گمان بپرهيزيد زيرا گمان، بدترين نوع دروغ است). 

_________________________________________________________________________ 

 باشد.  حديث ثابت نزد محدثين، اصطالحي است كه شامل احاديث صحيح و حسن و اقسام آنها مي -1

 � f� k.�l@mEnG�� � �j��f, , بخاري و مسلم -2
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همچنين بايد دانست كه عمل نمودن به حديث ضعيف، نزد خداوند، عبادت 

� �;� �� �فرموده است  صشود. همانطور كه رسول اكرم محسوب نمي��� e.1f� �^�'�
Y*()��1 كنيد مگر يقين داشته باشيد كه سخن من است). پس (از من حديث بيان ن

كند،  پسندد و از آن نهي مي روايت حديث ضعيف را نمي صوقتي كه رسول خدا

  چگونه عمل به آن را خواهد پسنديد؟! 

كتاب حاضر را به دو بخش تقسيم نمودم؛ بخش نخست را به عنوان متن كتاب در 

در پايين قرار دادم. در بخش نخست،  باالي صفحه و قسمت دوم را به عنوان شرح آن

اند، طبق مناسبت هر بحث، بيان گرديده  اي كه در كتب سنت آمده متن احاديث به گونه

و احياناً اگر مطلبي در حديث ديگر در كالبد كلمه يا كلماتي ديگر بيان شده است آن را 

كذا  ه:(و في روايام (و في لفظ : كذا و كذا) يا  در ميان دو هالل بدين صورت گنجانيده

و در بخش دوم كتاب، به بيان طرق مختلف و ايراد شواهد و بحث بر روي سند و كذا). 

ام. چنانكه اگر از راوي، تفردي  و صحت و سقم احاديث آمده در بخش نخست، پرداخته

ام البته بدون اينكه  ديده شده است آن را در ميان دو قالب به اصل حديث اضافه نموده

  كننده برده باشيم.  خص تفرداسمي از ش

ام با ذكر داليل آنان  همچنين در اين بخش، مذاهب علما را پيرامون حديث كه آورده

  ام.  بيان نموده، سپس نقد و بررسي كرده و از ميان آنان يكي را ترجيح داده

هايي كه پيش آمد،  كه زمينه انتشار هر دو قسمت كتاب، به خاطر گرفتارياز آنجا 

�o �د، به ناچار قسمت اول كتاب را جداگانه و بنام فراهم نش��*�� R� ������� ��  !" 
�$��' [�
,0 Y�)7�*�� �  چاپ و منتشر نمودم.  ���

به اميد اينكه خداوند آن را از ما بپذيرد و براي برادران مسلمان، سودمند قرار دهد و 

  او شنوا و پذيرنده است. 

  

_________________________________________________________________________ 

 شيبه.  ترمذي، احمد و ابن ابي -1
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  شيوه ما، در اين كتاب 
، نوشته شود، الزم صكه قرار بود كتاب حاضر، پيرامون نماز پيامبر خدااز آنجا 

آمد كه بنده پايبند مذهب خاصي از مذاهب رايج، نباشم. بلكه صرفاً خود را پايبند  مي

آوري احاديث صحيح و ثابت در اين موضوع نمايم، چيزي كه محدثين، هميشه  جمع

   1اند. بدان پايبند بوده

باشد كه در كتب مختلف  اي مي ي مسائل پراكنده در برگيرنده از اينرو كتاب حاضر

كننده به  و بيان شده است و انشاءاهللا عملآوري  فقه و حديث و مذاهب مختلف، جمع

   ت:آن، مصداق اين قول خداوند قرار خواهد گرف
_________________________________________________________________________ 

� j���j��;� p)O ��ابوالحسنات لكهنوي در  -1���^��� q)&*. 	�A j���«  هر كس «نويسد:  ) مي156(ص

با ديد انصاف، وارد درياي فقه و اصول شود و بدون تعصب كنجكاوي نمايد، يقيناً به اين نتيجه خواهد 

تر و مستندتر  رسيد كه مذهب محدثين در اكثر مسائل مختلف فيه بين علما، از ديگر مذاهب، قوي

يابم. پس،  تر مي روم، مذهب محدثين را منصفانه نده هر چند در عمق مسائل اختالفي ميباشد. خود ب مي

از خدا است خوبي آنان و بر اوست جزا و پاداششان. چرا اينطور نباشد! مگر نه اينكه آنان وارثان بر 

يراند باشند؟ خداوند ما را بر محبت و نقش قدم آنان بم و پاسبانان راستين شريعتش مي صحق پيامبر

  ».ي آنان حشر بگرداند و در زمره

  نويسد:  ) مي1/148( ���"*����همچنين سبكي در 

ي  باشد از اينرو بر هر مسلمان، اهتمام و محافظت بر اوقات و اقامه مهمترين مسئله مسلمانان، نماز مي

ارد و آن، الزم و ضروري است. در نماز، يك سري اعمال وجود دارد كه امت بر آنها اتفاق نظر د

اي جز انجام آنها نيست و يك سري اعمال مختلف فيه وجود دارد كه نمازگزار در مورد آن، دو  چاره

كنند عمل نمايد، و يا اينكه با  راه پيش رو دارد: يا از اختالف پرهيز نموده و آن طور كه بقيه عمل مي

هر گاه چنين كند نمازش تحقيق و تفحص مطابق آنچه كه در حديث به اثبات رسيده است، پيش برود. 

�_  �نمازي نيكو و شايسته و مصداق اين آيه خواهد بود:  _rf� s  _� s( s� t� s( t&s� t) sA r< u� s/ s�� ŝ r� t�� vZ t� s. s2s�0 R s(sA�� 
گويم: همين راه دوم، بهتر و بلكه واجب است، زيرا عمل نمودن به پيشنهاد نخست،  بنده (آلباني) مي

امكان، كسي كه ديده و دانسته به خاطر پرهيز از اختالف، چنين كند، باشد و به فرض  ممكن نمي

��كه فرمود:  صتواند به اين دستور پيامبر نمي) � �
جامع عمل بپوشاند زيرا در  � 0 ��)	 �(*.-/

 ، مخالفت نموده است. صآن صورت بطور قطع در بخشي از نمازش با پيامبر خدا
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خداوند، آنهايى را كه ايمان آورده بودند، به حقيقت آنچه مورد اختالف بود، به «

فرمان خودش، رهبرى نمود. و خدا، هر كس را بخواهد، به راه راست هدايت 

  »كند مى

هايي كه بعداً منتشر خواهند شد، پيروي  ين كتاب و كتابپرده عرض كنم كه بنده در ا بي

ام. با آگاهي به اينكه نه تنها برخي  از سنت صحيح را نصب العين و معيار كار خود قرار داده

ها و  از دوستان و اهل مذاهب، عملكرد مرا نخواهند پسنديد، بلكه به زودي هدف زخم زبان

اي جز آن نداشتم زيرا خشنود ساختن مردم،  رهها قرار خواهم گرفت. با اين حال چا قلم

 : هر صي پيامبر اكرم نيافتي است است و به فرموده كاري بسيار دشوار و آرزويي دست

   1سپارد. كس خدا را از خود برنجاند تا مردم از او راضي شوند، خدا او را به مردم مي

   ت:شاعر چه زيبا سروده اس

R��w !��^� R� x��� %7��  
 

 �0 ������ ��Z �)� /�y �A %  
 

(من هرگز از زخم زبان مردم، درامان نخواهم بود حتي اگرچه درون غاري و بر كوه 

  صعب العبوري قرار داشته باشم). 

�\ R�� R� �J�. �#�� �B�9 z����  
 

 {
 �*A�O |� Y3�� g�y ���  
 

ميان  تواند از دست مردم، نجات يابد؟ حتي اگر از ديد آنان در (و چه كسي مي

  هاي نسر، مخفي شود).  دره

واقعي شريعت است ام، همان شاهراه  ضمناً بنده معتقدم، راهي را كه در پيش گرفته

ما را بدان راهنمايي كرده و سلف صالح، يعني صحابه و تابعين و  صكه رسول خدا

اند و همه به اتفاق، رجوع و تمسك جستن به  خصوصاً ائمه اربعه، آن را طي نموده

اند.  صحيح را واجب و ترك اقوال و آراء مخالف حديث را ضروري دانسته حديث

_________________________________________________________________________ 

  ��b�b>��nDE!, �تصحيح ابن حبان  ترمذي، قضاعي، و ابن بشران و به -1
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هايشان اين راه يعني تمسك  بنابراين، بنده به پيروي از آنان و در پرتوي سخنان و توصيه

جستن به حديث صحيح را نصب العين خود قرار داده، از تقليد كوركورانه روي 

  امت را مشمول عنايات خود قرار دهد.  ام، خداوند ائمه مجتهد و سلف صالح برتافته

  

سخنان ائمه در پيروي از سنت صحيح و ترك آراء و سخنان مخالف با 

  حديث 
شوم.  هاي ائمه بزرگوار را در اين مورد يادآور مي در اينجا برخي از سخنان و توصيه

اند كه گويي  باشد كه مقلدين آنان و كساني كه با چنگ و دندان چنان پايبند مذهب

، پند بگيرند و سر عقل بيابند. 1سخن مذهبشان، مستقيماً از آسمان نازل شده است

   د:فرماي خداوند مي

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

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

رتان نازل شده است پيروي كنيد و جز او از از آنچه كه از جانب پروردگا«

  ». پذيريد كساني ديگر، پيروي نكنيد. خيلي كم شما پند مي

  

   ////ابوحنيفه -1

در مورد ترك تقليد و وجوب پيروي از حديث  /بن ثابت از امام ابوحنيفه نعمان

   ت:، نقل شده كه فرموده اسصپيامبر

1- � �\���$#� �3A e.1f� �} �� ب من است). (حديث صحيح، مذه 

_________________________________________________________________________ 

��فرمايد:  كند آنجا كه مي عالمه طحاوي به همين نوع تقليد اشاره مي -1�y�� ��(تن به  �;.^(1 �; �<

��دهد مگر متعصب يا كودن). ابن عابدين در  تقليد نمي*"B� Y9/« )32 1، ج .( 

 �VW �~�1.!�). همچنين ايشان به نقل از 1/4» (رسم المفتي«) و در �X�f�� )1/63>�ابن عابدين در  -2
��j�� R�� ��X oاثر ��� !�bS�� R���  اين عبارت را نقل نموده است: هر گاه به حديث صحيحي دست
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2- �Y)&. ��� ����^� #O,. 2- �1U� ���;  R.- R���
#O-�1 ) براي احدي جايز نخواهد بود

  ايم، بپذيرد).  كه سخن ما را بدون اينكه بداند ما آن را كجا گرفته

� � ت:و در روايتي از ايشان نقل شده اس)��? ��&. � R� �)� j��U����� �*". 2-� 
  نداند، حرام است كه بر اساس قول من، فتوا دهد).  (براي كسي كه دليل مرا

� ��> �1y_ � د:گوي عالوه بر آن، در جايي ديگر ميZ�
 � j���� ��^
 ,:� �� �
iA�  ما)

  كنيم).  گوييم و فردا از آن رجوع مي آدميزاديم. امروز سخني مي

� �] .� .&^�g! ;'�*= ��0 � د:گوي در جايي ديگر خطاب به ابويوسف مي و
 �1y 1&� <0�'- � _�1y �- ���� �/- � _�1y <0�'- � j���� �- ���� �/- 1a ��
iA ,���� �(7'���1 .

                                                                                                                                                    

يافتيد كه مخالف مذهب شما بود، حديث را بگيريد كه همان است مذهب شما، و اين عمل، شما را از 

��ابوحنيفه فرموده است: حنفي بودن بيرون نخواهد كرد زيرا خود �$#� �3A e.1f� }  �\���  اين را

  اند.  امام ابن عبدالبر از ايشان و ديگران نقل كرده

كنند كه ما بر كل  گويم: اين توصيه، بيانگر كمال تقوا و دانش ايشان است زيرا اشاره مي بنده (آلباني) مي

ايم ـ  ر احاطه دانش خويش در نياوردهاشراف نداريم و آنها را د صاهللا هاي رسول احاديث و سنت

هايي وجود دارد كه از ديد  اند ـ بلكه احاديث و سنت چنانكه امام شافعي اين مطلب را تصريح نموده

اند كه در صورت دستيابي به حديث صحيحي كه به  آنها نيز مخفي مانده است، از اينرو به ما دستور داده

 مذهب آنها تلقي كنيم.  آنها نرسيده است، بدان چنگ زده، آن را

� �K�MA ��4�5> ��"^���3ابن عبدالبر در  -1A ��^*
) و ��� )2/309�(�|&a�B� j، ابن قيم در 145( »�;

) و روايت سوم را 1/55( ���2���B) و شعراني در 6/293( �����X�U� �qK���� �b>�ابن عابدين در 

سند صحيح از زفر آورده است. و ابن قيم به صحت  ) با6/77/1ابن معين ( ���*�/.��عباس الدوري در 

  آن از ابويوسف يقين دارد. 

دانند از فتوا دادن به  گويم: پس وقتي كه امام، بدين صورت كساني را كه دليل او را نمي بنده (آلباني) مي

رند، گي دانست كه افرادي دالئل روشن را دانسته و ناديده مي كند، اگر مي مقتضاي كالم خود منع مي

فرمود!؟ با اندكي تدبر در همين سخن امام، به پوچي تقليد كوركورانه پي خواهيم  نسبت به آنان چه مي

دانند زيرا به مقتضاي اين  صحيح نمي /برد. حتي بعضي از مقلدين نسبت اين سخن را به ابوحنيفه

 ند. ده كنند، ارائه  سخن، آنها بايد معتبري براي هر يك از فتواهايي كه صادر مي
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چيزي به ذهنم شنوي منويس، زيرا امروز  (واي بر تو اي يعقوب! هر چه از من مي

رسد كه پس فردا آن را ترك  كنم و فردا چيزي به ذهنم مي رسد، فردا آن را ترك مي مي

  كنم).  مي

                                                                                                                                                    

كرد و بعد از آن، اگر به حديث  زيرا چه بسا ايشان (در صورت نيافتن حديث صحيح) از قياس استفاده مي -1

  كرد.  نمود و به حديث، عمل مي يافت، از فتوايي كه بر اساس قياس داده بود صرف نظر مي صحيحي دست مي

ما و هر انسان منصف بر اين  /يفهدر مورد امام ابوحن«گويد:  ) مي�2���B�« )1/22عالمه شعراني در 

ماند تا اينكه حديث، توسط حفاظ از شهرها و  باوريم كه اگر ايشان همانند ديگر ائمه در قيد حيات مي

شد، يقيناً در مذهب ايشان نيز همانند مذاهب  آوري و تدوين مي ها جمع روستاهاي دوردست و از سينه

داشت. زيرا در  جايگاه بيشتر و قياس جايگاه كمتري مي اند، احاديث اي كه بعد از ايشان زيسته ائمه

آوري و تدوين گرديد و  زمان آنها علم حديث رونق بيشتري پيدا كرد. و احاديث توسط حفاظ جمع

» باشد مي /همين، تنها دليل كمبود قياس در مذاهب ديگر و كثرت آن، در مذهب امام ابوحنيفه

��oسخنان شعراني را عالمه ابوالحسنات در ��� �A����� )135 به طور مفصل آورده و آنها را مورد (

  تأييد قرار داده و شرح داده است. 

در جايي كه سخنانش مخالف با حديث باشد، معذور است  /گويم: پس امام ابوحنيفه بنده (آلباني) مي

ش مكلف و عذرش نيز موجه است زيرا ايشان قصد بدي نداشته و خداوند هيچ كسي را بيشتر از توان

نساخته است. بنابراين، نبايد مانند برخي از افراد نادان، زبان طعن بر او گشود. بلكه واجب است نسبت 

به ايشان محترمانه رفتار شود، زيرا او از ائمه بزرگوار اسالم است كه خداوند دينش را به وسيله آنان 

به هر حال، ايشان نزد خداوند،  حفاظت نموده و فروع دين به وسيله آنان براي ما تبيين شده است.

مأجور است هر چند كه در مواردي به خطا رفته باشد. همچنين براي پيروانش، جايز نيست كه به 

باشد، ادامه دهند. زيرا در اين صورت آنها  پيروي از ايشان در سخناني كه مخالف با احاديث صحيح مي

ه آنها در يك وادي و امامشان در وادي ديگر اند. آنگا هاي امام مذهب خويش مخالفت كرده با توصيه

&t�s � �قرار خواهند گرفت.  t s� ; s� r2	. t��r� �
� v̂ s� s9 sR.#��� �s�r
�� tOr r� s� ��s� t� r" ty� �s� �� s/   ��v� s�P sR.#�)r� �� ry ��r��v) va
 �Y�U s/ �� v� s/ s��
r� �� �� s/  �.»يمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز، و در پروردگارا! ما و برادرانمان را كه در ا

  »اى نسبت به مؤمنان قرار مده! پروردگارا، تو مهربان و رحيمى دلهايمان حسد و كينه
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3 - �)a �\���9 ���� IO � ���&' �� g�*0 p��� _;�a %�0  ص�'�A���a ��1 هر گاه سخن من) .

 ، مخالفت داشت، آن را ترك كنيد). صبا كتاب خدا و سنت پيامبر

  

   ////بن انس مالك -2

   ت:نيز سخنان مشابهي نقل شده اس /از امام مالك

1- � qA�� �� ���A ;�.-/ �A ���h
�A ,=� - � ���O- :� �
- 	�
� � ,��#�A !�� �7�� � g�*���
��0�'�A !�� �7�� � g�*��� qA��. ��� ��0���  

آيد، پس شما به آراي  (من آدميزاد هستم، (سخنانم) درست و نادرست از آب درمي

من، دقت كنيد، آنچه را كه موافق كتاب خدا و سنت، يافتيد بپذيريد، و آنچه را كه 

  مخالف آن ديديد، ترك كنيد. 

_________________________________________________________________________ 

  ) و آن را به امام محمد نيز نسبت داده است. 50(ص  ��;.^���الفالني در  -1

��
�A« به اقوال فقها نيازمند هستند  ها براي مجتهدان نيست زيرا آنها كمتر گونه توصيه افزايد: اين مي

  ها به مقلدين اختصاص دارد.  بلكه اين توصيه

من با  د:اگر كسي بگوي« ت:) گفته اس�2���B�� )1/26بنابر همين است كه شعراني در  م:گوي بنده (آلباني) مي

ست چه اند و ايشان به آنها دسترسي نداشته ا احاديثي كه بعد از وفات امام مذهبم به دست ما رسيده

بر تو واجب است كه به آنها عمل نمايي زيرا اگر امام شما در  ت:برخوردي داشته باشم؟ در جواب بايد گف

ترديد ائمه  ساخت. بي را نيز به عمل كردن به آن وادار مي نمود، و شما بود، يقيناً به آنها عمل مي قيد حيات مي

ن كند، او خير فراواني به دست آورده است اما اگر اند. پس اگر كسي چني بزرگوار، رهروان راه شريعت بوده

مانند برخي از مقلدين متعصب بگوييد: من به حديثي كه امام من به آن عمل نكرده است، كاري ندارم، خير 

ايد. پس بايد بكوشيد كه طبق وصيت خود ائمه، به هر حديث صحيح كه به دست  فراواني از دست داده

رسد يقيناً به مقتضاي آن عمل نموده و هر گونه  اين حديث، به دست آنان ميرسد، عمل كرد. زيرا اگر  مي

 گذاشتند.  قياس و رأي و اجتهاد خود را كنار مي

��) و 6/149( �� �� ���j��U)، ابن حزم در 2/32( �������ابن عبدالبر در  -2
 ). 72(ص  »��"�
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2- �&� 1U- ������� صصصص1 �������� �;� ��. � <��a R� #O�. � �;�به جز شخص  1»صصصص)

شود، ها چنين نيست كه حتماً سخنش پذيرفته  ، كسي ديگري از انسانصپيامبر

 توان سخنش را پذيرفت يا ترك كرد).  بلكه مي

من در مجلس امام مالك حضور داشتم از ايشان در مورد خالل  د:گوي ميابن وهب  -3

من بعد از اينكه مردم متفرق ». الزم نيست« د:وضو، سؤال شد، فرمودنانگشتان، در 

شدند، خدمت ايشان رفتم و گفتم : نزد ما در اين مورد حديثي وجود دارد، و آن را 

از يزيدبن عمرو بن سعد و ابن لهيعه و عمروبن الحارث  برايش بيان كردم كه ليث

كه «كنند  شداد القرشي، روايت مي عبدالرحمن الحبلي از مستورد بن المعافري از ابي

را در حال وضو ديده كه انگشتان پاهايش را با انگشت كوچك  صاهللا ايشان رسول

است من تا حاال آن امام مالك فرمود اين حديث خوبي » دستش خالل نموده است

ديدم كه هر گاه از ايشان  ) پس از آن همواره مي د:گوي را نشنيده بودم. (ابن وهب مي

   2نمود. شد، به آن امر مي رد خالل انگشتان سؤال ميدر مو

  

_________________________________________________________________________ 

) �X/�� )227/1? ����7]�. ابن عبدالهادي در نسبت اين مقوله به امام مالك نزد متأخرين مشهور است -1

� �� �) و ابن حزم در 2/91( �������نسبت آن را به امام مالك صحيح دانسته است. ابن عبدالبر در 
j��U��� )6/1451/148( ���"*����الدين سبكي در  اند. اما تقي ) آن را به عقبة و مجاهد نسبت داده (

تحسين نموده است و در آخر گفته است: اين گفته را مجاهد از ابن  آن را به ابن عباس نسبت داده و

  عباس و مالك از مجاهد گرفته است. 

كرد.  گويم: و بعد از آنها امام احمد اين سخن را فراگرفت و همواره آن را تكرار مي بنده (آلباني) مي

�1�� j��;� �K�7�« )276 .( 

 ). 1/81( ����R�7)، و تامة البيهقي در 32- 31(ص  حاتم ابن ابي ����V � ��*&1.��مقدمه  -2
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   ////شافعي -3

تري در اين مورد نقل شده است،  ها و تأكيدات فراوان و صريح از ايشان نيز توصيه

   1اند. هاي ايشان عمل نموده كه خوشبختانه پيروانش بيشتر از ديگران به توصيه

1- ���9�� !��9 <�)� =$#' � �;� �1U- R� �� صصصص�� �  �- , ���a R� %)a 	3(A ,<�� g�&'
��9/ R� <�A �� - R� %) �  صصصص�� O�� �� ��a �� ��^��A ;%)a /��9 صصصص�� - �

���a �$�2  ًهاي  اين احتمال وجود دارد كه براي هر فرد، سنتي از سنت(يقينا

گذاري كردم كه  ، پوشيده بماند، پس هر گاه من سخني گفتم يا اصلي پايهصپيامبر

 را بپيذيريد كه سخن من است.  صبود، سخن پيامبر صاهللا ا سنت رسولمخالف ب

2- »��9/ R� !��9 <� 2��*9� R� �2- �)� 2�()7B� �N- �2 .�3�1 �^��  صصصص��- <� ��� �
 �1U-�3 صاهللا اي، سنت رسول (به اتفاق همه مسلمانان، براي كسي كه در مسأله 

كند و سخن كسي ديگر را را ترك  صروشن باشد، روا نيست كه سخن پيامبر

 بپذيرد). 

_________________________________________________________________________ 

شود، خود، شديداً مخالف با تقليد بوده و شاگردان  ) : فقهايي كه از آنها تقليد مي6/118گويد ( ابن حزم مي -1

اند. و امام شافعي در اين مورد بيش از ديگران سختگير بوده است، او همواره تأكيد  خويش را از تقليد منع كرده

هاي صحيح، بايد مورد عمل واقع شوند و آنچه كه دليل قوي دارد، ترجيح يابد و از اينكه  ت كه آثار و سنتداش

 ديگران از او تقليد كنند، سخت بيزار بود. خداوند به ايشان پاداش فراوان دهد. 

ن اب �'�/.� ?��qSاين مطلب، توسط حاكم با سند متصلش از شافعي روايت شده است چنانكه در  -2

 ) آمده است. 100(ص  ��;.^���) و 2/363( »���a�B� j&|�) و 15/2/3عساكر (

 ). 68) و فالني (ص 2/361ابن قيم ( -3
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3 - ���9/ !��9 ��O ���*0 �A Y'1Z� �\� ��7! /��9 صصصص��� ����^A صصصص�� ، �� ���? �
%)a� �1U- ��a ��� ��*"*)'; � �$�&��'�A : !.��/ �A ��1.  هر گاه در كتاب من، موردي)

(و در را بگيريد و سخن مرا رها كنيد  صيافتيد، سنت پيامبر صخالف سنت پيامبر

 از آن پيروي نماييد و به سخن كسي ديگر توجه نكنيد).  د:روايتي فرمو

4- ���$#� �3A e.1f� �}  �\���  .(حديث صحيح، مذهب من است) 

_________________________________________________________________________ 

 �'�/.� ?��qS) و ابن عساكر در 8/2( ��;�x�J*U) و خطيب در 3/47/1( »ذم الكالم«هروي در  -1
) و ابن حبان در 100ني (ص ) و فال2/361) و ابن قيم (�L�(JB�� )1/63) و نووي در 15/9/1(

 االحسان).  3/284صحيح خود (

  ). 107) به نقل از حاكم و بيهقي و فالني در (ص 1/57نووي در مصدر سابق، شعراني ( -2

  گويد: ابن حزم گفته است: اين مقوله از ايشان و ديگر ائمه ثابت است.  شعراني مي

آيد، عالمه نووي در  ز آن در سخنان بعدي ايشان ميتر ا گويم: چنانكه مشابه و صريح بنده (آلباني) مي

كنم: اصحاب ما (شوافع) به اين توصيه امام در  اين مورد سخناني دارد كه مختصر آن را در اينجا ذكر مي

اند. و از  مسأله تصويب و اشتراط براي حالل شدن از احرام به عذر بيماري و مسائل ديگر عمل نموده

اند، ابويعقوب بويطي و ابوالقاسم داركي  كه مطابق حديث فتوا صادر نمودهاصحاب ما بيشترين كساني 

اند. در  هستند و از محدثين كساني كه اين رويه را در پيش داشتند، امام ابوبكر بيهقي و ديگران معروف

يافتند و مذهب شافعي  اي حديث صحيحي مي مجموع گروه بزرگي از متقدمين شوافع هر گاه در مسأله

گذاشتند و  ديدند، حديث را گرفته و قول شافعي را كنار مي آن مسأله، مخالف با حديث ميرا در 

  گفتند: مذهب شافعي اينست كه بر حديث عمل شود.  مي

هر گاه كسي از شوافع به حديثي برخورد كرد كه با مذهبش در آن مسأله « د:گوي شيخ ابوعمر و بن صالح مي

تواند مستقالً بدان عمل نمايد و  حداقل در همان مسأله تخصص دارد، مي متضاد بود، اگر مجتهد مطلق است يا

تواند  اگر چنين نبود و براي رد حديث، دليل كافي نيافت پس اگر امامي غير از شافعي به آن عمل كرده است مي

له از او پيروي نموده، و بر آن عمل نمايد و اين به عنوان عذري جهت ترك پيروي امام خويش در آن مسأ

  ».و اهللا اعلم«اين سخن ابن صالح، سخني است روشن و قابل تحسين ». پذيرفته خواهد شد

گويم: مشكل ديگري نيز وجود دارد كه ابن صالح به آن اشاره نكرده است و آن اينكه  بنده (آلباني) مي

در الدين سبكي  اگر كسي ديگر هم به آن حديث، عمل نكرده بود، چاره چيست؟ اين سؤال را تقي



  صروش نماز پيامبر     22

 

 

�, e.1f� 2�0 �\iA � د:امام احمد فرموو خطاب به  -5��� ��Z ���� � e.1f�� Y)�- Y*
-
 _�.�� �� _���A�0 2��. ��`�X ��- <� �
�()�,A ;}�b>�� =$\- ��*U ;_����X �-  2�0 <���

�b�b �1  تريد، هر گاه حديث  از من آگاهدر مورد حديث و علم رجال (شما

صحيحي به دست شما رسيد، خواه از كوفه باشد يا از بصره يا شام، مرا اطالع دهيد 

 تا براي به دست آوردن آن، رخت سفر بربندم.

6- � ��0 ��9/ R� I�� �3�A �}  �!�,7� ��1 صصصص��  �Z�/ �
,A ;%)a �� ���� � �̂��� �$-
�'�� 1&� � �'��U �A �3���2. )بر خالف  صاهللا اي كه حديثي از رسول مسئله در هر

آنچه كه من گفته بودم نقل گرديد، خواه در حيات من چنين اتفاقي بيفتد يا بعد از 

 كنم).  مرگم، من از سخن خود همين حاال رجوع مي

                                                                                                                                                    

� �\�  { �e.1f �اي به نام  رساله&A�S�� ��a �گونه پاسخ داده است: در  ) اين3، ج102(ص  �����&�

اكنون در مجلس رسول  گونه تصور كند كه هم اين صورت نيز بايد از حديث، پيروي نمايد و شخص اين

شنود،  مي صاهللا لو در مقابل ايشان قرار گرفته و اين حديث را مستقيماً از زبان مبارك رسو صخدا

دهد كه به آن عمل ننمايد؟ به خدا سوگند كه چنين چيزي ممكن نخواهد  آيا باز هم به خود اجازه مي

  ». ي فهم و توان خويش مسئول است بود. يقيناً هر انساني به اندازه

 .^�� ���Y) و اثر ارزشمند فالني به نام ��� )2/302�a�B� j&|�براي تفصيل بيشتر در اين مورد به 
/�>�;� � نظير، مراجعه كنيد.  كه كتابي است قابل مطالعه و در نوع خود بي �-��

�� حاتم در ابن ابي -1&A�S�� g�?P«  ابونعيم در 45-94(ص ،(�!�)f�� )9/106 خطيب در ،(� x�J*U;�
�&A�S���� )8/1 ابن قيم به صحت نسبت اين قول به شافعي يقين نموده است .(�j��;�� )2/235 و (

بينيم امام شافعي بيشتر به حديث  ) و به نقل از بيهقي گفته است: از اينرو مي152» (االيقاظ«فالني در 

آوري احاديث اهل حجاز، شام، يمن و عراق پرداخته است. و هر حديثي را كه  آورد و به جمع روي مي

يافت بدون توجه به اينكه اهل  يكرد و حق را كه م نزد وي صحيح بود فوراً بدون واهمه به آن عمل مي

 داد.  اش در مورد آن، چه نظري دارند بدان تن مي شهر و جامعه

 ). 104) و فالني (ص 2/363( ����a�B� j&|�)، ابن قيم در 47/1)؛ هروي (f�� )9/107(�!�ابونعيم در  -2
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7- � _;�a ��a- �
�(*.-/ �\������� R� �}  1a � ,1 \$= صصصصa �)^� �2- ��()��A ,<A�O�1 

، مخالفت دارد، ص(هر گاه متوجه شديد كه سخن من با حديث صحيح پيامبر

 ام).  بدانيد كه عقلم را از دست داده

8- � ��0����� R� 2��A ;%)a صصصص�� ����� e.1bA ;}>. ��� ���a ��Oصصصص ,���-
�
�1�)^'�A�2 خالف  صاهللا و حديث صحيحي از رسول هر گاه من سخني گفتم

بر سخن من ترجيح دارد پس از من تقليد  صسخن من ديده شد، حديث پيامبر

 نكنيد). 

9 - ������ R� �e.1U ��0صصصص ���� ��&(7' � 2� � ,���a �3A�3 ص(هر حديث پيامبر، 

  باشيد).  نشنيده زبان من از من است اگرچه آن را (اين طور تصور شود كه) سخن

  

        / / / / مدبن حنبلحا -4

امام احمد بيشتر از ديگران به پيروي از سنت و تمسك به آن، معروف است تا جايي 

   4هاي فقهي بر اساس رأي و قياس بود. كه ايشان مخالف با نوشتن كتاب

   د:از ايشان نقل است كه فرمودن

1- �; � _����� 1�)^'; � �
1�)^'; ; � �&A� �S�� ; � ��� ��� R�#O � ,�/��4��  e�U
��#O-�5) . نه از من تقليد كن و نه از مالك و شافعي و اوزاعي و ثوري، بلكه از آنجا

  اند، بگير).  كه آنها گرفته

_________________________________________________________________________ 

��حاتم در  ابن ابي -1&A�S�� g�?P� )93 و ابوالقاسم سمرقندي در (»���;��� �R �ابوحفص مؤدب در  �^*�B�
� ) با سند صحيح. 15/10/1) و ابن عساكر (f�� )9/106(�!� ) و ابونعيم در234/1( ��;���

 ) با سند صحيح. 15/9/2) و ابونعيم و ابن عساكر(93حاتم (ص  ابن ابي -2

 ). 94-93حاتم (ص  ابن ابي -3

 ). a��B�� )192=�ابن جوزي در  -4

 ). 2/302( ������j و ابن قيم در )،113فالني ( -5
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و صحابه منقول  صاهللا از اينها تقليد مكن، به آنچه كه از رسول« د:و طبق روايتي فرمو

  ». رفتن آن مختار استاست عمل كن. اما در آنچه كه از تابعين و بعد از آنهاست انسان در پذي

و اصحاب. و بعد از آنها، اتباعي  صاتباع يعني پيروي از پيامبر« ت:فرموده اسو نيز 

   1».در كار نيست بلكه انسان مختار است

2- � 	�
� � ,���9 �1�� �$ � ,�-/ <�)0 !"��U ��- �-/ � ,[��� �-/ � ,��� ��� �-/
/�5C� �A ! �Jf��2 )نيفه نزد من برابر است، حجت در آثار رأي اوزاعي، مالك و ابوح

 و صحابه) است. ص(پيامبر

3- ���9/ e.1U �?/ R� صصصص�� !�)$�"X �)� �3A�3. را  ص(كسي كه حديث پيامبر

  ي پرتگاه نابودي قرار دارد).  رد كند، بر لبه

اين بود مشتي از خروار، سخن ائمه بزرگوار و توصيه و تأكيدشان براي تمسك به 

شتن از تقليد كوركورانه. پس مالحظه نمودي كه سخنان ائمه به حديث و دست بردا

  گذارد.  قدري واضح و روشن است كه جايي براي تأويل و جدل، باقي نمي

بنابراين هر كس به آنچه كه در سنت صحيح، ثابت شده است تمسك جويد، اگرچه 

لكه چنين شود، ب هايي با سخنان ائمه تضاد داشته باشد، از مذهب خارج نمي در بخش

آيد و به ريسمان  شخصي پيرو واقعي مذهب و امام خويش و همه ائمه به حساب مي

  محكم و ناگسستني خدا چنگ زده است. 

وي سازگار  عو اما كسي كه سنت صحيح را فقط به بهانه اينكه با قول امام متبو

و ساير سازد بلكه از دستورات او  امام خود را خشنود نمينيست، ترك كند، نه اينكه 

  ائمه، سرپيچي و نافرماني كرده است. 

   د:فرماي خداوند مي

_________________________________________________________________________ 

 ). 277و  276(ص  ,������ ���� ����ابوداود در  -1

2/149( »����� درابن عبدالبر  -2 .( 

 ). 182ابن الجوزي (ص  -3
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هاي  شوند تا آنكه تو را در مخاصمت كه آنان مؤمن نمي سوگند به پروردگارت«

  ». خود حكم قرار داده، سپس از قضاوت تو ناراض نبوده و كامالً تسليم شوند

   ت:همچنين فرموده اس
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ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& �  )63 / نور(  

كنند از اين كار باز آيند يا اينكه دچار فتنه  مخالفت مي صآنان كه با امر پيامبر«

  ». و يا عذاب دردناكي خواهند شد

   د:گوي مي /حافظ ابن رجب

به او برسد و آن را تشخيص دهد، واجب است كه آن  صبر هر مسلماني كه سخن پيامبر

  از آن، امر نمايد. صيحت كرده و به پيروي را براي امت بيان نمايد و آنها را بدان ن

، خالف رأي و فتواي يكي از بزرگان امت باشد زيرا صهر چند كه مقتضاي سخن پيامبر

  تعظيم و پيروي است.   بيشتر از سخن هر كسي ديگر شايسته، صسخن و دستور پيامبر

حيح و سلف صالح امت، هر سخني را كه مخالف با سنت ص صاز اينرو اصحاب پيامبر

   1كردند. را رد مي با شديدترين وجه آنيافتند  مي صاكرم رسول

_________________________________________________________________________ 

نمودند. چنانكه طحاوي در  حتي سخنان علماي خويش و پدران خود را با شديدترين وجه رد مي -1

بن عبداهللا بن عمر روايتي  ) از سالم3/17خويش (» مسند«و ابويعلي در ) 1/372( »شرح معاني اآلثار«

مردي از اهل شام وارد در مسجد نشسته بوديم.  طكند كه ايشان گفته است: روزي با ابن عمر نقل مي

شد و از ايشان در مورد تمتع از عمره به حج سؤال نمود؟ ابن عمر در پاسخ گفت: كار خوبي است. مرد 

كني يا  پدرم را اجرا مي فرمود: واي بر تو! دستور طكرد. ابن عمر ا را از اين كار منع ميگفت: پدرت م

   را. ص؟ ايشان گفت دستور پيامبر به آن عمل نموده و دستور داده استرا كه  صاهللا دستور رسول
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نزد آنان از ديگران صنه اينكه با گوينده آن، دشمني داشته باشند بلكه رسول خدا

  تر و سخنان و دستوراتش باالتر بود.  محبوب

و دستور كسي ديگر از  صبنابراين بايد توجه داشت كه هر گاه ميان دستور پيامبر

، حق تقدم و ترجيح دارد. و اين ص، تعارضي رخ داد، يقيناً امر و دستور پيامبربزرگان

شود، زيرا خود ايشان  وجه باعث تحقير و هتك حرمت آن بزرگ و امام نمي كار به هيچ

ترك كنند،  صاهللا به پيروانش دستور داده است كه سخنانش را در مقابل سخنان رسول

است عمدي نبوده بلكه اجتهادي بوده و مورد عفو  هايي كه از ايشان سر زده و مخالفت

   1و بخشش الهي قرار خواهد گرفت.

در حالي كه  .: چگونه آنها (ائمه) از اين كار، خشنود نخواهند شدگويم (آلباني) ميبنده 

خود، پيروان خويش را به پيروي از حديث صحيح و ترك سخنانشان در صورت تضاد با 

هر جا حديث  د:گوي اند. حتي امام شافعي به پيروانش مي مودهامر و تأكيد ن صسنت پيامبر

  صحيحي را يافتيد، آن را سخن من به حساب آورده و بر آن، عمل نماييد. 

آوري مسائلي كه در  هنگامي كه به جمع /از اينرو محقق بزرگوار، ابن دقيق العيد

را به شكل كتابي  آنها رأي ائمه چهارگانه با حديث صحيح مخالف بود، پرداخت و آنها

بزرگوار حرام نسبت دادن اين مسائل، به ائمه  ت:ي آن چنين نوش درآورد، در مقدمه

                                                                                                                                                    

رمذي اند و ت شرح تحفه) نظير روايت فوق را آورده 2/82) و ترمذي (5700امام احمد نيز (به شماره 

ذئب آورده است كه : سعدبن  ) به نقل از ابن ابي7/51/1آن را تصحيح نموده است. همچنين ابن عساكر (

عبدالرحمن عليه مردي قضاوت نمود، به ايشان گفت: خالف   اي طبق رأي ربيعه بن ابي ابراهيم در مسئله

ذئب فردي قابل اعتماد  ، قضاوت نمودي. سعد روي به ربيعه كرد و گفت اين ابن ابيصقضاوت پيامبر

ايد  كند كه بر خالف رأي شما است. ربيعه گفت: شما اجتهاد نموده حديثي روايت مي صاست، از پيامبر

قضاوت شما انجام گرفته و قبول است. سعد گفت: عجبا! قضاوت خود را اجرا كنم و قضاوت 

گيرم، و  ، پس ميصامبررا رد نمايم. خير، بلكه قضاوت خود را در مقابل قضاوت پي صاهللا رسول

  نامه را خواست و آن را پاره نمود و مجدداً به نفع كسي كه محكوم شده بود، قضاوت كرد.  فوراً شرع

فرمايد: اگر اجتهاد حاكم درست  مي صگردد، همانطور كه رسول اكرم بلكه مستحق پاداش نيز مي -1

 اجر خواهد داشت (به روايت شيخين).  باشد، دو اجر دارد و اگر در اجتهادش، دچار اشتباه بشود، يك
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كنند الزم و ضروري است كه اين مسائل را  است بنابراين بر فقهايي كه از آنها تقليد مي

   1بدانند تا با نسبت دادن آنها به ائمه، باعث افترا بر آنان نشوند.

  

  سخنان ائمه توسط بعضي از پيروانشان  نمونه ترك برخي از
بنابر آنچه كه گذشت برخي از شاگردان و پيروان ائمه كه تعدادي از آنها مصداق اين 

   ه:آيه سوره واقع

� ×× ××'''' ©© ©©#### èè èèOOOO zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ!!!! ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ×× ××≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$   )14-13 / واقعه(  � ####$$

  ») و اندكى از متأخّران13گروهى از پيشينيان، («

گذاشتند. چنانكه  ، كنار ميسخنان امام متبوع صحيح، تضاد داشتباشند، به تمام  يم

در يك سوم مسائل مذهب، خالف نظر  /صاحبين يعني امام محمد و امام ابويوسف

  . همانطور كه كتب فقهي، گواه اين امر است. 2اند استاد خويش؛ ابوحنيفه؛ فتوا داده

اند كه  نيز چنين عمل كرده، 3روان امام شافعيهمچنين امام مزني و برخي ديگر از پي

كشد كه لذا به  اگر قرار باشد از يكايك آنها در اينجا سخن بگوييم، بحث ما به درازا مي

  كنيم :  ذكر دو مثال، بسنده مي

در دعاي طلب باران،  /امام ابوحنيفه« د:گوي ) مي158(ص » مؤطا«امام محمد در  -1

ي ما معتقديم كه امام بايد با مردم، دو ركعت نماز معتقد به خواندن نماز نبود، ول

  1».بخواند. سپس دعا كند و چادرش را بگرداند

_________________________________________________________________________ 

1- �Y(~� ��^.� �)� q�)&*��«  93(ص .( 

��o) و لكنوي آن را در �X�f�« )1/62>�ابن عابدين در  -2��� �A����� )93 .به غزالي نسبت داده است ( 

��امام مزني در كتابش  -3&A�X <^A �*¡«  كه در حاشيه كتاب�j;�« اين نويسد:  چاپ شده است مي

ام، تا براي كساني كه  كتاب را از علم محمدبن ادريس شافعي و در روشني سخنانش خالصه كرده

خواهان عمل برآنند آسانتر شود ضمن اينكه ايشان از تقليد خود و ديگران نهي كرده است تا بتوان در 

 آن صالح دين خود را تشخيص داد و راه احتياط را در پيش گرفت. 
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است، بسيار زياد،  3و از همنشينان ابويوسف 2بن يوسف بلخي كه از ياران امام محمد عصام - 2

داد زيرا دليل و مأخذ امام را در آن موارد به دست  فتوا مي /خالف رأي امام ابوحنيفه

چنانكه در رفتن به ركوع و بلند شدن از آن،  4تري به دستش افتاد رد يا اينكه دليل قوينياو

به صورت متواتر، ثابت  صاهللا دانست كه اين عمل از رسول زيرا مي 5كرد رفع يدين مي

اند، از اين سنت  شده است و به خاطر اينكه سه امام متبوع ايشان، اين عمل را انجام نداده

ان نشد. و طبق توصيه ائمه چهارگانه و ديگران (كه هر جا نظر ما رويگرد صپيامبر

 مسلمان الزم است كه چنين كند. خالف سنت بود، آن را رها كنيد) بر هر 

خالصه كالم اينكه مقلدين محترم در ايراد گرفتن و وارد كردن طعن به روش اين 

هانه اينكه مخالف با هاي وارد در آن به ب كتاب، عجله ننمايند و از استفاده از سنت

مذهب آنان است خودداري نكنند. چرا كه مخالفت با نهج و روش اين كتاب، در واقع 
                                                                                                                                                    

ين كتاب، حدوداً در بيست مورد، مخالفت خود را با استاد خويش؛ ابوحنيفه؛ تصريح امام محمد در ا -1

 نموده است (التعليق الممجد علي مؤطا محمد). 

