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 اول فصل

هـوُر َشـ: «جقال: قال رسـوُل اهللا  ،عن أيب مالٍك األشعرّي  )۱( ـ ۲۸۱ طُر اإليمـان، الطَّ
 امل�اَن، وُسبحاَن اهللا واحلمُد ِ�ّ 

ُ
ِ َ�ْمأل ـَ�ْمآلن ـ أو �َ  واحلمُد �َّ اواِت مْمـأل ـ مـا بـَ� السَّ
ٌة لـك أو علَيـك. لّك  ِضياء، والُقرآُن ُحجَّ ربُ َدقُة بُرهاٌن، والصَّ الُة نوٌر، والصَّ واألرِض، والصَّ 

ُ «رواه مسلم. و� روايـة:  .»انلاِس يْغدو: فبائٌع نفَسه فُمعِتُقها أو ُمو�ُِقها ُ وا�َّ  ا�َّ
َّ
ال �َ إال

، وال يف كتـاب »الصحيح�«لم أِجد هذه الرواية يف ». ماِء واألرضأ�رُب، َ�ْمآلِن ما بَ� السَّ 
 .)١(»هللا واحلمُد هللاسبحاَن ا« بدل ؛ ول�ن ذكرها ادلار�»اجلامع«احلُميدي، وال يف 

بخش  یزگکیطھارت و پا«فرمود:  ج امبرید: پیگو س یاشعر کابومال )۱( -۲۸۱

امت] پر یسنجش [اعمال حسنه را در روز ق یترازو ،»احلمدهللا«مان است. ویاز ا یمھم

ن را پر یان آسمان و زمیم ی فاصله »احلمدهللا«و  »سبحان اهللا«ند. و ثواب گفتن ک یم
قًا یه الفاظ را دقکدانسته است  ید میث، خود را مقیحد یند. [راوک یپر ما ینند، ک یم

 کآورده باشد، ش یا مثنیفعل جمله را مفرد  ج امبریه پکنجا در آن یند، و اکنقل ب
  ].داشته است

مان و اخالص، و اعتقاد و عمل ی(روشن بر صدق ا یلینماز، نور است و صدقه دل
 یھا ی(بر طاعت خدا و بال و ناخوش ییباکیشدھنده) است، و صبر و  شخص صدقه

ان شما یا به زیبه سود  یخدا) است. و قرآن، حجت ی(راه درست بندگ ییا)، روشنایدن
: اگر ارتباط شما با قرآن، توأم با صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل یعنیباشد. ( یم

و اگر ارتباط سودمند خواھد بود  یلیز شاھد و دلیتان در روز رستاخیباشد قرآن برا
 ی ان شما خواھد بود) ھمهین باشد، شھادت آن بر خالف و به ضرر و زیشما بر خالف ا

رسانند وآن را آزاد  یش را به فروش میشوند و جان خو یم یمردم بامدادان، راھ
و  یبه خاطر خودش سعھرکس  یعنیدارند ( یشه در بند نگه میھم یا برایسازند و  یم

و  ین الھیاوامر و فرام یردن به خدا و اجراک جانشان را با طاعت یند. برخک یتالش م

نسایی  ،۳۵۱۷ترمذی ح  ،۶۵۳ح۱/۱۷۴، دارمی۳۴۲/  ۵مسنداحمد  ،)۲۲۳ – ۱ح ( ۱/۲۰۳مسلم  -١
 .۲۴۳۷ح

                                           



 ٣  کتاب الطهارة (فصل اول)

فروشند و آن را از  یم یام و دستورات اسالمکو اح ینبو کتابنا یھا م و آموزهیتعال
طان یاز ش یرویز جانشان را با پین یرھانند، و برخ یز میرستاخ ییعذاب دوزخ و رسوا

 زیالت ناجایو خواھشات و تما ینفسان یناروا یھا اره و نفس اماره و ھوا و ھوسکبد
 .)اندازند یت مکگونه به ھال نیبد شتن رایفروشند و خو ی، به آنھا میوانیح

 ن نقل شده است:یگر چنید یتیرده است، و در رواکت یث را مسلم رواین حدیا

ن را پر یان آسمان و زمیم ی فاصله »اهللا اكرب«و »الاله اال اهللا«ثواب و پاداش گفتن «
 .»نندک یم

ام و  دهید» نیحیصح«ث را نه در ین بخش از حدید:] من ایگو یم یزیب تبری[خط   
[لالصول السته] » الجامع«ن] و نه در یحین الصحی[الجامع ب» یدیُحم«تاب کنه در 

 .رده استکر کذ »احلمدهللا«و» سبحان اهللا«به عوض  یث را دارمین بخش از حدین ایکل

یعنی طھارت، و طھارت در اسالم ھمانگونه که شامل  »طاء«به ضم » الطُهور« شرح:
گردد، شامل طھارت و پاکیزگی معنوی از قبیل  یعنی نظافت بدنی می طھارت حسی،

بندوباری، نفاق و  پرستی، الحاد و بی گانه اجتناب از کفر و گناھان و شرک و چند
دن از رذایل و قرآن، و برحذربو ج شک و تردید در حقانیت حضرت محمد ،دورنگی

 اخالقی، از قبیل: بغض، حسد، کینه، عداوت، طمع و دیگر امراض قلبی نیز خواھد شد.
وضویی  ه شرط صحت نماز است، خواه طھارت از بیکطھارت و پاکیزگی ظاھری 

باشد یا از رفع نجاست، با نظافت که ھمان پاکی لباس، بدن و مکان است مناسبت 
نخستین موضوعی است که در فقه اسالمی به  »باب طھارت«دارد. به ھمین دلیل 

آید. و از آنجا که کلید  شود و از ضروریات نماز به شمار می تعلیم و تعّلم آن پرداخته می
 فرماید:  می ج بھشت نماز است، پس کلید نماز، طھارت خواھد بود، چنانچه پیامبرخدا

 ماجه]  [مسلم و ابن »ال يقبل اهللا صالة بغ� طهور«
 .»پذیرد نماز بدون طھارت را نمی ندخداو«

ُ بـه « :جقال: قال رسـوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رة )۲ـ ( ۲۸۲ أَال أُدلُّ�ـم ىلع مـا يمحـو ا�َّ
 الوُضوِء ىلع الَماكرِه، وَ�ـرثَ «قال:  !قالوا: ب� يا رسوَل اهللا». ؟رفُع به ادلرجاتاخلَطايا. و�َ 

ُ
ةُ إْسباغ

 .)١(أخرجه مسلم، ومالك .»�اُط الة، فذلُِ�م الرِّ الة بعد الصَّ اخلُطى إىل املساجد، وانتِظاُر الصَّ 

 .۲/۲۷۷، مسنداحمد ۵۵، مؤطاء مالک ح ۱۴۳، نسایی ح ۵۱)، ترمذی ح ۵۱-۴۱ح (۲۱۹/ ۱مسلم  -١
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آیا شما را از آنچه که خداوند به « :فرمود ج گوید: پیامبر س رهی) ابوھر۲( -۲۸۲
گاه نکنم؟ گفتند: بلی! ای  برکت آن، گناھان را محو، و درجات را بلند می سازد، آ

 ما را بدان رھنمون سازید. ،ج خدا رسول
ھا و مصائب (از قبیل سرما و  ساختن وضو با وجود سختی املک« :فرمود ج پیامبر

نھادن بسیار به سوی مساجد (و ارتباط زیاد با مساجد) و مواظبت و انتظار  غیره) وگام
 »ھا ھستند. نمازھا یکی بعد از دیگری، و ِرباط حقیقی و راستین نیز ھمین

 ].اند [این حدیث را مسلم و مالک روایت کرده

 ]درَدَّ [» فـذل�ُم الّر�ـاُط فـذل�ُم الّر�ـاط« :و� حديِث مالك بـن أ�ـس )۳ـ ( ۲۸۳
 .)١(رواه مسلم. ويف رواية الرتمذي: ثالثاً  .مرت�

» فذلکم الرباط« ی جمله س ) امام مسلم، در روایتی از مالک بن انس۳( -۲۸۳
[رباط این است] را دو بار روایت کرده است. و ترمذی این جمله را سه بار نقل نموده 

 است.

رباط در اصل: بستن چیزی در مکانی است (مانند بستن  »:فذل�م الر�اط« شرح:
به » ربط قلب«گویند. و  می» رباط«اسب در یک محل) و به ھمین جھت به کاروانسرا 

 و سکون خاطراست، گویا به محلی بسته شده است. معنای آرامش دل
به معنای مراقبت از مرزھا در برابر ھجوم احتمالی دشمن آمده است، » مرابطه«و 

 کنند.  ھا و وسائل جنگی را در آن محل، آماده، نگھداری می زیرا سربازان و مرکب
گی در به مسلمانان دستور آماده باش و مراقبت ھمیش ج و در این حدیث پیامبر

 ی دھد تا ھرگز گرفتار حمالت غافلگیرانه ھای سرکش می برابر حمالت شیطان و ھوس
آنھا نگردند، لذا در این حدیث، این جمله به مواظبت و انتظار نمازھا، یکی پس از 

 دیگری تعبیر شده است. 
معنای وسیعی دارد که ھرگونه آمادگی برای دفاع از خود  »مرابطه«خالصه این که: 

دشمنان خارجی و داخلی را شامل  ی در برابر حمالت غافلگیرانه اسالمی ی معهو جا
 شود.  می

 .۵۲ترمذی ح  ،)۲۵۱ – ۴۱) ح (۱/۲۱۹مسلم ( -١

 

                                           



 ٥  کتاب الطهارة (فصل اول)

ھا، وضو را  ھا و مرارت و در ذیل این حدیث، مقام و موقعیت کسانی که در سختی
دارند و پیوسته به فکر راز و  ھای زیادی را به سوی مساجد برمی سازند، و گام کامل می

ه در برابر ک ید ھستند، برتر و باالتر از افسران و مرزدارانرنش خداونکنیاز و عبادت و 
ن به خاطر آن ینند، شمرده شده است و اک یار میکھجوم و حمالت دشمنان اسالم پ

 ین الھیو اوامر و فرام ین اسالمیه آنھا نگھبانان عقائد و فرھنگ و اصول و موازکاست 
 اند. ییایجغراف یھا حافظ مرزھا نیه اک یھستند، در حال ینبو یھا م و آموزهیو تعال

رد و یاو مورد حمالت دشمن قرار گ یو فرھنگ یا دهیعق یه مرزھاک یمسلمًا ملت
ست کز شین یو نظام یاسیاز نظر س یوتاھکند، در مدت کاز آن دفاع  ینتواند به خوب

 خواھد خورد. 
ه کم ینیب یم، مینکقت را قبول یم و حقینیبا انصاف به قضاوت بنش یاگر مقدار

ار با نفس یکتر از مبارزه و پ ار سھل و آسانیان بسکفار و مشرکار با یکجنگ و پ یبراست
دان توجه ین میه بدکاست، پس الزم است  یطانیش یھا و حربه یو خواھشات نفسان

  تر گردد. تر از آن، آسان کوچکن یادیمعطوف گردد تا حضور در م یشتریب
رده باشند به کن یده باشند، و اگر خودسازینفس نرس ی هکیه اگر افراد به تزکچرا 

بودن  ھا و مطمئن نیا یاز تمام ییرھا ینند. پس براک یدان جنگ تخّلف میدر م یراحت
ار با دو یع تمام یمھم و جنگ یه در نبردکاز ھست یدان نبرد، نیش در میاز حضور خو
رون آمد، تا بتوان در یروز و سربلند بیطان، پینفس و ش یعنی، یو برون یدشمن درون

 استقامت و ثبات را از خود نشان داد.  یگر به راحتین دیادیم

ـ« :ج، قال: قـال رسـوُل اهللا س ،وعن عثمانَ  )۴ـ ( ۲۸۴ أ فأحَسـَن الوُضـوَء، َمـن تَوضَّ
 .)١(متفقٌ عليه .»خرََجت َخطاياه من َجَسده حىت ختُرَج من حتِت أظفاره

س وضو گرفت و به نحو احسن (و کھر«فرمود:  ج امبرید: پیگوس  ) عثمان۴( -۲۸۴
ت آن، نجاست گناھانش کمال رساند، به برکره) آن را به انجام و یت آداب، سنن و غیبا رعا

 شوند.  یش خارج میھا ر ناخنیه از زک یزد، به طوریر یاز تمام وجودش م
  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ـ أو املْؤمُن  مُ أ الَعبُد املسلِ إذا توضَّ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رة )۵ـ ( ۲۸۵ 
ـ فغَسل وجَهه، خرَج من وجِهه لكُّ خطيئٍة إيلها بَعينيْه مع املاِء ـ أو مع آخـِر قطـر املـاِء ـ 

 .۱/۶۶ مسنداحمد ،)۲۴۵ -۳۳ح ( ۱/۲۱۶ مسلم -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٦

فإذا غَسل يديه خَرج من يديه لكُّ خطيئٍة اكن بَطَشتها يداُه مع املاِء ـ أو مع آِخر َ�ْطر املاِء 
فإذا غَسِل رجلَيه؛ خَرَج لكُّ خطيئٍة َمَشتها رِْجالُه مع املاِء ـ أو مع آخِر قطر املاِء ـ حـىت  ـ

نوب  .)١(رواه مسلم .»�ُرَج نَِقّياً من اذلُّ

ا مؤمن یمسلمان  یا فرمود: ھرگاه بنده ج امبرید: پیگو یم س رهیابوھر )۵( -۲۸۵
ه با چشمانش کرا  یتیو معصاش را شست، ھر گناه  و حقگرا وضو گرفت و چھره

شود و چون دستانش را  یم کآن، پا ی ن قطرهیا با آخریب شده، ھمراه با آب کمرت
آن زدوده و  ی ن قطرهیا با آخریه با آنھا انجام داده، با شستن آب و ک ید ھر گناھیبشو

ب شده کش مرتیه با پاھاکرا  یش را شست تمام گناھانیمحو خواھد شد و ھر گاه دو پا
از وضو فارغ  یه در حالکشوند. تا آن یم کآب، خارج و پا ی ن قطرهیا با آخریا آب، ب
 زه گشته است. کیو پا کره) پایه از تمام گناھان (صغکشود  یم

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا
ر شده است، منظور کرفتن گناھان در اثر وضو ذ انیه از مکث باال، یدر دو حد شرح:

ره، توبه و انابه و یبکمحوشدن گناھان  یھستند و برا» رهیگناھان صغ«گناھان، ن یاز ا
 است.  یالزام یمانیرجوع و بازگشت و ندامت و پش

شدن  دهیه مراد از بخشکن باورند یز بر این یشمندان اسالمیثر علماء و اندکو ا
 ی عهیه انسان به ذرکباشد  یره میو صغ کوچکوضوء، گناھان  ی لهیگناھان به وس

شود، و ھر  یبائر بدون توبه بخشوده نمکه کشود، چرا  یب مکش مرتیاعضا و جوارح خو
ر محو و نابودشدن گناھان کردار، ذکگونه اعمال و  نیدادن ا ه ھمراه با انجامک ییجا

سته یو شا یکه اعمال نکبائر. چرا کباشند، نه  یآمده است، مراد از آن فقط صغائر م
 ند. ک یمعاف م ره رایفقط گناھان صغ

 د: یفرما می ألخداوند 

 .]٣١[النساء:  ﴾اتُِ�مۡ  َٔ إِن َ�َۡتنُِبواْ َكَبآ�َِر َما ُ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه نَُ�ّفِۡر َعنُ�ۡم َسّ�ِ ﴿
ه خداوند کدھد  ینند، بشارت مک یز میره پرھیبکه از گناھان ک یسانکه به ین آیا

گونه افراد داده شده  نیه به اکاست  ین پاداشیبخشد و ا می آنان را ی رهیگناھان صغ
 د: یفرما می و است،

 .۳۱ح  کمؤطا امام مال ،۷۱۸ح  ی، دارم۲ح  یترمذ ،)۲۴۴ -۳۲(ح  ۲۱۵/ ۱ مسلم -١

 

                                           



 ٧  کتاب الطهارة (فصل اول)

شما را  کوچکد، گناھان ینکز ید پرھیشو یم یه از آن نھک یاگر از گناھان بزرگ«
  .»میساز یوارد م یگاه خوبیرا در جام و شما یپوشان یم

 د: یفرما یم ج خدا شود، رسول ید مییه تأین نظریز ایات نیروا یاز بعض

 » اجلمعة ايل اجلمعة م�ّفرات ملا بينهن ما لم يغش الكبائرو اخلمسالصلوات «
 ن مطلب است. ید ایز مؤین یث بعدیو حد

ـه « :ج، قال: قال رسوُل اهللا سوعن عثمان  )۶ـ ( ۲۸۶ مـا ِمـن امـرىٍء مسـلٍم حترُضُ
ـاَرًة ملـا قبلهـا مـن صالٌة مكتو�ة، فيُحِسُن وُضوءَ   اكنـْت كفَّ

َّ
ها وُخشـوَعها وُركوَعهـا؛ إال

نوب، ما لم يُؤِْت كب�ًة، وذلك ادَلهَر لكَّه  .)١(رواه مسلم». اذلُّ

 ییچ انسان مسلمان و حقگرایھ«فرمود:  ج امبرید: پیگوس  ) عثمان۶( – ۲۸۶
را  ] آنی سجدهوع [و کر ه وقت نماز فرض فرا رسد و وضو و خشوع و خضوع وکست ین

ه به کمال رساند، جز آنکره) انجام دھد و به یت آداب، سنن و غیبه نحو احسن (و با رعا
 یشود، البته به شرط یده و معاف میاش بخش ) گذشتهی رهیت آن تمام گناھان (صغکبر
، اختصاص به زمان و دوران یخداوند ی ن برنامهیند. و اکز یره پرھیبکه از گناھان ک

ا ینسل،  یکخصوص به ه در تمام ادوار مختلف زمان ادامه دارد و مکبل ندارد یخاص
 .»ستیزمان ن یک

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

 ىلع يديه ثالثاً، ثـم تَمضـَمض واسـتنرَث، ثـم غَسـل ه توضَّ �نَّ  ،وعنه )۷ـ ( ۲۸۷
َ
أ فأفَرغ

غَسل يَده اليرُسى إىل الِمرفِق ثالثاً، وجَهه ثالثاً، ثم غَسل يَده ايلُم� إىل الِمرفَق ثالثاً، ثم 
 جايلُم� ثالثاً، ثمَّ اليرُْسى ثالثاً، ثم قال: رأيـُت رسـول اهللا رِجلَه  َسَل َمسَح برأِسه، ثم غَ  ثمَّ 

ُث نفَسـه َمن توضَّ «أ �و وضو� هذا. ثم قال: توضَّ  أ وُضو� هذا، ثم يُصِ�ّ ر�عتـ� ال ُ�ـِدّ
 .)٢(متفق عليه. ولفظه للبخاري» م من ذنِبهتقدَّ فيهما �يشٍء، ُغفر هل ما 

آب خواست، آنگاه) سه پر ی(ظرف یه وکت شده یروا س ) از عثمان۷( -۲۸۷
ردن آنھا، کزیخت و آنھا را شست، پس از تمیش ریخو یھا ف دستکھردو  بار از آن بر

خود را شست و  ینیش را در ظرف آب فرو برد و با آب آن) دھان و بی(دست راست خو

 ).۲۲۸ – ۷ح ( ۱/۲۰۶مسلم  -١
 .۱/۶۶مسنداحمد  ،۸۵نسایی ح  ،)۲۲۶ -۳ح ( ۲۰۴/  ۱مسلم  ،۱۵۹بخاری ح  -٢

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٨

مضمضه و استنشاق نمود، سپس سه دفعه، چھره و سه بار دست راست و سه مرتبه 
 یرد و بعد از مسح سر، پاکش را تا آرنج شست، سپس سرش را مسح یدست چپ خو

 یه در ابتداک یا ز سه دفعه (با استخوان برجستهیچپ را ن یراست را سه بار، و بعد پا
 معروف است) شست.  کارد و به قوزپشت پا قرار د یساق و انتھا

من، وضو گرفت و  ین وضویمانند ا ج خدا ه رسولکدم یگفت: د س آنگاه عثمان
عت نماز (از کرد، و پس از آن دو ریمن، وضو گ ین وضویس بسان اکھر«سپس فرمود: 

اعتقاد و عمل) بخواند و در  یامل و از روکصداقت و اخالص، و خشوع و خضوع  یرو
و خواطر  یطانیو وساوس ش یویش را به مسائل دنیر خوکعت، فکر ن دویا یادا

امل و با تدبر و تعمق کند (با توجه کبه نماز ندارد، مشغول ن یه ربطک یو موارد ینفسان
 .»شوند یاش، بخشوده م ) گذشتهی رهیبخواند) گناھان (صغ

 ].تاس یث از بخاریلفظ حد یاند، ول ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

أ، فيُحِسُن « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن ُعقبَة بن اعمر )۸ـ ( ۲۸۸ ما ِمْن مسلٍم يتوضَّ
َـ

ْ
 وَجبـْت هل اجل

َّ
رواه ». ةنَّ ـوُضوَءه، ثم يقوُم فيَُص� ر�عتَ�، ُمقِبًال عليهما بقلِبه ووجهِه، إال

 .)١(مسلم

مسلمان و چ انسان یفرمود: ھ ج امبرید: پیگو س عقبة بن عامر) ۹( -۲۸۸
ت آداب و سنن انجام یرد و آن را به نحو احسن و با رعایه وضو بگکست ین ییحقگرا

ی امل و از روکعت نماز با خشوع و خضوع کمال رساند و پس از آن دو رکدھد و به 
ش واجب یه بھشت براکبخواند، جز آن یرکو ف یامل قلبکصداقت و اخالص و با توجه 

 گردد.  یم
 ].رده استکت یروا ث را مسلمین حدی[ا

ما مـِن�م مـْن أحـٍد « :ج، قال: قال رسوُل اهللا س ،وعن عمر بن اخلطاب )۹ـ ( ۲۸۹
ـيتوضَّ  ، وأنَّ �مَّ ُ  ا�َّ

َّ
داً عبـُده أ فيُبْلُغ ـ أو فيُسبُْغ ـ الوُضوَء، ثـم يقـول: أشـَهُد أْن ال �َ إال

 ، ُ  ا�َّ
َّ
 إال

َ
 ـ و� رواية: أشهُد أن ال إهل

ُ
ـوَْحده ال رَش�َك هل، وأْشـهُد أنَّ �ورسوهل داً َعبـُده مَّ

 فُِتحْت هل أبواُب اجلنَّة اثلَّمانيَُة، يدُخل من أيّها شـاء
َّ
 ـ إال

ُ
هكـذا رواه مسـلٌم يف ». ورسوهل

وذكر الشيخ ». جامع األصول«، و�ذا ابُن األث� يف »أفراد مسلم«يف  ، واحلُميَديُّ »صحيحه«

 .۱۵۳/  ۴مسنداحمد  ،)۲۳۴ -۱۷ح ( ۲۰۹/ ۱مسلم  -١

 

                                           



 ٩  کتاب الطهارة (فصل اول)

اجَعل� من  اللُهمَّ : «وزاد الرتمـذيُّ ر حديث مسلم ىلع ما رو�ناه، ووي يف آخ�ي ادلين انلَّ 

ر�ناتلَّ   ». ّواب�، واجَعل� من املتطِهّ
ـ»: «الّصحاح«يف  /ة نَّ واحلديُث اذلي رواُه �ي الس إىل » أ فأحسـن الوُضـوءَمـن توَضَّ

 .)١(»داً أنَّ حممَّ «قبل » أشهد«بعينه إالَّ كلمةَ » جامعِه«يف  آخره، رواه الرتمذيُّ 

رد یاز شما وضو بگ یکھر «فرمود:  ج امبرید: پیگو س ) عمر بن خطاب۹( -۲۸۹
به انجام برساند  یشرع یت آداب و سنن و اصول و مبانیامل و با رعاکو آن را به صورت 

داً عبُدهو اشهد ان ال اهل اال اهللا«د: یو سپس بگو  و أنَّ �مَّ
ُ

وارد شده  یتیـ و در روا» رسوهل

» رسوهلو اشهد ان �مًدا عبدهو اشهد ان ال اهل اال اهللا وحده ال رش�ك هل«د: یبگون یچن
ست و یبه حق ن یمعبود» الله«ه جز کدھم  یم یصداقت و اخالص گواھ ی[از رو

ه محمد بنده و کدھم  یھمبر است، و شھادت م یھمتا و ب یگانه و بیه تنھا و کاوست 
ه از ھر کشوند  یاو باز م یھشت براب ی ھشتگانه یدرھا ].خداست ی فرستاده

 ه بخواھد، وارد آن شود. ک یا دروازه
ر در یو ابن اث» مسلم أفراد«در  یدیُحم ،»ح المسلمیصح«ث را مسلم در ین حدیا

» ح مسلمیشرح صح«ز در ین ین نوویالد یخ محیاند. و ش ردهکت یروا» جامع االصول«
ز، بعد از ین جمالت را نیا یو ترمذ رده استکرکت ما، ذیروا یث را بر مبناین حدیا

 ،»اجعل� من املتطهر�نو ا� اجعل� من اتلواب�«رده است: کن اضافه یشھادت
 زگان قرار ده. کینندگان و پاک توبه ی پروردگارا! مرا از زمره

 ردهکت یروا» صحاح«تاب کح، در یمصاب ی ندهی، نوسالسنة حميه کرا  یثیو حد
 نگونه است: یا

اشهد ان و توضأ فاحسن الوضوء [ثم قال اشهد ان ال اهل اال اهللا وحده ال رش�ك هلمن «
ث ین حدی] و ھماجعل� من املتطهر�نو ا� اجعل� من اتلواب� ،رسوهلو �مداً عبده

 »�مداً «را پيش از » اشهد« ی لمهکه کرده جز آنکت یش روایدر جامع خو ینًا ترمذیرا ع
ن نقل یحیث را صحین حدیح، ایالف گمان صاحب مصابرده است. [و بر خکر نکذ
 ی سندهیاز نو یر، اعتراضیاخ ی قت جملهیاست. و در حق یت ترمذیه رواکاند، بل ردهکن

 .۴۷۰و ابن ماجه ح  ۱۴۸نسایی ح  ،۱۶۹ابوداود ح  ،۵۵ترمذی  ،)۲۳۴ -۱۷(ح  ۲۰۹/  ۱مسلم  -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٠

ن نقل یحیث صحیث را جزو احادین حدیا یه وکح است یمصاب ی سندهیبر نو مشكاة
  ].رده استکت یروا یث را ترمذین حدیه اکرده است، حال آنک

يت يُْدَعوَن يوَم القيامة ُغّراً إنَّ أمَّ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رة )۱۰ـ ( ۲۹۰
 .)١(متفق عليه». ه فليفعْل تَ رَّ ل� من آثاِر الوُضوِء. فمن استطاَع ِمن�م أْن يُطيَل غُ ُ�جَّ 

گمان امت من در روز  یب«فرمود:  ج امبرید: پیگوس  رهی) ابوھر۱۰( -۲۹۰
گردد و  ید میو سف یشان نورانیھا و پاھا ت وضو، صورت و دستکبر ز در اثریرستاخ

دست و صورت و پا  یعنی[ »غرة املحجلني«شان را به لقب یزند، و ا یدرخشد و برق م یم
 خوانند.  یزنند و فرا م ید] صدا میسف

ند و مقدار کشتر یبودن و عالمت خود را ب یتواند، نوران یاز شما مھرکس  پس
ند (و عالوه از حد کغ نیار را انجام دھد و از آن درکن ید، این اعضاء را بشویاز ا یشتریب

از سر و بازوھا و  یه واجب است شسته شوند، مقدارک ییمفروضه، و بر شستن اعضا
ت آداب و سنن و اصول و یخاص و با رعا ید و با توجه و با اھتمامیز بشویرا ن ساق
شتر یز بیت او نیو نوران یامت، درخشندگیروز قبند باشد، تا در یبه آن پا ین شرعیمواز

  ).و ممتاز گردد ییگران شناسایشود و بھتر از د
  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

باشد و  یم ید، و درخشنده و نورانیبا و سفیچھره ز یدر اصل به معنا »غرة« شرح:

 ند.یگو یم »غرة« زیاسب ن یشانیدرھم در پ یکبه اندازه  یدیبه سف

ه در چھار دست و که کاست  یا یدیسف یبه معنا» حتجيل« ی از ماده»�جل�«و 
 یکیامت، یق که در روز سخت و وحشتناکن است یث ایاسب باشد. و منظور حد یپا

ر و کوسته آن را با فیه پکننده که افراد وضوکن خواھد بود یوضو ا یھا از اثرات و ثمره
ت یط آن را رعایامًال آداب و روش و سنن و شراکدھند و  یانجام م یاھتمام خاص

خواھد بود و  ید و درخشان و نورانیشان، روشن، سفیھا و پاھا ھا، دست نند، چھرهک یم
خواھد  یس مکن ھریگران بازشناخته خواھند شد، پس بنابرایله از دیوس نیبد

از اعضاء را  یشتریب د مقداریشتر شود، بایز بیت او در روز رستاخیو نوران یدرخشندگ

 .۳۳۴/  ۲مسنداحمد  ،)۲۴۶ -۳۵(ح  ۲۱۶/ ۱ مسلم ،۱۳۶ح  بخاری -١
 

 

                                           



 ١١  کتاب الطهارة (فصل اول)

از سر و بازوھا و  یه واجب است شسته شوند، مقدارک یید و عالوه بر شستن اعضایبشو
 د. یز بشویساق را ن

يَـُة ِمـن املـؤِمِن حيـُث يبْلـُغ « :جقال: قـال رسـوُل اهللا  ،وعنه )۱۱( - ۲۹۱
ْ
تبْلُـُغ احِلل

 .)١(رواه مسلم». الوضوء
) فرد ی(بھشت ی هیرایور و پیز«فرمود:  س امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱۱( -۲۹۱

 .»رسد یه آب وضو به آن مکاست  ییجاگرا، تا  مؤمن و حق
  ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

رد کترجمه » یدیو سف یدرخشندگ«توان به  ین واژه را ھم میا »احِللية« شرح:
است  ییامت تا جایانسان مؤمن در ق ییبای، و ظرافت و زیدیو سف ی: درخشندگیعنی
شتر یه در شستن صورت و دست و پا، بکن است یرسد. و ھدف ا یه آب وضو به آن مک

 شتر شود. یو نور آن ب ییباید تا زینکتوجه 
اش در باال  ه ترجمهکرد کترجمه » یبھشت ی هیرایور و پیز«توان به  یو ھم م

 گذشت. 

 .۳۷۱/  ۲مسنداحمد  ،۱۴۹ح  یینسا ،)۲۵۰ -۴۰(ح  ۲۱۹/  ۱ مسلم -١

 

                                           





 

 

 

 دوم فصل

ُْصـوا، واعلمـوا أن اِ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،عن ثو�ان )۱۲ـ ( ۲۹۲
ُ

ْستَقيموا ولـن حت
 ُمْؤمنٌ خَ� أعمال�م الصَّ 

َّ
، وأمحد، وابنُ ماجة،  .»الُة، وال ُ�افُِظ ىلع الوُضوِء إال رواهُ مالكٌ

 .)١(والدارميّ 

سته و بر شاھراه یو شا یکار نکفرمود: در  ج امبرید: پیگو س ) ثوبان۱۲( -۲۹۲
ل و دشوار کمش یار، بسکن ید (و چون ایشه سازیپ یعت، استواریراست و درست شر

 ین استواریمال اکقت و یاء ـ به حقیاء و اولیـ به جز انب یسکد و ھرگز ینما یم
و  یکردار نکبر اعمال و  رو نید (از ایشو یز بر آن ھرگز مسلط نمیشما ن ).رسد ینم
ن و یه بھترکد یو بدان ).دیش، مغرور نشویخو ی ستهیسته، و گفتار و پندار خوب و بایشا

 یسکگرا،  به) نماز است، و جز فرد مؤمن وحق یبندیردار شما (پاکن عمل و یبرتر
از  یکیقت اھتمام به وضو، ی(و در حقکند  نمی گر بر وضو محافظت و مراقبتید

  ).مان استیمال اک یھا نشانه
 ].اند ردهکت یروا یماجه و دارم ، احمد، ابنکث را مالین حدی[ا

َب هل أ ىلع ُطْهٍر، ُكِتـَمن توَضَّ « :ج، قال: قال رسول اهللا سوعن ابن عمر  )۱۳ـ ( ۲۹۳ 
 .)٢(رواه الرتمذي». اٍت رُش َحسنَ عَ 

ه وضو کنیبا وجود اھرکس  فرمود:ج  امبرید: پیگو  ـ ب) ابن عمرـ ۱۳( -۲۹۳
، در یکیده نپندارد) ده پاداش و نیفا ید را عبث و بیجد یرد (و وضویدارد، وضو بگ

 گردد.  یاعمالش ثبت و ضبط م ی نامه
  ].رده استکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

 .۶۵۵ح  یدارم ،۲۷۷ابن ماجه ح  ،۲۸۲/  ۵مسنداحمد  ،۳۶ح  کمالمؤطا  -١
 .۵۱۲ابن ماجه ح  ،۶۲ابوداود ح  ،۵۹ح  ترمذی -٢

                                           



 

 

 

 سوم فصل

الِة الُة، ومفتاُح الصَّ ِة الصَّ ِمفتاُح اجلنَّ « :جقال: قال رسول اهللا  ،عن جابر )۱۴ـ ( ۲۹۴
 .)١(رواه أمحد». هورالطُّ 

د نماز، یلکد بھشت نماز است و یلک«فرمود:  ج امبرید: پیگو س ) جابر۱۴( -۲۹۴
ا از یباشد  ییوضو یشرط صحت نمازاست، خواه از ب یباشد [پس طھارت ظاھر یوضو م

ان است، و طھارت کلباس، بدن و م کیه ھمان پاکا از رفع نجاست با نظافت یجنابت و 
د بھشت نماز است، پس یلکه کد. و از آنجا یآ یات نماز به شمار میاز ضرور یزگکیو پا

  ].د نماز، طھارت خواھد بودیلک
  ].رده استکت یث را احمد رواین حدی[ا

 جعن رجٍل من أصحاب رسول اهللا أّن رسول اهللا  ،وعن شبيب بن أيب َرْوٍح  )۱۵ـ ( ۲۹۵ 
، قال: ومَ أ الرُّ رَ قَ بح، �َ ص� صالة الصُّ  وَن معنـا صلُّ ما باُل أقوام يُ «، فاتلبَُس عليه. فلما ص�َّ

هور  .)٢(رواه النّسائي .»و�نما يُلَِبُّس علينا القرآَن أوئلك ؟!ال ُ�ِسنون الطُّ

است،  ج اسالم یامبرگرامیاران پیاز  یکیروح از  یب ابن ابی) شب۱۵( -۲۹۵
» روم« ی ستاد و شروع به تالوت سورهیبامداد ا به نماز ج امبریپ یند: روزک یت میروا

رو چون نمازش  نیش دچار التباس و اشتباه شد، از ایقرائت خو یدر البه ال ینمود، ول
شوند و به  یم یکاز مردمان با ما در نماز شر یچرا بعض«ان رساند، فرمود: یرا به پا

ط آن یورزند و آداب و سنن و روش و شرا یتمام نم(و به آن اھکنند  نمی طھارت یخوب
گاه باشیگ یم من وضو نمیدھند و مطابق سنت و تعال یانجام نم یرا به خوب د یرند؟ آ

 .»شوند یاه و التباس ما در قرائت مه باعث اشتبکن مردمان ھستند یه) ھمک
 ].رده استکت یروا یث را نسائین حدی[ا

ست ھمراھان، بر قلوب یردار بد و ناشاکه اعمال و کث معلوم شد ین حدیاز ا شرح:
 یه جامعه در اداک یه: ھنگامکقانون است  یکن یگذارد، و ا یم یر منفیز تأثیگران نید

 .۳/۳۴۰مسنداحمد  -١
 .۳۶۳/ ۵مسنداحمد  ،۹۴۷ح  یینسا -٢

                                           



 ١٥  کتاب الطهارة (فصل سوم)

ھا و  یھا و ناامن ھا و ھرج و مرج ینکنند و بر اثر آن قانون شک یوتاھکرسالت خود 
رود  یدود آن به چشم ھمه م سوزند و یان و بدان در آتش آن میکد، نیمانند آن به بار آ

 مردمان و مسلمانان ی ث به ھمهین حدیدر ا ج رمکامبرایه پکاست  ین اخطاریو ا
ف خود را انجام یاند وظا ه افراد جامعه نه تنھا مؤظفکن است یو مفھوم آن اکند  می

ف و یندادن وظا را انجامیفه وادارند، زیگران را ھم به انجام وظیه مؤظفند دکدھند، بل
، موجب ی، از جانب برخینبو یھا م وآموزهیو تعال یق الھین دقیاوامر و فرام یاجرا

 رود.  یشود و دود آن به چشم ھمه م یم یانسان ی جامعه یندگکست و پراکش
از مردمان،  یه اگر در نماز، برخکاست  یکق و باریدق یا ن مسئله به اندازهیا یحت

 یر منفیز، تأثین نیب قتیحق یھا لشان بر دلن عمیانجام ندھند، ھم یطھارت را به خوب
 ج خدا الشعاع قرار خواھد داد، اگر چه آن فرد رسول خواھد گذاشت و آنھا را ھم تحت

م یت مصون و محفوظ است، چنانچه خواندیو گناه و معص یوتاھکر و یه از تقصکباشد 
 شد.  ج خدا ، باعث اشتباه و التباس در قرائت قرآن رسولیه عدم طھارت برخک

يف يدي ـ أو يف يـده ـ  جرسوُل اهللا  ُهنَّ قال: َعدَّ  ،وعن رجٍل من ب� ُسليم )۱۶ـ ( ۲۹۶
ـسبيُح نصُف امل�ان، واحلمُد هللا يَملُؤه، واتلَّ التَّ «قال:   مـا بـ� السَّ

ُ
ماء واألرض، كبُ� يمأل

ـ ــوالصَّ هـذا حــديثٌ رواه الرتمـذي، وقــال ». هـوُر نْصــُف اإليمــانرب، والّط�ّ�ُوُم نصــُف الصَّ

سن  .)١(حَ

به  ج امبریپ ینثار و باوفا اران جانیه از ک» (میُسل یبن«از  ی) مرد۱۶( -۲۹۶
نگونه در دستم بر یرا ا یلماتکدستم را گرفت و  ج امبر خداید: پید) گویآ یشمار م

ثواب و «و فرمود:  ن برشمرد ـیرا چن یآت یھا ا در دست خودش خصلتیشمرد ـ 

ز) پر یسنجش (اعمال را در روز رستاخ یاز ترازو یمیگفتن، ن» سبحان اهللا«پاداش 

سته) را پر یو شا یکسنجش (اعمال ن یل ترازوک» احلمد هللا«ند. و ثواب گفتن ک یم

ند. و روزه ک ین را پر میان آسمان و زمیم ی گفتن، فاصله» اهللا اكرب«ند. و پاداش ک یم
ت، تحقق یبت و از گناه و معصیمصگر، در صبر از بال و ید یمیاز صبر است (و ن یمین
 مان است. یاز ا یمھم و اساس یبخش یزگکیو طھارت و پا ).ابدی یم

 .۳۶۳/ ۵مسنداحمد  ،ث حسنیو قال حد ۳۵۱۹ح  یترمذ -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٦

 ].حسن است یثیرده و گفته است: حدکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

أالعبُد املْؤمُن إذا توَضَّ « :جقال: قال رسول اهللا  ،نابيحّ وعن عبد اهللا الصُّ  )۱۷ـ ( ۲۹۷ 
فمضمض، خرَجِت اخلطايا من فيه. و�ذا استَنرث، خرَجت اخلطايا من أنفه. و�ذا غَسل 
وجَهه، خرجِت اخلطايا من وجهه، حىت ختُرج من حتت أشفار َعينيه. فإذا غَسل يَديه، 
خرَجت اخلطايا من حتت أظفاِر يديه. فإذا مَسح برأِسه، خرجت اخلطايا من رأِسه حىت 

 ]حتت[ن أُذنيْه. فإذا غَسل رِجلَيه، خرجت اخلطايا من رجليه، حىت ختُرَج من خترج م
 .)١(رواه مالك والنسائي .»أظفار رجلَيه. ثمَّ اكن َمشيُه إىل املسجد وصالتُه نافلًة هل

مؤمن و  ی ھرگاه بنده«فرمود:  ج امبرید: پیگوس ی ) عبدالله ُصنابح۱۷( -۲۹۷
د، ھمراه با آب، تمام گناھان دھانش خارج و یشو یرا مرد و دھانش یگ یگرا، وضو م حق

ب آن کخود مرت ینیه با بک ید، ھر گناھیشو یخود را م ینیب شود، و چون یزدوده م
آن  ی لهیه بوسکخطاھا  ی د، ھمهیزد و چون صورتش را بشویر یشده با آب وضو فرو م

 یھا کر پلیگناھان از زه ک یا گردد تا اندازه یو صاف م کدچار شده، با آب وضو پا
ب آن که با دست مرتک ید، ھر گناھیزد و چون دستانش را بشویر یچشمانش فرو م

ند، ھر کشود و ھرگاه سرش را مسح  یش خارج میھا ر ناخنیشده، با آب وضو از ز
ش یھا ه از گوشک یا زد، تا اندازهیر یب آن شده، با آب فرو مکه با سر مرتکرا  یگناھ

پا انجام داده با  ی لهیه به وسک یش را شست، تمام گناھانیو چون پاھاگردد.  یخارج م
ه کشود (تا آن  یش خارج میپاھا یھا ر ناخنیه از زک یا زد تا اندازهیر یآب وضو فرو م

و  ).زه گشته استکیو پا کره پایه از تمام گناھان صغکشود  یاز وضو خارج م یدر حال
رفع درجات و محو  یزائد (برا یمسجد و نمازخواندنش، عبادت یگام نھادنش به سو

 باشد.  یم یگناھان) و
 ].اند ردهکت یروا یو نسائ کث را مالین حدی[ا

الُم عليْ�م داَر السَّ «أىت الَمقرُبَة فقال:  جأنَّ رسول اهللا  ،وعن أيب هر�رة )۱۸ـ ( ۲۹۸ 
ُ ب�م الِحقونقْوٍم مؤِمن�، و�نَّ  قـالوا: أَولَْسـنا ». ا قد رأينا إخوانَنـا، وِدْدُت �نَّ ا إْن شاء ا�َّ

فقـالوا: كيـَف ». أنتم أصحايب، و�خوانُنا اذليَن لم يـأتوا بعـدُ «قال:  ؟إخوانَك يا رسوَل اهللا
 أرأيـَت لـو أنَّ رجـًال هل َخيـٌل غـرٌّ «فقال:  ؟ِتك يا رسول اهللاتعرُف من لم يأِت بعُد من أمَّ 

 .۴/۳۴۹مسنداحمد  ،۲۸۲ابن ماجه ح  ،۱۰۳ح  یینسا ،۳۰ح  کمال مؤطا -١

 

                                           



 ١٧  کتاب الطهارة (فصل سوم)

فـإنهم «قال:  !قالوا: ب�، يا رسول اهللا» ؟ُدهٍم بُهٍم، أَال يعرُف َخيْلهلة، ب� َظْهري خيٍل ُ�جَّ 
 .)١(رواه مسلم .»َرُطهم ىلع احلوضل� من الوضوِء، وأنا فَ يأتوَن ُغراً �جَّ 

به قبرستان آمد و خطاب به مردگان  ج امبرید: پیگو یم س(رهی) ابوھر۱۸( -۲۹۸

ددتُ إنّا قَد رأينا  إنّا ان شاءو السالم عليكم دار قوم مؤمنني،«فرمود:  اهللا بكم الحقون، وَ

ن (گورستان)، ما ھم اگر خدا ین سرزمینان مؤمن اکسا یسالم بر شما ا ،»إخواننا
ه ما برادران خود را کوست. (آن گاه فرمود:) دوست داشتم یم پیبخواھد به شما خواھ

 م. یدید یا) می(در دن
فرمود: شما  ج امبریم؟ پیستین شما ن! مگر ما برادراج خدا رسول یگفتند: ا

 اند. امدهیه ھنوز نکھستند  یسانکد و برادران ما یاران من ھستیاصحاب و 
 ی ه ھنوز پا به عرصهکرا  یسکش، ی! چگونه از امت خوج خدا رسول یگفتند: ا

 ی، داراید: اگر فردیفرمود: به من بگوئ ج امبری؟ پیشناس یوجود نگذاشته است را م
ز وجود دارد، در یشان نیدر دست و پا یدیسف یه در آنھا مقدارک، یشانیدپیاسبان سف