 ��f"�!�) و قرشي در �X�f�� )1/74>�ابن عابدين در  -2�^�w �A !�MB� �$����� )347 و در مورد (

 زمان خود، ايشان و برادرش مرجع اهل بلخ بودند. دست بود، و در  ايشان گفته است: او محدثي چيره

3- �!�"�f� YZ��' �A !�3��� 1K��"��« )116 .( 

4- �qK���� �b���) و 6/93( ���*"B� Y9/« )1/28 .( 

5- �1K��"��� )116 :و بر آن تعليق جالبي دارند بدين شرح (  

هر كس در نماز رفع « د:گوي مي /ابوحنيفهبريم كه به نقل از  و از اينجا ما به بطالن روايت مكحول پي مي«

زيرا عصام بن يوسف از همنشينان ابويوسف است و در حضور ايشان، رفع » شود يدين بكند نمازش باطل مي

شدند. همچنين معلوم  داشت عصام و ابويوسف از آن اطالع مي كرد و چنانچه روايت فوق، صحت مي يدين مي

تر در يك يا چند مورد، سخن امام مذهب خويش را رها كند از  دليل قوي شد كه احياناً اگر يك حنفي به خاطر

بن يوسف در  شود بلكه اين عين تقليد و پيروي از امام است، همانطور كه عصام تقليد و از حنفي بودن بيرون نمي

ادامه  رود. و در عمل نمود با اين حال او از حناف به شمار مي /مسأله رفع يدين بر خالف مذهب ابوحنيفه

تر، سخن امام  اي به خاطر دليل قوي به خدا بايد پناه جست از نادانان زمان ما؛ كه اگر كسي در مسأله د:نويس مي

نماياني  اي نيست بلكه از عالم كنند!! از عوام گاليه مذهب خويش را رها كند، او را از تقليد و از مذهب بيرون مي

 . »ه داريمماند، گالي كه رفتارشان به رفتار عوام مي
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كنيد، زيرا همة ائمه  مخالفت با توصيه و روش امام مذهبي است كه شما از آن پيروي مي

اند كه هر گاه سخنانشان با سنت صحيح مخالفت داشت، آنها را ترك كنند و  تأكيد داشته

  نت صحيح، عمل نمايند. بر س

اي اختالف نظر پيش آمد، به  خداوند نيز به ما دستور داده است كه هر گاه در مسأله

  رجوع نماييم :  صداوري پيامبر

� ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm xx xx8888θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyssss ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt tt���� yy yyffff xx xx©©©© óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω 

(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& %%%% [[ [[`̀̀̀tt tt���� yy yymmmm $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ � )65 / نساء(  

آيند مگر زماني كه تو را  نه، سوگند به پروردگارت كه آنان مؤمن به شمار نمي«

در اختالفاتشان داور قرار دهند، پس از داوري تو، ماللي به دل راه ندهند و 

  ». كامالً تسليم رأي تو باشند

   ت:ي بندگاني قرار دهد كه در مورد آنان فرموده اس به اميد اينكه خداوند ما را در زمره

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%%xx xx.... tt ttΑΑΑΑöö ööθθθθss ss%%%% tt ttÏÏ ÏÏΖΖΖΖÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999$$ $$#### ####ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### þþ þþθθθθãã ãããããã ßß ßßŠŠŠŠ ’’’’nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!!$$ $$#### ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθßß ßß™™™™uu uu‘‘‘‘uu uuρρρρ uu uu////ää ää3333 óó óóssssuu uu‹‹‹‹ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝßß ßßγγγγoo ooΨΨΨΨ÷÷ ÷÷����tt tt//// ββββrr rr&&&& 

(( ((####θθθθää ää9999θθθθàà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèèss ssÛÛÛÛrr rr&&&&uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ××××‾‾ ‾‾≈≈≈≈ss ss9999'' ''ρρρρéé éé&&&&uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝèè èèδδδδ tt ttββββθθθθßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø����ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999$$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜãã ããƒƒƒƒ ©© ©©!!!!$$ $$#### 

…………ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθßß ßß™™™™uu uu‘‘‘‘uu uuρρρρ || ||····øø øøƒƒƒƒss ss††††uu uuρρρρ ©© ©©!!!!$$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø))))−− −−GGGG tt ttƒƒƒƒuu uuρρρρ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ××××‾‾ ‾‾≈≈≈≈ss ss9999'' ''ρρρρéé éé''''ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝèè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ââ ââ““““ÍÍ ÍÍ←←←←!! !!$$$$ xx xx����øø øø9999$$   )52-51 / نور(  � ####$$

ميان  صهنگامي كه مؤمنان به سوي خدا و رسولش فراخوانده شوند تا پيامبر«

شنيديم و اطاعت كرديم.  د:گوين آنان داوري كند، سخنشان تنها اين است كه مي

ي از خدا و پيغمبرش پيروي كند و از و ايشان رستگاران واقعي هستند. و هر كس

  ». شوند خدا بترسد (و از نافرماني او) پرهيز نمايد، چنين كساني، كامياب مي

  . ق ه 1370اآلخر،  جمادي 13دمشق 

  

  چند شبهه و پاسخ آن 
اي كه من حدود ده سال پيش آن را بر اين كتاب نوشته بودم و بعداً  اين بود مقدمه

در ميان صفوف جوانان مؤمن، تأثير خوبي داشته است و آنان  متوجه شدم كه به راستي
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را در دينشان به وجوب بازگشت به منبع زالل شريعت يعني كتاب خدا و سنت 

  پيامبرشان راهنما بوده است. 

و بحمداهللا روز به روز بر تعداد جوانان عامل به سنت، افزوده شده است تا جايي كه 

  اند.  به پيروان سنت معروف شده

اما در ميان همين جوانان، كساني بودند كه گرچه بعد از خواندن اين همه آيه و 

گونه ترديدي نداشتند ولي به  حديث و سخن ائمه در مورد رجوع به سنت صحيح، هيچ

شنيدند حاضر نبودند عمالً  خاطر برخي شبهات كه از سوي بعضي از شيوخ مقلدين، مي

نمايند. از اينرو بر خود الزم دانستم كه برخي  وارد معركه شوند و بر سنت صحيح، عمل

از آن شبهات و پاسخ آنها را در اينجا يادآور شوم تا اين دسته از جوانان نيز وارد ميدان 

  عمل شده و سرانجام به اميد خدا در زمره رستگاران درآيند. 

  

   1شبهه 

امور  در تمام صاهللا ترديد بازگشت به سنت و روش رسول بي د:گوين بعضي مي

خصوصاً در بخش عبادات مانند نماز كه توفيقي واجب و ضروري. ست ا دين، امري

  گونه نقشي در آنها ندارد؛  بوده و رأي و اجتهاد، هيچ

كنند، بلكه آنها  ولي چرا علماي مقلد، ما را به چنين چيزي تشويق و راهنمايي نمي

نان گنجايش اين اختالفات در اصرار دارند كه همچنان در اختالف بايد ماند و به گمان آ

� /�!�شريعت به امت داده شده است و در اين مورد حديث مشهور *�� ��*O��  را بر

آورند، كه اين حديث، خالف روش شما است چه در اين كتاب و چه در ديگر  زبان مي

  آيا شما در اين مورد، توضيحي داريد؟ هايتان.  كتاب

  جواب : 

چنانكه اساس است.  باشد بلكه باطل و بي ث فوق، صحيح نمياوالً بايد گفت كه حدي

من سندي صحيح يا ضعيف و حتي موضوع، « ت:عالمه سبكي در مورد آن گفته اس

  ». براي اين حديث، نيافتم
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�!� ه:چنانكه با اين عبارت نيز آمده است ك ���� Y�� ���b - ��*O� � �� ���b -
Y*.1*$� Y*.1*a� Y �¢,�A ;j�J����0�. اولي كامالً باشند،  و اين دو حديث نيز صحيح نمي

سلسله األحاديث «اساس، و دومي، موضوع است. براي تفصيل بيشتر در اين مورد به  بي

  ) مراجعه شود. 58/59/61(شماره » الضعيفة و الموضوعة

حديث فوق ضمن اينكه ضعيف است با نص قرآن نيز مخالفت دارد. زيرا ثانياً : 

متعدد، مسلمانان را به وحدت و دوري از تفرقه و اختالف در دين، امر قرآن، در آيات 

   د:فرماي نموده است. چنانكه خداوند مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ãããããã tt tt““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt±±±± øø øø���� tt ttGGGG ss ssùùùù || ||==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 çç ççtttt†††† ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ �  ) 46 /انفال(  

  ». رود شويد و ابهت شما از بين مي با همديگر اختالف نكنيد كه سست مي«

   ت:همچنين فرموده اس

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅ2222 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 

(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ $$$$ YY YYèèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© (( (( ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... ¥¥ ¥¥>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö‰‰‰‰ yy yy‰‰‰‰ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ãã ããmmmm ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù �  ) 32-31 /روم(  

از مشركيني كه آيين خود را پراكنده و بخش بخش كردند و گروه گروه شدند، «

  ». استرد، خوشحال مباشيد. هر گروهي از روشي كه دا

   ت:و نيز فرموده اس

� ωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ää9999#### tt tt““““ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ���� ÎÎ ÎÎ==== tt ttGGGG øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ zz zzΜΜΜΜ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ yy yy7777 •• ••////uu uu‘‘‘‘ �  ) 119-118 /هود(  

   د:فرماي در اين آيه خداوند به تصريح مي

  ». كساني كه مشمول رحمت خداوند باشند، اختالف نخواهند كرد«

  به حساب بياوريم؟! پس اختالف، كار اهل باطل است چگونه آن را رحمت 

بنابراين روشن شد كه اين حديث، هم از نظر سند و هم از نظر معني، صحيح 

  باشد و نبايد آن را دستاويزي براي عمل نكردن به قرآن و سنت قرار داد.  نمي
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   2شبهه 

با ي بزرگوار، در مسائل   اگر اختالف در دين، ممنوع است؛ پس چرا صحابه و ائمه

  اند؟ ظر داشتهيكديگر اختالف ن

  جواب : 

فرق اول در سبب  د:ميان اختالفات صحابه و اختالفات متأخرين، دو فرق وجود دار

  اختالف، و فرق دوم در اثر و نتيجه آن است. 

اختالف صحابه با يكديگر، اختالف برداشت بود كه چنين اختالف طبيع و ناگزير 

وشن شدن حق، بر رأي خود باشد و هيچ يك از آنان قصدي نداشت و در صورت ر مي

  كرد.  پافشاري نمي

اي دليل  چنين نيست. چه بسا براي آنان در مسألهاما اختالف موجود بين مقلدين، 

كند،  وجود دارد و رأي مذهب مقابل را تأييد مي صروشن از كتاب خدا و سنت پيامبر

از كنار آن  گويد، ولي آنان بدون هيچ مدرك و دليلي جز اينكه مذهبشان چيزي ديگر مي

بدان مبعوث  صگذرند. پس گويا مذهب، اصل و اساس و ديني است كه محمد مي

  شده است و مذهب مقابل، ديني منسوخ شده است! 

كنند، آنها هر يك از مذاهب (چهارگانه) را دين  برخي ديگر كامالً برعكس عمل مي

ئله به قول يكي از هر فرد مسلمان، مختار است در هر مس د:گوين دانند و مي مستقلي مي

مذاهب، عمل كند، زيرا سرچشمه سخنان همه آنان، شريعت اسالم است. بايد گفت كه 

� /�!�هر دو گروه ياد شده براي ماندن در اختالف، به همان روايت باطل *�� ��*O�� 
كه اختالف به خاطر اينكه در آن، براي كنند  گونه توجيه مي كنند و آن را اين استدالل مي

  سهولت و وسعت وجود دارد، رحمت است!  امت

ما قبالً در اين مورد توضيح داديم و در رد آن از آيات صريح استفاده كرديم و اينك 

  شويم :  سخنان برخي از ائمه را در اين مورد يادآور مي
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در اختالف صحابه، آنطور كه  د:گفتن بن ليث مي شنيدم كه مالك د:گوي ابن قاسم مي

درست، و سهولت و گنجايش (عمل) نيست، زيرا يقيناً يك طرف  پندارند بعضي مي

   1طرف ديگر، نادرست بوده است.

از اگر شخص مورد اعتمادي، حديثي  د:از امام مالك پرسيدن د:گوي اشهب مي

سوگند، به خدا نه،  د:توان فوراً به آن عمل نمود؟ فرمو براي ما بيان كند، آيا مياصحاب، 

د، و حق، هميشه يكي است. آيا ممكن است دو سخن متضاد، مگر اينكه حق گفته باش

   2».يقيناً يكي از آنها حق خواهد بودحق باشند؟! 

با  صاصحاب رسول خدا« د:گوي امام مزني كه يكي از ياران امام شافعي است، مي

دانستند  اختالف نظر داشتند و بعضي از آنها سخنان بعضي ديگر را نادرست مييكديگر، 

نمودند. پس اگر سخنان  كردند و گاهي شديداً رد مي ديگر را نقد و بررسي ميو آراء يك

  . »كردند بود، نبايد چنين مي همه آنان بر حق مي

در مورد نماز خواندن در يك قطعه پارچه، با  تبن كعب و ابن مسعود چنانكه ابي

در  ت:گف ديد اما ابن مسعود مي در آن اشكالي نمي بن كعب ابي  هم اختالف كردند، 

زمان سابق به خاطر كمبود لباس، اشكالي نداشته است ولي اكنون كه لباس فراوان است، 

كه  صدو تن از ياران پيامبر د:ناراحت شد و فرمو تاين كار شايسته نيست. عمر

است و اگر از اين  بن كعب ابياند با هم اختالف دارند، حق با  مردم چشم به آنها دوخته

  كنم.  ن مسأله اختالف ايجاد كند با او چنين و چنان رفتار ميپس ببينم كسي در اي

گويند اگر دو  باشند و مي به كساني كه معتقد به جواز اختالف مي د:افزاي امام مزني مي

اي اجتهاد نموده، يكي آن را حالل و ديگري حرام بداند، سخن هر دو  مجتهد در مسأله

براي اين ادعا داريد يا از روي قياس سنت بر حق است، بايد گفت آيا دليلي از قرآن و 

گوييد؟ يقيناً چنين دليلي در دست ندارند، زيرا قرآن و سنت شديداً مردم را از  اين را مي

كنند. و اگر اين سخن از روي قياس باشد بايد پرسيد كه بر اساس كدام  اختالف، منع مي

_________________________________________________________________________ 

� ����Y)&�� 2ابن عبدالبر در  -1��Z� )2/81  82و .( 
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باشند،  اصل و مرجع ميايد در حالي كه قرآن و سنت كه  اصل، دست به اين قياس زده

   1».اند چنين چيزي را منع كرده

آنچه شما از امام مالك نقل كرديد كه حق، يكي است و تعدد را  د:اگر كسي بگوي

) 1/89» (المدخل الفقهي«خالف چيزي است كه استاد زرقاع در كتاب خود پذيرد  نمي

الرشيد  از ايشان، هارونهنگامي كه منصور و بعد « د:نويس از ايشان نقل كرده است. او مي

تصميم گرفتند كه مؤطا امام مالك را به عنوان قانون قضايي دولت عباسي تعيين كنند، 

با  صدر مسائل فرعي، اصحاب رسول خدا د:امام مالك مانع اين كار شد و فرمو

يكديگر اختالف نظر داشتند و همه با آراي خود در شهرهاي مختلف متفرق شدند و 

  ». آنها بر حق استرأي هر يكي از 

و رأي هر يكي بر حق «گويم : اين قصه، مشهور است ولي جمله  بنده (آلباني) مي

وجود ندارد، جز روايتي كه ام،  در هيچ يك از رواياتي كه من به آن دست يافته» است

) با سند مقداد بن داوود كه ذهبي او را در ضعفا ذكر نموده، 6/332» (الحليه«ابونعيم در 

(هر كدام به گمان خود  �� �0 ��1 
"7> �<�=�است و آن بدين صورت است آورده 

  را ساقط نموده است. » به گمان خود» «المدخل الفقهي«بر حق است) كه صاحب 

به هر صورت نسبت اين جمله به امام مالك، ضعيف است و در مقابل جمله سابق 

چيز باشد؛  از ايشان ثابت ميو با سند صحيح ...» حق يكي است و  د:ان ايشان كه فرموده

  قابل توجهي نيست. 

كنند كه در يك مسأله دو  آنطور كه برخي ادعا مياگر  د:گوي مي) 2/88ابن عبدالبر (

حق دانست، پس چرا سلف صالح امت، آراء و فتاواي يكديگر توان بر  رأي متضاد را مي

توان دو شيئي متضاد  نمي بنابراين بايد اذعان كرد كهكردند؟  را در برخي موارد، نقض مي

   ت:را حق دانست. شاعر چه خوش سروده اس

  گيرد.  ترين محاالت اينست كه اجتماع ضدين در يك وقت، صورت  محال ه:ترجم

_________________________________________________________________________ 
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اي ثابت نيست، چرا ايشان  در صورتي كه از امام مالك چنين گفته د:كسي بگوياگر 

  با پيشنهاد منصور، مخالفت نمودند؟ 

روايتي است بهترين روايت در مورد مخالفت امام با اين طرح،  ت:در پاسخ بايد گف

�1a z����� �2 � ت:نقل كرده اس) 31» (شرح اختصار علوم الحديث«كه حافظ ابن كثير در 
�3�)� �)��
 � ���X- �)� ��&)�w� � ��&N�  ،آوري نموده و به دست  چيزهايي را جمع(مردم

كه اين گفته ـ به قول ابن كثير ـ بيانگر علم وسيع  اند كه ما از آن اطالعي نداريم). آورده

  باشد.  و انصاف ايشان مي

بدين صورت ثابت شد كه اختالف، ماية شر است نه سبب رحمت. با اين توضيح كه 

مانند اختالفي كه شود  برخي از اختالفات باعث مؤاخذه و تنبيه انسان نزد پروردگار مي

گردد، مانند  و برخي ديگر باعث مؤاخذه نمي برند مذهبيون متعصب در آن به سر مي

ي آنان  اختالف صحابه و ساير سلف صالح و ائمه. اميدواريم خداوند ما را در زمره

  حشر نمايد و به ما توفيق پيروي از آنها را عنايت فرمايد. 

ميان مقلدين با اختالفي كه در ميان صحابه وجود پس روشن شد كه اختالف موجود 

كند. چون آنها در برخي مسائل ناگزير به اختالف بودند و در عين حال  فرق ميداشت، 

  كردند اختالف را برطرف نمايند و راه وحدت را در پيش گيرند.  سعي مي

هاي فراوان براي وحدت وجود دارد، همچنان به اختالف  اما مقلدين، با اينكه راه

  اند.  ادامه داده و به آن راضي شده

فرق زيادي ميان اختالف سبب و اما از نظر عواقب و اثر نيز  اين بود فرق از نظر

  و اختالف ديگران وجود دارد. صحابه 

وحدت كلمه را كردند  زيرا صحابه با وجود اختالفات فراوان در مسائل فرعي، سعي مي

گذاشتند كوچكترين خللي در يكپارچگي آنان رخ دهد، به طور مثال :  حفظ كنند و نمي

جهري با آواز بلند خواند اما گروه ديگري اهللا را بايد در نمازهاي  ند كه بسمبرخي معتقد بود

دانستند و بعضي آن را مستحب  گفت بايد آهسته خواند، بعضي رفع يدين را مستحب مي مي

و گروه ديگر آن را ناقض دانستند  دانستند، برخي دست زدن به زن را ناقض وضو مي نمي
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خواندند و به خاطر  همه آنان پشت سر يك امام نماز مي دانست و ... با اين حال، نمي

  كردند.  گونه اختالفات از نماز خواندن پشت سر يكديگر پرهيز نمي اين

مقلدين كامالً برعكس است كه در اثر آن، مسلمانان در بزرگترين ركن اما اختالفات 

امامي كه اسالم بعد از توحيد يعني در نماز، متفرق شده و حاضر نبودند پشت سر 

كرد نماز بخوانند، به دليل اينكه نمازش طبق  اش با مذهب آنان فرق مي مذهب فقهي

   1شد. شرايط مذهب او باطل و يا مكروه مي

اند. تا جايي كه در مسجد  هاي مشهور مذاهب، اين را تصريح كرده چنانكه كتاب

چهارگانه  جامع (در حرم الهي) چهار مصلي قرار داشت و هر يك از پيروان مذاهب

  ايستادند تا پشت سر ايشان نماز بخوانند.  منتظر امام مذهب خويش مي

شافعي  باحتي اختالفات توسط برخي از مقلدين به جايي كشيده شد كه ازدواج حنفي 

را داشت به » مفتي الثقلين«را ممنوع كردند، سپس يكي از علماي مشهور حنفي كه لقب 

را جايز دانست آن هم دليلي براري اين كار ن شافعي زخود جرأت داد و ازدواج حنفي با 

يقيناً معني اين فتوا آنست ـ چنانكه  2نيافت جز اينكه آنها را به اهل كتاب قياس نمود!

هايشان نيز بر آن داللت دارد ـ كه ازدواج مرد شافعي با زن حنفي  عبارات برخي از كتاب

  باشد!  جايز نمين مسلمان، جايز نيست همانطور كه ازدواج مرد اهل كتاب با ز

و تأثيرات زشت اين بود مشتي از خروار كه براي عاقالن كافي خواهد بود تا به نتايج 

گونه  بر خالف اختالفات سلف صالح كه هيچاختالفات مقلدين و متأخرين پي ببرند. 

تأثير نامطلوبي براي امت، در برنداشت. از اينرو آنان همچون متأخرين مشمول مصداق 

باز داشته است، نخواهند بود. خداوند همه ما را به راه ياتي كه از اختالف در دين آ

  راست رهنمون گردد. 

_________________________________________________________________________ 
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ماند و بر غير مسلمان تأثير  و اي كاش اين اختالفات در ميان خود مسلمانان باقي مي

گذاشت ولي متأسفانه اينطور نشد، بلكه عواقب آن از مسلمانان فراتر رفته و در  نمي

  مواقع مانع دخول كفار به دين اسالم شده است. برخي 

يكي از سخنرانان  د:نويس ) مي200(ص » ظالم من الغرب«استاد محمد غزالي در كتابش 

برگزار گرديد، سؤالي را مطرح كرد كه   هاي آمريكا در كنفرانسي كه در يكي از دانشگاه

اسالم را مطابق با كدام مسلمانان، « ت:شود. وي گف هميشه از جانب مستشرقين عنوان مي

  ».تعاليم به جهانيان معرفي خواهند كرد و آنها را بدان دعوت خواهند نمود؟

  گونه كه شيعه امامي و زيدي اسالم را فهميده است؟ تعاليم اهل سنت يا آنآيا مطابق 

باشند؛ گاهي در يك مورد،  مضافاً، هر يكي از اينها دچار اختالفات داخلي فراوان مي

انديشند در حالي كه گروه ديگري در همان  مسلمانان، روشنگرانه و مدرن مي ازبرخي 

  انديشد.  و خشك ميمورد، متحجرانه 

نمايند  شدگان به اسالم را دچار سرگرداني مي خالصه اينكه داعيان اسالم، دعوت«

   1».رندب زيرا خود، در حيرت و سرگرداني به سر مي

_________________________________________________________________________ 

كه خود نيز از ثابت نمود  ����e.1f� �$� � <^"�� �$� |� !�7اخيراً غزالي در برخي از كتابهايش مانند  -1

مورد  هايي كه در  برند! قبالً نيز ما در خالل بحث آن جمله داعياني است كه در سرگرداني به سر مي

برد و در  زديم كه ايشان در سرگرداني به سر مي هايش حدس مي ائل فقهي با او داشتيم و از كتابمس

ت و سقم احاديث مورد حديث، دچار انحراف شده است و بر اساس عقل خويش به بيان صح

بيند كه به علم حديث و قواعد مخصوص آن و به متخصصين  پردازد. ايشان براي اين كار، نيازي نمي مي

پذيرد گرچه ضعيف باشد و آنچه را كه با  فن مراجعه كند بلكه آنچه را كه با عقلش درست دربيايد، مي

نكه خود در اين مورد در پي عليه باشد چنا پذيرد گرچه صحيح و متفق عقلش درست درنيايد نمي

  ام تصريح نموده است.  نوشته ���o7�� <^Aاي كه بنده بر كتاب ايشان  مقدمه

بنده احاديث اين كتاب را بنابر درخواست خود ايشان به واسطه يكي از برادران يكي از برادران ازهري، 

اي قايل است و  اهميت ويژه صاتحقيق و تخريج نمودم به گمان اينكه ايشان براي سنت و سيرت پيامبر خد

e.?�U- ��U $#� �خواهند آنچه را كه واقعيت ندارد در آن درج نمايند. ولي ايشان بعداً تحت عنوان  نمي
g�*���� اند، از روش ويژه خود در مورد تصحيح و تضعيف احاديث سخن  ضمن اينكه تخريج شده را ستوده
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بدون در نظر گرفتن سند، به صحت و ضعف آن پي برد كه گاهي توان از متن حديث  اند به نظر ايشان مي گفته

  ممكن است حديث صحيح مورد قبول نيفتد ولي حديث ضعيف، پذيرفته شود. 

گونه تحقيقات علمي چندان اهميتي ندارد به خاطر اينكه  اين د:خواهد به خواننده كتاب خود بگوي ايشان مي

حيح را شخصي نقد كرده و مورد قبول واقع نشود. اينطور ها متفاوت است، ممكن است متن حديث ص ديدگاه

اي از هواها و خواهشات است كه منوط به آراي اشخاص  شود كه به نظر ايشان دين مجموعه معلوم مي

گونه ضابطه و قانوني وجود ندارد. بايد گفت كه علماي اسالم به اتفاق، چنين روشي را مردود  باشد و هيچ مي

(سند و اسناد، جزو دين است  »�;���X�� ��X R� ��^� ?��9;� ;��� R.1�� R� ?��9كه : دانند و برآنند  مي

كرد). ولي آقاي محمد غزالي ـ خداوند  خواست بيان مي داشت هر كس هر چه دلش مي اگر سند وجود نمي

�هدايتش نمايد ـ در بسياري از احاديث كتابش o7��@( ر احاديث را از همين روش استفاده نموده است؛ اكث

باشند، اما با  اند نيز برخي ضعيف و غير قابل قبول مي بدون ذكر سند آورده است و آنهايي كه با سند ذكر شده

كه منهج معتدلي را در پيش گيرم كردم  من سعي مي د:گوي اين حال، نويسنده با افتخار تحت عنوان مذكور مي

ام اخباري را گردآوري  در اين ميدان موفق شده و توانستهگمان  و به مصادر مورد احترام، اعتماد كنم كه بي

  كنم كه هر دانشمند آگاهي به آن مطمئن گردد)! 

ايد؟ آيا مطابق  حال اگر از ايشان سؤال شود شما طبق كدام قاعده و قانون دست به چنين اجتهادي زده

  باشد؟ با علم اصول حديث كه تنها راه شناخت سند صحيح مي

ام، ندارد. كه چنين  ز اينكه بگويد در اين مورد به رأي شخصي خويش اعتماد نمودهيقيناً پاسخي ج

هاي صحيح را تضعيف نموده و برخي  اعتمادي و روشي، يقيناً باطل است به دليل اينكه برخي از روايت

از روايات ضعيف را تصحيح نموده است حتي روايات شيخين را در برخي موارد تضعيف نموده است 

ام كه در چاپ اول آن را درج نموده ولي در  بنده اين را در مقدمه تحقيقم بر كتاب ايشان نوشته چنانكه

هاي بعدي آن را حذف كرده است. و برخي از برادران معتقد بودند كه هدف ايشان از درخواست  چاپ

آن دسته از براي تحقيق و تخريج احاديث كتاب، توسط بنده فقط به خاطر اين بوده است تا كتابش نزد 

  نهند، به فروش برسد.  خوانندگان كه به زحمت خادمين سنت ارج مي

براي همگان روشن  »���7! �����.! �| -$� ��"^> � -$� ��e.1fو از كتابي كه اخيراً منتشر كرده بنام 

باشند و براي زحمات علماي حديث در مورد بيان صحت و سقم  شد كه ايشان معتزلي المنهج مي

هاي علمي فقها و اصول و قوانيني كه وضع  ش كوچكترين ارزشي قايل نيست همچنين به كاو احاديث،

گونه بهايي قايل نيست كه بحمداهللا برخي از برادران فاضل همچون دكتر ربيع مدخلي در  اند هيچ نموده
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اثر عالمه محمد » لسلطان الي مسلمي بالديابانهديه ا«ي  ي رساله مقدمه همچنين در

سكونت بعضي از مسلمانان ژاپن كه در توكيو و اوزاكا « ت:آمده اس /سلطان معصومي

حقيقت دين اسالم چيست؟ مذهب يعني چه؟ و آيا  ه:اند ك كرده الؤدارند، از من س

انه بشود شود الزم است كه پيرو يكي از مذاهب چهارگ براي كسي كه تازه مسلمان مي

يا خير؟ به خاطر اينكه در اين مورد اينجا اختالفي رخ داده است؛ گروهي از روشنفكران 

توكيو مراجعه نمودند. » جمعيت مسلمانان«كه قصد داشتند مسلمان بشوند به » يابونا«

 صگفتند بايد اينها حنفي بشوند زيرا ابوحنيفه چراغ امت محمد مسلمانان هندي مي

گفتند اينها بايد مذهب شافعي را اختيار  اندونزي ساكن در اينجا، مين است. اما مسلمانا

هاي تازه وارد، با ديدن اين معركه دچار ترديد گشتند و خالصه اينكه  ژاپنيكنند! 

  ». ي مذهب، سدي بر سر راه ايمان آوردنشان قرار گرفت! مسئله

  

   3شبهه 

ك اقوال مخالف سنت، پندارند كه هدف ما از دعوت به سوي سنت و تر برخي مي

ي اسالم به باد فراموشي سپرده شود و از اجتهاد و آراي آنها  اينست كه سخنان ائمه

  اي نشود.  گونه استفاده هيچ

در مورد دهيم. اين پندار  اي نمي : ما هرگز به خود، چنين اجازهگويم بنده با جرأت مي

ز اول مقدمه تا اينجا گفته شد، دعوت ما كامالً بيهوده و باطل است شما اگر با آنچه كه ا

پي خواهيد برد. زيرا هدف دعوت ما اينست كه دقت كنيد، بيشتر به بطالن اين گمان، 

دين را در مذهب، خالصه نكنيم يا به عبارتي، مذهب را دين نسازيم و جايگاه كتاب 

رآن را به آن واگذار نكنيم كه به هنگام تنازع و اختالف به جاي ق صخدا و سنت پيامبر

  و سنت، به مذهب رجوع كنيم. 

                                                                                                                                                    

��/ �&(B� Y&�بن عبدالعزيز بن محمد آل شيخ در كتاب  و صالح 11و  9شماره  »��JB$�1مجله افغاني 
����H�� اند.  به نحو مطلوب، سخنان وي را رد كرده� 
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آنها براي استنباط احكام در  د:كنن چنانكه برخي از فقها و مفتيان معاصر چنين مي

مورد رويدادهاي جديد و احوال شخصي و همچنين مسائل جديد نكاح و طالق، لزومي 

بينند كه براي تشخيص حق از باطل و ثواب از خطا به كتاب خدا و سنت  نمي

اجعه كنند بلكه بر اساس نصوص همان كتاب فقهي به استنباط احكام مر صپيامبر

كند يا اين  چنين اقتضا ميي اينكه اختالف، رحمت است يا مصلحت  پردازند، به بهانه مي

  تر خواهد بود و يا رخصت چنين است و ... .  براي مردم، آسان

هر چه بدي اگر بر رخصت هر عالم، عمل كني، « د:ان زيبا گفته /سليمان تيمي

مطلب فوق، اجماعي است كه هيچكس « د:گوي عقبه مي. 1»است در تو جمع خواهد شد

  ». خالف آن را گفته است

كنيم، اجماع امت نيز آن را قبول  پس معلوم شد آن چيزي كه ما قبول نداريم و رد مي

  كند.  ندارد و رد مي

مسائل ها براي فهميدن اما رجوع به سخنان ائمه و كمك گرفتن و استفاده از آراي آن

تصريح نشده يا نياز به توضيح داشته  صاختالفي كه حكم آن در كتاب خدا و سنت پيامبر

باشد، امريست غير قابل انكار كه ما نيازمند آن هستيم و دوستان خود را به آن توصيه 

  سودمند خواهد بود.  صكنيم. يقيناً آن، براي پيروان راه كتاب خدا و سنت پيامبر مي

پس اي « د:نويس اي دارد و مي هاي ارزنده توصيهدر اين مورد، عالمه ابن عبدالبر 

بر تو است كه اصول را فرابگيري و به آن توجه كافي نمايي، زيرا كسي كه به برادر! 

و تفسير احكام صريح قرآن و سنت، توجه كند و از سخنان فقها نيز در راه اجتهاد 

كوركورانه تقليد بگيرد البته از هيچ يك از آنان،  كلمات و جمالت مشترك المعني كمك

اند، دست  ننمايد و به بهانه اينكه گذشتگان، بر سنت، اشراف داشته و همه چيز را گفته

برندارد بلكه همانند آنها به تحقيق و بررسي بپردازند و در پي فهم مسائل از تحقيق 

اطر اينكه اكثر سخنانش درست باشد و از آنان به خاطر افاداتشان تشكر نموده و به خ

بوده است، قدرداني نمايد و آنها را از لغزش، معصوم مپندارد (همانطور كه خودشان نيز 

_________________________________________________________________________ 

1- )2/91 -92 .( 
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دانستند). چنين كسي موفق است و راهرو راه  ها بري نمي لغزشگونه  خود را از اين

  رود.  و اصحاب به شمار مي صسلف صالح و پيرو سنت پيامبر

هد و به خود زحمت تحقيق در مورد سخنان فقها ندهد و از كه پا فراتر ن اما كسي

آنچه كه ذكر كرديم اعراض نمايد و با رأي خويش به مبارزه با اصول ثابت بپردازد و 

آنها را مطابق با مقياس ذهن خود، بسنجد پس او خود، راه را گم كرده و ديگران را نيز 

  گمراه خواهد كرد. 

ورتَر و از راه دهد، كديده بگيرد و بدون علم، فتوا كه همه اينها را نا همچنين كسي

آنچه كه ايشان بيان كردند حق و حقيقت است كه  ت:بايد گف. 1حق، دورتَر است

  گونه ابهامي در آن وجود ندارد.  هيچ

  

   4شبهه 

و آنها را از پيروي سنت در جايي كه سخن وهم ديگري كه نزد مقلدين، شايع است 

كنند با اين كار به  دارد، اين است كه آنها گمان مي ، باز ميمذهبشان مخالف با آن شد

وقتي  د:گوين اند. آنگاه مي اشتباه امام مذهب خود اعتراف كرده و از او عيبجويي كرده

ي  توان به امامي از ائمه چگونه ميتوان از يك مسلمان عادي، عيبجويي كرد،  نمي

  مسلمين، طعن وارد ساخت؟! 

  پندار باطلي؟ و علت چنين پندارهايي، انصراف از فقه سنت است.  چه ت:در پاسخ بايدگف

دهد؟ در حالي  اجازه چنين سخني را ميو گرنه، چگونه يك مسلمان عاقل به خود 

هر گاه حاكم (عالم) حكمي را بر اساس اجتهاد خويش، « د:فرماي مي صكه رسول خدا

رسد و اگر اشتباه  ميصادر نمايد، در صورتي كه حكمش درست باشد به او دو اجر 

   2».باشد باز هم يك اجر دارد

_________________________________________________________________________ 

 ). 2/172ابن عبدالبر، ( -1

 بخاري و مسلم.  -2
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��O, � د:گوي حديث فوق، بيانگر اين مطلب است كه معني شرعي سخن كسي كه مي
2�A� �1_ � ه:اين است كU�� _��Z- 2�A =�5-�  ،يعني زماني كه گفتيم فالني در اين اجتهاد

  رسد.  اجر مياشتباه كرده است، اين سخن، بيانگر آن است كه به ايشان يك 

كند كه  شود، در واقع، اعتراف مي ي متذكر مي پس كسي كه اشتباه عالمي را در مسئله

ترديد اين  توان طعن و تحقير ناميد؟ بي رسد. كجاي اين عمل را مي به او يك اجر مي

ي چنين  يك سوء برداشت و توهم باطل است كه بايد از آن دست برداشت زيرا دارنده

نمايد چون كه  ، ساير مسلمانان و ائمه و تابعين را طعن و تحقير مياعتقادي در واقع

كردند. و اگر ما اين  سلف صالح و بزرگان قوم در برخي موارد آراء يكديگر را نقض مي

نمودند، حتي خود  تحقير ميعمل را طعن و تحقير بناميم، گويا آنها يكديگر را طعن و 

�% �&�M_ � � د:عبير خوابي فرمودر مورد ت تخطاب به ابوبكر صپيامبر خدا -
 _�M&� ,�O-�1  .(بخشي از تعبير شما درست و بخشي، اشتباه بود)  

را داشته است؟  تقصد طعن و تحقير ابوبكر صاهللا توان گفت كه رسول ميآيا 

چه تأثير بدي اين وهم بر اذهان آنها گذاشته است كه حاضراند از حديث صحيح، چشم 

ن به معني نقض سخن امام مذهب است كه نوعي تحقير و بپوشند چون پيروي از آ

  شود.  احترامي به شخصيت ايشان تلقي مي بي

اند كه با اين وهم، از چاله  اند يا خود را به فراموشي زده دانم اينها فراموش كرده نمي

اند زيرا اگر پذيرفتن سخن شخص، به معني احترام و تعظيم، و رد كردن آن  به چاه افتاده

اند با سخن صحيح  عني طعن و تحقير آن شخص باشد، پس اينها چگونه حاضر شدهبه م

مذهب خويش، مخالفت كنند و سخن به خاطر پيروي از سخن  صاهللا و ثابت رسول

مذهب آنها مذهب را ولو اينكه مخالف با سنت صحيح باشد بپذيرند حال آنكه امام 

معصوم است  صپيامبر خدا شود اما معصوم نيست و طعن و تحقير كفر محسوب نمي

  ؟! گردد و طعن و تحقيرش، كفر محسوب مي

_________________________________________________________________________ 
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مقلدين براي اين اعتراض، پاسخي ندارند جز سخن معروفي كه همواره  ت:بايد گف

ما به امام خود اعتماد داريم و يقيناً ايشان از ما  د:گوين آن را دستاويز خود قرار داده و مي

   نسبت به سنت، آگاهي بيشتري داشته است.

هايي داريم اما به علت ضيق مقام به ذكر يكي از  ما براي اين سخن آنها، نيز جواب

  كنم كه به اميد خدا، كافي خواهد بود.  آنها بسنده مي

گويم : تنها امام شما نيست كه از شما نسبت به سنت، آگاهي بيشتري دارد بلكه  مي

اند.  ا از شما بهتر درك كردهها و هزاران امام ديگر نيز وجود داشته است كه سنت ر ده

پس اگر سنت صحيحي نقل شد كه مذهب شما با مقتضاي آن موافق نبود ولي يكي 

ي آشنا به سنت بر آن عمل كرده بود، شما طبق سخن خودتان بايد آن را  ديگر از ائمه

امام من بر اين عمل كرده است و من به امام خود  د:گوي بپذيريد زيرا مخالف شما نيز مي

تماد دارم. يقيناً امامي كه اين سنت را پذيرفته است شايستگي بيشتري دارد كه در اين اع

  مورد از وي پيروي شود. 

هاي صحيح و ثابت  : ما در اين كتاب، سنتگويم در پايان، به صراحت مي

اي  ايم و براي هيچ كس عذر و بهانه را در مورد نماز، گردآوري نموده صاهللا رسول

  ايم.  نگذاشتهبراي ترك آنها 

آن اتفاق داشته باشند بنابراين، شما هيچ موردي را نخواهيد يافت كه علما به ترك 

باشند با اين تفصيل كه  بلكه تمامي مسائل مطرح شده، نزد همه مسلمانان قابل قبول مي

اي در موردي دچار خطا  هر مسأله نزد گروهي از مسلمانان مورد قبول است. و اگر عده

باشند. زيرا به احتمال قوي، حكم منصوص به ايشان  معذور و مأجور مياند،  گشته

نرسيده يا از طريقي رسيده است كه نزد آنها اتمام حجت نشده و يا به خاطر عذري 

  عذرها نزد علما معروف است. گونه  ديگري بوده كه اين

ها كه نص صريح و صحيحي به دستشان برسد و اتمام حجت گردد،  اما براي بعدي

ماند و نبايد همچنان به تقليد امام خود، در آن مورد، پايبند  گونه عذري باقي نمي هيچ



  صروش نماز پيامبر     44

 

 

باشند بلكه واجب است كه از حكم منصوص و معصوم، پيروي نمايند. هدفي كه ما اين 

   د:فرماي مقدمه را به خاطر آن آورديم نيز همين است. خداوند در اين مورد، مي
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اطاعت كنيد هنگامي كه شما  صاي مؤمنان! دستور خدا را بپذيريد و از پيامبر«

كه ا به چيزي دعوت نمايد كه به شما زندگي (دنيوي و اخروي) بخشد بدانيد ر

اندازد (و انسان به بسياري از اهداف خود  خداوند ميان انسان و دل او جدايي مي

  ». شويد رسد) و بدانيد كه نزد خداوند، حشر مي نمي

كارساز  نمايد و هم اوست بهترين گويد و به راه راست هدايت مي مي خداوند حق را

  و مددكار. 

و آل و اصحابش و حمد و ستايش مرخدايي را  صو درود و سالم خدا بر محمد

  كه پروردگار عالميان است. 

  

  محمد ناصرالدين آلباني 

  . ق ه 20/5/1381دمشق 



 
iiiijjjjkkkk  

  

  استقبال قبله 
ايستاد. و در  هنگام خواندن نماز، چه فرض و چه نفل رو به قبله مي صرسول اكرم

آموخت به اوامر نمود  ه به يكي از اصحاب، شيوه صحيح نماز خواندن را ميحديثي ك

   1كه رو به سوي قبله كند.

در سفر، بر پشت مركب خويش نمازهاي نفل و همچنين نماز وتر را بدون رعايت 

   ت:سوره بقره به همين مورد اشاره شده اس 115چنانكه در آيه . 2كرد جهت قبله، ادا مي

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ss ssùùùù (( ((####θθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ èè èè???? §§ §§ΝΝΝΝ ss ssVVVV ss ssùùùù çç ççµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ «« ««!!!! $$   )115 /بقره (  � ####$$

  ». پس به هر سو كه رو كنيد، خدا آنجاست«

خواست سوار بر شتر، نماز نفل بخواند، ابتدا روي شتر را به سوي قبله  گاهي كه مي

   3داد. گفت سپس نمازش را در جهتي كه مسير حيوان بود ادامه مي نمود آنگاه تكبير مي مي

داد. با اين تفاوت كه در  وي مركب به صورت اشاره انجام ميركوع و سجده را ر

اگر در حال سواري برمركب، وقت نماز . 4برد تر از ركوع مي سجده، سرش را كمي پايين

   5خواند. ايستاد و نماز مي آمد و روي به قبله مي رسيد از حيوان فرود مي فرض مي

اده و سواره، بدون رعايت توان پياده، ايست نماز فرض را در حالت ترس شديد مي

�o � � ت:. چنانكه فرموده اس6قبله، ادا نمود��*�� �$ 	�
iA ���)*O� �\�z- ����� �/�X���1 .

  (هنگامي كه با دشمن درگير شديد با تكبير و اشاره، نماز را ادا كنيد). 

_________________________________________________________________________ 

�7�� ��<�بخاري و مسلم. اين حديث كه معروف به  -1���باشد در جاهاي متعدد اين كتاب از آن  مي »

 ل شده است (مترجم). استدال

 بخاري و مسلم.  -2

 ابوداود و ابن حيان.  -3

 احمد و ترمذي و ترمذي آن را صحيح دانسته است.  -4

 بخاري و احمد.  -5

 بخاري و مسلم.  -6
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�(!�و نيز فرموده است a g�HB� � ¤:B� |����2 ه (فاصله ميان مشرق و مغرب، قبل

  شود).  محسوب مي

همسفر بوديم، هوا سخت غبارآلود بود، در  صما با رسول خدا د:گوي مي تجابر

تعيين جهت قبله، با يكديگر اختالف نظر پيدا كرديم. هر يك از ما به جهتي نماز گزارد 

و در همان جهت نيز خطي بر روي زمين كشيد، بعد از اينكه هوا روشن شد. متوجه 

كسب تكليف كرديم.  صايم. از رسول خدا قبله نماز خواندهشديم كه خالف جهت 

نماز همه شما  د:ايشان به هيچ يك از ما دستور نداد كه نماز را اعاده كنيم بلكه فرمو

   3درست است.

خواند ولي (به علت تعلق  المقدس نماز مي ، ابتدا به سوي بيتصرسول اكرم

تا اينكه  4گرفت روي ايشان قرار مي ايستاد كه كعبه نيز پيش خاطرش به كعبه) طوري مي

   د:سوره بقره نازل گردي 144آيه 

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% 33 33““““ tt tt���� tt ttΡΡΡΡ || ||==== >> >>==== ss ss)))) ss ss???? yy yy7777 ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 uu uuθθθθ ãã ããΨΨΨΨ nn nn==== ss ssùùùù \\ \\'''' ss ss#### öö öö7777 ÏÏ ÏÏ%%%% $$$$ yy yyγγγγ9999 || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss???? 44 44 ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ uu uuθθθθ ss ssùùùù 

yy yy7777 yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� yy yyssss øø øø9999 $$   )144 / بقره(  � ####$$

بينيم (و آرزوي قلبي تو را براي  آسمان ميگاه گاهي به سوي  ما رو گرداندن تو را«

اي متوجه  داريم) پس تو را به سوي قبله نزول وحي جهت تغيير قبله، دريافت مي

  ». سازيم كه از آن خشنود خواهي شد و لذا رو به سوي مسجدالحرام كن مي

رو به كعبه نمود. چنانكه گروهي از مسلمانان  صپس از نزول اين آيه، رسول اكرم

در حال اداي نماز فجر بودند ناگهان مردي بر آنان  بر از تغيير قبله) در مسجد قباخ (بي

، وحي شده است كه رو به سوي كعبه صوارد شد و اطالع داد كه ديشب، بر پيامبر

                                                                                                                                                    

 بيهقي به شرط بخاري و مسلم.  -1

 اند.  ترمذي و حاكم و هر دو، آن را صحيح دانسته -2

 دارقطني، بيهقي و حاكم.  -3

كرده است، زيرا در مدينه با توجه به موقعيت جغرافيايي، ممكن  در مكه چنين مي صاهللا ظاهراً رسول -4

 المقدس را در پيش روي داشته باشد (مترجم).  نيست كه همزمان كعبه و بيت
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المقدس روي  كند، آنها (بدون اينكه نماز خود را سر بگيرند) در همان حال، از بيت

   1به كعبه نمودند. روبرتافته و به اتفاق امام خويش، 

  

  قيام 
  : مازها را به خاطر اين دستور الهينصرسول خدا

� (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! tt tt ÏÏ ÏÏFFFF ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ ss ss%%%% �  ) 238 /بقره(  

  ». و فروتنانه براي خدا به پا خيزيد«

نمود. به جز در سفر (چنانكه قبالً بيان گرديد) بر روي مركب خويش،  ايستاده ادا مي

  خواند.  نماز نفل مي

ي امتش جايز شد كه در صورت ترس شديد (و رويارويي با دشمن) در همچنين برا

هايشان نماز (فرض) را ادا نمايند. اين مطلب در آيات  حال راه رفتن و بر روي سواري

   ت:زير تصريح شده اس

� (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yymmmm ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44‘‘‘‘ ss ssÜÜÜÜ óó óó™™™™ ââ ââθθθθ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! tt tt ÏÏ ÏÏFFFF ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪ 

÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz »» »»ωωωω$$$$ yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ tt tt7777 øø øø.... ââ ââ‘‘‘‘ (( (( !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... 

ΝΝΝΝ àà àà6666 yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? šš ššχχχχθθθθ ãã ããΚΚΚΚ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �  ) 239-238 /بقره(  

در انجام نمازها و (به ويژه) نماز ميانه (نماز عصر) محافظت ورزيد و فروتنانه «

يا خطر ديگري) ترسيديد، پياده يا براي خدا به پا خيزيد. و اگر (به خاطر جنگ 

سواره نماز بخوانيد. اما هنگامي كه امنيت خود را باز يافتيد (نماز را به صورت 

دانستيد و خدا به شما آموخت،  معمول آن به جا آوريد و) براي آنچه كه نمي

  ». خداي را ياد كنيد

يك بار از آن نيز . و قبل 1خواند نمازها را در بيماري وفاتش نشسته مي صاهللا رسول

طر عذري، نشسته نماز خواند. مردم به ايشان اقتدا نمودند و پشت سر ايشان به خا

_________________________________________________________________________ 

 بخاري و مسلم.  -1
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نزديك بود « د:با دست، اشاره فرمود كه بنشينيد، پس از سالم، فرمو صايستادند، پيامبر

كنند؛  شما با من همان طور رفتاري كنيد كه مردم فارس و روم با پادشاهانشان رفتار مي

نشينند،  ايستند و پادشاهانشان بر روي تخت مي آنها در پيشگاه پادشاهان خود مييعني 

دوباره چنين نكنيد، امام براي آن است كه از او پيروي كنيد اگر امام به ركوع برود شما 

نيز به ركوع برويد و هر گاه سر (از ركوع و سجده) بردارد شما نيز سر، برداريد و هر 

نشسته سته نماز خواند، شما نيز كه پشت سر وي هستيد، نشوقت (به خاطر عذري) 

   2نماز بخوانيد.

  

  نماز بيمار 
 صمن مبتال به بيماري بواسير بودم از رسول خدا« د:گوي مي تبن حصين عمران

در صورت امكان) «( د:سؤال كردم، فرمو(در مورد چگونگي اداي نمازهاي خود) 

ه و باز هم اگر مقدور نبود، بر پهلو دراز ايستاده نماز بخوان و اگر ممكن نبود نشست

   3».كشيده نمازهايت را بخوان

 د:در مورد اداي نماز، به حالت نشسته، سؤال كردم. فرمو صهمچنين از ايشان

اداي نماز، به صورت ايستاده، فضيلت بيشتري دارد و نماز نشسته، نصف اجر ايستاده «

   4».نصف اجر حالت نشسته را داردرا دارد و نماز، به حالت خوابيده (بر پشت)، 

كند كه رسول  روايت مي تاين حكم نماز شخص بيمار است، چنانكه انس

خواندند،  با ديدن گروهي از مردم كه به خاطر بيمار بودن، نشسته نماز مي صخدا

                                                                                                                                                    

 ترمذي و احمد و ترمذي آن را صحيح دانسته است.  -1

 بخاري و مسلم.  -2

 بوداود و احمد. بخاري و ا -3

 بخاري، ابوداود و احمد.  -4
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� ��^��YK د:فرمو�  R� p>���� �)� 1��^�� �(همانا نماز نشسته، نصف اجر  �1��2  �

  را دارد).  نماز ايستاده

روزي به عيادت بيماري رفته بود ديد كه  صمده است كه رسول اكرمآدر روايتي 

بيمار، براي اداي نماز خود، متكايي در پيش رو نهاده است (تا بر آن سجده كند) رسول 

متكا را برداشت و به كناري نهاد. بالفاصله بيمار، قطعه چوبي را (كه در كنارش  صخدا

قطعه چوب را نيز از جلويش برداشت و  صاهللا بر آن سجده كند) رسولبود) برداشت (تا 

� ��/¥ � � %&�*9� 2� j�,A �;�.	� � ��J9 �&Z?� � د:خطاب به بيمار، فرمو)� �� 
[��0/ R� ]"U-�2  ،در صورت امكان بر زمين سجده كن و اگر برايت ممكن نيست)

  باشد).  تر از ركوعت ات كمي پايين اشاره كن. طوري كه سجده

  

  نماز خواندن در كشتي 

 �� K�a �3�A	_ � د:در مورد نماز خواندن در كشتي، سؤال شد؟ فرمو صاز رسول خدا
¤�H�� ��l 2- �;��3  .(ايستاده نماز بخوان مگر اينكه خطر غرق شدن وجود داشته باشد)  

از، بر بعد از اينكه پا به سن گذاشت و وزين شد، هنگام خواندن نم صپيامبر اكرم

   4كرد. ستوني تكيه مي

  

_________________________________________________________________________ 

احمد و ابن ماجه با سند صحيح. ناگفته پيداست كه اين حكم در مورد بيماري است كه با كمي زحمت  -1

 ). 2/468تواند ايستاده نماز بخواند براي چنين بيماري، ايستادن بهتر و نشستن نيز جايز است (فتح الباري،  مي

 ). 323الصحيحة، طبراني و بيهقي ( -2

دارقطني و حاكم. و حاكم آن را صحيح دانسته است و ذهبي با او موافقت نموده است. اين حكم، نيز  -3

 شود.  شامل نماز خواندن در هواپيما مي

 ). 319اند (الصحيح،  ابوداود و حاكم و ذهبي و حاكم آن را صحيح دانسته -4
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  جمع ايستادن و نشستن در نماز شب 
نمود.  ها را با نمازهاي طوالني در حال قيام و يا نشسته سپري مي شب صاهللا ل رسو

داد و نمازهاي را كه  آنها را نيز ايستاده انجام ميخواند ركوع  نمازهايي را كه ايستاده مي

   1كرد. ادا ميخواند آنها را نيز نشسته  نشسته مي

كرد و همين كه حدود  را نشسته شروع مينماز   صاهللا آمد كه رسول گاهي پيش مي

خاست و بقيه نماز را ايستاده  ماند برمي سي يا چهل آيه به پايان قرائتش باقي مي

رفت. و در ركعت بعدي نيز همان روش ركعت  و سجده ميخواند سپس به ركوع  مي

   2گرفت. قبل را در پيش مي

در اواخر عمر، يعني حدود يك سال قبل از وفات، سنن و نوافل را  صاهللا رسول

   4نشست. . و احياناً چهار زانو مي3خواند نشسته مي

  

  نماز خواندن با كفش 
. و اين عمل را 5خواند نماز ميگاهي با كفش و گاهي بدون كفش،  صاهللا رسول

\�  (�� -�Y01U د:براي امتش مباح قرار داد و فرمو��3 &)��� �- <�)&
 ��)�)A  � <�)Z/ |�
�oy 	T �\�.;�6. هايش را پوشيده  ايستند، كفش (هنگامي كه يكي از شما به نماز مي

هايتان كنار  (بگذارد) و يا دربياورد و ميان پاهاي خودش قرار دهد و با گذاشتن كفش

  ديگران، براي آنها ايجاد مزاحمت نكنيد). 

_________________________________________________________________________ 

 مسلم و ابوداود.  -1

 بخاري و مسلم.  -2

 مسلم و بخاري.  -3

 نسائي، ابن خزيمه و حاكم. -4

 ابوداود و ابن ماجه. امام طحاوي اين حديث را جزء احاديث متواتر ذكر فرموده است.  -5

 مسلم و احمد.  -6
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Y « د:فرمو و ميداد  ها مي به پوشيدن كفشگاهي با تأكيد، دستور  �¦iA ?�3��� ��"��O
Y3A�"O; � Y~�&
 �A 2��)>.;�1 موزه نماز  (با يهود مخالفت كنيد زيرا آنها با كفش و

  خوانند (شما بخوانيد).  نمي

هايش شروع نمود ولي در اثناي نماز، آنها را  نماز را با كفش صاهللا يك بار رسول

روزي  د:كن چنين روايت مي تن به نماز ادامه داد. ابوسعيد خدريدرآورد و همچنا

هايش را درآورد و  خوانديم ايشان در اثناي نماز، كفش نماز مي صاهللا پشت سر رسول

هايمان را درآورديم. پس از  كفش صبه كناري نهاد. ما نيز به پيروي از آن حضرت

آوريد؟ گفتيم : چون شما هايتان را در چرا شما كفش د:فرمو صاهللا نماز، رسول

هايت  جبرئيل به من اطالع داد كه كفش د:فرمو صاهللا هايتان را درآورديد. رسول كفش

اگر هايش بنگرد  هر گاه يكي از شما وارد مسجد شد، به كفش د:ناپاك است. سپس افزو

   2در آنها نجاستي مشاهده كرد آن را پاك كرد و سپس با آنها نماز بخواند.

آورد معموالً آنها را  هايش را براي اداي نماز، بيرون مي كفش صاهللا لگاهي كه رسو

گاه  هيچ د:فرمو . و در اين مورد به ديگران نيز مي3گذاشت خويش ميسمت چپ 

هايتان را سمت راست يا سمت چپ خويش، نگذاريد مگر اينكه سمت چپ، در  كفش

   4ن بگذاريد.كنارتان كسي نباشد. (بهتر است) آنها را در ميان پاهايتا

  

_________________________________________________________________________ 

 ابوداود و به تصحيح حاكم و تأييد ذهبي.  -1

 ). 284الغليل،  ابوداود، ابن خزيمه و حاكم. با تصحيح حاكم و با تأييد ذهبي و نووي (ارواء -2

 ابوداود، نسائي و ابن خزيمه با سند صحيح.  -3

ها ميان پاها در آن زمان به سبب كم حجم بودنشان مشكل  ابوداود، ابن خزيمه و حاكم. گذاشتن كفش -4

 ها دشوار است. واهللا اعلم (مترجم).  نبوده است اما امروزه چنين عملي به علت حجم كفش
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  نماز خواندن بر روي منبر 
نماز خواند (تا چگونگي خواندن نماز را به  1روي منبر صاهللا يك بار رسول

مسلمانان، بياموزد) و كيفيت آن بدين صورت بود كه ابتدا، روي منبر قرار گرفت و 

بعد مردم نيز تكبير گفتند و اقتدا نمودند، سپس همان جا به ركوع رفت و تكبير گفت، 

از اينكه سر از ركوع برداشت، (از منبر) پايين آمد و سجده نمود، آنگاه (براي ركعت 

دوم، به منبر) برگشت و در اين ركعت نيز همان روش ركعت اول را در پيش گرفت تا 

�  �&% $#� � د:اينكه نماز را به اتمام رساند سپس خطاب به مردم فرمو�
� !z����� � �¢- �.
���+,*� � � ���(اي مردم! من چنين كردم تا شما به من اقتدا نموده و شيوه  �2*&()��  �'

  نماز مرا بياموزيد). 

  

  در نماز  3وجوب ستره
ايستاد، كه فاصله ايشان با ديوار، به اندازة سه  چنان نزديك ستره مي صاهللا رسول

انست از تو رسيد كه يك گوسفند مي و هنگام سجده، اين فاصله، به حدي مي 4ذراع بود

�, � ;'�1U- L1_ .)�� �| .1.], � د:فرمو . و دائماً مي5آنجا عبور كند� �7�� ��� �;� ��>';
R.�^�� <&� �2iA ;<)'�^*)A ��- 2iA�6 .اي در پيش رو داشته باشيد، نماز  (بدون اينكه ستره

_________________________________________________________________________ 

داراي سه پله بود. بنابراين روش مسنون در منبر اين بوده كه  صاهللا ه منبر رسولدر روايتي آمده است ك -1

 ). 331- 2ها آن را به وجود آوردند (فتح الباري،  داراي سه پله باشد و بيشتر از آن بدعتي است كه اموي

 بخاري و مسلم.  -2

نمازگزار باشد و ميان او و  ستره به ديوار يا ستون و چوب يا هر چيز ديگري كه نزديك به محل سجده -3

 شود (مترجم).  عابرين حائل گردد، اطالق مي

 بخاري و احمد.  -4

 بخاري و مسلم.  -5

 ) با سند خوب. 1/93/1ابن خزيمه در صحيحش ( -6
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وي نخوانيد و نگذاريد كسي از مقابل شما عبور كند، اگر اصرار ورزيد (خواست از جل

  شما بگذرد) با او درگير شويد زيرا شيطان همراه اوست). 

���2 �(�>  �'>� د:فرمو و مي �S�� ��^.; ,�3�� 21�)A ;�� �7�� ��� Y01U- ��)  �\��1 

(هر گاه يكي از شما به سوي ستره نماز خواند، بايد خودش را با آن (ستره) نزديك كند 

  تا شيطان نمازش را قطع نكند). 

. 2نمود تا كنار ستوني كه در مسجد بود، نماز بخواند تالش مي صاهللا ولچه بسا رس

اي براي جلويش  اي وجود نداشت، نيزه خواند، و ستره و اگر در فضاي باز نماز مي

. 3خواند كردند، به سوي آن، نماز مي كرد و در حالي كه مردم به ايشان اقتدا مي نصب مي

. 4خواند نمود و نماز مي ه عنوان ستره استفاده ميخواباند و از آن ب را ميو گاهي شترش 

خواند،  در محل خواباندن شترها نماز مي صاهللا البته اين بدان معني نيست كه رسول

  هايي نهي فرموده است.  زيرا ايشان از خواندن نماز، در چنين محل

   5رد.گزا ايستادونماز مي مي آخر آن گذاشت و روبروي بلندي رومي جهازشترراپيش گاهي

A ;�U(�<�� � � د:فرمو و در اين مورد مي ���� �� �O�� �4� <.1. |� Y01U- �§� �\�
[�\ ��/� ��� R� ����(هر گاه يكي از شما چيزي به بلندي قسمت آخر جهاز شتر در  �6;.

  مقابل خود قرار دهد، نماز بخواند چون عبور از وراي آن، ضرري ندارد). 

   1ه عنوان ستره قرار داد و به سوي آن، نماز خواند.درختي را ب صاهللا يك بار رسول

_________________________________________________________________________ 

 ابوداود، و بزار، و به تصحيح حاكم و تأييد ذهبي و نووي.  -1

مساجد بزرگ و در حرمين. ولي متأسفانه  ستره براي امام و منفرد ضروري و واجب است. حتي در -2

ورزند. بر علماي اسالم است كه نمازگزاران را به اين مسئله  ها بدان توجه و اهتمام نمي اكثر مسلمان

 متوجه و تشويق كنند و احكام آن را نيز براي مردم روشن نمايند. 

 بخاري و مسلم.  -3

 بخاري و احمد.  -4

 و احمد. ) 92/2مسلم و ابن خزيمه، ( -5

 مسلم و ابوداود.  -6



  صروش نماز پيامبر     54

 

 

قرار كشيده بود، ستره لحافي دراز  آن و زير  روي بگاهي تختخوابي راكه عايشه

   2داد. مي

اش عبور  داد (كسي يا) چيزي از ميان او و ستره وجه اجازه نمي به هيچ صاهللا رسول

(در  صاهللا عبور كند، رسول كند، چنانكه يك مرتبه گوسفندي خواست از مقابل ايشان

حال نماز) خودش را آنقدر به ديوار نزديك كرد كه شكم مباركش به ديوار چسبيد و 

   3گوسفند از پشت سر ايشان عبور كرد.

در نماز فرض، دست راست خود را به صورت حلقه به سينه  صاهللا يك بار رسول

مگر حكم جديدي براي  د:نمبارك خود چسبانيد، پس از اتمام نماز، صحابه به عرض كرد

خواست از مقابل من عبور كند، من گردنش را طوري  خير، بلكه شيطان مي د:نماز آمد؟ فرمو

فشار دادم كه سردي زبانش را بر روي دستم احساس نمودم، سوگند به خدا! اگر به خاطر 

او را به  بود، رود، نمي اش به شمار مي ويژهها از معجزات  كه تسلط بر جن ÷برادرم سليمان

هاي شهر  و در كوچههاي مدينه او را بگيرند  بستم تا بچه هاي مسجد مي يكي از ستون

   4بگردانند. پس تا حد امكان نگذاريد كسي ميان شما و قبله، حائل گردد.

هر گاه يكي از شما براي اداي  ت:در اين مورد فرموده اس صاهللا همچنين رسول

انند از مقابل او عبور كنند، با وجود اين اگر كسي اي بگذارد تا مردم نتو نماز، ستره

اش، او را باز دارد. (و در  اش عبور كند، با زدن دست بر سينه خواست از ميان او و ستره

كه تا دو بار او را از اين كار منع كند) اگر باز نايستاد، اين بار  ت:روايتي چنين آمده اس

   5و شيطاني بيش نيست.به شدت او را از مقابل خود دور كند زيرا ا
                                                                                                                                                    

 نسائي و احمد با سند صحيح.  -1

 بخاري و مسلم.  -2

 ابن خزيمه، طبراني و حاكم با تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  -3

به روايت احمد و دارقطني و از نظر معني در بخاري و مسلم نيز آمده است. (ابليس خود از نوع جن  -4

ام دهد، كلمه شيطان بر او صادق است لذا در حديث فوق الزم نيست است و جني كه كار شيطان را انج

 ها بوده باشد (مترجم).  خود ابليس باشد احتمال دارد از بقيه جن

 بخاري و مسلم.  -5
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� ��\� �(�>; ����oO |&�/- p^. 2- 2_ � ت:و نيز فرموده اس�)>B� �1. |� �/�B� Y)&. ��
<.1. |� ��(. 2- R� <��1 كسي كه از مقابل نمازگزار عبور مي) دانست كه چه  كند اگر مي

جلوي ايستاد ولي از  جا مي  شود، چهل (روز يا سال) همان جرم بزرگي مرتكب مي

  كرد).  نمازگزار، عبور نمي

  

  گردد  آنچه كه عبورش موجب قطع نماز مي
   د:فرمودن صاهللا رسول

��  ��^.�(0 <.1. |� R�. � �\� �Z ���� �¨K�f�@ �-�B� ;�U ���� ��On � /	f� � G
?�9�� =)��� ��- ��a/\�)a ::% ��9/ �. صصصص�� !��^A ?���� R� ?�9�� ��� �� :

��� =)���2���X ?�9�.3   

اي به بلندي قسمت آخر پاالن شتر وجود  (هر گاه در پيش روي نمازگزار، ستره

نداشته باشد، در آن صورت اگر زن بالغ يا االغ يا سگ سياهي از مقابل او عبور كند 

! سگ سياه با سگ صخدا  عرض كردم اي رسول د:گوي شود. ابوذر مي نمازش قطع مي

  . )سگ سياه (نوعي) شيطان است د:ودنسرخ چه تفاوتي دارد؟ فرم

  

_________________________________________________________________________ 

 بخاري و مسلم.  -1

كنند كه چرا زن را در كنار حيواناتي  برخي، به اصطالح از مدافعين حقوق زنان، به اين روايت اعتراض مي -2

بعد از كلمه » بالغ«در پاسخ بايد گفت: كه پسوند اند؟  همچون االغ و سگ به عنوان مفسد نماز معرفي نموده

گردد. نه اينكه زن  هاي شهواني عبور زن، مفسد واقع مي بيانگر اين مطلب است كه به خاطر حساسيت» المرأة«

 اعلم (مترجم). از نظر خلقت يا ارزش در رديف دو حيوان مذكور قرار دارد. واهللا 

��/ ��1Z�7Bمسلم و ابوداود. به كتاب  -3^�� \�l� R� 1Z�7�� �.#ª�  ��3�1و� � �.���� j��U��  مراجعه

 كنيد. 
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  حكم نماز خواندن به سوي قبر 

� � د:ان از نماز خواندن، به سوي قبور، منع كرده و فرموده صاهللا رسول�� ���)>';
��  )به سوي قبرها نماز نخوانيد و روي آنها ننشينيد�3�)� ��7)�; ��  .( /��^

  

   1نيت نماز


�	 ��� د:فرمودن صاهللا رسول���
�� ����� ���� 	�
� � (پذيرش . ��2	� �������

  رسد).  ها دارد و به هر كس، آنچه نيت كرده باشد، مي اعمال، بستگي به نيت

  

  تكبير تحريمه 

. چنانكه به كسي كه نماز را درست 3نمود آغاز مي� -� -�I0نماز را با  صاهللا رسول

�G خواند  نمي�>�� ��
�> ;'*�Y � د:فرمو@��7� ��*U z����� R� �1U; �� يتوضّا،   �M�A
I0- �� : ��^. �Y5 ,<&§��� ��§����m كس، كامل نيست مگر اينكه به طور  (نماز هيچ

  كامل وضو بگيرد و اهللا اكبر بگويد). 

_________________________________________________________________________ 

خواهد بخواند بايد با تمام  نيت يعني قصد و اراده. نمازگزار، نمازي را كه مي«فرمايد:  امام نووي مي -1

 ). 1/224(روضة الطالبين، » گويد شرايط و اوصاف در دل اراده كند و تكبير

 ). 22بخاري و مسلم (االرواء،  -2

بر همان نيت قلبي اكتفا  صاهللا مسلم و ابن ماجه. اين حديث، اشاره به اين مطلب دارد كه رسول -3

� �گفت  نمود و با زبان نمي مي) � 2� %.�
گونه كه امروزه رواج دارد، بلكه اين به اتفاق علماء  آن ����

نامند ولي نزد ما هر نوع بدعت در امر عبادت به دليل  است كه بعضي آن را بدعت حسنه مي بدعت

� ����/�كه فرمودند:  صعموم قول پيامبرA !��§ !�1� �0� آيد.  ضاللت و گمراهي به شمار مي 

 طبراني با سند صحيح.  -4
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�3 ��*����Y�)7�*�� �3)�)ª � ,o د:ان و نيز فرموده(.�ª � ,/�3���� �� �>�� V�*"��1  كليد)

است و تكبير، به منزله احرام (راه ورود به نماز) و سالم، راه خروج آن  نماز، طهارت

  است). 

. و گاهي كه 2گفت تا همه، صدايش را بشنوند با صداي بلند، تكبير مي صاهللا رسول

، تكبير او را به تتوانست با صداي بلند تكبير بگويد، ابوبكر شد و نمي مريض مي

   3رساند. مردم مي

(هنگامي كه  I0- �- : ����^A ;I0-�4�j���� ��a �\, -� � د:مودنفر مي صاهللا رسول

  امام تكبير گفت، شما نيز تكبير بگوييد). 

  

  ها هنگام تكبير گفتن بلند كردن دست
با تكبير و گاهي بعد از آن و گاهي نيز قبل از  5هايش را همزمان ، دستصاهللا رسول

   6نمود. تكبير، بلند مي

گذاشت (آنها را  برد، انگشتانش را پهن و كشيده مي ايش را باال ميه هنگامي كه دست

ها و  هايش را تا برابر شانه گاهي دست )7چسباند كرد و نه به يكديگر مي نه زياد باز مي

   8برد. ها باال مي گاهي تا نرمه گوش
_________________________________________________________________________ 

). حديث بيانگر اين مطلب است 301ابوداود، ترمذي و حاكم با تصحيح حاكم و تأييد ذهبي (االرواء،  -1

شود و دخول در حريم آن فقط با تكبير و خروج از آن  كه دروازه مسدود نماز فقط با طهارت باز مي

 نيز فقط با سالم بايد انجام گيرد. 

 احمد و حاكم. به تصحيح حاكم و تأييد ذهبي.  -2

 مسلم و نسائي.  -3

 به روايت احمد و بيهقي با سند صحيح.  -4

 بخاري و نسائي و حاكم با تصحيح حاكم و تأييد ذهبي.  -5

 بخاري و ابوداود.  -6

 ابوداود و ابن خزيمه.  -7

 بخاري و ابوداود.  -8
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  گذاشتن دست راست بر پشت دست چپ 
بر پشت دست چپ  هنگام خواندن نماز، دست راست خود را صاهللا رسول


� � ',oO � د:ان . و در اين مورد فرموده1گذاشت مي��A ��J&*� �
��- ����
�� :&� ��
�
�� �>�� �A ��)K	X �)� ��
	.- �M
 2- � �
/�b9�2  به ما گروه پيامبران دستور داده شده)

، سحر تأخير نماييم و در نمازاست كه در خوردن افطار، تعجيل نموده و در خوردن 

  دست راست خود را بر روي دست چپ بگذاريم). 

چپ خود را برروي دست  از كنار مردي گذشت كه در نماز، دست صاهللا روزي، رسول

آورد و برروي دست چپش قرار   راست او را بيرون  دست صاهللا راستش نهاده بود. رسول

   3داد.

  ها، روي سينه  بستن دست
نهاد كه هم پشت  پشت دست چپ، ميدست راست خود را طوري بر  صاهللا رسول

   4گرفت. كف دست و هم مچ و هم ساعد او را در برمي

و گاهي با دست راست، ساعد  5گونه عمل كنند به اصحاب، نيز دستور داد كه اين

   6گرفت. دست چپ را به صورت قبضه مي

_________________________________________________________________________ 

 ). 352مسلم و ابوداود (االرواء،  -1

 ابن حبان ـ به سند صحيح.  -2

 احمد و ابوداود با سند صحيح.  -3

  ابوداود و ابن خزيمه و نسائي با سند صحيح. -4

 مالك و بخاري.  -5

نسائي و دارقطني با سند صحيح. هر يك از قبض و بسط، جداگانه سنت است، و اينكه برخي از  -6

اند: قبض و بسط را با هم به صورت تلفيق عمل كنند چنانكه در حاشيه ابن  متأخرين احناف گفته

گشت وسط را بسط ) كه انگشت كوچك و شصت را حلقه كرده و سه ان1/454عابدين آمده است، (

 باشد.  كنند، بدعت مي مي



  59     صروش نماز پيامبر

        

 

. و از 1»بست ها را روي سينه مي دست صاهللا رسول«(و در روايتي آمده است) 

   2ر، يعني گذاشتن دست بر كمر، هنگام خواندن نماز، نهي فرمود.اختصا

  

  چشم دوختن به محل سجده و خشوع در نماز 
انداخت و به محل سجده، نظر  هنگام خواندن نماز، سرش را پايين مي صاهللا رسول

  . 3كرد مي

اش  و زماني كه وارد خانه كعبه شد تا وقتي كه از آن بيرون آمد، فقط به محل سجده

   4نگريست. مي

�� د:همچنين فرموt)>B� �HS. ���X %���� �A 2��. 2- �H�(شايسته نيست كه  �5;.�

در منزل ما (يا محل اداي نماز) چيزي وجود داشته باشد كه توجه نمازگزار را به خود 

  جلب كند). 

كرد. چنانكه در اين مورد آمده  و از نگاه كردن به سوي آسمان، در حال نماز، نهي مي

�; � ت:اس� �>�� �A �	 �7�� ��� Y$/�>�- 2�&A�. j��a- �|3*���!.��/ �A �@ Y3��� �Z�'; �- :
GY$/�>�- �R"��*� �-�6 كنند، دست  (آنهايي كه هنگام نماز خواندن، سوي آسمان نگاه مي

و در هايشان به آنها برنگردد،  رود كه روشني چشم از اين عمل خود بردارند زيرا بيم آن مي

  هايشان ربوده خواهد شد).  يتي آمده كه روشنايي چشمروا

_________________________________________________________________________ 

ابوداود و ابن خزيمه با لفظ و مؤطا با معني و ترمذي يكي از سندهاي اين حديث را حسن دانسته  -1

 مراجعه شود.  »احكام الجنائز«است. براي تفصيل بيشتر به كتاب 

 ). 374بخاري و مسلم (االرواء،  -2

 ابوداود و نسائي.  -3

). چشم دوختن به محل سجده، در نماز، سنت است اما 354م با تصحيح حاكم (االرواء، بيهقي و حاك -4

 . صها خشوعيست بر خالف رهنمودهاي پيامبر بستن چشم

 ). 1771ابوداود و احمد با سند صحيح (صحيح ابي داود،  -5

 بخاري و مسلم.  -6
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زيرا هنگام خواندن نماز، به اطراف خود نگاه نكنيد، « د:فرماي در حديث ديگري مي

نمايد. تا زماني كه بنده  اش را به سوي چهره بنده مي هنگام نماز، خداوند، چهره

   1».اش را برنگردانيده است چهره

��1 د:دنهمچنين در مورد التفات فرمو&�� ��  R� 2��� �S�� <7)*� z�*O��2  التفات)

  يعني به هر سو نگريستن، نوعي دزدي شيطان از نماز بنده است). 

اش را  چهرهنگرد. مگر اينكه بنده،  اش مي خداوند، هنگام نماز، به بنده ه:و نيز فرمود

   3به سوي ديگر برگرداند.

اي كه به سان نوك   سجده -1 د:ان مودهو از سه عمل، در حين خواندن نماز، نهي فر

و  -3گذاشتن نشيمنگاه، بر روي زمين و نصب پاها به سان سگ  -2زدن خروس باشد 

   4به هر سو نظر كردن، مانند روباه.


�> .���� د:فرمو و همچنين ميiA ���'; %�0 2iA ,���' [�
,0 L�?�� �هر ( �5 ��  �

بينيد و اگر شما  رين نماز شماست و خدا را مينماز خود را طوري بخوانيد كه گويا آخ

  بيند).  بينيد، يقين كنيد كه او شما را مي او را نمي

� ��*��!, �3��SO � �$��§� R7b�A � � ه:و نيز فرمود�  �«ª ����� R� ��
<�)0 �$ �1�� [�\ � ,�o�0 �. ��� ;g�
 �#�� R� �3)�a ��B �/� �"0 %
(هر   ;�3��0/�6��0 �;

كه فرارسيدن نماز فرض، وضو، خشوع و ركوعش را خوب انجام دهد، نمازش كسي 

_________________________________________________________________________ 

 ). 353 اند (صحيح الترغيب، ترمذي و حاكم و هر دو آن را صحيح دانسته -1

 بخاري و ابوداود.  -2

 ). 555ابوداود، ابن خزيمه و ابن حبان (صحيح الترغيب،  -3

 ). 556احمد و ابويعلي با تصحيح ابن خزيمه و ابن حبان (صحيح الترغيب،  -4

��ابن ماجه، احمد و طبراني و ضياء در  -5/�*�B��  و ابن عساكر و هيثمي فقيه، آن را در�=���B� R9-� 
 قرار داده است. صحيح 

 مسلم.  -6
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اي مرتكب شده باشد. و  اش خواهد شد، مگر اينكه گناه كبيره باعث كفاره گناهان گذشته

  اين حكم، براي هميشه جاري است). 

خواند، سپس چشمش  در لباسي كه داراي نقش و نگار بود نماز مي صاهللا يك بار، رسول

اين لباس را به ابوجهم بدهيد و شال او را براي  د:وش آن افتاد، پس از اتمام نماز، فرموبه نق

   1هايش، در نماز، توجه مرا به خود جلب كند. من بياوريد، زيرا نزديك بود نقش

به نماز  صاهللا اي را روي طاقچه آويزان كرده بود و زماني كه رسول پرده لعايشه

دستور  صاهللا رسولگرفت،  ر داشت، روبروي ايشان قرار ميايستاد، آن پرده كه تصوي مي

   2كند آن را از آنجا بردارند. داد كه چون تصاوير روي پرده هنگام نماز، جلب توجه مي

� A1. �$ � ; � �j�&w&> � د:فرماي مي صاهللا در روايتي ديگر رسول«b� �� ;
2�4�O���3 ا شخص از ناحيه وضو تحت (خواندن نماز، هنگامي كه غذا حاضر است و ي

  فشار باشد، درست نيست). 

  

  شود  دعاهايي كه در ركعت اول قبل از فاتحه خوانده مي
، پس از تكبير، قرائت را با دعاهاي متنوع و زيادي كه در آنها خدا را ثنا صاكرم  رسول

�7�� ��نمود. چنانكه به  كرد، آغاز مي و او را به عظمت ياد ميستود  گفت، مي مي���>�� 
�� د:فرمو�  �Y*';  �{�' 	� -�^. � ,<�)� ��4. � ��� � ��Z ��1(� � �I�. ��*U z����� R �� 1U;

_________________________________________________________________________ 

 ). 376بخاري و مسلم و مالك (االرواء،  -1

دستور داد آن را بردارند ولي دستور از بين بردن ص اهللا بخاري و مسلم و ابوعوانه. علت اينكه رسول -2

دستور به  صاهللا آن را نداد ظاهراً اين بود كه آنها، عكس و تصاوير موجودات زنده نبودند؛ و اال رسول

تصاوير  صاهللا داد، زيرا در روايات متعددي كه در صحيحين آمده است، رسول نابود ساختن آن مي

�y.! �و » 20/321فتح الباري، «برد. براي تفصيل بيشتر در اين مورد به  موجودات زنده را از بين مي
j��f� ��f� e.?�U� k.�l �A j��B�«  .مراجعه كنيد 

 بخاري و مسلم.  -3
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 2P�^�� R�����1  هيچ كس كامل نخواهد شد مگراينكه تكبير بگويد و خدا را سپاس و (نماز

  ستايش كند و آنچه از قرآن برايش ميسر است، تالوت نمايد). 

   د:خوان هر بار، يكي از دعاهاي زير را مي به عنوان مثال،

1- � 	0 ��.��O R� ���̂ 
 ! �Y3�)�� ,g�HB� � ¤:B� |� 1��� 	0 ��.��O |� � ���� 1��� ! �Y3�)��
?I�� � k)�4��� ��B�� ��.��O R� ��)7y� ! �Y3�)�� ,�
 �1�� R� ¨���� g��4�� ��̂ . اين دعا را �.�

  2.ندخوا ي فرض ميمعموالً در نمازها

2- � �2� ,|0:B� R� �
- �� � G_	)7�@ _�"��U ¥/�� � ��	 �7�� ��A �#�)� �3Z� %3 �Z �
 [.W; ,|B�&�� �g/ � �'�� � ���Q � ��7
 � �'�  � ��- �
- � ��- [�#� � ,<�

|()7B�D �1�� �
- � ���/ %
- G�1(b� � [
�b�9@ %
- �;� <��; [)B� %
- ! �Y3�)�� ,
%()¬ �
#�� �"H.; <�
� ,_�&�N ��
\ ���"y�A ,��
#� %A��� � ,�7"
 ,%
- �;� g �
1$��

; ,¤�O�� R7U� �� � ,%
- �;� �3�7U� �1¢  ;�3 �̀�9 ���� �;� �3 �̀�9 ���� ��.;
 ��� ,%
-[� [��� ��� � �:�� � [.1. �A <�)0 o�� � [.1&9�m  [� �
- ,G%.1$ R� �13B� �@

_________________________________________________________________________ 

 ود و حاكم با تصحيح حاكم و تأييد ذهبي. ابودا -1

 ). 8بخاري و مسلم (االرواء،  -2

آمده ولي بهتر است بگوييم » اول«است و در برخي بدون ذكر كلمه » اول المسلمين«در اكثر روايات  -3

كار برخي از راويان است كه به گمان آنها معني » اول«رسد حذف كلمه  اول المسلمين. زيرا به نظر مي

شود: كه من اولين مسلمانم و قبل از من كسي مسلمان نبوده است، كه چنين برداشتي از  له اينطور ميجم

باشد بلكه اين جمله (اول المسلمين) بيانگر سرعت و شتاب در امر اطاعت و  اين جمله، نادرست مي

ود كه در مقابل گويد: اگر قرار برتسليم شدن است من اولين كسي خواهم ب بندگي است؛ يعني گوينده مي

�� �پروردگار، تسليم خواهد گرديد. و نظير آن در قرآن نيز آمده است  ���  ��!�" �� #� �� �� $% &� �'($� �)�* &)$+ &��,
%-�$.�/ � �!� ��آمده است  ÷همچنين به نقل از حضرت موسي � ��&  �01$( &��&2� �� ���  � . 

هيچ يك از افعال خداوند، شر نيست بلكه ساير افعال  شر و بدي را نبايد به خداوند نسبت داد، زيرا -4

گيرد و از اين همه افعال خداوند داراي  خداوند از عدل و بزرگواري و دانش واالي وي سرچشمه مي

خداوند، خالق خير و شر است ولي مرتكب شر «فرمايد:  اند. ابن قيم در اين مورد مي خير و خوبي
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[��� � [� G[��� g�'- � ��"H*9- %���&' � %0/��' G[��� �;� [�� ,J)�; � ,J��;@. 

  1خواند. اين دعا را در فرايض و نوافل مي

3 - » �#�)� �3Z� %3 �Z�����  ��1مانند سابق با حذف�� �
- � ���/ %
و با افزايش اين  �-

!�جمالت در آخر  �Y3�)�� �1(b� � [
�b�9 �;� <��; [)B� %
-�.2  

4- » �Z� �#�)� �3Z� %3����  7()|�مانند سابق تاB� � ��- �
و بعد از آن اين  �� -

  ت:جمال

� %
- �;� �3�7U� �1¢; ,�	��� R7U- � ¤�O�� R7U� �
1$� �Y3�)�� ����9 ��a�
%
- ;� �3`��9 �^.; ;�	��� � ¤�O���.3  

5- �; � � �1Z ���&' � [(9� �/��' � �1(b� � !Y3)�� ��b�9�oy <���4 .

ترين كالم نزد خداوند متعال اين است كه بنده  پسنديده د:فرمودن صاهللا رسول

9���b :دبگوي
��� Y3)�� [�.5  

                                                                                                                                                    

شوند به عنوان مثال؛ ظلم كه به معني گذاشتن چيزي در غير  شود بلكه بندگانش مرتكب آن مي نمي

شود پس نسبت  هاي خداوند است ولي خداوند مرتكب ظلم نمي باشد يكي از آفريده اش مي محل واقعي

دادن شر و بدي به خداوند جايز نيست اما اينكه خداوند شر را خلق نموده است كار بدي نيست بلكه 

اثر  ...»شفاء العليل «براي تفصيل بيشتر در اين مورد به » ن بد استدر آن، خير است و ارتكاب آ

 ارزشمند عالمه ابن قيم مراجعه شود. 