ش یاسبان خو یه وکرود  یا گمان میداشته باشد، آ یرنگیکاه و یان گروه اسبان سیم
 ان آنھا نشناسد؟یرا از م

ھا و  ه صورت و دستکرا  ییھا ن اسبی! حتمًا چنج خدا رسول یگفتند: چرا ا
 ج امبریص خواھد داد. پیھا، تشخ گر اسبیان دیاست از م ید و نورانیشان سفیپاھا

شان یھا و پاھا ت وضو، صورت و دستکامت در اثر بریز، امت من در قین نینچنیفرمود: ا

غرة «شان را به لقب یگذارند (و ا یمحشر م ی گردند و پا به عرصه ید میو سف ینوران

شگام و یز پیو من ن ).گردند یم ییگران بھتر شناسایو از دکنند   می صدا» املحجلني
 وثر ھستم.کشقراول آنھا بر آب حوض یدار و پ هیشاھنگ و طالیپ

  ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا 

ـأنا أوَّ « :جقال: قال رسول اهللا  ،رداءوعن أيب ادلَّ  )۱۹ـ ( ۲۹۹ جوِد ُل مـن يُـؤَذُن هل بالسُّ
يت مـن ، فأعرُف أمَّ ُر إىل ما بََ� يديَّ يِرفَع رأَسه، فأنُظ ُل َمن يؤَذُن هل أْن يوَم القيامة، وأنا أوَّ 

فقـال ». بِ� األمِم، ومن َخليف مثَل ذلك، وعن يمي� مثَل ذلك، وعـن شـمايل مثـَل ذلـك

 .۲/۳۰۰مسنداحمد  ،۱۵۰ح  یینسا ،)۲۴۹ -۳۹( ۱/۲۱۸ مسلم -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٨

مَّ  !رجل: يا رسوَل اهللا
ُ
ُهـْم «قـال:  ؟تككيف تعرُف أمتَك من ب� األمم فيما ب� نوٍح إىل أ

م يُؤتَـْوَن كتُـبَهم ُهـيَس أَحٌد كـذلك غـ�ُهم، وأعـِرفُهم ��َّ لون من أثَر الوضوء، ل�جَّ  غرٌّ 
يمانِهم، وأعِرفُهم �سىع ب� أيديِهم ُذرِّ 

َ
 .)١(رواه أمحد». تُُهم�َّـبأ

ان یاز م ین فردیمن نخست«فرمود:  ج امبرید: پیگو س ) ابودرداء۱۹( -۲۹۹
 ین فردیمن نخستابم، و ی یامت اجازه میردن در روز قکه به سجده کھا ھستم  انسان

شفاعت «ث یانگر حدیث بین بخش از حدینم (اک یه سرم را از سجده بلند مکھستم 
طلبم تا  یشگاه خداوند اجازه و دستور مید: من از پیفرما یم ج امبریه پکاست » یبرک

شگاه با عظمت یبپردازم. چون به پ یش خدایمردمان پ یگریانجیبه شفاعت و م
ن حال (سجده)، رھا یه بخواھد مرا در اک یافتم تا وقت یسجده مافتم، به یخداوند بار 

ده یمحمد! سر از سجده بردار، بگو، از تو شن یه اکشوم  یند، سپس ندا داده مک یم
ن شفاعت تو مقبول است، پس سر از ک، و شفاعت یشو یشود، و بخواه، داده م یم

ست و از طرف چپ (و از ش رو و از پشت و از طرف رایو سپس از پ ).دارم یسجده برم
 نم. ینش یشناسم و آنھا را به نظاره م یش را میه) بنگرم، امت خوکھر طرف 

ان یش را از می! چگونه امت خوج خدا رسول یبرخاست و گفت: ا یاز جا یمرد
ص یو آنھا را تشخ یشناس یاز ملت نوح گرفته تا امت خود ـ م ھا ـ ھا و ملت تمام امت

 ؟! یدھ یم
 شناسم:  یگران باز میفرمود: آنھا را به سه نشانه از د ج امبریپ

نگونه ید است و ایو سف یشان نورانیھا و پاھا ت وضو، صورت و دستکدر اثر بر -۱
برخوردار  یازین امتیگر از چنید یسکگذارند و  یمحشر م ی پا به عرصه

 ست. ین
اعمالشان  ی ھا) نامه ملت ی ش از ھمهیه (پکشناسم  ین جھت میو آنھا را از ا  -۲

ند: یگو یدھند و م یسرم یاد شادیشود. (و فر یبه دست راستشان داده م
  ).دید و بخوانیریبگ اعمال مرا ی د و نامهیائیاھل محشر! ب یآھا

ش آنان و در سمت راستشان، یشاپیشان، پیشناسم چون فرزندان ا یو آنھا را م  -۳
 اند.  تکرو به جانب بھشت در حر

 .]رده استکت یث را احمد رواین حدیا[

 .۵/۱۹۹مسنداحمد  -١

 

                                           



 

 

 

 ) در مورد آنچه وضو را۱باب (
 .گرداند یواجب م



 

 

 

 اول فصل

ال تُقبَُل صـالُة مـْن أْحـَدَث حـىت « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،عن أيب هر�رة )۱(ـ  ۳۰۰
 .)١(متفق عليه .»أيتوضَّ 

از شما (به  یکی یھرگاه وضو«فرمود:  ج امبرید: پیگوس  رهیابوھر )۱( -۳۰۰
رد، نمازش یه مجددًا وضو نگک یست، تا وقتکوضو) ش یھا نندهکاز ش یکی ی لهیوس

 قبول نخواھد شد.
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یبخار ث راین حدی[ا

ال ُ�ْقبَـُل صـالٌة بَغـِ� ُطهـوٍر، وال « :جقال: قال رسول اهللا  ،وعن ابن عمر )۲ـ ( ۳۰۱
 .)٢(رواه مسلم .»لٍ ٌة من ُغلوُ قَ َصدَ 

بدون طھارت، و  یچ نمازیفرمود: ھ ج امبرید: پیـ گو ب) ابن عمر ـ ۲( -۳۰۱
 رفته نخواھد شد. ی، از مال نامشروع و درآمد ناروا پذیچ صدقه و َدھشیھ

  ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

مت یانت در مال غنیخ یو مصدر است و در اصل به معنا» نصر«از باب  »ُغلول«
نجا مراد از غلول، ھرآن ینامند، اما در ا یم» غلول«ز یانت در ھر امانت را نیاست، و خ

 ق نامشروع حاصل شده باشد. یه از راه ناروا و از طرکاست  یدرآمد

اًء، فكنُت أسـتَحي أن أسـأَل انلـيبَّ  :قال ،وعن يلع )۳ـ ( ۳۰۲ لِمـاكِن  كنُت رجًال َمذَّ
، فقال: ْرُت الِمقداَد، فسَ ابنِته، فأمَ 

َ
 �توَضَّ و َ�ْغِسُل َذَكَرهُ «أهل

ُ
 .)٣(متفق عليه». أ

 .۲/۳۰۳مسنداحمد  ،۷۶ترمذی ح  ،۶۰ابوداود ح  ،)۲۲۵ -۲( ۱/۲۰۴مسلم  ،۱۳۵بخاری ح  -١
ابوداود به نقل از  ،۲/۳۹مسنداحمد  ،۲۷۲ابن ماجه ح  ،۱ترمذی ح  ،)۲۲۴ -۱( ۱/۲۰۴مسلم  -٢

 .۱۳۹نسایی ح  ،۵۹از پدرش ح » ابوالملیح«
سنن  یتابھاکث در ین حدیو ا ۱/۸۰مسنداحمد  ،)۳۰۳ -۱۷ح ( ۱/۲۴۷مسلم  ،۱۳۲ح  بخاری -٣

 .یت شده استبا طرق مختلف و با الفاظ گوناگون روا

                                           



 ٢١  گرداند) ) در مورد آنچه وضور را واجب می۱کتاب الطهارة (باب (

شد و  یم از من خارج  یادیز یه مذکبودم  ید: من مردیگو س ی) عل۳( -۳۰۲
آمد و به  یرون میق بیو رق کرنگ و چسبنا دیسف یادرارم آب یار از مجرایبدون اخت
آن از  ی شرم داشتم درباره ).اح من بودکه در عقد و نک(ج  امبریگاه دختر پیخاطر جا

ان گذاشتم و از او یدر م س رو موضوع را با مقداد بن اسود نینم، از اکسؤال  ج امبریپ
رد، پس کسؤال  ج امبریز از پیند. او نکسؤال  ج امبریم آن را از پکخواستم تا ح

رد ید و وضو بگیاش را بشو ین آب نجس است) آلت تناسلیفرمود: (چون ا ج امبریپ
 ن آب موجب باطل شدن وضو است، نه موجب جنابت و غسل جنابت). یه اک(چرا 
  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 شود: یخارج م زیگر نیع دیمرد، عالوه بر ادرار سه ما یتناسل ی از آله شرح:
ا یا احتالم، یجماع  ی مرد به واسطه یه از ُغدد تناسلک یعیآب پشت و ما :یمن -۱

ن یشود. به اتفاق علماء، ا یاستمناء با دست، به صورت دفق و شھوت، خارج م
 باشد. یغسل م ی نندهکواجب  ین آبیچن

ه ھنگام شھوت، بدون کاست  کیق و لزج و چسبناید و رقیآب سف :یمذ -۲
در بدن  یه به دنبال آن سستکنیشود، بدون ا یلذت و فوران خارج ماحساس 

رون یدارند و ب یشود. زن و مرد مذ یخروج آن حس نم یجاد شود وگاھیا
 ست. یو فشار ن انکآمدن آن با ت

خارج  یتناسل ی ه بدنبال ادرار از آلهکاست  ید رنگیق و سفیآب رق :یَود -۳
شود  یرون میز بین نیسنگ یایحمل و برداشتن اش یدر اثنا یگردد و گاھ یم

 و نجس است. 
از او خارج  ین آبیه چنک یسکموجب باطل شدن وضو ھستند و  یو ود یمذ

 ید، چون نجس است، و واجب است مجددًا وضوید محل اصابت آن را بشویشود، با یم
  باشد. ی، موجب جنابت و غسل جنابت نمین آبین چنیا یرد. ولیش را بگیخو

ـوا ِممَّ ؤُ ِض�َتَوَ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رة )۴ـ ( ۳۰۳ رواه  .»ت انلـارُ ا َمسَّ

، حميي السُّ  يخُ اإلمامُ األجلُّ مسلم. قال الشَّ  نسوخٌ بحديث ابن عبَّاس:/نةِ  .)١(: هذا مَ

 .۲/۲۶۵، مسنداحمد ۱۷۵یی ح نسا ،۷۹ح  یترمذ،)۳۵۲ح ( ۱/۲۷۲مسلم  -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٢٢

از تناول آنچه با «ه فرمود: کدم یشن ج خدا د: از رسولیگوس  رهی) ابوھر۴( -۳۰۳
  .»دیریپخته شده است، مجددًا وضو بگآتش 

ث ین حدید: ایگو یم» السنة حمي«خ بزرگوار یرده است. شکت یث را مسلم رواین حدیا

 د:یفرما یم یده است، ویمنسوخ گرد ـ بـ عباس  ت ابنیبا روا

 .)١(متفق عليهأ. أَ�ل كِتَف شاٍة ثم َص�َّ ولم يتوضَّ  جقال: إنَّ رسوَل اهللا  )۵ـ ( ۳۰۴

ه با آتش پخته شده کگوسفند ( ی  از گوشت شانه یقسمت ج خدا ) رسول۵( -۳۰۴
 ییزھاید وضو اقامه نمود (پس با خوردن چیبود) را خورد و پس از آن نماز را بدون تجد

 ).گردد یه با آتش پخته شوند، وضو واجب نمک
  ].رده استکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا 

پخته شده با آتش]  ی[غذا »مّما مّست انّلار«وضوگرفتن بعد از تناول  ی درباره شرح:
 د: یفرما یم یامام نوو

ه وضوگرفتن بعد از تناول کن باورند یبر ا یشمندان اسالمیجمھور علماء و اند
ه از آنھا وضو ثابت ک یاتیث و روایست. و در مقابل احادیواجب ن یین غذاھایچن

 اند: شود سه جواب داده یم

ت النار«م وضوگرفتن بعد از تناول کح -۱ ل یمنسوخ شده است، به دل» مما مسّ

اكن اخر االمر�ن من رسول اهللا، «د: یفرما یه مک ش عباس و جابر ت ابنیروا
ن یه در اک یگریشمار د یث بی[ابوداود] و احاد »ترك الوضوء ّما غّ�ت انّلار

 . م ھستندکن حیانگر نسخ ایاند و ھمه ب نه وارد شدهیزم
شستن دست  یعنی، یلغو یه وضوکست، بلین یاصطالح یمراد از وضوء، وضو -۲

 یه در ترمذک س »بیراش بن ذوکعِ «ت حضرت یل روایو صورت است. بدل

ثّم «گفت:  یه وکآمده » ما جاء يف التسمية يلع الطعام«باب » كتاب االطعمة«
 رأسه،و ذراعيهو َمسح ببلل كّفيه وجههو يديه ج اتينا بماٍء فغسل رسول اهللا

 ».قال: يا ِعكراش! هذا الوضوء مّما غّ�ت انلارو

 .۱/۲۶۷مسنداحمد  ،۱۹۰ابوداود ح  )،۳۵۴ -۹۱ح( ۱/۲۷۳مسلم  ،۲۰۷ح  یبخار -١

 

                                           



 ٢٣  گرداند) ) در مورد آنچه وضور را واجب می۱کتاب الطهارة (باب (

ھم  ،ج امبریه از پکم وضوء محمول بر استحباب است، نه وجوب. چرا کح -۳
 ا براستحباب آن است. یگو یلین خود دلیآن، ثابت است، و ا کوضو و ھم تر

ه کن است یبر ا» حیمصاب«تاب ک ی سندهینو» السنة ميح«خ یبه ھر حال نظر ش یول

و  ـ بـ عباس  ث ابنیحد ی لهیبه وس »ما مّست انلار«م وضوگرفتن بعد از تناول کح
 گران منسوخ است. ید

وم الَغـنم: أنتوضَّ جأنَّ رجًال سأل رسوَل اهللا  ،وعن جابر بن َسُمَرة )۶ـ ( ۳۰۵
ُ
 ؟أ من حل

، و�ن ِشئت فال تتوضَّ إْن ِشئَت فتوضَّ «قال: 
ْ
 أ

ْ
�ُقال: أنتو». أ

ُ
أ  !نعـم«قـال:  ؟حلـوِم اإلبِـل من ضَّ

 من حلوِم اإلبلفتوضَّ 
ْ
َصِ�ّ يف مرابِِض الَغنم». أ

ُ
َصـِ�ّ يف َمبـارِك ». نعـم«قـال:  ؟قال: أ

ُ
قـال: أ

 .)١(رواه مسلم .»ال«قال:  ؟اإلبل

ا بعد از ید: آیپرس ج خدا از رسول ید: مردیگو س ة) جابر بن سمر۶( -۳۰۵

ر و اگر یوضو بگ یفرمود: اگر خواست ج امبریم؟ پیریخوردن گوشت گوسفند، وضو بگ
م؟ فرمود: بله، بعد یریا بعد از خوردن گوشت شتر وضو بگیر. گفت: آیوضو نگ یخواست

[در نزد امام احمد، وضوگرفتن بعد از خوردن گوشت  ر. یاز خوردن گوشت شتر وضو بگ
 یعنیاست،  یلغو ین وضو، وضویدر نزد جمھور، مراد از ا یشتر واجب است، ول

ث محمول بر استحباب است، نه وجوب] ین حدیا ایشستن دست و صورت و دھان. و 
توانم در آغل و استراحتگاه گوسفندان نماز  یا میرد: آکپس ازآن، دوباره آن مرد سؤال 

 ی هیاز ناح یه خطرک، چرا ینماز بخوان یتوان ی(م یفرمود: آر ج امبریبخوانم؟ پ
ند و مانع خشوع و کر تو را به خود مشغول کتا ف شود، یتو نم ی گوسفندان، متوجه
  ).تو در نماز شود یرکو ف یخضوع و توجه قلب

 ج امبرینم؟ پکله و استراحتگاه شتران نماز اقامه یتوانم در طو یا مید: آیدوباره پرس
َچموش و رمنده است و  یوانیه شتر حک، چرا ینماز بخوان یتوان یر (نمیفرمود: خ
ند و مانع خشوع و خضوع و کرا به تو وارد  یور شود و صدمات تو حملهه به کنیاحتمال ا

رو در اصطبل شتران نماز  نیتو شود، وجود دارد، از ا یو روح یامل قلبکتوجه 
  ).نخوان
 ].رده استکت یث را مسلم رواین جدی[ا

 .۸۶/ ۵مسنداحمد  ،)۳۶۰ -۹۷(ح ۱/۲۷۵مسلم  -١
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ئاً، إذا وََجَد أَحُد�م يف بطِنه شـي« :جقال: قال رسول اهللا  ،وعن أيب هر�رة )۷ـ ( ۳۰۶
ـَد  أم ال. فال �رَُجنَّ  منه يشءٌ  فأْشلَك عليه أَخَرجَ  من املسـِجد حـىت �سـَمع صـوتاً أو َ�ِ

 .)١(رواه مسلم .»ر�اً 

از شما در  یکیه ک یھنگام«فرمود: ج  امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۷( -۳۰۶
از  یزیا چیه آکد یار بر او مشتبه گردکافت، و یو جنبش باد در کاز تحر یزیمش چکش

رون نشود (و نمازش را نقض ین صورت از مسجد بیر، پس در ایا خیرون آمده یباد ب
د یو ترد کن با شیقیه کند (چرا کرا احساس  ییا بویرا بشنود و  ییه صداکنیند) تا اکن

ر آن خواه ظن و ین است. و غیقیز، علم و یشناخت در ھمه چ یشود و الگو یزائل نم
ست، پس نه یدام قابل اعتماد نک چیو احتمال، ھ کا شی، نیا حدس و تخمیگمان باشد، 

و نه  یاس قضاوت و شھادت و عمل گردد، نه قرائن ظنیتواند مق یو احتماالت م کش
و به  یردکرا احساس ن ییا بویو  یدیرا نشن ییه صداک ی. پس تا زمانیرقطعیاخبار غ

 ند). کش یت نمی، وضویدین نرسیقی
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

َناً فَمضَمَض، اهللا ، قال: إنَّ رسوَل باس وعن عبد اهللا بن عبَّ  )۸ـ ( ۳۰۷ 
َ

رَشَِب بل
 .)٢(متفق عليه .»إنَّ هل َدَسماً «وقال: 

د، سپس با آب، یر نوشیش یمقدار ج امبرید: پیگو ـ بـ عباس  ) ابن۸( -۳۰۷
ن ی(بنابرا» است. یچرب یر دارایش یبراست«رد و فرمود: کز یدھانش را شست و تم

ن صورت ی، دھان شسته شود، و بدکیه بعد از خوردن ھر نوع خوراکمستحب است 
  ).ت گرددینظافت و بھداشت دھان و دندان رعا

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

يوَم الفتِْح بوضوٍء واحٍد، ومَسَح ىلع  لَواِت الصَّ  ص�َّ  ج أنَّ انليبَّ  :وعن بُر�َدة )۹(ـ ۳۰۸ 
يه، فقال هل ُ�َمر: لقد صنَْعَت ايلْوَم شيئاً لم تُ�ْن تصنُعه َ�ْمـداً صـنَعتُه يـا «فقـال:  !ُخفَّ

 .)١(رواه مسلم». !ُعمر

 .۲/۴۱۴مسنداحمد  ،۱۷۷ابوداود ح  ،)۳۶۲ -۹۹ح ( ۲۷۶/ ۱مسلم  -١
ابن  ،۱۹۶ابوداود ح  ،۱۸۷نسایی ح  ،۸۹ترمذی ح  ،)۳۵۸-۹۵ح ( ۲۷۴/ ۱مسلم  ،۲۱۱بخاری ح  -٢

 .۱/۲۲۳مسنداحمد  ،۵۰۱ماجه ح 

 

                                           



 ٢٥  گرداند) ) در مورد آنچه وضور را واجب می۱کتاب الطهارة (باب (

 ینمازھا ی ه، ھمهکدر روز فتح م ج خدا د: رسولیگو س دهی) بر۹( -۳۰۸
د یردک یارکد: امروز شما یشان پرسیاز ا س وضو خواند. عمر یکفرض را با  ی گانه پنج

قصد و  یعمر! من به عمد و از رو یفرمود: ا ج خدا د. رسولیردک ینون نمکه تاک
ھر نماز، واجب و  یردن براکه وضوکن تصور نشود یردم (تا چنکار را کن یار، ایاخت

  ).است یالزام
  ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

اعَم َخيـرَب حـىت إذا  جخرَج مـع رسـول اهللا  ه�نَّ  :عمانوعن ُسَو�ْد بن انلُّ  )۱۰ـ ( ۳۰۹
 بالسَّ اكنوا بالصَّ 

َّ
و�ق، هباِء ـ و� من أْد� خيرْب ـ َص�َّ العرص، ثمَّ داع باألْزواِد، فلم يُؤَْت إال

َّي، فأَ�ل رسوُل اهللا فأمَر به �َ 
نا، ثمَّ قاَم إىل الَمغرِب، فَمْض جرُثِ

ْ
َمض وَمْضَمْضـنا، ثـمَّ ، وأَ�ل

. َص�َّ ولم يتَوَضَّ 
ْ
 .)٢(رواه البخاريأ

بر یبه جنگ خ ج خدا ھمراه با رسول ید: ویگو س د بن نعمانی) سو۱۰( -۳۰۹
 یه در وادکنیار آنھا شد) تا اید یرده و راھکان یھودیرون شد (وآھنگ نبرد با یب

ردند. آنگاه گفتند: کنماز عصر را اقامه  ج رمکا یبر، نبیخ یکیدر نزد» َصھباء«
ه ید تھینند. تنھا آرد نرم موجود بود. دستور دادند از آن َثرکسفر را حاضر  ی توشه

نماز  یگاه برا م. آنیز از آن خوردید خوردند و ما نیاز آن ثر ج ردند، خود آن حضرتک
م، آنگاه به یدینز آب در دھان گردایدند و ما نیمغرب برخاستند و آب در دھان گردان

 نماز وضو نساختند.  یستادند و براینماز ا
 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

 یبر شھریداد. خ یبر در محرم سال ھفتم ھجرت رویخ ی غزوه»: بریخ« شرح:
ل، در سمت یھشتاد م ی ه در فاصلهکفراوان بود  یشتزارھاکھا و  قلعه یبزرگ، دارا
آن چندان  یه آب و ھواکاست  یا دهکز دھین کنیبود، ھم انه واقع شده یشمال مد
از جانب  ج خدا رسول یه وقتکن بود یبر ایغزوه خ ی زهیست. انگیمطلوب ن

امًال ک) آسوده شدند و از جانب آنان شیقر(ن جناح از سه گروه دشمنانشان یرومندترین
از آن  یکیه کگر برسند یفرمودند به حساب دو جناح د  ردند، ارادهکدا یت خاطر پیامن

 .۳۵۱/ ۵، مسنداحمد ۱۳۳ح  نسایی ،۶۱ترمذی ح  ،۱۷۲ابوداود ح  ،)۲۷۷-۸۶ح ( ۲۳۲/ ۱مسلم  -١
 .۳/۴۸۸، مسنداحمد ۲۰ک ح مؤطا مال ،۴۹۲، ابن ماجه ح ۲۰۹ی ح بخار -٢
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ت و صلح و صفا استقرار ی، تا امن»َنجد« لیگر قبایان بودند و جناح دیھودیدو جناح 
 یھا یریمفرما گردد و مسلمانان از درگکش بر منطقه حیند و آرامش و آساکدا یتمام پ

 یو دعوت مردم جھان به سو یغ رسالت الھیابند و بتوانند به تبلیفراغت  یاپین پیخون
 الم بپردازند.اس

و  یجنگ یھا ینکارشکز کانت و مریتوطئه و خ ی انهیبر، آشیخ که شھرکو از آنجا 
گر توجه ید یش از ھر جایه پکبود  وِرِ◌آنافزارھا بود، در خ ات و جنگیکگاه تحریپا

 ند.کمسلمانان را به خود جلب 

 گندم و جو، آرد نرم.  ی شده کد و الیآرد سف »:سويق«

يَ « د ینان تر»: دیثر«ردند. که ید تھیردند و از آن َثرک کآرد نرم را تر و نمنا »:فثُرِّ
 خورده در آبگوشت.  سیشده، آب خ

 



 

 

 

 دوم فصل

 من صوٍت أو ر�ٍح : «جقال: قال رسول اهللا  ،وعن أيب هر�رة )۱۱ـ ( ۳۱۰
َّ
». ال وُضوَء إال

 .)١(رواه أمحد، والرتمذي

وضو و طھارت جز با صدا (باد «فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱۱( -۳۱۰
 شود. یه بدون صدا باشد) واجب نمکم ک(باد ش یه ھمراه با صدا باشد) و بوکم کش

  ].است ردهکت یروا یث را ترمذین حدی[ا 
قن یه از تیناک، »حیر«و » صوت«، یشمندان اسالمیبه اتفاق تمام علما و اند شرح:
است،  ینجا، حصر به اتفاق تمام علماء، حصر اضافیاست، و در ا ییوضو یَحدث و ب

قن شود، باز یم] متحقق و متکح [باد شیخروج ر» حیر«و » صوت«ر از یاگر به غ یعنی
 ند.کش یھم وضو م

 يِّ ِمـَن الَمـذِ «، فقـال: يِّ عن الَمذِ  ج، قال: سألُت رسول اهللا سوعن يلع  )۱۲ـ ( ۳۱۱
 .)٢(رواه الرتمذي .»الُغْسُل  الوُضوُء، ومن الَمِ�ِّ 

ق و یرنگ، رق دیسف ی(آب یم مذکرامون حیپ ج امبریاز پ س ی) عل۱۲( -۳۱۱ 
ادرار زن  یار از مجرایا بدون شھوت، بدون اختیه به ھنگام شھوت و ک است کچسبنا

ردم. کست) سؤال یان و فشار نکرون آمدن آن با تیب یشود، ول یا مرد خارج می
ه ُغدد ک یعی(آب پشت و ما یشود، و از من ی، وضو واجب میامبر(ص) فرمود: از مذیپ

ا استمناء با یا احتالم، یجماع  ی ان و فشار، به واسطهکمرد با دفق و شھوت و ت یتناسل
شدن  موجب باطل یمذ یعنیگردد. ( یغسل جنابت واجب مشود)  یدست، خارج م

  ).موجب جنابت و غسل جنابت است یوضو، و من
  ].رده استکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

هوُر، وحتر�ُمها اتلَّ مفتاُح الصَّ « :جقال: قال رسول اهللا  ،وعنه )۱۳ـ ( ۳۱۲ كبُ�، الِة الطُّ
 .)١(والرتمذي، والدارميرواه ابوداود،  .»سليمُ وحتليلُها التَّ 

 .۵۱۵ابن ماجه ح  ،۷۴ترمذی ح  ،۴۷۱/ ۲مسنداحمد  -١
 .۱۱۰و  ۱/۱۰۹مسنداحمد  ،۵۰۴ابن ماجه ح  ،ح .یث حسن صحیو قال: حد ۱۱۴ح  یترمذ -٢
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د نماز، وضوء و طھارت (از یلک«فرمود:  ج امبرید: پیگوس  ی) عل۱۳( -۳۱۲
م آن، یاست، و تحر ).ان و..کلباس، بدن و م کی، جنابت و رفع نجاست، و پاییوضو یب

 یوی، تمام ارتباطات با مخلوق و مسائل دناهللا اكرببا گفتن  یعنیاست. ( (اهللا اكرب)ر یبکت
دن و یالم، خوردن، نوشکل ی، از قبیو خانوادگ ی، فرھنگیو اقتصاد ی، فردیو اجتماع

م یل نماز، تسلیو تحل ).شوند یز میافتن نماز، حرام و ناجای انیز، تا پایر امور جایسا

شخص از نماز  »رمحةاهللاو السالم عليكم«با گفتن  یعنیاست. (رمحة اهللا) و السالم عليكم(
ز بود، یو ناجا ش حرامینماز برا ی لهیه قبًال به وسک ییارھاکتمام ابد و ی یفراغت م

  ).شوند ینون با گفتن سالم، ھمه حالل و روا مکا
 ].اند ردهکت یروا یو دارم یث را ابوداود، ترمذین حدی[ا

 .)٢(سعيد أيب وعن عنه ماجه ابن رواهو )۱۴( - ۳۱۳ 
ت یروا س ید خدریابوسعو  س یماجه، از عل ث را ابنین حدی) ھم۱۴( -۳۱۳

 است.  ردهک

ٍق  )۱۵ـ ( ۳۱۴
ْ
ـسَ إذا فَ « :جقال: قال رسول اهللا  ،وعن يلِعّ بن َطل يتوضَّ

ْ
أ، ا أحـُد�م فَل

 .)٣(رواه الرتمذي، وابوداود .»وال تأتوا النِّساَء يف أعجازِهنَّ 

صدا از  یب یھرگاه باد«فرمود:  ج امبرید: پیگو س بن َطـْلق ی) عل۱۵( -۳۱۴
ند، و ھرگز از راه عقب (ُدُبر) با کد وضو ید تجدیاز شما خارج شد، با یکیمخرج 

د نشسته، یه خواستکد ھرگونه یتوان یه مکد (بلیزش ننمائید و آمیھمسرانتان جفت نشو
ه در ُقُبل کط آند، به شرینمائ ییره، زناشویستاده، بررو افتاده، بر پشت افتاده و غیا

 »باشد، نه ُدُبر)
  ].اند ردهکت یو ابوداود روا یترمذ ث راین حدی[ا

، فإذا هِ السَّ  ءُ إنما العيناِن ِو�َ «قال:  ج أنَّ انليبَّ  ،وعن معاو�ة بن أيب ُسفيان )۱۶ـ ( ۳۱۵
 .)١(رواه الدارمي». ستَْطلق الِو�ءُ إِ الَعُ�  ِت نامَ 

مسنداحمد  ،۶۸۷و قال: أصح شئ فی ھذا الباب و أحسن.، دارمی ح  ۳ترمذی ح  ،۶۱ابوداود ح  -١
۱/۱۲۳. 

 .۲۷۶و به روایت ابوسعید ح  ۲۷۵ابن ماجه ح  -٢
 .۱۱۶۶ح  ی، ترمذ۲۰۵ابوداود ح  -٣

 

                                                                                                       



 ٢٩  گرداند) ) در مورد آنچه وضور را واجب می۱کتاب الطهارة (باب (

گمان  یفرمود: ب ج امبرید: پیگو ـ بـ  معاوية بن ايب سفيان) ۱۶( -۳۱۵
بند مقعد انسان است، پس ھرگاه چشم  ).است یاریو ھوش یداریه از بیناکچشمان (

شود و انسان را از  یبند مقعد باز و روان م ).زائل گردد یاریو ھوش یداریبخوابد، (و ب
  ).ردید وضو بگین صورت، شخص مسلمان بای(پس در اکند  می رونیب یعیحالت طب

 ].رده استکت یروا یث را دارمین حدی[ا

ـَو�َ « :ج، قـال: قـال رسـول اهللا سوعن يلّع  )۱۷ـ ( ۳۱۶ العينـان، فمـن نـام  هِ ُء السَّ
يتوضَّ 

ْ
 فل

ْ
 .)٢(:: هذا يف غري القاعد، ملا صحَّ /نة، يخُ اإلمامُ حميي السُّ رواه ابوداود. قال الشَّ ». أ

 یداریبند مقعد انسان، دو چشم (ب«فرمود:  ج امبرید: پیگو سی ) عل۱۷( -۳۱۶
ه بند مقعدش با خواب کرد (چرا یخواب رفت، وضو بگھرکس  است، پس) یاریو ھوش

  ).خارج نموده است یعیرا از حالت طب یباز شده و و
  ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

 بندند. یسه را مکیا ی که با آن سر مشکاست  ینخ سر واو ـکـ به » وِ ِكاء«

ن است یآن ا یمقعد است. و معن ـھاء مخفف  سرهکن مھمل و یـ به فتح س »َسهِ «
ھر آنچه از او خارج  یداری، بند مقعد و محافظ آن است چون شخص در بیداریه بک

زائل گردد، بند  یاریو ھوش یداریھرگاه چشم بخوابد و ب یولکند  می شود را احساس
ن صورت یو در اکند  می رونیب یعیشود و انسان را از حالت طب یمقعد باز و روان م

 ند، است. که انسان آن را احساس کنیرون شدن باد، بدون ایاحتمال ب

خوابد و  یه در حالت نشسته مک یسکم باال، شامل کد: حیگو یم» السنة ميح«خ یش
ده یشکا دراز یدن بر پشت و یه خوابکشود (چرا  یده است، نمین چسبیمقعدش به زم

وضو  ی نندهکافتد، ش یم ید، وده شویشکز یه اگر آن چک یه، به طورکیا به حالت تیو 
رد و فرد را از حالت یگ یمفاصل صورت م ین موارد استرخایرا در تمام ایباشد، ز یم

 سازد.  یرون میب یعیطب

 .۴/۹۷مسنداحمد  ،۷۲۲دارمی ح  -١
 .۱/۱۱۱مسنداحمد  ،۱۶۱ابن ماجه ح  ،۲۰۳ح  ابوداود -٢
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ش یوع و سجده به خواب رفت، وضوکام، جلسه، ریدر حالت ق یاما اگر شخص
حالت  رد و فرد را ازیگ یمفاصل صورت نم ین صورت استرخایرا در ایند، زکش ینم
  ).سازد یخارج نم یعیطب

از آنھا اشاره  یل به برخیه در ذکشود  یم دییه تأین نظریز ایات نیروا یو از برخ
 شود: یم

ْ  جقال: اكن أصحاُب رسول اهللا  ،عن أ�ٍس  )۱۸ـ ( ۳۱۷
ُ

ِفـَق يَنْتظروَن العشاء حـىت خت
نامون. بدل: د، اورواه أبو دؤون. ضَّ وَ تَ وَن وال �َ م، ثمَّ يُصلُّ هُ رؤوسُ  والرتمذي، إالَّ أنه ذكر فيه: يَ

 ْ نتظِرون العِشاءَ حتى ختُ هميَ ؤوسُ قَ رُ  .)١(فِ

نماز  یمنتظر برگزار یا به گونه ج خدا اران رسولید: یگو س ) انس۱۸( -۳۱۷ 
رفتند و) چرت  یه، (در حالت نشسته به خواب مکنیشدند، تا ا یعشاء با جماعت م

شد، سپس با ھمان وضو، نماز  یو شل و سست م شان فروھشتهیزدند و سرھا یم
 ردند. ک ید نمیتجد ییخواندند و وضو یم

ينتظرون «به عوض عبارت  یاند. و ترمذ ردهکت یروا یث را ابوداود و ترمذین حدیا
ه در کنیشدند، تا ا ینماز عشاء با جماعت م ی[منتظر برگزار »العشاء حيّت ختفق رئوسهم

ت یدند] را روایخواب ی[درحالت نشسته م» ينامون« ی واژه ].زدند یحالت نشسته چرت م
 نموده است. 

ام، قعود، یدر حالت ق یه اگر شخصکن مطلب است یانگر ایث بین حدیبه ھر حال ا
ن صورت یه در اکند، چرا کش یش نمیوع و سجده به خواب رفت، وضوکجلسه، ر

 رفته است.یشدن عضالت بدن، تحقق نپذ مفاصل و سست یاسترخا

إنَّ الوضــوَء ىلع َمــْن نــاَم « :جقــال: قــال رســول اهللا  ،عبــاس وعــن ابن )۱۹ـ ( ۳۱۸ 
 .)٢(رواه الرتمذي، وابوداود». َخْت مفاِصلُهْسرتَ إِ َجع ه إذا اْضَط ُمْضطِجعاً، فإنَّ 

گمان وضو و طھارت  یب«فرمود:  ج امبرید: پیگو ـ بـ عباس  ) ابن۱۹( -۳۱۸
ا پشت) بخوابد، یه بر پھلو (کرا آنیپھلو بخوابد، زه به کواجب و الزم است  یسکبر 

گردد (و  یخارج م یعیشود و از حالت طب یمفاصل و عضالتش فروھشته و سست م

 .۷۸ترمذی ح  ،۲۰۰ابوداود ح  -١
 .۲۵۶/ ۱مسنداحمد  ،۷۷ح  یترمذ ،۲۰۲ابوداود ح  -٢

 

                                           



 ٣١  گرداند) ) در مورد آنچه وضور را واجب می۱کتاب الطهارة (باب (

ا دراز یا پھلو، یدن بر پشت، یابد، پس خوابی یم قوت مکرون شدن باد شیاحتمال ب
افتد،  یم یده شود، ویشکا و بالشت که اگر متّ ک یه، به طورکیا به حالت تیده و یشک
  ).باشد یوضو م ی نندهکش

 ].اند ردهکت یو ابوداود روا یث را ترمذین حدی[ا

ــةَ  )۲۰ـ ( ۳۱۹  ه، أَحــُد�م َذَكــرَ  إذا َمــسَّ « :جقالــت: قــال رســول اهللا  ،وعــن �رُْسَ
، وابوداود، والرتمذي، والنّسائي، وابنُ ماجة، والدارميُّ  .»أفليتوضَّ   .)١(رواه مالك، وأمحدُ

ھر «فرمود:  ج امبرید: پیـ گو ل(دختر صفوان بن نوفل) ـ  بُرسة) ۲۰( -۳۱۹
 » رد.ید وضو بگید و لمس نمود، بایشکش را دست یخو یتناسل ی از شما آله یکیگاه 

ت یروا یماجه و دارم ، ابنی، نسائی، احمد، ابوداود، ترمذکث را مالین حدی[ا
  ].اند ردهک

ق بن يلعّ  )۲۱ـ ( ۳۲۰
ْ
مـا  ه بعدَ ُجِل َذَكرَ عن َمِسّ الرَّ  جقال: ُسئِل رسوُل اهللا  ،وعن َطل

 بَْضـعٌة ِمنْـه«أ. قال: يتوضَّ 
َّ
رواه ابـوداود، والرتمـذي، والنسـائي، ورو ابـن  .»؟وَهْل هَو إال

َ : / ة،نَّ خُ اإلمامُ حميي السُ يماجة نحوه. قال الشَّ  ؛ ألِ ريرةَ أسلَ  نَّ هذا منسوخٌ ـدومِ  مَ أبا هُ  بعدَ قُ

 .)٢(طلْقٍ 

ه کسؤال شد  یفرد ی درباره ج خدا د: از رسولیگو س ی) طلق بن عل۲۱( -۳۲۰
ن لمس یا در اثر ایده، آیشکش را دست یخو یوضو گرفته و پس از آن عضو تناسل

 ر؟ یا خیند کش یش میردن، وضوک
 ی ه آلهکن است یند،) مگر جز اکش یش نمیر، وضویفرمود: (خ ج خدا رسول

ه از دست کھمچنان یعنیبدنش است ( یگر اعضایبسان د یز عضویاش ن یتناسل
ز، وضو ین یتناسل ی ند، از دست زدن آلهکش یگر بدن وضو نمید یدن اعضایشک

 ).ندکش ینم
  ].اند ردهکت یماجه روا و ابن ی، نسائیث را ابوداود، ترمذین حدی[ا

ح .، ابن یحسن صح :و قال ۸۲ح  یترمذ ،۱۸۱ابوداود ح  ،۶/۴۰۶مسنداحمد  ،۵۸ح ک مؤطا مال -١
 .۷۲۴ح  یدارم ،۴۷۹ماجه ح 

 ،۴۸۳ح  یترمذ ،ھذا الباب . یف یأحسن شئ رو :و قال ۸۵ح  یترمذ ،۱۸۲ابوداود ح  -٢
 .۴/۲۲مسنداحمد 
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بر عدم بطالن  یمبن س یت طلق بن علیث (رواین حدید: ایگو یم السنة ميحخ یش
ل بدان اشاره یه در ذک س رهیت ابوھری) با روایتناسل ی دن آلهیشکوضو، از دست 

به نزد  س یبعد از آمدن طلق بن عل س رهیه ابوھرکخواھد شد، منسوخ است، چرا 
به  یدر سال نخست ھجر س یطلق بن عل یعنیمان آورده است(یا ج خدا رسول

در سال  س رهیه ابوھرک یمان آورد، در حالیاب شد و ایشرف ج  خدمت رسول خدا
، خود ـ البته به گمان یخیر تاریم و تأخین تقدیمان آورده است. و ایا یھفتم ھجر

 ).است س یث طلق بن علیانگر نسخ حدیب ـ السنة ميح

اساس است، چرا  یب امالً ک، السنة ميحن اعتراض امام یه اکن است یقت ایالبته حق
توان به  ینم ،س رهیبر اسالم ابوھر س یطلق بن عله به صرف تقدم اسالم ک

ن و یل و براھیه با دالکرد، مگر آنکن یقیره، یبودن سماع طلق بر سماع ابوھر مقدم
گر معلوم یا با دالئل دیره بوده و یش از اسالم ابوھریه وفات طلق، پکقرائن، ثابت شود 

ه که احتمال دارد کره نسخ شده است، حال آنیت ابوھریث طلق با روایه حدکشود 
ت طلق یره با روایث ابوھریده باشد، و حدیره شنیث را بعد از سماع ابوھریطلق، حد

 منسوخ شده باشد. 
را  یزیم نسخ چکتوان ح ینم ینیو تخم ی، و قرائن حدسیپس صرفًا با دالئل ظن

، یق علمیده و دقیچیز (خصوصًا در مسائل پیشناخت در ھمه چ یه الگوکداد، چرا 
از  یم، و قرائن عارکن محی، و براھین، و دالئل قطعیقیا قرآن)علم و یمانند نسخ سنت 

ا یو » نیحدس و تخم«ا یباشد، » ظن و گمان«رآن، خواه یو احتمال است، و غ کش
اس قضاوت یتواند مق یعات میست، و نه شایدام قابل اعتماد نکچ یھ» و احتمال کش«

ه از منابع ک یر قطعی، و نه اخبار غید نه قرائن ظنریو عمل قرار گ یو شھادت و داور
 رسد.  یر مؤثق به ما میغ

 أحُد�م بيـدهِ إىل إذا أفىَض « :قال ،جوقد روى أبو هر�رة عن رسول اهللا  )۲۲(ـ ۳۲۱
يتوضَّ 

ْ
 ذَكِره ليَس بينَه و�ينها يشٌء فل

ْ
 .)١(رواه الشافعي والدارقطني .»أ

، مسنداحمد »ی لمس القبل و الدبرف یما رو«از باب  ۶ح یدار قطن،)۱۳-۱۲ص ( یمسند شافع -١
۲/۳۳۳. 