اند كه  ها اين دعا را مختص نوافل دانسته مسلم، ابوعوانه، ابوداود، نسائي و ابن حبان و احمد. بعضي -1

 وهمي بيش نيست. 

 نسائي با سند صحيح.  -2

 سند صحيح.  نسائي و دارقطني با -3

 ). 341ابوداود و به تصحيح حاكم و تأييد ذهبي (االرواء،  -4

 ). 2939(الصحيحة،  �����j � ��(�(!�) با سند صحيح و نسائي در �1�U�*��«) ،123/2ابن منده در  -5
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6- ��oy <��; � ��� �Y3�)�� [
�b�0��o_ ��  �;��> �; ���و در نماز شب  �9 I0- �-�  را

  1افزود. سه مرتبه بر آن مي

7- � �1(f�� ,_�o�0 I0- �- _�� � � _���� �� 2�b�9 � ,_�o40�  يكي از اصحاب با اين

چه كالم زيبايي!  د:با شنيدن آن، فرمو صاهللا جمالت، نمازش را شروع كرد. رسول

  2هاي آسمان بر روي آن، باز شد. دروازه

8- �<�A _�0/��� _����w _�o40 _�1� �1(f��  ،آغاز كرد مردي، نمازش را با اين كلمات

A�. Y&��3 د:فرمو صاهللا رسول �¢- �¦�/1*�. _��)� :� �(دوازده فرشته   %.-/ 1^��3��5

  را ديدم كه هر كدام سعي داشت آن را بگيرد و به سوي آسمان ببرد). 

9- » Y��a %
- ,1(f� [� � , �R3�A R� � ¥/�� � ��	 �7�� /�
 %
- ,1(f� [� ! �Y3�)��
@ , �R3�A R� � ¥/�� � ��	 �7��f� [� � R� � ¥/�� � ��	 �7�� [)� %
- ,1(

 , �qU !���� � , �qU ���^� � , �qU [��a � , �qU �1�� � �qf� %
- ,1(f� [� � ,G �R3�A
 [�)� � ,%()9- [� ! �Y3�)�� , �qU 1 �(Q � , �qU 2�������� � , �qU !�� �7�� � , �qU /����� �

 [��� � ,%( �O [� � ,%�
- [��� � ,%��P [� � ,%) �0�'(0�U � �� ��/ %
-@ ,%
 %
- �� �@ ,G%�)�- �� � ,/®- �� � ,� �O- �� � ,%� �1a �� ���"y�A ,o>B� [���

B� %
- � j �1^B� %
- ,G���� <� Y)�-� �� �a; � ��U; � %
- �;� <��; G�~� %
-@ ,� �O
معموالً دعاي فوق و دعاهاي زير را در نمازهاي شب  صاهللا رسول �4�;��]

  5خواند. مي

_________________________________________________________________________ 

 ابوداود و طحاوي با سند حسن.  -1

��2�3مسلم، ابوعوانه و ترمذي. و ابونعيم در  -2 � /��O��, )210/1(  به نقل از جبيربن مطعم، آن را

 اند.  شنيده است كه اين دعا را در نوافل خوانده صاهللا روايت كرده است كه ايشان از رسول

 مسلم و ابوعوانه.  -3

 بخاري، مسلم، ابوعوانه، ابوداود، ابن نصر و دارمي.  -4

 نخواند تا بر مقتديان، دشوار نباشد. باشد ولي بهتر است امام آن را  خواندن اين دعا در فرايض نيز جايز مي -5
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10- � � =�H�� ��� !¥/�� � ��(7�� �w�A !��A�®� � ��K���� � ��K�IZ �g/ ! �Y3�)��
 [
\i� �qf� R� <�A p)*O� �B �
1$� ,2�")*� ��
�0 	�A �?��� |� Y�ª %
- !�?�3 �S��

 �Y�^*7� �̄ � ��� ��S' R� �1° [�
��.1  

 (ده مرتبه)، الإله إالاهللا (ده اهللا اهللا أكبر (ده مرتبه)، الحمداهللا (ده مرتبه) سبحان -11

� ��(��Y3 � د:فرمو مرتبه) و استغفراهللا (ده مرتبه) همچنين مي�a /� � �
1$� � ���"y� !
G��A�� �@�  (ده مرتبه). همچنين�g�7f� j�. q� �M�� R� [�\��- ��
� �Y3�)���  ده)

  2مرتبه).

 � ���I.�� �(سه مرتبه) » اهللا اكبر« -12�I�� � ��)B��\!(h&�� ��.3   

  

  خواندن قرائت در نماز 
پس از خواندن دعاهاي مذكور، با اين كلمات، از شيطان به خداوند  صاهللا رسول


"4>� ت:جس پناه مي � <�"
 � ��� R� Y�Z ���� 2���S�� R� ��� \��-�.4   

� ��&(�R� Y-� د:فرمو نمود و مي گاهي كلمات ديگري را نيز اضافه مي�( �7�� ��� \�� 
2��� �S�� ���«5  سپس�Y7� �� R� ���� Y�U    6خواند. را آهسته مي �����

  

_________________________________________________________________________ 

 مسلم و ابوعوانه.  -1

 )، ابوداود و طبراني با سند صحيح. 12/119/2شيبه، ( احمد، ابن ابي -2

 طيالسي و ابوداود با سند صحيح.  -3

 ). 342ابوداود، ابن ماجه، دارقطني، حاكم و ابن حبان با تصحيح ابن حاكم و ذهبي (االرواء،  -4

 و ترمذي با سند حسن.  ابوداود -5

 بخاري، مسلم، طحاوي و احمد.  -6
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  توقف در پايان هر آيه 
نمود؛ يعني در ميان  را جدا جدا تالوت ميپس از دعاهاي فوق، ايات سوره فاتحه 

(توقفي  ��f)B�&�� �g/ �1|�خواند  و بدين صورت ميكرد.  هر آيه، اندكي مكث مي

�Y�Uكوتاه و سپس)  ���� R� .�R(توقفي كوتاه و بعد)  ����� �1�� j�. [����  و به همين

هاي ديگر نيز همين شيوه را  رفت. و در تالوت سوره منوال تا پايان سوره، پيش مي

.�R 1نمود رعايت مي �1�� j�. [����  را گاهي با حذف الف يعني� [)�R. �1�� j�.� 
   2خواند. مي

  

  ن در نماز فضائل سوره فاتحه و ركن بودن آ

� RB � د:فرمو فضيلت زيادي براي سوره فاتحه قايل بود و مي صاهللا رسول� ;
G_�1��>A@ g�*��� !ª�"� G�3�A@ -�^.;�3  سوره فاتحه (و اندكي بيش از آن را) (كسي كه

  در نماز، قرائت نكند نمازش درست نخواهد بود). 

�3�A �Z � ت:در جايي ديگر، مطلب فوق با اين الفاظ، آمده اس ���� -�^.; ��  ����;
g�*��� !ª�"��4  .(نمازي كه در آن، فاتحه خوانده نشوند كافي نخواهد بود)  

3� x�1O, � د:فرمودن و گاهي نيز چنين ميA ;g�*��� !ª�"� �3�A -�^. � _��  ��)  R�
j�+ oy ;x�1O �$ ,x�1O �ناتمام  (نمازي كه در آن فاتحه خوانده نشود؛ ناقض و $�5

  است؛ و اين جمله را سه بار تكرار كرد). 

_________________________________________________________________________ 

 ). 343) و به تصحيح حاكم و تأييد ذهبي (االرواء، 65-64ابوداود و السهمي، ( -1

 به تصحيح حاكم و تأييد ذهبي. اين قرائت نيز متواتر است.  »الفوائد«تمام الرازي در  -2

 ). 302بخاري و مسلم (االرواء،  -3

 اند.  ابن حبان و هر دو آن را تصحيح دانسته دارقطني و -4

 مسلم و ابوعوانه.  -5
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�� د:فرماي و در روايتي ديگر مي��&' � �/��' �� ��a �1�� |� � ���� �� �>�� %( �7a :
�,9 �� �1�&� � �1�&� �3">
 � �� �3">�A ,|">
نماز (در اينجا  د:فرماي (خداوند مي �

ام، نيمي از آن (ستايش و  قسيم نمودهام ت مراد، سوره فاتحه است) را ميان خود و بنده

باشد و به او آنچه را  ام مي هاي) بنده تمجيد) من است و نيمي ديگر متعلق به (خواسته

  دهم).  كه بخواهد، مي

���9/ ��a � صصصص��  :�����a�1�چون بنده در نماز  د:فرمودن صاهللا ل(رسو �: .^�� ��&

���1 د:فرماي پاسخ ميخداوند  »الحمدهللا رب العالمين«) د:گوي مي� �
ام مرا  (بنده ��1

�Y�U د:گوي ستايش كرد) و هنگامي كه بنده مي ���� R� �� � د:فرماي خداوند مي �����)� ��5-
�1�خداوند  ����] .��R.1�� j د:گوي ام بر من ثناء گفت) و بعد از آنكه بنده مي (بنده ��

���1 د:فرماي مي� �
�� � د:گوي ياد كرد) و زماني كه بنده ميام مرا به بزرگي  (بنده �1�± �.�
|&*7
 ���.� � 1�&
��1 ��9`�� د:فرماي خداوند مي �&� � �1�� |� � ���� �#3A�  اين)

ام آنچه كه بخواهد، عنايت خواهم كرد) سپس  ام مشترك است و به بنده جمله) بين من و بنده

�¯ ��Y�^*7B د:گوي بنده مي ���� �
1$�� �R. �#�� ¯�  � Y3�)� g�MHB� oy Y3�)� %(&
-
 �|�� �M��;� ام) آنچه  باشد و به او (بنده ام مي اين بخش، متعلق به بنده د:فرماي خداوند مي

   1رسد. بخواهد مي

�  ألألألأل�� �� -
��� د:فرمو صاهللا رسول$ � �2P�^�� �j- �4� ��J
�� �A ; � ��/��*�� �A
�
�4B� �� �7��n #��� Y�h&�� 2P�^���@ �G<*�'�-�3 اي به  (خداوند در تورات و انجيل سوره

_________________________________________________________________________ 

 مسلم و ابوعوانه.  -1

²�4stB� sR �اشاره به اين آيه قرآن دارد:  -2 r� _�&t� s9 s³��t� s'P t1 ŝ s� s�   sY�hs&t�� s2P t� v̂ t�� s� �  كلمه���داللت بر  �9

��هفت آيه سوره فاتحه دارد و كلمه 
تكرار سوره فاتحه در ركعات نماز دارد. سوره اشاره به  ���4

 فاتحه به خاطر عظمتش مجازاً قرآن عظيم ناميده شده است. 

 نسائي و حاكم با تصحيح حاكم و تأييد ذهبي.  -3
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� � �Y�h� 2P�aعظمت سوره فاتحه، نازل نفرموده است. اين (سوره) همان 
�4� ��9� 
  است كه به من داده شده است. 

��همچنين به �)>�� ��   1فرمود كه سوره فاتحه را در نمازهايش تالوت نمايد. ���7

به جاي آن،  د:ه برايش دشوار باشد فرموو در مورد كسي كه حفظ سوره فاتح

�1, � �� 9��2�b د:تسبيحات زير را بخوان(f� � <��; ,��;� � �� I0� � ��U; � ��a; 
��چنانكه به  ����2 �;�)>�� �� � ,<�-�a�A�2P�^�� [&� 2�0 2iA �; � د:نيز فرمو ���7

<)�)$ � � �I0 � ��1��A�3 )�1 � �� �قرآن ياد داري بخوان و گرنه  پس اگر چيزي از(f�
�� �;� <��; � I0�� كافي خواهد بود( .  

  

   4نسخ قرائت مقتدي در نمازهاي جهري
تديان، مجاز بودند كه در نمازهاي جهري، پشت سر امام خويش، قرائت قنخست، م

زمزمه مقتديان) دشوار (به علت  صاهللا بخوانند تا اينكه روزي در نماز صبح، قرائت بر رسول

(مگر شما پشت سر امامتان  ��&(�� p)O 2�-�^' Y������Y د:آمد، پس از اتمام نماز، فرمودن

خوانيم.  ! ما با شتاب ميصبلي اي رسول خدا د:صحابه عرض كردنخواهيد؟)  قرائت مي

� RB � .^�-« د:فرمو� ; <�
iA ,g�*��� !ª�"� GY01U- -�^. 2-@ �;� ��)&"'; �T�5  ،چنين نكنيد)

خواهد بود). سپس از هر بلكه فقط سوره فاته را بخوانيد زيرا نماز، بدون خواندن آن، درست ن

گونه قرائت، پشت سر امام، در نمازهاي جهري، نهي فرمود. و اين زماني بود كه در پايان يكي 

_________________________________________________________________________ 

� �j��;� p)Oبخاري در  -1���a ��Z«  .با سند صحيح 

 ). 303بي (االرواء، ابوداود و ابن خزيمه و حاكم با تصحيح ابن حبان و حاكم و موافقت ذه -2

 ). 807ابوداود و ترمذي. و ترمذي آن را حسن دانسته است ولي سند آن صحيح است (صحيح ابي داود،  -3

خواند جهري و به نمازهايي كه در آن قرائت به آهستگي  به نمازهايي كه امام با صداي بلند قرائت مي -4

 شود (مترجم).  شود، سري گفته مي خوانده مي

 اند.  ابوداود و احمد و ترمذي و دارقطني آن را حسن دانسته »�j��;� p)O %K��a ��Zدر  بخاري -5
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خواند؟  ن قرائت ميمگر كسي از شما با م« د:فرموفجر)  از نمازهاي جهري (طبق روايتي، نماز

با خود گفتم چه شده است كه در  د:فرمو صاهللا خواندم. رسول من ميبلي،  د:مردي جواب دا

از آن روز به بعد، مردم  د:گوي مي تخواندن قرائت، با من منازعه درگرفته است. ابوهريره

، خودداري كردند، مگر در صاهللا از هر نوع قرائت، در نمازهاي جهري، پشت سر رسول

   1خواندند. نمازهاي سري كه آهسته مي

سكوت مقتدي، در مقابل قرائت امام را بخشي از پيروي كامل امام ، صاهللا رسول


	� ت:دانست. چنانكه فرموده اس مي�  -�a �\� � ,�� �I�A �I0 �\iA ,<� �Y'��� j���� �&Z
��*>
�A�2 فت، شما نيز تكبير (امام براي آنست كه به او اقتدا شود، پس وقتي كه تكبير گ

  بگوييد و هر گاه قرائت خواند، سكوت اختيار كنيد). 

دانست چنانكه  همچنين گوش دادن به قرائت امام را به منزله قرائت مقتدي مي

�� ت:فرموده اس���a <� j���� ����^A j��� <� 2�0 R��3  هر كس كه امامي داشته باشد، قرائت)

  حكم، به نمازهاي جهري اختصاص دارد. باشد) اين  امام، قرائت او نيز مي

  

  وجوب قرائت در نمازهاي سري
، صاهللا قرائت مقتدي پشت سر امام در نمازهاي سري به وسيله تقرير ياز رسول

ثابت شده است. يعني ايشان متوجه شده بودند كه اصحاب، پشت سر ايشان قرائت 

ما  د:گوي مي تر كه جابرولي آنها را از اين كار، باز نداشت). همانطوخوانند،  مي

_________________________________________________________________________ 

و ابوداود. با تحسين ترمذي و تصحيح ابن � �j��;� p)O %K��a ��Zمالك، حميدي و بخاري. در  -1

 حبان، ابوحاتم رازي و ابن قيم. 

 ). 394و  332رواء، ) ابوداود، مسلم و ابوعوانه (اال1/97/1شيبه، ( ابن ابي -2

) و بوصيري بعضي از طرق 500) دارقطني، ابن ماجه، طحاوي و احمد (االرواء، 1/97/1شيبه، ( ابن ابي -3

 آن را صحيح دانسته است. 
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اي  (صحابه) پشت سر امام در دو ركعت اول نمازهاي ظهر و عصر، فاتحه را با سوره

   1كرديم. خوانديم و در دو ركعت آخر آنها تنها سوره فاتحه را تالوت مي ديگر مي

اي كه براي امام، ايجاد مزاحمت  اما بلند خواندن قرائت را در اين نمازها نيز به گونه

پسنديد. چنانكه روزي پس از اداي نماز ظهر به همراه اصحاب، خطاب به  يد نمينما

��G د:آنان پرسي)��� [��/ Y9� }��9@ -�a Y��.-شما سوره اعلي را تالوت (چه كسي از  ؟�

 صاهللا من آن را خواندم ولي سوء نيتي نداشتم. رسول ت:كرد؟ يكي در پاسخ گف مي

(من متوجه شدم كه كسي با من در خواندن قرائت،  Z/ �2- %A�� 1a�3���2����O _ د:فرمو

  كشمكش دارد). 

� @A G<� 2��3J�A^�� : � ت:همچنين در روايتي ديگر آمده اس����� p)O 2���^. ��
�0
2P�^�� ��)� Y*�)O�3 خواندند،  با صداي بلند قرائت مي صاهللا (اصحاب، پشت سر رسول

  ائت را بر من، درهم و برهم نموديد). شما قر د:خطاب به آنها فرمو صاهللا رسول

   د:و در جايي فرمو

�2P�^��� �̈ &� �)� Y�M&� �3£; � <� <�Z��. 	� �h��)A ,<��/ �Z��. ��)>B� �2��4  نمازگزار)

گويد، پس بايد بداند كه چگونه با خداوند مناجات  با خداي خويش پنهاني سخن مي

با صداي بلند، براي برخي ديگر ايجاد كند و نبايد بعضي از شما با تالوت قرآن، 

  مزاحمت كند). 

���a-; ,�~�4�- :&� !�7f� � !�7U <� <)A �� g�*0 R� _�A�U -�a R � د:همچنين فرمودن
��� � ��U Gp��@ ;��U��U GY��@ � ��U Gj;@ ��.5   

_________________________________________________________________________ 

 ). 506ابن ماجه با سند صحيح (االرواء،  -1

 مسلم و ابوعوانه.  -2

  بخاري در جزء قرائت خلف امام و احمد و سراج با سند حسن. -3

 با سند صحيح. » افعال العباد«مالك و بخاري در  -4

 ). 660ترمذي و حاكم با سند صحيح (الصحيح،  -5
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(هر كس كه يك حرف از كتاب خدا بخوند به وي در ازاي آن، ده نيكي داده 

يك حرف است بلكه هر يك » الم«گويم  ) من نمي د:فرمو صاهللا (سپس رسولشود  مي

  شود.  اي محسوب مي حرف جداگانه» ميم«و » الم«، »الف«از 

  

  آمين گفتن با صداي بلند توسط امام 
و  1گفت مي» آمين«پس از اتمام قرائت فاتحه، با صداي بلند و كشيده  صاهللا رسول

امام، متصالً آمين بگويند. چنانكه در » آمين«نيز بعد از  كرد كه آنها به اصحاب، امر مي

��|� �\� �HB� oy : j���� ��a د:اين مورد فرمودن �M�� ;� Y3�)� g�M �����^A!�`)B� �2iA@ | ��P : 
��^. j���� �2� � | ��P :��^'G| ��P :� )غيرالمغضوب عليهم « ت:بعد از اينكه امام، گف

  گويند).  بگوييد. زيرا فرشتگان و امام نيز آمين مي، شما آمين »والالضالين

���� د:به عبارتي فرمو ��,A j���� R كه امام آمين گفت شما نيز آمين (هنگامي  ��\� -��

� �"´ qA�� R(A�OP ',�«بگوييد). A �@ !�`)B� |�,' <���� �A Y01U� ��a �\� : � |�P : ��>
�	7�� �A !�`)B� ��1U� qA��A ,|�P :G<�
\ R� j1^' �� <��"y G�OC��2  هر كس كه آمينش در)

اش مورد عفو قرار  نماز، با آمين فرشتگان در آسمان، هماهنگ گردد، تمام گناهان گذشته

��Y ��� ت:و در حديثي آمده اسگيرد).  مي�� |�P ����^A�3  پس آمين بگوييد تا خداوند)

� �« د:ان همچنين فرمودهشما را دوست بدارد). )� Y�'17U �� ��X �)� ?�3��� Y�'17U �

_________________________________________________________________________ 

 بخاري در جزء قرائت خلف امام و ابوداود با سند صحيح.  -1

بخاري و مسلم و نسائي و دارمي. بنابراين استدالل به حديثي كه در آن آمده است كه امام نبايد آمين  -2

 گردد.  ين حديث صحيح و صريح، باطل ميبگويد، با ا

ها آنچه اخيراً من در تحقيقاتم بدان دست يافتم و نزد من  مسلم و ابوعوانه. در مورد آمين گفتن متقدي -3

ها نيز همزمان با امام صداي بلند، آمين بگويند (سلسلة احاديث  ترجيح دارد اين است كه : متقدي

 ). 1/205رهيب، و صحيح الترغيب و الت 952حة، الصحي
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 |�,*�� � j�7��GY����� p)O@�1 ) يهوديان بر هيچ يك از اعمالتان آنقدر حسادت

  كنند).  كنند كه به گفتن آمين (پشت سر امام) و سالم دادن، حسادت مي نمي

  

  در نماز، بعد از فاتحه صصصصاهللا مقدار قرائت رسول
در كرد مگر زماني كه  قرائت را طوالني مي صاهللا لپس از سوره فاتحه معموالً رسو

شد و يا هنگام بيماري و زماني كه صداي گريه  سفر بود و يا سرفه بر او عارض مي

  كرد.  شنيد، در آن صورت، قرائت را مختصر مي كودكي را مي

نماز صبح را به اختصار خواند  صاهللا روزي رسول د:كن روايت مي تبن مالك انس

هاي قرآن را براي قرائت انتخاب نمود) و به  ترين سوره تي : دو سوره از كوتاه(و در رواي

! چرا (خالف معمول) امروز قرائت صاي رسول خدا د:نماز، خاتمه داد. اصحاب پرسيدن

صداي گريه كودكي را شنيدم، گمان كردم كه مادرش  د:فرمو صاهللا را كوتاه كرديد؟ رسول

   2اختصار نمودم تا مادرش او را آرام كند. خواند بدين جهت، با ما نماز مي

اي در نماز، آن را تا پايان،  اين بود كه با انتخاب هر سوره صاهللا شيوه معمول رسول

�J?� د:رموفو در اين مورد . 3نمود تالوت مي �7�� � L�0 ���� R� �3�hU �/�9 ��0 ����-�4 

(بهره هر سوره، يك  �5� /0&!���� �9/�و ) بهره هر سوره را از ركوع و سجده، بپردازيد(

  ركعت است). 

_________________________________________________________________________ 

 بخاري در ادب مفرد، ابن ماجه، ابن خزيمه و احمد و سراج با دو سند صحيح.  -1

احمد با سند صحيح. اين حديث داللت بر جواز آوردن كودكان به مسجد دارد و حديثي كه بر سر  -2


�Y �ها متداول است كه  زبان���  Y01Z�7� ����Z����  داريد) (كودكان را از ورود به مسجد باز

 اند.  باشد چنانكه ابن جوزي، منذري، حافظ ابن حجر و ديگران آن را ضعيف دانسته صحيح نمي

 در اين مورد احاديث بسياري وجود دارد كه بعداً ذكر خواهيم كرد.  -3

تر باشد ركوع و سجده نيز به  شيبه و احمد و مقدسي با سند صحيح. يعني هر سوره طوالني ابن ابي -4

 طوالني شود (مترجم). اقتضاي آن

 نصر و طحاوي با سند صحيح اين مورد استحبابي است. ابي -5
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نمود و هر قسمت را در ركعتي  گاهي يك سوره را دو قسمت مي صاهللا  رسول

و گاهي همان سوره را كه در ركعت اول، تالوت نموده بود در ركعت . 1نمود تالوت مي

   3نمود. ت، دو سوره يا بيشتر، تالوت ميگاهي در يك ركع . و2كرد دوم نيز تكرار مي

سوره مردي از انصار، امام مسجد قبا بود. پس از سوره فاتحه، نه تنها در هر ركعت، 

به اين نمازگزاران، افزود.  اي ديگر نيز به آن مي كرد بلكه سوره اخالص را تالوت مي

بهتر است تنها با خواندن سوره اخالص، ركعت را به  د:شيوه اعتراض كردند و گفتن

ي به آن نيفزايي و يا از تالوت سوره اخالص صرف نظر پايان برساني و سوره ديگر

من اين شيوه را  ت:خواني اكتفا كني، امام گف اي كه بعد از آن، مي كرده و به سوره

دارم. از آنجا كه بهترين آن  پسنديد، دست از امامت برمي دوست دارم و اگر شما نمي

گزين او كنند، سرانجام، جمع، همين امام بود آنها نپسنديدند كه شخص ديگري را جاي

چرا پيشنهاد  د:پرسي صدر ميان گذاشتند، آن حضرت صاكرم  اين مسئله را با رسول

پذيري؟ چه چيزي شما را پايبند تالوت اين سوره (اخالص)، نموده است؟  اينها را نمي

�$� -?O(] � د:فرمودن صاهللا من اين سوره را دوست دارم. رسول ت:آن مرد گف �.� [��U
  (محبت اين سوره تو را به بهشت خواهد رساند).  �����4!

  

  هاي مشابه و غير آن در يك ركعت  جمع بين سوره
  تالوت نمود. مفصل در يك ركعت  5هاي مشابه از سوره صاهللا گاهي رسول

   د:خوان هاي زير را در يك ركعت مي چنانكه دو تا از سوره

_________________________________________________________________________ 

 احمد و ابويعلي.  -1

 داد چنانكه بعداً ذكر خواهد شد.  اين عمل را در نماز فجر انجام مي -2

 بعداً ذكر خواهيم كرد.  -3

 بخاري (تعليقا) و ترمذي موصوال و ترمذي آن را صحيح دانسته است.  -4

 هايي كه از نظر معني و موضوع مانند يكديگرند.  يعني از سوره -5
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يك ) را در 62؛ آيات 53س » (النجم«و  1)78؛ آيات 55(س » الرحمن«هاي  سوره

؛ 52» (الطور«) را در يك ركعت 52؛ 69» (الحاقه«و ) 55 ؛54» (اقتربت«هاي  ركعت و سوره

) را در 52؛ 68» (ن«) و 60؛ 56» (اذا وقعت«) را در يك ركعت و 60؛ 41» (الذاريات«و ) 49

ويل «) را در يك ركعت و 46؛ 79» (النازعات«) و 44؛ 70» (سأل سائل«يك ركعت و 

) و 56؛ 74» (المدثر«) را در يك ركعت و 42؛ 80» (عبس«) و 36؛ 83() 36؛ 83» (للمطففين

؛ 75» (الاقسم بيوم القيامه«) و 31؛ 76» (هل أتي«) را در يك ركعت و 20؛ 73» (المزمل«

) را در يك 50؛ 77» (المرسالت«) و 40؛ 78» (عم يتساءلون«) را در يك ركعت و 40

   2) در يك ركعت.51؛ 81را (» اذا الشمس كورت«) و 59؛ 44( »الدخان«ركعت و 

و » نساء«، »بقره«ل هفتگانه مانند هاي طوا و احياناً در نماز شب، چند سوره از سوره

-�MA �فرموده است  مينمود و در اين مورد  تالوت ميرا در يك ركعت، » عمران آل«
j��^�� ��w ��   ش طوالني باشد). (بهترين نماز، آنست كه قيام. ���3<�

��به هنگام خواندن آيه '�B� ��� 2- � به زنده  قادر  ذاتي  چنين (آيا �-��� \�] �^�?/ �(

�� د:فرمو مي  نيست)  گردانيدن مردگان )�A [
�b�داري).  وچنين قدرتي (توبسيارپاكي �9

��به هنگام خواندن همچنين )��� [��/ Y9� }��� �;�(� د:فرمو مي �9�/ Rb�9��.4   

  

_________________________________________________________________________ 

ها به خوبي  باشد. از شماره سوره هاي هر سوره مي سوم و رقم دوم نشانگر تعداد آيه  رقم اول شماره -1

 ها را در قرائت  گاهي حتي در يك ركعت ترتيب سوره صاهللا روشن است كه رسول

 بخاري و مسلم.  -2

 . مسلم و طحاوي -3

ابوداود و بيهقي با سند صحيح، و اين حكم عام است در نماز و خارج از نماز و در نوافل و فرايض  -4

) از ابوموسي اشعري و غيره روايت نموده است كه آنها 2/132شيبه، ( توان چنين گفت چانكه ابن ابي مي

 روايت كرده است. كردند، و از عمرو علي به طور مطلق  گونه عمل مي در نمازهاي فرض نيز اين



  75     صروش نماز پيامبر

        

 

  كفايت نمودن قرائت فاتحه 
كرد. سپس نزد قوم  ادا مي صاهللا معموالً نماز عشاء را پشت سر رسول تمعاذ

ها كه نزد قوم  شد. از قضا در يكي از شب ميرفت و امام آنها براي نماز عشاء  خود مي

از بود، نماز را طوالني خواند، مردي به نام سليم كه از بستگان او بود، خود برگشته 

اي  طوالني شدن نماز، به تنگ آمد، بدين جهت نماز جماعت را ترك گفت و در گوشه

و به راه افتاد، تنهايي نماز خواند سپس بيرون رفت و افسار شتري را گرفت از مسجد به 

مطلع ساختند. نماز را به پايان رساند او را از عمل آن جوان،  تهنگامي كه معاذ

دهم. آن  را در جريان كار او قرار مي صخدا  نم لذا رسولبي در او آثار نفاق مي ت:گف

شكايت  صجوان نيز به نوبه خود گفته بود كه من از دست معاذ، به آن حضرت

را از  صاهللا رسيدند. معاذ رسولصخواهم كرد. روز بعد هر دو به محضر پيامبر اكرم

معاذ ! صداخ  اي رسول ت:كار ديشب آن جوان با خبر ساخت، آن جوان در پاسخ گف

آيد و با طوالني خواندن نماز، ما را خسته  ماند، سپس نزد ما مي تا ديروقت نزد شما مي


% .� �&�\� د:خطاب به معاذ فرمو صاهللا كند. رسول و ناراحت مي- 2��*A-�  اي معاذ! آيا)

  خواهي مردم را در فتنه بيندازي؟!).  مي

خواهي؟  ! تو در نماز، چه مياي برادرزاده د:سپس روي به آن جوان كرد و فرمو

كنم و از آتش دوزخ، به او  خوانم و از خداوند طلب بهشت مي سوره فاتحه را مي ت:گف

من و معاذ  د:فرمو صآورم. پيامبر و معاذ در نماز، سر در نميي  برم و از زمزمه پناه مي

  خوانيم.  نيز كم و بيش، همين اندازه مي

فردا كه دشمن حمله كند،  ت:خوردار بود) گفجوان (كه از نيروي ايماني قوي، بر

  معاذ خواهد دانست (كه چه كسي برنده خواهد شد). 

بين مسلمانان و كفار چون قبالً خبر حمله دشمن رسيده بود، جنگي  د:گوي راوي مي

 صاكرم  و آن جوان، به مقام رفيع شهادت نايل آمد. پس از آن حادثه، رسولدرگرفت 
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! او با خدا صخدااي رسول  ت:م كار آن جوان چه شد؟ معاذ گفسرانجا د:به معاذ فرمو

   1صادق بود، شهيد شد ولي من، صادق نبودم.

  

  بلند و آهسته خواندن نمازهاي پنجگانه و غيره 
دو ركعت نماز صبح و دو ركعت اول نماز مغرب و عشاء را با صداي  صاهللا رسول

نماز مغرب و دو ركعت آخر نماز و نمازهاي ظهر و عصر و ركعت سوم خواند.  بلند مي

را در نمازهاي سري  صو نمازگزاران، قرائت آن حضرت 2خواند عشاء را آهسته مي

   4كردند. اي، درك مي و گاهي با شنيدن آيه 3با حركت فك مبارك ايشان(آهسته) 

با صداي ، 6و خورشيدگرفتگي 5همچنين در نمازهاي جمعه و عيدين و نماز باران

   7خواند. بلند، قرائت مي

  

  بلند و آهسته خواندن نماز شب 
و . 1خواند نمازهاي شب را گاهي با صداي بلند و زماني آهسته مي صاهللا رسول

   2شنيدند. خواند، اهل خانه، صدايش را مي هنگامي كه در خانه نماز مي

_________________________________________________________________________ 

) و بيهقي با سند جيد. اصل داستان در صحيحين نيز آمده است. در 1634ابن خزيمه در صحيح خود، ( -1

يك بار در نماز فجر به جز  صاهللا مسند احمد و بيهقي روايتي از ابن عباس نقل شده است كه رسول

ه بودم بعداً متوجه شدم كه مدار آن فاتحه، چيزي ديگر قرائت ننمود، بنده اين روايت را حسن قرار داد

باشد و او ضعيف است. از اينرو از آن صرف نظر كردم كه خداوند بهتر از آن را به  بر حنظله دوسي مي

 من عنايت كرد يعني حديث فوق معاذ را. 

 ). 345اين مورد از جمله مواردي است كه همه مسلمانان به آن اتفاق نظر دارند (االرواء،  -2

 ي و ابوداود. بخار -3

 بخاري و مسلم.  -4

 بخاري و ابوداود.  -5

 بخاري و مسلم.  -6

 بخاري و مسلم.  -7
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به . 3شد افتاد كه صداي مباركش هنگام قرائت، بيرون از خانه شنيده مي و گاهي اتفاق مي

ها  نيز توصيه نمود كه چنين كنند، و اين زماني بود كه در يكي از شب تابوبكر و عمر

خواند و عمر را ديد كه با صداي  ميگذرش به ابوبكر افتاد، ديد كه نماز را با صداي آهسته 

 صشرفياب شدند، رسول اكرم صاهللا محضر رسولخواند، روز بعد كه آنها به  بلند نماز مي

   د:فرمو

چون  ت:خواندي؟ ابوبكر گف تو را در حالي ديدم كه نماز را با صداي آهسته ميكر! اي ابوب

تو را در حالي ديم كه صدايت را  د:خواستم صدايم را فقط خدا بشنود. به عمر نيز فرمو مي

   ت:بلند بود؟ گف

خواستم افراد خوابيده را بيدار كنم و شيطان را طرد نمايم.  مي! صخدا  اي رسول

اي ابوبكر! تو كمي صدايت را بلند كن و اي عمر! تو اندكي  د:به آنها فرمو صاهللا رسول

   د:فرمو . و مي4صدايت را پايين بياور

صدقه دهد و كسي كه قرآن را با صداي بلند تالوت كند، مانند كسي است كه آشكارا 

  كسي كه آن را با صداي آهسته بخواند، مانند كسي است كه پنهاني صدقه دهد. 

  

  ت در همه نمازها قرائ
اي از  نمود، در اينجا نمونه هاي مختلف را در نماز، تالوت مي سوره صاهللا رسول

   د:گرد و ساير نمازها، بيان ميقرائت ايشان در نمازهاي پنجگانه 

  
                                                                                                                                                    

��?�بخاري در  -1&�� ��&A�«  �1و مسلم. عبدالحق درJ3*���, )90/1صاهللا قرائت رسول«نويسد:  ) مي 

كه آهسته بوده است در نوافل روز چگونه بوده است؟ در اين زمينه دليل معتبري وجود ندارد ولي ظاهراً 

خطاب به عبداهللا بن حذافه كه در روز نماز را با آواز  صاهللا چنانكه در روايتي ضعيف آمده كه رسول

 (خداوند شنيد و نيازي نيست كه ما را بشنواني).  �9)� �� � ;'7)&���خواند، فرمود:  بلند مي

 ابوداود و ترمذي (در الشمائل) با سند حسن.  -2

 ترمذي (در الشمائل) و بيهقي (در داليل) با سند حسن. نسائي و  -3

 ابوداود با تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  -4
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  نماز فجر (صبح)  -1

انتخاب » طوال مفصل«هاي  در نمازهاي صبح از سوره صمعموالً آن حضرت

و يا ) 96؛ آيات 56(س » واقعه«طوري كه احياناً سوره . 1دنمو كرد و تالوت مي مي

   2خواند. مشابه آن را در دو ركعت مي

» ق«. گاهي نيز سوره 3) را در نماز فجر، تالوت نمود49؛ 52» (طور«الوداع سوره   در حجه

مانند هاي قصار مفصل  همچنين گاهي يكي از سوره. 4خواند را در ركعت اول مي) 49؛ 50(

   5كرد. ) را انتخاب نموده، در نماز صبح، تالوت مي15؛ 81» (لشمس كورتاذا ا«

  ) را هم در ركعت اول و هم در ركعت دوم تالوت نمود؛ 8؛ 99» (زلزال«و يك بار سوره 

   د:گوي راوي مي

همچنين يك باردرهنگام  6دچار فراموشي شد يا عمداً چنين كرد صاهللا دانم رسول نمي

   7را در نماز فجر، تالوت نمود.) 6؛ 114» (ناس«) و 5؛ 113» (فلق«هاي  سفر، سوره

\'| � د:و به عقبه بن عامر چنين فرمو ��&B� ['�  �A -�a�@�G	3)4(� \ ��&*� \ ��&' 	A�8 

اي،  هاي فلق و ناس) را تالوت كن زيرا هيچ پناه گيرنده در نمازهايت معوذتين (سوره(

   پناهي بهتر از آنكه پيدا نخواهد كرد).

_________________________________________________________________________ 

شروع » ق«نسائي و احمد با سند صحيح. به هفت سوره در اواخر قرآن كه طبق قول راجح از سوره  -1

 شود.  شود، طوال مفصل گفته مي مي

 م و موافقت ذهبي. ) و به تصحيح حاك1/69/1احمد و ابن خزيمه، ( -2

 بخاري و مسلم.  -3

 ). 345مسلم و ترمذي (االرواء،  -4

 ). 345مسلم و ابوداود (االرواء،  -5

 عمداً چنين عمل نمود تا جواز آن را بيان نمايد.  صاهللا ابوداود و بيهقي با سند صحيح. ظاهراً رسول -6

) و به تصحيح 12/176/1شيبه، ( و ابن ابي ��;�����)، ابن بشران در 1/69/2ابوداود، ابن خزيمه، ( -7

 حاكم و موافقت ذهبي. 

 ابوداود و احمد با سند صحيح.  -8
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نمود. چنانكه  و احياناً گاهي بيشتر از آنچه كه بيان گرديد در نماز فجر، تالوت مي

  د:ان گفتهبرخي ازراويان ، 1آيه يا بيشتر ازآن را نيز تالوت نموده است) 60شخصت (

در  تالوت نموده است يا دريك ركعت صاهللا يات را رسولآعداد از تدانيم كه اين  نمي 

را در نماز  3)83؛ 36» (يس«و نيز سوره  2)60؛ 30» (روم«همچنين سوره دو ركعت. 

» مؤمنين«فجر، تالوت نموده است. يك بار در مكه، قرائت را در نماز صبح، با سوره 

(راوي در اين  4آغاز كرد، همين كه به نام موسي و هارون يا به نام عيسي) 118؛ 23(

   5مورد شك دارد) رسيد، سرفه امانش نداد و به ركوع رفت.

   6كرد. ) را در نماز فجر، تالوت مي182؛ 77» (الصافات«گاهاً سوره 

) و 30؛ 32» (الم تنزيل السجده«در نماز فجر روزهاي جمعه، در ركعت اول، سوره 

   7كرد. ) را تالوت مي31؛ 76» (هل أتي علي االنسان«در ركعت دوم، سوره 

   8نمود. تر مي معموالً ركعت اول را نسبت به ركعت دوم، طوالني

  

  هاي فجر  قرائت در سنت
   9در دو ركعت سنت فجر، بسيار خفيف بود. صاهللا قرائت رسول

   ت:گف با خود مي تاي كه عايشه به گونه

_________________________________________________________________________ 

 بخاري و مسلم.  -1

 نسائي، احمد و بزاز با سند جيد.  -2

 احمد با سند صحيح.  -3

�µ9 �نام موسي و هارون بدين صورت آمده است:  -4 v� �� t) s9 t/s- �Yv5  �.¶r� s2� v/�$ v��Os- s� �|� v� �2��t) v9 s� ��r'�  و

� �r· �بعد از چهار آيه آمده است:  v��� t. s�P s� _! s.P v< ��v- s� sY s. t� s� sRt�� �s� t) s& sZ s�  |& s� s� �/�� sa r�\ �� s� t� s/  ��  

 ). 397بخاري در تعليقات و مسلم (االرواء،  -5

��و مقدسي در  ���1�7 دراحمد و ابويعلي  -6/�*�B��� 

 خاري و مسلم.ب -7

 بخاري و مسلم.  -8

 احمد با سند صحيح.  -9
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احياناً در دو ركعت  .1»معلوم نيست آن حضرت، فاتحه را به پايان رسانيد يا خير؟«

   2.»بقره«) سوره 136اول، بعد از فاتحه، آيه (

. گاهي به جاي آن، آيه 4كرد را قرائت مي 3عمران سوره آل 64م آيه و در ركعت دو

   ه:همين سور 52

� !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ¡¡ ¡¡§§§§ yy yymmmm rr rr&&&& 44 44†††† || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt���� øø øø���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ôô ôô tt ttΒΒΒΒ üü üü““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### (( (( šš šš^̂̂̂$$$$ ss ss%%%% 

šš ššχχχχθθθθ •• ••ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ yy yyγγγγ ôô ôô©©©© $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ �    

  )52 /عمران  آل(  

   5رد.ك را تا آخر، تالوت مي

را در ركعت دوم، » اخالص«را در ركعت اول و سوره » كافرون«بسا اوقات سوره 

هاي  (چه سوره �7
&Y ���7/'�2 ��� د:. و در مورد اين دو سوره فرمو6نمود تالوت مي

  زيبايي هستند!). 