 

                                           



 ٣٣  گرداند) ) در مورد آنچه وضور را واجب می۱کتاب الطهارة (باب (

ه کنیاز شما، بدون ا یکیھرگاه «فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۲۲( -۳۲۱
د وضو ید، بایشکآن را دست  باشد، یاش پرده و حائل یتناسل ی و آله ف دستکان یم

 .»ردیبگ
 ].اند ردهکت یروا یو دارقطن یث را شافعین حدی[ا

ة رواه النِّسايئُّ و )۲۳ـ ( ۳۲۲   أنه لم يذكر:  :عن �رُْسَ
َّ
 .)١(»ليس بينه و�ينها يشء«إال

ن یرده است، البته با اکت یروا» بُرسة«ز از ین یث را نسائین حدی) ھم۲۳( -۳۲۲

 ی ف دست و آلهکان یه مکنی[بدون ا ،»بينها يشءو ليس بينه« ی جمله یه وکتفاوت 
 رده است.کر نکرا ذ ].باشد یاش پرده و حائل یتناسل

 »:یتناسل ی دن آلهیشکدست «رامون یپ شرح:
ف دست و کبا  یتناسل ی ه اگر دست زدن به آلهکن است یا یمذھب امام شافع 

م کشان حیوضو است. و در نزد ا ی نندهکرد، شیصورت گ یبدون پرده و حائل
 م را دارد. کن حیز ھمیزدن زن به شرمگاھش ن دست
 ی دن به آلهیشکه: دست کن است ینه این زمیفه در ایامام ابوحن کمسل یول
 ست. یوضو ن ی نندهکدام شکچ یمرد و زن، ھ یتناسل

فه است. یمطابق با مذھب امام ابوحن یتیز در رواین کامام احمد و امام مال کمسل
 است.  یامام شافع ین دو امام، مطابق رأیت دوم ایالبته روا

و » عبدا� ابن عمر«، »ابوهر�ره«، »�رُسة بنت صفوان«ث ی، حدیل امام شافعیدل
مسعود، عمار بن  ، ابنیث طلق بن علیحد فه،یل امام ابوحنیاست. و دل ش گرانید
 است.  ش گر بزرگان صحابهیاسر، و دی

مان، سعد ابن یفه بن ی، حذیو حضرات عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، عل
ن ی، عمران بن حصکاسر، انس بن مالی، عماربن یاشعر یوقاص، ابودرداء، ابوموس یاب

منگاه، با پرده و یو شرمگاه و نش یتناسل ی دن آلهیشکه دست کن باورند یبر ا ش و...
 .)٢(ستیوضو نی  نندهکحال شھردو  بدون پرده، در

ح » کره ...م ذکإذا مّس أحد«یت ه از ُبسرة با رواکرده بلکت نیروا» یإذا أفض«یی با عبارت نسا -١
 رده است.کنقل  ۱۶۳

 .۵۰، مؤطا امام محمد ص ۴۰ص۱اآلثار ج  یشرح معان -٢
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أ. ُ�َقِبُّل بعَض أزواِجه ثم يُصِ�ّ وال يتوضَّ  ج يبُّ قالت: اكَن انلَّ  ،وعن اع�شةَ  )۲۴ـ ( ۳۲۳
: ال يَ  ـرواه ابوداود، والرتمـذي، والنسـائي، وابـنُ ماجـة. وقـال الرتمـذيّ عنـد أصـحابنا  حُّ صِ

 ، رسـلٌ نادُ إبراهيم التيميّ عنها. وقال ابوداود: هذا مُ ، وأيضاً إسْ ةَ عن عائشةَ وَ رْ بحالٍ إسنادُ عُ

 .)١(وإبراهيمُ التيميّ مل يسمع من عائشة

د، یبوس یاز ھمسرانش را م یبرخ ج امبریپ«د: یگو ـ لـ شه ی) عا۲۴( -۳۲۳
از با یو راز و ن ستاد و مشغول عبادتیا یم د، به نمازید وضو نمایه تجدکنیآنگاه بدون ا

 .»شد یپروردگار م
د: در یگو  یاند. ترمذ ردهکت یماجه روا و ابن ی، نسائیث را ابوداود، ترمذین حدیا

ا اسناد یشه یچ حال اسناد عروه از عایا شوافع) به ھیث، ینزد اصحاب ما (اھل حد
ه کث مرسل است چرا ین حدید: ایست و ابوداود گویشه، ثابت نیاز عا یمیم تیابراھ
 رده است.کسماع ن یزیشه چیاز عا یمیم تیابراھ

، علماء و »ستن وضو از دست زدن به بدن برھنه زنکش« ی رامون مسئلهیپ شرح:
 با ھم اختالف نظر دارند: یشمندان اسالمیاند

ه به کنیدانند، مگر ا یر ناقض وضو میاحناف دست زدن به بدن زن را مطلقًا غ
ه دست زدن به کن است ینه، این زمیانجامد. قول مشھور شوافع در ایرت فاحشه بمباش

و  کوچکا یبدن زن مطلقًا ناقض وضو است، خواه آن زن بزرگسال و بالغ باشد، 
ن یا بدون شھوت. البته آنھا در ایا نامحرم، با شھوت باشد، یخردسال، محرم باشد، 

دن به بدن زن، بدون پرده و یشک ه دستکنیاند، و آن ا ز گذاشتهیرا ن ینه، شرطیزم
 حائل باشد.
زدن به بدن زن به سه شرط موجب بطالن  ه دستکن باور است یبر ا کامام مال

 شود: یوضو م
 زن بالغ و بزرگ باشد.  -۱
 گانه باشد. ینامحرم و ب -۲

د یبن سع ییحیضعف «گفته است:  ینیبن مد یو به نقل از عل ۸۶ح  یترمذ ،۱۷۹ابوداود ح  -١
ل یسمعت محمد بن اسماع«گفته است:  یز ترمذیو ن» یث و قال ھو شبه ال شئالقطان ھذا الحد

، ابن ماجه »ی ھذا الباب أحسن منهس فیو قال: ل ۱۷۰ح  یی، نسا»یثضعف ھذا الحدی] ی[البخار
 .۶/۲۱۰مسنداحمد  ،۵۰۲ح 

 

                                           



 ٣٥  گرداند) ) در مورد آنچه وضور را واجب می۱کتاب الطهارة (باب (

 رد. یشھوت صورت گ یدن از رویشکدست  -۳
موافق با  یتیه در رواکت نقل شده است ینه سه رواین زمیز در ایاز امام احمد ن

ش مطابق با مذھب امام ک، مسلیتیگر، موافق شوافع و در رواید یتیاحناف، و در روا
 است.  کمال

 دانند: یزدن به بدن زن را ناقض وضو نم ل دستیاحناف به دالئل ذ
 ه در باال بدان اشاره شد. ک ـ لـ شه یث حضرت عایحد الف)

 ه گفت: کاست  یمرو ـ لـ شه یو مسلم از حضرت عا یح بخاریدر صح ب)
سجده  ج امبریدم و چون پیخواب یم ج امبریپ یدر وقت نماز تھجد، من در جلو«

 ج ز بر اثر تلنگر آن حضرتینم و من نکم را جمع یزد، تا پاھا یرد، دستش را به من مک یم
 .»نمودم یش را جمع میخو یپاھا

 یثیتب حدکگر ی، مسلم، مجمع الزوائد، و دینسائ گر درید یریت با تعابین روایھم
 آمده است.

 د: یگو ـ لـ ام سلمه  ج)

 ی[معجم طبران »ال �دث وضوًءاو يقّبل ثّم �رج ايل الصالة )ج( اكن رسول اهللا«
  .اوسط]

خواست،  ینماز بر م ید، سپس به سویبوس یاز ھمسرانش را م یبرخ ج امبریپ
 رد. یبگ ییه وضوکبدون آن

امام  یقت رأینه وارد شده است. و در حقین زمیه در اک یگریشمار د یث بیاحادو 
، یر طبریان مفسران، ابن جریه را از مین نظریتر است. و ھمیکفه به صواب نزدیابوحن
 اند.  قرار داده یز راجح و قویر، نیثکو ابن 

ب یھدف خط :»وقال الرتمذي: اليصح عند اصحابنا حباِل اسناد عروةعن اع�شه«
ن سخن، قول امام ید اییدر تأ یث باب است. ویف حدین عبارت تضعیاز آوردن ا یزیتبر

ه امام کنقل نشده، بل ین قولیچن یه در ترمذکرده است، حال آنکرا نقل  یترمذ

النّه ال يصّح عندهم االسناد «ف نموده است: یگونه تضع نیث را بدین حدیا یترمذ
 ».حبال

 ت شده است:یق روای، از دو طرـ لـ شه یحضرت عاث یبه ھر حال حد
 شه.یثابت، از عروه، از عا یب بن ابیق حبیاز طر  -۱

 



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٣٦

  .شهی، از عایمیم تیق ابوروق، از ابراھیاز طر -۲
ق را به یطرھردو  ،ی) و امام ترمذیزیب تبری(خط حیاة المصابکمش ی سندهینو

شه یسماع عروه از عاه کاند:  نخست گفته ی اند. و در مرحله ف نمودهیتضع ینوع
شگامان یداران و پ هیفن رجال و طال یه علماکن است یقت ایحق یست. ولیح نیصح

بن  عروةه کندارند  ینه با ھم اختالف نظرین زمیت، در ایت و درایروا ی شتاز عرصهیپ
 رده است. کث سماع یحد ـ لشه ـ یشه) از عایعا ی ر (خواھر زادهیزب

شه موجود یبر سماع عروه از عا یمبن یاتیز روایو مسلم ن یح بخاریدر صح یحت
 است. 
ف است یث باب ضعیه حدکاند  دهین عقیبر ا ی، و امام ترمذاةکمش ی سندهیز نویو ن

ث مرسل است. امام یرده است و حدکرا سماع ن یثیشه حدیاز عا یمیم تیه ابراھکچرا
بودن آن  فیم به ضعکداند و ح ین سند را منقطع میا یز ھمانند امام ترمذیابوداود ن

 نموده است. 
از آن حذف شده  یصحاب یه راوک یثیث ُمرسل (ھر حدیه حدکد دانست یبا یول
ان شده است، حجت یث بیتب علوم حدکه در ک یطیدر نزد احناف بنا به شرا ).باشد

 باشد.  یم
ان شده است. امام یز بیبه صورت متصل ن یث در دارقطنین حدین، ھمیعالوه از ا

 سد: ینو یث مین حدیر اکدر سنن خود پس از ذ یدارقطن
الروق، عن ابراهيم  و قد روي هذا احلديث معاو�ة ين هشام عن اثلوري، عن ايب«

 .)١(»اتلي�، عن ابيه عن اع�شة، فوصل اسناده

  ،اسوعن ابن عبَّ  )۲۵ـ ( ۳۲۴
َ
َكِتفاً ثمَّ َمَسـَح يـَدُه بِمْسـٍح اكن  جَ�َل رسوُل اهللا قال: أ

 .  .)٢(رواه ابوداود، وابنُ ماجةحتته، ثم قاَم فَص�َّ

 ی از گوشت شانه یمقدار ج امبرید: پیگو ـ بـ عباس  ) ابن۲۵( -۳۲۴
رش قرار داشت، دستانش را یه در زک یرا) خورد، سپس با جامه و پالس ی(گوسفند

ه با کبرخاست و نماز خواند (و وضو ھم نگرفت. پس ثابت شد  یگاه از جا رد آنکز یتم
 ).گردد یشوند، وضو واجب نم یه با آتش پخته مک ییزھایخوردن چ

 .۱۸۲ص ۱اعالء السنن ج -١
 .۴۸۸ابن ماجه ح  ،۱۸۹ابوداود ح  -٢

 

                                           



 ٣٧  گرداند) ) در مورد آنچه وضور را واجب می۱کتاب الطهارة (باب (

 ].اند ردهکت یماجه روا ث را ابوداود و ابنین حدی[ا

ّم سلَمةَ  )۲۶ـ ( ۳۲۵ 
ُ
منه، ثـم  نْباً َمْشِوّ�اً فأ�َل جَ  ج يبِّ �ُت إىل انلَّ ها قالت: قرَّ �نَّ  ،وعن أ

. الة ولم يتوضَّ قام إىل الصَّ 
ْ
 .)١(رواه أمحدأ

 ی ان شدهیبر ید: به رسم تعارف، پھلویگو ـ لـ ) ُام سلمه ۲۶( -۳۲۵
 یز از آن خورد، سپس از جاین ج آوردم؛ آن حضرت ج امبریپ یرا) برا ی(گوسفند

 برخاست و نماز خواند و وضو ھم نگرفت. 
 ].رده استکت یث را احمد رواین حدی[ا

 ب من ھذا الوجه.یح غریحسن صح :و قال ۱۸۲۹ح  یترمذ ،۶/۳۰۷ مسنداحمد -١

 

                                           





 

 

 

 سوم فصل

 هَ قال: أشْ  ،عن أيب رافع )۲۷ـ ( ۳۲۶
َ
ـ جي لرسول اهللا ْشوِ ُد لقد كنُت أ اة، ثـمَّ َ�ْطَن الشَّ

 .)١(رواه مسلمأ.  ولم يتوضَّ َص�َّ 

دل و جگر  ج خدا رسول ید: سوگند به خدا! خودم برایگو س ) ابورافع۲۷( -۳۲۶
خواند  یخورد) و سپس نماز م یز از آن مین ج ردم (و آن حضرتک یان میگوسفند را بر
 گرفت. یو وضو ھم نم

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

هِديْت هل شاٌة، فجعلها يف الِقْدر، فدَخَل رسوُل اهللا  ،وعنه )۲۸ـ ( ۳۲۷ 
ُ
فقـال:  جقال: أ

ْهدِ » ؟ما هذا يا أبا رافع«
ُ
� «فطبختُها يف الِقْدر. قال:  !اهللايَْت نلا يا رسوَل فقال: شاٌة أ

ْ
نـاِول

راَع. ثمَّ قال: »!اذّلراَع يا أبا رافع ُه اذِلّ راَع اآلخر«، فناوتلْ � اذِلّ
ْ
، فناوتُله اذلراَع اآلخر. »ناِول

: جإنما للشاِة ِذرااعن. فقـال هل رسـول اهللا  !جفقال: يا رسوَل اهللا ». ناول� اآلخر«ثم قال: 
  تَّ ك لو سكَ أَما إنَّ «

َ
 ما سكتَّ نل

ً
 فذرااع

ً
اُه، وغَسـل ثمَّ داع بماٍء فتمضمض فَـ». اوتَل� ذرااع

 أطراَف أصابِ 
َ
، ثم اعَد إيلهم، فوَجد عنَدهم حل  ماً بـارداً، فَ عه، ثمَّ قام فَص�َّ

َ
َ�ـَل، ثـم َدَخـل أ

 .)٢(رواه أمحدماًء.  املسجَد فص�َّ ولم يَمسَّ 

ه و یگوشت) گوسفند به رسم ھد ی(مقدارد: به من یگو س ) ابو رافع۲۸( -۳۲۷
به نزدم آمد و  ج امبریقرار دادم، تا پخته شود. پ یگیتحفه داده شد. و آن را در د

از گوشت) گوسفند  ی! (مقدارج خدا رسول یست؟ گفتم: این چیفرمود: ابورافع! ا
 گ قرار دادم، تا بپزد. یز آن را در دیه به ما داده شده، و من نیه به رسم ھدکاست 

شان یاور. من بازو را به ایم بیاز آن گوسفند برا ییابورافع! بازو یفرمود: ا ج امبریپ
 ج ز به حضرتیدوم گوسفند را ن یار. بازویگر را بید یدادم. دوباره فرمودند: بازو

» راویگر را بید یبازو«فرمودند:  ردند وکبازو  یبار سوم تقاضا یبرا ج امبریدادم. پ

 .)۳۵۷ -۹۴ح ( ۲۷۴/  ۱مسلم  -١
 .۶/۳۹۲مسنداحمد  -٢

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٠

دو  یھر گوسفند یعنی! مگر ھر گوسفند چند بازو دارد (ج خدا رسول یمن گفتم: ا
 !ز آن دو را به شما دادم)یبازو دارد و من ن

(و  یردک یو امتثال امر و فرمان م یشد یفرمود: اگر تو خاموش م ج خدا رسول
(ھر  یماند یت و خاموش مکه تو ساک یه بازوھا تمام شده است) تا مادامک یگفت ینم

 یم بازویگر و پشت سرھم، برایدیکو به دنبال  یاپیخواستم) به صورت پ یه من مکبار 
 . یداد یگوسفند م

د. و دھان و انگشتانش را با آن شست. یرا طلب ی(ظرف) آب ج امبریپس از آن پ
ه از نماز فارغ شد، به نزد کنیرد) نماز خواند و بعد از ایبگ ییه وضوکسپس (بدون آن

ه نزد آنان بود تناول ک یسرد ی ان شدهیاش بازگشت و از گوشت بر و خانوادهابورافع 
د، وارد مسجد شد یش را بشویا دست و دھان خویرد، و یبگ ییه وضوکنیفرمود و بدون ا

 ش را خواند. یو نماز خو
 ].رده استکت یث را احمد رواین حدی[ا

  )۲۹ـ ( ۳۲۸ 
َّ

 .)١(إىل آخره» ماءٍ  بِ اَع ثم دَ «يذكر  ه لم�نَّ  ورواه ادلار� عن أيب ُعبيد إال
رده و کت یروا »ما سكت«د، تا یاز ابوعب یث را دارمین حدی) و ھم۲۹( -۳۲۸

 رده است. کرا نقل ن ..».ثم دعا فتمضمض فاه« ی جمله

يبُّ  ،وعن أ�س بن مالٍك  )۳۰ـ ( ۳۲۹
ُ
نـا حلمـاً  قال: كنُت أنا وأ

ْ
وأبو طلَحَة ُجلوساً، فأ�ل

 وُخزباً، ثمَّ دَعوُت بوضوٍء، فقاال: لَِم تتوضَّ 
ُ
ـفقلُت: هلذا الطعاِم اذلي أ�َ  ؟أ نا. فقـاال: أتتَوضَّ

ْ
أ ل

يِّ من ال  منه َمن ُهَو َخٌ� ِمنكلْم يتوضَّ  ؟!باتطَّ
ْ
 .)٢(رواه أمحد .أ

د بن یو ابوطلحه (زعب) ک(بن  ید: من و ُابیگو سک ) انس بن مال۳۰( -۳۲۹
گاه من  م، آنیم و از گوشت و نان خوردینشسته بود یدر مجلس ش )یسھل انصار

 یگفتند: وضو برا ـ بـ و ابوطلحه  یدم. ُابید وضو طلبیتجد یآب را برا یظرف
ه آنھا با آتش پخته کم (چرا یبا ھم خورد کنیه ھم اک ییچه؟ گفتم: به خاطر غذا

 ).گردد یشوند، وضو واجب م یه با آتش پخته مک ییزھایاند و با خوردن چ شده

 .۲/۴۸مسنداحمد  ،۴۴ح دارمی  -١
 .۴/۳۰مسنداحمد  -٢

 

                                           



 ٤١  گرداند) ) در مورد آنچه وضور را واجب می۱کتاب الطهارة (باب (

ه ک؟ آنیریگ یزه وضو مکیو پا کپا یھا یا از خوردن مواھب و روزیآن دو گفتند: آ
وضو نگرفته است  ییزھاین چی) از خوردن چنج خدا رسول یعنیاز تو برتر و بھتر بود (

 ).یو اقتدا ورز یشان تأسیز مناسب است به ایتو ن ی(پس برا
 ].رده استکت یث را احمد روایحد نی[ا

ـُجـُ�بْلُة الرَّ  :، اكن يقولبوعن ابُن عمر  )۳۱ـ ( ۳۳۰ ها بيـده مـن ِل امرأتَـه وَجسُّ
، والشافعي .ضوءُ يه الوَ لَ عَ ها بيدهِ، �َ سَّ ه أو جَ امرأتَ  َل بَّ الَمسة. وَمن �َ المُ   .)١(رواه مالكٌ

دن مرد به زن از یبوسه و دست مال«فرمود:  می ـ بـ ) ابن عمر ۳۱( -۳۳۰

ا ابن یداخل است، گو »اَو المستم النساء« یه قرآنیدر تحت آ یعنیمالمسه است ( ی زمره

تُمْ «آن از قرائت  یو براکند  می بر لمس با دست محمول را »المستم«عمر   »اوملََسْ
فقط به لمس با دست اختصاص » لمس«د: اطالق لفظ یگو یو مکند  می استدالل

ا او را با دستش بمالد، بر او وضو واجب یزنش را ببوسد، ھرکس  رو نیابد) از ای یم
 گردد.  یم

  ].اند ردهکت یروا یو شافع کث را مالین حدی[ا

فقط جماع » اوالمستم النساء«ه مراد از کن است یفه ایمذھب امام ابوحن شرح:

 است.  یھمبستره از جماع و یناک »ملَستم«ا ی »المستم« ی ) است، و واژهی(مقاربت جنس
 د: یگو یم یر طبریابن جر

ه ک ج امبرین خبر وارده از پیل صحت ایتر است، به دل یکبه صواب نزد ین رأیا«
  .»ردیه وضو بگکآن یخواند، ب یماز مد و سپس نیبوس یش را میاز زنان خو یشان برخیا

شقراوالن یداران و پ هیاز طال یکیاز مفسران ماھر و خبره و  یکیه کز یر نیثک و ابن
ح داده است، یرا ترج ین رأیز ایاست، ن یق علوم و مسائل قرآنیر و تحقیتفس ی عرصه
ه از کنیبر ا یثابت است، مبن ج امبریاز شخص پ یشمار یث بیات و احادیه رواکچرا 

 ند. کش یدن زن، وضو نمیشکبوس و دست 
چ یھدن زن، و نقض وضو، یشکو دست   لمس ی قت؛ در خصوص مسئلهیو در حق

ه در مقابل آنھا، بر عدم وجوب وضو، کوجود ندارد، بل ج امبریاز شخص خود پ یتیروا
و  یر طبریحافظ ابن جر یموجود است. حت ج امبریاز شخص خود پ یادیدالئل ز

 .۱۱ص  یمسند شافع ،۶۴تاب الطھارة ح ک: کمال مؤطا -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٢

ه ماھر و دانا به ک یسک(ـ بـ عباس  ح، قول ابنین، با سند صحیگر بزرگان مفسرید
 یه وکرده کرا نقل  ).است یاسرار و رموز قرآنن، و حقائق و دقائق، و یاصول و مواز
 گفته است: 

 »است، نه لمس به دست. یمراد جماع و ھمبستر» المستم النساء« ی هیدر آ«

 مرَ إُجِل الرَّ  اكن يقول: ِمْن ُ�بْلةِ  ،مسعود وعن ابن )۳۲ـ ( ۳۳۱
َ
 .)١(رواه مالكٌ تَه الوضوُء. أ

بوسه گرفتن مرد از زنش، وضو از «فرمود:  می وستهیمسعود پ ) ابن۳۲( -۳۳۱
 »گردد. یواجب م

 ].رده استکت یروا کث را مالین حدی[ا 

  ،وعن ابن عمر )۳۳ـ ( ۳۳۲ 
َ
مـن اللَّْمـِس،  ةَ ، قـال: إنَّ الُقبْلَـسعمر بن اخلطاب،  نَّ أ

 .)٢(وا منهاؤُ ضَّ وَ تَ �َ 
گرفتن از زن، از لمس  گفت: بوسه س د: عمریگو ـ بـ ) ابن عمر ۳۳( -۳۳۲

لفظ لمس  داخل است، و اطالق» اَوالمستم النساء« یه قرآنیدر تحت آ یعنیاست (
از شما زنش را  یکیپس ھرگاه  ).ابدی یگرفتن اختصاص م فقط به لمس با دست و بوسه

 رد. ید وضو بگید، بایبوس
  ].رده استکت یروا یث را دارقطنین حدی[ا

است، و طبق قواعد  ش ث، موقوف بر صحابهین احادیه مشخص است، تمام اکچنان
روبرو شد، به عنوان  گر،ید ی ار صحابهک، با خالف و انی، ھرگاه قول صحابیثیحد

د در جستجو ین صورت مجتھد بایست، و در اید آن واجب نی، تقلیاجماع ی مسئله
ح یه در آن وجود دارد باشد، اگر عامل ترجک یادت قوتیھا به ز از گفته یکیح یترج

ن مسئله یه به اکنصورت، آنیر ایافته، واجب است، در غیح یرجده شد، عمل بر قول تید
از دو  یکیقول، در انتخاب  یکغالب گمانش به صحت  ی صلهیدچار شده است، با ف

 قول مختار است. 

 .۶۵مؤطا مالک: کتب الطھارة ح  -١
 .»ینقض الوضوءصفة ما «. باب  ۳۷ی ح دار قطن -٢

 

                                           



 ٤٣  گرداند) ) در مورد آنچه وضور را واجب می۱کتاب الطهارة (باب (

 ج امبریه از شخص خود پکشود چرا  یافته میح، یز عامل ترجین مسئله نیو در ا
ه کآن یخواند، ب ید، و سپس نماز میبوس یش را میاز زنان خو یشان برخیه اکثابت است 

 رد.یبگ وضو

 :جقال: قال رسوُل اهللا  ،عن تميم ادلارّي  ،وعن عمر بن عبد العز�ز )۳۴ـ ( ۳۳۳ 
عْ من متيم روامها الدارقطني، وقال: عمر بن عبد العزيز مل يَسمَ  .» دٍم سائٍل ضوُء من لُكِّ الوُ «

 .)١(د جمهوالنويزيدُ بن حممَّ اريِّ وال رآه، ويزيدُ بن خالد، الدَّ 
گفت:   یه وککند  می تی، روایم داریز از تمی) عمر بن عبدالعز۳۴( -۳۳۳

 .»گردد یواجب م یو روان یر خون جاروضو و طھارت از ھ«فرمود:  ج خدا رسول
 یم داریز، نه تمیرده و گفته است: عمر بن عبدالعزکت یروا یث را دارقطنین حدی[ا
د بن محّمد (ھر دو یزیدبن خالد، و یزیث نموده است. و یسماع حد یده و نه از ویرا د

  ].) مجھول ھستندیباشند، افراد یث مین حدیه در سلسله سند اک
 ی نندهکاز ھر قسمت بدن خارج شود، ش یدر نزد احناف، ھرگونه نجاست شرح:

 . یرمایا به سبب بیعادت باشد  یه خروج نجاست از روکوضو خواھد بود، برابر است 
ه از ھر قسمت بدن خارج کو زردآب  کشدن خون، چر پس در نزد احناف خارج

را داشته باشد، وضو را  یزگکیو پا کیم پاکه حکد یتجاوز نما ییگردد، و به جاھا
از  یین جایان داشته باشد و به چنیرون آمده و جریه از بدن بک یند. پس خونکش یم

وضو است  ی نندهکباشد، ش یفرض ما غسل یه شستن آن ھنگام وضو کبدن برسد 
 گر. ید ییا از جاید یرون آیب ینین خون از بیه اککند  نمی یفرق

 فه است. یامام ابوحن کز مطابق با مسلیمذھب امام احمد حنبل ن
ه ھم کوضو است  ی نندهکش یه فقط نجاستکن باور است یبر ا کامام مال یول

 درار و مدفوع. نجاست، معتاد باشد و ھم محل خروجش، مانند ا
د، ناقض وضو یآ یرون میگر بید ییا از جای ینیه از بک ین، استفراغ و خونیبنابرا

 ست. یه محل خروج آنھا معتاد نکست، چرا ین
ن معتاد یکاست، ل یه معتادبودن مخرج ضرورکده است ین عقیبر ا یو امام شافع

عالوه  یر معتادیغ یزھایست. لذا اگر از دو راه انسان چین یبودن خارج شونده، ضرور
ناقض  یرون شود، در نزد امام شافعیم و... بک، باد شی، ودی، مذیادرار، مدفوع، من از

 .»الوضوء من الخارج«باب  ۲۷ی ح قطن دار -١
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عالوه از ادرار و مدفوع  ییزھاین چیچن که در نزد امام مالک یوضو خواھد بود. در حال
 ست. یعادت ن یه خارج شونده، معتاد و از روکست، چرایو... ناقض وضو ن

شدن  ه خارجکه با ھم اتفاق نظر دارند ین قضی) بر ایو شافع کام (مالامھردو  اما
 ست. یوضو ن ی نندهکر دو راه انسان، مانند استفراغ، خون و... شینجاست از غ

ث یف آن پرداخته است، به احادیبه تضع یه دارقطنک یثیاحناف عالوه از حد
ن یاستدالل آنھا در ا یقت مبنایه در حقکاند  استدالل جسته یگریشمار دیح و بیصح

 ث باب. یث است، نه بر حدین احادینه، بر ایزم
 شود:  یث اشاره مین احادیل به چند مورد از ایدر ذ 

 د: یـ گو لشه ـ یعا -۱

َمن اَصابه يقٌء او راُعف، او قَلٌس، او مذٌي فلينرصف، فليتوّضأ ثم «فرمود:  ج امبریپ
 ماجه]  [ابن »يلنب يلع صالته وهو يف ذلك ال يتلكم

 یا استفراغ بر ویاش خون روان شد،  ینیا از بیرد، کس در نماز استفراغ کھر «
رون شده، و مجددًا یش بید از نماز خوید، بایرون آیب یاش مذ  یا از آله تناسلیند، وکغلبه 
نگفته  ین اثنا سخنیه در اک یند، البته به شرطکرد. سپس بر نمازش بنا یگ وضو
 .»باشد

 گفت:  س ه ابودرداءککند  می تیطلحه روا ین ابمعدان ب -۲

قاَء فتوضأ، فَلقيُت ثو�ان يف مسجد دمشق، فذكرُت ذلك هل، فقال  ج اّن رسول اهللا«
 ] ی[ترمذ »صدق انا صببُت هل وضوءه

د:) من در مسجد دمشق یرد، سپس وضو گرفت (معدان گوکاستفراغ  ج خدا رسول
 س گفت: ابودرداء یان گذاشتم. ویبا او در م ن موضوع رایردم و اکبا ثوبان مالقات 

 ختم. یر ج خدا رسول یه من خودم، آب وضو را براکراست گفته، چرا 
 د: ینافع گو -۳

لم و اكن اذا رعف، انرصف فتوضأ ثّم رجع فب� ،ـ بـ اّن عبدا� بن عمر «
 ، مؤطا امام محمد] ک[مؤطا مال .»يتلكّم

شد، از نماز  یخون دماغ م ی چون در نماز، دچار عارضه ـ بـ عبدالله بن عمر 
ن فاصله با ینمود و در ا یگرفت سپس برگشته و بر نمازش بنا م یرون شده و وضو میب
زد. یسخن نم یسک
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 ء)آداب مستراح (بیت الخال



 

 

 

 اول فصل

َط فـال إذا أتَيـتُم الغـائِ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وب األنصاريعن أيب �يُّ  )۱(ـ  ۳۳۴ 
 َ َ لُ قبِ تَ سْ � قوا أو غَ رُ ْدبِ تَ سْ وا الِقبلَة، وال � ُ�واوها، ول�ْن رَشِّ ـ». ِرّ يخُ اإلمـامُ متفق عليـه. قـال الشَّ

وي:أسَ ا يف البُنيان، فال بَ حراء؛ وأمَّ : هذا احلديث يف الصَّ /نة، حميي السُّ   .)١(ملِا رُ

حاجت  یفرمود: چون به قضا ج امبرید: پیگو س یوب انصاریابوا )۱( -۳۳۴
 د. ینیا غرب بنشیه رو به شرق کد بلینیا پشت به قبله ننشید رو به قبله یرو یم

  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

باز اعم از  یفضا ث مربوط به صحرا (وین حدیم اکد: حیگو السنة ميح خ بزرگوار،یش
ز یباز ناجا یدر فضاھردو  استقبال و استدبار، یعنیباشد  یم ).وه و جنگل و..کدشت و 
ن مطلب یل داّل بر ایث ذیز است و احادیجا .)(شھر و روستا و.. یدر آباد یاست ول
 است. 

قـال: اْرتَقيْـُت فـوَق بيـِت حفصـَة بلعـض  ،بعن عبد اهللا بن عمـر  )۲ـ ( ۳۳۵
ـقْ تَ ْسـالقبلـة مُ ُمسـتَدبَِر يقيضـ حاجتَـُه  جاهللا  رسوَل  حاجيت، فرأيُت  ام. متفـق ِبَل الشَّ

 .)٢(عليه
 ی از بام خانه یارکانجام  ید: برایگو ـ بـ ) عبدالله ابن عمر ۲( -۳۳۵

رفتم در  باال ج امبر اسالمیپ ی(ھمسر گرام ـ لـ (خواھرم) حضرت حفصه 
 یالمقدس) برا تیشام (ب ی) پشت به قبله و رو به سوجامبر (یه پکدم ین اثنا دیھم

 حاجت نشسته است.  یقضا
 ].اند ردهکت یومسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ابن  ،۲۲-۲۰نسایی ح  ،۸ترمذی ح  ،۹ابوداود ح  ،)۲۶۴-۵۹ح ( ۱/۲۲۴مسلم  ،۳۹۴بخاری ح  -١
 .۵/۴۱۷مسنداحمد  ،۳۱۸ماجه ح 

ر کذ» عبةکال» «القبلة«ی و به جا ۱۱ح ی ترمذ ،)۲۶۶-۶۲ح ( ۱/۲۲۵مسلم  ،۱۴۸ح  بخاری -٢
 .۲/۱۲مسنداحمد ، رده استک

                                           



 ٤٧  )»بیت الخالء«) آداب مستراح ۲باب (کتاب الطهارة (

  جا ـ يع� رسوَل اهللا انَ هَ قال: �َ  ،وعن سلمان )۳ـ ( ۳۳۶
َ
َ ـ أ ستَقِبل الِقبلَة لغـائٍط أو ْن �

، أو أن �سـتَنيَج برجيـٍع �ستنيِجَ بايلَم�، أو أن �ستنيَج بأقلَّ من ثالثِة أحجارٍ بَْول، أو أْن 
 .)١(أو بَعْظٍم. رواه مسلم

ه به کرده است کن منع یما را از ا ج امبرید: پیگوس  )ی) سلمان (فارس۳( -۳۳۶
ا با دست راست، یم، و ینیا پشت به قبله) بنشیحاجت رو به قبله ( یھنگام قضا

متر از سه سنگ که در استنجاء کنیا ایم و یم و استنجاء بزنیز نمائیرا تمشتن یخو
امل، حاصل ک یزگکیمتر از سه سنگ، طھارت و پاکه غالبًا در کم، (چرا ینکاستفاده 

از یش از سه سنگ نیطھارت ب یه براکشود، پس چنانچه شخص احساس نمود  ینم
ه به کنیو ما را منع نموده است از ا ).ندکص و ضرورت خود عمل یدارد، بر حسب تشخ

ه کم (چرا یوانات و استخوان استنجاء نمائیم و با مدفوع حینیحاجت نش یقضا
برخوردار  یعت و فطرت سالمیه از طبک یاء از نظر ھر انسانینگونه اشیاستنجاء با ا

ه کن است یدر مورد استنجاء ا یلک ی نادرست و نامناسب است، و قاعده یارکباشد، 
رامت نداشته باشد، به ک یه از لحاظ شرعکدرست است  ییزھایتنجاء فقط با آن چاس

د ھم نباشد، و مضر و ینباشد، نجس و پل یچ موجود و مخلوقیھ یعنوان مثال غذا
 ).ز نباشدیانبار نیز

  ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

حراء قال الشيخ االمام حمي« شرح: رامون رو به قبله یپ»: ...السنة، هذا احلديث يف الصّ
گر یبا ھمد یشمندان اسالمیحاجت، علماء واند یا پشت به قبله نشستن در زمان قضای

باشد، چرا  یات میبر اختالف روا ین اختالفات مبتنیه در اصل، اکاختالف نظر دارند 
مختلف و  ش و صحابه ج خدا ث وارده از رسولیات و احادینه رواین زمیه در اک

 ن مذاھب اشاره خواھد شد: یز به مشھورترینجا نیباشد و در ا یگوناگون م
ز است، خواه در یبه طور مطلق ناجاھردو  ا پشت به قبله نشستن،یرو به قبله  -۱

 کن مسلی(شھر و روستا)، ا یا در آبادیوه و َدمن) باشد کباز (دشت و  یفضا

، یم نخعیبراھ، مجاھد، ارساقة بن مالك، یوب انصاریمسعود، ابوا ره، ابنیابوھر
فه، امام ی، امام ابوحنیان ثوری، سفیسان، عطاء، ابوثور، امام اوزاعکیطاوس بن 

 .۵/۴۳۹مسنداحمد  ،۴۱ح  یینسا ،۱۶ح  یترمذ ،۷ابوداود ح  ،)۲۶۲ -۵۷ح ( ۱/۲۲۳مسلم  -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٨

 کمسل یتیو در روا / هیمی، ابن تی، ابن حزم ظاھریبانیمحمد بن حسن ش
 باشد. می زیامام احمدبن حنبل ن

ا یباز باشد  یز است، خواه در فضایجاھردو  ا پشت به قبله نشستنیرو به قبله  -۲

 شی ، داود ظاھرر�يعة الرأير، یشه، عمرو بن زبیعا کن مسلی. ایدرآباد
 باشد.  یم

ھردو  یز، و درآبادیباز ناجا یدر فضاھردو  ا پشت به قبله نشستن،یرو به قبله  -۳
، امام ک، امام مالیعباس، عبدالله بن عمر، عامر شعب کن مسلیز است. ایجا

 باشد.  یامام احمد م کمسل یتیو در روا ش هی، و اسحاق بن راھویشافع
درست، و در  یز و پشت به قبله درآبادیرو به قبله نشستن به ھر صورت ناجا -۴

قول امام  یتیوسف و در روایامام ابو کن مسلیباز نادرست است. ا یفضا
 باشد.  یز میفه نیابوحن

ز، و ی) ناجایباز و چه در آباد یرو به قبله نشستن به ھر صورت (چه در فضا -۵
ن قول از امام احمد منقول یز است، ایقبله نشستن در ھر صورت جا پشت به

 ن باورند.یز برایاز اھل ظاھر ن یاست و گروھ
ن یه در اکباشد، چرا یات میبر اختالف روا ین اختالف، در اصل، مبتنیبه ھر حال ا

شان مختلف و گوناگون است. یبزرگوار ا ی و صحابه ج خدا ات وارده از رسولینه روایزم
ان علماء یه میعل عبه جزو مسائل متفقکم و بزرگداشت یه تعظکرد کد فراموش یاما نبا
ه شده به کق ید ھر فرد مسلمان به ھر طریرو با نیاست، از ا یشمندان اسالمیو اند

 ی و اسائه یاحترام یب یعبه به نوعکاحترام گذارد و نگذارد به  یالھ یھا شعائر و نشانه
گمان  یب ،را بزرگ دارد یالھ یھا ھا و نشانه عائر و برنامهشھرکس  هکادب شود، چرا 

 دل او و خوف و ھراسش از خدا است.  یزگاریپرھ ی بزرگداشت آنھا، نشانه

 ].دینیا غرب بنشیحاجت رو به شرق  یقضا یه براک[بل»: َول�ْن رّش قوا او غّر�وا«
ه در آنجا، قبله در کمنوره است، چرا  ی نهیمد ییایت جغرافیم مربوط به موقعکن حیا

ا یآنھا در سمت مشرق  ی ه قبلهک ییھا نیرو سرزم نیسمت جنوب واقع است. از ا

 یقضا یبرا یعنیمفرما است. کح »جّنبوا او شّملوا«م کمغرب واقع است، در آنجا ح
م، احترام و بزرگداشت که در اصل علت حکد. چرا ینیا شمال بنشیحاجت رو به جنوب 

 ا مغرب. یمشرق  ین به سوردکعبه است، نه روک

 



 ٤٩  )»بیت الخالء«) آداب مستراح ۲باب (کتاب الطهارة (

 «إذا َدخَل اخلَالَء يقوُل:  جقال: اكن رسوُل اهللا  ،وعن أ�ٍس  )۴ـ ( ۳۳۷ 
َ
 للَّ أ

َ
عـوُذ ُهـمَّ إِ�ّ أ

 .)١(متفق عليه». بَك من اخلُبُِث واخلَبائِِث 

 یخواست به محل قضا یعادت داشت، چون م ج امبرید: پیگو س ) انس۴( -۳۳۷

پروردگارا! از شر  »اخلبائثو الّلهّم اّ� اعوذ بك من اخلبث«فرمود:  یحاجت وارد شود، م
 برم.  یِد نر و ماده، به تو پناه میث و پلیخب یھا طانیش

  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
ه کن است ینر و ماده، ا یھا طانیاز شر ش ینکن امایعّلت پناه بردن به خدا در چن

ھا  یشتر با آلودگینت ھستند، بید و مضر و بدطیث و پلیخب ین خود موجوداتیاطیچون ش
ن یشتر در چنیف مناسبت و محبت و انس و الفت دارند و بیثکث و ین خبکو اما

 تجمع ینکن امایاست، عالقمند و مشتاق ھستند، و در چن یانون آلودگکه ک ییھا انکم
شف عورت، کو در زمان  پردازند یت انسان میحاجت به آزار و اذ یو در زمان قضاکنند   می

دھد تا در  یم میش تعلیبه امت خو ج امبرین جھت پینند، از اک یم یان بازیبا عورت آدم
ن نر و ماده یاطیر و عبادت خدا است و نه نزول فرشتگان، از شر شکه نه ذک یین جاھایچن

و مضر و  دیث و پلیمنان خبیان آن اھریز آنھا را از شر و زین أل یبه خدا پناه برند تا خدا
 ش مصون و محفوظ دارد. ینت در پناه و حفاظت خویبدط

باِن باِن، وما يُعـذَّ هما يلُعذَّ إنَّ «، فقال: بَقرْب�ِن  ج يبُّ انلَّ  قال: َمرَّ  ،اسبَّ وعن ابن ع )۵ـ ( ۳۳۸
َ يف كب�؛ أمَّ  ـسترَُت من ابلَْول ـ و� روايٍة ملسلم: ال �ستَ�ُه من ابلَْول ا أحُدهما فاكَن ال � ا ـ؛ وأمَّ

َرَز يف لِكّ قرب واحدةً. َف�، ثم غَ ْص نِ ها بِ قَّ شَ ًة رَطبًَة، فَ �دَ رِ ثم أخَذ جَ » ميَمةاآلَخر فاكن يميش بانلَّ 
 .)٢(متفق عليه». َف عنُهما ما لم َ�يْبَساه أن ُ�فَّ لعلَّ «قالوا: يا رسول اهللا! لَِم َصنْعَت هذا؟ فقال:

ن یا«فرمود:  رد وکبر دو قبر گذر  ج امبرید: پیگو ـ بـ عباس  ) ابن۵( -۳۳۸
ه کالبته  یشوند (آر ینم بزرگ، عذاب یشوند و به نظر شما به خاطر گناھ یدو، عذاب م

  ).اند، بزرگ و سترگ است ن گورھا خفتهیه در اک ین دو نفریعذاب ا

ابن  ،۱۹ح  یینسا ،۵ح  یترمذ ،۴ابوداود ح  ،)۳۷۵ -۱۲۲ح ( ۱/۲۸۲مسلم  ،۱۴۲ح  یبخار -١
 .۳/۹۹مسنداحمد  ،۶۶۹ح  یدارم ،۲۹۸ماجه ح 

ابن  ،۳۱ح  یینسا ،۷۰ح  یترمذ ،۲۰ابوداود ح  ،)۲۹۲ -۱۱۱(ح  ۱/۲۴۰مسلم  ،۲۱۶ح  یبخار -٢
 .۲۲۵/ ۱مسنداحمد  ،۷۳۹ح  یدارم ،۳۴۷ماجه بصورت مختصر ح 

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥٠

سخن  یگرید رد، و آنک یزه نمکیو پا کاز آن دو، از نجاست ادرار خود را پا یکیاما 
  .»ردک یم یو نّمام ینیچ

رد و بر کم یاز درخت خرما گرفت و آن را به دو ن یتر ی شاخه ج رمکامبرایگاه پ آن
ل ی! فلسفه و دلج خدا رسول یگفتند: ا ش از آن را فرو برد. صحابه یمین یھر قبر

 کھا خش ن شاخهیه اک ید است تا مادامیفرمود: ام ج امبریست؟ پیار شما چکن یا
و  یه سبزکد دانست یحاصل گردد. (البته با کیف و سبیشان، تخفینشوند، در عذاب ا

ه بعد از کف عذاب نداشتند، بلیدر تخف یریچ تأثیدرخت خرما، ھ یھا ا رطوبت شاخهی
بر آن دو  یمرطوب یھا ه شاخهکشدند  ییشان راھنمایاز جانب خدا ا ،ج امبریپ یدعا

ف یدر آنھا وجود دارد، در عذاب آنھا تخف یبت و تره رطوک یقبر فرو برند و تا ھنگام
خداوند تا  یف از سویقبول تخف و ج آن حضرت ین رو اصل دعایشود. از ا یداده م

  ).است یمدت محدود
  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ُقـإِ�َّ « :جقـال: قـال رسـول اهللا  ،وعن أيب هر�رة )۶ـ ( ۳۳۹
َّ

قـالوا: ومـا ». ِعنَـْ�ِ وا الآل
 
َّ

 .)١(رواه مسلم .»اس أو يف ظِلّهميف طر�ِق انلَّ �َّ اذلي يَتخَ «قال:  ؟ِعناِن يا رسوَل اهللالآل

شود،  یه سبب مکز یاز دو چ«فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۶( -۳۳۹
ز ی! آن دو چج خدا رسول ید. گفتند: ایز نمائینند، پرھکن یمردم شما را لعن و نفر

ربوط دار و م هیه ساک ییآنان (جا ی هیا در سایه در راه مردم و ک یسکست؟ فرمود: یچ
 .»ندکحاجت  یبه آنان است) قضا

  ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا
 یدارد، قضا یبه شدت ما را از آن برحذر م ج امبریه پک یاز موارد یکیپس؛ 

در راه عبور  اجابت مزاج یگرید شوند و یه مردم آنجا جمع مکاست  یا هیحاجت در سا
باعث  ین مواردیاب به چنکه ارتکند یآ یه مردم دور ھم گرد مک یانکو مرور و در م

مردم. پس اگر  نیا نفرین خدا و یشود، خواه نفر ین مردم به صاحب آن میلعن و نفر
آمد، ش یحاجت پ یاز به قضایره، نیابان و غیخانه، در ب ی رون از محدودهیرا ب یسانک

ه محل کند یانتخاب نما یانکش، میحاجت خو یقضا یه براکشان مناسب است یبرا

 .۲/۳۷۲مسنداحمد  ،۲۵ابوداود ح  ،)۲۶۹-۶۸ح ( ۱/۲۲۶ مسلم -١

 

                                           



 ٥١  )»بیت الخالء«) آداب مستراح ۲باب (کتاب الطهارة (

حاجت نمودن  یو عبور و مرور مردم نباشد و از قضا ییرفت و آمد و تجمع و گردھما
ند، چرا یز نمای.. به شدت پرھ.ھا، آبشخورھا و ھا، چاه ک، پارین عمومکھا، اما در چشمه

ن خدا و مردم یجه: سبب لعن و نفرین و در نتیعابرت و آزار مردم و یه باعث اذک
 گردد. یم

ْس يف فَّ نَ تَ َب أحُد�م فال يَ إذا رَشِ « :جقال: قال رسول اهللا  ،وعن أيب قَتاَدة )۷ـ ( ۳۴۰ 
 اإلِ 

َ
 .)١(متفق عليه .»ْح بيميِنهذكَره بيميِنه، وال يتمسَّ   الَء، فال يَمسَّ  اخلَ ىَت ناِء، و�ذا أ

خورد،  یاز شما آب م یکیھرگاه «فرمود: ج  امبرید: پیگوس  ) ابو قتاده۷( -۳۴۰
د با دست یند، نباینش یحاجت م یه به قضاک یند، و وقتکفوت  د در ظرف آب،ینبا

د یز نمایخودش را تمد با دست راست، یند و نباکش را لمس یخو یتناسل ی راست، آله
  .»و استنجا زند

 ].ندا ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

يَسْ َمْن توضَّ « :جقال: قال رسول اهللا  ،وعن أيب هر�رة )۸ـ ( ۳۴۱ 
ْ
، ومِن رِثْ نْ تَ أ فل

يُوتِ مَ جْ اْستَ 
ْ
 .)٢(متفق عليه .»رْ َر فل

 ینید بیرد، بایس وضو گکھر «فرمود:  ج امبرید: پیگوس رهی) ابوھر۸( -۳۴۱
ند، ک یم که با سنگ، مخرج خود را پاکھرکس  د ویند و بشوکز یش را خوب تمیخو

.. .ا ھفتیا پنج یا سه ی یک یعنیاش طاق باشد، نه جفت ( مورد استفاده یھا د سنگیبا
  .سنگ)

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ز نمودن است. یرا تم ینیب یبه معنا» استنثار«از ماده  »:فليستنثر«

ر«  مخرج. ز نمودنیتم یھا (در نبود آب) برا زهیاستفاده از سنگر »:اِستَجمَ

يَْدخُل اخلالَء، فأمِحـُل أنـا وُغـالٌم إداَوًة  جقال: اكَن رسوُل اهللا  ،وعن أ�ٍس  )۹ـ ( ۳۴۲ 
ًة �َْستَنيِْج باملاءِ   .)٣(متفق عليه .»من ماٍء وَ�َ�َ

 .۵/۲۹۶مسنداحمد  ،۳۱ابوداود ح  ،)۲۶۷ -۶۳مسلم ح ( ،۱۵۳بخاری ح  -١
 ،۴۰۹ابن ماجه ح  ،۸۸ح  یینسا ،۲۷ح  یترمذ ،)۲۳۷-۲۲(ح  ۱/۲۱۲مسلم  ،۱۶۱ح  بخاری -٢

 .۲/۲۳۶مسنداحمد  ،تاب الطھارةک ۳ح  کمؤطا مال ،۷۰۳ح  یدارم
 .۳/۱۷۱مسنداحمد  ،۴۵ح  یینسا )،۲۷۱ -۷۰(ح  ۱/۲۲۷مسلم  ،۱۵۰ح  یبخار -٣

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥٢

 یحاجت، به فضا یقضا یه براکعادت داشت  ج امبرید: پیگو س ) انس۹( -۳۴۲
درازتر از عصا و  یبا چوبدست پر از آب را یغالم، ظرف یکرفت و من ھمراه با  یباز م

نماز  ی  از آن به عنوان ستره ج امبریپ آن آھن بود (و یه در انتھاکزه یتر از ن وتاهک
 ردند. ک یز با آب، استنجاء و طھارت میشان نیم. و ایبرد یش میبرا ).نمود یاستفاده م

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 



 

 

 

 دوم فصل

رواه ابـوداود،  ،َزَع َخاَ�َمـهَل اخلالَء نَـخَ إذا دَ  ج اكن انليبُّ  :قال ،عن أ�س )۱۰ـ ( ۳۴۳

هـذا حـديثٌ والنسائي، والرتمذي، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريب. وقال ابـوداود: 

نكر. ، بدل: نَ ضَ يف روايته: وَ و مُ عَ عَ  .)١(زَ

شد،  یرون میحاجت ب یقضا یھرگاه برا ج امبرید: پیگوس  ) انس۱۰( -۳۴۳
 یانگشتر یه روکن بود یلش ھم ایرد. (و دلک یرون میش را از دستش بیخو یانگشتر

  ).نقش شده بود »حممد رسول اهللا« ی لمهک ج رمکرسول ا
 یثیگفته است: حد یاند. و ترمذ ردهکت یروا یابوداود، و ترمذث را ین حدی[ا

ت یر است. و در رواکمن یثیب است. و ابوداود گفته است: حدیح، غریحسن، صح
  ].آمده است» َوضع« ی واژه» نزع« ی لمهکابوداود به عوض 

خواست  ج امبریه پک یه ھنگامکث وارد شده یرت و حدیخ، سیتب تارکدر  شرح:
ن و یه سالطکاظھار داشتند ش  از صحابه یسد، برخیصر روم نامه بنویو ق یبه نجاش

از نقره درست  یانگشتر ج امبریرو پ نیرند، از ایپذ یبدون مھر را نم یھا پادشاھان، نامه

ھرگاه  ج امبریشده بود و پ کنوشته و ح »�مد رسول اهللا«آن در سه سطر  یه روکرد ک
و  که در آن عبارت متبرکش را یخو یانگشتررفت،  یرون میحاجت ب یقضا یبرا

 رد. ک یرون میش بینوشته شده بود، از دست خو »�مد رسول اهللا«مقدس 
ه در آن نام و کدارد  یانگشتر یسکه اگرکشود  یمشخص م ج امبریرد پکن عملیاز ا

رون یحاجت، آن را ب یه در وقت قضاکن است یاست، بھتر و افضل در ا ألصفات خداوند 
ا صفات یه نام کدارد ی  گریز دیا چیذ و یا تعویقرآن  ب خودیدر ج یسکن اگر یھمچن آورد.

 رون آورد.یحاجت، آن را ب یه در وقت قضاکخداوند در آن موجود است بھتر آن است 

راه أَحـٌد. َق حـىت ال يَـلَـنَط إِ إذا أراَد الرَباَز  ج قال: اكن انليبُّ  ،وعن جابر )۱۱ـ ( ۳۴۴
 .)١(رواه ابوداود

 .۳۰۳ابن ماجه ح  ،۵۲۱۳ح  یینسا ،۱۷۴۶ح  یترمذ ،۱۹ابوداود ح  -١
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حاجت  یقضا یه ھرگاه براکعادت داشت  ج امبرید: پیگو س ) جابر۱۱( -۳۴۴
س از کچ یه نگاه ھکد یگرد یرفت و از مردم پنھان م یرفت، چنان دور م یرون میب

 افتاد.  یشان نمیمردمان، بر ا
  ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

ه به کن است یاسالم ا دگاهیابان از دیحاجت در دشت و ب یقت روش قضایدر حق
 یلّ کنند به طور یه او را ببکنیه احتمال اکرد یدور رود و از مردم فاصله بگ یا اندازه

است، و عالوه از  یدگاه اسالم الزم و ضروریرا ستر و پوشش عورت از دینماند، ز یباق
ز خواھان یرامت و شرافت انسان نکا و یعت درست، و شرم و حیآن، فطرت سالم و طب

  است. ین امریچن

 ذاَت يـوٍم فَـ ج قال: كنُت مع انليِبّ  ،وعن أيب موىس )۱۲ـ ( ۳۴۵
َ
راَد أْن َ�بُـوَل، فـأيت أ

 إذا أراَد أحـُد�م أْن يبـوَل، فَ «َدِمثاً يف أصِل ِجداٍر، فباَل. ثـم قـال: 
ْ
رواه ». وهِل ْد لـِب�َتَـَ�ْ ل

 .)٢(ابوداود

 یھمراه بودم، وقت ج خدا با رسول ید: روزیگو س یاشعر ی) ابوموس۱۲( -۳۴۵
ه نرم ک یوارینار دکنرم را در  یانکش آمد، میحاجت پ یاز به قضایرا ن ج آن حضرت

حاجت  یه از قضاکنیشاب نمود (پس از ایرد و در ھمان جا پکدا یدار بود، پ بیو نش
اسب و نرم و من یار، جاکنیا ید، براینکد ادرار یھرگاه خواست«فارغ شد) فرمود: 

 .»دیرا جستجو نمائ یدار بینش
  ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

نرم و  یرا در جایدار بھتر و برتر است، ز بینرم و نش یردن در جاکپس ادرار
گردد،  ین، به طرف بدن و لباس بر نمیادرار بعد از برخورد به زم یھا دار، قطره بینش

ادرار به  یھا برگشتن قطرهه احتمال کسنگالخ و سفت و سخت  یھا انکبه خالف م
 شدن آنھا به نجاست وجود دارد.  طرف بدن و لباس و ملّوث

مان نصب شده یو س یکتوالت از جنس سرام یھا ه سنگک یامروز یھا در توالت
دقت شود، تا بدن و لباس ملوث و آلوده با  ه در وقت ادرارکشود  یه میاست توص

 ادرار نشود.  یھا قطره

 .۶۶۰ح  یدارم ،۲۰ح » یرة بن شعبةمغ«ی به نقل از ترمذ ،۳۳۵ابن ماجه ح  ،۲ابوداود ح  -١
 .۳۹۶/  ۴مسنداحمد  ،۳ابوداود ح  -٢

 

                                                                                                       



 ٥٥  )»بیت الخالء«) آداب مستراح ۲باب (کتاب الطهارة (

 يـدنَُو مـن رفْع ثوَ�ه حىتَّ إذا أراَد احلاجَة لم يَ  ج ، قال: اكن انليبُّ وعن أ�ٍس  )۱۳(ـ ۳۴۶
 .)١(الدارميو ابوداود،و رواه الرتمذي،األرِض. 

حاجت  یقضا یه ھرگاه براکبود  ج امبرید: عادت پیگو س ) انس۱۳( -۳۴۶
 یش را از رویخو ی شد، جامه ینم یکن نزدیه خوب به زمک یرفت، تا وقت یرون میب

 داشت.  یعورتش بر نم
 ].اند ردهکت یروا ی، ابوداود و دارمیث را ترمذین حدی[ا

 « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رة )۱۴ـ ( ۳۴۷ 
َ
ادِل لـَودِله، م مثُْل الوَ �ُ ا لَ نَ إنما أ

عَ 
ُ
َ أ َ ستَ ِلُّم�م: إذا أتَيتُم الغائَِط، فال �  »وهارُ بِ دْ ستَ قِبلوا الِقبلَة، وال �

َ
 َر مَ ، وأ

َ
اٍر. َجـحْ بثالثـِة أ

مَّ  وِْث ون� عن الرَّ  َ َ� �َ و ة.والِرّ  .)٢(رواه ابن ماجة، والدارمي .ُل بيمينهجُ يَب الرَّ طِ ستَ  أن �

ی شما بسان پدر یمن برا«فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱۴( -۳۴۷
 ق و مھربانم، ویرخواه و دلسوز، و شفیه نسبت به شما خکفرزندان خود ( یھستم برا

ت و سعادت شما دارم، و یورزم و اصرار به ھدا یبه شما ھمچون پدر عشق و محبت م
ران ھستم. پس ک یب ی محبت و لطف فراوان و عشق و عالقه ینسبت به شما دارا

بخش و  یم و دستورات تعالی، و تعالکن تابنایه به اوامر و فرامکبنده است یز زیتان نیبرا
  ).دیو اقتدا ورز یمن، تأس ینورانن و یآفر روح یھا ام و آموزهکاح

رون یحاجت ب یقضا یه براکگاه  م: ھریگو یدھم و م یم و آموزش میمن به شما تعل
دستور  ج آن حضرت :)دیوگ س رهید. (ابوھرینید، رو به قبله و پشت به قبله ننشیرفت

استنجازدن با ند و از یز نمایشتن را تمیداد تا مردمان با سه سنگ استنجاء زنند و خو
 وانات، و استخوان، و با دست راست منع فرمود. یمدفوع ح

  ].اند ردهکت یروا یماجه و دارم ث را ابنین حدی[ا

 یه اعراب براکند. و چون یگو یدار غائط م بین پست و شیدر لغت به زم :»الغائط«
ن سبب آن را بر ینند، به ھمیگز یدار را بر م بین پست و نشیحاجت عمومًا زم یقضا

 گردد.  یز اطالق میاز مواقع بر نجاست (مدفوع) ن یردند و برخکمستراح و توالت اطالق 

 .۶۶۶، دارمی ح ۱۴ابوداود به روایت از ابن عمر ح  ،۱/۲۱ترمذی  -١
مسنداحمد نیز این حدیث را با الفاظی نزدیک به  ،۴۰نسایی ح  ،۸ابوداود ح  ،۳۱۳ابن ماجه ح  -٢

 این حدیث نقل کرده است.

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥٦

ّمة« .گریدار د وان سمین ستور و ھر حیسرگ »:الروث«  ده. یاستخوان پوس »:الرَّ

ُطهورِه وطعاِمه، و�نت ايلُم� لِ  جقالْت: اكنت يَُد رسول اهللا  ،وعن اع�شةَ  )۱۵ـ ( ۳۴۸
 ه اليرُسى خِلَ يدُ 

َ
 .)١(رواه ابوداودذًى. ِالئه وما اكَن من أ

 یش را برایوسته دست راست خویپ ج امبرید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۱۵( -۳۴۸
 یدیگر پلیحاجت و د یقضا یو دست چپش را برا ،دنیوضو و طھارت و خوردن و نوش

 داد.  یره) اختصاص میو غ ینیردن بکزیھا (مانند: تم یو پلشت
  ].رده استکت یث را ابوداود روایحدن ی[ا

ھا  و آموزه یشرع کم تابنایام و تعالک، و احینبو کم و سّنت پایرکدر منطق قرآن 
افته و ی، دست راست اختصاص یکر و نیخ یارھاکانجام تمام  ی، براین اسالمیو فرام

ت یب رعاین ترتیروه و ناپسند دست چپ مقرر شده است، بدکم یارھاکانجام  یبرا
ه کن است یت ایشود. و واقع یبه نحو احسن به مورد اجرا گذاشته م یصول بھداشتا

ر و منحصر به ینظ یجسم، ب یو سالمت یریشگی، پیتندرست ی اسالم درباره یریگ موضع
رسد. نظافت در  ین مقدس اسالم نمید یبه پا یان الھیاز اد یکچ یفرد است و ھ

شود.  یم یعت اسالم تلقیاز واجبات شر یکی یاسالم به عنوان عبادت و تقرب، و حت
نه یو نھاد یزیر یآنھا اسالم پ یه بر مبناکاست  یدانینھا اصول و قواعد جاویدر واقع ا

ده است و اگر آن قواعد و یت آنھا اھتمام ورزیم و تثبکیبه تح ج امبریشده است و پ
ندان و تندرستان رومیاز ن ییھا ند، نسلیایبه اجرا در ب یاصول مراعات شود و در زندگ

 گردد.  یروز میامت به آنھا پ یاین و دنیه دکابند ی یپرورش م

يَ َهَب أحُد�م إىل الغائِط فَ إذا ذَ « :جقالت: قال رسوُل اهللا  ،وعنها )۱۶ـ ( ۳۴۹
ْ
ْب ذهَ ل

 َ ْـزىء عنـه، فإنَّ نَّ هِ ْستطيُب بِ معه بثَالثِة أحجاٍر �
ُ

رواه أمحـد، وابـوداود، والنسـائي، ». هـا جت

 .)٢(والدارمي

 یاز شما برا یکیھرگاه «فرمود:  ج امبرید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۱۶( -۳۴۹
آنھا  ی لهید ھمراه خود سه سنگ بردارد تا به وسیرون رفت، بایحاجت ب یقضا
 یافکردن آب کانسان از استعمال  یه سه سنگ براک ید و براستیز نمایشتن را تمیخو

 .۶/۲۶۵مسنداحمد  ،۳ح  ابوداود -١
 .۴باب االستنجاء ح  یدار قطن ،۶۷۰ح  یدارم ،۴۴ح  یینسا ،۴۰ابوداود ح  ،۶/۱۰۸مسنداحمد  -٢

 

                                           



 ٥٧  )»بیت الخالء«) آداب مستراح ۲باب (کتاب الطهارة (

غالبًا با سه سنگ طھارت و  است و چون کیو بسنده است (و ھدف، طھارت و پا
متر از سه سنگ ممانعت به عمل کن جھت از استفاده از یشود، بد یحاصل م یزگکیپا

متر از آن کز حاصل شد،یمتر از سه سنگ نکبا  یزگکیآمده است، حال اگر طھارت و پا
د، یگردز حاصل یا ُنه سنگ نیا ھفت یشتر از سه سنگ با پنج یز، و اگر با ببیز جاین
است، نه  یزگکیو پا یزیو تم کیه ھدف، طھارت و پاکز روا است، چرا یشتر از آن نیب

  ).گرید یزیچ
 ].اند ردهکت یروا یو دارم یث را احمد، ابوداود، نسائین حدی[ا

وِث وال ال �َْســتَنُْجوا بــالرَّ : «جقــال: قــال رســول اهللا  ،مســعود وعــن ابن )۱۷ـ ( ۳۵۰
اُد زَ «ه لـم يـذكر: رواه الرتمذي، والنسايئ؛ إال �نَـّ». ِنّ م من اجلِ �ُ خوانِ اُد إِ ها زَ بالِعظاِم، فإنَّ 

 .)١(»ِنّ م من اجلِ �ُ خوانِ إِ 
وانات و ین حیبا سرگ«فرمود:  ج امبرید: پیگو س ) عبدالله بن مسعود۱۷( - ۳۵۰

ن و یه سرگکد، چرا یز نگردانیو تم کشتن را پاید و خویاستخوان، استنجاء نزن
 .»ان استیشما یبرادران جنّ  ی توشه و کخورا استخوان،

زاد إخوانكم من «ی جمله یاند. و نسائ ردهکت یروا یو نسائ یث را ترمذین حدی[ا

  ].رده استکر نکتش ذیرا در روا» اجلنّ 
 ییزھایه: استنجاء فقط با آن چکن است یدر استنجا زدن ا یلک ی قاعده شرح:

 یرامت نداشته است. مثًال: غذاک یعیو طب یو فطر یه از لحاظ شرعکدرست است 
ز نباشد. و ظاھر یبخش ن انید، و مضر و زینجس و پل ،نباشد یچ موجود و مخلوقیھ

، از نظر یگریدار د وان ُسمین ستور و ھر حیزدن با استخوان و سرگ ه استنجاءکاست 
 یصاف برخودار باشد، امر ینیو د کپا یسالم و فطرت یعتیه از طبک یھر انسان

 نادرست و نامناسب است. 

شما  یبرادران جن کن و استخوان، خورای[سرگ» فانّه زاد إخوان�م من اجلنّ «
 ین، غذایه سرگکن است یان است، ایجن کخورا» نیسرگ«ه کنیمراد از ا :است]
ن است یشود، ا یان میجن کخورا» استخوان«ه کنیو مراد از ا شود. یان آنھا میچھارپا

 .۳۹ح  یی، نسا۱۸ح  یترمذ -١
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ان از آنھا به عنوان غذا استفاده یشوند و جن یمجددًا پرگوشت م ن استخوان ھایه اک
 نند. ک یم

احليـاَة  لَّ َعـلَ  !يا ُرَو�فـعُ : «جقال: قال يل رسوُل اهللا  ،وعن ُرَو�ْفع بن ثابت )۱۸ـ ( ۳۵۱
 َك بعدي، فَ وُل بِ ُط تَ سَ 

َ
 خرِب انلَّ أ

َ
َ ته، أو �َ يَ حِلْ  َقدَ َمن �َ  نَّ اَس أ

َّ
ٍة، نىج بِرَجيِع دابَّ  َوتَراً، أو اْستَ َق�

 .)١(رواه ابوداود .»اً بريٌء منهد�مَّ  أو عْظٍم؛ فإنَّ 

فع! یرو یا«خطاب به من فرمود:  ج امبرید: پیگو س فع بن ثابتی) رو۱۸( - ۳۵۱
س کگردد، پس به مردم بگو: ھر یاد و طوالنیتو ز ید پس از مرگ من، عمر و زندگانیشا

ت و یجاھل یافران، و از روکنان و ید یھمانند بفرازان و  بران و گردنک(بسان مت
دفع بال، به  یا براید، و یچ نمایچ در پیش را گره زند و مجّعد و پیش خوی) ریخرد یب

ا یوانات، ین حیا با سرگیبندد، و  یوانات) طلسم و بازوبندیا حیا فرزندان و یخود (
زار و یب ین افرادیچن از ج ه محمدکد، به آنھا خبر بده یز نمایشتن را تمیاستخوان، خو

 .»متنفر است
 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

  َمِن « :جقال: قال رسول اهللا  ]س[وعن أيب هر�رة  )۱۹ـ ( ۳۵۲
ْ
يُـِوتْر، وَمـن تَ اك

ْ
َحـَل فل

 
َ
يُ ، ومن ال فال حَ نَ سَ حْ فَعَل فقد أ

ْ
 عَ ِوتْر، مْن �َ َرَج. ومن اْستَْجَمر فل

َ
 حسـَن، ومـْن الَل فقد أ

 
َ

يَ ل، فَ لَّ فال حَرَج. ومْن أَ�ل فما خت
ْ
يَ ل

ْ
فْظ، وما الَك بِلسانِه فل

ْ
بتَلْع، من فعَل فقـد أحسـَن، ل

 رِت ومْن ال فال حَرَج. ومْن أىت الغائَط فليَستَ 
َّ
أْن �مـع كثيبـاً ِمـن رْمـٍل  ، ومن لم ِ�ـْد إال

أحسـَن، ومـن ال فـال  يطاَن يلعب بمقاعِد بـ� آدم، مـن فعـَل فقـدْرُه، فإن الشَّ دبِ تَ فليَسْ 
 .)٢(رواه ابوداود، وابنُ ماجة، والدارمي .»حَرج

ش یس سرمه در چشم خوکھر «فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱۹( -۳۵۲
 یالکند اشکند بھتر است، نکن یشد، چنکل بیت عدد طاق، سه میشد، با رعاک یم

، سه، پنج) را یکعدد طاق (ند، ک یز میشتن را تمیلوخ، خوکبا سنگ و ھرکس  ندارد. و
خالل، از  ی لهیپس از صرف غذا بوسھرکس  ندارد. وی ند مانعکند بھتر است، نکت یرعا

زبان  ی لهیندازد، و اگر آن را بوسیرون آورد،آن را بیاز غذا را ب ییھا زهیھا، ر ان دندانیم

 .۵۰۶۷نسایی ح  ،۳۶ابوداود ح  -١
 .۶۶۲ح  یدارم ،۳۳۷ابن ماجه ح  ،۳۵ح  ابوداود -٢

 

                                           



 ٥٩  )»بیت الخالء«) آداب مستراح ۲باب (کتاب الطهارة (

ھرکس  رد. وندا یتیراھکند کرد، بھتر است، نکن یرون آورد، آن را فرو برد. اگر چنیب
 یند و در پناه مانعکت ید ستر و پوشش را رعایرون رفت، بایحاجت ب یقضا یبرا

نشد تا در پناه آن به  یزیند، اگر موفق به چیبنش .)وار و..ی(مانند درخت، سنگ، د
ساخته و در  یزه، مانع و پناھگاھیو سنگر کخا ی ند، پس از تودهیحاجت نش یقضا

ن یند. (و اک یم یطان با عورت فرزندان آدم بازیرا شید، زیحاجت نما یپناه آن قضا
و مشقت  یشتن را به سختیست، تا خویحاجت الزم ن یف در قضایلکھمه مبالغه و ت

حاجت  یساخته و در پناه آن قضا یزه، پناھگاھیو سنگر کخا ی ندازد و از تودهیب
 رده است، وک یار خوبکند، کل در پناه مانع، استنجاء کن شیبدھرکس  ه)کند، بلک

 .»ندارد یال و مانعکند، اشکنھرکس 
  ].اند ردهکت یروا یماجه و دارم ث را ابوداود، ابنین حدی[ا

زدن با سنگ و  ردن عدد طاق در استنجاءکت یه رعاکث مشخص شد ین حدیاز ا
است، حال اگر  یزگکیو پا کیه ھدف، پاکلوخ مستحب است نه واجب. و معلوم شد ک

شتر یز است و اگر با بیمتر از آن جاکمتر از سه سنگ حاصل شد، کبا  یزیطھارت و تم
 ر روا است. یشتر از آن نید، بیز حاصل گردیاز سه سنگ (پنج، ھفت، و نه سنگ) ن

ت یاست، نه رعا یزگکیو پا یزی، و تمکینھا فقط طھارت و پایا ی و ھدف از ھمه
شود،  یحاصل م یگزیه غالبًا با سه سنگ طھارت و پاگکمشخص و چون  یردن عددک

 متر از سه سنگ ممانعت به عمل آمده است. کن جھت استفاده از یبد

أحـُد�م يف  ولَنَّ بُـال �َ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،لوعن عبد اهللا بُن ُمَغفَّ  )۲۰ـ ( ۳۵۳
ـحَ ُمْستَ  ِه، ثـم يغتِسـُل فيـه، أو يتوضَّ ـِمّ رواه ابـوداود،  .»َة الوْسـواِس منـهأ فيـه، فـإنَّ اعمَّ

لُ فيه، أو يتوضَّ «ام مل يذكرا: والرتمذي، والنسائي؛ إالَّ أهنَّ   .)١(»أ فيهثمَّ يغتسِ

از شما در  یکیچ یھ«فرمود:  ج امبرید: پیگو س ) عبدالله ابن مغفل۲۰( -۳۵۳
ھا از  شتر وسوسهیه بکند، چرا کرد، ادرار نیگ یا وضو میو کند  می ه غسلک یمحل
 جادیشه را این اندیانسان ا یردن در حمام، براکرا ادرار یرد (زیگ ین امر نشأت میھم
ده باشد، و سپس انسان یآن به بدن رس کوچکز و ین است قطرات رکه ممککند  می

ان وضو کگردد و ھرگاه بخواھد در ھمان م یوسواس مبتال م یماریرفته رفته، به ب

رده کر نکرا ذ» غتسلیثم «و عبارت  ۲۱ی ح ترمذ ،۳۶ح  یینسا ،۳۰۴ابن ماجه ح  ،۲۷ح  ابوداود -١
 .است
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دا یش پیا لباس، برایادرار بر بدن و  یھا ختن قطرهیر ی ند، وسوسهکا غسل یرد و یبگ
 .»)شود یم

ن یا یو نسائ یاند. و ترمذ ردهکت یروا ی، و نسائیث را ابوداود، ترمذین حدی[ا

أ فيه«ث را بدون عبارت یحد   ].اند ردهکنقل » ثمّ يغتسل فيه او يتوضّ
ه آب در آنھا کاست  ییھا ، مخصوص به حمامین نھیه اکد دانست یالبته با شرح:

 یا راھیباشد و  یمانیف حمام سکاگر  یباشد، ول کیآنھا خا فکا یشود و  یجمع م
ردن در کادرار یخاص برا یانکا در حمام میخارج شدن آب وجود داشته باشد و  یبرا

ختن آب، ادرار از آنجا زائل یه با رکساخته شده باشد  یا طورینظر گرفته باشند و 
) یامروز یھا (مانند حمامست یشود و احتمال ملّوث شدن بدن و لباس به ادرار ن یم

 ندارد.  یال و مانعک، اشییھا ن حمامیردن در چنکھا، ادرار ن صورتیدر ا

أحـُد�م  بـولنَّ ال يَ « :جقال: قال رسول اهللا  ،ِجسوعن عبد اهللا بن رَسْ  )۲۱ـ ( ۳۵۴
 .)١(رواه ابوداود، والنسائي .»يف ُجْحرٍ 

از شما  یسکھرگز «فرمود:  ج امبرید: پیگو س ) عبدالله بن سرجس۲۱( -۳۵۴
ونت حشرات ھستند و کھا محل س شتر سوراخیه بکرا یند (زکشاب نیدر سوراخ، پ

گردد. عالوه بر  یت و آزار آنھا میونت و اذکب محل سیردن در آنھا، موجب تخرکادرار
و  یدار، و موذ داخل سوراخ، گزنده و سم ی ه حشرهکز وجود دارد ین، احتمال آن نیا

به  ج رمکن رسول ایبرساند. بنابرا یانیننده، ضرر و زکبه شخص ادرار مضر باشد و
ھا،  ، و حفاظت و حراست جان انسانینیوانات و حشرات زمیت حقوق حیمنظور رعا

  ).شاب نشودیھا پ ه در سوراخکد فرمودند کیتأ
 ].اند ردهکت یروا یث را ابوداود و نسائین حدی[ا

ن اثلالثـة: الـرَباَز يف الِعـمَ ُقـوا الا�َّ « :جقال: قال رسـول اهللا  ،وعن معاذ )۲۲ـ ( ۳۵۵
 .)٢(رواه ابوداود، وابن ماجة .»املوارِد، وقارَِعِة الطر�ِق، والظِلّ 

 .۵/۸۲مسنداحمد  ،۳۴ح  یینسا ،۲۹ح  ابوداود -١
 .۳۲۸ابن ماجه ح  ،۲۶ابوداود ح  -٢
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شود مردم  یه سبب مکز یاز سه چ«فرمود:  ج امبرید: پیگوس  ) معاذ۲۲( -۳۵۵
ان اجتماع و کحاجت در م ید: قضایز نمائینند، پرھکن یا خدا) شما را لعن و نفری(

 .»بان مردمیعبور و مرور مردم، و سامردم، گذرگاه و محل  ییگردھما
 ].اند ردهکت یماجه روا ث را ابوداود و ابنین حدی[ا

ُجالِن يرضـ�اِن ُرج الـرَ ال َ�ـ: «جقال: قـال رسـول اهللا  ،وعن أيب سعيد )۲۳ـ ( ۳۵۶ 
رواه أمحـد، وابـوداود، ». مُقُت ىلع ذلـكاهللا يَ  ثان، فإنَّ الغائَط اكِشَف� عن عورتهما يتحدَّ 

 .)١(وابن ماجة

گر، در یدیکدو نفر ھمراه با «فرمود:  ج امبرید: پیگوس  دی) ابو سع۲۳( -۳۵۶
زنند،  یگر حرف میه با ھمدک یست، و در حالیده و ستر نیه عورت آنان پوشک یحال
احت و ن و ناریخشمگ ،یارکن یاز چن أله خداوند کنند، چرا یحاجت ننش یقضا یبرا

 .»خواھد شد یناخشنود و ناراض
  ].اند ردهکت یماجه روا ث را احمد، ابوداود، و ابنین حدی[ا

ز است، یگر ممنوع و ناجایدیکردن به شرمگاه و عورت کدر شرع مقدس اسالم، نگاه 
ام و دستورات کو اح ینبو یھا م و آموزهیدگاه تعالیرو در منطق اسالم و از د نیاز ا

 حاجت ممنوع است. یجا نشستن چند نفر با ھم، در وقت قضایک، یشرع
 ده رایوھکن عادت زشت و نیھا در دھات و روستاھا به طور عموم ا متأسفانه خانم

 یجمع ھا به صورت دسته خانه یکحاجت در مزارع نزد یه در وقت قضاکدارند 
ر کح و منیزشت، و قب ده ویوھکار نیدگاه اسالم، بسیاز د ین عملیه چنکنند، ینش یم

 است.

ـة، « :جقال: قال رسول اهللا  ،وعن َز�ْْد بِن أْرقم )۲۴ـ ( ۳۵۷ إنَّ هـذه احلُشـوَش ُ�ْترََضَ
 
َ
 حَ فإذا أىت أ

َ
رواه ابـوداود، وابـن » عوُذ بـاهللا مـن اخلُبُـِث واخلبائِـِث ُد�م اخلَالَء، فليُقْل: أ

 .)٢(ماجة

ھا، محل حضور  ن توالتیا«فرمود:  ج امبرید: پیگو س دبن ارقمی) ز۲۴( -۳۵۷
ث یخب یمنان، خود موجوداتید) است. (و چون اھریث و پلیمنان (خبین و اھریاطیش

 ۳۴۲ابن ماجه ح  ،۱۵ابوداود ح  ،۳/۳۶مسنداحمد  -١
 .۴/۳۶۹مسنداحمد  ،۲۹۶ابن ماجه ح  ،۶ح  ابوداود -٢
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ھا است، انس و الفت، و  یفیثکھا و  یانون آلودگکه ک ینکن امایرو به چن نیھستند، از ا
به حاجت  یقضا یخواست برا یاز شما م یکین ھرگاه یعالقه و مناسبت دارند) بنابرا

 ن دعا را بخواند: ید ایتوالت رود، با

د نر و ماده به یث و پلیخب یھا طانیپروردگارا! از ش »اخلبائثو اعوذ باهللا من اخلُبُِث «
 .»برم یتو پناه م

  ].اند ردهکت یماجه روا ث را ابوداود و ابنین حدی[ا

ُمستراح »: ُ�ترضة«ُمستراح و توالت است.  یبه معنا» ُحش«جمع  »حلُشوشا«
 د است.یث و پلیمنان خبین و اھریاطیانون تجمع شک

 « :ج، قال: قال رسول اهللا سوعن يلع  )۲۵ـ ( ۳۵۸
َ
عـُ�ِ اجِلـِنّ وَعـوراِت َسرْتُ ما ب� أ

 
َ
ِ بَ� آَدَم إذا دَخَل أ رواه الرتمـذي، وقـال: هـذا حـديثٌ ». ْسـم اهللاحُدهم اخلالَء أْن يقـوَل: �

ه ليس بقويّ   .)١(غريب، وإسنادُ

ان چشمان یستر و پوشش م«فرمود:  ج امبرید: پیگو س ی) عل۲۵( -۳۵۸
حاجت به  یقضا یه ھرگاه خواست براکن است یمنان و عورت فرزندان آدم، ایاھر

 .»دیبگو» بسم اهللا«مستراح برود قبل از ورود بدان 
ب است و اسنادش یغر یثیرده و گفته است: حدکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

 ].ستین یقو

». ُ�ْفرانَـك«ِمَن اخلَـالِء قـال:  َرجَ إذا خَ  ج اكن انليبُّ  :قالت ،وعن اع�شة )۲۶ـ ( ۳۵۹ 
 .)٢(رواه الرتمذي، وابن ماجة، والدارمي

ه چون از کن بود یچن ج رمکامبراید: عادت پیگو ـ لـ شه ی) عا۲۶( -۳۵۹

ا! از تو ی[خدا» غفرانك«فرمود:  یشد، م یحاجت فارغ و از ُمستراح خارج م یقضا
  ].میدار یم و رحمت و لطف تو را چشم میمان را خواستار بخشش گناھان

 ].اند ردهکت یروا یماجه و دارم ، ابنیث را ترمذین حدی[ا

 .۲۹۸ابن ماجه ح  ،» .حدیث غریب ال نعرفه إال من ھذا الوجه:«و قال ۶۰۶ترمذی ح  -١
، مسند احمد ۳۰، ابوداود ح ۶۸۰، دارمی ح ۳۰۰، ابن ماجه ح »حسن غریب«و قال:  ۷ح ترمذی  -٢

۶/۱۵۵. 

 

                                           



 ٦٣  )»بیت الخالء«) آداب مستراح ۲باب (کتاب الطهارة (

و  یو فرد ین اسالم در آداب عمومیادیو بن ی، محوریرد اساسیکرو شرح:
وند دھد، و یحاالت و لحظات، مسلمان را با خدا پ یه در تمامکن است یخود ا یاجتماع
ا ی یکوسته در روز، یه پکز ین یو مناسبات عاد یعیطب یھا ن خاطر از فرصتیبه ھم

اد یوسته به یق، فرد مسلمان پین طرید تا از اینما یگردند، استفاده م یرار مکچند بار ت
 ی لهیاو را به وس یایبرکوند و در ارتباط باشد و حضرت باجالل و یخدا بوده و با او در پ

 اد آورد. یا دعا به ید و یر، تحمیبکل، تیح، تھلیتسب
ه در وقت دخول و خروج از توالت، در آغاز و کمأثور  یار و دعاھاکراز فلسفه اذ

دن لباس، مسافرت و... وارد شده ی، پوشیداریدن، ھنگام خواب، بیان خوردن، نوشیپا
خود را با او قطع  ی اد خدا بوده و رابطهیوسته انسان مسلمان به ین است تا پیز ھمین

 د. یننما
 یر و سپاس خدا را به جاکحاجت ش یه انسان مسلمان پس از قضاکو جا دارد 

پروردگارا! از تو بخشش گناھانم را » غفرانك«د: یآورد، و با زبان حال و قال بگو
 د: یا بگویر و سپاسگذارم. و کدارم و تو را شا یخواستارم و رحمت و لطف تو را چشم م

ي اذهب عّ� األذياحلمد «
ّ

ش تو را سزاست یحمد و ستا پروردگارا!«. »اعفا�و هللا اذل
 .»یدیت بخشیو مرا عاف ین دور ساختو نجاست را از م یدیه پلک

و نشاط  یشدن فضوالت از بدن انسان، موجب صحت و تندرست قت، خارجیو در حق
ھا و  یماریمصائب، بالت و ک، مشیگردد و انسان را از انقباض و گران یمزاج م کیو سب

رون شدن یحاجت و ب یه قضاکامًال واضح و روشن است کبخشد. و یم ییھا، رھا چالش
است، و جا دارد  یھا و احسانات و مواھب بزرگ خداوند از نعمت یکینجاسات از بدن، 

ن یبا آن مواجه شد. و ا» اعفا�و احلمد هللا اذلي اذهب ع� األذي«ا ی» غفرانك«ه با ک
انسان است. و  ینش و قدرت خدا، و ضعف و عاجزیانگر اقرار و اعتراف به آفریعمل، ب

 .یکیزیاء و امور فیدھد نه به طبائع اش یار را به خدا نسبت مکن یشخص مسلمان ا

تيتُـُه بمـاٍء يف تَـْوٍر أو  ج قال: اكن انليبُّ  ،وعن أيب هر�رةَ  )۲۷ـ ( ۳۶۰ 
َ
إذا أىت اخلَـالَء أ

َوة، فَ 
ْ
. ثمَّ مَسح يَده ىلع األرِض، ثمَّ أتيتُه بإناٍء آَخر، فتوضَّ استَنىْج، َر�

َ
رواه ابـوداود، ورو أ

 .)١(الدارمي والنسائي معناه

 .۵۰نسایی ح  ،۶۷۸دارمی ح  ،۳۵۸ابن ماجه بصورت مختصر ح  ،۴۵ابوداود ح  -١
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رون یحاجت ب یقضا یبرا ج امبرید: ھرگاه پیگوس  رهی) ابوھر۲۷( -۳۶۰
، آب وضو کوچک ی زهکیا در مشی، یآبخور کوچکدر ظرف  یو یرفت، من برا یم

نمود. و چون  یش استفاده میحاجت خو یقضا یز از آن برایشان نینمودم. و ا یه میتھ
گاه در ظرف  د. آنیشک ین می) زمکش را بر (خایشد، دست خو یاز استنجاء فارغ م

 گرفت.  یه از آن وضو مکآوردم  یشان آب میا یگر، براید
 ین معنیز به ھمین یو نسائ یرده است. و دارمکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

 ].اند ردهکت یروا

كوة« ه با آن آب نوشند.ک کیوچکظرف  »:تَور« . کوچک یظرف آبخور»: رَ
 .کوچک ی زهکیمش

، ونََضـَح فرَجـه. إذا باَل توضَّ  ج قال: اكن انليبُّ  ،وعن احلَ�م بن ُسفيان )۲۸ـ ( ۳۶۱
َ
أ

 .)١(رواه ابوداود، والنِّسائي

 یه چون براکعادت داشت ج  امبرید: پیگو س انیم بن سفکَح  )۲۹( -۳۶۱
شدن از وضو، بر  گرفت و پس از فارغ یرد، وضو مک ینشست و ادرار م یحاجت م یقضا

 د. یپاش یدفع وسوسه) آب م یشلوارش (برا
  ].اند ردهکت یروا یث را ابوداود و نسائین حدی[ا

 یه پس از قضاکن بود یچن ج امبریه عادت پکث باال مشخص شد یاز حد شرح:
ه وضو گرفتن کن امر یان ایب یاوقات برا یگاھ یگرفت، ول یحاجت و استنجاء وضو م

ه کنیا یز برایرد. و نک یم کست، آن را تریا واجب نیو افضل است و فرض  یاول
بودن  املکو لباس و بدن، کیار بد و نامطلوب را نسبت به پاکاالت، و افیوسواس و خ
ه اگر بعد از کد، یپاش یآب بر شلوارش م کیاندند، کش دور ی، از خویزگکیطھارت و پا

ادرار است، و در صحت  یھا ه از قطرهکفتد یند و در وسوسه نکر نکد، فیرا د یوضو، َتر
 و متردد شود.  کوکلباس و بدنش مش کیوضو و طھارت، و پا

َميَْمة بنت ُرَ�يَْقة )۲۹ـ ( ۳۶۲
ُ
ت رَس�ره قََدٌح مْن َ�يْداٍن حت ج قالت: اكَن للنيبّ  ،وعن أ

 .)٢(رواه ابوداود، والنسائييل. بوُل فيه باللَّ يَ 

 .۴۱۰/ ۳مسنداحمد  ،۴۶۱ابن ماجه ح  ،۱۳۴ح  یینسا ،۱۶۶ابوداود ح  -١
 .۳۲نسایی ح  ،۲۴ابوداود ح  -٢

 

                                           



 ٦٥  )»بیت الخالء«) آداب مستراح ۲باب (کتاب الطهارة (

ا ی(به جھت سرما،  ج امبرید: پیگو ـ لـ قه یمه دختر رقیُام )۲۹( -۳۶۲
از جنس درخت  یچوب یش، ظرفیر تختخواب خویگر) در زید یا عذریھوا و  یکیتار

 نمود.  یادرار مآمد، در آن  یش میحاجت پ یبه قضا یازیه در شب اگر نکخرما داشت، 
 ].اند ردهکت یروا یث را ابوداود و نسائین حدی[ا

يدان«  ه شده باشد.یه از جنس درخت خرما تھکن یچوب یظرف »:عَ
  

  ج ، قال: رآ� انليبُّ سوعن ُ�َمر  )۳۰ـ ( ۳۶۳
َ
  !يا عمرُ «نا أبوُل قائماً، فقال: وأ

َ
ل بُـ �َ ال

ُت قائماً بعُد. »قائماً 
ْ
ـيوابن ماجة. قال الشَّ  رواه الرتمذي،، فما بُل يْـي السُّ  ]/[ نةخُ اإلمـام حمُ

 .)١(قد صحَّ 

نمودم.  یستاده ادرار میه اکد ید یمرا در حال ج امبرید: پیگوس  ) عمر۳۰( -۳۶۳
 یدار را برا بینرم و نش یانکن و میه بنشکن (بلکستاده ادرار میفرمود: عمر! ا

ادرار،  یھا ن است قطرهکستاده، ممیرا در حالت این. زکش، انتخاب یردن خوک شابیپ
رامت و کز خالف ین ین از نظر اخالقیند. عالوه بر اکو ملوث  کبدن و لباس را ناپا

  ).است یستگیشا
ه امتثال کردم (چرا کستاده ادرار نیھرگز ا ج امبریپ ین نھید: پس از ایگوس  عمر

  ).تر است یتر و اساس م مھمیبرا یزی، از ھر چج خدا  امر و فرمان رسول
  ].اند ردهکت یماجه روا و ابن یث را ترمذین حدی[ا

ت شده یز روایردن) نکستاده ادراریبر ا یث (مبنین حدید: خالف ای، گوالسنة ميح
 است:

متفـق عليـه. قيـل:  .اَل قائمـاً بَ ُسباَطَة قوٍم، �َ  ج  قال: أىت انليبُّ  ،عن ُحَذيَفة )۳۱ـ ( ۳۶۴