_________________________________________________________________________ 

 بخاري و مسلم.  -1

2- � (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ$$$$ tt tt6666 óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& šš ššχχχχθθθθ –– ––ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω ää ää−−−− ÌÌ ÌÌ hh hh���� xx xx���� çç ççΡΡΡΡ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// 77 77‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ãã ããΚΚΚΚ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ �  / 136(بقره .( 

3- � öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 ¥¥ ¥¥ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// öö öö//// ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ āā āāωωωω rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

xx xx8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ èè èèΣΣΣΣ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ³³ ³³ÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ \\ \\////$$$$ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ssùùùù 

(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ ôô ôô©©©© $$ $$#### $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ � 64عمران /  (آل .( 

 مسلم و ابن خزيمه.  -4

 مسلم و ابوداود.  -5

 مسلم و ابوداود.  -6

 ابن ماجه و ابن خزيمه.  -7
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 د:كند فرمو ، قرائت ميرا در ركعت اول» كافرون«يك بار از مردي شنيد كه سوره 

�<���� R�P 1�كه به پروردگار خويش ايمان آورده است سپس او ايست  (اين بنده �$#� �

   د:فرمو صاهللا را خواند رسول» اخالص«در ركعت دوم، سوره 

� ��/ ��� 1�  اين بنده پروردگار خويش را شناخته است). ( �1>$#� �

  

  نماز ظهر  -2

كرد، ضمناً ركعت  اي ديگر، تالوت مي ره فاتحه را با سورهدر دو ركعت اول نماز ظهر، سو

كرد  حتي گاهي چنان ركعت اول را طوالني مي. 2نمود تر مي اول را از هر ركعت دوم، طوالني

گرفت  و وضو ميرفت  كه پس از برپا شدن نماز، اگر شخصي براي قضاي حاجت به بقيع مي

. به گمان شاهدان، رسول 3يافت ل ميرا در ركعت او صاهللا آمد، رسول و به مسجد مي

   4كرد. به خاطر اينكه مردم به ركعت اول برسند، چنين مي صخدا 

الم «) آيه يعني به اندازه سوره 30در هر يك از دو ركعت اول، با فاتحه، حدود سي (

   5كرد. قرائت مي» تنزيل السجده

و » الليل اذا يغشي«و » السماء ذات البروج«و » والسماء و الطارق«هاي  گاهي نيز سوره

و نظير آن را » اذا السماء انشقت«و گاهي  6كرد هاي ديگر مانند آن را تالوت مي  سوره

_________________________________________________________________________ 

 فظ ابن حجر اين روايت را حسن قرار داده است. طحاوي و ابن حبان، حا -1

 بخاري و مسلم.  -2

��مسلم. و بخاري در  -3���^�� ��Z��  

 ابوداود با سند صحيح و ابن خزيمه.  -4

 احمد و مسلم.  -5

 اند.  ) و ترمذي و ابن خزيمه آن را صحيح دانسته1/67/2ابوداود، ترمذي و ابن خزيمه، ( -6
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را در نمازهاي ظهر و عصر با حركت  صاهللا . آنها (اصحاب) قرائت رسول1خواند مي

   2كردند. فك مبارك ايشان، درك مي

  خواندن آياتي بعد از سوره فاتحه در دو ركعت آخر 
دو ركعت آخر نمازهاي چهار ركعتي را به اندازه نصف دو ركعت  صاهللا سولر

. و گاهي تنها به خواندن سوره فاتحه، 3) آيه15نمود، يعني به اندازه پانزده ( اول، ادا مي

   4كرد. اكتفا مي

  

  وجوب قرائت سوره فاتحه در هر ركعت 

��به  صاهللا رسول�>�� ��بخواند هر ركعت  فرمود كه سوره فاتحه را در ���7

�  �'] 0(���3 د:چنانكه فرموA [�\ �&A� �Y5�5 هايت اين عمل را انجام  (در تمام نماز

� �0 /0&!� د:و در روايتي ديگر فرموبده) A�.6   

_________________________________________________________________________ 

 ). 1/67/2، (»حشصحي«ابن خزيمه در  -1

 بخاري و ابوداود.  -2

احمد و مسلم. اين حديث دليل بر آنست كه افزودن آياتي بعد از فاتحه در دو ركعت آخر سنت  -3

نمود. امام شافعي نيز  باشد. گروه بزرگي از صحابه منجمله ابوبكر صديق به همين روش عمل مي مي

نات لكهنوي نيز آن را تأييد نموده است چنانكه در همان را پسنديده است و از متأخرين، شيخ ابوالحس

�1(Q �w�� �)� 1J(B� q�)&*���, )102آور است كه برخي از اصحاب ما  نويسد: براي من شگفت ) مي

اند كه  اي بخواند سجده سهو را واجب دانسته (احناف) بر كسي كه بعد از فاتحه در دو ركعت آخر سوره

اند. يقيناً  ابن امير حاج و ديگران به نحو احسن در رد آن سخن گفته و» المنيه«ابراهيم حلبي شارح 

اند، حديث فوق به دست آنها نرسيده است و گرنه به خود اجازه چنين  كساني كه چنين فتوايي داده

 دادند.  فتوايي را نمي

 بخاري و مسلم.  -4

 بخاري و مسلم.  -5

 احمد با سند جيد.  -6
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خواند كه  طوري ميدر نمازهاي سري، بعضي از آيات را صاهللا گاهي رسول

sY  �را هنگام خواندن . چنانكه آنها صداي زمزمة ايشان 1شنيدند مقتديانش مي t9� r}u� s9
¸ t�s t�� s�u� s/  �  و� !s� rX� sHt�� ve. r1 sU s�`s's- t� s$ � 2شنيدند. مي   

و مشابه آنها را » والسماء و الطارق«و » والسماء ذات البروج«هاي  گاهي نيز سوره

   4خواند. و مانند آن را مي» و الليل اذا يغشي«. همچنين گاهي سوره 3خواند مي

  

  نماز عصر  -3

اي  در هر يك از دو ركعت اول نماز عصر، سوره فاتحه را با سوره صاهللا رسول

به . 5نمود تر مي را از ركعت دوم، طوالني اول كرد و معموالً ركعت ديگر، تالوت مي

و در هر يك از آنها به  6كرد تا مردم به ركعت اول برسند گمان حاضرين، چنين مي

اند يعني نصف آنچه كه در ركعت اول نماز ظهر خوانده بود. و خو اندازة پانزده آيه مي

   7داد. دو ركعت آخر نماز عصر را به مقدار نصف دو ركعت اول، كاهش مي

   8.خواند در دو ركعت آخر، فقط سوره فاتحه را مي

يات را آخواند كه مقتديان، بعضي از  طوري قرائت ميو گاهي در نماز عصر، 

   9شيندند. مي

  كرد.  هايي كه در بحث نماز ظهر بيان گرديد، تالوت مي  عصر، نيز از همان سورهدر نماز 
_________________________________________________________________________ 

 بخاري و مسلم.  -1

 خزيمه و ضياء در مختاره با سند صحيح.  ابن -2

 بخاري در جزء قرائت و ترمذي با تصحيح.  -3

 مسلم و طيالسي.  -4

 بخاري و مسلم.  -5

 ابوداود با سند صحيح و ابن خزيمه.  -6

 احمد و مسلم.  -7

 بخاري و مسلم.  -8

 بخاري و مسلم.  -9
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  نماز مغرب  -4

 1كرد هاي قصار مفصل را قرائت مي ، گاهي در نماز مغرب، يكي از سورهصرسول خدا

رفت و اگر  شد و شخص (از مسجد) بيرون مي آمد كه نماز تمام مي حتي گاهي پيش مي

  (اشاره به روشني هوا دارد).  2هدف بزندبه تيرش را توانست  خواست، مي مي

را در ركعت دوم نماز مغرب، قرائت » والتين و الزيتون«ثابت است كه در سفر، سوره 

   3نموده است.

كرد، چنانكه  هاي طوال مفصل و همچنين اواسط مفصل، نيز قرائت مي احياناً از سوره

�� �گاهي (سوره محمد)  v� s" s0 sR.#��� �2r� ��� r��� s9 tR s� �� ¹1 s  s�  �4  را تالوت  5»والطور«و نيز

  فرمود.  مي

   6) را در آخرين نماز مغرب، قرائت نمود.50؛ 77» (والمرسالت«همچنين سوره 

ترينشان يعني اعراف را در هر دو  احياناً از دو سوره طوالني (اعراف و انعام)، طوالني

   7خواند. ركعت مي

   8كرد. را در دو ركعت اول، قرائت مي» انفال«و گاهي نيز سوره 

  

  هاي نماز مغرب  قرائت در سنت
را تالوت » كافرون و اخالص«در نمازهاي سنت مغرب، سوره  صاهللا رسول

   1نمود. مي
_________________________________________________________________________ 

 بخاري و مسلم.  -1

 نسائي و احمد با سند صحيح.  -2

 طيالسي و احمد با سند صحيح.  -3

 ابن خزيمه و طبراني و مقدسي با سند صحيح.  -4

 بخاري و مسلم.  -5

 بخاري و مسلم.  -6

 بخاري و ابوداود.  -7

 با سند صحيح.» الكبير«طبراني در  -8
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  نماز عشاء  -5

هاي اوساط مفصل، قرائت  سوره از  عشاء  دو ركعت اول نمازهاي در صاهللا رسول

   2فرمود. مي

گاهي . 3كرد ) يا مانند آن را در نماز، تالوت مي15؛ 91» (شمس«ره مثالً گاهي سو

   4كرد. خواند و با آن سجده مي را مي) 25؛ 84» (انشقاق«سوره 

   5را در ركعت اول تالوت نمود.) 8؛ 95» (والتين و الزيتون«در سفر، سوره يك بار 

جبل كه امام  نهي فرموده است چنانكه معاذبنو از طوالني كردن قرائت در عشاء، 

برخي از اصحاب بود، شبي نماز عشاء را طوالني كرد. مردي از انصار، جماعت را رها 

اي به تنهايي نماز خواند و از مسجد بيرون رفت. پس از اتمام نماز،  نمود و در گوشه

او منافق است. وقتي اين سخن به  ت:وقتي كه معاذ از رفتار آن مرد اطالع پيدا كرد، گف

رو به  صاهللا رفت و از معاذ شكايت نمود. رسول صد رسيد، نزد پيامبرگوش آن مر

وقتي امام مردم بيندازي؟!  خواهي مردم را در فتنه  معاذ! مگر مياي  ت:معاذ كرد و گف

و » اقرأ باسم ربك«، »سبح اسم ربك االعلي«، »والشمس و صحاها«هاي  شدي، از سوره

را پشت سرت افراد بزرگسال، ناتوان و داراي انتخاب كن و بخوان زي» يوالليل اذا يغش«

   6خوانند. مشغله، نماز مي

  

                                                                                                                                                    

 احمد و نسائي و طبراني و المقدسي و ابن نصر.  -1

 نسائي و احمد با سند صحيح.  -2

 ي و ترمذي آن را حسن دانسته است. احمد و ترمذ -3

 بخاري، مسلم و نسائي.  -4

 بخاري و مسلم و نسائي.  -5

 ). 295بخاري و مسلم و نسائي (االرواء،  -6
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  نماز شب  -6

نمازهاي شب را گاهي با صداي بلند و گاهي  صاهللا همانطور كه قبالً بيان گرديد رسول

گرفت. و احياناً  را طوالني و زماني كوتاه ميدر اين نمازها گاهي قرائت . 1خواند ميآهسته، 

شبي همراه  د:گوي مي تعبداهللا بن مسعودكرد؛  دن آن افراط ميدر طوالني نمو

كه من تصميم بدي به نماز شب ايستادم ايشان قرائت را آنقدر طوالني نمود  صاهللا رسول

   2را تنها بگذارم. صاهللا خواستم بنشينم و رسول مي ت:چه تصميمي؟ گف د:گرفتم، پرسيدن

به نماز شب ايستادم ايشان از سوره  صاهللا همراه رسول د:گوي بن يمان نيز مي حذيفه

نمايند، ولي  ) آيه تالوت مي100شروع نمود، من خيال كردم كه حداكثر صد (» بقره«

را در دو ركعت، » بقره«همچنان ادامه داد، باز من فكر كردم كه سوره  صاهللا رسول

يشان نمايد، بدين جهت پس از اتمام سوره بقره، منتظر ركوع بودم ولي ا تالوت مي

نمود و آن را تا آخر، تالوت كرد سپس آغاز به خواندن » نساء«شروع به خواندن سوره 

نمود و در خالل  ضمناً آرام تالوت ميكرد، آن را نيز به پايان رسانيد.  3»عمران آل«سوره 

گفت و  رسيد، تسبيح مي قرائت، هر گاه به آياتي كه در آن پاكي خدا بيان شده است مي

كرد و هنگامي كه به آيات  ميرسيد، از او طلب  آيات مسألت از خدا ميزماني كه به 

   4خواست، آنگاه به ركوع رفت. رسيد از خدا پناه مي عذاب مي

گاهي . 5ها كه بيمار بود، نيز هفت سوره بزرگ قرآن را تالوت نمود در يكي از شب

   6نمود. هاي بزرگ را تالوت مي در هر ركعت يكي از اين سوره

_________________________________________________________________________ 

 نسائي با سند صحيح.  -1

 بخاري و مسلم.  -2

عمران را قرائت فرمود، دليل بر آنست كه  نخست سوره نساء و بعد از آن آل صاهللا اينكه رسول -3

 ها بدون ترتيب اشكالي ندارد.  اندن سورهخو

 مسلم و نسائي.  -4

عمران،  هاي بقره، آل ابويعلي و حاكم و ذهبي با تصحيح حاكم و موافقت ذهبي. طوال هفتگانه به سوره -5

 شود.  نساء، مائده، انعام، اعراف و توبه گفته مي

 ابوداود و نسائي با سند صحيح.  -6
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تمام قرآن را در يك شب، تالوت  صاهللا گاه ثابت نشده است كه رسول چاما هي

��a- � د:طور كه به عبداهللا بن عمرو فرمودن پسنديد، همان و چنين كاري را نمي 1نمايد
�3X ��0 �A 2P�^���  (ماهي يك بار قرآن را ختم كن)من بيشتر از اين، توانايي  ت:او گف

� �:.�a�A _!)�� R-� � د:فرمو صاهللا دارم. رسولA�  اگر چنين توانايي داري آن را در)

 صاهللا رسولاز اين هم بيشتر توانايي دارم.  د:) عبداهللا عرض كربيست روز ختم كن

� \�]� د:فرمو)� ?�'; � ��9 �A �-�a�A� (پس آن را در يك هفته ختم كن، نه كمتر)2 .

و بعداً در سه  3در پنج روز در روايات ديگري آمده است كه به ايشان اجازه ختم قرآن را

و علتش  5و او را از خواندن كل قرآن در كمتر از سه روز، بازداشت 4روز، عنايت فرمود

� -5 R� ��a��º � ."^3>� د:را نيز چنين بيان فرموA 2P�^�� -�a R��6  هر كس قرآن را در)

;."^> � د:رموكمتر از سه روز، ختم نمايد از آن، چيزي نخواهد فهميد) و به عبارتي ف
º�5 R� ��a- �A 2P�^�� -�a R��.7   

بدان كه هر عابد را جوش و خروشي است و  د:همچنين به عبداهللا بن عمرو، فرمو

هر جوش و خروشي را توقفي در پيش است. گاهي اين توقف، در راستاي سنت قرار 

مد، راه را شود. و هر كس كه توقفش به سنت بينجا گيرد و زماني به بدعت كشيده مي مي

   8دريافته، در غير اين صورت هالك شده است.

_________________________________________________________________________ 

 مسلم و ابوداود.  -1

 خاري و مسلم. ب -2

 نسائي و ترمذي و ترمذي آن را صحيح دانسته است.  -3

 بخاري و احمد.  -4

 دارمي و سعيدبن منصور با سند صحيح.  -5

 احمد با سند صحيح.  -6

 دارمي و ترمذي و ترمذي آن را صحيح دانسته است.  -7

 احمد و ابن حبان در صحيحش.  -8
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   1كرد. نيز كمتر از سه روز، قرآن را ختم نمي صاهللا خود رسول

,� ت:همچنين فرموده اس �!.P �'1(� !)�� �A ��)  R�  |*
�^�� R� =*�. <�
�A
|)>�B��.2   

ي بندگان  ) آيه در نماز، تالوت كند، نامش در زمره200(هر كس كه شبي دويست (

  شود).  مخلص و خداترس، ثبت مي

و نيز  3كرد را تالوت مي» زمر«و » اسرائيل بني«خود، هر شب سوره  صاهللا رسول

� ��(!� � د:فرمو ميA ��)  R� =*�. � �!.P �,(�|)A�H�� R��4  ،هر كس كه در نماز شب)

  شود).  صد آيه بخواند، از غافالن محسوب نمي

. و 5فرمود هر ركعت، حدود پنجاه آيه يا بيشتر، قرائت مي در صاهللا احياناً رسول

  كرد.  تالوت مي 6)20؛ 73» (المزمل«گاهي نيز به اندازه سوره 

عبداهللا بن مگر به ندرت.  7كرد تمام شب را تا صبح در نماز سپري نمي صاهللا رسول

ا شب را ت صپيامبر خدا د:گوي بود، مي صاهللا االرت كه شبي مراقب عبادت رسول
_________________________________________________________________________ 

���) و ابوالشيخ در 1/376ابن سعد، ( -1���� ¤�O�) ،281 .( 

 دارمي و حاكم با تصحيح حاكم و تأييد ذهبي.  -2

 احمد و ابن نصر با سند صحيح.  -3

 دارمي و حاكم با تصحيح حاكم و تأييد ذهبي.  -4

 بخاري و ابوداود.  -5

 احمد و ابوداود با سند صحيح.  -6

براي عبادت بيدار ماندن، مكروه و  بنابر حديث فوق و امثال آن، تمام شب، به طور مداوم يا اغلب، -7

داشت از رسول  است و اگر در اين فضيلتي وجود مي صبدعت است. زيرا خالف سنت پيامبر

 /آنچه كه در مورد ابوحنيفهو است.  صشد. يقيناً بهترين روش، روش محمد فوت نمي صخدا

باشد. چنان كه عالمه  اساس مي منقول است كه چهل سال نماز فجر را با وضوي شب خوانده است، بي

گويد: اين از جمله دروغهاي شاخدار است كه نسبت  ) مي44/1، (����? �(� �B&�¥�آبادي در  فيروز

آن به امام ابوحنيفه شايسته نيست. زيرا اين امر فضيلتي در بر ندارد و اگر داشته باشد، براي چنين امام 

ترديد تجديد وضو براي هر نماز  كرد، بي يار ميبزرگواري شايسته بود كه به جاي فضيلت، افضل را اخت
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صبح در نماز، سپري كرد. پس از اتمام نماز فجر، به ايشان گفتم : پدر و مادرم فدايت 

 د:فرمو صاهللا گاه قبالًنديده بودم، رسول باد شما ديشب نمازي خوانديد كه من هيچ

اين نماز ترس و اميد بود زيرا من از پروردگارم سه چيز درخواست نمودم، دو آري، 

را رد كرد، نخست درخواست نمودم كه امتم را با مورد آن را پذيرفت و يكي 

به تعبيري، هاي پيشين را توسط آنها هالك كرده، از بين نبرد (و  هايي كه امت عذاب

درخواست نموده كه امتش در اثر قحطي نابود نشود) اين  صاهللا آمده است كه رسول

ت من مسلط نكند، دعا پذيرفته شد. سپس از خداوند خواستم كه دشمنان بيگانه را بر ام

اين دعا نيز پذيرفته شد. و سرانجام، از خدا خواستم كه امتم را متفرق نكند، ولي اين 

   1دعا پذيرفته نشد.

��?� � �2 � د:زير، به صبح رسانيشبي را با تكرار آيه،  صاهللا رسول� Y �¦iA YT �#&' 2�
Y��f� �.�&�� %
- [�
iA Y~�"&'� سجده و در دعاي بدين معني كه آن را در ركوع ،

! صخدا  اي رسول د:خواند، روز بعد، ابوذر كه شاهد قضيه بود عرض كر خويش مي

كردي در  شما ديشب تا صبح همين يك آيه را در ركوع، سجده و دعايت تكرار مي

كرد ما  حالي كه خداوند، كل قرآن را به شما تعليم داده است. اگر يكي از ما چنين مي

من از خداوند متعال خواستار شفاعت امتم در  د:فرمو صاهللا لشديم؟ رسو عصباني مي

خدا تمام كساني كه روز قيامت شدم كه خوشبختانه آن را به من عطا كرد و به خواست 

   2مند خواهند شد. شرك نورزيده باشند، از اين شفاعت، بهره

ام هميشه در  همسايه! صاي رسول خدا ت:آمد و گف صاهللا مردي نزد رسول

خواند.  كند و اضافه بر آن، چيزي نمي را تكرار مي» اخالص«شب، تنها سوره  قيامت

                                                                                                                                                    

باشد. ناگفته پيدا است كه چنين عملي يعني چهل سال نماز  از خواندن چند نماز با يك وضو افضل مي

 باشد.  فجر را با وضوي عشاء خواندن، محال است و اين يكي از خرافات متعصبين در مورد ابوحنيفه مي

 يح ترمذي. نسائي، احمد و طبراني با تصح -1

 نسائي، ابن خزيمه، احمد و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  -2
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� �*&�2P�^�� e)5 �1 د:فرمو صرسول اكرم �¦� ,�1�� �7"
(سوگند به ذاتي كه  �1����#� 

  ي اوست، اين سوره، معادل با يك سوم قرآن است).  جان من در قبضه

  

  نماز وتر  -7

، »سبح اسم ربك االعلي«هاي  به ترتيب، سوره در سه ركعت نماز وتر، صاهللا رسول

و » فلق«هاي  و گاهي سوره 2نمود را قرائت مي» قل هو اهللا«و » قل يا أيها الكافرون«

   3افزود. را به آن مي» ناس«

   4نمود. را در ركعت وتر، تالوت » نساء«يك بار نيز يك صد آيه از سوره 

   5نمود. را قرائت مي» كافرون«و » زلزال«هاي  اما در دو ركعت بعد از وتر (معموالً) سوره

  

_________________________________________________________________________ 

 بخاري و احمد. -1

 نسائي و حاكم و حاكم آن را صحيح دانسته است.  -2

 ) و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي. 117، رقم 2، (ج »حديث«ترمذي و ابوالعباس اصم در  -3

 نسائي و احمد با سند صحيح.  -4

  )، ابن خزيمه و ابن حبان با سند حسن و صحيح. 1/202بن نصر، طحاوي، (احمد، ا -5

و ديگر كتب حديث به اثبات رسيده است، كه ظاهراً » مسلم«و » بخاري«اين دو ركعت در روايت 

(آخرين  ��  �OP ��)&Z�Y�' ���(�� �'��_ �فرمايد:  است كه مي صاهللا مخالف با حديث ديگر رسول

اند تا بين اين دو روايت توافق ايجاد كنند، ولي بنده احتياط را  باشد). علما كوشيدهنمازتان در شب، وتر 

  را بر عمل ايشان ترجيح داده و آن دو ركعت را ترك نماييم، واهللا اعلم.  صبينم كه امر پيامبر در اين مي

نموده است،  امر به خواندن اين دو ركعت صاهللا اما، بعد از آن به حديث صحيحي دست يافتم كه رسول

براي عموم  صاهللا گيري كردم: كه اين دو ركعت به خاطر اجتماع فعل و امر رسول بنابراين چنين نتيجه

باشد و امر به اينكه وتر آخرين نماز شب باشد، استجبابي است. اين حديث، در شماره  مشروع مي

 تخريج شده است.  »��<b�b!�) در 1993(
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  نماز جمعه  -8

) و در ركعت دوم، 11؛ 62، (»جمعه«در ركعت اول نماز جمعه، احياناً سوره  صاهللا رسول

   1نمود. ي) را تالوت م19؛ 88» (غاشيه«) و گاهي به جاي آن سوره 11؛ 63» (منافقون«سوره 

 قرائت را »غاشيه» سوره  دوم،  )ودرركعت19 ؛87(»االعلي»  سوره  اول،  درركعت  گاهي

   2كرد. مي 

  

  نماز عيدين  -9

و در ركعت دوم، سوره » االعلي«در ركعت اول نماز عيد، احياناً سوره  صاهللا رسول

   3خواند. را مي» غاشيه«

   4است. نموده تالوت)رانيز55؛ 54»(الساعه اقتربت«و)45؛ 50»(ق«هاي سوره گاهي چنانكه

  

  جنازه نماز  -10

و  5روش مسنون قرائت در نماز جنازه اينست كه بعد از تكبير اول، سوره فاتحه

   7با صداي (نه چندان بلند بلكه) آهسته خوانده شود. 6.اي ديگر سوره

  

  

_________________________________________________________________________ 

 ). 345مسلم و ابوداود (االرواء،  -1

 مسلم و ابوداود.  -2

 مسلم و ابوداود.  -3

 مسلم و ابوداود.  -4

اي كه براي  اند. اما افزودن سوره امام شافعي، احمد، اسحاق و برخي از محققين احناف موافق همين قول -5

 آن را فقط امام شافعي گفته است كه سخني بر حق است. 

در حديث شاذ نيست آن طور كه تويجري گمان » سوره« بخاري، ابوداود، نسائي و ابن جارود، و كلمه -6

 نموده است. 

 نسائي و طحاوي با سند صحيح.  -7
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  ترتيل و تحسين صوت در قرائت 
طبق دستور خداوند، قرآن را با ترتيل يعني نه ُكند و نه تند بلكه به  صاهللا رسول

سط به طوري كه هر يك از حروف جداگانه از مخارج مخصوص، ادا صورت متو

   1نمود. كرد، تالوت مي مي

نمود كه از سوره بزرگتر از آن  كوچكي را چنان ترتيل، تالوت مي  حتي گاهي سوره

.^�� �<� 2P�^�� =U�q'/�� -�a � ت:و در اين مورد فرموده اس 2كرد تر جلوه مي طوالني
 �A ��' %�0 	0 ��'/��$-�^' !.P �OP 1�� [���� �2iA ,��
(روز قيامت به صاحب  1���3

خواندي، اكنون نيز بخوان (و از  گونه كه در دنيا قرآن را با ترتيل مي گويند همان قرآن مي

جا خواهد بود كه آخرين آيه را تالوت  منازل بهشت باال برو، زيرا) جايگاهت همان

  كني). 

، »الرحمن» «اهللا بسم«خواند، چنانكه كلمات  حروف مد را كشيده مي صاهللا رسول

چرخاند  كشيد. گاهي نيز صدايش را در حلق مي وامثال اينها را مي 5»نضيد«و  4»الرحيم«

به همين سبك، قرائت آرام، ) را در قرائتي 29؛ 48» (الفتح«چنانكه روز فتح مكه، سوره 

  (آآآ).  د:ان ونه مجسم كردهگ عبداهللا ابن مغفل اين تحسين و انعكاس صدا را اين 6نمود

 ت:نمود كه قرآن را با آواز خوش تالوت كنند چنانكه فرموده اس امر مي صاهللا رسول

�G_��7U 2P�^�� 1.�. R7f� � �>�� �2iA@ ,Y�'�� ,� 2P�^�� ��� (قرآن را با صدايتان  �7 .�

  افزايد).  زينت بخشيد، زيرا صداي نيكو، بر زيبايي قرآن، مي

_________________________________________________________________________ 

 و ابوداود و احمد با سند صحيح. » الزهد«ابن مبارك در  -1

 مسلم و مالك.  -2

 ابوداود و ترمذي با تصحيح ترمذي.  -3

 بخاري و ابوداود.  -4

  بخاري در افعال العباد با سند صحيح. -5

 بخاري و مسلم.  -6

  بخاري در تعليقات، ابوداود و دارمي و حاكم و تمام الرازي با دو سند صحيح.  -7
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�2P�^��� _�'�  z����� R7U- R, ���#� �\� 9)&*)�� .^�- ��2 � ت:ده اسهمچنين فرمو
�S� ��(*�7U ����1   

(زيباترين صداي تالوت قرآن از آن كسي است كه شما با شنيدن صدايش، چنين 

  ترسد).  گمان كنيد كه از خدا مي

�>, �����H' � ,���*a� � ,��1$�&' � �� g�*0 ��(�)&' �#��� �A � ت:همچنين فرموده اس
�^&�� �A ¥��B� R� _�* �)"' �1X- �~ ,�1�� �7"
�.2   

(كتاب خدا را بياموزيد و همواره تالوت كنيد و مواظبش باشيد و زيبا بخوانيد زيرا 

  ي فرار است).  سوگند به خدا كه قرآن، از شتر جوان و فراري، بيشتر آماده

(كسي كه قرآن را زيبا نخواند،  �RH*. � R� ���� ���2P�3 ���^�� ت:همچنين فرموده اس

  از ما نيست). 

� @R7U � ت:همچنين فرموده اس��� G<
\�0 ´"� �A �@ 2\- �� ���S� �� 2\- ��
G�>�� G<��3£@ 2P�^��� ���H*. GY�
��� R7U ´"� �A �@�.4   

گونه كه به كالم خودش كه توسط يكي از  دهد آن (خداوند به هيچ سخني گوش نمي

  سپارد).  خوانده شود، گوش مي خوش صورت با صداي بلندانبياي 

                                                                                                                                                    

 � .��� � ��'��2P�^��� Yاند بدين صورت:  (تذكر) : برخي از راويان، اين روايت را وارونه روايت كرده
قرار داده است، سخت  كه از نظر روايت و درايت، خطائيست آشكار. و كسي كه اين روايت را صحيح

برد زيرا اين روايت با بسياري از روايات صحيح و مفسر در اين مورد، مخالف است  در اشتباه به سر مي

باشد. براي تفصيل بيشتر در اين مورد به  و بايد گفت: اين بهترين نمونه روايت مقلوب (برعكس) مي

 ) مراجعه شود. �b>�� e.?�U;��) ،5328{�كتابم 

و » اخبار اصبهان«، دارمي، ابن نصر، طبراني، ابونعيم در »الزهد«صحيح است، ابن مبارك در حديث  -1

 آن را روايت نموده است. » المختاره«ضياء در 

 دارمي و احمد با سند صحيح.  -2

 ابوداود و تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  -3

 ). �1�U�*���) ،781بخاري و مسلم و طحاوي و ابن منده در  -4
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ديدي ديشب چگونه به  كاش! مي« د:يك بار به ابوموسي اشعري فرمو صاهللا رسول

ابوموسي عرض » اي از صداي داود به تو عطا شده است دادم، حقا كه بهره قرائت گوش مي

   1خواندم). انگيزتر مي ر و غمايد، زيبات دانستم كه شما به قرائت من گوش سپرده اگر مي د:كر

  

  ياري دادن امام در قرائت 
ياري دادن امام هنگام اشتباه در قرائت، سنت است. به دليل اينكه يك مرتبه 

تو  د:در نماز جماعت، دچار اشتباه شد، پس از اتمام نماز، خطاب به ابي فرمو صاهللا رسول

  بلي.  د:خواندي؟ عرض كر با ما نماز مي

   2پس چرا مرا از اشتباه، باز نداشتي؟ د:رموف صاهللا رسول

  

  تعوذ و تف نمودن در حال نماز براي دفع وسوسه 
! شيطان ميان من و نماز و قرائتم صاي رسول خدا د:بن العاص، عرض كر عثمان

اين شيطان « د:فرمو صاهللا  كند؟ رسول شود و آن را برايم درهم و برهم مي ميحائل 

كردي به خدا پناه ببر و به سمت  ضورش را احساس مينام دارد، هر گاه ح» خنزب«

از آن به بعد، من چنين كردم، خداوند مرا از  د:گوي عثمان مي» سه بار تف كنچپ خود 

   3شر او نجات داد.

  

  بحث ركوع 
هايش را به همان  آنگاه دست 4نمود بعد از اتمام قرائت، اندكي سكوت مي صاهللا رسول

   1رفت. گفت و به ركوع مي برد سپس تكبير مي باال مين گرديد، شيوه كه در تكبير اولي بيا

_________________________________________________________________________ 

 ). 2/44/1( ،»امالي«بخاري و مسلم و ابن نصر و حاكم و عبدالرزاق در  -1

 با سند صحيح. » المختاره«) و ضياء در 2/296/2ابوداود، ابن حبان، طبراني و ابن عساكر، ( -2

 مسلم و احمد. تف نمودن در اينجا به معني پف كردن است با اندكي آب دهن (نهاية).  -3

 حيح حاكم و موافقت ذهبي. ابوداود و حاكم با تص -4
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�Gخواند  و به كسي كه نماز را درست نمي�>�� ��نماز هيچ يك از  د:فرمو @��7

مگر آن طور كه خداوند فرموده، وضوي كامل بگيرد، سپس شما درست نخواهد بود، 

كه برايش ميسر باشد تكبير بگويد و خدا را سپاس و ستايش كند و آن قدر از قرآن 

هايش  هايش را بر روي زانو تالوت نمايد، سپس تكبير بگويد و به ركوع برود و دست

   2بگذارد طوري كه هر يك از مفاصل بدنش آرام گيرد.

  

  كيفيت ركوع كردن 
   3داد. هنگام ركوع، دو كف دست خود را بر روي زانوهايش قرار مي صاهللا رسول

طور كه شرح آن در حديث   همان. 4اد كه چنين كنندد و به اصحاب نيز دستور مي

���>�� ��  گذشت.  ���7

   5داد، گويا آنها را در پنجه گرفته بود. هايش را محكم بر روي زانوها قرار مي و دست

چنانكه به كسي كه نماز را درست . 6گذاشت و در عين حال، انگشتانش را باز مي

�Gخواند  نمي�>�� ��x �| �\� � د:فرمو @��7 ��A �Y5 ,[�*�0/ �)� [�*U�/ �MA %&0/
                                                                                                                                                    

ها، به هنگام رفتن به ركوع و سر بلند كردن از احمد و  بخاري و مسلم. رفع يدين يعني بلند كردن دست -1

جمهور محدثين و فقها همين است و بعضي از احناف مانند عصام بن يوسف بلخي شاگرد امام ابويوسف 

دهند، چنانكه در مقدمه كتاب بيان شد عبداهللا ابن  اهللا دهلوي) نيز رفع يدين را ترجيح مي (و شاه ولي

به «كند كه عقبه بن عامر در مورد رفع يدين فرموده :  از پدرش روايتي نقل مي» مسائل«احمد در 

باشد  گويم: حديث قدسي نيز شاهد اين اثر مي بنده (آلباني) مي» رسد نمازگزار در هر اشاره، ده نيكي مي

هر كس كه اراده عمل نيكي را بنمايد و بر آن عمل كند، ده الي هفتصد اجر «فرمودند:  صاهللا كه رسول

 ). �y��� }�b «) ،16=�3 (متفق عليه» رسد به او مي

 ابوداود، نسائي و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  -2

 بخاري و ابوداود.  -3

 بخاري و مسلم.  -4

 بخاري و ابوداود.  -5

��ي و طيالسي به تصحيح حاكم و موافقت ذهب -6�� }�b  ?��?«) ،809 .( 
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�#O,� ��M� ��0 #O,. ��*U e��� �Y5 ,[&�� -�1 ) هر گاه ركوع نمودي، دو كف

هايت قرار بده، و انگشتانت را باز بگذار و به مقداري كه  هايش را بر روي زانو دست

  اعضاء و مفاصل بدنت از حركت باز ايستد، در ركوع بمان). 

داشت و  هايش دور نگه مي هايش را از پهلو گام ركوع، آرنج دستهن صاهللا رسول

   2مواظب بود كه به آنها نچسبند.

اگر  د:ان حتي گفته 3ساخت به هنگام ركوع، كمرش را پهن و هموار مي صاهللا رسول

ماند و به زمين  مي جا شد، همان ري آب، بر روي كمرش ريخته مين حال، مقداادر هم

   4ريخت. نمي 

�G خواند  سي كه نماز را درست نميو به ك�>�� ��� ��1? ¬��3 � ����  د:فرمو@��7
[��0�� R   (كمرت را هموار كن و ركوعت را محكم و استوار به جاي آر).  ����5

بلكه  6گرفت كرد و نه باال مي هنگام ركوع، سرش را نه پايين مي صو آن حضرت

   7داد. بين اين دو حالت قرار مي

  

  كوع حفظ آرامش در ر

�7�� (خواند  نمي گرفت و به كسي كه نماز را درست  در ركوع ارام مي صاهللا رسول�
G�L�0 � د:فرمو نيز دستور داد كه چنين كند. و در اين مورد مي ��<� ���� ��+- �A ,?�J �7�� �

_________________________________________________________________________ 

 ابن خزيمه و ابن حبان.  -1

 ترمذي و به تصحيح ابن خزيمه.  -2

 بيهقي با سند صحيح و بخاري.  -3

 و ابن ماجه.  � ���1�7B� 1Kطبراني و عبداهللا بن احمد در  -4

 احمد و ابوداود. با سند صحيح. مسلم و ابوعوانه.  -5

 زء قرائت با سند صحيح. ابوداود، بخاري در ج -6

 مسلم و ابوعوانه.  -7
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�� �\� ��3¬ 1&� R� Y0�/� ��
� ,�1�� �7"
 �#��� Y'1J9 �� �\� � Y*&0/«1  و سجده (ركوع

سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، من از پشت سر،  د:را به صورت كامل ادا كنيخود 

  كنيد).  بينم كه شما چگونه ركوع و سجده مي مي

متوجه نماز مردي شد كه ركوع و سجده را به طور كامل ادا  صاهللا ل يك بار رسو

است، زيرا نمرده  صاگر اين شخص با اين حال بميرد، بر دين محمد د:كرد، فرمو نمي

زند (و افزود) كسي كه ركوع نمازش را  در نماز، بسان نوك زدن كالغ در خون، نوك مي

ماند كه با خوردن يك يا دو  اي مي كامل نسازد و در سجده، نوك بزند، به شخص گرسنه

   2شود. خواهد سير شود كه يقيناً سير نمي ميخرما  دعد

 -1 د:سه عمل در نماز، نهي فرمو) از صگويد مرا خليلم (پيامبر مي تابوهريره

و از  -3از نگريستن به اين طرف و آن طرف مانند روباه  -2از نوك زدن خروس 

   3نشستن مانند ميمون.

(بدترين دزد آنست كه از  �-R� ¤{. �#��� !a® z����� ��9  �'>� د:همچنين فرمودن

شود؟  ز دزدي مي! چگونه از نماصاي رسول خدا د:زش بدزدد)، صحابه عرض كردننما

  (ركوع و سجده آن را كامل نه كند).  �J9 � �3��0/ �Y*.;�4?$�� د:فرمو

يك بار در حال نماز، گوشه چشمش به مردي افتاد كه كمرش را در ركوع و سجده، 

� ���L�0 � � د:كرد، پس از سالم، فرمو هموار نميA <�)  Y�^. ; RB �� ; |()7B� :&� �.
?�J كند،  سلمانان! بدانيد كسي كه كمرش را در ركوع و سجده، هموار نمي(اي م �7���5

_________________________________________________________________________ 

 و مخصوص حالت نماز بوده است.  صاهللا بخاري و مسلم. اين يكي از معجزات رسول -1

�����)، بيهقي، طبراني، و ضياء در 340/349/1، (���1�7ابويعلي در  -2^*�B��  .و ابن عساكر 

 شيبه و حديث، حسن است.  طيالسي، احمد و ابن ابي -3

 )، طبراني و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي. 1/89/2شيبه، ( ابن ابي -4

 ). 2536، (���<b�b!�)، ابن ماجه و احمد با سند صحيح 1/89/1شيبه، ( ابن ابي -5
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� � د:نمازش درست نيست و در حديثي ديگر فرموA ��3¬ Y�^. ��*U �Z ���� ��  ����;
?�J �7�� � L�0   (نمازش كامل نيست).  �����1

  

  اذكار ركوع 
   د:خوان ركوع ميكرد و در  تعدادي از اذكار و دعاهاي زير را، انتخاب مي صاهللا رسول

1- »2�b�9  ���/ Y�h&��� (سه مرتبه)كرد.  و گاهي نيز بيشتر از سه بار آن را تكرار مي 2 

يك مرتبه در نماز شب، به قدري آن را تكرار نمود كه طول ركوعش نزديك بود به 

و » نساء«، »بقره«هاي بلند قرآن يعني  طول قيامش برسد، قيامي كه در آن، سوره

  با گنجانيدن دعا و استغفار، در خالل آيات، قرائت كرده بود. را » عمران آل«

2- ��1(b� � Y�h&�� ���/ 2�b�9�.3  

3- �V� ���� � !�K�B� �g/ z� �1a V��9�.4  

4- ����"y� �Y3�)�� ,�1(b� � ! �Y3�)�� [
�b�اين ذكر و دعا را در ركوع و سجده، به  �9

�t}u  � د:پوشان مه عمل مينمود، در واقع اين آيه سوره نصر را جا كثريت تكرار مي s7sA
 sb��s�� ��s' s2� s0 v<�
r�  v� t� r"tHs* t9� s� s�u� s/ r1 t(�.5  

5- » � �&(9 [� �SO ,G��/ %
-@ ,%()9- [� � ,%��P [� � %&0/ [� ! �Y3�)�� � ,���
!.��/ �A �@ �(h� � ��¡��1a <� %�)^*9� �� �@ ��>� � G���h� � :d G|B�&�� �g/ ��.7  

_________________________________________________________________________ 

 ابوعوانه، ابوداود، السهمي و دارقطني با تصحيح دارقطني.  -1

 ) و طبراني از هفت صحابي.604ه، (احمد، ابوداود، ابن ماجه، دارقطني، طحاوي، بزاز، ابن خزيم -2

 ابوداود، دارقطني، احمد، طبراني و بيهقي و حديث، صحيح است.  -3

 مسلم و ابوعوانه.  -4

 بخاري و مسلم.  -5

 كند كه مراد جسم آدمي است.  هايم حمل مي تعميم بعد از تخصيص است يعني آنچه قدم -6

 مسلم، ابوعوانه، طحاوي و دارقطني.  -7
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ام و در پيشگاه تو سر تسليم فرود  ام و به تو ايمان آورده دهالها! براي تو ركوع كر (بار

هاي بدنم و  ها و رگ ام، تو پروردگار مني، گوشم، چشمم، دماغم، استخوان آورده

  تمام وجودم فرمانبردار پروردگار جهانيان است). 

6- �
-  ,%)�0�' [�)� � %()9- [� � %��P [� � %&0/ [� ! �Y3�)�� � �&(9 �SO ���/ %
|B�&�� �g/ � �(h� � �(f � ��? � ����.1  

7- �!(h&�� � ��.I��� � ��)B� � �I�� �\ 2�b�پاك است ذاتي كه داراي قهر و ( �9

اين ذكر را معموالً در نماز شب، ) تصرف بسيار و داراي كبريايي و عظمت است

  2كرد. قرائت مي

  طوالني كردن ركوع 
(ايستادن بعد از ركوع)، سجده و جلسه (نشستن ميان دو سجده)  ركوع و قومه

   3، تقريباً يكسان بود.صاهللا رسول

  

_________________________________________________________________________ 

 با سند صحيح.  نسائي -1

كرد يا خير،  توان همه اذكار باال را در يك ركوع، قرائت  ابوداود و نسائي با سند صحيح. فايده : در اينكه مي -2

بهتر « ت:گفته اس »��\�0/�در اين مورد متردد شده و نووي  � �? �&�?�اختالف نظر وجود دارد؛ ابن قيم در 

  ». ك ركوع قرائت شود و همچنين بقيه اذكار مربوط به اركان ديگراست در صورت امكان همه اين اذكار در ي

هر از گاهي، «گويد:  ) قول نووي را رد نموده و مي84( ,�
��� �;���/�خان در  ابوالطيب صديق حسن

گونه دليلي  تعدادي از اين اذكار قرائت شود و گاهي تعدادي ديگر نه جملگي در يك ركوع، چون هيچ

نمود. و يقيناً اتباع و  نيز به همين صورت آنها را قرائت مي صاهللا د ندارد. رسولدر اين مورد، وجو

  » : آوري است پيروي بهتر از ابتداع و نوع

ها را به قدري  ركوع و بعضي ديگر از ركن صاهللا راه صواب نيز همين است. ولي ثابت است كه رسول

گر شخص نمازگزار بخواهد ركوعش را طوالني رسيد، بنابراين ا كرد كه نزديك به قيامش مي طوالني مي

نمايد برايش ممكن نخواهد بود مگر اينكه همه اذكار باال را طبق گفته نووي با هم قرائت كند، يا اينكه 

 مطابق همان تكرار منصوص ركوعش را طوالني نمايد و اين نزديكتر به صحت خواهد بود، واهللا اعلم. 

 ). 321بخاري ومسلم (االرواء،  -3
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  نهي كردن از قرائت قرآن در ركوع 
 ت:داشت، چنانكه فرموده اس از خواندن قرآن در ركوع و سجده باز مي صاهللا رسول

��a- 2- %�¦ ��
� � ;-� ��,A _�1 �J9 �- �&�0/ 2P�^�� - �0 ������(h&A L  �g ���� <�A ���� ، � ��- � ?�J �7��
Y�� g�J*7. 2- R(^A ��� �1�� �A ��13*Z�A�1  ،در ركوع و (آگاه باشد كه من از خواندن قرآن

نماييد و در سجده، دعا   ياد را به بزرگي بايد �ام، پس در ركوع، خداوند سجده، منع شده

  . )كنيد اميد است دعايتان اجابت گردد

  

  شود  كوع و آنچه كه در آن خوانده مياعتدال بعد از ر

��با گفتن  صاهللا رسول(�1  9� RB ��� 2داشت. سر از ركوع برمي   

�G(خواند  چنانكه به كسي كه نماز را درست نمي�>�� ��
�> ;'*�Y � د:نيز فرمو ��7�
 ��  ��*U z����� R� 1U;��^. �Y5 ��� �0�. �Y5 ��� �I�. �*U �1� RB �� �(9 : _	K�a ��*7. ��3 

  اهللا لمن حمده بگويد و راست بايستد).  (سپس سمع

ايستاد تا  داشت، راست مي بعد از اينكه سر از ركوع بر مي صاهللا خود رسول

   4هاي كمرش، سر جاي خود برگردند. استخوان

   f� [� ��.5)1/���� � ت:گف و در حالي كه راست ايستاده بود مي

باشد و چه امام، به خواندن آن، امر نموده است چنانكه  و نمازگزار را چه مقتدري

�� د:فرماي مي�) - �
  گونه كه من نماز خواندم، نماز بخوانيد).  (همان 0 ���) �1	 �(*.-/

_________________________________________________________________________ 

اي كه ابن  شود بر خالف جمله اضافي مسلم و ابوعوانه. و اين نهي، شامل نمازهاي فرض و نفل مي -1

� ��*��A L��V��Zعساكر با اين عبارت آورده است: �  ��,A�  .كه شاذ و منكر است 

 بخاري و مسلم.  -2

 ابوداود به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  -3

 بخاري و ابوداود.  -4

 و احمد.  بخاري -5
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از او در نماز، پيروي شود ... هر گاه امام براي آن مقرر شده تا « ت:و نيز فرموده اس

��امام (9 �� RB �1�� د:گفت، شما بگويي G1(f� [�� !����/ �Y3�)��@  (خداوند آن را)

يعني  �9)� �� RB ���1 ت:، گفته اسصخواهيد شنيد، زيرا خودش به زبان پيامبر

   2شنود). (خداوند سخن كسي را كه از او ستايش كند مي

گونه كه در تكبير اولي  هايش را همان هنگام برخاستن از ركوع، دست صاهللا رسول

 5افزود مي» واو«كه گاهي بدون  4خواند مي� /���� � �] �f)�1و  3برد اال ميبيان گرديد، ب

��بعد از اينكه امام  ت:چنانكه به خواندن آن ديگران را نيز امر كرده و فرموده اس(9 �� 
RB �1�� �1 د:گفت، شما بگويي(f� [� ���/ Y3�)���  در گفتن زيرا هر كس كه سخنش)

   6اش مورد عفو قرار خواهد گرفت. اهنگ گردد، گناهان گذشتهبا سخن فرشتگان همآن) 

   د:افزو هاي زير را بر آن مي گاهي يكي از جمله

                                                                                                                                                    

 بخاري و احمد.  -1

/��� � �] �مسلم و ابوعوانه و احمد و ابوداود. (تذكر) : از حديث فوق، استناد به اينكه امام نبايد  -2
1(f��  و مقتدي نبايد��(9 �1� RB ��� باشد، زيرا سياق حديث، به خاطر اين نيست  گويد، اشتباه مي

ر اينجا چه بگويند، بلكه سياق بيانگر اين مطلب است كه مقتدي كه براي امام و مقتدي تعيين كند كه د

در حالي كه  صاهللا گويد. به دليل اينكه خود رسول» ربنا و لك الحمد«گفتن امام، � �� 9)��بعد از 

) 1/529سيوطي، ( »��f�� �("*����براي تفصيل بيشتر به » گفت مي /��� � �] �f)�1امام بود، 

 مراجعه شود. 

به ثبوت رسيده است چنانچه مذهب  صخدا  اري و مسلم و اين رفع يدين، به تواتر از رسولبخ -3

 جمهور و بعضي از احناف نيز همين است. 

 بخاري و مسلم.  -4

 بخاري و مسلم.  -5

» واو«و » اللهم!«ثبوت جمع بين  »الزاد«بخاري، و احمد. ابن قيم در اين مورد دچار اشتباه شده و در  -6

 ر شده است، در حالي كه جمع بين آنها در بخاري، مسند احمد و نسائي، روايت شده است. را منك
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1- �1&� ��`�X R� %`X�� ��� � ¥/�� ��� � ��	 �7�� ����.1  

2- � G���@ � ��	 �7�� ���1&� �`�X R� %`X �� ��� � 	3��� �� � ¥/���.2  

و فضاهاي بين آسمان و زمين و پري هر آن چيزي  ها و زمين يا! به پري آسمان(خدا

  گوييم).  داني تو را سپاس مي خواهي و مي كه خودت مي

3- � �1�� [�� �1�� �\ �"�.; � %&�� �B ��&�; � %���- �B �
��; ,1JB� � ����4�� �$-�.3  

ه ي از آنچه ك سپاس مر تو را كه شايسته ستايش و بزرگي هستي، بازدارنده(خدايا! 

از آنچه كه تو بستاني، وجود ندارد. و هيچ كس به اي  تو عنايت فرمايي و بخشنده

  تواند از تو نعمتي به دست آورد).  وسيله قدرت خود نمي

 � ��� � د:خوان گاهي نيز همه را با هم بدين صورت مي -4��	 �7�� ��� 1(f� [� � ����/
JB� � ����4�� �$- 1&� ��X R� %`X �� ��� � ¥/�� 1�&�� ��a �� �qU- 1 1�� [� ���)0 �

 %���- �B �
��; GY3)��@����.4  

5- �1(f� ����� ,1(f� �خواند، و آن را) به  در نماز شب مياين جمله را (احياناً  �����

كرد كه نزديك بود قيام پس از ركوع، به اندازة خود ركوع طوالني  قدري تكرار مي

  5را ختم كرده بود.» بقره«بود كه در آن سوره  شود، آن هم ركوعي كه قريب به قيامي

6 − � _�o40 �1� ,1(f� [� � ����/G�§�. � ����/ �=� 	0 ,<�)� _�0/���@ <�A _�0/��� _����w��  
گونه كه پروردگار  سپاس مر تو را، سپاس فراوان، پاكيزه و مبارك، آن(پروردگارا! 

  بپسندد و خشنود گردد). 

_________________________________________________________________________ 

 مسلم و ابوعوانه.  -1

 مسلم و ابوعوانه.  -2

 مسلم و ابوعوانه.  -3

 مسلم، ابوعوانه و ابوداود.  -4

 ). 335ابوداود و نسائي با سند صحيح (االرواء،  -5
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بر زبان آورد،  ��9�1)� �� RB �سر آن حضرت و بعد از  جمله باال را مردي پشت

كدام يك از شما اين جمله را خواند؟ آن مرد  د:پس از اتمام نماز، فرمو صاهللا رسول

من حدود سي و اندي فرشته  د:فرمو صاهللا ! من بودم؛ رسولصخدا  اي رسول ت:گف

   1گرفتند. را ديدم كه براي نوشتن آن، از يكديگر سبقت مي

  

  طوالني نمودن قيام پس از ركوع و وجوب آرامش در آن 
كرد.  به اندازه خود ركوع، طوالني ميقيام پس از ركوع را تقريباً  صاهللا رسول

ها  كرد كه بعضي گاهي به قدري آن را طوالني ميهمانطور كه شرح آن، گذشت حتي 

   2دارند).اند (كه سر از ركوع، بر هفراموش نمود صاهللا كردند، رسول فكر مي

�Gخواند  و به كسي كه نماز را درست نمي�>�� ��نيز دستور داد كه آرامش  @��7

; � د:به ايشان فرموخود را در ركوع حفظ نمايد، چنانكه  _	K�a �1*&' ��*U [9-/ �A/� �Y5
G#O,� �Yh� ��0 #O��A@  : و في رواية� ��*U [9-/ �A/� � [�)  Ya,A %&A/ �\� �

 ��� j�h&�� �Z�'�3) �"��3  راست كن و با اعتدال (سپس سر از ركوع بردار و كمرت

_________________________________________________________________________ 

 مالك، ابوداود و بخاري.  -1

 ).307، مسلم و احمد (االرواء، بخاري -2

بخاري و مسلم. تذكر : به وضوح معلوم است كه اين حديث، به حفظ آرامش پس از ركوع، تأكيد دارد،  -3

ها بعد از ركوع،  بنابراين استدالل بعضي از دوستان حجازي ما از اين حديث بر مشروعيت بستن دست

���مورد. زيرا در مجموع روايات  استداللي است بي�>�� ��چنين مطلبي نيامده است. و اصالً  ��7

ها در قيام اصلي (قبل از ركوع)  چنين برداشتي باطل است به خاطر اينكه در اين حديث از بستن دست

ها سر جاي  بحثي نشده تا چه رسد به قيام بعد از ركوع. و اينكه فرموده است هر يك از استخوان

  ست چنانكه قبالً گذشت. هاي كمر ا خويش برگردد؛ هدف، استخوان

ها پس از ركوع، بدعت ترديدي ندارم زيرا چنين مطلبي در هيچ يك از  من در اينكه بستن دست

نمود يا يكي از ائمه و  داشت، البد كسي آن را نقل مي روايات نماز نيامده. و اگر چنين چيزي وجود مي

اش به نقل از امام احمد  رساله 19-18كرد. و اما آنچه شيخ تويجري در صفحه  سلف به آن عمل مي
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كسي كه چنين  د:ها سرجاي خود برگردد) و نيز فرمو بايست تا هر يك از استخوان

  نكند، نمازش تمام و كامل نخواهد بود. 

�> �| /�h�.;����  � �3��0 ��« د:فرمو همچنين مي)  Y�^.; �1�� ��  ���
�$?�J9�1  ،كند،  اي كه بين ركوع و سجده، كمرش را راست نمي به نماز بنده(خداوند

  فرمايد).  توجه نمي

  

  بحث سجده 
و به كسي كه نماز را  2رفت به سجده مي» اهللا اكبر«با گفتن  ص اهللا سپس رسول

�Gخواند  درست نمي�>�� ��� ��� .^�� : � د:نيز فرمو @��7�*U ��� �1U� ��  �Y*';
1� RB �� �(9<) �"� �R`(�' ��*U 1J7. �Y5 ,I0� �� : ��^. �Y5 _	K�a ��*7. ��*U ,��.3   

(... سپس اهللا اكبر بگويد و به سجده برود و آنقدر در سجده بماند كه مفاصل بدنش 

  از حركت باز ايستد). 

هايش را  گفت و دست مي» اهللا اكبر«خواست سجده كند  هنگامي كه مي ص اهللا رسول

   4رفت. داشت و به سجده مي دور نگه مي از پهلوهايش

                                                                                                                                                    

هايش را باز بگذارد يا ببندد اشكالي  هر كس خواست بعد از ركوع دست«اند:  آورده كه ايشان فرموده

شود،  حديث مرفوعي نيست، به فرض صحت نسبت آن به امام احمد، اجتهاد ايشان محسوب مي» ندارد

از بين ببرد. و برداشت من از اين سخن امام احمد تواند بدعت بودن امر ثابتي را  كه اجتهاد امامي نمي

داند، بنابراين آن را به اختياز نمازگزار  ها را بعد از ركوع سنت، نمي اين است كه ايشان بستن دست

ها در قيام قبل از  توانست در بستن دست گذاشته است، و اگر نه آيا به نظر شيخ تويجري، امام احمد مي

 بدهند؟!  ركوع به نمازگزار اختيار

 احمد و طبراني با سند صحيح.  -1

 بخاري و مسلم.  -2

 ابوداود با تصحيح حاكم و تأييد ذهبي.  -3

 ) با سندي ديگر و صحيح. 1/79/2) با سند جيد و ابن خزيمه، (284/2خويش، ( ���1�7ابويعلي در  -4
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   1كرد). برد (رفع يدين مي ها را باال مي گاهي هنگام رفتن به سجده، دست

  

  ها  فروافتادن به سجده با دست
. و به آن، 2ها را قبل از زانوها به زمين گذاشت به هنگام سجده، دست ص اهللا رسول

�� �\� A ;Y01U- 1J9��I. د:فرمو كرد و مي امر ميa <.1. �M�� � ,o&��� �I. 	0 �
<�*�ها را قبل  نزند بلكه دست(هر گاه يكي از شما به سجده رفت، مانند شتر، زانو  0/�3

  از زانوهايش بر زمين بگذارد). 

_________________________________________________________________________ 

اين مقام، توسط ده نفر از با دو سند صحيح. رفع يدين در  ���"���1Kنسائي و دارقطني و مخلص در  -1

اند، امام سنت، امام  اصحاب روايت شده است و گروه بزرگي از سلف امت به مشروعيت آن معتقد بوده

 نمودند.  كرد، و طبق قولي امام مالك و شافعي نيز بدان عمل مي احمد بن حنبل بدان عمل مي

هبي. و احاديثي كه مخالف با اين )، دارقطني و به تصحيح حاكم و موافقت ذ1/76/1ابن خزيمه، ( -2

 ,���*R�; q�^b ��� ��اند  باشد امام مالك و احمد نيز همين را گفته حديث هستند، صحيح نمي
) به سند صحيح اين سخن امام اوزاعي را نقل كرده كه 1/147/1، (»���K�7 ). مروزي در8/108/2(

 گذاشتند.  ها را قبل از زانوها به زمين مي ، دستام اند: آنهايي را كه من از گذشتگان ديده ايشان فرموده

) با سند 47/1، (»�����Iو  ���<���H) و نسائي در 108/1(ق  ,���"���1Kابوداود و تمام رازي در  -3

) گفته 56/1( ,���*�1J3) آن را صحيح قرار داده و در �I��� j��U�«) ،54/1«صحيح و عبدالحق در 

باشد. از نظر سند، حديث وائل و ديگر  تر مي معارض با آن است، صحيح: اين حديث از حديث وائل كه 

) در اين 357( ,��;/����) و M���, )929&�"!�روايات هم معني آن، صحيح نيستند چنانكه بنده در 

ها را قبل از زانو به زمين بگذاريم  شود كه دست ام. مخالفت با شتر وقتي محقق مي مورد توضيح داده

�2�7 �گذارد و زانوهاي شتر در دستانش قرار دارد چنان كه در،  وها را نخست به زمين ميزيرا شتر زان
g�&��«  .و ديگر كتب لغت آمده است  

� �5P/«و  ���5P ��S/�?/ امام طحاوي 
�&� VW�  همين مطلب را بيان داشته است. همچنين امام قاسم

ول ابوهريره را نقل كرده است كه ) به سند صحيح اين ق2/70/1، (»غريب الحديث«سرقسطي در 

هدف ايشان اين است كه به هنگام سجده خود را همچون » همچون شتر فراري، زانو نزنيد«فرمايد:  مي

ها را و بعد و از آن زانوها را روي زمين  شتر به زمين نيندازيد، بلكه با حفظ آرامش، نخست، دست
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كنند، پس همراه چهره،  هايتان، سجده مي هايتان مانند چهره دست د:فرمو و مي

   1هايتان را نيز برداريد. ام برداشتن چهره، دستهايتان را نيز بر زمين بگذاريد و هنگ دست

گرفت، بازوهايش را  هاي خود قرار مي در حال سجده، بر كف دست ص اهللا رسول

. و سر انگشتانش را به سوي قبله 3چسبانيد و انگشتانش را به هم مي 2داشت باز نگه مي

   4نمود. مي

هايش قرار  برابر گوش و احياناً 5ها هايش را در سجده، برابر با شانه كف دست

   7نهاد. . بيني و پيشانيش را، محكم و استوار بر زمين مي6داد مي

�Gخواند  و به كسي كه نماز را درست نمي�>�� ��R � د:فرمو @��7 ��(A ;1J9 �\�
�?�J7��8 ات را محكم و استوار ادا كن).  (وقتي سجده كردي، سجده  

ات را محكم و استوار بر زمين بگذار  رهها و چه در سجده، دست د:و در روايتي فرمو

� RB � ت:و در روايتي فرموده اس 9هاي بدنت سر جايشان آرام بگيرند تا استخوان� ;

                                                                                                                                                    

آنگاه حديث فوق را بيان نموده » سري وجود داردبگذاريد، چنان كه در اين مورد، روايت مرفوع و مف

اين سخن، خردمندانه نيست و «گويد:  اند. ايشان مي است. اما در اين مورد ابن قيم سخن عجيبي گفته

كه ما در رد ابن قيم، منابع باال را ذكر كرديم، و براي تفصيل » شناسند اهل لغت نيز چنين معنايي را نمي

ام و به زودي چاپ و منتشر خواهد شد،  اي كه در رد شيخ تويجري نوشته الهبيشتر در اين مورد به رس

 مراجعه كنيد. 

 ). 313، (»االرواء«)، احمد، سراج و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي. 1/79/1ابن خزيمه، ( -1

 ابوداود و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  -2

 هبي. ابن خزيمه، بيهقي و به تصحيح حاكم و موافقت ذ -3

 بيهقي با سند صحيح.  -4

 ). 309، (»االرواء«اند.  ابوداود و ترمذي و ترمذي و ابن ملقن آن را صحيح دانسته -5

 ابوداود و نسائي با سند صحيح.  -6

 ). 309، (»االرواء«اند.  ابوداود و ترمذي و ترمذي و ابن ملقن آن را صحيح دانسته -7

 ابوداود و احمد با سند صحيح.  -8

 ) با سند حسن. 1/10/1ابن خزيمه، ( -9
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|��� =�>. �� ¥/�� R� <"
(تا زماني كه بيني شخص، همان طور كه  �1;.<�= -

  اهد بود). شود، بر زمين گذاشته نشود، نمازش درست نخو اش بر زمين نهاده مي پيشاني

در سجده، زانوها و نوك پاهايش را محكم و استوار بر زمين قرار  ص اهللا رسول

ها را به يكديگر  و پاشنه 3نمود پاهايش را به سوي قبله ميو سر انگشتان  2داد مي

 7كرد و انگشتان پا را دوال مي 6نمود و بدان امر مي 5كرد  و پاها را نصب مي 4چسباند مي

كرد كه عبارتند از : دو كف  بر هفت عضو، سجده مي ص اهللا بدين صورت، رسول

  ها، پيشاني و بيني.  دست، دو زانو، قدم

آورد، چنانكه  پيشاني و بيني را در سجده، يك عضو به حساب مي ص اهللا رسول

به من دستور داده شده كه بر هفت عضو و استخوان، سجده كنم : بر  ت:فرموده اس

ها، زانوها و نوك پاها،  به بيني خود اشاره نمود)، دست ص اهللا پيشاني (و در اينجا رسول

موهايمان را ها و  و نيز به من دستور داده شده است كه (به هنگام ركوع و سجده) لباس

0�*�� � � د:فرمو و مي 8جمع نكنيم/ �� �"0 � ,<3Z� : �g�/P !&�9 <&� 1J9 ;1�&�� 1J9 �\�
���1a�9 )چهره، دو كف دست،  د:افتن ن به سجده ميبه هنگام سجده، هفت عضو بد

  ها).  زانوها و قدم

_________________________________________________________________________ 

 ) و ابونعيم در اخبار اصبهان. 3/140/1دارقطني، طبراني، ( -1

 ) و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي. 1/82/2شيبه، ( بيهقي با سند صحيح و ابن ابي -2

ش تا بخاري، ابوداود. ابن سعد از ابن عمر روايت نمود كه ايشان دوست داشت در نماز، اعضاي بدن -3

 نمود. جايي كه ممكن بود به سوي قبله باشد، حتي انگشت ابهام خويش را به به سوي قبله مي

 ) به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي. 654طحاوي و ابن خزيمه، ( -4

 بيهقي با سند صحيح.  -5

 ترمذي و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي. -6

 مذي. ابوداود، ترمذي، نسائي و ابن ماجه با تصحيح تر -7

 ). 310، (��;/����بخاري و مسلم.  -8

 مسلم و ابوعوانه و ابن حبان.  -9
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خواند، فرمود مثال  و در مورد مردي كه موهايش را پشت سرش بسته بود و نماز مي

   1هايش به پشت بسته شده باشد. از دستاين مرد مانند كسي است كه نم

طان اين (بستن موها به پشت) نشستگاه شي ت:همچنين در اين مورد فرموده اس

  يعني كرسي و صندلي شيطان.  2است

بلكه آنها را بلند و دور از  3نهاد ها را بر زمين مي در سجده، آرنج دست ص اهللا رسول

و  4خورد هايش از پشت به چشم مي داشت. طوري كه سفيدش زير بغل پهلوها نگه مي

ور داشتن و در آن (د 5ممكن بود كه بچه گوسفندي بتواند از زير بغل ايشان، عبور كند

از بس كه در سجده،  د:گفتن نمود كه بعضي از اصحاب، مي ها) طوري مبالغه مي دست

   6سوخت. داشت دلمان به حالش مي بازوهايش را از پهلوهايش دور نگه مي

1; � ت:داد. چنانكه فرموده اس و ديگران را نيز به رعايت آن، دستور ميJ9 �\�
[�^A�� �A/� � [� �"0 �MA�.7   

  ها را بلند نگهدار).  هايت را بر زمين بگذار و آرنج سجده، كف دست(هنگام 

ها را  در سجده، اعتدال و آرامش خود را حفظ كنيد و دست ت:همچنين فرموده اس

   8بسان سگ، پهن نكنيد.

_________________________________________________________________________ 

اگر موهاي سر، به پشت بسته نباشد، در حال سجده «گويد:  مسلم و ابوعوانه و ابن حبان. ابن اثير مي -1

دان به نظر بنده، اين حكم، مخصوص مر» شود افتد و به صاحبشان ثواب سجده آنها داده مي به زمين مي

 شود چنانكه شوكاني از ابن العربي نيز چنين نظري نقل نموده است.  است و زنان را شامل نمي

��ابوداود، ترمذي با تصحيح ابن خزيمه و ابن حبان.  -2�� }�b  ?��?�, )653 .( 

 بخاري و ابوداود.  -3

 ). 359، (»االرواء«بخاري و مسلم  -4

 مسلم و ابوعوانه و ابن حبان.  -5

 وداود و ابن ماجه با سند حسن. اب -6

 مسلم و ابوعوانه.  -7

 بخاري و مسلم و ابوداود.  -8
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ها را بسان حيوانات درنده پهن نكنيد، اگر چنين كردي، در  دست ت:و نيز فرموده اس

   1اند. و سجده كردهواقع همه اعضاي جسمت با ت

  

  وجوب آرامش، در سجده 
همواره به كامل كردن ركوع و سجده، تأكيد داشت و كساني را كه در  ص اهللا رسول

خواهند با خوردن يك  كرد كه مي به گرسنگاني تشبيه ميورزند،  انگاري مي اين امر سهل

دزد لقب داد. و ين گونه افراد را، بدتر شوند، و اين يا دو عدد خرما، سير شوند كه نمي

دانست.  كرد، باطل مي نماز كسي را كه در ركوع و سجده، كمرش را راست نمي

  طور كه در بحث ركوع و ابتداي همين بحث، شرح آن گذشت.  همان

  

  اذكار سجده 
نمود و قرائت  در سجده، هر بار اذكار و دعاهاي مختلفي انتخاب مي ص اهللا رسول

  : كنم را در اينجا ذكر مي از آنها اي كه نمونهكرد،  مي

1- ��)��� ���/ 2�b� د:فرمو و گاهي بيشتر از سه مرتبه تكرار مي )2سه مرتبه9� (

اش به  چنانكه يك بار در نماز شب، به قدري آن را تكرار نمود كه نزديك بود سجده

را » عمران آل«و » نساء«، »بقره«هاي  اندازه قيامش طوالني شود؛ قيامي كه در آن، سوره

بود، چنانكه در بحث قيام ا گنجانيدن دعا و استغفار خالل آياتشان، تالوت كرده ب

 الليل بيان گرديد. 

2- �2�b�9  ���/ �)��� � �1(b�� .(سه مرتبه)3  

3- »V� ���� � !�K�B� �g/ z�1a V��(سبوح يعني پاك از هر نوع آاليش، قدوس  9�1

 يعني مبارك و روح يعني جبرئيل).

_________________________________________________________________________ 

 و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  ���B*�/��)، مقدسي در 1/80/2ابن خزيمه، ( -1

 احمد، ابوداود، ابن ماجه، دارقطني، طحاوي بزاز و طبراني از هفت صحابي.  -2

 براني و بيهقي و اين حديث، صحيح است. ابوداود، احمد، دارقطني و ط -3
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4- �/ �Y3�)�� [
�b�9���"y� ! �Y3�)�� ,�1(b� � !�� در ركوع و اين دعا را به كثريت  ���

پوشاند كه  را جامه عمل مي» نصر«خواند و در واقع با اين كار، آيه سوره  سجده مي

���� د:فرماي مي ��' 2�0 <�
� ��"H*9� � [��/ 1(b� }��7A�.2  

5- � 1J9 [� ! �Y3�)��3Z� 1J9 ,G���/ %
- �@ %()9- [�� ,%��P [� � �#�)� �
@ ��� � <&(9 �qX � G�/�  R7U,A@ �/ ��  � <^)O�|^���� R7U- �� �/��'G�.3  

ام. تو  (بار الها! براي تو سجده كرده، به تو ايمان آورده و در مقابل تو تسليم شده

ام براي خدايي كه آن را خلق نمود و زيبا ساخت و در آن چشم  پروردگار مني، چهره

  . )ده افتاده است. با عظمت است بهترين سازنده و آفريدگارو گوش آفريد، به سج

6- �� �® � ,<*�
�� � ,��OP � <� ��- ,<�)Z � < �a? � ,<�)0 ��
\ ���"y� ! �Y3�)���4  بار الها! همه)

 گناهان؛ اول و آخر، كوچك و بزرگ و ظاهر و باطن مرا بيامرز). 

7- »)� [*(&�� ���- ,�?��A [� R�P ,����O � �?��9 [�1J9 %��Z�� � �1. �#$ , ��
�7"
 �)��.5  

8- �!(h&�� � ��.I��� � ��)B� � �I�� �\ 2�b�9�.6  

  كرد.  دعاي فوق و دعاهاي بعدي را در نماز شب، تالوت مي

9- � [
�b�9�%
- �;� <��; ,�1(b� � G! �Y3�)���.7  

10- � �Y3�)��! %�)�- �� � /®- �� ���"y��.1  

                                                                                                                                                    

 مسلم و ابوعوانه.  -1

 بخاري و مسلم.  -2

 مسلم، ابوعوانه، طحاوي و دارقطني.  -3

 مسلم و ابوعوانه.  -4

 ابن نصر، بزاز و به تصحيح حاكم و مخالفت ذهبي.  -5

 ابوداود و نسائي با سند صحيح.  -6

 مسلم و ابوعوانه و نسائي و ابن نصر.  -7
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11- � ,_�/�
 ��)a �A �&Z� ! �Y3�)�� �&Z� � ,_�/�
 �&(9 �A �&Z� � ,G�/�
 �
�7� �A �@
 R� � ,_�/�
 ���(. |� � ,_�/�
 �a�A R� �&Z� � ,_�/�
 �*ª R� �&Z� � ,_�/�
 ��� �A
 Yh�- � G_�/�
 �7"
 �A �&Z� �@ ,_�/�
 �")O �&Z� � ,_�/�
 ����- �&Z� � ,_�/�
 �/�7.

 _�/�
 ���.2  

هايم و در ديدگانم نور قرار بده و از پايين،  در گوش (بار الها! در دلم و بر زبانم و

باال، سمت راست، سمت چپ، مقابل و پشت سرم نور عطا كن و در وجودم نور و 

  روشني قرار ده و نوري عظيم به من عطا فرما). 

12- @� G��
�@ G! �Y3�)�� � ,[*��^� R� ['�A�&(� G\��-@ � ,[��9 R� ��§�� \��-
���5 �>U-; ,[�� [�\��- [7"
 �)� %��5- 	0 %
- ,[�)��.3   

برم.  (بار الها! از نارضايتي تو به رضايت و از عقوبتت به عفوت و از تو، به تو پناه مي

  . )اي كه خود از خويشتن ثنا گويي توانم تو را ثنا گويم تو شايسته نمي

  

  نهي از خواندن قرآن در سجده 
كرد و به دعاي بسيار در  نهي مياز خواندن قرآن، در ركوع و سجده  ص اهللا رسول

�R� 1 /��> � � د:داد خصوصاً در مورد سجده فرمو آنها دستور مي&�� 2��.�� g�a- �$
G<�A@ ��� �1�� � ���40,A ;1Z�9�.4   

(بنده هنگام سجده، از هر حالتي، به خدا نزديكتر است. پس در سجده، به كثرت، 

  دعا كنيد). 

  

                                                                                                                                                    

 )، نسائي و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي. 62/2/1شيبه، ( ابن ابي -1

 ). �p�>B��) ،12/106/2شيبه در  مسلم، ابوعوانه، ابن ابي -2

 ). �p�>B�«) ،12/106/2 درشيبه  مسلم، و ابوعوانه و ابن ابي -3

 ). 456، (»�;/���� مسلم، ابوعوانه و بيهقي. -4
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  طوالني نمودن سجده 
كرد، و گاهي موردي  اش را تقريباً به اندازه ركوع، طوالني مي سجده ص  اهللا رسول

نمود؛ چنانكه به نقل از بعضي صحابه  آمد كه در طوالني نمودن آن مبالغه مي پيش مي

هاي، حسن يا، حسين را  در حالي كه يكي از نوه ص اهللا يك مرتبه رسول ه:آمده است ك

در جايگاه  ص اهللا آورد، رسول ر تشريف مييا عصكرد براي نماز ظهر  بر دوش حمل مي

قرار گرفت، كودك را سمت راست خود بر زمين گذاشت و به نماز ايستاد در ميان 

گويد) سر  ها، طوالني كرد (راوي مي هاي نماز، يكي را خيلي بيشتر از ديگر سجده سجده

رگشتم باشد. من به سجده ب مي ص رسول خدابرآوردم، ديدم كه كودك، سوار بر پشت 

! شما يكي از ص اي رسول خدا د:بعد از اينكه نماز به پايان رسيد، مردم عرض كردن

اتفاقي براي شما افتاده يا گمان كرديم ها را بيش از حد معمول، طوالني نموديد،  سجده

هيچ يك از اينها  د:فرمو ص اهللا دستور جديدي از جانب خدا رسيده است؟ رسولاينكه 

   1سوار شده بود، دلم نيامد كه او را پايين بياورم.ر پشتم نبود، بلكه فرزندم ب

در حال خواندن نماز بود، هنگامي  ص اهللا رسول ه:همچنين در روايتي آمده است ك

ايشان پريدند، كسي خواست مانع شود، كه به سجده رفت حسن و حسين بر پشت 

نماز، آنها را در بغل   اماشاره نمود كه با آنها كار نداشته باش، پس از اتم ص اهللا ل رسو

   2هر كس مرا دوست دارد اينها را نيز دوست داشته باشد. د:و فرموگرفت 

  

_________________________________________________________________________ 

 ) و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي. 4/257/1نسائي، ابن عساكر، ( -1

) با سند حسن از ابن مسعود. و بيهقي با سند مرسل. بيهقي براي آن چنين عنواني 887ابن خزيمه، ( -2

اي كه ديگران هدف او را درك نمايند، مفسد نماز  باب دليل بر اين اشاره در نماز به گونه«آورده است: 

  ». نخواهد بود

اند. در اين مورد احاديث ديگري نيز در  فقهي كه اهل رأي از آن محروم مانده گويم: اينست بنده مي

 وجود دارد. » صحيحين«
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  فضيلت سجده 
اي  د:گفتنشناسم،  من در روز قيامت، تك تك افراد امت خود را مي د:فرمو ص اهللا رسول

وارد  شناسي؟! فرمود اگر شما ! در ميان آن همه مخلوق، چگونه آنها را ميص رسول خدا÷

اي شويد كه پر از اسبان سياه و خاكستري باشد و فقط يك اسب در ميان آنها وجود  طويله

بلي.  د:داشته باشد كه دست و پايش سفيد باشد، آيا شما آن را تشخيص نخواهيد داد؟ گفتن

درخشد و دست و  هاي امت من در اثر سجده مي در آن روز، چهره د:فرمو ص اهللا رسول

   1وضو، سفيد و درخشان خواهد بود. پايشان به بركت

خواهد شفقتي در حق بعضي از  زماني كه خداوند مي ت:همچنين فرمود اس

دهد، كه  برند، بنمايد، به فرشتگانش دستور مي گناهكاران مسلمان كه در دوزخ به سر مي

 دهند، زيرا آنها را تشخيص ميرا از دوزخ بيرون بياوريد، فرشتگان از آثار سجده، آنها 

   2ماند. كند جز آثار سجده را كه سالم مي آتش دوزخ همه جسم آدمي را نابود مي

  

  سجده روي زمين و بر حصير 
كرد و يارانش نيز در گرماي شديد با  ، بيشتر بر روي خاك، سجده ميص اهللا رسول

اش را بر  توانست پيشاني و اگر كسي نميخواندند  ايشان بر روي زمين خالي نماز مي

   3كرد. نمود و بر آن، سجده مي ستوار نگه دارد، لباسش را پهن ميزمين، ا

تمام زمين، براي من و امتم، جاي سجده و طهارت است،  د:فرمو مي ص اهللا رسول

كه وقت نماز فرارسد، مسلمان، مسجد و طهارت را دم دست خويش خواهد پس هر جا 

_________________________________________________________________________ 

 احمد با سند صحيح و قسمتي را ترمذي با تصحيح.  -1

مانند  كار، براي هميشه در آتش جهنم نمي آيد كه نمازگزاران معصيت بخاري و مسلم. از اين حديث برمي -2

 ). 2054( ،»الصحيحة«كه از روي كسالت نماز را گاهي ترك نموده است. همچنين انسان موحدي 

 فرش نداشت.  ص اهللا مسلم و ابوعوانه. زيرا مسجد رسول -3
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بودند، آنها فقط در كنيسه و حال آنكه قبل از من، مردم در اين مورد دچار مشكل يافت، 

   1گزاردند. هاي خويش نماز مي عبادتگاه

چنانكه در كرد،  در ميان آب و گل سجده مي ص اهللا آمد كه رسول ميگاهي پيش 

بامداد بيست و يكم رمضان چنين اتفاقي افتاد، باران باريدن گرفت و از سقف مسجد 

به داخل مسجد سرازير شد، هاي خرما تنيده شده بود، آب  كه از شاخه ص پيامبر

من با  د:گوي طور كه ابوسعيد مي در ميان آب و گل، سجده كرد. همان ص اهللا رسول

و احياناً گاهي  2مشاهده كردم ص اهللا چشمان خود اثر آب و گل را بر پيشاني رسول

   4نمود. (به اندازه سجده) و گاهي بر حصيري، سجده مي 3روي قطعه بافتني

   5حصيرش به خاطر اينكه خيلي از آن استفاده كرده بود، سياه شده بود. چنانكه يك مرتبه،

  

  سربرداشتن از سجده 
و به كسي كه نماز را  6داشت ، سر از سجده برمي»اهللا اكبر«با گفتن  ص اهللا رسول

�Gخواند  درست نمي�>�� ��� �z����� R� 1U � د:در اين مورد فرمو @��7�  �Y*';
 ��^. �Y5 ��� ��*U�I0� �� � _�1��a ��*7. ��*U <9-/ �A�. ��7  نماز هيچ كس درست)

نخواهد بود مگر اينكه ... به سجده رود و در آن، آرام گيرد سپس (اهللا اكبر) بگويد و سر 

  از سجده بردارد و راست بنشيند). 

_________________________________________________________________________ 

 احمد، سراج و بيهقي با سند صحيح.  -1

 بخاري و مسلم.  -2

 شود.  ها و گياهان گفته مي به قطعه بافتني از برگ» خمره«بخاري و مسلم.  -3

 سلم. بخاري و م -4

 مسلم و ابوعوانه.  -5

 بخاري و مسلم.  -6

 ابوداود به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  -7
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   1كرد. نمود؛ يعني رفع يدين : مي هايش را بلند مي دست ص اهللا در اينجا نيز گاهي رسول

   2نشست. كرد و راحت، روي آن مي آنگاه پاي چپ خويش را پهن مي

�Gخواند  و به كسي كه نماز را درست نمي�>�� ��\� ����iA د:امر كرد و فرمو @��7
�{��� �#�A �)� 1&a�A %&A/�3  وقتي سر از سجده برداشتي، بر روي نشيمنگاه چپ)

و انگشتانش را به  4كرد ميپاي راست خود را نصب  ص همچنين رسول خدابنشين) 

ها  گرفت و بر پاشنه قرار ميگاهي نيز روي انگشتان و نوك پا  5نمود سوي قبله مي

   6نشست. مي

_________________________________________________________________________ 

احمد و ابوداود با سند صحيح. امام احمد به رفع يدين در اينجا و همچنين با هر تكبيري (در نماز) معتقد  -1

از امام  د:گوي ن اثرم است) مياثرم (در اصل اب د:نويس ) مي4/89( ،»البدائع«باشد، چنانكه ابن قيم در  مي

امام احمد در هر  د:گوي در هر فراز و نشيب. اثرم مي د:در مورد محل رفع يدين سؤال شد؟ ايشان فرمودن

  كرد.  فراز و نشيب نماز، رفع يدين مي

باشند (طرح  به رفع يدين در اين مقام، ابن منذر از شوافع و طبق قولي خود امام شافعي و مالك قائل مي

تثريب). همچنين از انس، ابن عمر، طاووس، حسن بصري، ابن سيرين و ايوب سختياني به سند صحيح ال

 اند.  ثابت است كه در اينجا رفع يدين كرده

 ). 316( ،»االرواء«، ابوداود، مسلم و ابوعوانه »جزء رفع يدين«بخاري در  -2

 احمد و ابوداود با سند جيد.  -3

 بخاري و بيهقي.  -4

 ي با سند صحيح. نسائ -5

مسلم و ابوعوانه و بيهقي. امام ابن قيم در اينجا دچار اشتباه گرديده، چنانكه بعد از ذكر صورت  -6

در » نشستن به صورت ديگري ثابت نشده است! ص اهللا در اين مقام از رسول«نخست، گفته است: 

مسلم، ابوداود، ترمذي و  آنها از حديث ابن عباس در  صورتي كه نصب پاها و نشستن بر روي پاشنه

غيره (الصحيحة) و از حديث ابن عمر با سند حسن در بيهقي، ثابت است همچنين طاووس با سند 

  نشستند.  صحيح آورده است كه : ابن عمر و ابن عباس نيز در ميان سجده به همين صورت مي

و رد كردن است مگر سخنان سخن هر كس از ما، قابل پذيرفتن «فرمود:  حق نثار امام مالك كه مي  رحمت

باشد و گروهي از  از اين رو ثابت شد كه اين نوع نشستن، سنت مي)» ص صاحب اين قبر (يعني پيامبر
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  وجوب حفظ آرامش در ميان دو سجده 
نشست كه اعضاء بدنش از حركت  در ميان دو سجده، طوري آرام مي ص اهللا رسول

   1گشتند. ن برميها سر جايشا ايستاد و هر يك از استخوان باز مي

��و به �>�� ��� ."&� \�]� د:نيز فرمو ���7�*U Y01U- ��  �Y*';�2  نماز هيچ)

  يك از شما تا چنين نكنيد، كامل نخواهد بود). 

نمود كه  . و گاهي به قدري مكث مي3كرد و آن را تقريباً به اندازه سجده، طوالني مي

   4سجده برود).فراموش كرده است (كه به  د:كر بيينده فكر مي

  

  اذكار و اوراد ميان دو سجده 
   د:خوان در اين نشست، دعاهاي زير را مي ص اهللا رسول

1- � �@ �
1$� � G��&A/� �@ ,G�
IZ��@ ���/� � ,���"y� !G �g/ �*.��/ q�w �@ Y3�)��
��a /� � G��A���.5   

جاتم را باال (بار الها! مرا ببخش و بر من رحم كن، تقصيراتم را جبران بفرما، و در

  ببر، هدايتم كن و عافيت و روزي، نصيبم گردان). 

2- ����"y� ,���"y� ! �g/�1 خواند.  معموالً اين را در نماز شب، مي  

                                                                                                                                                    

نهي شده در باب » اقعاء«اند. ناگفته نماند كه اين غير از  صحابه، تابعين و ديگران بر آن عمل نموده

 باشد.  تشهد مي

 ابوداود و بيهقي با سند صحيح.  -1

 ابوداود و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  -2

 بخاري و مسلم.  -3

، بعد از عصر صحابه ترك گرديد. اما ص گويد: متأسفانه اين سنت پيامبر بخاري و مسلم. ابن قيم مي -4

 كند.  ها توجه نمي كسي كه سنت را حجت قرار دهد، به مخالفت

 وافقت ذهبي. ابوداود، ترمذي، ابن ماجه و به تصحيح حاكم و م -5
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و به كسي كه نماز را درست  2رفت گفت و به سجده دوم مي مي» اهللا اكبر«سپس 

   د:در اين مورد فرمو (مسييء الصالة)خواند  نمي

� : ��^' �Y5�I0� �� � ['�  �A [�\ �&A� �Y5@ [) �"� R`(�' ��*U 1J7' �Y5
G�3�)0�3  بگو و (براي بار دوم) سجده كن طوري كه مفاصل بدنت » اهللا اكبر«(سپس

  هنگام سجده، از حركت باز ايستند، و اين عمل را تا آخر نماز انجام بده). 