ذرٍ   .)٢(كانَ ذلك لعُ

وی این حدیث را به صورت معلق روایت کرده و آن را ضعیف شمرده است .، و ابن  ۱۰/۱۷ترمذی  -١
 .۳۰۵ماجه به نقل از حذیفه ح 

ابن  ،۱۸ح  یینسا ،۱۳ح  یترمذ ،۲۳ابوداود ح  ،)۲۷۳-۷۳ح ( ۱/۲۲۸مسلم  ،۲۲۴ح  بخاری -٢
 .۵/۴۰۲ مسنداحمد ،۶۶۸ح  ی، دارم۳۰۵ح  ماجه

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٦٦

دان و  حاجت به زباله یقضا یبرا ج امبرید: پیگو س فهی) حذ۳۱( -۳۶۴
 ستاده ادرار نمود. یرفت و در آنجا ا یروبگاه قومکخا

  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
به خاطر  ج امبریردن پکستاده ادراریاند: ا گفته یشمندان اسالمیاز علما و اند یبرخ

 بوده است.  یوجود عذر

باطة« شرح:  دان.  آشغال .دان زباله .روبهکخا» سُ

 یادیھات زیاند، توج ستاده ادرار نمودهیبه چه عّلت ا ج امبریه پکنیا ی علماء درباره
 شاب نموده، چون: به علتیستاده پیبدان جھت ا ج امبریاند: پ گفته یاند، برخ نموده

ه کاند:  گفته یھان نشستن وجود نداشته است. و گروکھا، ام وجود نجاسات و آشغال
شان ینمود، و نشستن برا یزانو، احساس درد م ی هیاز ناح ج امبریدر آن موقع، پ

م کت حاینمود، چنانچه در روا یستاده ادرار مین جھت ایفرسا بود. از ا ل و طاقتکمش

» بال قائامً « ی ت، پس از جملهین رواین موضوع اشاره رفته است، و در ایبه ا یھقیو ب

رد، به کستاده ادرار یا ج امبریپ یعنیز منقول است، ین »لِوجع كان يف مأبضه« ی جمله
 نمود.  یش احساس میا ُمچ خویدرون زانو،  ی هیه در ناحک یجھت درد

ھرگز لباس و  یرد ولکستاده ادرار یا ین موقعیدر چن ج امبریه پکد دانست یو با
 رد. کادرار ن کوچکز و یر یھا بدنش را ملوث و آلوده به قطره

 یادرار بھتر و افضل است، ول یه در ھر حال، نشستن براکم یریگ یجه میپس نت
اقت و یرامت و نجابت و لک ی آن أسوه ،ج امبریتواند به پ یداشت، م یعذر یسکاگر 

و اقتدا ورزد، و  یو عزت و اقتدار، تأس یساالر شرافت و بزرگوار ، و آن قافلهیستگیشا
ش باشد و آنھا را از یه مواظب لباس و بدن خوک ید، البته به شرطیشاب نمایستاده پیا

 د. یادرار حفظ نما یھا شدن به قطره ملوث
ا دو یبار یکز و مباح را یجا یارھاکش، یخو یدر طول زندگ ج امبریھا پ نیعالوه از ا

بر  یز ھستند، ولیا ناجایارھا حرام و کن یه اکنند کبار انجام داده است، تا مردم گمان ن
 سنت و واجب، دوام داشته است.  یارھاک

 



 ٦٧  )»بیت الخالء«) آداب مستراح ۲باب (کتاب الطهارة (

ه کبا دوام بر نشستن در حال ادرار، به ما نشان داده است  ج امبریز پینجا نیدر ا
ز یستاده، نیبار ادرارنمودن در حال ایکادرار به حالت نشسته بھتر و سنت است و با 

 ز بودن آن را اعالم داشته است. یجا

 





 

 

 

 سوم فصل

اكَن َ�بُوُل قائماً فـال  ج  م أنَّ انلَّيبَّ �ُ ثَ دَّ ا، قالت: َمن حَ ل ،عن اع�شةَ  )۳۲ـ ( ۳۶۵
 قاِعداً 

َّ
قوه؛ ما اكَن يبَُوُل إال  .)١(رواه أمحد، والرتمذي، والنِّسائي .تُصِدّ

ستاده یا ج خدا ه رسولکبه شما گفت ھرکس  د:یگو ـ لـ شه ی) عا۳۲( -۳۶۵
وسته در حال نشستن یپ ج خدا را رسولید، زینکرده است، سخن او را باور نکادرار 

 رد. ک یشاب نمیستاده پینمود و ھرگز ا یادرار م
  ].اند ردهکت یروا یو نسائ یث را احمد، ترمذین حدی[ا

فرمود.  ینمستاده ادرار یھرگز ا ج رمکامبرایه پکد یت واضح گردین روایاز ا شرح:
ث شماره یه قبًال در باب گذشته بدان اشاره رفت (حدک س فهیث حضرت حذیحد یول

چ یث ھین دو حدین این وجود، بیند. با اک یستاده را ثابت می) ادرار در حال ا۳۶۴
ان نموده یرا ب ج امبریعادت پ ـ ل ـ شه یرا حضرت عایست، زین یتعارض و تضاد

ـ شه یاد، حضرت عایان زکه به امک یو نادر یجزئ یا از واقعه س فهیوحضرت حذ
 دھد. ینداشته خبر م یاز آن اطالع ـ ل

ويِحَ أنَّ ِجرب�َل أتاه يف أوَّ  :ج عن انليِبّ  ،وعن ز�د بن حارثة )۳۳ـ ( ۳۶۶ 
ُ
 إيله، ِل ما أ

 من الوضوِء، أخَذ رَ ا فَ الَة، فلمَّ ه الوُضوَء والصَّ مَ لَّ عَ �َ 
َ
 .»بها فَرَجه حَ نََض �َ  ،]املاءِ [ًة ِمَن ْرفَ غُ غ

 .)٢(رواه الدارقطني وأمحد

ل در یه فرمود: جبرئککند  می تیروا ج امبریاز پ س دبن حارثهی) ز۳۳( -۳۶۶
شان یشان آمد و بدید، به نزد ایآغاز گرد ج خدا بر رسول یه نزول وحکن بار ینخست

ه از وضو فارغ کنیم و آموزش داد. آنگاه پس از ای) وضو و نماز را تعلی(به صورت عمل
 د. یشلوارش (بخاطر دفع وسوسه) پاش یاز آب برگرفت و آن را بر رو یشد مشت

 ].اند ردهکت یروا یث را احمد و دارقطنین حدی[ا

 .۳۰۷، ابن ماجه ح ۲۹ح  ، نسایی۱۲، ترمذی ح ۶/۱۹۲مسنداحمد  -١
 .۴۶۲، ابن ماجه ح ۱ح » ی الفرجنضح الماء عل«باب  ی، دارقطن۴/۱۶۱ مسنداحمد -٢

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٧٠

جـاء� جرب�ـُل، فقـال: يـا « :جقال: قال رسوُل اهللا  ]س[وعن أيب هر�رَة  )۳۴ـ ( ۳۶۷
ـرواه الرتمـذي، ». تَِضحْ ا�ْ أَت فَ إذا توضَّ  !د�مَّ  عتُ حممَّ . وسـمِ داً ـ وقـال: هـذا حـديث غريـبٌ

 .)١(ـ يقول: احلسنُ بن عيلِّ اهلاشمي الراوي منكر احلديث يعني البُخاريَّ 

 یل به نزدم آمد و گفت: ایجبرئ«فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهیابوھر )۳۴ـ ( ۳۶۷
 .»ش بپاشیشلوار خو یبر رو آب ی، پس از آن، مقداری! ھرگاه وضو گرفتج محمد
ب است و از یغر یثیرده و گفته است: حدکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

ث است، ین حدیا یه راوک یھاشم یه گفت: حسن بن علکدم ی) شنیمحمد(بخار
  ].باشد یث میرالحدکمن یفرد

را » انتضاح«، ینیو فقھاء و محدثان د یشمندان اسالمیشتر علماء و اندیب شرح:
ده شود. یشلوار پاش یاز آب، رو ید مقداریاز وضوء، باه پس کاند  ردهک ین گونه معنیبد

شدن  خارج ی ار، وسوسهکن یه در اثر اکن است یآن عمومًا ا ی مت و فلسفهکو ح
 رود.  یان میقطرات ادرار، از م

 یو درون یباطن یزگکیاز وضو، طھارت و پا یمقصود اصل«د: یگو یالھند م خیش
 کیه صرفًا طھارت و پاکشود  یشسته م یظاھر یدر وضو، عمًال اعضا یاست. ول

گر ھم مستحب قرار ین پس از فراغت از وضو، دو عمل دیکگردد. ل یحاصل م یظاھر
 دارند:  ینقش به سزائ یجاد طھارت باطنیه انجام آن دو در اکداده شده 

  آب وضو ی ماندهیدن باقینوش -۱
 آب در شرمگاه.  یھا دن قطرهیپاش -۲

تمام گناھان در  ی ه منبع و سرچشمهکن است یار ھم اکن یمت اکفلسفه و ح
 شرمگاه. یگریدھان، (زبان) و د یکیز است، یوجود انسان، فقط دو چ

ه شده یآب وضو توص ی ماندهیدن باقیم، نوشکردن اثرات شھوت شکزائل  یبرا
شلوار، مستحب قرار  یآب بر رو یھا دن قطرهیدفع شھوت شرمگاه، پاش یاست، و برا

 داده شده است. 
ده شود و یآب پاش یشلوار مقدار یه بعد از وضو، روکبه ھر حال، مستحب است 

 ست.یدارد و واجب و فرض ن یاستحباب ی ن عمل، فقط جنبهیا

 .۴۶۳ابن ماجه ح  ،۵۰ح  یترمذ -١

 

                                           



 ٧١  )»بیت الخالء«) آداب مستراح ۲باب (کتاب الطهارة (

فقاُم عمُر َخلَفه ب�وٍز من  جا، قالت: باَل رسوُل اهللا ل ،وعن اع�شةَ  )۳۵ـ ( ۳۶۸
 به. ققال: ماٌء تتوضَّ ». ؟ا هذا يا عمرُ مَ «ماٍء، فقال: 

ُ
مِ «ال: أ

ُ
 ُت لكَّ رْ ما أ

َ
، ولـو توضَّ ما بُلُت أْن أ

َ
أ

 .)١(رواه ابوداود، وابن ماجة». ةً فَعلُت لاكنت ُسنَّ 

در پشت سر  س رد و عمرکادرار  ج امبرید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۳۵( -۳۶۸
 ج حضرت ).بدھد ج امبریستاد (تا آن را به پیاز آب ا یا وزهکشان با در دست داشتن یا

د. یریگفت: آب وضو است، تا بدان وضو بگ ؟)یست؟ (چرا آب آوردین چیعمر! ا :دیپرس
حاجت نشستم و ادرار  یه ھر زمان به قضاکده یفرمود: به من دستور نرس ج امبریپ

 یارم براکردم، ک ین میاگر چن یرم. و براستیمتصل پس از آن، وضو بگ نمودم،
و  یگرفت (و آنھا در مشقت و سخت ید) و قانون و ظابطه قرار مکمردمان سنت (مؤ
  ).گرفتند یُعسر و حرج قرار م

  ].اند ردهکت یماجه روا ث را ابوداود و ابنین حدی[ا
ه عادت کشود  یاند، معلوم م نه وارد شدهین زمیه در اک یاتیاز مجموع روا شرح:

 یگاھ یگرفت، ول یحاجت و استنجاء، وضو ھم م یه پس از قضاکن بود یچن ج امبریپ
ه وضوگرفتن پس از کمسلمانان بفھماند  ی ه به ھمهکنیا یه براکافتاد  یاوقات اتفاق م

ن یفرمود. و از ا یم کست، آن را تریا واجب نیو افضل است و فرض  یحاجت اول یقضا
ر و یسیردن جانب تکت یبه خاطر رعا ج امبریه پکمشخص شد  ث به طور واضح،یحد
ر و رفع ُعسر و ید و تعسیاز افراط و غلو، و تشد ی، و دوریریف و سھولت و آسانگیتخف

ن، و ثابت قدم و یب مردم نسبت به دیق و ترغیحرج از بندگان خدا، و به خاطر تشو
مت به آنان یعز ی شتر از جنبهیرخصت را ب ی ن، جنبهیر دیاستوار ماندن آنان در مس

از سوء تفاھم و مشقت، و چالش و دغدغه، و عسر و  ییردند. و به منظور رھاک یعرضه م
 ردند. ک یم کو افضل را تر یامر اول یبه طور عمل ی، گاھیتنگ

نَّ  ،وأ�س ،وجابر ،وبوعن أيب �يَّ  )۳۶ـ ( ۳۶۹
َ
اهذه اآلية ل أ �ِيهِ� �ِيهِ رَِجاٞل ﴿ :نزلَْت  مَّ

ْۚ وَ  ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ يا مْعرَش « :ج، قال رسول اهللا ]١٠٨[التوبة:  ﴾لُۡمطَّ

 .۶/۹۵مسنداحمد  ،۳۲۷ابن ماجه ح  ،۴۲ح  ابوداود -١
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  إنَّ  !األنصارِ 
َ
هوِر، فما ُطهوُر�ماَهللا قد أ ِ قالوا: نتوضَّ » ؟ثْ� علَي�م يف الطُّ  ل

ُ
الة، لصَّ أ

 .)١(رواه ابن ماجة .»وهمُ كُ يْ لَ عَ فُهو ذاَك، �َ «ِسُل من اجلَنابِة، و�ستنيج باملاِء. قال: تَ غْ و�َ 

ن ﴿ه: ین آیند: چون ایگو س و انس س وبی) ابوا۳۶( -۳۶۹
َ
�ِيهِ� �ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ

ْۚ وَ  ُروا ُ ٱَ�َتَطهَّ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ نازل شد،  مسجد قباء، نمازگزاران ی درباره ]١٠٨[التوبة:  ﴾لُۡمطَّ
ساختن  کگروه انصار! شما به ھنگام پا یبه اھل مسجد قباء فرمودند: ا ج امبریپ

ش شما پرداخته ین به مدح و ستاین چنیه خداوند اکد یدھ یانجام م یارکخود، چه 
 است؟ 

م، و از یریگ یت آداب و سنن) وضو مینماز (به نحو احسن و با رعا یگفتند: برا
تفاء کلوخ اکحاجت، فقط به سنگ و  یم و (در وقت قضاینک یجنابت غسل م

 م. ینک یاستنجاء م زیه پس از آن) با آب نکم، بلینک ینم
ن امر نھفته یاز شما، در ھم ین وین و آفریخدا، و تحس یفرمود: خشنود ج امبریپ

 د. یش نسازید و ھرگز رھایریاست. پس، آن را بر خود الزم گ
  ].رده استکت یماجه روا ث را ابنین حدی[ا

َ  ،وعــن ســلمان )۳۷ـ ( ۳۷۰  ْســتَ قــال: قــال بعــُض املرشــ�َ�، وهــو �
َ َ
رى هزىُء: إ� أل

  !. قلُت: أَجْل  اخِلراَءةَ صاِحبَ�م يُعِلُّم�م حىتَّ 
َ
َ َمرَ أ َ نا أْن ال � سـتنيَْج ستْقِبَل الِقبلـة، وال �

 
َ
رواه مسـلم، وأمحـد  .�تيَف بدون ثالثِة أحجاٍر ليس فيها رَجيـٌع وال َ�ْظـمٌ يْمانِنا، وال نَ بأ

 .)٢(واللفظُ له

تمسخر  یپرستان، از رو چندگانهان و کاز مشر ید: برخیگو س ) سلمان۳۷( -۳۷۰
 )ج رمکامبرایپ یعنین شما (یه ھمدم و ھمنشکنم یب می گفتند: یو استھزاء به من م

: اعم از بعد یھا و ابعاد مختلف زندگ نهیآموزد (و در تمام زم یتمام مسائل را به شما م
و  ی، فرھنگیو نظام یاسی، سیو اجتماع ی، فردیو اخرو یوی، دنیو معنو یماد

 ینشستن به قضا یفراتر از آن، چگونگ یو حت ).و.. یو خانوادگ ی، عبادیقتصادا
 دھد؟! یم میز به شما تعلیحاجت و رفتن به توالت را ن

 .۳۵۵ابن ماجه ح  -١
 .۵/۴۳۹مسنداحمد  ،۳۱۶ماجه ح  ابن -٢

 

                                           



 ٧٣  )»بیت الخالء«) آداب مستراح ۲باب (کتاب الطهارة (

اند و در مورد رفتن به  ز را به ما آموختهیشان ھمه چی! ایمن در پاسخ بدو گفتم: آر
گاه رو  چیه ھکنموده است. و ما را دستور داده  ییھا ھا و سفارش هیز، ما را توصیتوالت ن

شتن را یم، و با دست راست، خوینیحاجت) ننش یقضا یا پشت به قبله، برایبه قبله (و 
ن یم. و از سرگیتفاء نورزکمتر از سه سنگ اکم، و در وقت استنجاء به ینکز نیتم
 م. یریش، بھره نگیردن خوکزیتم یز برایده نیپوس یھا وانات و استخوانیح

  ].لفظ از احمد است یاند، ول ردهکت یث را مسلم و احمد رواین حدی[ا

راءة« شرح: ادرار و  ینشستن برا یل و چگونگکش یبه معنا سر خاءـکـ به  »خِ
 مدفوع است.

 نجاست است.  یبه معنا ـ َخراءة ـ» خاء«و به فتح 

جيع« الغذاء «يع� است. » مرجوع« یه به معناکاز رجوع (برگشت) مشتق شده  »رَ

ن ستوران و ھر ین حالت. و به سرگیل شده به ایتبد ی؛ غذا»الَمرجوع ايل هذه احلالة
  گردد. یدار اطالق م وان سمیح

رامت، عزت، سعادت و کت، شرافت، نجابت، کن رحمت، بریه، دکنیث ایاسالم به ح
منشور  ، ویمتقن و جھان ی ت است، در نظامنامهیبشر ی افهک یبرا یفالح و رستگار

 کتابنا یھا م و آموزهیالشأن، و در تعال میقرآن عظ یعنیخود،  یر و جاودانیناپذ فیتحر
ام و دستورات کعت مقدس اسالم، و در احین شریش، و در اوامر و فرامیامبر خویپ

و  یات مادیمختلف ح یایابعاد و زوا ی ش، در ھمهیخو ینین دیآفر بخش و روح یتعال
، یو فرھنگ ی، اقتصادیو نظام یاسی، سیو اجتماع یفرد ،یو اخرو یوی، دنیمعنو
 یارھاکھا و راھ ، دستورالعملیو فطر یعی، طبیمانیو ا ی، اخالقیو خانوادگ یعباد

ب و ی، ترغی(امر و نھ یو سلب یجابیا یھا را به صورت یا د، ارزنده و سازندهیار مفیبس
علم، اعتقاد، عمل،  یرا از روه اگر مسلمانان امروز، آنھا کرده است، کب) ارائه یترھ

 ی گوش و سرلوحه ی زهین و آویالع وسته نصبیاخالص و صداقت مدنظر قرار دھند و پ
ن یو آن فرام کتابنا یش قرار دھند، و مطابق آن رھنمودھایخو یامور زندگ

گام بردارند،  یمختلف زندگ یھا ن، در عرصهیآفر سعادت یھا بخش، و آن آموزه یتعال
امروز، از ھمان شأن و منزلت واال، و عزت و اقتدار  یان جوامع جھانیمدر  کبدون ش

ان جوامع عصر خود از آن ین، در میه مسلمانان نخستکشوند  یبرخوردار م ییباال
 مند بودند. بھره

 



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٧٤

ه ک یلتیر و فضیچ امر خیه ھکعت را چنان مقرر داشته ین و شرین دیرا خداوند ایز
ه به آن فرمان داده است و کنیگردد، وجود ندارد، مگر ا یمال انسان مکموجب عزت و 

 ب فرموده است. یق و ترغیا به انجام آن تشوی
و  یماندگ ه سبب ذلت و انحطاط و عقبک یلتیگونه شر و رذ چیگر، ھیاز طرف د

شده  یعت از آن نھین شریا یه در رھنمودھاکنیارتجاع انسان گردد وجود ندارد، مگر ا
 ام آن ھشدار داده شده است. ا نسبت به انجیو 

 باره فرموده است:  نیخود در ا ج امبریپ
گرداند، و از آتش دوزخ دور  یکه شما را به بھشت نزدکدانم  یرا نم یزیمن چ«

ه شما را به آتش کدانم  یرا نم یزیام و چ ه شما را به آن فرمان دادهکنید، مگر اینما
  .»ام ه شما را از آن باز داشتهکنیمگر اد، یگرداند و از بھشت دور نما یکدوزخ نزد

به  ش ز بسان صحابهین یا مسلمانان امروزید، آیخوانندگان محترم! حال بنگر
ا بر یورزند،  یعشق و محبت م ینبو یھا م و آموزهین و تعالیھا و اوامر و فرام سنت

شان تا خود را متمدن و بافرھنگ ن رند،یگ یھا را نم س از شرم و خجالت نام سنتکع
و کنند   می رده و بر آن فخرک، انتخاب یو آلمان یی، اروپاییایکدھند و ظاھر آمر

را پس پشت انداخته و دم از تمدن و  ج یو روشن مصطف یرالورینازند. و سنت خ یم
 گردانند. یم یزنند و خود را از تحّجر و ارتجاع (به گمان خود) بر یت میمدرن

و� يـده  جعلينـا رسـوُل اهللا  َرجَ قـال: َخـ ،وعن عبد الرمحن بن َحسنة )۳۸ـ ( ۳۷۱
َرقَُة فَ  وُل كمـا َ�بُـول املـرأُة. بُـُظروا إيله �َ �ْ م: اُ عُضهُ اَل إيلها. فقال بَ بَ َس �َ لَ ا، ثمَّ جَ هَ عَ َض وَ ادلَّ

  !َوْ�ََك «فقال:  ،ج فسِمعه انليبُّ 
َ
ما علِمَت ما أ

َ
اكنـوا إذا  ؟!صـاَب صـاحَب بـ� إرسائيـَل أ

َب أصابَهم ابلوُل قََرُض   .)١(ابنُ ماجةو رواه ابوداود،». يف قربه وه باملقار�ِض، فنَهاهم، فُعِذّ

رون آمد یبر ما ب یدر حال ج امبرید: پیگو س ) عبدالرحمن بن حسنه۳۸( -۳۷۱
ان یشان آن سپر را به عنوان حائل و مانع مین بود. ایپوست یسپر یه در دست وک

حاجت نشست و  یقضا یآن، برا یگاه رو به سو ن نھاد. آنیمردم، بر زمش و یخو
ردند) کن صحنه را مشاھده یا یا منافق، وقتی، کاز مردمان (مشر یادرار نمود برخ

 .۳۴۶ابن ماجه ح  ،۲۲ابوداود ح -١

 

                                           



 ٧٥  )»بیت الخالء«) آداب مستراح ۲باب (کتاب الطهارة (

شتن را مستور نموده و ھمانند آنان ادرار یه بسان زنان، خوکد ینکگفتند: او را نگاه 
 ند. ک یم

در  یدان یا نمیبر تو! آ ید، فرمودند: وایرس ج امبرین سخن به گوش پیا یوقت
 ل آمده است؟!یاسرائ یاز بن یکیبر سر  یبتیروزگاران گذشته چه بال و مص

ش، مؤظف یش خوکین و یل (بر اساس آئیاسرائ یه بنکن قرار است یه از ایقض 
 یچید موضع نجاست را با قید، بایرس یه) ھرگاه به لباس آنھا نجاست و ادرار مکبودند 

از حق به دنبال باطل  یرویپ ینداد و به جا یتیم اھمکن حین فرد (بدیدند، اما ایبر یم
د و) یازیدست  یم آسمانیام و تعالکف احیروان شد، و به تحر یو خواھشات نفسان

 یفر خداوندکین جھت در گورش مورد عذاب و یرد. بدک یار نھکن یز از ایمردمان را ن
وا  یحاجت ضرور یستر و پوشش در وقت قضا ه:کز بدان ین تو نیقرار گرفت (بنابرا

و  ینداد یتیو بدان اھم یار را مورد تمسخر و استھزاء قرار دادکن یاست و اگر ا یلزام
ش در گور و یخو ی فر و پادافرهکیمنتظر عذاب و عقاب، و  ینمود یمردمان را از آن نھ

  ).آخرت باش یبرزخ و سرا
 ].اند ردهکت یماجه روا ث را ابوداود و ابنین حدی[ا

» مقراض«جمع »: املقار�ض«ه آن را چوب و دوال نباشد. ک یپوست یسپر »ادّلرقة«
 دن است.یبرش و بر ی و آله یچیق یبه معنا

 .)١(ورواه النسايئ عنه عن أيب موىس )۳۹(ـ ۳۷۲ 
سنةاز  یث را نسائین حدی) و ھم۳۹( -۳۷۲  س یز از ابوموسیو او ن عبدالرمحن بن حَ

 رده است. کت یروا

سـتقِبَل الِقبلـِة، قال: رأيُت ابَن عمر أناَخ راِحلتَه مُ  ،وعن مرواَن األصفرِ  )۴۰ـ ( ۳۷۳
ِ� قاَل: بل إنَّما نُـ ؟ألَيْس قد نُِ�َ عن هذا !س يبوُل إيلها. فقلُت: يا أبا عبِد الرمحنلَ ثمَّ جَ 

 .)٢(رواه ابوداوديشٌء �َسرُتَُك، فال بأَس.  ةِ �� الِقبلَ و عن ذلك يف الَفضاِء، فإذا اكن بينَك

روایت نکرده » ابوموسی«ن بن حسنة و وی این حدیث را از به نقل از عبدالرحم ۳۰ح  نسایی -١
 .۲۳ابوداود ح  ،است و ابوداود نیز این حدیث را به صورت موقوف بر ابوموسی نقل کرده است .

 .۱۱ح  ابوداود -٢
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ه رو به قبله شترش را کدم یرا د ـ بـ د: ابن عمری) مروان االصفر گو۴۰( -۳۷۳
حاجت نشست و ادرار نمود. (و  یقضا یآن برا یگاه رو به سو ن خواباند، آنیبر زم

 یش و قبله قرار داد) بدو گفتم: ایان خویو مانع م شتر را به عنوان حائل
 یحاجت، آن ھم رو به قبله، نھ یا از قضایابن عمر است) آ ی هینکابوعبدالرحمن! (

 نشده است؟ 
وه، کباز ( یه در فضاکاست  یدر صورت یه نھکست، بلیمطلق ن ین نھیر، ایگفت: خ

ان تو و قبله یرو ھرگاه م نیند از ایحاجت بنش یقضا یرو به قبله برا یسک ).دشت و..
 ست. یردن رو به قبله نک حاجت یدر قضا یالکحائل و مانع بود اش یزیچ

 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

َ اَ «إذا خَرَج من اخلَالِء قال:  ج قال: اكن انليبُّ  ،وعن أ�س )۴۱ـ ( ۳۷۴ 
ْ
ِ مْ حل  ُد ِ�َّ

َّ
 ِي  اذل

 
َ
 �ِّ َهَب �َ ذْ أ

َ
 .)١(رواه ابن ماجة». ا�ِ افَ و ىذَ  األ

افت، و ی یحاجت فراغت م یاز قضا ج خدا د: ھرگاه رسولیگوس  انس) ۴۱( -۳۷۴

احلمد هللا الذي أذهب «رد: ک ین دعا را زمزمه میشتن ایشد، با خو یرون میاز توالت ب

و نجاست را از  یدیه پلکرا سزاست  یش پروردگاریحمد و ستا« »عافاينو عني االذي
 .»دیبخش یت و سالمتیرد و مرا عافکمن دور 

 ].رده استکت یماجه روا ث را ابنیحدن ی[ا

ا قِدَم وَ  :قال ،مسعود وعن ابن )۴۲ـ ( ۳۷۵ إنْـَه  !اهللا فُد اجِلِنّ ىلع انليِبّ قالوا: يا رسوَل لمَّ
 َّ تََك أْن � مَّ

ُ
َ جَ َعظٍم أو َرْوثٍة أو مُحََمةٍ وا بِ جُ نْ تَ سْ أ ِ َل نلا فيها رِ عَ ؛ فإنَّ ا�َّ ْزقـاً. فنهانـا رسـوُل ا�َّ

 .)٢(رواه ابوداود .ذلكعن 

در  »اظکعُ «بازار  یه به سوکاز م ج امبرید: (پیگو س مسعود ابن ۴۲۹( -۳۷۵
ند، اما کاسالم دعوت  یز و اجتماع بزرگ به سوکرفت تا مردم را در آن مر» طائف«
ب یذکدًا او را تیبه دعوت او پاسخ مثبت نگفت، و اشراف و بزرگان طائف شد یسک
شد، و  یش جارکمبار یه خون از پاھاکردند و آن قدر از پشت سر، سنگ به او زدند ک

ات یگفتند، شب در آنجا ماند و آ یجن م یه آن را وادکد یرس یدر بازگشت به محل

 .۳۰۱ابن ماجه ح  -١
 .۳۹ابوداود ح  -٢

 

                                           



 ٧٧  )»بیت الخالء«) آداب مستراح ۲باب (کتاب الطهارة (

» منی«ا ی» نیبینص«از اھل » جن«از  یه گروھکنجا بود یفرمود در ا یقرآن را تالوت م
مان یدند و ایرا در نماز صبح شن ج امبریتالوت قرآن پ یگذشتند، صدا یاز آنجا م

شان گفتند: یآمدند، خطاب به ا ج خدا ان به نزد رسولین گروه از جنیآوردند و) چون ا
وانات و زغال ین حیش را از استنجاء زدن با استخوان، سرگیامت خو !ج خدا رسول یا

 نھا قرار داده است. ما را در آ یرزق و روز أل یه خداکن، چرا ک یستر نھکو خا
زدن با استخوان،  ما را از استنجاء ج خدا ن جھت) رسولید: از ایمسعود گو (ابن

 فرمود. یستر نھکوانات و زغال و خاین حیسرگ
  ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

 





 

 

 

 ) ۳باب (
 کمسوا ی بارهدر 



 

 

 

 اول فصل

 « :جقـال: قـال رسـول اهللا  ]س[عـن أيب هر�ـرة  )۱ـ ( ۳۷۶
ُ
ـيت لـوال أْن أُشـقَّ ىلع أ مَّ

 
َ َ
واكِ ْرُ�هُ مَ أل  .)١(متفق عليه .»الةٍ عنَد لِكّ َص  م بتأخ� الِعشاِء، و�الِسّ

ه بر جامعه و کن است یاگر نه ا«فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱( -۳۷۶ 
دادم تا  یزا بود، به آنان فرمان م ساز و مشقت ن، و بحرانیآفر آور و چالش من، رنجمردم 

 کمسوا یر اندازند و در ھنگام ھر نمازیا نصف شب) به تأخینماز عشاء را (تا ثلث 
و رفع ُعسر و حرج از بندگان است، و من  یریعت بر آسانگیشر یچون مبنا یول(نندک
ر، و ید و تعسیرا بر جانب تشد یریو سھولت و آسانگ فیر و تخفیسیز ھمواره جانب تین

نم، ک یم ین دستور خودداریدھم، از ا یح میترج یریظ و سختگیعسر و حرج، و تغل
 »فرسا است) انم، دشوار و طاقتیامت یار براکن یچون ا
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

�ْح بن ها�ء )۲ـ ( ۳۷۷  قال: سألُت اع�شَة: بِ  ،وعن رُشَ
ُ
 رَ ٍء اكن يَ ِيّ يَش أ

ُ
ِ إذا بَدأ سوُل ا�َّ

واك ؟َل بيتَهخَ دَ   .)٢(رواه مسلم .قالت: بالِسّ

 ـ لـ قه یشه صدین عاید: از ام المؤمنیگوس ی ح بن ھانی) شر۲( -۳۷۷
پرداخت و  یم یارکپس از وارد شدن به خانه، نخست به چه  ج خدا دم: رسولیپرس

 د؟یازی یدست م
بنده و مناسب است یز زیمسلمانان ن یزدن. (و برا کگفت: مسوا ـ لـ شه یعا

روزمره،  یارھاک، بعد از فراغت و انجام کمسوا ی ار ارزندهیه با توجه به منافع بسک
ز و یش را تمیزنند و دھان و دندان خو کشوند، نخست مسوا یوارد خانه م یوقت

و  ۲۸۷ابن ماجه ح  ،۲۲ح  یترمذ ،۴۶ابوداود ح  ،)۲۵۲ -۴۲ح ( ۱/۲۲۰سلم ، م۸۸۷ح  بخاری -١

م بتأخري العِشاءِ «اند بدون  ردهکرا نقل » بالسواك عند كل صالة« :ھر دو عبارت دوم هتُ  ،»ألمرْ
 .۲/۲۴۵مسنداحمد 

 .۶/۱۸۸مسنداحمد  ،۲۹۰ابن ماجه ح  ،۸ح  یینسا ،۵۱ابوداود ح  ،)۲۵۲-۴۳ح (۱/۲۲۰ مسلم -٢

                                           



 ٨١  ) در باره مسواک)۳کتاب الطهارة (باب (

ان یت پروردگار جھانیدھان و رضا کیپا ردن موجبک که مسواکند، چرا یزه نماکیپا
 ).است
  ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

ـِد مـنَ  ج قال: اكن انليبُّ  ،وعن ُحذيفةَ  )۳ـ ( ۳۷۸ فـاُه  وُص يـِل �َُشـاللَّ  إذا قـام للتََّهجُّ
واك.   .)١(متفق عليهبالِسّ

ه ھرگاه در دل کن بود یچن ج امبریپ کد: عادت مباریگو س فهی) حذ۳( -۳۷۸
ل یھمه جا را فرا گرفته و اشتغاالت روزانه، ھمه تعط یه خاموشکشب (آن ھنگام 

از با خداست، و در آن یحضور قلب و راز و ن ی ط آمادهیان در خواب، و محکودکاست، 
 ییا و تظاھر و خودنمایط از ھرگونه ریند و محینش یفرو م یزندگ یه غوغاکھنگام 

شد، تا دلش را به نور عشق دوست  یدار مینماز شب از خواب ب یبرا ).بدور است
دارشدن از یزدن پس از ب کزد. (پس مسوا یم کروشن و منور سازد، دھانش را مسوا

بد و  یر معده، بوین است بر اثر تبخکه وقت خفتن ممکخواب سنت است، چرا 
بد را از  ین بوه شده، تا آیزدن توص کن جھت مسوایدا شود، از ایدر دھان پ یمتعفن

دار شدن یه پس از بک یارکن یز نخستین ج خدا ن خاطر رسولیان ببرد. به ھمیم
ن یچن یز برایگران را نیردن دھان و دندان بود، و دکزیزدن و تم کداد، مسوا یانجام م

 ).فرمود می قیب و تشویترغ یعمل
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ة: قَـصُّ َعرْشٌ من الِفْطـرَ « :جا، قالت: قال رسول اهللا ل ،وعن اع�شة )۴(۲ـ  )۳۷۹
ارب، و�عفاُء الِلّحيَ  واُك، واستنشاُق املاِء، وقصُّ األْظفاِر،وغَ ةِ الشَّ اِجِم، وَ�تُْف ْسُل الرَب ، والِسّ

ُق العانَةِ 
ْ
َ » ، وانِتقاُص املاءِ اإلبِْط، وَحل   يُت العارشةَ سِ ـ يع� االستنجاَء ـ. قال الراوي: و�

َّ
إال

لم أجْد هذه ». الِلّْحيَةِ  إْعفاءُ «بدل: » اخِلتان«أْن ت�وَن الَمضْمَضة. رواه مسلم. و� رواية: 

 ،۲۸۶ابن ماجه ح  ،۲نسایی ح  ،۵۵)، ابوداود ح ۲۰۵-۴۶(ح ۱/۲۲۰مسلم  ،۲۴۵بخاری ح  -١
 .۵/۳۸۲مسنداحمد 

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٨٢

حيح�«الروايَة يف  و�ـذا » اجلـامع«ول�ن ذكرها صاحُب ».احلُميدي«وال يف كتاب » الصَّ
ن«اخلطايبُّ يف   .)١(:»معالِم السُّ

ـ ۱ز از فطرت است: یده چ«فرمود:  ج امبرید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۴( -۳۷۹
ت بھداشت دھان و یردن و رعاک کـ مسوا۳ش یـ گذاشتن ر۲ل یردن سبکوتاه ک

ـ برداشتن ۷ـ شستن مفاصل انگشتان ۶ـ گرفتن ناخن  ۵ ینیردن بکز یـ تم۴دندان 
  ـ استنجاء زدن با آب۹ه شرمگاه یناح یـ برداشتن مو ۸ر بغل یز یمو

را  ید: دھمیباشد) گو» زائده یا ابن ابیرکز«اد، یتمال زاحه به کث (یحد یراو
 [گرداندن آب در دھان] باشد. » مضمضه«ام و به گمانم  ردهکفراموش 

 »ِاعفاء اللحية«، به عوض یتیو در روا ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا
ن یحیصح ت را نه درین روای[ختنه] وارد شده است. اما من ا »اخلتان«ش] ی[گذاشتن ر

ت را ین روایه اکبل ،ن]یحین الصحی[الجمع ب یدیتاب ُحمکام و نه در  دهید السنة) (حمي
ر کذ» معالم السنن«در  یر] و عالمه خطابیاث ابن یعنی» [الجامع لالصول« ی سندهینو
 ه آن را: کاند  ردهک

ر بن يارس ) عن۵ـ ( ۳۸۰  .)٢(أيب داود برواية عامَّ
رده است. و در آن به عوض کت یاسر روایت عمار بن یابوداود به روا )۵( -۳۸۰

تان« ،»اعفاء اللحية«  رده است. کنقل  »اخلِ

ه ک یمانیه فطرت دو نوع است: فطرت اکد دانست یبا»: عرش من الفطرة« شرح:
ث فوق یور در حدکه موارد مذک یاست، و فطرت عمل یمربوط به قلب و معرفت الھ

 باشد.  یم
بدن  کیر قلب مطرح است، و در مورد دوم، پایردن روح و تطھک کدر مورد اول، پا

ات و یو از مقتض یگانه جزو امور فطر ن امور دهی. و در ھر حال ایش ظاھریو آرا
 باشند.  یم یامبران الھیو سّنت و روش پ یعت بشریطب یاصل یھا خواسته

، ۲۹۳، ابن ماجه ح ۵۰۴۰، نسایی ح ۲۷۵۷، ترمذی ح ۵۳ابوداود ح  ،)۲۶۱-۵۶ح (۱/۲۲۳مسلم  -١
 .۶/۱۳۷مسنداحمد 

 .اسریعمار بن به نقل از  ۲۹۴ابن ماجه ح  ،اسریبه نقل از عمار بن  ۵۴ح  ابوداود -٢

 

                                           



 ٨٣  ) در باره مسواک)۳کتاب الطهارة (باب (

عت یل شرو عالمت مسلمان بودن، و سمب ین گام در سنت الھیختنه، اول :»اخلتان«
ز داده ییافر و مؤمن از ھم تمکآن،  ی لهیه به وسکاست  یو از عالمات اسالم یاسالم

شنده کالعالج و  برخوردار شده و از امراض صعب یشوند و فرد ختنه شده از سالمت یم
 ماند.  یدر امان م

نوزاد است، و در  یدن پوست موجود بر سر عضو تناسلیختنه در لغت به مفھوم بر
ه عضو ک ییجا یعنین حشفه است. یقسمت پائ یحلقو ی نارهک: یاصطالح شرع

 شود. یم یدچار فرورفتگ یتناسل
 یه ختنه براکاز حنابله معتقدند  یفه و جمعی، و امام ابوحنیامام حسن بصر
، ی، احمد، شعبی، شافعکزنان و دختران مستحب است. امام مال یمردان سنت، و برا

 ، به وجوب ختنه اعتقاد دارند.یبن سعد االنصار ییحی، ی، اوزاعالرأي عةر�ي
ه ختنه نشده است، نه ک یسکد: یگو یر است و میگ ن مورد سختیدر ا کامام مال

 گردد.  یامامتش درست است و نه شھادتش مورد قبول واقع م
ه ک یوقت رد، تایاول بعد از تولد صورت گ یه ختنه در ھمان روزھاکو بھتر آن است 

 یز دارد و به رشد عقالنییفھمد و قدرت تم می ه امور راکد یرس یا فرد به مرحله
م یند، و عباداتش را بر ھمان اصول و اساس تنظید، خود را ختنه شده ببیمناسب رس

 م نموده است. یه اسالم ترسکند ک
ت ش اسیو آرا یباسازیز ی، و نوعیو بھداشت یامر فطر یکجمله، ختنه  یکو در 

جاد سرطان عضو یرا حذف، ا یل، ترّشحات مضّر چربیرا تعد یه جنسکمحر یرویه نک
شود، و فرد را از  یم یان به شب ادرارکودکم، و مانع مبتالشدن کار یرا بس یتناسل

 ند. ک یشنده حفاظت مکالعالج و  صعب یھا یماریابتالء به ب

 





 

 

 

 دوم فصل

 « :جقالت: قال رسوُل اهللا  ،عن اع�شة )۶ـ ( ۳۸۱
َ
ِ أ واُك َمْطَهرٌة ل ». اٌة للـرَِّبّ لَفِم، َمرَْض لِسّ

، والنِّسائي، ورواه البخاريُّ   .)١(بال إسناد» صحيحه«يف  رواه الشافعي، وأمحد، والدارميُّ

 یزگکینمودن باعث پا کمسوا«فرمود:  ج امبرید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۶( -۳۸۱
باپسند یجو و ز زهکیاپروردگار (و ھماھنگ با فطرت پ یت و خشنودیدھان، و رضا
 .»انسان) است

حش بدون اسناد ـ یدر صح ی، و بخاری، نسائی، احمد، دارمیث را شافعین حدی[ا
 ].اند ردهکت یق ـ روایبه صورت تعل یعنی

  

أْرَ�ٌع ِمْن ُسَنِ الُمرَْسـل�: احلَيـاُء ـ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن أيب �يُّوب )۷ـ ( ۳۸۲
ُر، والسِّ عَ و�روى اخلتان ـ، واتلَ   .)٢(رواه الرتمذي .»اكحُ واُك، وانلِّ طُّ

ز از سنت و یچھار چ«فرمود:  ج امبرید: پیگو سی وب انصاری) ابوا۷( -۳۸۲
ات به عوض یروا یدر بعض ا و آزرم ـیاست: ح یامبران الھیو منش پ کروش، و سب

اح و کردن و نک ک، مسواییاستفاده از عطر و خوشبو آمده است ـ» ختنه« ،»ایح«
ه کاست  یا ستهیده و شایپسند یارھاک ی ز از زمرهین چھار چیازدواج با زنان (ا

 ی شقراوالن عرصهیاخالص و عمل، و آن پ ی داران عرصه هی، آن طالیامبران الھیپ
مان، آنھا را انجام یت و صداقت و ایفقاھت و درا ی شتازان عرصهیغ، و آن پیدعوت و تبل

 ).ردندک یتشان میوسته رعایدادند، و پ یم
 ].رده استکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

ــال يَ  جا، قالــت: اكن انلــيبُّ لوعــن اع�شــة  )۸ـ ( ۳۸۳
َ

ــُد ِمــْن يل هــاٍر ٍل وال نَ رقُ
 تَ سْ يَ فَ 

َّ
 يِقُظ، إال

َ
أ  .)١(رواه أمحد، وابوداود .يتَسوَُّك قبَل أْن يتوضَّ

این حدیث را به بخاری  ،۵نسایی ح  ،۶۸۴دارمی ح  ،۶/۴۷مسنداحمد  ،۱۴مسند شافعی ص  -١
  نقل کرده است. ۲۷باب » کتاب الصوم«صورت تعلیقی در 

 .۵/۴۲۱مسنداحمد  ،حسن غریب :و قال ۱۰۸۰ترمذی ح  -٢

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٨٦

ا روز، ھرگاه یه شب کن بود یچن ج امبرید: عادت پیگو ـ لـ شه ی) عا۸( -۳۸۳
زد (و بھداشت دھان و دندان  یم کشد، قبل از وضو، حتمًا مسوا یدار میاز خواب ب

بدن را  یاز اعضان عضو یبر شستن و نظافت ا یادید زکیرد و تأک یت میش را رعایخو
 ).داشت
  ].اند ردهکت یث را احمد و ابوداود رواین حدی[ا

 يـِ� طِ اُك، فيُعْ �َْستَ  جقالت: اكن انليبُّ  ،وعنها )۹ـ ( ۳۸۴
َ
ـواَك ِأل  بـه  الِسّ