ا با همان كيفيت سجده . سجده دوم ر4برد ها را باال مي احياناً با اين تكبير نيز دست

و به كسي كه نماز  5داشت سر از سجده برمي» اهللا اكبر«نمود، سپس با گفتن  اول ادا مي

�Gخواند  را درست نمي�>�� ��اهللا «و سجده بردار در اين مورد فرمود، سر از  @��7

   6بگو.» اكبر

1�A ;[�\ %)&A �\iA ,G^� د:و نيز فرموJ9 � !&0/ ��0 �A [�\ �&A� �Y5 ['�  %�+ 1
['�  R� %>^
- ;_�`�X <�� %>^
- 2� ��.7   

(همين روش را در هر ركعت و سجده، انجام بده، هر گاه چنين كردي نمازت كامل 

  گردد).  مي

   8نمود. و با اين تكبير نيز گاهي، رفع يدين مي

                                                                                                                                                    

توان  مي« د:گوي ابن ماجه با سند حسن. امام احمد همين دعا را انتخاب نموده است. و اسحاق ابن راهويه مي -1

اين دعا مختص نوافل نيست » باشند ثابت مي ص اهللا : اللهم اغفرلي را نيز خواند، زيرا هر دو مورد از رسول

 ن رأي شافعي، احمد، اسحاق و طحاوي است. توان آن را خواند و اي در نمازهاي فرض نيز مي

 بخاري و مسلم.  -2

 ابوداود و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي و جمله آخر از بخاري و مسلم.  -3

 ابوعوانه و ابوداود با دو سند صحيح.  -4

 مسلم و بخاري.  -5

 ابوداود و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  -6

 ي. احمد و ترمذي با تصحيح ترمذ -7

 ابوعوانه و ابوداود با دو سند صحيح.  -8
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  جلسه استراحت 
عضاي نشست تا ا بعد از جلسه استراحت، برپاي چپ، راحت مي ص اهللا رسول

   1ها سرجايش برگردد. بدنش از حركت باز ايستد و هر يك از استخوان

  

  ها  برخاستن براي ركعت بعدي به كمك دست
   2خاست. ها برمي براي ركعت دوم، با تكيه بر دست ص اهللا رسول

���>�� �A RJ&. 2�0�j�a �\� <.1. �كرد و بر  هايش را گره مي )دست 1(*&. :�6 �(

  شد).  به كمك آنها بلند ميگذاشت و  زمين مي

. در 4نمود آغاز مي...» اهللا  الحمد«در ركعت دوم بدون اينكه ساكت بماند قرائت را با 

، با اين تفاوت كه آن را گرفت اين ركعت نيز همان روش ركعت اول را در پيش مي

  گرفت.  تر مي اندكي از ركعت اول كوتاه

  

  وجوب قرائت فاتحه در هر ركعت 

�« ص اهللا رسول�>�� ��را به خواندن فاتحه در هر ركعت، امر نمود. چنانكه  ���7

 R� [�\ �&A� �Y5�n  �'] 0(���3 د:فرمو 1پس از دستور به خواندن آن، در ركعت اول

_________________________________________________________________________ 

نامند. و امام شافعي و امام احمد بدان فتوا  بخاري و ابوداود. اين نشستن را فقها، جلسه استراحت مي -1

 ). ��q�^b*���) ،111/1 دادند مي

 شافعي و بخاري.  -2

ارد. اما در روايتي كه در آن ابواسحاق حربي با سند خوب و معناي آن با سند صحيح در بيهقي وجود د -3

شد، ضعيف و  ها را بر زمين بگذارد، بلند مي همانند تيري بدون اينكه دست ص خدا ذكر شده كه رسول

). بعضي از دوستان فاضل، تقويت سند فوق را 967، 929، 562، (»الضعيفة«باشد.  غيرقابل استدالل مي

 ام.  سخن گفته »تمام المنة«ن در اند كه بنده در پاسخ اشكال آنا بر من اشكال گرفته

در ركعات بعدي، اختالف نظر دارند كه قول ...» اعوذ باهللا «مسلم و ابوعوانه. علما در مورد خواندن  -4

 باشد.  راجح نزد ما خواندن آن در شروع هر ركعت مي
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 : !.��/ �A �@�!&0/ ��0 �A�3  اين را در تمام نماز (يا طبق روايتي در هر ركعت) انجام)

  ده). 

� ��0 ت:همچنين فرموده اسA ����a !&0/�4  .(در هر ركعت، قرائتي وجود دارد)  

  

  تشهد اول 
نشست؛ با اين تفصيل  براي تشهد ميپس از فارغ شدن از ركعت دوم،  ص اهللا رسول

و در تشهد اول نمازهاي بيش از دو  5كه در نمازهاي دو ركعتي، مانند نماز صبح

كرد؛  ت را نصب مينشست و قدم راس نمود و بر آن مي ، قدم چپ را فرش مي6ركعت

  نشست.  گونه كه در ميان دو سجده، مي همان

��و در اين مورد به �>�� ���� د:فرمو ���7�>�� »9� �A %7)Z �\iA : � ,R`(w�A
1 �3S' �Y5 ,�{��� �#bA ¼�A��.7   

) از نشستن در نماز، بسان سگ، نهي ص خدا مرا خليلم (رسول د:گوي مي �ابوهريره

   8فرمود.

                                                                                                                                                    

 ابوداود و احمد با سند قوي.  -1

 بخاري و مسلم.  -2

 احمد با سند جيد.  -3

گويد: كسي كه  ). جابر مي1/52، (»مسائل ابن هاني«و احمد در  »صحيح«ه، ابن حبان در ماج ابن -4

  ».المؤطا المام مالك« باشدركعتي را بدون فاتحه بخواند، نماز نخوانده است، مگر اينكه پشت سر امام 

 نسائي با سند صحيح.  -5

 بخاري و ابوداود.  -6

 ابوداود و بيهقي با سند جيد.  -7

اقعا نهي شده عبارت از اينست كه انسان وشيبه. و اين حديث، حسن است.  لسي، احمد و ابن ابيطيا -8

ها را بر زمين بنهد. و  مانند سگ نشيمنگاه خود را بر روي زمين گذاشته، پاها را نصب نمايد و دست

 كند.  اين، با اقعاء جايز در ميان دو سجده فرق مي
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به هنگام تشهد، كف دست راست خويش را بر روي ران راست و  ص اهللا رسول

   1داد. كف دست چپ (و در روايتي آمده است كه بر روي دو زانو) قرار مي

   2گذاشت. آرنج دست راستش را، راحت بر روي ران راست، مي

او را از اين  ص اهللا  مردي، در نماز، بر روي دست چپ خويش تكيه داده بود، رسول

   3اين، شيوه نماز خواندن يهود است. د:كرد و فرمو عمل منع

���2 ت:و در روايتي ديگر، چنين آمده اس �#&. R.#��� !7)Z �#$ 	�
� ;�#�$ �)�;�.4   

  گونه منشين، زيرا اين، شيوه نشستن كساني است كه عذاب داده خواهند شد).  (اين

روردگار شامل حال اين نشستن كساني است كه خشم و غضب پ د:و به عبارتي فرمو

   5آنان شده است.

  

  اشاره با انگشت 
گذاشت، ولي انگشتان كف دست  در تشهد، كف دست چپ را باز مي ص اهللا رسول

   6نگريست. كرد و ضمناً به آن مي نمود و با انگشت شهادت، اشاره مي راست را گره مي

   7گذاشت. به هنگام اشاره، انگشت شصت را روي انگشت وسط مي

   8آورد. آن را به صورت حلقه درمي و گاهي

   1نمود. آورد و دعا مي كرد و آن را به حركت درمي و انگشت شهادت را بلند مي
_________________________________________________________________________ 

 مسلم و ابوعوانه.  -1

و نسائي با سند صحيح. (اين در صورتي ممكن است كه نشيمنگاه سمت چپ بر روي زمين ابوداود  -2

 گذاشته شود و قدم راست، نصب گردد (مترجم). 

 ). 380( ،»االرواء«بيهقي و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  -3

 احمد و ابوداود با سند جيد.  -4

 قيق بنده). (به تح »احكام«عبدالرزاق و به تصحيح عبدالحق در  -5

 مسلم و ابوعوانه و ابن خزيمه.  -6

 مسلم و ابوعوانه.  -7

�� ابوداود، نسائي، ابن جارود در -8^*�B��, )208 .و ابن خزيمه و ابن حبان با سند صحيح ( 
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� -�X د:فرمو مي ص اهللا رسول~��&. �1.1f� R� 2��� �S�� �)� �1!����7�� :�.2   

  (اين اشاره با انگشت، بر شيطان، از آهن، كارآمدتر است). 

   3گرفتند. ه اشاره كردن به يكديگر ايراد مي، در نحوصاصحاب پيامبر

   4نمود. در هر تشهد (اول و آخر) اشاره مي ص اهللا رسول

 د:كرد، به ايشان فرمو و يك بار متوجه مردي شد كه در تشهد، با دو انگشت اشاره مي

»(أحد) 5(با يكي، با يكي) و به سبابه خويش اشاره نمود. »أحد   

  

                                                                                                                                                    

��ابوداود، نسائي، ابن جارود در  -1^*�B��, )208 .و ابن خزيمه و ابن حبان با سند صحيح (  

  بيانگر اين مطلب است كه اين كار در آخر نماز صورت گرفته است.  �.��T ��1: گويد امام طحاوي مي

گويم: اين خود دليل اين امر است كه روش مسنون اشاره، استمرار آن تا وقت سالم  بنده (آلباني) مي

  باشد و اين مذهب مالك و ديگران است.  است زيرا محل دعا قبل از سالم مي

(آري و اين عمل  �
&�1.1X ;Y_ «ا در نماز بايد با انگشت اشاره نمود؟ فرمود: از امام احمد سؤال شد: آي

� ?/ ���K�7بايد شديداً انجام گيرد) 
�$ R��� ,)80 .(  

ثابت است و امام احمد و ديگر  ص اهللا پس اشاره به وسيله انگشت در تشهد، سنت و عمالً از رسول

دانند بايد از خدا  كه اين عمل را عملي عبث و بيهوده مي اند، از اينرو آناني ائمه سنت، بدان عمل نموده

  بترسند و سنت را تحقير ننمايند. 

و اما اينكه برخي معتقدند فقط يك بار اشاره بايد كرد و بعد انگشت را بايد گذاشت يا آن را به نفي و 

  اصل و اساس و مخالف سنت.  دهند، سخني است بي اثبات كلمه شهادت اختصاص مي

��از نظر سند مشكل دارد چنانكه بنده آن را در  ��
> 2�0 ;����30ث و حدي�� p�&§ ?��?�, )175 (

نمايد كه در  كننده است و حديث فوق، اثبات مي ام. به فرض صحت سند اين حديث، نفي تحقيق نموده

 كننده نزد علما مقدم است.  صورت تعارض، حديث اثبات

 براني، مقدسي با سند حسن و بيهقي. احمد، بزازر، ابوجعفر، بختري، ط -2

 ) با سند حسن. 2/123/2شيبه، ( ابن ابي -3

 نسائي و بيهقي با سند صحيح.  -4

 شيبه دارد.  )، نسائي، و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي، حديث شاهدي نزد ابن ابي12/40/1شيبه، ( ابن ابي -5



  صروش نماز پيامبر     122

 

 

  دعا در آن  وجوب تشهد اول و مشروعيت
   1خواند. در پايان دو ركعت، التحيات مي ص اهللا رسول

 ��نمود  اي كه بعد از نشستن، آغاز مي و اولين جمله��b*��� .2بود   

   3كرد. نمود براي جبران آن، سجده سهو مي و هر گاه آن را فراموش مي

 ��*�هر گاه در پايان دو ركعت نشستيد،  ه:و بدان امر نموده و فرمود��b���� 

   4بخوانيد و بهترين دعاها را انتخاب كنيد و از خداوند بخواهيد.

�در هر نشست،  ت:و به عبارتي فرموده اس��b*��� .5را بخوانيد   

   6داد. از قرآن به اصحاب آموزش مي  اي تشهد را مانند سوره ص اهللا رسول

   7سنت، در خواندن تشهد اينست كه با صداي آهسته خوانده شود.

  

  هاي تشهد  صيغه
   د:دا هاي مختلفي به اصحاب آموزش مي تشهد را با صيغه ص اهللا رسول

در حالي كه كف دستم را در دستانش  صاهللا رسول د:گوي ايشان مي د:تشهد ابن مسعو - 1

  د:اي از قرآن، بدين صورت آموزش دا گرفته بود تشهد را به من، مانند سوره

���b�*�� ������ � ��) �>�� � ,� ���)� j� �7�� ,<'�0�� � �� !�/ � !������ � �¢- [�)� j� �7�� ,�
|f� �>�� �� ?��� �گويد، دعايش شامل حال  ، (هنگامي كه نمازگزار اين جمله را مي�� �(

_________________________________________________________________________ 

 مسلم و ابوعوانه.  -1

 بيهقي با سند جيد.  -2

 ). 338( ,��;/����ي و مسلم. بخار -3

آيد كه دعا  ) با سند صحيح. از ظاهر حديث، چنين برمي3/25/1( ,������oنسائي، احمد، طبراني، در  -4

 گويد.  در تشهد اول نيز مشروع است و ابن حزم نيز همين را مي

 نسائي با سند صحيح.  -5

 بخاري و مسلم.  -6

 ت ذهبي. ابوداود و به تصحيح حاكم و موافق -7
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 - � 13X- 2�; ,<��;��13X-  < -�2شود)  هر بنده صالح چه در زمين و چه در آسمان، مي
 _�1(Q �1�  : گفتيم ، ميص اهللا ا پس از وفات رسول(ام �/��9> � �

G������ �)� j� �7��.1  

اي از قرآن به  تشهد را همچون سوره ص اهللا رسول د:گوي تشهد ابن عباس : ايشان مي -2

� د:فرمو داد و مي ما آموزش مي������� ��) �>�� �0/��B� ��b�*���  j�9 G��@ ,�
!�/ � !������ � �¢- [�)�  �0�� � �� 13X- ,|f� �>�� �� ?��� �)� � ���)� j�9 G��@ ,<'

<��; 2- ��9/ _�1(Q �2- G13X-@ � ��;� �� جججج�*.��/ q�w �<��9/ � �1�� :.3  

_________________________________________________________________________ 

  ). 321، (»االرواء«بخاري و مسلم  -1

و بعد از رحلت  ���7�j �(�]�با حرف خطاب  ص اهللا در زمان حيات رسول د:گوي اينكه ابن مسعود مي

��ايشان بدون حرف خطاب يعني ���� �)� j�7��� ص اهللا گفتيم، يقيناً به دستور و توصيه خود رسول مي 

��، تشهد را به مردم با جمله ص بعد از وفات پيامبرنيز  �بوده است. چنانكه عايشه���� �)� j�7��� 
� ���1�7آموزش داد A x�{���, 9/1/2 �1) وK��"(��� ،11/54/1 .با دو سند صحيح (  

بعد از سوق اين  ��x�3�B� VWعالم سبكي در «گويد:  حافظ ابن حجر نيز آن را تأييد نموده و مي

��7�j � ص ته است: اگر واقعاً ثابت شود كه اصحاب، بعد از رحلت پيامبرعوانه گف روايت از طريق ابي
����� �درود و  ص اهللا اند، آنگاه براي ما نيز كافي خواهد بود كه بدون حرف خطاب به رسول گفته ��(

  ». سالم بفرستيم

حيح بخاري) اي ثابت است (يعني در ص گونه شبهه اين عمل از صحابه بدون هيچ«گويم:  بنده (حافظ) مي

  ». و من براي آن متابع قوي نزد عبدالرزاق يافتم

 اند.  اين كالم حافظ را بسياري منجمله، قسطالني، لكهنوي، زرقاني و غيره نقل كرده و آن را پسنديده

طور كه در حديث ابن مسعود  گويد: در اصل : و المباركات و الصلوات و الطيبات؛ بوده همان نووي مي -2

و در اينجا براي اختصار حذف گرديد و اين عمل در لغت عرب جايز و معروف است، معني ذكر شد. و ا

باشد و معني واقعي آن  حديث چنين است: كه هر گونه تحيه و صفات مذكور فقط شايسته خداوند مي

 كند. در حق كسي ديگر مصداق پيدا نمي

 مسلم، ابوعوانه، شافعي و نسائي.  -3
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گونه  در نماز خوانده است اين ص اهللا تشهد ابن عمر : ايشان تشهدي را كه رسول -3

��� د:كن روايت مي����� G�@ ��) �>�� G�@ ,� ��b�*�� � !������ � �¢- [�)� j� �7�� ,
��? را افزودم ـ  ����0'>�من بر آن  د:گوي ـ ابن عمر مي /�! ��� �)� � ���)� j� �7��

<��; 2- 13X- ,|f� را � �W; �1U.] �>�و من  د:گوي ـ ابن عمر مي �� �;  �� ��<�

�1_ ���1 � /��9>افزودم  �(Q �2- 13X- � ½�.1  

بعد از اينكه نشستيد، اولين سخني  د:فرمو ص خدا  : رسولسي أشعريتشهد أبي مو -4

 �, ���7 � د:شود اين باش كه از زبان شما بيرون مي��) �>�� ������� ��b�*�� j�
 2- 13X- ,|f� �>�� �� ?��� �)� � ���)� j� �7�� ,<'�0�� � �� !�/ � !������ � �¢- [�)�

.W; �1U�@ �� ;� <��;<��9/ � �1�� _�1 �(Q �2- 13X- � ,G<� [ � !�ª R$ 	)0 ��9@
G��>��.2

 

گونه به  عمر ابن خطاب : ايشان در حالي كه بر منبر نشسته بود، تشهد را اينتشهد  -5

��0� د:مردم آموزش دا���� � ��b*��� .3و ادامه همان تشهد ابن مسعود  

كرد،  حالي كه با دستش اشاره مي گويد عايشه در بن محمد مي قاسم ه:تشهد عايش -6

��0 �, � د:دا گونه به ما آموزش مي تشهد را اين� ���� ,��) �>�� ,������� ,��b�*��
 ������ �)� j�    4.»ادامه همان تشهد ابن مسعود �������7

  

_________________________________________________________________________ 

از طرق ديگر  ص اهللا تصحيح. دو موردي را كه ابن عمر افزودند در تشهد رسول ابوداود و دارقطني با -1

گويد من آنها را افزودم يعني در تشهدي كه مستيماً ايشان از  ثابت است، هدف ابن عمر از اينكه مي

 شنيده است نبوده.  ص اهللا رسول

 مسلم، ابوعوانه، ابوداود و ابن ماجه.  -2

 حيح. مالك و بيهقي با سند ص -3

 ). 2/144) و بيهقي، (1/293شيبه، ( ابن ابي -4
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  هاي آن  درود، محل و صيغه
  1خواند. در هر دو تشهد، بر خود درود مي ص اهللا رسول

   2براي امت خويش مسنون قرار داد، كه بعد از سالم، درود نيز بفرستند. و اين امر را

  هاي درود  صيغه
   د:ان هاي درود را به اصحاب آموزش داده انواع مختلف صيغه ص اهللا رسول

1- �1 �(Q �)� ��  �Y3�)��6  �P �)� %��)  	0 ;<* �. �/\ � <Z�� - �)� � ,<*�� �$- �)� �
� ,1�± 1�� [�
� ,Y�$���� �/��7  	0 ;<*. �/\ � <Z�� - �)� � <*�� �P �)� � ,1 �(Q �)�

_________________________________________________________________________ 

 ) و نسائي. 2/342خود، (» صحيح«ابوعوانه در  -1

! ما ياد گرفتيم كه چگونه بر شما سالم بفرستيم، اما بگو : صچنانكه صحابه عرض كردند؟ اي رسول خد -2

و چون در اين  ...»محمد اللهم صل علي « د:فرمود بگويي ص اهللا چگونه بر شما درود بفرستيم؟ رسول

رسد كه خواندن درود در تشهد اول نيز  ث تصريح نشده كه در كدام تشهد درود خوانده شود، به نظر مييحد

تصريح نموده است و نووي در » ام« مشروع است چنانكه مذهب شافعي همين است و آن را در كتاب خويش

ه است. احاديث فراواني در مورد درود داريم كه ) همين را گفت3/460، (»المجموع«) و 1/263، (»الروضة«

در هيچ يك از آنها درود به تشهد آخر اختصاص داده نشده است. بنابراين، آنهايي كه از خواندن درود در 

در  »اللهم صل علي محمد«كنند دليلي در دست ندارند، همچنين مكروه دانستن افزودن بر  تشهد اول منع مي

اللهم صل «بگوييد  د:است كه فرمو ص ون دليل بلكه مخالف عموم قول پيامبرتشهد اول ادعايي است بد

 مراجعه شود. » اصل«براي تفصيل بيشتر به  ...»علي محمد 

گويد: صالة خدا بر  سخن ابوالعاليه است كه مي ص بر پيامبر »الصالة«بهترين سخن در مورد معني  -3

، ص اهللا د، اما صالة فرشتگان و ديگران بر رسوليعني ستايش و تعظيم ايشان توسط خداون ص پيامبر

باشد. و اينكه برخي صالة خدا بر  مي ص اهللا به معني طلب ستايش و تعظيم از خداوند براي رسول

 »جالء االفهام«براي توضيح بيشتر به  »الفتح«اند، درست نيست  را به معني رحمت قرار داده ص پيامبر

 ابن قيم مراجعه شود. 

 معني خير بيشتر. بركت به -4
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1�± 1�� [�
� Y�$���� �P �همين درود را  ص اهللا معموالً خود رسول ���/%0 �(

  1خواند. مي

2- ��)� � Y�$����@ �)� %��)  	0 ;1 �(Q �P �)� � 1 �(Q �)� ��  ! �Y3�)��n ,Y�$���� �P G
/�� ! �Y3�)�� ,1�± 1�� [�
� � Y�$����@ �)� %0/�� 	0 ;1 �(Q �P �)� � ,1 �(Q �)� �

1�± 1�� [�
� ,Y�$���� �P G�)��.3  

3- � [�
� ,GY�$���� �P �@ Y�$���� �)� %��)  	0 ;1 �(Q �P �)� � ,1 �(Q �)� ��  ! �Y3�)��
1�� ,Y�$���� �P G� Y�$����@ �)� %0/�� 	0 ;1 �(Q �P �)� � ,1 �(Q �)� �/�� � ,1�± 

1�± 1�� [�
��.4  

4- � � ,Y�$���� G�P@ �)� %��)  	0 ;1 �(Q �P �)� � ,G ����� �������@ 1 �(Q �)� ��  ! �Y3�)��
 �A Y�$���� G�P@ �)� %0/�� 	0 ;1 �(Q �P �)� � G ����� ������@ 1 �(Q �)� �/��

1�± 1�� [�
� ,|B�&���.5  

5- � 	0 ;[��9/ � �1�� 1 �(Q �)� ��  ! �Y3�)�� �)� �/�� � ,Y�$���� G�P@ �)� %��) 
 �P �)� �@ Y�$���� �)� %0/�� 	0 ;G1 �(Q �P �)� �@ ,G[��9/ � �1��@ 1 �(Q

GY�$�����.6  

_________________________________________________________________________ 

 ». اهل بيته«احمد، طحاوي و شيخين بدون كلمه  -1

به » جالء«اين جمله در بخاري، طحاوي، بيهقي، احمد و نسائي موجود است. و آنچه ابن قيم در  -2

آل «و » ابراهيم«) گفته است: در هيچ حديث صحيحي 1/16تبعيت از شيخ خود، ابن تيميه، (الفتاوي، 

 اي بيش نيست.  يكديگر نيامده است، مغالطه در كنار» ابراهيم

 بخاري، مسلم و نسائي.  -3

 احمد نسائي و ابويعلي با سند صحيح.  -4

 )، ابوداود، نسائي و به تصحيح حاكم. 2/132/1( ،»المصنف«شيبه در  مسلم، ابوعوانه، ابن ابي -5

 ) به تحقيق بنده. 14، (ص .»فضل الصالة ..«بخاري، نسائي، طحاوي، احمد و اسماعيل القاضي در  -6
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� ,Y�$���� G�P�.1  

7- � %��)  	0 ,1 �(Q �P �)� � ,1 �(Q �)� �/�� � 1 �(Q �P �)� � ,1 �(Q �)� ��  ! �Y3�)��
1�± 1�� [�
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  صصصص فوايد مهمي در مورد درود بر پيامبر
» آل«كلمه ام ابراهيم همراه با هاي درود، ن طور كه مالحظه كرديد، در اكثر صيغه همان -1

شود، چنانكه  خود فرد را نيز شامل مي» آل«آمده است، و علتش اينست كه كلمه 

   ت:خداوند فرموده اس

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu %%%% [[ [[nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ#### uu uu uu uuρρρρ zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ#### uu uu uu uuρρρρ tt ttββββ≡≡≡≡ tt tt���� ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏãããã ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$   )23 / عمران آل(  � ####$$

   :تهمچنين فرموده اس

� HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ#### uu uu 77 77ÞÞÞÞθθθθ ää ää9999 (( (( ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ ‾‾ ‾‾gggg ªª ªªΥΥΥΥ 99 99���� yy yyssss || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 �  )34 / قمر(  

�� د:فرمو ص اهللا همچنين رسولA�- ��- �P �)� ��  �Y3�)��� و نيز چنين است حال .

   د:فرماي ، چنانكه خداوند در مورد خانواده ابراهيم مي»اهل بيت«كلمه 

� MMMM uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ çç ççFFFF≈≈≈≈ xx xx.... tt tt���� tt tt//// uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$   )73 / هود(  � ####$$

  خود ابراهيم نيز مشمول اين رحمت و بركت است.  دتردي بي

_________________________________________________________________________ 

 بخاري و مسلم و نسائي.  -1

) با 14(ص  ,������ در) با سند صحيح و ابن قيم �YJ&B��) ،79/2نسائي، طحاوي، ابن االعرابي در  -2

در كنار  �����$��Y�$���� �P � Yتصحيح. جالب اينجاست كه ابن قيم اين حديث را كه در آن كلمه 

صحيح كرده است، در حالي كه او و شيخش ابن تيميه صحت چنين روايتي را يكديگر قرار دارند، ت

7��G  باشند ميمنكر �.; R� 2�b�9@ 
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0	  (��% � ت:هاي درود چنين آمده اس بنابراين در اكثر صيغه« د:گوي ابن تيميه مي
Y�$���� �P �آمده زيرا » ابراهيم«فقط ها  و در بعضي »0	 ��/%0 �(� �Y�$���� �P، و ��(

مند  و محور است و آلش به خاطر او از چنين مزيتي بهرهاو در اين خير و بركت، اصل 

اند. و در برخي موارد، هم اين ذكر شده و هم آن، كه همان دو مفهوم فوق را  شده

  ». رساند مي

اند. زيرا معموالً  علما، در مورد تشبيهي كه اينجا به كار رفته است، سخنان زيادي گفته

در اينجا عكس آن مشهور است. زيرا ا مشبه. وجه شبه در مشبه به بيشتر نمايان است ت

  مشبه كه محمد باشد از مشبه به كه ابراهيم است فضيلت بيشتر و مقام باالتر دارد. 

و ابن قيم » الفتح«شده است كه حافظ در   در پاسخ به اين اشكال سخنان زيادي گفته

شيخ االسالم ابن اند و بهترين آنها سخني است كه  آوري نموده آنها را جمع» جالء«در 

در  ه:اند و آن، عبارت از اين است ك ه و پذيرفتهدتيميه و شاگردش ابن قيم آن را پسندي

آل ابراهيم، پيامبراني وجود دارد كه در آل محمد، وجود ندارد، بنابراين وقتي به محمد و 

آلش همان درودي تعلق بگيرد كه به ابراهيم و آلش تعلق گرفته است، آل محمد به 

ماند براي شخص محمد، در  شوند و بقيه مي مند مي ار شايستگي خويش از آن بهرهمقد

شود كه شامل هيچ يك از انبياي نسل  نتيجه به قدري درود و سالم شامل حال ايشان مي

  هيم نشده است. اابراهيم و خود ابر

ست، اند بهتر ا اين سخن از ساير سخناني كه در اين مورد گفته شده د:گوي ابن قيم مي

بلكه بهترين فرزند ولي بهتر از آن هم وجود دارد كه بگوييم : محمد نيز از نسل ابراهيم 

   ه:ابراهيم است، چنانكه علي بن طلحه از ابن عباس روايت كرده كه ايشان در تفسير آي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu %%%% [[ [[nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ#### uu uu uu uuρρρρ zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ#### uu uu uu uuρρρρ tt ttββββ≡≡≡≡ tt tt���� ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏãããã ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$   )23 / عمران آل(  � ####$$

خواهيم كه به صورت  محمد آل ابراهيم است. پس در واقع ما از خداوند مي د:فرمو

همان درود و سالمي را برساند كه قبالً به صورت عمومي  ص اهللا خصوصي براي رسول
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شامل حال ايشان و ابراهيم و ديگر انبياي نسل ابراهيم شده است، كه يقيناً در اين 

شده است،  ص بيشترين و بهترين بهره از درود و سالم، مشمول پيامبر اسالم صورت،

  پس تشبيه، طبق قاعده به كار رفته و اشكال وارد نيست. 

درود و سالم بيكران خداوند بر محمد و آل محمد باد و از طرف ما نيز بهترين 

! �پاداش را خداوند نصيب ايشان بگرداند  �Y3�)���)� � 1 �(Q �)� ��   %��)  	0 1 �(Q �P
 �P �)� %0/�� 	0 1 �(Q �P �)� � 1 �(Q �)� �/�� � 1�± 1�� [�
� Y�$���� �P �)�

1�± 1�� [�
� Y�$������   

كه ازواج و اوالدش  ص هاي درود، آل پيامبر مالحظه نموديد كه در اكثر صيغه -2

��(��Y3 «ي كه به گفتن اند. بنابراين آنهاي ذكر شده ص اهللا باشند، در كنار خود رسول مي
1 �(Q �عمل نكرده، بلكه امر  ص اهللا كنند، نه تنها به سنت رسول اكتفا مي � �� �(

  اند.  ايشان را ناديده گرفته

خوانده است،  ص اهللا گونه كه خود رسول بهتر است درود را به صورت كامل همان

  بخوانيم. 

هر دو نشست اول و آخر يكسان تشهد در  د:گوي مي) «1/102، (»االم«امام شافعي در 

قرائت شود، منظورم اينست كه تشهد با درود خوانده شود زيرا هيچ يك از آنها، جاي 

  ». گيرد ديگري را نمي

�1 « ت:حديثي كه در آن آمده اس �3S' �)� |*&0 ���� �A 1.�.; 2�0�  منكر است

  ). 5816، (»الضعيفه«

االسالم «در كتاب خود » اف نشاشيبياستاد محمد اسع«آور اينكه بعضي مانند  شگفت

را انكار نموده است. حال آنكه در  ص پيامبر  با جرأت، درود بر آل» الصحيح

  و ديگر كتب حديث، در اين مورد روايات صحيح فراواني وجود دارد. » صحيحين«
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چگونه بر شما  د:پرسيدن ص در برخي روايات آمده است كه اصحاب، از پيامبر خدا

هاي مختلف درود را كه بيان شد،  در پاسخ، همان صيغه ص اهللا م؟ رسولدرود بفرستي

  به آنها آموزش داد. 

ذكري از آل  � (��� �(�> � 9(�)�� '7(�	_ �استدالل استاد اينست كه خداوند در آيه 

 ص همچنين به نظر استاد، بعيد است كه اصحاب از پيامبرايشان به ميان نياورده است. 

يعني دعا، بنابراين  � ���دانستند كه  ؤال كنند! زيرا آنها نيك ميس � ���در مورد 

  سؤال كنند.  ص اهللا ديدند كه در اين مورد از رسول لزومي نمي

اند، ايشان بايد بدانند  بايد گفت كه استاد، در مورد يك امر بسيار واضح، در مغالطه افتاده

ا نشدند بلكه از كيفيت فرستادن را جوي � ���معني كلمه  ص اهللا كه اصحاب، از رسول

  اي از شارع، امري است طبيعي.  درود سؤال كردند و جويا شدن كيفيت شرعي مسأله

مورد است زيرا به اتفاق  همچنين برداشت و استدالل استاد از آيه فوق نيز كامالً بي

   د:باش مي ص تمامي مسلمانان مفسر و شارح واقعي قرآن، پيامبر خدا

� !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### tt tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 ... �  ) 44 /نحل(  

صاله و سالم مطرح شده در آيه فوق را به يارانش آموزش داد كه  ص اهللا و رسول

  در آن، آل ايشان نيز ذكر شده است. 

پيروي  ص اهللا بنابراين بر ما واجب است كه در اين مورد و موارد ديگر از رسول

   ت:قول خداوند كه فرمود اس كنيم به دليل اين

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù �  )7 / حشر(  

� -�'�% ��^�2P � �4(> �&>� د:فرماي كه مي ص اين حديث پيامبر�
(تخريج  �-; � �

  ). 163المشكاه، 

اند، در مقابل  دانم استاد نشاشيبي و همفكرانش كه گول سخنان او را خورده من نمي

منكر تشهد در نماز باشد به دليل اينكه در قرآن از آن ذكري به ميان نيامده و شخصي كه 

در آنجا قيام، ركوع و سجده، ذكر شده است، يا معتقد به ترك نماز و روزه براي فقط 
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زن حائض نباشد به دليل اينكه در قرآن چنين چيزي تصريح نشده است، چه موضعي 

  اتخاذ خواهند كرد؟ 

يقيناً در گمراهي آشكاري به ي را بپذيرند و با او هم صدا شوند، اگر چنين استدالل

شوند ولي اگر چنين استداللي را نپذيرند و آن  سر برده و از جماعت مسلمانان خارج مي

را انكار كنند، قطعاً در برابر آن، پاسخي خواهند داشت كه در آن صورت ما نيز همان 

  پاسخ را در مقابل استاد خواهيم داشت. 

گاه به فكر فهميدن دين از راه قرآن، منهاي سنت  رادر مسلمان! آگاه شو، و هيچب

مباش. زيرا چنين چيزي ممكن نيست. گرچه تو در علم لغت، سيبويه زمان باشي، به 

خواست  رود، وي مي بزرگان علم لغت به شمار مي استاد نشاشيبي ازعنوان مثال همين 

  جه، از راه راست منحرف شد و به بيراهه رفت. قرآن را منهاي سنت، درك كند. در نتي

نيامده است از اينرو » سيد«هاي درود، كلمه  بايد دانست كه در هيچ يك از صيغه -3

علماي متأخر در مورد افزودن آن به كلمات، درود ابراهيمي اختالف دارند؛ برخي به 

با افزودن آن  اي را در درود به كار نبرده است، چنين كلمه ص اهللا دليل اينكه رسول

  موافق نيستند. 

بهتر است كلمات را بدون  ت:ابن حجر در اين مورد سؤال شد؟ گف از حافظ

نقل شده است بخوانيم.  ص اهللا گونه كه از رسول كوچكترين تغيير و تعرضي همان

طور كه بعد از  به خاطر تواضع آن را نگفته است همان ص اهللا توان گفت كه رسول نمي

��ذكر نام خويش )  Y)9 � <�)� ��� گفت، در حالي كه براي افراد امتش الزم  نيز نمي

داشت يقيناً سلف صالح  مزيتي مياست كه آن را بگويند چون كه اگر اين كلمه واقعاً 

نقل گفتند ولي از آنها چنين چيزي  امت؛ صحابه و تابعين، در درودهايشان آن را مي

عظيم و محبت، از ديگران گوي سبقت را كه در ت / نشده است حتي از امام شافعي

��(�Y3 �ربوده بود، چنين چيزي روايت نشده است، در حالي كه ايشان در خطبه كتابش 
1 �(Q ��)0 � ,2��0	� R� �"y �از قبيل : را به چنين پسوندهاي  � �� �( �#�� ��0\ 	�)0

 � 2�)A�H�� ��0\���� حديث صحيحي كه در ها را از  رسد اين جمله آورده كه به نظر مي
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به يكي از  ص استنباط نموده است. اين را پيامبر خدا �9�O ?1� �� 2�b(^>� ه:آن آمد

گفت،  امهات المؤمنين آموزش داد كه چندين ساعت نشسته بود و تسبيح مي

من اكنون چند جمله گفتم كه اگر آنها را با همه آن  د:به ايشان فرمو ص اهللا رسول

 د:تر خواهد بود و آنگاه فرمو اي موازنه كنند، سنگين اال گفتهاذكاري كه شما تا ح

�<^)O ?1� �� 2�b�9� � 
شماري را  پسنديد كه در كلمات اندك، معاني بي معموالً اذكاري را مي ص اهللا رسول

  در برداشته باشند. 

باب مستقلي آورده، و آثار زيادي از صحابه و تابعين و » الشفاء«قاضي عياض در 

  نيامده است. » سيد«آوري نموده كه در هيچ يك از آنها كلمه  از حضرت علي جمع خصوصاً

نيامده است و اگر چنين چيزي وجود » سيدنا«خالصه، در هيچ يك از كالم فقها 

ماند به هر  نمود و از ديد همگان مخفي نمي داشت، يقيناً يكي از آنان، آن را ذكر مي مي

  ». واهللا اعلم«ر چيز ديگر است صورت اتباع، بهتر از ابتداع و ه

در درود با حافظ ابن حجر » سيدنا«ما نيز در مورد عدم مشروعيت افزودن كلمه 

 ص اهللا گويند و اين دليل روشن محبت به رسول موافقيم چنانكه احناف نيز همين را مي

   د:فرماي طور كه خداوند مي است همان

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÅÅ ÅÅssss èè èè???? ©© ©©!!!! $$ $$#### ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö7777 ÎÎ ÎÎ6666 óó óóssss ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$   )31 /عمران آل(  � ####$$

  ». ) پيروي كنيدص اگر خداوند را دوست داريد از من (پيامبر«

ترين درود بر  كامل ت:) گفته اس1/665، (»الروضه«از اينرو امام نووي در 

� �اينست كه بگوييم :  ص اهللا رسول)� %��)  	1 0 �(Q �P �)� � 1 �(Q �)� ��  ! �Y3�)��
$���� 1�± 1�� [�
� Y�$���� �P � Y�����  ،را ذكر ننموده است. » سيد«و در آن كلمه  

در پاسخ به  ص اهللا درود شماره يك و شماره چهار، درودهايي است كه رسول -4

اصحاب، هنگامي كه از ايشان در مورد كيفيت درود سؤال كردند، ايراد فرمود و يقيناً 

  كرد.  ها را انتخاب مي بهترين براي امتش در همه موارد، ص اهللا رسول
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اگر كسي سوگند ياد كند كه بهترين درود را بر  د:گوي مي» الروضه«بنابراين نووي در 

شود مگر با خواندن درودي كه شرح  بخواند، از سوگند خود حالل نمي ص اهللا رسول

  آن گذشت. 

توان  يقطع مهر كس همين درود را بخواند، به طور « ت:عالمه سبكي نيز گفته اس

توان به طور  هاي درود، نمي گفت كه او درود خوانده است ولي در مورد ديگر روش

ذكر كرد و گفته ) 25/2(ق » الدر المنضود«اين را هيثمي در » قطع چنين قضاوت كرد

  شود.  هاي وارده در حديث، حاصل مي مقصود، با تمام كيفيت ت:اس

هاي تشهد در يك  چنين تماي صيغههاي وارده، و هم همه درودتلفيق يعني خواندن  -5

نشست، ناجايز و بدعت است و روش مسنون اينست كه هر بار يكي از آنها خوانده 

، »مجموع الفتاوي«شود چنانكه شيخ االسالم ابن تيميه در بحث تكبير عيدين در 

 ) در اين مورد سخن گفته است. 69/253/1(

ز اينكه احاديث متعددي در فضيلت بعد ا» نزول االبرار...«خان در  عالمه صديق حسن -6

، علماي ص ترديد بيشترين درود را بر پيامبر بي« د:نويس درود بيان نموده است، مي

فرستند. زيرا آنها  سر و كار دارند مي ص اهللا حديث و كساني كه با سنت مطهر رسول

ن درود بفرستند و بدي ص اهللا دانند كه با نقل هر حديث، بر رسول خود را مؤظف مي

هاي  معطر است. چون هر يك از كتاب ص اهللا صورت همواره زبانشان با نام رسول

  باشند.  حديث، چه جوامع چه مسانيد و معاجم، شامل چندين هزار حديث مي

پس يقيناً اين فرقه ناجيه و جماعتي كه مسئوليت علم مبارك حديث را بر عهده 

خواهند بود و كسي از افراد  ص ر خدادارند، روز قيامت نزديكترين افراد نسبت به پيامب

در صورتي كه عملي بهتر از آن به امت، ياراي برابري با آنها را نخواهند داشت مگر 

  همراه داشته باشد. 

ها! سعي كن محدث شوي يا طفلي در  پس اي طالب نجات! و اي جستجوگر خوبي«

  ». داشته باشد وجود نداردخدمت محدثين و نه غير. زيرا راه سومي كه سود آنچناني براي تو 
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مرا در سلك محدثين درآورد؛ در آرزوي بنده (آلباني) نيز همين است كه خداوند 

نزديكتراند. شايد كتاب حاضر دليل همين آرزو  ص اهللا صف كساني كه از همه به رسول

  و عالقه باشد. 

   ت:خداوند بيامرزد امام سنت، احمدبن حنبل را كه چه زيبا سروده اس

� R.?/��O- 1 �(Q �����  
 

 /�5P �*")� !��B� Y&
  
 

ها و احاديث او است. بهترين توشه و نياز يك جوان  مجموع سنت ص (دين محمد

  مسلمان است، حديث و آثار است). 

�1~� �5- �*"�� �3Z 	����  
 

 /�¦ e.1f� � ��� �-���A  
 

رشيد طلوع نموده و اند در حالي كه خو (چه بسا مرداني كه راه هدايت را گم كرده

  روشن است). 

دعا را در اين تشهد همچون تشهد آخر مسنون قرار داده و فرموده  ص اهللا رسول

 � �هنگامي كه در پايان دو ركعت نشستيد، «است ��b*������  ،را بخوانيد و پس از آن

   1ها را انتخاب كنيد و بخوانيد.بهترين دعا

  

  برخاستن براي ركعت سوم و چهارم 
و به كسي كه نماز را درست  2خاست براي ركعت سوم برمي» اهللا اكبر«پس با گفتن س

�Gخواند  نمي�>�� ��� \�] � د:در اين مورد چنانكه قبالً بيان گرديد فرمو @��7� � �Y5
�1J9 � !&0/ ��0 �A�  .(اين عمل را در هر ركعت و سجده، انجام بده)  

   3شد. گفت و بلند مي مي» اهللا اكبر«خواست از قعده بلند شود  هنگامي كه مي

_________________________________________________________________________ 

� ������1K). شاهدي در b�b>���, )878!�نسائي، احمد، طبراني از طريق ابن مسعود  -1(±�, )2/142 (

 از حديث ابن الزبير نيز دارد. 