ُ
غِسـلَه، فأبـَدأ

 فَ 
َ
 ستَ أ

َ
 غْ اُك، ثمَّ أ

َ
 .)٢(رواه ابوداود .ُعه إيله�َ دْ ِسلُه وأ

را پس از استفاده به من  کمسوا ج امبرید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۹( -۳۸۴
رده و ک کم را مسوایھا دندان کز نخست با ھمان مسوایم، و من نیداد تا آن را بشو یم

 گرداندم.  یباز م ج خدا پس از شستن، آن را به رسول
 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

 ج خدا ولرا از رس کمسوا ـ لـ شه یه حضرت عاکداست یت پین روایاز ا شرح:
، دھان و کھمان مسوا ی لهیه آن را شستشو دھد، نخست به وسکنیگرفته و بدون ا

شست، و پس از شستن، آن را به  یزده و سپس آن را خوب م کش را مسوایدندان خو
را قبل  ج رسول خدا کمسوا ـ لـ شه یه حضرت عاکنیگرداند. ا یباز م ج خدا رسول

رسول  کداد، بدان جھت بود تا از آب دھان مبار یاز شستن، خود مورد استفاده قرار م
را با آب  ج رمکامبرایار، آب دھان پکن یت اکبه بر ألد و خداوند یحاصل نما کتبر ج خدا

 د: یگو یخود م ـ لـ شه یوند دھد. چنانچه عایپ ـ لـ شه یدھان عا
در  ج خدا ه رسولکن بود یداشته است، ا یه خدا بر من ارزانک ییھا از نعمت یکی«
من جان  ی نهیس یه نوبت من بود و در آغوش من، و روک یمن و در روز ی خانه

وند یپ ج شان، آب دھان مرا با آب دھان آن حضرتیسپرد. و خداوند به ھنگام وفات ا
 ج خدا در دست او بود، و من رسول کوارد شد، مسوا س رکب یداد. عبدالرحمن بن اب

ه کافتم ینگرد در یبه عبدالرحمن م ج حضرته آن کدم یرا در آغوش گرفته بودم. د
ردند کشما؟ با سرشان اشاره  یرمش برایبزنند. گفتم: بگ کشان دوست دارند مسوایا

 .۶/۱۶۰، مسنداحمد ۵۷ابوداود ح  -١
 .۵۲ابوداود ح  -٢

 

                                                                                                       



 ٨٧  ) در باره مسواک)۳کتاب الطهارة (باب (

را  کپس از آن، مسوا ج ردم. آن حضرتکرا با آب دھان خودم نرم  ک. مسوایه: آرک
ن را شایھا ، دندانکگر با آن مسوایدند و بھتر از ھر وقت دیشکشان یھا دندان یرو

 ] یزدند. [بخار کمسوا

 





 

 

 

 سوم فصل

 سعن ابِن عمر  )۱۰ـ ( ۳۸۵
َ
 «قال:  جيبَّ نَّ انلَّ ، أ

َ
را� يف الَمنام أ

ُ
َ أ َسوَُّك �ِِسواٍك، فجاء� �

 
َ
 حَ رُجالِن أ

َ
واَك األصغَر منُهما، فقيـل يل: َكـاوَ نَ �رُب من اآلخر، �َ ُدهما أ ، لُت الِسّ ْ عتُـه فَ دَ فَ رِبّ

 إِ 
َ

 ىل
َ
  األ

ْ
 .)١(متفق عليه».  منُهمارَبِ �

شتن را یدر عالم خواب، خو«فرمود:  ج امبرید: پیگو ـ بـ ) ابن عمر۱۰( -۳۸۵
بود، به  یگریاز آنان بزرگتر از د یکیه که دو نفر کدم یدم، و دیزدن د کمشغول مسوا

به من  یبدھم، ولتر است، کوچکه ک یکیرا به آن  کخواستم مسوا ینزدم آمدند، م
را  کن فرمان مسوایز بر اساس ایرا به شخص بزرگتر بده. و من ن که مسواکگفته شد 

به بزرگتر و  که مسواکم شده کت، حین روایبه بزرگتر از آنان دادم (چون در ا
ن یرو، ا نیتر برتر و افضل است، از اکوچکز مطمئنًا از یتر داده شود، و بزرگتر ن سال النک

گاه واال و شامخ آن در نظام یانگر جای، و بکلت مسوایت و فضینشانگر اھمل، یتفض
 ).باشد یم یعیو طب ی، فطری، عقلیشرع

  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

مامةَ  )۱۱ـ ( ۳۸۶
ُ
الُم َ�طُّ «قال:  جأنَّ رسوَل اهللا  ،وعن أيب أ ما جاء� َجرب�ُل عليه السَّ

 
َ
 أ

َّ
ْحيِف ر� مَ إال

ُ
واِك، لقد َخِشيُت أْن أ َم يِفَّ بالِسّ  .)٢(رواه أمحدُ ».  ُمقدَّ

آمد،  یل به نزدم میھرگاه جبرئ«فرمود:  ج امبرید: پیگو س ) ابوُامامه۱۱( -۳۸۶ 
ه به خاطر کرفت  یم آن میرد، و بک یه و سفارش میزدن توص کمسوا ی مرا درباره

دھان و  یل) قسمت جلویرر جبرئکه و سفارش میاد (و عمل به توصیزدن ز کمسوا
  .»ان ببرمیم را از میھا ت ظاھر لثهپوس

 ].رده استکت یث را احمد رواین حدی[ا

 « :جقال: قال رسول اهللا  ،وعن أ�ٍس  )۱۲ـ ( ۳۸۷ 
َ
ـواكلقد أ  .»�ـرَثُْت علـي�م يف الِسّ

 .)١(رواه البخاري

 .)۲۲۷۱ -۱۹ح ( ۴/۷۷۹مسلم  ،۲۴۶بخاری ح  -١
 .۵/۲۶۳مسنداحمد  ،۲۸۹ابن ماجه ح  -٢
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رامون یپ«فرمود:  ش خطاب به صحابه ج امبرید: پیگو س ) انس۱۲( -۳۸۷
ز عمل بدان را یردم (پس شما نکه و سفارش یالعاده به شما توص ، فوقکمسوا
زه، و کیز و پایتم ید، تا از دھان و دندانیش قرار دھیگوش خو ی زهین و آویالع نصب

و  کیه خواھان پاکرا  یسانکد. و خدا یو خشنود، برخودار باش یراض یپروردگار
 شان یاریو  کمکوسته یورزد و پ یا عشق مدارد و به آنھ یاند، دوست م یزگکیپا

  ).دھد یش قرار میرم وجود خوکر چتر رحمت و احسان، و یو آنھا را زکند  می
 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

ُجـالن، �سـنَتُّ وعنـده رَ  جقالـت: اكَن رسـوُل اهللا  ]ال[ ،وعن اع�شةَ  )۱۳ـ ( ۳۸۸
 
َ
 حَ أ

َ
ويِحَ ُدهما أ

ُ
واِك أْن كَ  �رُب من اآلخِر، فأ  إيله يف فضِل الِسّ

َ
واَك أ ، أعِط الِسّ رواه �ربَهما. رِبّ

 .)٢(ابوداود

شتن را در عالم خواب) در ی(خوج  امبرید: پیگو ـ لـ شه یعا ،)۱۳( -۳۸۸
بود، در نزد  یگریاز آنان بزرگتر از د یکیه که دو نفر کد یزدن د کمشغول مسوا یحال

را  که مسواکآمد  ین وحیچن کت مسوایو اھملت یفض ی شان نشسته بودند. دربارهیا
 کژه و مھم مسوایگاه ویت و جایانگر اھمیل خود بین تفضیبه شخص بزرگتر بده (و ا

  ).در شرع مقدس اسالم است
 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

ـالُة الَـّ: «جقالت: قال رسوُل اهللا  ،وعنها )۱۴ـ ( ۳۸۹  هلـا ىلع يت �ُْسـتاُك َ�ْفُضـُل الصَّ
الة الَّ   .)٣(»شعب اإليامن«رواه البيهقي يف  .»اُك هلا سبعَ� ِضْعفاً يت ال �ُْستَ الصَّ

ه ک یفرمود: ثواب و پاداش نماز ج خدا د: رسولیگو ـ لـ شه ی) عا۱۴( -۳۸۹
ه بدون کاست  یشتر از پاداش نمازیزده شده است، ھفتاد برابر ب کآن مسوا یبرا

 شود.  یخوانده م کمسوا
 ].رده استکت یروا» مانیشعب اال«در  یھقیث را بین حدی[ا

 .۳/۱۴۳مسنداحمد  ،۶۸۲دارمی ح  ،۶نسایی ح  ،۸۸۸بخاری ح  -١
 .۵۰ابوداود ح  -٢
 .و بیھقی در شعب االیمان ۶/۲۷۲مسنداحمد  -٣

 

                                                                                                       



 ٩١  ) در باره مسواک)۳کتاب الطهارة (باب (

تعداد،  یباشد، نه برا» ریثکت«ه از باب کن است کمم» ھفتاد برابر«ر به یتعب شرح: 
ن است، کز ممیرود. و ن یار مکثرت به ک یه غالبًا براکاست  یرا عدد ھفتاد از اعدادیز

 منظور ھمان عدد ھفتاد باشد. 
ش از آن دھان و دندان به یه پک یه نمازکن است یاث یبه ھر حال مراد حد

 کش مسوایه براک یخوانده شده بر نماز یزگکیز شده و با پایتم کمسوا ی لهیوس
 یزیزدن باعث تم که مسواکاستعمال نشده، به مراتب برتر، بھتر و افضل است، چرا 

 پروردگاراست. یت و خشنودیدھان و موجب رضا

 جقـال: سـمعُت رسـول اهللا  ،عن ز�د بن خـادل اجلَُهـِ�ّ  ،وعن أيب َسلَمة )۱۵ـ ( ۳۹۰
 «يقول: 

ُ
 لْوال أن أُشقَّ ىلع أ

َ َ
يت، أل ْرُت صـالَة الِعشـاِء مَّ واِك عند لِكّ صالٍة، وألخَّ مْرتُهم بالِسّ

ـ». إىل ثُلُث الليِل   قال: فاكن ز�د بن خادٍل �شـَهُد الصَّ
ُ
ُذنِـه لواِت يف املسـِجِد وِسـواُكه ىلع أ

 موضَع القل
ُ
 اِ ِم من أ

َّ
ـالة إال ه إىل موِْضـِعه. رواه ُذِن الاكتـب، ال يقـوُم إىل الصَّ ، ثـمَّ ردَّ سـنَتَّ

 �نَّه لم يـذكر: 
َّ
  و«الرتمذي، وابوداود إال

َ َ
ـرُت صـالَة الِعشـاِء إىل ثلـِث الليـلأل وقـال ». خَّ

 .)١(الرتمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح

گفت: از  یه وککند  می تیروا س یدبن خالد ُجھنیاز ز س ) ابوسلمه۱۵( -۳۹۰
آور بود، آنان را  ه بر امت من رنجکن است یه فرمود: اگر نه اکدم یشن ج خدا رسول

سوم شب  یکنند، و نماز عشاء را تا ک کمسوا یه به ھنگام ھر نمازکدادم  یفرمان م
و رفع عسر و حرج از  یریعت برآسانگیشر یچون مبنا یانداختم (ول یر میبه تأخ

را بر  یریف و سھولت و آسانگیر و تخفیسیز ھمواره جانب تیبندگان است، و من ن
 ین دستور خودداریدھم، از ا یح میترج یریر و حرج و سختگید و تعسیجانب تشد

 »).نمک یم
در  یدر حال س د بن خالدیز )ج امبرید پکین تأید: (براساس ایگوس  ابوسلمه

ه قلم را کسندگان یه ھمانند نوکشد،  یگانه حاضر م پنج ینمازھا ی اقامه یمسجد برا
ھر نماز  ینھاد و برا یش را در ھمانجا مکز مسوایگذارند، او ن یش میپشت گوش خو

پشت گوش) باز  یعنیش (یش را در سر جایخو کرد و سپس مسواک یم کمسوا

 .۴/۱۱۶مسنداحمد  ،۴۷ابوداود ح  ،حیو قال: حسن صح ۲۳ح  ترمذی -١
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گوش  ی زهین و آویالع نصبرا  ج امبریه و سفارش پین توصیگرداند، (و ھمواره ا یم
  ).ش داشتیخو

ح است. و یحسن و صح یثیرده و گفته است: حدکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

ّخرُت صالة العشاء ايل ثلث الليل«ث را بدون عبارت ین حدیز ایابوداود ن
َ

ت یروا» وال
  ].نموده است

 



 

 

 

 ) ۴باب (
  وضو یها باره آداب و سنتدر 



 

 

 

 اول فصل

 إذا استَيقَ « :جقال: قال رسول اهللا  ،عن أيب هر�رةَ  )۱ـ ( ۳۹۱
َ
ومه فال م من نَ ُد�ُ حَ َظ أ

 .)١(متفقٌ عليه». ُدهي أيَن باتَْت يَ ْدرِ حىت يغسلَها، فإنَّه ال يَ  ه يف اإلناءِ دَ ْس يَ ْغمِ �َ 

دار یشما ھر وقت از خواب ب«فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱( -۳۹۱
چ یرا ھید، زید، آن را بشوئینکش را داخل ظرف آب وضو یه دست خوکش از آنید، پیشد
جا بوده است؟ (پس مستحب است ک یه در وقت خواب، دست وکداند  یاز شما نم یک

  ).شودھا خوب شسته  ردن وضو، دستک ه قبل از شروعک
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ا یاز مراتب وجوب، فرض  یا چه درجه یھا دارا م شستن دستکه حکنیا ی درباره
ھا  بودن دست ه اگر نجسکن باورند یسّنت است، اختالف نظر وجود دارد. احناف بر ا

ھا، واجب، و اگر  باشد، شستن آنھا، فرض، واگر ظن غالب باشد، شستن دست ینیقی
 نصورت مستحب است.یر ایباشد، مسنون، و در غ کش

دانند و  یوجوب م یم را براکن حی، ایه و داود ظاھریامام احمد، اسحاق بن راھو
 م، معتقدند. کن حیبر مستحب بودن ا کبودن آن و امام مال بر سنت یامام شافع

يَ يَقَظ أحُد�م ِمْن مناِمـه فَ إذا اْستَ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعنه )۲ـ ( ۳۹۲
ْ
 رِثْ نْ تَ ْسـل

 .)٢(متفق عليه .»وِمهيُت ىلع َخيشُ بِ ثالثاً، فإنَّ الشيطاَن يَ 

د و وضو یدار شدیفرمود: ھرگاه از خواب ب ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۲( -۳۹۲
ھا در قسمت ُبن  طان، شبیه شکد، چرا ییبشو ش را سه دفعه خوبیخو ینید، بیگرفت

 برد.  یبه سر م ینیب
  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ابن  ،۱، نسایی ح ۲۴ترمذی ح  ،۱۰۵ابوداود ح  )،۲۷۸-۸۷(ح  ۱/۲۳۳مسلم  ،۱۶۲بخاری ح  -١
 .۲/۲۴۱مسنداحمد  ،۹مؤطا مالک کتاب الطھارة ح  ،۷۶۶دارمی ح  ،۳۹۳ماجه ح 

 .۹۰نسایی ح  ،)۲۳۸-۲۳(ح  ۱/۲۱۲مسلم  ،۲۲۹۵بخاری ح  -٢

                                           



 ٩٥  های وضو) ) در باره آداب و سنت۴کتاب الطهارة (باب (

يشوم«شب در آنجا ماند، چه بخوابد و چه نخوابد.  :»باتَ « ی از ماده »يَبيت« ُبن  »:خَ
 .ینی، اندرون بینیب

، ھمان »انسان ینیب یطان در قسمت باالیشب ماندن ش«اد، مراد از یبه احتمال ز
 یه فرشتگان معصوم و مقرب الھک یھمانطور رایز است، ینیب یھا یھا و آلودگ یثافتک

اد یر و که در آنھا ذکو مقدس  کپا ییھا انکاد خدا، و میر و ک، ذیزگکیبا طھارت و پا
ن یشود، مناسبت و الفت و تعلق دارند، ھمچن یم یخدا و عبادت و پرستش او تعال

ھا و  یثافتکھا و  ید اند، با آلودگیث و پلیخب یه خود موجوداتکمنان یاھرن و یاطیش
، مناسبت و محبت، و ینیب یھا، قسمت باال مانند توالت یر بھداشتیف و غیثکن کاما

مند  است و به آن عالقه یین جاھایگاه آنھا در چنیز و جاکعشق و الفت دارند، و مرا
دار یه ھرگاه از خواب بکدھد  یم میش تعلیخوبه امت  ج خدا رو رسول نیھستند، از ا

ھا و  یھا و آلودگ یثافتکند، چون یش را بشویخو ینیشدند و وضو گرفتند، سه بار ب
 شوند.  یانسان جمع م ینیب یھا در قسمت باال ھا، شب روبیکو مضر و م یموذ یایاش

ھا و  یدگھا و آلو یثافتکه از یناکث، ین حدیطان در ایر شکه ذکتوان گفت  یپس م
 شوند.  یجمع م ینیب یھا در وقت خواب، در قسمت باال ه شبکاست  ییھا ربیکم

ـأوَ تَ �َ  جوقيل لعبد اهللا بن ز�ٍد بن اعصم كيـَف اكن رسـوُل اهللا  )۳ـ ( ۳۹۳ فـَداع  ؟ضَّ
 أفرَ وٍء فَ بوَُض 

َ
ت� مَ مَ  يهِ دَ يَ  َل سَ غَ �َ  يهِ دَ  يَ ىلَع  غ ت�، رَّ َسـَل ثالثـاً، ثـمَّ غَ  رَثَ نْ َمْضَمض واستَ  ُ�مَّ رَّ

ت� إىلَ مَ  َديْهِ يَ  َل سَ ّم غَ الثاً، �ُ ه ثَ جهَ وَ  ت� مرَّ مـا هِ أْ�بَـل بِ ، ثمَّ مسَح رأَسه بيَديه، فَ �ِ الِمرَ�قَ  رَّ
 
َ
 ، بَ رَ ْدبَ وأ

َ
م رَ  َدأ ِ  عَ رجِ ا حىت يَ مَ دَّهُ أسِه، ثمَّ ذَهب بهما إىل قَفاه، ثمَّ رَ بمقدَّ

َّ
 دَ ي بَـإىل املـاكن اذل

َ
 أ

ه ذكره صاحب . لَيهِ جْ َسَل رِ مَّ غَ ، ثنهُ مِ   .)١(»اجلامع«رواه مالك، والنسائي. وأليب داود نحوُ

 یت و چگونگیفکی ی درباره س د بن عاصمیاز عبدالله بن ز ی) مرد۳( -۳۹۳
د و یوضو طلب یرا برا یز در پاسخ ظرف پرآبیرد. او نکسؤال  ج خدا رسول یوضو

 دو دفعه آب را بر ید: ویشکر یآنان به تصو یرا برا ج خدا رسول یگونه وضو نیبد
ردن آنھا، سه بار دھان و کزیخت و آنھا را شست و پس از تمیش ریھا ف دستکھردو 

ش را تا آرنج یھا خود را شست، سپس سه بار صورتش را شست، و پس از آن دست ینیب

 ،۴۳۴ن ماجه ح اب ،۹۷نسایی ح  ،۱۱۸ابوداود ح  ،)۲۳۵ -۱۸ح ( ۱/۲۱۰مسلم  ،۱۸۵بخاری ح  -١
 .۱مؤطا مالک کتاب الطھارة ح 
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ش بار (ازجلو) بر سریکش را یھا رد و دستکدو بار شست، پس از آن سرش را مسح 
سر به پشت، و از پشت سر  یش را از جلویھا ه دستکنطور ید و به عقب برگرداند، ایمال

 ) شست. کش را (با قوزیو در آخر، پاھا ،دیشکبه جلو 
ر] ی[ابن اث» الجامع« ی سندهیاند. و نو ردهکت یروا یو نسائ کث را مالین حدی[ا

 ].رده استکت یروا ین معنیبد یثیز حدیگفته: ابوداود ن

 وُُض قيل لَعبد اهللا بن ز�د بن اعصم: تَ  :فق عليهو� املتَّ  )۴ـ ( ۳۹۴
ْ
أ ، جوَء رسـول اهللا وَضَّ

 إِ  بِ اَع دَ فَ 
 منه ىلع يَ ، فَ اءٍ نَ

َ
َفأ

ْ
ما ثالثاً، ثمَّ أدخـل يـدُه فاسـتخرجها، فَمضـمض هُ لَ سَ غَ ، �َ يهِ دَ أ�

فاسـتخرجها، فغَسـل وجَهـه واستنشَق من َكٍفّ واحدة، فَفعل ذلك ثالثاً، ثم أدخـَل يـده 
مرت� مرت�، ثـمَّ أْدخـَل يـَده  ثالثاً، ثمَّ أْدخل يده فاستخرجها، فغسل يديِه إىل الِمرفَق�

َسح برأسه، فأقْبل بيَديه وأْدبَر، ثمَّ غسـَل رجلَيـه إىل الكَعبـ�، ثـمَّ قـال: فاستخرجها، فمَ 
. ـ و� روايٍة: فأقبَل بِ هكذا اكن وُُض  ِ م رأسـه، ثـمَّ ذهـب دَ ما وأدبَر، بَ هِ وُء رسوِل ا�َّ أ بمقـدَّ

. ـ و� روايـة: يـهِ جلَ َسل رِ غَ  ُ�مَّ بهما إىل قفاه، ثمَّ ردَّهما حىت رَجع إىل املاكِن اذلي بَدأ منه، 
 فَمضَمَض واستنشَق واستَنرَث ثالثاً بثَالث َغَرفات من ماءٍ 

ُ
خرى: فمضـمَض . ـ و� روايٍة أ

ٍة واحدة، فف رأسـه فأقبَـل  َسـحَ مَ عَل ذلك ثالثاً. ـ و� روايٍة للبخـاري: �َ واستنشق من َكفَّ
ة واحدة، ثمَّ غسل رجليه إىل الكعب�. ـ و� أخـرى هل: فَمضـمَض واسـتَنرَث  بهما وأْدبر مرَّ

 .)١(ةٍ دَ ْرفٍة واحِ ثالث مرات من غُ 
 س د بن عاصمیاز عبدالله بن ز«ن آمده است: یو مسلم چن ی) و در بخار۴( -۳۹۴ 

ه به نحو کنیبه خاطر ا یسؤال شد، و ج خدا رسول یوضو یت و چگونگیفکی ی درباره
شان یشد و براکر بیشان به تصویا یرا برا ج رسول الله یوضو یاحسن و به صورت عمل

ف کھردو  گاه سه بار آب را بر وضو خواست، آن یبرا یم دھد، ظرف پر آبیآموزش و تعل
ش را در ظرف آب یردن آنھا، دست خوکزیاز تم خت و آنھا را شست، پسیش ریھا دست

رار کار را سه مرتبه تکن یخود را شست، و ا ینیمشت آب، دھان و ب یکفرو برد و با 
رد و سه بار صورتش را شست پس از آن کنمود، سپس دستش را در ظرف آب فرو 

دو بار با آرنج شست. بعد ھریک  ش رایھا دستش را در ظرف آب فرو برد و دست دوباره

 ،۴۳۴ابن ماجه ح  ،۹۷ح  یینسا ،۱۱۸ابوداود ح  ،)۲۳۵ -۱۸ح ( ۱/۲۱۰مسلم  ،۱۸۵ح  بخاری -١
 .۱تاب الطھارة ح ک کمؤطا مال

 

                                           



 ٩٧  های وضو) ) در باره آداب و سنت۴کتاب الطهارة (باب (

 یش را (از جلویھا رد و سرش را مسح نمود و دستکاز آن دستش را در ظرف آب فرو 
 د و به عقب برگرداند.یشکسر) بر سرش 

ت و یفکیگفت:  س دیگاه عبدالله بن ز شست، آن کش را با قوزیو در آخر پاھا
 دم.یشکر یبه تصو یتان به طور عملیه براکچنان بود  ج خدا رسول یوضو یچگونگ

سر مسح  یسرش را از جلو ،س دیعبدالله بن ز«ات آمده است: یروا یو در بعض
د، بعدًا یشکه جلو سر به پشت، و از پشت ب یش را از جلویھا ه دستکنگونه ینمود ا

  .»ش را شستیپاھا
رد ک(دستش را در ظرف آب فرو  س دیعبدالله بن ز«گر آمده است: ید یتیو در روا

 .»ردک یز میرا ھم تم ینیو ھر بار برا با سه مشت آب شست،  ینیار دھان و بو) سه ب
را  ینیمشت آب، دھان و ب یکد با یعبدالله بن ز«م: یخوان یات میاز روا یو در بعض

  .»ردکرار کار را سه بار تکن یشست و ا
رد و) ک(دستش را در آب فرو  س دیعبدالله بن ز«آمده است:  یت بخاریو در روا

د و به عقب برگرداند، و در آخر یبار بر سرش مالیکش را یھا سرش را مسح نمود و دست
با  س دیعبدالله بن ز«آمده است:  یگر از بخارید یتیو در روا» شست. کش را با قوزیپاھا
 .»خود را شست ینیر دھان و بسه با ،مشت آب یک

أ رسوُل اهللا سوعن عبد اهللا بن عبَّاس  )۵ـ ( ۳۹۵  ةً مَ  ج،، قال توضَّ ةً مَ  رَّ زِْد ىلع ، لم يَ رَّ
 .)١(رواه البُخاري .هذا

وضو گرفت و ھر عضو  ج امبرید: پیگو ـ بـ ) عبدالله بن عباس ۵( -۳۹۵
 بار نشست. یکشتر از یش را بیخو

 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

أ مَ  :وعن عبد اهللا بن ز�دٍ  )۶ـ ( ۳۹۶ ت� مَ أنَّ انليبَّ توضَّ تِ�. رَّ  .)٢(رواه البخاريرَّ

مسنداحمد  ،۶۹۶دارمی ح  ،۴۱۱، ابن ماجه ح ۴۲، ترمذی ح ۱۳۸ابوداود ح  ،۱۵۷بخاری ح  -١
 .۸۰نسایی ح  ،۱/۳۳۲

ترمذی به نقل از ابوھریره  ،به نقل از ابوھریره ۱۳۶ابوداود ح ،۴/۴۱مسند احمد  ،۱۵۸بخاری ح  -٢
 .۴۳ح 

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٩٨

وضو گرفت و ھر عضو خود را دو بار  ج امبرید: پیگو س دی) عبدالله بن ز۶( -۳۹۶
 شست. 

 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

أ بالمَ س ،وعن عثمانَ  )۷ـ ( ۳۹۷  قَ ، �نَّه توضَّ
ُ
 ؟جم وضوَء رسـوِل اهللا �ُ �َ رِ اعد. فقال: أال أ

أ ثَ وَ تَ �َ   .)١(رواه مسلم .الثاً الثاً ثَ ضَّ

مردم  ییان اجتماع و گردھماکدر م یه وکت است یروا س ) از عثمان۷( -۳۹۷
 ج خدا رسول یوضو یت و چگونگیفکیا به شما یوضو گرفت و خطاب به آنان گفت: آ

 وضو را سه بار شست.  یاز اعضا یرا نشان دھم؟ آنگاه وضو گرفت و ھر عضو
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

ند: حضرت ینه است. گویدر شھر مد یانکاد نام میبه احتمال ز :»َمقاعد« شرح:
رد، تا مردم در کمردم بنا  ییاجتماع و گردھما یبرا یانکرون مسجد، میدر ب سعمر

 ره بپردازند. یات و غیاک، سرودن اشعار، نقل حیآنجا به رجز خوان
 ج امبریپ یوضو یت و چگونگیفکی ی ده به ما دربارهیات و اخبار رسیاز مجموع روا

ه ھر عضو را سه بار کن بود یچن ج ه عادت و معمول آن حضرتکشود  یمعلوم م
 رد. ک یبار بر سر مسح م یکشست، و  یم

 یگرداند، ول ید و به عقب بر میمال یبار بر سرش میکش را یھا ه دستکنطور یا
شست، تا به تمام  یا دو بار میبار  یکه ھر عضو را فقط کافتاد  یز اتفاق مین یگاھ

ز و یا دو بار شسته شود، وضو جای یکه اگر ھرعضو کمسلمانان و نمازگزاران بفھماند 
 جاد نخواھد شد. یوضو ا یدر صحت و درست یدرست است، و خلل و نقص

ا دو بار انجام داده است، تا مردم یبار یکز را یجا یارھاک ج امبریقت پیو در حق
سنت و واجب دوام  یارھاکبر  یز ھستند، ولیحرام و ناجا ارھاکن یه اکنند کگمان ن

 داشته است. 

طالب نیز روایت شده  ) و در این باب احادیثی از ابوھریره و علی بن ابی۲۳۰ -۹(ح  ۱/۲۰۷مسلم  -١
 است.

 

                                           



 ٩٩  های وضو) ) در باره آداب و سنت۴کتاب الطهارة (باب (

ه کبا دوام بر سه بار شستن ھرعضو به ما نشان داده است  ج امبرینجا ھم پیدر ا
ز یز جایدو بار شستن ھر عضو، نا یبار یکسه بار شستن ھر عضو بھتر و سنت است. و با 

 بودن آن را اعالم داشته است. 
مضمضه (شستن دھان) و استنشاق  یت و چگونگیفکیه در کم ینیب یو اگر م

ان جواز است، یب یات مختلف و گوناگون است، ھمه برای) و مسح سر، رواینی(شستن ب
شست، و  یمه ھر عضو را سه بار کن بود یچن ج و گر نه عادت و معمول آن حضرت

 رد.ک یبه پشت و از پشت به جلو) مسح م بار بر سر (از جلو یک
  

َة إىل املدينة، من مَ  جرسوِل اهللا  عَ ا مَ عنَ جَ قال: رَ  ،وعن عبد اهللا بن َ�ْمٍرو )۸ـ ( ۳۹۸ كَّ
َل قوٌم عِ نَّا بماٍء بالطر�ق تَ حىت إذا كُ  ، �َ العَ  ندَ عجَّ ؤوا وَ وَ تَ رْصِ ـاٌل، فَ هُ ضَّ  انتَ م ُعجَّ

َ
ِهـم َهيْنـا إيل

ها املاُء، فقال رسوُل اهللا مَ وأعقابُهم تلوُح لم �َ  وا انلَّـاِر، أسـِبغُ  نَ َو�ْـٌل لألعقـاِب ِمـ: «جسَّ
 .)١(رواه مسلم .»وءَ الوَُض 

م و از یبود ج خدا ه با رسولک ید: در سفریگو س ) عبدالله بن عمرو۸( -۳۹۸
م، یدیرس یراه به آب ی انهیم م، چون دریگشت یمنوره باز م ی نهیرمه به مدکم ی هکم

ارگرفتند و با عجله و شتاب و بدون کابان از عجله و شتاب کاز ھمراھان و ھمر یبرخ
م، یدیه ما بدانھا رسک یط و اصول، وضو گرفتند. و ھنگامیت آداب و سنن، و شرایرعا

 دا است. یان و ھوینما کیشان بر اثر خشیپاھا ی ه پاشنهکم یدید
شان را در وضو یه پاھاک یسانکبه حال  یوا«فرمود:  ج خدا ه رسولکآنجا بود 

د و سخت دوزخ گرفتار خواھند شد. پس یبه عذاب شد یسانکن یند. چنیشو یخوب نم
د و آب را یریط و اصول و آداب و سنن بگیت شرایامل و با رعاکخوب و  یز وضویشما ن

ت یو سنت و مستحب آن را رعا د و فرض و واجبیالغسل برسان واجب یبه تمام اعضا
 .»دینک

  ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

 ،۹۷، ابوداود ح ۶۰بخاری نیز به ھمین معنی روایت کرده است ح  ،)۲۴۱ -۲۶(ح ۲۱۴/ ۱مسلم  -١
 .۲/۱۹۳مسنداحمد  ،۷۰۶دارمی ح  ،۴۵۰ابن ماجه ح  ،۱۱۱نسایی ح 

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٠٠

أ �َ  ،وعن الُمغ�ِة بن ُشعبة )۹ـ ( ۳۹۹  الِعمامـِة ه وىلَعَ تِ اِصـيَ نَ َح بِ َسـمَ قال: إنَّ انليبَّ توضَّ
 .�  .)١(رواه مسلموىلع اخلُفَّ

 یشانیپ یوضو گرفت و بر مو ج امبرید: پیگوس  مغرية بن شعبه) ۹۹( - ۳۹۹
شستن پاھا)  یرد و (به جاکش مسح یخو ی ) و عمامهیشانیپ یمو ی به اندازه یعنی(

 ھا مسح نمود.  بر موزه
  ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

امام احمد،  که مسلکتوان گفت  یگر، مید یثیث و احادین حدیا ی هیبر پا شرح:
 ز است. یمسح بر عمامه جا یتفاکه اکن است یع بن جراح، اکی، اسحاق، ویاوزاع

ه کست، بلیز نیتفا نمودن به مسح بر عمامه جاکه اکن باور است یبر ا یامام شافع
توان بر  یعاب [سنت مسح تمام سر] میپس از مسح مقدار مفروض، به خاطر سنت است

 عمامه مسح نمود. 
ست و یز نیجاتفانمودن به مسح بر عمامه که اکمعتقدند  کفه و امام مالیامام ابوحن

عاب [سنت یز با مسح بر عمامه، سنت استیعالوه از آن، پس از مسح مقدار مفروض ن
نه ین زمیه در اک یات و اخباریگردد. البته از مجموع تمام روا یمسح تمام سر] ادا نم

گاه تنھا بر عمامه مسح  چیھ ج ه آن حضرتکرد کن برداشت یتوان چن یاند، م آمده
فرمود و بعد با دست خود بر عمامه  یار مفروض سر را مسح مه مقدکرده است، بلکن

 ان جواز بوده است. یب یز براین عمل نیمسح نموده است. و ا
 ار حرامکن یه اکنند کار را انجام داده تا مردم گمان نکن یا ج امبریقت پیو در حق

 ز بودن آن را اعالم داشته است. یار، جاکن یز است و با انجام ایو ناجا
 یھم بر مو ج امبریه پکز، وارد شده است یث مورد بحث نین حدیچنانچه در ھم

ه مقدار کرده است، بلکتنھا بر عمامه مسح ن یعنیمسح نموده و ھم بر عمامه.  یشانیپ
 رده و بعد با دست خود بر عمامه مسح نموده است.کمفروض سر را مسح 

  
گاه  و، موزه بپوشد، آنرد و پس از گرفتن وضیوضو بگھرکس  »:مسح بر موزه«
م باشد، یه مقک یتواند در صورت یرد میاو باطل شود و بخواھد دوباره وضو بگ یوضو

 .۴/۲۵۵مسنداحمد  ،۱۰۷نسایی ح  ،۱۰۰ترمذی ح  ،)۲۷۴ -۸۳ح (۲۳۱/ ۱مسلم  -١

 

                                           



 ١٠١  های وضو) ) در باره آداب و سنت۴کتاب الطهارة (باب (

ند، و در کھمان موزه مسح  یشستن پاھا، رو یست و چھار ساعت به جایمدت ب
ن یه اکند، کھمان موزه مسح  یتواند رو یروز م ه مسافر باشد، مدت سه شبانهک یصورت

آن بر بندگانش آسان گرفته و  ی لهیخداوند متعال است و به وس یاز سو یبخشش
سرد زمستان  یار به خصوص در روزھاکن یه اکرا از آنان برداشته است، چرا  یدشوار

 ند. ک یتر م ل است، وضو را آسانکار سرد است و شستن پاھا با آب سرد مشیه ھوا بسک
ه کاند  را در نظر گرفته یطیمسح بر موزه شرا یبرا ینظران اسالم فقھاء و صاحب

 از آنھا عبارتند از:  یشمار
 یچرم یھا راه رفت (منظور موزه یه بتوان با آن به راحتکباشد  یا موزه به گونه -

 ).ا چارق استی
  شتر نباشد.یا بیسه انگشت  ی به اندازه یافکدر موزه ش -۱
رطوبت دست دا نباشد و ھنگام مسح، یه پوست پا پکم و زبر باشد یچندان ضخ -۲

  .به پا نرسد (مانند چرم و نمد)
  پا بپوشد.ھردو  موزه را بعد از وضو و شستن -۳
  را بپوشاند. کقوز د تاین بایخف -۴

 شود. ینم یامروز کناز یھا ن، مشمول جورابین مسح بر خفیبنابر ا

َن مَ  جا، قالت: اكَن انليبُّ لعن اع�شَة و )۱۰ـ ( ۴۰۰ أنِه شَ  طاَع يفتَ ا اسْ ُ�بُّ اتلَّيمُّ
 ّ له. رَ ه: يف ُطهورِه وتَ لُكِ له وتنعُّ  .)١(متفق عليهجُّ

ش، در یتوان و قدرت خو ی به اندازه ج امبرید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۱۰( -۴۰۰
داشت. و در  یر و باارزش خود، طرف راست را دوست میخ یارھاکشروع و انجام تمام 

فشش (و خالصه کدن یسرش، و به ھنگام پوش یردن موھاک زنمودن بدنش، و شانهیتم
انداخت و با طرف راست آن را شروع  یش) طرف راستش را به جلو میدر تمام امور خو

 برد.  یار لذت مکن یرد و از اک یم
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ت یروا ین معنیز به ھمین ی، ترمذ۴۱۴۰ابوداود ح  ،)۲۶۸ -۶۷(ح ۱/۲۲۶مسلم  ،۴۲۶ح  یبخار -١
 .۶/۹۴مسنداحمد  ،۴۰۱ابن ماجه ح  ،۴۲۱ح  یی، نسا۶۰۸رده است ح ک

 

                                           





 

 

 

 دوم فصل

أُ�ْم، فَ ِبستُْم و�ذا تَ إذا لَ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،عن أيب هر�رةَ  )۱۱ـ ( ۴۰۱ ابَدؤوا وضَّ
ياِمِن�م

َ
 .)١(رواه أمحد، وابوداود .»بأ

د و وضو یدیلباس پوش یوقت«فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱۱( -۴۰۱
و با طرف راست، آن را شروع  دیسمت راست خود را به جلو انداز ید، اعضایگرفت

 .»دینک
 ].اند ردهکت یث را احمد و ابوداود رواین حدی[ا

 اسمَ  ُكرِ ذْ ال وُضوَء ملن لم يَ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن سعيد بن ز�دٍ  )۱۲ـ ( ۴۰۲ 
 .)٢(رواه الرتمذي، وابن ماجة .»اهللا عليه

ه بدون گرفتن نام ک یسک«فرمود:  ج امبرید: پیگو س دید بن زی) سع۱۲( -۴۰۲
ر یاز نظر تأث یین وضویخود نبرده است (و چن یاز وضو یا رد، بھرهیگ یخدا، وضو م

نور  یار ناقص و بی، بسیت و درستی، و قبولیت و درخشندگی، و نورانیو معنو یباطن
  ).خواھد بود

  ].اند ردهکت یماجه روا و ابن یث را ترمذین حدی[ا

وجود، مراد  ینجا نفیآمده است، در ا» ال وضوء«ث باال عبارت یدر متن حد شرح:
ر یاز لحاظ تأث یدرست است، ول یین وضویچن یعنیمال، مراد است. ک یه نفکست بلین

نور خواھد بود و به صاحبش  یار ناقص و بیت، بسیت و قبولی، و نورانیو معنو یباطن
ه در ک یارکھر  رایت، آن را خواھد انداخت، زیو قبول تینخواھد رساند و از نوران ینفع

روح خواھد  یر و بیتأث یت، و بکبر یو ب دهیبر  آن نام خدا برده نشود، ناقص و ناتمام و دم
 ت نخواھد رساند. یت و قبولیاز نوران یبود، و به صاحبش نفع و سود چندان

بنده یش زیت برسد، براکر و بریبه خ یارکخواھد در ھر  یقت اگر انسان میو در حق
ار، نام او را بر کوند و ارتباط دھد و در ھر حال و در ھر یشتن را به خدا پیه خوکاست 

 .۲/۳۵۴، مسنداحمد ۴۱۴۱ابوداود ح  -١
 .۳۹۸ابن ماجه ح  ،۲۵ترمذی ح  -٢

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٠٤

به  یستیران خود جھان را از نک یلطف ب ه با پرتوکه خداوند است کزبان براند، چرا 
 رده است. کدا یآورده است و آن را پ یھست

، به راه و یو خرد خداداد یعیو تشر ینیوکت تیاز مخلوقات را در پرتو ھدا یکھر 
گاه و آشنا فرموده است. پ ی فهیار و وظکروش و  ان یوسته ھم جھان و ھم جھانیخود آ

 یھا نا و دلیب یھا چشم ید. خدا براینما ید و مراقبت میپا یرا در پرتو نور و نام خود م
گاه، آش دار او یبر وجود پا، یز ھستیرده است و ھمه چکدار یرا پد یار است و او ھستکآ

از  یانوار ھست ی ماند. ھمه ینم یبر جا یا داللت دارد، بدون وجود خدا و نام او لحظه
 گردد.  یم یاو منتھ کرد و به نور و نام پایگ یه میاد او ماینور و نام و 
وان یو عقل و دانش رھنمود، و ح یگرداند و انسان را با وح یه جھان را مکاوست 

ش یخو ی فهیبه وظ یا ز جھان را بگونهین را و زمان و ھمه چیو زم یبرزه، رھیرا با غر
ت و رھنمون فرموده است و سراسر جھان را نظم و نظام یر خود ھدایآشنا و در مس

ر یزنج یھا را با نام خود ھمچون حلقه یرات آسمانکن و یذرات زم ی ده و ھمهیبخش
 وند داده است. یبه ھم پ

ند، ک یه در ھر حال نام او را بر زبان جارکانسان مسلمان، مناسب است  یپس برا
 یه در تمامکن است یخود ا یو عموم یاسالم در آداب عباد یرد اساسیکه روکچرا 

 یعیطب یھا ن خاطر از فرصتیوند دھد و به ھمیحاالت و لحظات، مسلمان را با خدا پ
رار کا چند بار تی یکر روز وسته دیه پکز ین یل شرعیو مسا یو مناسبات عاد

اد خدا باشد و با یوسته به ین رھگذر، فرد مسلمان پید تا از اینما یگردند، استفاده م یم

 ،»�سم اهللا« ی لهیاو را به وس ییایبرکوند و در ارتباط باشد و حضرت باجالل و یاو در پ
 اد آورد.یا دعا به ید و یر، تحمیبکل، تیح، تھلیتسب

، وابوداود عن أيب هريرة) ۱۳ـ ( ۴۰۳   .)١(ورواه أمحدُ
 اند.  ردهکت یروا» رهیابوھر«ز از یث را احمد و ابوداود نین حدی) و ھم۱۳( -۴۰۳

هل:  ،عن أبيه ،ار�ُّ عن أيب سعيد اخلدرّي وادلَّ  )۱۴ـ ( ۴۰۴ الَة ملْن ال ال َص «وزادوا يف أوَّ
 .)٢(»وَء هلوُُض 

 .۳۹۹ابن ماجه ح  ،۱۰۱ابوداود ح  ،۴۱۸/ ۲ احمد مسند -١
 .۶۹۱دارمی ح  -٢

 

                                           



 ١٠٥  های وضو) ) در باره آداب و سنت۴کتاب الطهارة (باب (

 ز از پدرشیو او ن س ید خدریابوسع ث را ازین حدیزاین ی) و دارم۱۴( -۴۰۴
ن یث ای) در اول حدی(احمد، ابوداود و دارم رده و ھمهکت یروا )س بن سنان ک(مال

درست و  نمازبخواند، نماز او اصالً  گرفتن وضو، ه بدونک یسکاند:  ز افزودهیعبارت را ن
د یلکھم  کید بھشت است. طھارت و پایلک ه نمازک ه ھمانطورکست. (چرا یح نیصح

ست، مگر یح نیصح یچ انسان مسلمانین نماز ھینماز است بنابرا یعنیعبادت روزانه 
 گرداند. کپا (جنابت) برکو ازحدث ا )ییوضو ی(ب ه خود را از حدث اصغرکنیا

 ، دچار دو سھو و اشتباه شده است:مشاكة ی  ِسندهینو درعبارت باال، شرح:

عن ايب «ن گفته است: یث چنی، در سند حدمشاكة ی ث: نگارندهیدرسندحد -۱
ث به یسند حد ی ، سلسلهیه در سنن دارمک یدر حال» سعيد اخلدري عن ابيه

ند. چنانچه ک ینقل م ج امبریمًا از پیز مستقیرسد، و او ن یم ید خدریابوسع
 آمده است: » یسنن دارم«در 

ز�ـد، اخربنا عبدا� بن سعيد، قال: اخربنا ابواعمر العقدي، قال: اخربنـا كثـ� بـن «
ايب (عـن جـّده  )عبـدالرمحن(حّدث� ر�يح بن عبدالرمحن بن ايب سعيد اخلدري عن ابيه

 ». قال: الوضوء ملن لم يذكر اسم اهللا عليه ج عن انليب )سعيد اخلدري
و « ه گفته:کباشد  ین قولش میدر امشاكة  ی سندهین اشتباه و سھو نویدوم  -۲

ن یا یث دارمیه در اول حدک یحالدر » زادوا يف اّوهل: ال صالة ملن الوضوء هل
اند  ث افزودهین جمله را در حدیست، و فقط احمد و ابوداود ایعبارت موجود ن

 ».ینه دارم

ضـوِء. قـال: أخرِب� عن الوُ  !قال: قلُت يا رسوَل اهللا ،وعن لَقيط بن َصرْبة )۱۵ـ ( ۴۰۵
ْسبِغ الوُ «

َ
 أْن تَ نَشـستِ  االِ ْغ يِف ِع، و�ـالِ ضوَء، وَخِلّْل بـ� األصـابِ أ

َّ
رواه ». وَن صـائماً ُ�ـاِق إال

 .)١(»بني األصابع«ابوداود، والرتمذي، والنِّسائي، ورو ابن ماجة والدارميّ إىل قوله: 

! از ج خدا رسول یگفتم: ا ج امبرید: به پیگو س ط بن صبرةیلق) ۱۵( -۴۰۵
خوب و  یوضو«در پاسخ فرمود:  ج امبریم بگو. پی(آداب و سنن، و مستحبات) وضو برا

نسایی بصورت مختصر این حدیث را روایت  ،و قال: حسن صحیح ۷۸۸ترمذی ح  ،۱۴۲ابوداود ح  -١
نقل » و خلل بین األصابع«را تا عبارت دارمی این حدیث  ،۴۰۷، ابن ماجه ح ۸۷کرده است ح 
 .۴/۳۲مسنداحمد  ،۶۹۸کرده است ح 
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ن، کت یواجب الغسل برسان، و فرض و سنت آن را رعا یر و آب به تمام اعضایامل بگک
ن، کان انگشتان آنھا را فراموش می، خالل میش را شستیخو یھا و پاھا و ھرگاه دست

گر برآور تا آب در آنھا رسد، و در وقت یدیکان یه در وقت وضو، انگشتان را در مکبل
(چرا  یدار باش ه روزهکنین، مگر اکش و استنشاق کبه درون ب وضو، خوب آب را با نفس

ن ک، ممیشکش باال یخو ینیو آب را در ب ینکاد استنشاق یه در حال روزه، اگر زک
  ).ات را فاسد گرداند ه روزهکاست 
ن یز این یماجه و دارم اند. و ابن ردهکت یروا یو نسائ یث را ابوداود، ترمذین حدی[ا

  ].اند ت نمودهیروا» بني االصابع«ت ث را تا عباریحد

 ند. یدن را گویشک ینیآب را با نفس به درون ب »:استنشاق«

ر و آب را به تمام یت فرض و سنت بگیامل و با رعاکخوب و  یوضو »:اَسبغ الوضوء«
 واجب الغسل برسان.  یاعضا

أَت فَ وَ إذا تَ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،عباس وعن ابن )۱۶ـ ( ۴۰۶ ِع ابِ أَصـ �َ ِلّـْل بَـخَ ضَّ
: هــذا حــديثٌ . رواه الرتمــذي». يــَك ْجلَ رِ يَْك وَ يَــَد�َ ه. وقــال الرتمــذيُّ ورو ابــن ماجــة نحــوَ

 .)١(غريب

، یھرگاه وضو گرفت«فرمود:  ج امبرید: پیگو ـ بـ عباس   ) ابن۱۶( -۴۰۶
 ییگر برآور تا آب در آنھا رسد (و جایدیکان یش را در میخو یھا و پاھا انگشتان دست

 .»)واجب الغسل برسد ینماند و آب به تمام اعضا کخش
ز یماجه ن ب است. و ابنیغر یثیرده و گفته است: حدکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

  ].رده استکت یث رواین حدیبسان ھم

أ يَ وَ إذا تَ  جأيُت رسوَل اهللا رَ  :قال ،ادوعن الُمْستْورِد بن شدَّ  )۱۷ـ ( ۴۰۷ ْدلُُك أصـابَع ضَّ
 .)٢(رواه الرتمذي، وابوداود، وابن ماجة .يه خِبنرَْصِهرِجلَ 

 .۴۴۷ابن ماجه ح  ،و قال: حسن غریب ۳۹ترمذی ح  -١
ابن ماجه  ،۱۴۸ابوداود ح  ،و قال: حسن غریب ال نعرفه إال من حدیث ابن لھیعه ۴ترمذی ح  -٢

 .۴/۲۲۹مسنداحمد  ،۴۴۶ح

 

                                           



 ١٠٧  های وضو) ) در باره آداب و سنت۴کتاب الطهارة (باب (

ه در وقت کدم یرا د ج خدا  د: رسولیگوس  ) ُمستورد بن شداد۱۷( -۴۰۷
آورد و آنھا را خالل  یبر م ان انگشتان پاھایش را در میدست خو کوچکوضو، انگشت 

 نماند.  کخش ییرد تا آب در آنھا رسد و جاک یم
  ].اند ردهکت یماجه روا ابوداود و ابن ،یث را ترمذین حدی[ا

دن و یرا مال یزیچ »:دَلك« ی از ماده »:يَدلك«دست.  کوچکانگشت  »:ِخنرص«

 یدست، انگشتان پاھا کوچکدر وقت وضو گرفتن با انگشت  ج امبریپ یعنیدن. یسائ
واجب  ینماند و آب به تمام اعضا کاز آنھا خش یید تا جایسائ ید و میمال یش را میخو

 الغسل برسد. 

أ أخَ وَ إذا تَ  جقال: اكن رسوُل اهللا  ،وعن أ�ٍس  )۱۸ـ ( ۴۰۸ ه لَ أدخَ ن ماٍء، فَ َذ َكّفاً مِ ضَّ
 
َ

 .)١(رواه ابوداود». ِ�ّ َر� رَ هكذا أمَ «تَه، وقاَل: لََّل به حِلْيَ خَ َحنِكه، فَ  َت حت

گرفت، با  یه چون وضو مکعادت داشت  ج رمکامبراید: پیگو س ) انس۱۸( -۴۰۸
داد و با آن محاسن  یش قرار میخو ی ر چانهیگرفت و آن را در ز یف دستش آب مک

(پس » گونه فرمان داده است نیپروردگارم مرا ا«فرمود:  یرد و مک یخود را خالل م
و اقتدا ورزند و در وقت  یتأس ج امبریه به پکز مناسب است یتمام نمازگزاران ن یبرا

ش را یش خویر چانه برآورند و ریآب گرفته و آن را در ز شانیھا ف دستکوضو، با 
  ).نماند کخش ینند تا آب در آن رسد و جائکخالل 
  ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

 .ر زنخیز »:َحنَكه«

 .)٢(رواه الرتمذي والدارمي .هتَ يَ حلِ  ُ�ِلُّل  يبَّ اكنَ : أنَّ انلَّ سوعن عثمان  )۱۹ـ ( ۴۰۹

ش را خالل یش خویدر وقت وضو، ر ج امبرید: پیگوس  عثمان) ۱۹( -۴۰۹
ش خود را یر چانه قرار داده و با آن ریاز آب گرفته و آن را ز یه مشتکنطور یرد (اک یم
  ).نماند و آب به تمام آن برسد کاز آن خش یید تا جایسائ ید و میمال یم

 ].اند ردهکت یروا یو دارم یث را ترمذین حدی[ا

 .۱۴۵ابوداود ح  -١
 .۴۳۰، ابن ماجه ح ۷۰۴دارمی ح  ،و قال: حسن صحیح ۳۱ترمذی ح  -٢
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فغسل كَ وَ تَ  سّياً لِ عَ  أيُت قال: رَ  ،وعن أيب حيَّةَ  )۲۰ـ ( ۴۱۰
َ
أ يـهِ ضَّ  مَّ ا، ُ�ـَمـاهُ حـىت أنقَ  فَّ

ًة، ثـم برأسه مَ  حَ سَ مَ الثاً، وَ ثَ  يهِ راعَ الثاً، وذِ ه ثَ جهَ وَ  َل سَ غَ ثالثاً، وَ  َق نشَ استَ الثاً، وَ ض ثَ ضمَ مَ  رَّ
أن  بـُت َ�ه وهو قائم، ثم قال: أحبَ رَشِ َل َطهوره فَ ْض َذ فَ أخَ َغسَل قَدَميه إىل الكعب�، ثم قاَم فَ 

 .)١(رواه الرتمذي، والنسائي. جأِرَ��م كيَف اكَن ُطهوُر رسول اهللا 

 یوضو یت و چگونگیفکیه کدم (یرا د سی د: علیگو س هی) ابو ح۲۰( -۴۱۰
م و نشان دادن یتعل یبرا ید:) ویشکر یما به تصو ینگونه برایرا ا ج خدا رسول

ش را خوب شست، یھا ف دستکھردو  وضو گرفت، و نخست ،ج امبریمردمان، مانند پ
را با آب شست، سپس سه بار صورت و  ینیردن آنھا، سه بار دھان و بکزیو پس از تم

رد، و پس از کبار مسح یکش را (تا آرنج) شست. بعد از آن سرش را یھا سه بار دست
پشت پا قرار  یساق و انتھا یه در ابتداک یا ش را با استخوان برجستهیمسح سر، پاھا
برخاست و در حال  یمعروف است، شستشو داد، و در آخر، از جا کدارد و به قوز

افت، گفت: یه از وضو فراغت کگاه  د. آنینوش خود را یآب وضو ی ماندهیستادن، باقیا
م و نشان دھم (و یرا تعل ج خدا رسول یوضو یت و چگونگیفکیدوست داشتم به شما 

  ).ردمک زینگونه نیا
  ].اند ردهکت یروا یو نسائ یث را ترمذین حدی[ا

) هللا عليه رمحةاخ الھند(ین باره شیدر ا»: آب وضو ی ماندهیدن باقینوش« شرح:
 د: یگو

 یو درون یوطھارت باطن یزگکیاز وضو و طھارت، پا یو ھدف اساس یمقصد اصل«
ه صرفًا کشود  یبدن شسته م یظاھر ی، فقط اعضایدر وضو به صورت عمل یاست، ول

، از جنابت و رفع نجاست از بدن، ییوضو یطھارت از ب یعنی( یظاھر یزگکیطھارت و پا
ز یگر نین پس از فارغ شدن از وضو، دو عمل دیکشود، ل یان) حاصل مکلباس و م

را  یینقش به سزا یو درون یجاد طھارت باطنیه آن دو در اکمستحب قرار داده شده 
 ار عبارتند از: کنند، وآن دو ک یفا میا

 .آب وضو ی ماندهیدن باقینوش -۱

ابوداود نیز این حدیث را به صورت مختصر روایت کرده است ح  ،۹۶نسایی ح  ،۴۸ترمذی ح  -١
۱۱۶. 

 

                                           



 ١٠٩  های وضو) ) در باره آداب و سنت۴کتاب الطهارة (باب (

 شلوار.  یا بر رویآب در شرمگاه و  یھا دن قطرهیپاش -۲
گناھان در  یتمام ی ه منبع و سرچشمهکن است یز ایار نکن یمت اکفلسفه و ح

شرمگاه  یگریدھان(زبان) و د یکیه کشود  یز خالصه میجسم انسان، فقط در دو چ
ه شده یآب وضو توص ی ماندهیدن باقیم، نوشکان بردن اثرات شھوت شیم از یاست. برا

 یآب بر رو یھا دن قطرهیانبار شھوت شرمگاه، پاشیو ز یزائل نمودن اثرات منف یو برا
ن عمل، انسان از گناھان زبان و شرمگاه در یت اکشلوار، سفارش شده است، تا به بر

 .»دیحاصل نما یو معنو یطھارت باطن امان باشد و
د مسلمانان در وقت وضو، آن یه باکاست  یکیف و باریلط ی مت و فلسفهکن حیو ا

نار طھارت کش قرار دھند، تا ـ ان شاءالله ـ در یگوش خو ی زهین وآویالع را نصب
 ز به دست آوردند.یرا ن یو معنو یباطن یزگکی، طھارت و پایظاھر

، فَ وَ ح� تَ  س إىل يلَعٍ  رُ ُظ نْ قال: �ن جلوٌس �َ  ،وعن عبِد خ�ٍ  )۲۱ـ ( ۴۱۱
َ
أ  ضَّ

َ
َده يَ  َل دخَ أ

 مَ � �َ مْ ايلُ 
َ
اٍت، ثم قال: عَ  بيدهِ اليرُسى، �َ رَثَ َق، و�َ شَ نْ تَ اسْ َض وَ مَ ْض مَ َمه، �َ �َ  َأل َل هذا ثالَث مرَّ

 .)١(رواه الدارميّ  ،، فهذا ُطهورُهجنظَر إىل ُطهوِر رسوِل اهللا ه أن يَ من رَسَّ 

را  س یعل یم و وضوینشسته بود ییدر جا یبارد: یگو س ری) عبدخ۲۱( -۴۱۱
وضو گرفت و دست راستش را در ظرف آب فرو برد و با آب آن،  یم. ویردک ینگاه م

ار را کن یرد و اک کز و پایخود را تم ینیخود را شست، و با دست چپ، ب ینیدھان و ب
رد و با ک یخود م ینیھر بار با دست راست، آب در دھان و ب یعنیرار نمود. (کسه بار ت

  ).نمود یم کز و پایش را تمیخو ینیدست چپ، ب
 ج خدا رسول یوضو یت و چگونگیفکیه دوست دارد به ک یسکگاه گفت:  آن

شان یو اقتدا از ا یز به تأسین بود (و من نینچنیا ج خدا رسول یه وضوکبنگرد، بداند 
 .)م وآموزش داده بودندیشان به من تعلیه اکچنان وضو گرفتم 

  ].رده استکت یروا یث را دارمین حدی[ا

 ز نمود. یھا تم روبیکھا و م یھا و آلودگ یثافتکش را از یخو ینیب»: و نثر بيده اليرسي«
از  ینیردن بکزی: تمیبه معنا» استنثار«ردن، و ک ینیآب در ب یبه معنا» ِاستنشاق«

ه کشوند. و سّنت است  یجمع م ینیب یه در قسمت باالکاست  ییھا روبیکثافت و مک

 .۹۱ح  یینسا ،۷۰۱ح  دارمی -١
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عت یه شرکرد. چرا یبا دست چپ صورت گ» استنثار«، با دست راست، و»استنشاق«
 یارھاکانجام  ی، دست راست، و برایکر و نیخ یارھاکمقدس اسالم، در انجام تمام 

ه اصول کب است ین ترتی، دست چپ را اختصاص داده است، و بدکروه و ناپاکم
 د. یآ یاجراء درم ی حلهبه نحو احسن به مر یبھداشت

 ما فرستاد.  یرا به سو یامبرین و پین آئیه چنکن خدا را سزاست یپس سپاس و آفر

 قال: رَ  ،وعن عبِد اهللا بن ز�د )۲۲ـ ( ۴۱۲
َ
َق مـن نَشـَض واستَ ضمَ مَ  جيُت رسوَل اهللا أ

 .)١(رواه ابوداود، والرتمذي .َل ذلك ثالثاً عَ واحدٍة، �َ �ٍ  ّف كَ 

ف دست، آب ک یکه با کدم یرا د ج خدا د: رسولیگو س دیز ) عبدالله۲۲( -۴۱۲
 فرمود.  یرار مکار را سه بار تکن یشست و ا یخود را م ینیدھان و ب داشت و با آن یبر م

 ].اند ردهکت یروا یث را ابوداود و ترمذین حدی[ا

 سَ أنَّ انليبَّ مَ  ،وعن ابن عبَّاٍس  )۲۳ـ ( ۴۱۳
ُ
بالسـبَّاحتِ�،  ، باطنَهمـايـهِ نَ ذُ َح برأسـِه، وأ

 .)٢(رواه النسائيما بإبهاميِه. هُ رَ وظاهِ 

(وضو گرفت و پس از شستن  ج رمکامبراید: پیگو ـ بـ عباس  ) ابن۲۳( -۴۱۳
ش را مسح نمود و ھمراه ی، چھره، و دو دست تا آرنج) سر خوینیھا، دھان، ب ف دستک

را با دو انگشت  ھا ه داخل گوشکنگونه یھا را ا گوش یرونیو ب یبا آن قسمت داخل
 مسح فرمود. » ابھام«رون آنھا را با دو انگشت یسّبابه، و ب

  ].رده استکت یروا یث را نسائین حدی[ا
ھا، مسح  م گوشکو احمد) ح ی، شافعکفه، مالینزد چھار امام (امام ابوحن شرح:

ه کن است یث این حدیھا بنا برا است، نه َغسل(شستن) و روش معروف مسح گوش
آنھا با دو انگشت  یرونیھا با دو انگشت سبابه، و قسمت ب گوش یداخل مسح قسمت
 رد. یگ یابھام صورت م

�َ  )۲۴ـ ( ۴۱۴ ، قالت �َ ضَّ وَ تَ �َ  ج يبَّ أِت انلَّ ها رَ �نَّ :ِع بنُت ُمعوِّذيِّ وعن الرُّ
ُ
ه مـا أَسـرَ  حَ َسـمَ أ

 َر، وَ ما أدبَ نه وَ َل مِ أقبَ 
ُ
ة واحدةً ُصدَ�يْه، وأ ـأَ فَ روايـة، أنَّـويف . ُذنيه مرَّ ـه توضَّ يْه يف  لَ أدخَ أُصـبُعَ

يْ أُ  رَ جْ . رواه ابوداود. ورو الرتمذي الرواية األوىل، وأمحد وابن ماجة الثانيةنَ ذُ حُ  .)١(يهِ

 .۲۸ترمذی ح  ،۱۱۹ابوداود ح  -١
 .۴۳۹ابن ماجه ح  ،و قال حسن صحیح ۳۶ترمذی ح  ،۱۰۲نسایی ح  -٢

 

                                           



 ١١١  های وضو) ) در باره آداب و سنت۴کتاب الطهارة (باب (

ه وضو کده یرا د ج امبریپ یه وکت شده یروا س ع بنت معوذی) از رب۲۴( -۴۱۴
تمام سرش  یعنیرد (کش را مسح یجلو و عقب سر خو ج خدا د: رسولیگو یرد. ویگ یم

 مرتبه مسح نمود.  یکش را یگوش خوھردو  قه ویشقھردو  زیرا مسح نمود) و ن
ش را یھا خواست گوش یوضو گرفت (و وقت ج امبریگر آمده است: پید یتیو در روا

آنھا  یرد (و قسمت داخلکش داخل یھا ند) دو انگشت خود را در سوراخ گوشکمسح 
  ).آنھا را با انگشت ابھام مسح نمود یرونیرا با انگشت سبابه و قسمت ب

  ].اند ردهکت یماجه روا ث دوم را احمد و ابنی، و حدیث اول را ترمذی[حد

يه« شرح: دغَ ن چشم و گوش، یب یشانیطرف پ یکچگاه. یقه، گیشق :ـ ُصدغ ـ »صُ
 قه.یشق یرو یمو

ة واحدة« ، و جمھور یان ثوری، احمد، اسحاق، سفکفه، مالیامام ابوحن کمسل »:مرّ
 یامام شافع یرده شود. ولکبار مسح یکھا فقط  ه سر و گوشکن است یعلماء ا

ه کن است یشوند، سّنت ا یسه بار در وضو شسته م یشستن یه اعضاک د: چنانیگو یم
 ز سه بار مسح گردد.یسر ن

 ه رَ �نَّ  :وعن عبد اهللا بن ز�د )۲۵ـ ( ۴۱۵
َ
، وَ وَ تَ  جيبَّ ى انلَّ أ

َ
أ ُه بماٍء غـِ� َح رأسَ سَ ه مَ �نَّ ضَّ

 .)٢(ورواه مسلم مع زوائِدَ فَْضِل يديه. رواه الرتمذي. 

ه وضو کد یرا د ج امبریپ یه وکت است یروا س دی) از عبدالله بن ز۲۵( -۴۱۵
برگرفت و  یدیمسح سر، آب جد یبرا یعنید، سرش را مسح نمود (یجد یگرفت و با آب

 ).ردکھا، سرش را مسح ن آب دست ی ماندهیبا باق
ت نموده یآن را روا یدیان زوایز با بیرده و مسلم نکت یروا یث را ترمذین حدی[ا
 ].است

رو نزد آنان، اگر  نیاند از ا د را شرط قرار دادهیمسح سر، آب جد یجمھور برا شرح:
ه مسح سر کست، چرا یح نیرد وضو صحیھا، مسح سر صورت گ آب دست ی ماندهیاز باق

ه نزد احناف، مسح سر با ک ید در نزد آنان، شرط صحت وضو است، در حالیبا آب جد

و روایت دوم را این  ۶/۳۵۹مسنداحمد  ،و قال: حسن صحیح ۱/۴۸ترمذی  ،۱۲۹ابوداود ح  -١
 .۴۴۱ابن ماجه ح  ،۶/۳۵۹مسنداحمد  ،۱۳۱ابوداود ح  :اند بزرگواران نقل کرده

، مسلم ۱۲۰ابوداود نیز به ھمین معنی روایت کرده است ح  ،و قال: حسن صحیح ۳۵ترمذی ح  -٢
 .)۲۳۶ -۱۹(ح ۱/۲۱۱نیز در حدیثی طوالنی به نقل این روایت پرداخته است 
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ز فقط یث نین حدیست. و اید، فقط سنت است و شرط صحت وضو نیآب جد
نه وجوب آن را. از کند  می مسح سر ثابت ید را برایبودن برگرفتن آب تازه و جد سّنت

ش درست است، چون یرد، وضوکھا، مسح سر  آب دست ی  ماندهیاز باق یرو اگر فرد نیا
 ث فقط سّنت است، نه شرط صحت وضو.ین حدید براساس ایبرگرفتن آب جد

  )۲۶ـ ( ۴۱۶
ُ
ُح املاقَ�، وقـال: مسَ قال: و�ن يَ  ،جُضوَء رسول اهللا َر وُ كَ ذَ  ،مامةَ وعن أيب أ

 
ُ
وذكـرا: قـال محَّـاٌد: ال أدري:  أِس. رواه ابـن ماجـة، وابـوداود، والرتمـذي.الرَّ  نَ ناِن مِ ذُ األ

» 
ُ
 » أسلرَّ ا نَ نان مِ ذُ األ

ُ
 من قول أيب أ

َ
 .)١(جاهللا  م من قول رسولِ ماَمَة أ

 ج امبریپ یوضو یت و چگونگیفکیاز  یه وکت است یروا س ) از ابوامامه۲۶( -۴۱۶
گرفت و آب به تمام  یامل مکخوب و  ی(وضو ج امبریان آورد وگفت: پیسخن به م

رو، ھرگاه  نیرد. از اک یت میرساند و فرض و سّنت آن را رعا یالغسل م واجب یاعضا
 ی واجب الغسل برسد) گوشه یه آب به تمام اعضاکنیشست، به خاطر ا یصورتش را م

د (تا آب به چشمانش برسد، یشک یبود، خوب دست م ینیه متصل به بکدو چشمش را 
 دن آب بدانجا نشود) ویره، مانع رسیمانده از سرمه و غیوآثار باق کو خس و خاشا

از به یھا ن مسح گوش یم مسح سر) تابع سر است (لذا براکھا (در ح فرمود: گوش می
 ).ستید نیجد یآب

گفته  یاند. و ابوداود و ترمذ ردهکت یروا یماجه، ابوداود و ترمذ ث را ابنین حدیا

االُذنان من « ی جملهه کدانم  ید: نمیگو یث است، مین حدیا یه راوک» حّماد«اند: 

ن جمله در یا ایه آکدانم  ینم یعنی( ج امبریا از قول پیاز قول ابوامامه است » الرأس
 ).ث مرفوعیا حدیث موقوف است یم حدکح

از آنجا  کاست و اش ینیه متصل به بک چشم  ِی گوشه»: املأق« یمثن» املاقني« شرح:
 رود. یم ینیبه درون ب

در  ینظران اسالم شمندان و صاحبیان فقھاء و اندیدر م »:االُذنان من الرأس«
است، اختالف  یافکا آب سر یالزم است  یدیھا آب جد مسح گوش یا برایه آکباره  نیا

 نظر وجود دارد: 

 کس اسناده بذایث حسن لیو قال: ھذا حد ۳۷ح  یترمذ ،۱۳۴ابوداود ح  ،۴۴۴ابن ماجه ح  -١
 .القائم

 

                                           



 ١١٣  های وضو) ) در باره آداب و سنت۴کتاب الطهارة (باب (

 یو الزام ید ضروریھا، آب جد مسح گوش یه براکده است ین عقیبر ا یامام شافع
و در قول مشھور  کعبدالرحمن بن مبار، یان ثوریاحناف، امام احمد، سف یاست. ول
د واجب یھا آب جد مسح گوش یه نه تنھا براکن باورند یگر علماء، بر ای، و دکامام مال

آب سر، انجام  ی ماندهیھا از باق ه مسح گوشکن است یه سنت اکست، بلیو الزم ن
 رد. یگ

االذنان من «ث ین حدی، ھمیشمندان و صاحب نظران فقھین گروه از اندیل ایو دل

مسح  یباشند. لذا برا یم مسح سر، تابع سر مکھا در ح گوش یعنیاست.  »الرأس
 ست. ید نیجد یاز به آبیھا ن گوش

ن صورت ین رفته باشد، در ایامًال از بکھا  دست ین وجود، باز ھم اگر َتریاما با ھم
 یررد و تَ کسرش را مسح  یاگر فرد یعنید مشروع و مسنون است. یگرفتن آب جد

ھا، نه  مسح گوش ید براین صورت برگرفتن آب جدین رفت، در ایامًال از بکھا  دست
 باشد.  یز میه مسنون نکتنھا مشروع، بل

 و ابوداود یامام ترمذ»: من قول ايب امامة...؟» األذنان من الرأس«قال محّاد: الاَدري 
ه کد یحماد بن ز نند، قولکد وارد بیو ترد کث شین حدیه در مرفوع بودن اکنیا یبرا
 د: یگو یم یه وککنند   می نقل ث است رایحد یراو

 .»ج امبریا از قول پیاز قول ابوامامه است  »االذنان من الرأس«ه کدانم  ینم«

ن یمتعدد و فراوان ا یسندھا »نصب الراية«در  یلعیه حافظ زکد دانست یاما با
شتر آنھا، یو معتبر ھستند و در ب یقو یلید خین اسانیاز ا یه برخکرده کث را نقل یحد

رو، صرفًا  نیبه صورت مرفوع نقل شده است. از ا» االذنان من الرأس«د، جمله یبدون ترد
ث نقش داشته باشد وآن را از یف حدیتواند در تضع ید نمید حماد بن زیاظھار ترد

 ندازد. یاعتبار ب

ه، قـال ،وعن عمرو بن ُشعيب )۲۷ـ ( ۴۱۷ يِبّ إىل انلَّـ أعـرايبٌّ  جـاءَ  :عن أبيه، عن جِدّ
 َ  عن الوُ �

ُ
اَء وُء، فمن زاَد ىلع هـذا فقـد أَسـُض ا الوُ ذَ كَ هَ «الثاً، ثم قال: الثاً ثَ ثَ  اهُ وِء، فأرَ ُض سأهل

ى وَظلَ وَ�عَ   .)١(رواه النسائي، وابن ماجة، ورو ابوداود معناه .»مدَّ

ابوداود نیز این حدیث را به صورت طوالنی  ،۲/۱۸۰مسنداحمد  ،۴۲۲ابن ماجه ح  ،۱۴۰نسایی ح  -١
 .۱۳۵نقل کرده است ح 
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(عبدالله بن عمرو ز از جدش یب) و او نیب از پدرش(شعی) عمرو بن شع۲۷( -۴۱۷
آمد و  ج امبریبه نزد پ ییروستا ی، فردیه گفت: روزککند  می تیروا )س بن العاص

 رد. کوضو سؤال  یت و چگونگیفکیرامون یشان پیاز ا
وضو  ی، وضو گرفت و) ھر عضو از اعضایم و نشان دادن ویتعل یز (براین ج امبریپ

روش بھتر و مسنون در وضو «گاه فرمود:  آموزش داد. آن یرا سه بار شست و به و
شتر از سه یش را بید و اعضایفزایب یزیاز طرف خود در آن چھرکس  نگونه است پسیا

 ی شده و (از حدود مقرر شده یار بدکب کسّنت) مرت ک(به خاطر تر ید، براستیبار بشو
و تشّدد، و مخالفت با  یریشتن به خاطر سختگی) پا را فراتر گذاشته و (بر خویشرع

خود  ی دهیبه د ین فردیقت چنی) ستم و ظلم روا داشته است. (و در حقیسنت نبو
مبود سّنت را برطرف سازد، در کخواھد نقص و  یند و میب یرا ناقص م ج امبریسنت پ

کند  می رکآورد و ف یم یدی، امر جدینبو کن اسالم و سنت پایه در دک یسکه ک یحال
در ابالغ رسالت،  ج ه محمدکرده است، در واقع گمان برده ک یدیمفار خوب و که ک
 رده است. کانت یخ

با اتھام  ی، مساویدر سّنت نبو ییزھایردن چک ن و اضافهیدر د یپس بدعت و نوآور
ن ین مبیه دکاست، حال آن یامل رسالت الھکانت و عدم ابالغ یبه خ ج خدا رسول

به افزودن به آن ندارد، چون  یازیچ نیو ھ امل است،ک ینبو کاسالم و سّنت تابنا
توان  یه مکن ناقص است یه اکرد، بلیپذ یچ وجه افزودن بر آن را نمیامل به ھکء یش

شقراوالن یداران و پ هیو طال ج خدا اران رسولیرو  نیبدان افزود و در آن دست برد، از ا
ز در قبال یو تتند  یمت و فقاھت و اخالص و عمل، موضعکعلم و دانش و ح ی عرصه

ن به نقص، و یردن دک با متھم یرا مساو ین امرین افراد داشتند، چون چنین چنیا
 دانستند. یانت میرا به خ ج امبریپ

ام کدر اح یا دخل و تصرفیند، گوکاز طرف خود در وضو اضافه  یسکپس حال اگر 
حرمت و مخالفت  کو ھت یادب یو ب ین جسارت و گستاخیز بزرگترین نیشرع نموده و ا
 ج امبریپ نیآفر بخش و سعادت یو تعال کتابنا یھا م وآموزهین و تعالیبا اوامر و فرام

 ).است
 ین معنیز به ھمیاند. و ابوداود ن ردهکت یماجه روا و ابن یث را نسائین حدی[ا

  ].ت نموده استیروا

 



 ١١٥  های وضو) ) در باره آداب و سنت۴کتاب الطهارة (باب (

ل )۲۸ـ ( ۴۱۸  إ�ِّ  مَّ اللَُّهـَع ابنَه يقوُل: مِ أنه سَ  ،وعن عبد اهللا بن الُمغفَّ
َ
رَصـ القَ  سـألَُك  أ

َ اجلنََّة، و�َ  ِل سَ  َ�َّ نَّة. قال: أي �ُ ِ� اجلَ مِ ن يَ َض عَ األبيَ  عُت مِ  َسـإ�ِّ وَّْذ بـه مـن انلـار؛ فَـعَ ا�َّ
 َ� ِ  يَ ول: إنه سَ قُ رسوَل ا�َّ

ُ
رواه أمحـد،  .»اعءادلُّ ور وَ ُهـيف الطُّ  ونَ دُّ عتَـوٌم يَ ِة قَـمَّ كوُن يف هذه األ

 .)١(وابوداود، وابن ماجة

ه کد یه نامبرده از فرزندش شنکت است یروا س ) از عبدالله بن مغفل۲۸( -۴۱۸

پروردگارا! من از تو ».«الّلهم اّ� أسألك القرص االبيض عن يم� اجلنة«د: یگو یم
د، یسپ یشوم، در جانب راست آن به من قصر یه چون به بھشت وارد مکخواھم،  یم

  .»یببخش
گفت: فرزندم! از خدا بھشت را بخواه و به او از آتش سوزان دوزخ پناه س  عبدالله

 ه فرمود:کدم یشن ج خدا را من از رسولیاست، ز یافکن قدر یببر، و ھم
ه در دعا و وضو، از کگذارند  یوجود م ی پا به عرصه ین امت، گروھیب در ایعنقر«
 .»گذارند یش فراتر میم خویرا از گلگذرند و پا  یحد م
  ].اند ردهکت یماجه روا ث را احمد، ابوداود و ابنین حدی[ا

 یه ھر عضو از اعضاکن است یتجاوز در وضو چن :»يعتدون يف الطّهور والدعا« شرح:
 یرو ادهیمبالغه ورزد و ز یزگکیا چنان در طھارت و پاید، و یشتر ازسه بار بشویوضو را ب

ا در یش را فراھم آورد یو مشقت خو یفتد و موجبات سختیه در وسواس بکند ک
 د. یمصرف آب اسراف نما
اد یند و فرکار بلند یش را بسیننده در دعا، صداکه دعاکن است یو تجاوز در دعا چن

ا یا)، یدر دن یست (چون جاودانگین یه حق وکرا بخواھد  یزیش چیا در دعایبرآورد، 
اء در یبه منازل و مقامات انب یابیا دستیه ذاتًا محال است، کافتن به آنچه یدست 

ه در اثر آن کرد یره قرار گیه و غیقاف یّلفات و تصنعات لفظکت یا در دعا در پیآخرت، 
ود یه مانند فرزند عبدالله بن مغفل قکنیا ایدر خضوع وخشوع خلل و نقص وارد شود، 

 ا چنانیند و کبد  یعموم مسلمانان دعا یا برایند. و کداخل  یرضروریط غیو شرا
 آور باشد.  انیعموم ز یه براکبخواھد  یزیچ

 .۳۸۶۴ر دعا پرداخته است ح کابن ماجه فقط به ذ،۹۶ابوداود ح  ،۴/۸۷احمد  مسند -١
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يّب بن كعب )۲۹ـ ( ۴۱۹
ُ
ِ «عن انليب، قال:  ،وعن أ اناً يُقاُل هل: الَولََهـان، يَط وِء شَ ُض لوُ إنَّ ل

رواه الرتمذي، وابن ماجة وقال الرتمذي: هذا حديث غريب، ولـيس  .»اءِ اَس المْ وا وَسوَ قُ ا�َّ فَ 

، وهـو لـيس بـالقوي مُ أحداً أسنَدَ علَ نَّا ال نَ إسناده بالقوي عند أهلِ احلديث، أل ه غـري خارجـةَ

 .)١(عند أصحابنا

 یگمان در وضو (برا یب«فرمود:  ج امبرید: پیگو س عبکبن  ی) ُاب۲۹( -۴۱۹
 است. » َوَلھان«ه نام او کمنان است یاز اھر یطانیفرزند آدم) ش یبر راھهیوسوسه و ب

آورد،  ید میه در وضو پدکاو  یبر راھهین است از وسوسه و بیه چنکپس حال 
 یا آب به تمام اعضایه آکباره  نیاو در ا ی وسوسه یعنید. (ینکد و اجتناب یزیبپرھ

ا سه بار؟ یوضو، دو بار شسته شده  یا ھر عضو از اعضایر؟ و یا خیده یواجب الغسل رس
» َولھان«از شر د و یزید و از آن به شدت بپرھینکن ی؟ توجھکا پایا آب نجس است و یو 

من یش ایھا شتن را در حفاظت خدا، از شر او و از شر وسوسهید و خویبه خدا پناه ببر
 .»)دیبساز
ب یغر یثیگفته است: حد یاند. و ترمذ ردهکت یماجه روا وابن یث را ترمذین حدی[ا

خارجة «جز  یسکه کم یدان یه ما نمکست چرا ین ین سندش قویاست و در نزد محدث

ز در نزد اصحاب ما یند. و او نکان یآن ب یرا برا یسند)» بن خارجة(بن مصعب 
  ].ستیت نیت و درایدر روا یقو ین) فردی(محدث

ان« هلَ ه«از ماده  :»وَ لَ است  یکه نزدک ین شدن، به طوریسخت اندوھگ یبه معنا» وَ
. از یفتگی. شیا حزن. سرگشتگیران شدن از شدت وجد یعقلش را از دست بدھد. ح

 مه شدن. یفته وسراسیعشق ششدت 
 یمگیرت و سراسیخود، انسان را سخت دچار ح یھا طان با وسوسهین شیو چون ا

ان«ند، بدو مجازًا ک یم یرانیو ح یوسرگشتگ
َ
 ند.یگو یم» َوهل

ف رَ َط جَهُه بِ َح وَ سَ أ مَ ضَّ وَ إذا تَ  جُت رسوَل اهللا أيْ قال: رَ  ،وعن ُمعاذ بن جبل )۳۰ـ ( ۴۲۰
 .)٢(الرتمذيرواه ه. و�ِ ثَ 

 .۵/۱۳۶، مسنداحمد ۴۲۱ی، ابن ماجه ح س بالقویب و اسناده لیث غریو قال: حد ترمذی -١
 .یفو قال: حدیث غریب اسناده ضع ۵۴ترمذی ح  -٢

 

                                           



 ١١٧  های وضو) ) در باره آداب و سنت۴کتاب الطهارة (باب (

ه ھرگاه وضو کدم یرا د ج رمکامبراید: پیگو س ) معاذبن جبل۳۰( -۴۲۰
خود را  کمبار ی ش، چھرهیخو ی جامه ی گرفت (پس از فراغت از آن) با گوشه یم

 رد. ک یم کخش
 ].رده استکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

ـُف بِ ِخرقـٌة يُنَ  جاهللا  ت لرسـولِ ا، قالـت: اكنَـل ،وعن اع�شـة )۳۱ـ ( ۴۲۱ ا َهـِشّ
اوي وِء. عَد الوُُض اَءُه بَ أعَض  رواه الرتمذي، وقـال: هـذا حـديث لـيس بالقـائم، وأبـو معـاذ الـرَّ

 .)١(ضعيفٌ عند أهلِ احلديث

 ج امبریپ یوضو ینمودن اعضا کخش ید: برایگو ـ لـ شه ی) عا۳۱( -۴۲۱
ش را بدان یخو یاعضاپس از فارغ شدن از وضو،  ج ه حضرتکوجود داشت  یا پارچه

 رد. ک یم کو پا کخش
ست، ین یث قوین حدیرده و گفته است: سند اکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

  ].ف استین ضعیباشد، در نزد محدث یث مین حدیا یه راوک» ابومعاذ«و
ب و امام ید بن مسیا شال پس از وضو، نزد سعیاستفاده از حوله و دستمال و  شرح:

نزد جمھور علماء استفاده از حوله و دستمال پس از وضو،  یولروه است. کم یزھر
 ج آن حضرت که در آن از عادات مبارکث باب است یل جمھور دو حدیز است. و دلیجا

و  کوضو را با حوله خش یعمومًا پس از وضوگرفتن، اعضا یه وکان شده ین بیھم یکی
ف یضع» ابومعاذ«چون  یانیل ضعف راویث دوم به دلیرد. اگر چه حدک یم کپا

 یمرو یگر از طرق متعددیث دین مفھوم در احادیچون ا یشناخته شده است، ول
ه کشود  یات معلوم میرفته شده است. و از مجموع روایھم رفته، پذ یلذا، رو است

وجود  ج آن حضرت یوضو یردن اعضاک کخش یبرا یخاص ی دستمال و حوله
 فرمود.  یم کگر اعضا را خشیو د  لباس خود، چھره ی ھم با گوشه یداشته وگاھ

 .و قال: لیس بالقائم ۵۳ترمذی ح  -١

 

                                           





 

 

 

 سوم فصل

ثََك قال: قلُت أليب جعفر ـ هو �ّمد ابلاقر ـ حَ  ،عن ثابت بن أيب َصفيَّة )۳۲ـ ( ۴۲۲  دَّ
 مَ وَ يبَّ تَ جابٌر: أنَّ انلَّ 

َ
أ ت� ومَ مَ و ًة،رَّ ًة مَ رَّ ضَّ ت�، وثَ رَّ رواه الرتمـذي،  .قـال: نعـم ؟الثاً الثاً وثَ رَّ

 .)١(وابن ماجة

 ـ س محمد باقر یعنیـ  د: از ابوجعفر صادقیگوس هیصف ی) ثابت بن اب۳۲( -۴۲۲
وضو  یاوقات ھر عضو از اعضا یگاھ ج امبریپ هکبه تو خبر داده  س ا جابریآ :دمیپرس
 شست؟  یز سه بار مین یدو بار و گاھ یبار، وگاھیکرا 

 را به ما گفته است.  یزین چیچن س ، جابریپاسخ فرمود: آر در س ابوجعفر
 ].اند ردهکت یماجه روا و ابن یث را ترمذین حدی[ا

 مَ وَ تَ  جقال: إنَّ رسوَل اهللا  ،وعن عبد اهللا بن ز�د )۳۳ـ ( ۴۲۳ 
َ
أ تِ� مَ ضَّ ت�، وقـال: رَّ رَّ

 .)٢(»ورٍ وٌر ىلع نُ هو نُ «
ش یوضو گرفت و ھر عضو خو ج خدا رسولد: یگو س دی) عبدالله بن ز۳۳( -۴۲۳

است بر فراز  یوضو، نور یرا دوبار شست و فرمود: دوبار شستن ھر عضو از اعضا
 .ینور

 ثَ وَ تَ  جاهللا  ، قال: إنَّ رسوَل س ،وعن عثمانَ  )۳۴ـ ( ۴۲۴ 
َ
أ هذا «الثاً، وقال: الثاً ثَ ضَّ

عَّف الثاينَ  روامها». وُضوُء إبراهيمو و� ووُضوُء األنبياِء قَب�،وُُض  يُّ ضَ ، والنَّووِ رزينٌ

 .)٣(»رشح مسلم«يف:

ش را سه بار یوضو گرفت و ھر عضو خو ج امبرید: پیگوس  ) عثمان۳۴( -۴۲۴
ش از من، به یامبران پیپ یمن و وضو یوضو یت و چگونگیفکین، یا«شست و فرمود: 

 .۴۱۰ابن ماجه ح  ،۴۵ترمذی ح  -١
 .رواه رزین و فیه مقال -٢
 .رواه رزین و فیه مقال -٣
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عضو ه ھر کن است یروش و سّنت من ا یعنیاست. ( ÷میحضرت ابراھ یژه وضویو
 .»)ردندک ین میز چنیش از من نیامبران پیم و پیوضو را سه بار بشو یاز اعضا

ث یدر شرح مسلم، حد یرده است. و امام نووکت یروا» نیرز«ث را ین دو حدی[ا
  .ف شمرده است]یدوم را ضع
 یت و چگونگیفکی ی ات، دربارهیز گفته شد، از مجموع روایچنانچه قبًال ن شرح:

ه کن بود یچن ج ه عادت و معمول آن حضرتکشود  یمعلوم م ج خدا رسول یوضو
افتاد  یز اتفاق مین یگاھ یرد. ولک یبار بر سر مسح میکشست و  یھر عضو را سه بار م

ه کشست تا به مسلمانان و نمازگزاران بفھماند  یا دو بار میبار،  یکه ھر عضو را فقط ک
در  یو درست است و خلل و نقص زیا دو مرتبه شسته شود وضو جایبار یکاگر ھرعضو 

ا یبار یکز را یجا یارھاک ج امبریقت پیجاد نخواھد شد. و در حقیآن ا یصحت و درست
 یز ھستند، ولیارھا حرام و ناجاکن یه اکنند کدو بار انجام داده است، تا مردم گمان ن

ام بر با دو ج امبرینجا ھم پیسّنت و واجب، دوام و ثبات داشته است. در ا یارھاکبر 
ه سه بار شستن ھر عضو بھتر و سّنت کسه بار شستن ھر عضو، به ما نشان داده است 

ا دو بار یبار یکباشد. و با  یز مین نیشیپ یایفراتر از آن سنت و روش انب یاست، و حت
 ز بودن آن را اعالم داشته است. یز جایشستن ھر عضو ن

 ÷میث، حضرت ابراھین حدیدر ا ج امبریپ :»وضوء ابراهيمو وضوء االنبياء قب�«
ھا و مسلمانان آن روز، غالبًا  را عربیرد، زک یادآوریامبران، مخصوصًا یان تمام پیرا از م