 بخاري و مسلم.  -2

 ). 604، (»الصحيحة«د خويش ابويعلي در مسن -3
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   1.برد ها را باال مي گاهي با همين تكبير نيز دست

اهللا «خواست براي ركعت چهارم بلند شود،  همچنين بعد از ركعت سوم كه مي

�Gخواند  و به كسي كه نماز را درست نمي 2گفت مي »اكبر�>�� ��نيز دستور داد  @��7

   3نمود. تكبير نيز رفع يدين مي كه چنين كند. و احياناً با اين

نشست تا (جسم مبارك از حركت باز  در پايان ركعت سوم، اندكي روي پاي چپ مي

� �. 4خاست ها بر مي ها سر جايشان برگردند؛ سپس به كمك دست ايستد) و استخوان
j�a �\� <.1. �)� 1(*&. RJ&. 2�0�5 به هنگام برخاستن، پنجه) كرد و  هايش را مشت مي

  . شد) كمك آنها از زمين بلند ميبه 

كرد و به كسي نماز را  را قرائت مي» فاتحه«در دو ركعت آخر، سوره  ص اهللا رسول

�Gخواند  درست نمي�>�� ��امر كرد كه چنين كند. و گاهي در نماز ظهر، پس از  @��7

  در بحث قرائت نماز ظهر بيان گرديد. نمود چنانكه  فاتحه، چند آيه تالوت مي

  

  اندن قنوت نازله در نمازهاي پنجگانه خو
خواست براي كسي يا عليه كسي دعا كند، در ركعت آخر نماز  اگر مي ص اهللا رسول

��! �] �f)�1داشت و  و پس از اينكه سر از ركوع برمي ��/ �Y3�)�� ,�1� RB �� �(9� 

_________________________________________________________________________ 

 بخاري و ابوداود.  -1

 بخاري و ابوداود.  -2

 ابوعوانه و نسائي با سند صحيح.  -3

 بخاري و ابوداود.  -4

  و شاهد معنوي در بخاري و ابوداود نيز دارد.  ��e.1f� =.�yحربي در  -5

) M���, )967&�"!�به  ها هنگام بلند شدن نهي شده، منكر است حديثي كه در آن از تكيه بر دست

 مراجعه شود. 
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و  3فرمود ميو با صداي بلند دعا  2كرد ها را بلند مي . دست1خواند گفت، قنوت مي مي

   4گفتند. مرد پشت سر ايشان آمين مي

. البته اين 5خواند به هنگام ضرورت در همه نمازهاي پنجگانه، قنوت مي ص اكرم  رسول

   6خواند. خواست براي قومي يا عليه آن، دعا كند و گرنه قنوت نمي در صورتي بود كه مي


R�1����� k � ت:بدين صورت نقل شده اس ج اهللا  اي از قنوت رسول نمونه� ! �Y3�)��
 �3)&Z� � ,«� �)� [',w� ?1X� ! �Y3�)�� ,!&��/ ��- R� ¼��� � ,j�S$ R� !()9 � ,1�����

G<��9/ � �� %>� !�>� � 2��0\ � _��/ � 2��f R&�� ! �Y3�)��@ ,p9�. ��70 |�9�.7   

   8رفت. از ركوع، به سجده مي» اهللا اكبر«و پس از قرائت، با گفتن 

  

  در وتر قنوت 
   1خواند. در وتر قنوت مي 9گهگاهي ص اهللا رسول

_________________________________________________________________________ 

 بخاري و احمد.  -1

��K�7B �باشند  ها در قنوت مي احمد و طبراني با سند صحيح. احمد و اسحاق قايل به بلند كردن دست -2
باشد. و در دعاهاي بيرون  ها بر چهره در پايان دعاي قنوت، بدعت مي اما، ماليدن دست ���()�� �

باشند، چنانكه بنده در  بت نيست و روايات وارده در اين مورد ضعيف مينماز نيز چنين چيزي ثا

���� p�&§ ?��?�, )262 و (�!b�b>�� e.?�U;��, )597ام. عزبن عبدالسالم  ) آنها را تحقيق نموده

 ;."&(> �; �����3گويد:  در اين مورد مي
 بخاري و احمد.  -3

 ذهبي. ابوداود، سراج و به تصحيح حاكم و موافقت  -4

 ابوداود و سراج، و دارقطني با دو سند حسن.  -5

 با سند صحيح.  »��^���) و خطيب در 1/78/2، (»صحيحش«ابن خزيمه در  -6

 احمد و بخاري و زيادت از مسلم است.  -7

 نسائي، احمد و سراج و ابويعلي با سند جيد.  -8

اند، ذكري از قنوت به ميان  را نقل كرده ص امبركلمه احياناً را به كار برديم؛ زيرا آنهايي كه وتر پي -9

وجه همه آنان را ذكر آن غفلت  گرفت به هيچ اند كه اگر چنين چيزي به صورت مداوم انجام مي نياورده
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   2داد. و آن را قبل از ركوع قرار مي

به حسن بن علي آموخت كه در پايان قرائت، در وتر، اين دعا را  ص اهللا رسول

� � د:بخوان�A�� � ,%.1$ R(�A �
1$� ! �Y3�)�� � ,%����' R� �A �����' � ,%�A�� R� �A
%���- 	�A �� �/�� ��#.; <�
� G�@ [�)� �M^.;� �M^' [�
� G�@ ,%�Ma �� �W ��a� ,

G%.?�� R� ��&.;�@ %���� R�6  � �� ��/ %0/��'G[��� �;� [�� �J��;@ %���&'�.4   

  

  وجوب تشهد آخر 
نشست و براي آن،  ، پس از اتمام ركعت چهارم براي تشهد آخر، ميص اهللا رسول

داد كه  تشهد اول، داده بود و همان عملي را انجام مي داد كه براي را ميهمان دستوري 

                                                                                                                                                    

باشد  اند كه اين خود دليل اين مي نقل كرده ص اهللا ورزيدند. فقط ابي ابن كعب قنوت وتر را از رسول نمي

توان نتيجه گرفت كه قنوت در وتر واجب  در وتر قنوت خوانده است. و مي احياناً ص اهللا كه رسول

) بدان A�, )1/306*{ ��^1.��نيست و رأي جمهور نيز همين است. چنانكه از احناف. ابن الهمام در 

 تعصب بودن ايشان است.  اعتراف نموده است كه اين نشانگر انصاف و بي

 ابن نصر و دارقطني با سند صحيح.  -1

شيبه، ابوداود، نسائي در سنن كبري، احمد، طبراني، بيهقي و ابن عساكر. با سند صحيح  ابن ابي -2

��). تذكر : نسائي در آخر قنوت، 426، (»�;/�����;� ����� �)� �� �را افزوده است كه اسناد  ��  (

  اند.  باشد؛ ابن حجر، قسطالني و زرقاني آن را تضعيف نموده آن ضعيف مي

  گويد: درود در قنوت ثابت نيست.  ) مي66/1( ,���"*����عبدالسالم در عزبن 

توان آن را بدعت ناميد، چنانكه ابن  اند، بنابراين نمي گويم: اين عمل را برخي از سلف انجام داده بنده مي

) نقل كرده است كه : ابي بن كعب در عهد عمرابن خطاب در ماه رمضان �b �) ،1097{�خزيمه در 

حليمه معاذ  ) از ابي107فرستاد. همچنين اسماعيل قاضي، ( درود مي ص اهللا ان قنوت در رسولدر پاي

 انصاري روايت مشابهي نقل كرده است. 

آن را ذكر نموده است. امام  ���*�(�[�اين زيادت از طريق ديگري ثابت است چنانكه حافظ در  -3

 ز جانب برخي علما دانسته است. نووي در اين مورد، دچار اشتباه شده و آن را زيادتي ا

 شيبه و ديگران.  ) و ابن ابي1/119/2ابن خزيمه، ( -4
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در تشهد اول، انجام داده بود؛ با اين تفاوت كه در تشهد آخر، به صورت تورك 

ها را در كنار هم، از  و قدم 1داد نشست؛ يعني نشيمنگاه چپ را بر زمين قرار مي مي

ساق و نشيمنگاه پاي اي كه قدم چپ ايشان زير  . به گونه2آورد قسمت راست بيرون مي

   3گرفت. راست قرار مي

   5خواباند. و گاهي نيز مي 4نمود قدم راست را گاهي نصب مي

. در اينجا نيز درود را 6نمود گرفت و بر آن تكيه مي زانوي پاي چپ را در پنجه مي

  طوري كه در تشهد اول، آن را مشروع قرار داده بود.  بر خود، مشروع قرار داده همان

  

  رود خواندن وجوب د
نكه خدا را ستايش متوجه مردي شد كه در نماز، بدون اي ص اهللا يك مرتبه رسول

فرمود  ص اهللا درود بفرستد، شروع به خواندن دعا كرد. رسول ص گويد و بر پيامبر

��#$ �J��  (اين شخص عجله به خرج داد). آنگاه او را احضار نمود و به او و ديگر

نماز خوانديد، نخست خدا را حمد و ستايش گوييد سپس  هنگامي كه د:حاضرين، فرمو

   7درود بفرستيد و پس از آن، بدلخواه خود از خداوند بخواهيد. ص بر پيامبر

_________________________________________________________________________ 

 بخاري. -1

 ابوداود و بيهقي با سند صحيح.  -2

 مسلم و ابوعوانه.  -3

 بخاري. -4

 مسلم و ابوعوانه.  -5

 مسلم و ابوعوانه.  -6

  احمد، ابوداود و ابن خزيمه و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  -7

امر به خواندن آن  ص اهللا آيد كه خواندن درود در تشهد آخر واجب است زيرا رسول از اين حديث برمي

اند. عالمه  نموده است و گروهي از صحابه همچنين از ائمه، امام شافعي و احمد به وجوب آن معتقد

 ). 415(, �.&!��:�نويسد: هر كس در تشهد آخر درود نخواند، نمازش را بايد اعاده كند  آجري مي
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همچنين يك بار متوجه مردي شد كه در نماز، خدا را به بزرگي ياد نمود و بر 

شد و از  اينك دعا كن كه اجابت خواهد د:فرمو ص اهللا درود فرستاد، رسول ص پيامبر

   1خدا بخواه، كه به تو عطا خواهد كرد.

  

  وجوب پناه جستن به خداوند از چهار چيز قبل از بقيه دعاها 
هر گاه از تشهد فارغ شديد، از چهار چيز به خداوند پناه « د:فرمو ص اهللا رسول

� -��\�] ���bB� !�*A R� � ,I^�� g�#� R� � �Y�3Z g�#� R � �« د:جويي�
� ! �Y3�)�� � 	B
 }�7B� !�*A �W R���Z �1��� .  

هاي زندگي و مرگ و از فتنه  (بار الها! من از عذاب دوزخ و از عذاب قبر و از فتنه

  برم).  دجال، به تو پناه مي

و  3خواند نيز دعاي فوق را در تشهد مي ص اهللا خود رسول 2سپس به دلخواه دعا كند

   4داد. تعليم مياي از قرآن،  آن را به اصحاب همانند سوره

  

  دعاهاي مأثوره قبل از اسالم 
دعاهايي را و  5خواند كرد و مي در نماز، دعاهاي مختلفي را انتخاب مي ص اهللا رسول

اي از اين  . به نمونه6مقرر نمود و نمازگزاران را در انتخاب و قرائت آنها مختار گذاشت

   د:دعاها، توجه كني

_________________________________________________________________________ 

 نسائي با سند صحيح.  -1

��مسلم، ابوعوانه، نسائي و ابن جارود در  -2^*�B��, )27 (����/;��, )350 .( 

 ابوداود و احمد با سند صحيح.  -3

 مسلم و اعوانه.  -4

�  �'>�گفتيم: در نماز و نگفتيم: در تشهد. زيرا در حديث آمده است:  -5A�  تا شامل هر جاي مناسب

 راي دعا باشد مانند سجده و تشهد. ب

  بخاري و مسلم.  -6



  صروش نماز پيامبر     140

 

 

1- »^�� g�#� R� [�\��- ��
� ! �Y3�)�� R� [�\��- � ,�� �Z �1�� }�7B� !�*A R� [�\��- � ,I
j�HB� � Y5,B� R� [�\��- ��
� ! �Y3�)�� ,	B� � ��bB� !�*A�1 مأثم مغرم يعني گناه و) .

 مقروض بودن). 

2- � %)(� �� �W R� [�\��- ��
� ! �Y3�)��G1&�@ �(�- � �� �W R� ��.2  

3- �-o7. _���7U ���9�U ! �Y3�)���.3  

4- ��� �� �A�' � ,�� _�oO ���f� %)(� �� ���U- ;q)�� �)� ['/1a � ,=�H�� [()&� ! �Y3�)
 !()0 [�,9- � ,�?�3S�� � =�H�� �A [*�SO [�,9- � ! �Y3�)�� ,�� _�oO ��A��� %
�0 �\�
 � �^"�� �A 1>^�� [�,9- � ,�§ ���� � =MH�� �A �1&�� � GY�f� : �*.��/ /? �@ �qf�

- � ,��H�� [�,9 ��a [�,9- � ,1��.; _	�&
 �§ ���� [�,9- � ,��^�'; G�1"�';@ �|�
 � ,[3Z� ��� �h���� � �#� [�,9- � ,�B� 1&� ¾�&�� ?�� [�,9- � ,��M^�� 1&�

                                                                                                                                                    

گويد: از احمدبن حنبل پرسيدم: بعد از تشهد چه دعايي بخوانم؟ فرمود: همين دعاهايي را كه در  اثرم مي

خواهد بخوانيد؟  نفرموده است: هر دعايي كه دلتان مي ص خبر آمده است. گفتم: مگر رسول خدا

ر آمده است بدلخواه انتخاب بايد كرد. من سؤالم را تكرار كردم؟ ايشان باز فرمود: از دعاهايي كه در خب

) نقل نموده و نيز 69/218/1، (»فتاوي«هم فرمود: آنچه در خبر آمده است. اين را ابن تيميه، در 

الم جنس نيست بلكه اشاره به دعايي دارد كه خداوند » الدعاء«پسنديده و گفته است: الم مذكور در 

د و ... بهتر است گفته شود از دعاهاي مشروع و مسنون و همچنين از دعاهاي نافع طبق دلخواه پسند مي

  ». انتخاب نموده و بخواند

گويم: دعاي نافع نياز به دانش صحيح دارد كه كمتر كسي از چنين  بنده ضمن تأييد شيخ االسالم مي

 ه و منقول اكتفا شود، واهللا اعلم.دانشي برخوردار است بنابراين بهتر اينست كه بر دعاهاي مأثور

 بخاري و مسلم.  -1

 ) به تحقيق بنده. g�*0�, )370 ���7!�عصام در  نسائي با سند صحيح و ابن ابي -2

 احمد و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  -3
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 �!�*A; � ,� �«� �� �¿ �oy �A [K�^� ��� ¤� �S�� G[�,9-@ !�.�� �� �.  �Y3�)�� ,!�)M�
R.1*3� ��1$ ��)&Z� � 2	.���.1  

   د:به ابوبكر تعليم داد كه بگوي و

5- � ! �Y3�)�� R� _��"H� ���"y�A ,%
- �;� g�
 �#�� �"H.; � ,_�o40 _	)¬ �7"
 %()¬ �2�
Y�U ���� /�"H�� %
- [�
� ,���/� � ,�1���.2  

   د:امر نمود كه بخوان ل و به عايشه

6- �<�� %()� �� ,G<)ZP � <)Z��@ ,<�)0 o�� R� [�,9- ��
� ! �Y3�)��  � ,Y)�- ��� �
 �*.��/ /? �@ [�,9- � Y)�- � �� � <�� %)(� �� G<)ZP � <)Z��@ <�)0 �:�� R� [�\��-
 g ��a�� � /����� R� [�\��- � , ��(� �- ��a R� �3��� g ��a�� � !��� G[�,9- �
� ! �Y3�)�� :

[�,9- � ,�(� �- ��a R� �3���  :و در روايتي)oO G��@ R� G[�,9- �
� !Y3)�� �� 
 �W R� [�\��- � 1 �(Q [��9/ � �1���1 � /��9] ما استعاذك  9,�] �� <��

1 �(Q À _�1X/ G��@ !�a�� �&� 2- ��� R� �� %�Ma �� G[�,9- �@ ,G�.3  

به وحدانيت خداوند  ت:خواني؟ گف تو در نماز چه مي د:خطاب به مردي فرمو -7

برم و  به او پناه مي طلبم و از دوزخ دهم سپس از خدا بهشت را مي گواهي مي

ما نيز حول و  د:فرمو ص اهللا كنيد؟ رسول دانم كه شما و معاذ چه، زمزمه مي نمي

   4خوانيم. حوش همين را مي

   د:خوان يك مرتبه از مردي شنيد كه تشهد مي

_________________________________________________________________________ 

 نسائي و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  -1

 بخاري و مسلم.  -2

 ). b�b>���) ،1542!�، ابن ماجه، و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي. ��"�?�?g �احمد، طيالسي، بخاري در  -3

 ابوداود، ابن ماجه و ابن خزيمه با سند صحيح.  -4
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8- � [�,9- ��
� ! �Y3�)�� � � 1). � �#��� 1( �>�� 1U�� G1U����@ G��� : �*.��/ /? �@ �� �.
1��.Y�U ���� /�"H�� %
- [�
� ,���
\ ���H"' 2- !1U- _��"0 <� R�. � � ,� 

  1.»اين مرد بخشيده شد، بخشيده شد د:فرمو ص اهللا رسول«

   د:گوي همچنين از مردي شنيد كه در تشهد مي

9- � G�.@ ,G2���B�@ ,G[� [.W; �1U�@ %
- �;� <��; ,1(f� [� �2,� [�,9- ��
� ! �Y3�)��
	 �7�� �.1�,9- �
�@ !j���a �. ��U �. !j��0�� � ����\ �. !¥/�� � �� � ,!���@ G[�

G/���� R� [�\��-�� دانيد كه او به  خطاب به اصحاب فرمود آيا مي ص اهللا رسول

 ص اهللا ترند. رسول خدا و رسولش آگاه د:وسيله چه چيزي از خدا، طلب نمود؟ گفتن

ي اوست، اين شخص، خدا را به وسيله  سوگند به كسي كه جانم در قبضه د:فرمو

صدا زد چنان اسمي كه هر گاه كسي خدا را به وسيله آن، بخواند،  2اسم اعظمش

   3اجابت خواهد كرد و اگر به وسيله آن از او چيزي طلب كند، به او خواهد بخشيد.

   ت:ثابت است اين اس ص اهللا آخرين دعايي كه بين تشهد و سالم نماز، از رسول

_________________________________________________________________________ 

 ابوداود، نسائي، احمد، ابن خزيمه و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  -1

	�v  �ه است: اي كه خداوند بدان امر نمود و اين توسل به اسماء و صفات خداوند است؛ مسأله -2 t9s t�� r�r� s�
µ� t7 vtf�  � rT v�� v� t?� sA �  / و اما توسل به غير از اسماء و صفات خداوند؛ مانند توسل به حق 180(اعراف .(

و مقام و احترام فالن نزد ابوحنيفه و اصحابش مكروه و علي االطالق حرام است، كه متأسفانه بسياري 

به جاي توسل مشروع به توسل مبتدعانه و حداقل مختلف فيه روي از مردم و برخي از بزرگان نيز 

  آورند و چنان به آن پايبند هستند، گويا توسل مشروعي اصالً وجود ندارد!  مي

دارند، كه در نوع خود،  ���*��9 � ����9(!�ي مفيدي به نام  شيخ االسالم ابن تيميه در اين مورد رساله

ام و تاكنون  نوشته »��*��9 -
���> � -���U>�كنيد. بنده نيز كتابي به نام نظير است حتماً آن را مطالعه  بي

 دوبار چاپ شده است. 

 طبراني و ابن منده.  ,��?B� g"�?�ابوداود، نسائي، احمد، بخاري در  -3
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  سالم گفتن 
اش را  نخست، چهره» اهللا السالم عليكم و رحمه«در پايان نماز، با گفتن  ص اهللا رسول

شد) سپس با  سفيدي گونه راستش ديده ميگرداند (طوري كه  به سمت راست برمي

اي  گرداند (به گونه اش را به سمت چپ بر مي چهره» اهللا السالم عليكم و رحمه«تكرار 

   2شد. كه سفيدي گونه چپ ايشان ديده مي

   3افزود. را مي» بركاته«گاهي در آخر سالم اول، كلمه 

گفت، در سالم  مي» اهللا هالسالم عليكم و رحم«گاهي نيز بعد از اينكه در سالم اول 

  . 4نمود اكتفا مي» السالم عليكم«دوم، به گفتن 

   ت:گف افتاد كه فقط يك بار مي گاهي اتفاق مي

  

   5شد. و اندكي به طرف راست مايل مي» السالم عليكم«

خطاب به آنها  ص اهللا كردند، رسول ها اشاره مي اصحاب به هنگام سالم، با دست


�oS' Y�� د:فرمو,X �� �(X ���O g�
\- � �¦,0 Y�.1.,� 2����  شما را چه شده است)

دهيد؟) و در روايتي آمده است كه  هايتان را بسان دم اسب وحشي، حركت مي كه دست

_________________________________________________________________________ 

 مسلم و ابوعوانه.  -1

 مسلم نظير آن را روايت كرده است، ابوداود، نسائي و ترمذي.  -2

) با سند صحيح همچنين عبدالحق، نووي و ابن حجر نيز آن را صحيح 1/87/2خزيمه، ( ابوداود و ابن -3

 اند.  اند و ابويعلي، عبدالرزاق، طبراني و دارقطني نيز آن را روايت كرده قرار داده

 نسائي، احمد و سراج با سند صحيح.  -4

با سند صحيح، احمد، طبراني و ) �R�9«) ،243/1مقدسي در  ,���B*�/��ابن خزيمه، بيهقي، ضياء در  -5

 ). 327، (»�;/����به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي. 



  صروش نماز پيامبر     144

 

 

روي ران، نهاده هايتان همچنان بر  كافي خواهد بود كه به هنگام سالم، دست د:فرمو

   1.باشد و به برادرتان در سمت راست و چپ خود، سالم كنيد

  

  وجوب سالم گفتن 

�����Y�)7*�� G  د:فرمو ص اهللا رسول�>�� ��&.@ �3)�)ª ��2  ،راه بيرون شدن از نماز)

  سالم است). 

_________________________________________________________________________ 

مسلم، ابوعوانه، سراجي و طبراني. تذكر : اباضيون اين حديث را تحريف نموده و فرد مجهولي از آنان  -1

ها  كردن دستبه نام ربيع در سنن خود آن را با لفظي ديگر آورده است تا از آن براي بطالن نماز با بلند 

 ) مراجعه شود. M��«) ،6004&�"!�وقت تكبير استدالل كند كه استداللي است باطل. به 

 ابوداود، ترمذي و به تصحيح حاكم و موافقت ذهبي.  -2



   

  پايان 
، كه از اول كتاب تا اينجا بيان گرديد، هم براي ص اهللا اين بود شيوه نماز رسول

در اين مورد براي زنان گونه استثنايي  مردان و هم براي زنان. زيرا در سنت صحيح، هيچ

� � (�� د:كه فرمو ص شود، بلكه اين قول پيامبر ديده نمي) - �
)نماز � 0	 �(*.-/

باشد. چنانكه  شامل حال زنان نيز ميطور كه ديديد من نماز خواندم)  بخوانيد همان

زن، همان عملي را در نماز انجام دهد كه مرد انجام  ت:ابراهيم نخعي نيز گفته اس

  ). 1/75/2، (»شيبه ابن ابي«. دهد مي

حديثي كه در آن، به زن دستور داده شده كه در سجده، خود را جمع كند و بچسباند 

باشد، چنانكه  و اينكه نماز زن با نماز مرد تفاوت دارد، مرسل و غير قابل استدالل مي

بنده نيز  حبيب آن را روايت نموده است. ) از يزيدبن ابي117/78، (»المراسيل«ابوداود در 

  ام.  ) آن را ذكر كرده6652، (»الضعيفه«در 

كرده كه ايشان نقل  �از ابن عمر...» مسائل ابنه «همچنين روايتي كه امام احمد در 

نمود كه در نماز، چهار زانو بنشينند، اَسنادش صحيح نيست زيرا در آن  به زنان امر مي

  باشد.  وجود دارد كه ضعيف مي» عبداهللا بن العمري«

كه فقيه بود، نقل كرده » ام الدرداء«) با سند صحيح از 95» (التاريخ الكبير«بخاري در 

  نشست.  كه ايشان در نماز، مانند مردان مي

از تكبير تا سالم به دست ما رسيده و  ص اين بود آنچه كه در مورد نماز پيامبر

د آن را عملي خداوند، توفيق گردآوري آن را عطا نموده است به اميد اين كه خداون

  مهربانش قرار دهد.  ص گشا به سوي سنت پيامبر خالصانه و راه

�1, � �� 9��2�bو (b� [
�b�9  �Y3�)�� � ,�1(b� 13X- 2- <��;  �;� ,%
- ��"H*9- � 
g�'- [�����   

� � %�)  	0 1 �(Q �P �)� � 1 �(Q �)� �/�� � 1 �(Q �P �)� � �1(Q �)� ��  ! �Y3�)��
 �)� %0/��1�± 1�� [�
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 . 1306مطبعه الخليلي في الهند  ���?B� g"�?�) 256- 194البخاري ( -16

��?�) 256- 194البخاري ( -17&�� ��&A- q)O�  .مطبعه األنصار في الهند 

 طبع الهند.  �/.� ��<G�*��oH �256- 194البخاري ( -18

�G �256- 194البخاري ( -19���^�� ��Z«  .مطبوع 

 . 1394مطبعه التازيه سنه  ����R�7) 275-202ابوداود ( -20

 طبع مؤسسه الرساله.  »����9��B) 257-202ابوداود ( -21

 طبع محمدعلي صبيح.  ���<�b{«) 261- 204مسلم ( -22

 . 1394سنه مطبعه التاريخ التازيه  �����%�) 273-209ابن ماجه ( -23

 . 1356طبعه الحلبي به تعليق احمد شاكر سنه  �����%�) 279-209الترمذي ( -24

مع شرحيه لعلي القاري و عبدالرؤوف المناوي  »الشمائل«) 279- 209الترمذي( -25

 . 1317مطبعه األدبيه بمصر سنه 

 المحمديه.  »=)>;: �����89و قد اختصر ته باسم 

 مخطوط.  »��� @ ?����<��2) 282- 176الحارث بن ابي اسامه ( -26

مخطوط،  »�A-�B� C-'D) 285-198ابواسحاق الحربي، ابراهيم بن اسحاق ( -27

 المجلد الخامس، طبع في ثالثه مجلدات. 

البن حجر  »����2 @ ?����<�) 292-000البزار، ابوبكر احمدبن عمرو البصيري ( -28

 . العسقالني، والذي طبع في بيروت به تحقيق األعظمي لحاظ الهثيمي

 . 1320طبع مطبعه رفاه عام الهور سنه  »,;�� ��);��) 294- 202محمدبن نصر ( -29

 مصوره، ثم طبع في المكتب اإلسالمي.  ����E;FG) 311- 223ابن خزيمه ( -30

 مطبعه الميمنه.  �����% @ �IJ2	�H) 303-225النسائي ( -31

  مخطوط و قد طبع جزءان منه في الهند. »����% ��
�KL) 303-225النسائي ( -32

 مخطوط.  »������Mب  ��A-�B� C-'D) 302-225القاسم السرقسطي ( -33
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 طبع مصر.  »�3HNI�2 �307- 000ابن الجارود ( -34

 مخطوط مصور، و طبع منه اثناعشر مجلداً.  ������2) 307- 000ابويعلي الموصلي(  -35

 مخطوط.  �����2«) 307-000الروياني محمدبن هارون ( -36

مخطوط منه أجزاء في  »�����2) 313- 216( السراج ابوالعباس محمدبن اسحاق -37

 المكتبه الظاهريه. 

طبع جمعيه دائره المعارف بحيدرآباد الدكن سنه  »���E;FG) 316- 000ابوعوانه ( -38

1362 . 

مخطوط و هو مطبوع  »��OP�G2) 316-230داود عبداهللا بن سليمان ( ابن ابي -39

 بتحقيق بعض المستشرقين. 

 . 1300مطبعه المصطفائي في الهند سنه  »QR��ST� H �/�!«) 321-239الطحاوي ( -40

 . 1333دارالمعارف  »�9
� ����ST) 321-239الطحاوي ( -41

 مخطوط و قد طبع في بيروت.  ����U�V/W) 322-000العقيلي محمدبن عمرو ( -42

 . 1343السلفيه بمصر  »�A-�B� �(X) 327-240حاتم ( ابن ابي -43

� ��I/�-�) 327-240حاتم ( ابن ابي -44 Q'���«  .طبع الهند 

 مخطوط.  »���Y��H) 329-000ابوجعفر البحتري محمدبن عمرو الرزاز ( -45

 مخطوط.  »��ZJ/2) 340-246ابوسعيد بن األعرابي احمد بن زياد ( -46

 مخطوط.  »حديثه«) 344- 000ابن السماك عثمان بن احمد ( -47

 مخطوط.  »حديثه«) 346- 247ابوالعباس األصم محمدبن يعقوب ( -48

دارالمعارف بمصر، و دارالكتب  »����P[� @ E;FG(�) 354-000ابن حبان ( -49

 العلميه بلبنان. 

 . 1311مطبعه األنصاري في دهلي سنه  »��ZJ/2��\G �) 360- 260الطبراني ( -50
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	��) 360- 260الطبراني ( -51�� ZJ/2�«  مخطوط منه مجلدات في المكتبه بدمشق، ثم

 ا الفاضل حمدي عبدالمجيد السلفي. طبعه كامالً إال بعض األجزاء منه بتحقيق أخين

�^[�) 360- 260الطبراني ( -52Y� ZJ/2�«  من��\G�� 0. � _�;. لهيثمي  »��1

�^[�مخطوط، و طبع من Y�«  .ثالث مجلدات طبع مكتبه المعارف بالرياض 

 ، طبع في الكويت و في عمان. مخطوط� ��Y./0«) 360-000ابوبكر اآلجري ( -53

مخطوط، طبع في مصر و  »`��� _(� a�N'`(�) 360-000ابوبكر اآلجري ( -54

 السعوديه. 

� ��);)_«) 364- 000ابن السني ( -55 �b;�� �1X«  طبع دائره المعارف في الهند سنه

1315 . 

 مخطوط.  �f	dY� e�N	�c!;�0) 369-274ابوالشيخ ابن حيان ( -56

  مخطوط. »�����< �.�b��g >�D %X �.h.'�) 369-274ابوالشيخ ابن حيان ( -57

 طبع مصر.  »ص  � ijk��	H«) 369-274ابوالشيخ ابن حيان ( -58

 طبع الهند.  »����%�) 385-306الدارقطني ( -59

 طبع أنصار السنه بمصر.  »�/�l ����%«) 388-317الخطايي ( -60

 مخطوط في الظاهريه.  »��bV����) 393-305المخلص ( -61

� �/'��) 395- 316ابن منده أبوعبداهللا محمدبن اسحاق ( -62 �;PbI��H��/= m� U8^  _� 
 مخطوط، طبع األول و الثاني منه. 

 . 1340دائره المعارف  »��n��I�2) 405- 320الحاكم ( -63

مخطوط منه نسختان كاملتان في الظاهريه، طبع  ���bV����) 414- 330تمام الرازي ( -64

 األول من ترتيبه. 

 مطبوع.  �=��-�g'g o(�) 427- 000السهمي حمزه بن يوسف الجرجاني ( -65

 طبع أوروبا.  » k	��  d	�c(�) 430- 336ونعيم (اب -66



  صروش نماز پيامبر     150

 

 

 مخطوط، في الظاهريه أكثر أجزائه.  »���Y��H) 430-339ابن بشران ( -67

 . 1352دائره المعارف سنه  »ي����% ��
�L) 458-384البيهقي ( -68

 مخطوط في المكتب األحمديه بحلب.  »�� ��M��	b<«) 458-384البيهقي ( -69

� ����g_(W) 463-368ابن عبدالبر ( -70 Z(/��  المنيريه.  »

مخطوط في  ���'� � %� p'B� HV�- %� H(X�N'`(«) 470-381ابن منده ابوالقاسم ( -71

 ظاهريه دمشق، و طبع في الكويت. 

 مطبوع.  »fb2� QR"�) 477-403الباجي ( -72


�KL) 581- 510(عبدالحق اإلشبيلي  −73�� ��
PY�«  مخطوط، ثم تبين لي أنها

�Hs^b�� ��
PY� �� 
 مخطوط.  »����JcI) 581-510بدالحق اإلشبيلي (ع -74

 مخطوط.  »��� ����2� H(X t;NFI�3t;(/I �581-510ابن الجوزي ( -75

و طبع األول بتحقيق أحمد شاكر، ثم طبع األول و الثاني منه، و هما نصف الكتاب، 

  بتحقيق الدكتتور عامرحسن صبري، المكتبه الحديثه / اإلمارات العربيه المتحده. 

� ��^�Y9 �) 607- 516فص المؤدب عمربن محمد (أبوح -76�- ����- R� �^*�B�
�1�a�(7���  .مخطوط 

 مخطوط.  »���R�7) 600- 541عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي ( -77

مخطوط، في ظاهريه دمشق  »���B� e.?�U*�/��) 643-569الضياء المقدسي ( -78

 مجلدات منه. 

� ��U�� R) 643-569الضياء المقدسي ( -79^*�B�2�7f� � V�b>�� e.?�«  .مخطوط 

� e.1f� �MA � -$(>�) 643-569الضياء المقدسي ( -80A ��Z«  .ًمخطوط ايضا 

 المطبعه المنيريه بمصر. � ����y= � ���$�=�) 656- 581المنذري ( -81

 . 1357دارالمأمون بمصر  »
<= ����.>G �762-000الزيلعي ( -82
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�7
��1) 774- 701ابن كثير ( -83B� ���Z�  .مخطوط 

��o�B� /1) 804-723بن الملقن، أبوحفص عمربن أبي الحسن (ا -84�� < �O� 
 مخطوط و طبع األول بتحقيق أخينا حمدي السلفي. 

 . 1346طبع الحلبي بمصر  »����U�� k.�l) 806-725العراقي ( -85

طبع جمعيه النشر و التأليف األزهريه سنه  �V�w ��*�4.=�) 806-725العراقي ( -86

1353 . 

 . 1253طبع القدسي سنه  »±)� ������1K) 807- 735الهيثمي ( -87

��2«) 807- 735الهيثمي ( -88U R�� 1K��  �A 2¶(h�� ?/���« الدين الخطيب.  طبع محب 

��) 807- 735الهيثمي ( -89
�I�)� »9��� � oH>�� YJ&B� 1K��  � .مخطوط 

 الهدايه طبع الهند.  »�e.?�U� k.�l) 852- 773ابن حجر العسقالني ( -90

�o ��*�(�[�) 852- 773لعسقالني (ابن حجر ا -91f�«  .المنيريه 

��/��) 852- 773ابن حجر العسقالني ( -92�� }*A«  .المطبعه البهيه 

�) 852- 773ابن حجر العسقالني ( -93����&�� e.?�U;�«  .مخطوط 

��o) 911-849السيوطي ( -94��� �ما «مخطوط، ثم طبع أقل من نصفه إلي  »����

 في مصر. » من...

 طبع إستانبول.  »���B� e.?�U§��>�) 1014-000(علي القاري  -95

� ��<�oH) 1031-952المناوي ( -96��Z VW �.1^�� ¨�A«  .طبع مصطفي محمد 

1
�>G �1122- 1055الزرقاني ( -97)�� =$��B� VW«  .طبع مصر 

� ���B� e.?�U§��>«) 1250-1171الشوكاني ( -98A <��(JB� 1K��"��«  .طبع هند 

� ��Q ,w)�1) 1304-1264عبدالحي اللكنوي ( -99)� 1J(B� q�)&*��«  طبع

 . 1297المصطفائي سنه 

��/ ��B§��>�) 1304-1264عبدالحي اللكنوي ( - 100O�� �A <��A�B� /�5C�«  .طبع الهند 
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 مخطوط.  »�7(7�'>�محمدبن سعيد الحلبي   - 101

 ، و هو اصل هذا. »�k.�l  "> ��<�� ف:المؤل - 102

� k.�l ��� ف:المؤل - 103A ��)H�� ���/���� تم طبعه و الحمدهللا بثمانيه مجلدات.  ��/ ��7

 لم يتم.  »صحيح أبي داود« ف:المؤل - 104

��qf�1 ف:المؤل - 105� j��U- �)� q�)&*��«  .لم يتم 

 طبع المكتب اإلسالمي.  »�b��� �1�^&�� VW e.?�U- k.�l�.>� ف:المؤل - 106

ادس و المجلد األول مطبوع، و المجلد الس »M�� e.?�U�� <)7)9&�">� ف:المؤل - 107

 الثاني عشر. 

 المجلد الثاني و الرابع و السادس.  »��<b�b>�و  - 108

��/ �ª 1Z�7#.��و  - 109^�� \�l� R� 1Z�7����  

  ����K���� j��U � ���3�1و  - 110

� A^> ���7>�و  - 111)� q�)&*�� �A <�B� j�+« . 

 طبع عده مرات.  ,���*��9 -
���> � -���U>�و  - 112

  الفقه  -د

 (مالكي).  1323السعاده سنه  »نهالمدو«) 179-93مالك بن انس ( - 113

 (شافعي).  1321األميريه سنه  »األمام«) 204-150الشافعي ( - 114

 »� � 1�- j���� �K�7�R� ¤�b9 /�$�.>�) 251- 000المروزي، اسحاق بن منصور ( - 115
 مخطوط. 

  ���j���� �K�7 -��1) 256- 000ابن هاني، ابراهيم النيسابوري ( - 116

�¡*� A^> �«) 264-175المزني ( - 117&A�S��  .هامش األمام 

 (حنبلي).  1353طبعه المنار سنه  »�j���� �K�7 -��1 )275-202ابوداود ( - 118

  ���j���� �K�7 -��1) 290-203عبداهللا ابن اإلمام أحمد ( - 119
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�� )456- 384ابن حزم ( - 120)bB�«  .المطبعه المنيريه (فقه ظاهري) 

 طبعه الرباط (مالكي).  �����9�� 1���a ?�1b� j��j) 554- 476القاضي عياض ( - 121

 . مخطوط »��"*����) 660-578العزبن عبدالسالم ( - 122

 المنيريه (شافعي).  ��B� VW L�(JB#$=�) 676- 631النووي ( - 123

�|«) 676- 631( النووي - 124����� <X�/«  .طبع المكتب اإلسالمي (شافعي) 

� ��&���oy � R.1) 728- 661ابن تيميه ( - 125A o��*�� �A <� j�0 R�« .مخطوط  

� ��&���oy � R.1) 728- 661ابن تيميه ( - 126A o��*�� �A <� j�0 R�«  .مخطوط 

 (مستقل).  »���a�B� j&|�) 751- 691ابن القيم ( - 127

 (شافعي).  »��"*����) 756-683السبكي ( - 128

 طبع بوالق (حنفي).  »A*{ ��^1.��) 869- 790ابن الهمام ( - 129

 طوط (حنبلي). مخ »�/�X? ����7]«) 909-840ابن عبدالهادي، يوسف ( - 130

 (حنبلي).  »��"���L) 909-840ابن عبدالهادي، يوسف ( - 131

 طبع القدسي (شافعي).  »��f�� �("*����) 911- 849السيوطي ( - 132

 العلميه (حنفي).  »����qK���� �b) 970- 000ابن نجيم المصري ( - 133

 علي المذاهب األربعه). @� ��2���B) 973- 898الشعراني ( - 134

�  ��B� /1��?�(bB� j�^B� =U) 973-909الهيثمي ( - 135)� j�7�� � ��>�� �A ?�M� �
 مخطوط. 

 مخطوط.  »-9)� ����B=�) 973- 909الهيثمي ( - 136

���H>�) 1176-1110اهللا الدهلوي ( ولي - 137�� �� <JU«،  .المطبعه المنيريه (مستقل) 

� ���B� /1*�/�) 1203- 1151(ابن عابدين  - 138)� <�X�U«  .طبع إستانبول (حنفي) 

��qK���� �b) 1203- 1151(ابن عابدين  - 139�� �)� <�X�U«  .(حنفي) 

��) 1203- 1151ابن عابدين ( - 140*"B� Y9/«  .(حنفي) 
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طبع  »������ j��A j	 �^��� q)&*.�� O(�j���� p) 1304-1264عبدالحي اللكنوي ( - 141

 البلدي في الهند (مستقل). 

� ��<�) 1304-1246عبدالحي اللكنوي ( - 142���� ����. RB o���� �A����oH«  طبع

 . 1349اليوسفي في الهند سنه 

  السيره و التراجم  - ه

 �'^V��� g�*�� <A�&B� <�1 � ��*&1.��)، 327- 240ابن أبي حاتم، عبدالرحمان ( - 143
 طبع الهند. 

 مخطوط، ثم طبع في الهند كالمالً.  »��4^��) 354- 000ابن حبان ( - 144

  مخطوط، ثم طبع في بيروت. »�������) 365-277ابن عدي ( - 145

 . 1349مطبعه السعاده بمصر  »U(�> ��������) 430-366أبونعيم ( - 146

 مطبعه السعاده.  »'�/.� ��1H?�) 463- 392الخطيب البغدادي ( - 147

� �K�MA ��"^���3) 463-368ابن عبدالبر ( − 148A ?�^*
;� �� 
 مخطوط و طبع اجزاء منه في دمشق.  »'�/.� ?��qS) 571-499ابن عساكر ( - 149

 مطبوع.  »���j���� =a -��1) 597-508ابن الجوزي ( - 150

 . 1352طبع صبيح سنه  » �? �B&�?�) 775- 691ابن القيم ( - 151

 طبع الهند.  »����$� ��MB>«) 775-696عبدالقادر القرشي ( - 152

�) 795- 736الحنبلي (ابن رجب  - 153�^� طبع مصر.  »\.� ���

� '���f� YZ"�>�) 1304-1264عبدالحي اللكنوي ( - 154A <�3��� 1K��"��« لسعاده مطبعه ا

 . 1324سنه 

  اللغه - و

� e.1f� =.�y � ����5) 606- 544ابن األثير ( - 155A <.�3���«  طبع العثمانيه بمصر سنه

1311 . 
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 م.  1955طبع دار صادر بيروت سنه  »��g�&�� 2�7) 711-630ابن منظور ( - 156

 . 1353الطبعه الثالثه  »��^����bB� z««) 817- 729الفيروزأبادي ( - 157

 �� �YJ&B ����9«�لمعاصرون جماعه من العلماء ا − 158
  أصول الفقه  -ز

� - �� ���j��U) 456- 384ابن حزم ( - 159A j��U���  1345مطبعه السعاده سنه . 

��) 856-683السبكي ( - 160�$#� �3A e.1f� }  �\� ��)�B� �&A�S�� ��a �من  ��&�

 مجموعه الرسائل المنيريه. 

� ��"���1K) 856- 691ابن القيم ( - 161K�1�« يريه. المطبعه المن 

� -Z;� j��U*�3? � ��*^(��1) 1176-1110(اهللا الدهلوي  ولي - 162A 1��� 1^��  طبع

 الهند. 

 المطبعه المنيريه.  »�.^�� �~)�Y) 1218- 1166الفالني ( - 163

� �(Y - �� ��"^>�الزرقا ـ الشيخ (معاصر)  - 164�� �O1B�«  .مطبوع 

  اإلذكار  -ح

� �MA ��<��«) 282- 199إسماعيل القاضي الجهضمي ( - 165���� �بتحقيقي  »ص �(

 طبع المكتب اإلسالمي. 


�Zj�� ��) 751- 691ابن القيم ( - 166�� oO �)� ��>�� �A j�3A�«  .المطبعه المنيريه 

 طبع الجوائب.  »نزل األبرار«) 1307-1248خان ( صديق حسن - 167

  متنوعات  -ط


> ��Z���� <a�"�� <&.W R> �) 387- 304ابن بطه، عبداهللا بن محمد ( - 168�������� 

 مخطوط. 

� �&��j�*�� pa��� <A) 444-371بن سعيد ( أبوعمرو الداني، عثمان - 169A �"*�B�� 
 مخطوط. 
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� �A	 -1�9 ���> �) 463-392الخطيب البغدادي ( - 170&A�S��� x�J*U;�����  مخطوط
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