 ÷میابراھ یه آنھا ھمگکن یا به خاطر ایبودند و  ÷لیو اسماع ÷م یاز نسل ابراھ
ردند، ھر ک یم احترام یو معنو یپدر روحان یکشمردند و از او به صورت  یرا بزرگ م

 او، با انواع خرافات آلوده شده بود.  کن پایچند آئ

 لِ تَ �َ  جقال: اكن رسوُل اهللا  ،وعن أ�ٍس  )۳۵ـ ( ۴۲۵
ُ
أ  يهِ �فِ الٍة، و�َن أحُدنا يَ لِكّ َص وضَّ

 .)١(رواه الدارميّ وُء ما لم ُ�ِْدث. ُض الوُ 

ھر نماز (چه وضو داشتند  یبه ھنگام ادا ج خدا د: رسولیگو س ) انس۳۵( -۴۲۵
ه کھا را تا آن گاه  ما (مسلمانان) نماز یگرفتند، ول ید میجد ییو چه نداشتند) وضو

و  ۶۰ح  یترمذ ،۱۳۱ح  یی، نسا۱۷۱رده است ح کنقل  ین معنیبه ھم ، ابوداود۲۱۴ح  بخاری -١
 .۱۳۲/ ۳مسنداحمد  ،۷۲۰ح  یدارم ،۵۰۹ابن ماجه ح  ،حیقال: حسن صح

 

                                           



 ١٢١  های وضو) ) در باره آداب و سنت۴کتاب الطهارة (باب (

امر یک وضو فقط  ین وضو باالیم (بنابرایخواند یوضو م یکم، با یشد یوضو نم یب
 ).دارد یادیلت و پاداش زیاست، اما فض یاستحباب

 ].رده استکت یروا یث را دارمین حدی[ا

د بن �� بن ِحبَّان )۳۶ـ ( ۴۲۶ ِ بِن ُعمـر:  ،وعن �مَّ قال: قلُت لُعبيد اهللا بن عبِد ا�َّ
�ََ�ـطاهٍر،  �َ  صالٍة طاهراً اكن أو غَ لُكِّ وَء عبد اهللا بن عمر لِ أيَْت وُُض أرَ  فقـال:  ؟َذهن أَخـَمّ

اب أنَّ عبدا� بن َحنظلة بن أيب اعمٍر الغسـيل، َحـ ثته أسماُء بنُت ز�د بن اخلطَّ ثَ حدَّ ها دَّ
واك عند لِكّ صالٍة، ووُِض  جاهللا  أنَّ رسوَل  ِمَر بالِسّ

ُ
 مِ  عَ اكن أ

َّ
ن َحَدٍث. قـال: عنه الوُضوُء إال

ًة ىلع ذلك، �َ   .)١(رواه أمحدات.  مَ ىتَّ ه حَ لَ عَ فَ فاكَن عبُدا�: يرى أنَّ به قُوَّ

دالله، پسر عبدالله بن ید: از عبیگو یم س بن حّبان ییحی) محمد بن ۳۶ـ ( ۴۲۶
م یبرا ـ بـ  عبدالله بن عمر یوضو یت و چگونگیفکیدم: از یپرس ـ بـ عمر 
ھر نماز ـ چه وضو داشت و چه نداشت ـ  ی، به ھنگام ادایلیچه دل یه بر مبناکبگو، 
 ده است؟یه به ما نرسکده یبدو رس ج امبریاز پ یثیا حدیگرفت؟ آ ید میجد ییوضو

عبدا� بن حنظلة بن ه کد بن خطاب بدو خبر داده یدالله گفت: اسماء بنت زیعب
ھر نماز ـ چه  یادا اسالم) به ھنگام ی(در ابتدا ج خدا ، گفته: رسولايب اعمر الغسيل

افت. و چون وضوگرفتن ید فرمان یجد ییبه گرفتن وضو وضو داشت و چه نداشت ـ
ردن به ک کآور گشت، به مسوا فرسا و رنج سخت و طاقت ج خدا ھر نماز، بر رسول یبرا

اش برداشته شد، و وضوگرفتن  نماز از ذّمه یافت، و وضویھر نماز فرمان  یھنگام ادا
  و قصد نمازگزاردن را داشته باشد. وضو بوده یه انسان بکشود  یگاه فرض م فقط آن

ن توان و قدرت را یبه خود ا ،ـ بـ  د: (پدرم) عبدالله بن عمریدالله گویعب
نماز،  یرو، تا َدم مرگ به ھنگام ادا نیرد، از اید بگیجد ییھر نماز، وضو ید تا براید یم

دان فرو بست و چھره در نقاب کن خاین حال چشم از ایگرفت (و با ا ید میجد ییوضو
 ).دیشک کخا

 ].رده استکت یاحمد رواث را ین حدی[ا
ھر  یوضوگرفتن برا ج آن حضرت یه براکشود  یات معلوم میاز مجموع روا شرح:

رد کدا یمش از وجوب به استحباب نزول پکبعدھا منسوخ شد و ح ینماز واجب بود، ول

 .۴۸ابوداود ح  ،۲۲۵/ ۵مسنداحمد  -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٢٢

ه کشود  یگاه فرض م ھر وقت نماز، مستحب اعالم شد و فقط آن یو وضوگرفتن برا
 س که انس بن مالکقصد نمازگزاردن را داشته باشد. چنانوضو بوده و  یانسان ب

 د: یگو یم
ما نمازھا را تا  یگرفت، ول ید میجد ییھر نماز وضو یبه ھنگام ادا ج خدا رسول«

 .»میخواند یوضو م یکم، با یشد ینم وضو یه بکگاه  آن
 یادیلت و ثواب زیاست، اما فض یامر مستحب یکوضو، فقط  ین وضو باالیبنابرا

 آمده است:  یتیه در رواکدارد. چنان
  .»نوراست یبر باال یوضو، نور یباالوضو «

 ه: کت است یز روایو ن
 » شود. یو حسنه نوشته م یکیش ده نیند، براکوضو، وضو  یس بر باالکھر«

 :هکآمده است  یتیز در روایو ن
از  س وضو خواند. عمر یکنمازھا را با  ی ه، ھمهکدر روز فتح م ج خدا رسول«

 یفرمود: ا ج خدا د. رسولیردک ینون نمکه تاکد یردک یارکد: امروز شما یشان پرسیا
ھر نماز،  یردن براکوضو هکن تصور نشود یتا چن یعنیردم. کار را کن یعمر! من قصدًا ا

 .»واجب است
معروف و مشھور بود، چون به  ج رمکامبرایرو پیار پیبه  ـ بـ  عبدالله بن عمر

رد و به خاطر محبت ک یم یرویپ ج اقوال و افعال آن حضرتق از یطور دق
از باب تقرب به  ج امبریه پک یدر آن اعمال یحت ،ج خدا اش نسبت به رسول العاده فوق

 د: ید بن اسلم گویرد. زک یم یرویپ ج خدا انجام نداده بود، از آن حضرت
ن مورد از او یدر ا خواند، یرده و نماز مکه ازارش را باز کدم یرا د ـ بـ ابن عمر 

 ند. ک یار را مکن یه اکدم یرا د ج خدا دم، او ھم جواب داد: من رسولیپرس
 د: یگو یباز مجاھد م
گذشت، از جاده خارج شد، از  ییم، از جایمشغول مسافرت بود ـ بـ با ابن عمر 

رأيُت رسول اهللا فَعل هذا، «؟ او پاسخ داد: یردکار را کن یه: چرا اکدند یاو پرس
 ردم. کار را کن یند، پس من ھم اک یار را مکن یه اکدم یخدا را د من رسول» فعلُت ف

ز شترانشان یه شترش را خواباند. ھمراھانش نکحج بود  یاز سفرھا یکیباز ھم در 
دورتر رفت و  یمکه کن بود یرد اکه ک یارک؟ تنھا یخواھ یرا خواباندند وگفتند: چه م

 



 ١٢٣  های وضو) ) در باره آداب و سنت۴کتاب الطهارة (باب (

ه کنجا یرد، به اکحج  ج امبریپ یدند، گفت: وقتیاز او پرس یرد. وقتکحاجت  یقضا
 نم. کحاجت  ینجا قضایه در اکز دوست دارم یحاجت نمود و من ن ید، قضایرس

 ج امبریبه پ ـ بـ مال حب و عشق عبدالله بن عمرکانگر یھا ب ن داستانیا
 ج امبریه شتر پکبگذارد  ییش را ھمان جایه شترش، پاھاکداشت  یدوست م یاست. و

 ش را نھاده است.یستادن، پاھایوقت ادر 
وسته یبود و پ ج امبریسّنت و روش پ یقیرو حقیپ ،ـ بـ  عبدالله بن عمر یآر

 ی گوش و سرلوحه ی زهین وآویالع را نصب ینبو یھا م و آموزهین، و تعالیاوامر و فرام
 هکن بود یدر ا یوشش وکو  یداد. و تا جان در بدن داشت؛ سع یش قرار میخو یزندگ

عمل بپوشاند و به خاطر محبت وعشق  ی جامه ج امبریبه اقوال و افعال پ
ه از باب تقرب به خدا انجام ک یدر آن اعمال یحت ج امبریاش نسبت به پ العاده فوق

 یرویشان پیآن را انجام داده بود، از ا ج امبریا در حد مباح بود و پینداده بود و 
ق یده بود، چون به طور دقیمعروف گرد ج رترو آن حضیار پین جھت به یرد، به اک یم

 رد. ک یم یرویپ ج امبریاز اقوال و افعال پ

نَّ انليبَّ َمرَّ �َسعٍد وهو �َ  ،وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص )۳۷ـ ( ۴۲۷
َ
، فقال: ضَّ وَ تَ أ

ُ
أ

َُف يا سعدُ «  .»و�ْن ُكنـَت ىلع نَهـٍر جـارٍ  !نعم«قال:  ؟!قال: أيف الوُضوِء رَسٌَف ». ؟ما هذا الرسَّ
 .)١(رواه أمحد، وابن ماجة

نار کاز  ج خدا د: رسولیگو ـ بـ ) عبدالله بن عمرو بن العاص ۳۷( -۴۲۷
رد (و یگ یوضو م س ه حضرت سعدکرد و مشاھده نمود کگذر  س وقاص یسعدبن اب

ن چه یسعد! ا یرو بدو) فرمود: ا نید، از اینما یم یرو ادهیدر مصرف آب اسراف و ز
 ؟)ینک یم یرو ادهیصرف آب، اسراف وزاست، (چرا بدون ضرورت در م یاسراف

ار کا در یآ یعنیشود؟ ( یم یرو ادهیا در آب وضو ھم اسراف و زیگفت: آس  سعد
در آب  یرو ادهی، زیفرمود: آر ج امبریپ ؟)ابدی یز اسراف تحقق میچون وضو ن یریخ

(باز ھم  یروان، نشسته باش ینار رود آبکوضو ھم، در اسراف داخل است، گر چه تو بر
 ).یینما یرو ادهی، در مصرف آب وضو، اسراف و زیحق ندار

  ].اند ردهکت یماجه روا ث را احمد و ابنین حدی[ا

 .۴۲۵ابن ماجه ح  ،۲/۲۲۱ مسنداحمد -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٢٤

 ه:کنیشود وآن ا یاسالم استنباط م یاز قواعد مھم و اساس یکیث، ین حدیاز ا شرح:
  .»ندک یه نمیله را توجیھدف، وس«

ر ندارد و یر حرام، تأثییسته، در تغیسته و شایار باک، ویکت و قصد نیحسن ن یعنی
ار کت ویه اساس حرام بودن است با حسن نک یدیو صفت پلکند  نمی حرام را حالل

 شود. یر زدوده نمیخ
 د: یفرما یم ج امبریپ

ل�ن يمحوا اليسء باحلسـن، انَّ اخلبيـث ال يمحـو و اّن اهللا ال يمحو اليّسء باليّسء«
  [امحد]» اخلبيث

 کد را پاید، پلیند، و پلک یم کپا یکه بد را با نکبلکند  نمی کخداوند بد را با بد پا«
  .»ندک ینم

س یا تأسیمان، یتی یبرا یا ساختن پناھگاھیمسجد،  یه به قصد بناک یسکپس 
ر یازمندان واھداف خیدادن به فقراء و ن صدقها یحفظ و قرائت قرآن،  یمدرسه برا

او  کت پایار او حرام است و نکند، ک یگران میو غصب اموال د یگر، اقدام به رباخوارید
 ندارد.  یریف گناه تأثیردن حرام و تخفکدر حالل 

اسراف و  و خوب، در مصرف آب کپا یتیوضوگرفتن و با ن یه براک یسکو
در مباح قراردادن اسراف  یریرش، تأثیار خکو یکقصد ن قت،یدر حقکند  می یرو ادهیز

 ارکرا ان.» ندک یه میله را توجیھدف، وس« ی رو، اسالم قاعده نیشود. از ا یر نمیو تبذ
رد، و ھمواره یپذ یرا نم یگریز دیف، چیاھداف شر یزه براکیپا ی لهیو جز وسکند  می

ن است ک، شامل دو ریکیصالح و نرا ھر عمل یزه باشد. زکیپا  لهیف و وسید ھدف شریبا
 شود:  یرفته نمیپذ یچ عمل صالحیآن دو، ھ ی هیو جز بر پا

 .»انّما االعمال بانلّيات«ث: یل حدیت؛ به دلیح نیاخالص وتصح -۱
 ج امبریث پین حدی. براساس ایو شرع ی، نبویموافقت آن با سّنت و برنامه الھ -۲

 .»رَدٌّ من َعمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو «ه فرمود: ک
 ».رده، مردود استکد نیین ما آن را تأیه دکرا انجام دھد  یعمل یسک«

 



 ١٢٥  های وضو) ) در باره آداب و سنت۴کتاب الطهارة (باب (

أ وَ َمْن تَ «عن انليّب، قال:  ،وابِن ُعمر ،وابن مسعود ،وعن أيب هر�رة )۳۸ـ ( ۴۲۸ ضَّ
أ ولم يَ وَ ، فإنَّه َ�ْطُهر جسُده لكُّه، وَمن تَ اسَم اهللاِ  َكرَ ذَ وَ   كُ ذْ ضَّ

َّ
وِضُع مَ  ِر اسَم اهللا؛ لم يَطُهْر إال

 .)١(»وءِ الوُُض 
س کھر «فرمود:  ج امبریند: پیگو ش مسعود، و ابن عمر ره، ابنی) ابوھر۳۸( -۴۲۸

ن وضو، تمام بدن ید، ایبگو» بسم اهللا«ش یخو یوضو یرد، و در ابتدایبا نام الله، وضو گ
 زه وکیو پا یو نوران کپا ،ر آن، تمام بدنیگرداند (و از تأث یزه مکیو پا کاو را پا

  ).شود یدرخشنده م

د، یرا نگو» بسم اهللا«ش یخو یوضو یرد و در ابتدایس بدون نام خدا وضو گکو ھر
ه ک یین وضویاز چن یعنی(کند  نمی زهکیو پا کاو را پا یوضو ین وضو، جز اعضایا

 کوضو پا یرد، از آن فقط اعضایانجام گ» بسم اهللا«ر خدا و بدون گفتن کاد و ذیبدون 
در  یین وضوینور خواھد بود، گرچه چن یار ناقص و بیبس ییوضون یشود و چن یم

ار یش، بسیت خویو نوران یر باطنیاز نظر تأث یح بودن قرار دارد، ولیصح ی مرحله
 ).ت خواھد بودکبر یناقص و ب

أ وُضوَء الصَّ وَ إذا تَ  جقال: اكن رسوُل اهللا  ،وعن أيب رافع )۳۹ـ ( ۴۲۹ خاتَمه  الِة َحرَّكَ ضَّ
 .)٢(ورو ابن ماجة األخري ،روامها الدارقطنيِعه. يف أْصبُ 

گرفت،  یه چون وضو مکعادت داشت  ج امبرید: پیگو س ) ابورافع۳۹( -۴۲۹
از انگشتانش  ییداد (تا جا یت مکه در دست داشت، خوب حرکش را یخو یانگشتر

 یو شبھه را باق کش یا الغسل برسد، و ذره واجب ینماند وآب به تمام اعضا کخش
دادن  انکت و تکوضو، حر یلیمکاز آداب ت یکیه کرو دانسته شد  نینگذارد. از ا

 یالغسل برسد و خلل و نقص واجب یاست، تا آب به تمام نقاط دست و اعضا یانگشتر
 ).ندکجاد نیرا در وضو ا
ت یث دوم را روایز حدیماجه ن رده است. و ابنکت یروا یث باال را دارقطنی[دو حد
 ].نموده است

 .»الوضوء یة علیالتسم«باب  ۱۲ح  یدارقطن -١
ن یف وجود دارد از ایضع یث دو راوین حدیو در ا» صفة وضوء رسول الله«باب  ۱/۸۳ی دارقطن -٢

 .۴۴۹ابن ماجه ح  ،»صح ھذایال:«گفته است یرو دارقطن
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  غسل جنابت ی درباره



 

 

 

 اول فصل

م بـَ� ُشـَعِبها ُد�ُ شَس أحلَ إذا جَ « :جقال: قال رسول اهللا  ،عن أيب هر�رة )۱ـ ( ۴۳۰
 ِع، ثمَّ َجَهَدها، فقد وَ األر�َ 

ْ
 .)١(عليهمتفق ». َجَب الُغسُل و�ْن لم يُِ�ل

ان دو دست یاز شما م یکیھرگاه «فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱( -۴۳۰
ش را در فرج زن یخو یتناسل ی رد (وآلهکو جماع  یکیزن نشست و با او نزد یو پا

نازل نشود  یگردد، اگر چه من یگمان (بر زن و مرد) غسل واجب م یرد) بکداخل 
ختنه شده، و داخل شدن رأس آلت مرد  یتناسلدن دو آلت یبه مجرد بھم رس یعنی(

 ).ریا خینازل شود  یشود، خواه من یدر فرج زن، غسل واجب م
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ھمسرش  یان دو دست و پایه شوھر مک یوقت :»اذا َجلس ب� شعبها االر�ع«
ردن و کشستن، جماع ن نیان دو پا و دو ران او نشست. مقصود از ایا مینشست، 

 است. ییو عمل زناشو یمقاربت جنس

ه سر کند کمرد تالش  یعنیآمده است: » ثم اجتهد«ت مسلم یدر روا :»ُ�ّم َجهدها«
ردن سر که مقصود فروکطلبد،  یکیان دھد و به نزدکابد. او را تیآلت در فرج زن راه 

 ردن است.ک و جماع ییردن در انجام عمل زناشوکوشش کآلت مرد در فرج زن و

.رواه مسـلم. »إنما املاُء مـن املـاءِ : «ج وعن أيب سعيد، قال: قال رسول اهللا )۲ـ ( ۴۳۱ 

يخُ  نة قال الشَّ  .)٢(هذا منسوخٌ  :اإلمامُ املحيي السُّ

جنابت با انزال  گمان غسل یب«فرمود:  ج امبرید: پیگوس  دی) ابوسع۲( -۴۳۱
 .»شود یواجب م یمن

 -۸۷ح ( ۱/۲۷۱، مسلم ۲۹۱ث پرداخته است ح ین حدیبصورت مختصر به نقل ا بخاری -١
 .۲/۳۴۷، مسنداحمد ۷۶۱دارمی ح  ،۶۱۰ابن ماجه ح  ،۱۹۱نسایی ح ،)۳۴۸

ی  ترمذی بصورت تعلیقی در ضمن حدیث شماره ،۲۱۷ابوداود ح  ،)۳۴۳-۸۰(ح ۱/۲۶۹مسلم  -٢
 .۳/۲۹مسنداحمد  ،اخته استبه نقل این حدیث پرد ۱۲۲

                                           



 ١٢٩  ) در باره غسل جنابت)۵(کتاب الطهارة (باب 

  ].رده استکت یروا ث را مسلمین حدی[ا

با  یعنیاست.  یآب من یبه معنا یدوم» ماء«و » آب غسل« یبه معنا یاول» ماء«
 شود. ی، غسل واجب میانزال من

گر منسوخ یث دید) با احادیث ابوسعیث (حدین حدید: ایگو یم السنة ميحخ امام یش
 ). ۴۳۲ث یوحد ۴۳۰ث یاست (از جمله حد

ه يف ْحِتالِم. إنَّما املاُء من املاِء، يف اإلِ  :وقال ابن عبَّاس )۳ـ ( ۴۳۲ دْ رواه الرتمذي، ومل أجِ

 .)١(»الصحيحني«

 ی[با انزال من» إنّما املاء من املاء«ث ید: حدیگو ـ بـ عباس  ) ابن۳( -۴۳۲
در  یسکاگر  یعنیمقاربت و مجامعت در خواب است ( ی درباره ].شود یغسل واجب م

نازل نشده، غسل بر او واجب  یه منک یاحتالم شد، تا وقترد و کمجامعت  یخواب با زن
دن یرد، به مجرد به ھم رسکمقاربت  یبا زن یداریدر عالم ب یسکاگر  یگردد، ول ینم

شدن رأس آلت مرد در فرج زن، غسل بر مرد و زن  ختنه شده، و داخل یدو آلت تناسل
 ).ریا خینازل شود  یشود، خواه من یواجب م

ث را ین حدید:] من ایگو یزیب تبریرده است. [خطکت یروا یترمذث را ین حدیا

، آن را در السنة حمين وجود، یام (با ا ردهکح مسلم، مشاھده نیو صح یح بخاریدر صح
 ؟)رده استکر کذ» نیحیصح«ات یان روایفصل اول، در م

، یشمندان اسالمیاز علماء و اند یبرخ »:ماءمن املاء يف االحتالمـإنّما ال« شرح:
 یه وکاند  ردهکاند و برداشت  دهینگونه فھمین سخن ایرا از ا ـ بـ عباس  ھدف ابن

ه آن را بر احتالم کرد و قائل به نسخ آن نبود، بلک یل میرا تأو» املاء من املاء«ث یحد

شأن » املاء من املاء«ث یه حدکست چرا یه درست نین نظریا ینمود. ول یمحمول م
است،  یداریه مقصود از آن مقاربت و مجامعت در بکست، بلیاحتالم ن ی ورودش درباره
 گردد.  یمعلوم م ید خدریت ابوسعیچنانچه از روا

ه کن است ین قول، ایاز ا ـ بـ عباس  ه گفته شود: ھدف ابنکلذا بھتر آن است 

است، منسوخ شده  یداریمقاربت و مجامعت در ب ی ه دربارهک »املاء من املاء«ث یحد

 .۱۱۲ترمذی ح  -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٣٠

افتد  یاد اتفاق میالعمل است، و ز و واجب یمش باقکنون حکاحتالم تا یبرا یاست، ول
 بماند.  یالعمل باق ل، واجبیات و تفاصیجزئ یبرخ ی منسوخ، درباره یثیه حدک

نازل  یجماع نمود و من یسکه اگر کشود  یث معلوم مین حدیاز ا :»املاء من املاء«
رد، صرفًا مقاربت یانزال صورت نگه ک یه تا وقتکست. چرا ینشد، غسل بر او واجب ن

 است.  یافک، وضو ین عملیه از چنکست، بلیبدون انزال، موجب غسل ن
 ج خدا اران بزرگوار رسولیاز صحابه و  یث در صدر اول اسالم، گروھین حدیبرابر ا

رد، ھر چند دخول ک یو مجامعت م یکیه با ھمسرش نزدک یسکن باور بودند: یبر ا
از به غسل نداشت و یشد، ن یخارج نم یه آب منکفت، مادام گر یامل ھم صورت مک

از جانب  یگریث دیگر، بعدًا با احادیث دیث و احادین حدیا یبود. ول یافکتنھا وضو 
د ین منعقد گردیم آنھا باطل شد و اجماع مسلمانان بر اکد و حیمنسوخ گرد ج امبریپ
واجب ھردو  مرد در فرج زن، غسل بر یشدن سر آلت تناسل ه به مجرد داخلک
، پس از مراجعه به یر. چنانچه در عھد فاروقیا خیخارج شود،  یشود، خواه آب من یم

ن مسئله یبر ا ش و سؤال از آنھا، اجماع تمام صحابه ـ نعنھ الله یـ رضازدواج مطھرات 
 یتناسلسر آلت  یه صرفًا مقاربت بدون انزال، موجب غسل است و وقتکد یمنعقد گرد

ر، غسل بر مرد و زن یا زن، خارج شود با خیمرد  یمرد داخل فرج زن شد، خواه من
 شود. یواجب م

  ،وعن أِمّ َسلَمة )۴ـ ( ۴۳۳ 
ُ
ِ قالت: قالت أ َ ال �ستحي ِمـَن  !مُّ ُسلَيم: يا رسوَل ا�َّ إنَّ ا�َّ

؛ فهْل ىلع املرأة ُغسـٌل   نعـم، إذا رَ «قـال:  ؟ْت حتَلََمـا إذا احلِقّ
َ
 ». ِت املـاءَ أ

ُ
ـْت أ مُّ سـلَمة فَغطَّ

َم �ُْشـبُهها بِ ْت يمينُـِك، فَـَ�ـنعـم، تَرِ «قـال:  ؟أَو حتتَلُم املـرأةُ  !وجَهها، وقالت: يا رسول اهللا
ُ وَ 

َ
 .)١(متفق عليه». ؟!هادل

 یآمد وگفت: ا ج خدا م به نزد رسولید: ُام سلیگو ـ لـ ) ُام سلمه ۴( -۴۳۳
ز در گفتن یو اباء ندارد (پس شما نکند  نمی شرم ان حقیاز ب ألخدا! خداوند  رسول

ا اگر ید:) آید و بگوئید و از گفتن آن اباء وامتناع نورزیا راه ندھیحق به خود شرم و ح
 شود؟ یبر او غسل واجب م )ندیاحتالم شود (و خواب جماع و مقاربت بب یزن

و در روایت ابن  ۶۰۰، ابن ماجه ح ۱۹۷، نسایی ح )۳۱۳ -۳۲ح ( ۱/۲۵۱، مسلم ۱۳۰ح  بخاری -١
 ماجه زیاداتی نیز است.

 

                                           



 ١٣١  ) در باره غسل جنابت)۵(کتاب الطهارة (باب 

از او خارج  یه آب منکرد کمشاھده  ی، ھرگاه زنیدر پاسخ فرمود: آر ج امبریپ
د) یرا شن ج امبرین سخن پی(چون ا ـ لـ  ند. ام سلمهکد غسل یشده است، با

د شو ی! مگر زن ھم احتالم مج خدا رسول ید: ایا و شرم) پرسیبا ح(ش را پوشاند ویرو
  ؟)ندیب ی(و خواب جماع و مقاربت م

 شود و یزن ھم احتالم م یآلود شود! آر کفرمود: دست راستت، خا ج امبریپ
نداشته باشد) پس چطور  یه اگر زن احتالم نشود (و منکند، چرا یب یخواب جماع م

 یمن یشود و دارا ی، زن ھم احتالم میفرزندانش به او شباھت خواھند داشت. (آر
و  یدیسف یعنیه فرزندان او حامل ژن و صفات او ھستند، کن جھت است یاست. از ا

و  ی، روانیر صفات جسمانی، و سایدنوکز ھوش ویقامت، ت یوتاھکو ی، بلندیاھیس
ه مخزن انتقال کزن و مرد است  ین آب منیاو را در بر خواھند داشت، و ھم یمعنو

 ).است یکژنت
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

دست یر و تھیفق یعنیآلود شود.  کدست راستت خا یعنی :»تربت يمينك« شرح:

 ین از شمار عباراتیه اکنبوده است، بل ج امبریقت دعا مدنظر پی. البته حقیشو
لمه را مراد ک یقیحق یآورند و معنا یعادت بر زبان م یھا از رو ه عربکباشد  یم

دن به حق و نگفتن صواب و قول حق و درست است، یه از نرسیناکه کرند، بلیگ ینم
 .یدرست نگفت یعنی

د. در خواب یشد. خواب جماع د یطانیرد. شکدر خواب جماع  :»اِحتَلَمتْ «
 رد. کمجامعت 

َرقيـٌق  ماَء املرأةِ و ،ُض ِل غليٌظ أبيَ جُ إنَّ ماء الرَّ « :زاد ُمسلم برواية أِمّ ُسليمو )۵ـ ( ۴۳۴
بَهُ  بََق أصَفُر؛ فِمن �يِّهما َعال أو سَ   .)١(»ي�وُن منه الشَّ

 ج امبریپ«[است: ز افزوده ین ن جمالت رایم ایسل ت ُامی) و مسلم به روا۵( -۴۳۴
ق و زرد است، یزن، رق )ید، وآب (منی) مرد، سخت و سفیگمان آب (من یفرمود:] ب

 یره شد، شباھت فرزند از وجود منیغالب و چ یگریزن و مرد، بر د یدام از منکپس ھر

 .۶۰۱ابن ماجه ح  ،)۳۱۱-۳۰(ح ۱/۲۵۰مسلم  -١
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 یزھوشیقامت، ت یوتاھکو ی، بلندیاھیوس یدیل سفیاو (و حامل ژن و صفات او از قب
 او) است. یو معنو ی، روانیصفات جسمانر ی، و سایودنکو

 رد: کتوان برداشت  یته را مکث باال، دو نیاز دو حد شرح:
 یند و بسان مرد، دارایب یشود و خواب جماع م یز بسان مرد احتالم میزن ن -۱

نداشته باشد، شباھت فرزند در صفات و  یه اگر زن منکاست، چرا  یمن
و  ی، روانیر صفات جسمانیو سا یوھا و استعداد و ذوق، و ُخلق و خ یژگیو

 د؟ یآ یجا به وجود مکبه او، از  یمعنو
اوقات شباھت فرزند به پدر و  یه گاھکشود  یث دوم مشخص میاز حد -۲

باشد. از  یم یو یھا یشباھت فرزند به مادر و دائ یاو است و گاھ یعموھا
و اگر آب ابد ی یره گشت، شباھت به پدر میمادر چ یپدر بر من ین رو اگر منیا

 ابد. ی یبه مادر م پدر غالب شد، شباھت یمادر بر آب من یمن

 �َ دَ َسَل من اجلنابـِة، بَـتَ إذا اغْ  جقالت: اكن رسوُل اهللا  ،وعن اع�شةَ  )۶ـ ( ۴۳۵
َ
َل َسـغَ أ

 كما �َ يديه، ثمَّ يَ 
ُ
أ الِة، ثمَّ يُدخِ تَ توضَّ  للصَّ

ُ
أ  ُل أصابَعه يف املاِء، �َ وضَّ

ُ
 مَّ َشعِره، �ُ وَل ُص يُخِلُّل بها أ

متفق عليه. ويف رواية ُض املاَء ىلع جسِده لكّه. يْ ُصبُّ ىلع رأِسه ثالَث َغَرفاٍت بيديْه، ثمَّ يُفِ يَ 

لُ يَ غْ يَ أُ فَ بدَ ملسلم: يَ  لَهُ سِ ه قبل أنْ يُدخِ فرِ ديْ ، ثمَّ يُ املِه، فَ غُ بيَ ام اإلناءَ لُ فَ يَ مينِه عىل شِ ـه، ثُـغسِ  مَّ رجَ

أُ تَ يَ   .)١(وضَّ

د: یگو )ج امبریغسل پ یت و چگونگیفکی ی (درباره ـ لـ شه ی) عا۶( -۴۳۵
شست، سپس  یدست خود را مھردو  رد، نخستک یغسل جنابت م ج خدا ھرگاه رسول

ش را در (ظرف) آب فرو یگرفت، پس از آن، انگشتان خو ینماز م یھمانند وضو ییوضو
نمود وآنھا  یسر داخل م یموھاشه و ُبن یه از آب َتر بود، به رکانگشتانش را  رد وک یم

 نماند.  کخش ییسر، آب برسد و جا یخ موھاید تا به بیسائ ید و میمال یرا خوب م

است و لفظ رده کرا نقل » جلده«عبارت » جسده«ی به عوض عبارت و بخار ۲۴۸ح  بخاری -١
ح  ۱/۲۵۳ت پرداخته است ین روایبه نقل ا یطوالن یثیمسلم در ضمن حد، است یث از بخاریحد

ت دوم را یو روا ۶/۳۳۰مسنداحمد  ،۶۷تاب الطھارة ح ک کمؤطا مال ،۲۴۷ح  یینسا ،)۳۵-۳۱۶(
 .)۳۱۶-۳۵ح( ۱/۲۵۳رده است: کح خود نقل یامام مسلم در صح

 

                                           



 ١٣٣  ) در باره غسل جنابت)۵(کتاب الطهارة (باب 

خت، بعد از یر یش، سه مشت آب برداشته و بر سرش مکدست مبارھردو  گاه با آن
شست، تا آب به تمام  یخت و سائر بدنش را خوب میر یش آب میبدن خو ی آن بر ھمه

 نماند.  کاز آن خش ییالغسل برسد و جا واجب یاعضا
ن وارد شده یت مسلم چنیاند، و در روا ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدیا

 است:
ند، ابتدا آنھا را خوب که دو دستش را در ظرف آب فرو کش از آنیپ ج امبریپ

ش را یخت و شرمگاه خویر یشست، سپس با دست راست بر دست چپ آب م یم
 گرفت. یگاه وضو م آن شست، یم

ُغسًال فسرَتتُه بثوٍب،  جيِبّ ونُة: وضعُت للنَّ قال: قالت َميْمُ  ،وعن ابن عّباس )۷ـ ( ۴۳۶
بيـده األرَض  َب رَضَ رَجه، فَ سَل فَ غَ ، �َ اهِل مَ مينه ىلع شِ يَ بَّ �ِ َص  مَّ ما، �ُ هُ َسلَ غَ يْه، �َ دَ بَّ ىلع يَ وَص 

 بَّ ىلع رأِسـه،يـه، ثـمَّ َصـَسل وجَهه وِذراعَ نَشَق، وغَ استَ غَسلها، فَمضَمَض وَ  مَّ َحها، �ُ سَ مَ �َ 
ُض نفُ و يَـَق وُهـلَ ، فانَط ْذهُ أخُ م يَ لَ و�اً فَ تُله ثَ اوَ نَ يْه، �َ ىحَّ فغَسل قََدمَ نَ ِده، ثمَّ �َ سَ أفاَض ىلع جَ و

 .)١(. متفق عليه، ولفظه للبخارييديهِ 

(ھمسر بزرگوار  ـ لـ مونه ید: حضرت میگو ـ بـ عباس   ) ابن۷( -۴۳۶
شان بر یپوشاندم، ا یا را با جامه یه و ویآب غسل تھ ج امبریپ ید: برای) گوج امبریپ

ش یخت وآنھا را خوب شست، سپس با دست راست بر دست چپ خویدو دستش آب ر
ه با آن شرمگاه خود را کخت و شرمگاه خود را شست، بعد از آن، دست چپش را یآب ر

 کد (تا دست از اثر شستن شرمگاه پایمال کزد وآن را با خان یرده بود، به زمکز یتم
گاه  ز خوب شست، آنیاش را ن ینیگاه آن را شست و پس از آن، دھان و ب آن ).شود

خت وآب را بر تمام یش را شست و سپس بر سرش آب ریخو یصورت و بازوھا
ش را ید و جایشکسو  یکساخت و در آخر، خودش را به  یبدنش جار یھا قسمت
شد و راه  یه در محل غسل، آب جمع مکش را شست (چرا یرد، و پاھاکعوض 

شست، از محل غسل  یرو ھرگاه تمام بدنش را م نیرفتن آب وجود نداشت، از ا رونیب
  ).شست یش را میرد. و پاھاک یش را عوض میگرفت و جا یفاصله م کیاند

 ،۲۴۵ابوداود ح  ،)۳۱۷-۳۷ح ( ۱/۲۵۴مسلم  ،است یخارث از بیو لفظ حد ۲۷۶ح  بخاری -١
 .۶/۳۳۵مسنداحمد  ،۵۷۳ابن ماجه ح  ،۲۵۳ح  یینسا ،۱۰۳ح  یترمذ
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ش حوله و یجنابت] برااز غسل  ج امبرید: پس از فراغت پیگو ـ لـ مونه ی[م
شان خود را با آن یا ید) ولینما کو پا کشتن را بدان خشیآوردم (تا خو ینک کخش
 خت. یرد و رک کش را با دست خشیبدن خو یھا ه آبکننمود، بل کخش

  ].است یث از بخاریاند و لفظ حد ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
ه با کدست (ھردو  ه نخستکغسل است امل ک ی قهیانگرطریث باال بیدوحد شرح:

شود)خوب شسته شود سپس با دست چپ استنجا گرفته  یھا تمام بدن شسته م ھمان
ند و کز ید و تمیخوب بشو ییع دستشویا با مایو  کشود و پس ازآن دست چپ را با خا

ش، خالل انگشتان، یردن رکآن، خالل  رد و در ضمنینماز بگ یھمانند وضو ییوضو
ردن انگشتان در داخل سوراخ ک ھا و داخل پاھا، خالل داخل وخارج گوشدست و 

شه و ینمودن ر دادن انگشتر، مضمضه واستنشاق و خالل انکت و تکھا و ناف، حر گوش
گاه آب برداشته و  ند، آنکز فراموش نیرا ن ینیسر و شستن قسمت داخل ب یبن موھا

زد و خوب یسمت چپ بدن برد، و بعد آب بر قیزد و بشویبر قسمت راست بدن بر
الغسل خوب شسته شد و  واجب ید و تمام اعضایبدن رس ی ه آب به ھمهکد، بعد یبشو
ند و پاھا را کش را عوض ینماند، از محل غسل برخاسته و جا کاز آن خش ییجا

ه در محل غسل، آب جمع کاست  ید. البته شستن پاھا در آخر غسل، در صورتیبشو
آب وجود نداشته باشد. چنانچه اگر در محل غسل، آب جمع رفتن  رونیشود و راه ب

ن ی) چنیامروز یھا رون رفتن آب از حمام وجود داشت (مانند حمامیشد و راه ب ینم
 ست. یالزم ن یارک

 ج امبریه پکن روش غسل مسنون است ین و برتریتر زهکین و پایقه، بھترین طریو ھم
 فرمود. یبر آن مواظبت م

عن ُغسـِلها  جْت رسوَل اهللا ألَ أًة من األنصاِر سَ مرَ إقالت: إنَّ  ،وعن اع�شة )۸ـ ( ۴۳۷
ـري بهـاَط تَ ، �َ ًة مـن َمْسـٍك ُخِذي فِرَْص «ُل، ثم قال: ِس�ِتَ ف َ�غْ ها كيَ رَ أمَ من الَمحيِض، فَ  ». هَّ
ُر بهاقالت: كيف أ�َ  رِ َط �َ «فقال:  ؟َطهَّ ُر بهاَط �َ قالت: كيَف أ». ي بهاهَّ  !سـبحاَن اهللا«قال:  ؟هَّ

ري بهاَط �َ  ، فقلُت هلا: تَ َذبتُ تَ اجْ فَ ». هَّ مبَّيع بها أثَ تَ ها إيلَّ  .)١(متفق عليه .َر ادلَّ

 .۶۴۲، ابن ماجه ح ۲۵۱نسایی ح  ،۳۱۵ابوداود  ،)۳۳۲-۶۰ح ( ۱/۲۶۰مسلم  ،۳۱۴بخاری ح  -١
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 یت و چگونگیفکی ی از زنان انصار، درباره ید: زنیگو ـ لـ شه ی) عا۸( -۴۳۷
غسل  یت و چگونگیفکیرامون یپ ج امبریرد. پکسؤال  ج امبریض، از پیغسل ح

را ارائه داد و فرمود:  یراھگشا و سودمند یارھاکھا و راھ دستورالعملض بدو یح
و  کشتن را بدان پایر و خویخته باشد، برگیآم که با ُمشکز یتم ی ا پنبهیاز پشم  یا پاره

 ن. کزه کیپا
فرمود: خود را با آن  ج امبرینم؟ پک کد: چطور خود را با آن پایپرس یآن زن انصار

(با تعجب  ج امبریم؟ پینما کگفت: چگونه خود را بدان پا یانصارن. باز آن زن ک کپا

 ن.ک کخودت را با آن پا سبحان اهللا!رت) فرمود: یوح

رده بودم، ک کرا خوب در ج امبریه ھدف و مقصود پکد: من یگو ـ لـ شه ی[عا
گاه  ج امبریدم (و او را از مقصود پیشکخود  یرا به سو یبالفاصله] آن زن انصار آ

ه آلوده و ک ییرا بردار و بر جاھا کا پشم آغشته با مشیساختم و) بدو گفتم: آن پنبه و 
 ن.ک کملوث به خون است بمال و اثر خون را پا

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 باشد.  یو خون ماھانه م یقاعدگ یو به معنا یمین واژه مصدر میا »:املحيض«

سك«ا پشم. یاز پنبه  یا پاره »: ِرصةف« ه با کا پشم یاز پنبه و  یا ، پاره»فرصة من مِ

 دم. یشکخود  یاو را به سو :»فاجتذبتُها ايلّ «آغشته باشند.  کمش
و  یزگکیو پا کیو پا یزیگاه خاص نظافت و تمیت و جایانگر اھمیث بین حدیا
تمام  یبرا ج امبریه پکلمه است، چرا ک یواقع یت بھداشت و سالمت به معنایرعا
با  یگرید ی ا پارچهیمقدار پنبه  یکه کنند، سّنت قرار داده ک یض میه غسل حک یزنان
ضشان قرار یح ینند وآن را در مجراکخوش دارد، آغشته  یه بوک یزیا ھر چی کمش

گران را یخود و د یو روان ی، روحیجسم یزگکیو پا یزیگونه نظافت و تم نیدھند تا بد
 ند. ین نمایتأم

و  یزیر یآن، اسالم پ یه بر مبناکاست  یدانینھا اصول و قواعد جاویقت ایدر حق
د واگر آن قواعد و یورز یت آنھا اھتمام میم و تثبکیبه تح ج امبرینه شده است و پینھاد

رومندان و تندرستان یاز ن ییھا ند، نسلیایبه اجرا در ب یاصول مراعات شود و در زندگ
 گردد. یروز میھا پ امت، بدان یاین و دنیه دکابند ی یپرورش م

 



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٣٦

  )۹ـ ( ۴۳۸
ُ
 أٌة أُشـدُّ َضـْفَر رَ مـرَ إ إ�ِّ  !لـُت يـا رسـوَل اهللاقُ  :قالـت ،ةَ ِمّ سلَمَ وعن أ

ْ
، يِس أ

َ أفَأْ�ُقُضه لِ 
ْ
ْ �فِ ال، إنَّما يَ «فقال:  ؟ةِ نابَ ُغسِل اجل

َ
، ثـم ثيَـاٍت الَث حَ أِسِك ثَـ ىلع رَ يِث يِك أْن حت

 .)١(رواه مسلم». �نُهرِ طْ تَ يِك املاَء, �َ لَ َ� عَ يِض تُفِ 

 ی! من زنج خدا رسول یگفتم: ا ج امبرید: به پیگو ـ لـ ) ُام سلمه ۹( -۴۳۸
 یا برایبافم، آ یبندم وآنھا را م یگر میدیکم به کسوان سرم را محیه موھا وگکھستم 

ه موھا کست یر، الزم نیفرمود: خ ج امبرینم؟ پکد آنھا را از ھم باز یغسل جنابت، با
ه سه کاست  یافکن اندازه در رفع غسل جنابت ی. ھمینکسوان سرت را از ھم باز یوگ

 یبدنت جار یھا ، سپس آب را بر تمام قسمتیزیو بر سرت بر یریمشت پر آب را برگ
زه کیو پا که از غسل جنابت پاکنگونه است ی، اییشتن را خوب بشوی، و خویساز

 .یشو یم
  ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

فر رأيس« ثيات«بافم.  یگر میدیکم به کسوان سرم را محیموھا و گ :»اَشدّ ضَ جمع  »حَ

ن یبا استدالل به ا یشمندان اسالمیجمھور علماء و اند .ف دستکدو ی: پرحثيه
م به کش را محیسوان خویه موھا و گک یزنان یسر را برا یث، عدم نقض موھایحد

رفع جنابت،  یتوانند برا یم ین زنانیچن یعنیاند.  ز قرار دادهیبافند، جا یگر میھمد
دن و خود را به مشقت و یزند و دست مالیف دست آب، بر سر برکض، نفاس، سه یح

شان الزم یش برسانند بر ایخو یخ موھایشه و بیه آب را به رکنیا یانداختن برا یسخت
 ست.ین

مقدس عت یشر یه مبناکقت است ین حقیانگر و روشنگر ایز بین مسائل نیو ا
ز براساس ین ج خدا و رفع عسر و حرج از بندگان است و رسول یریاسالم بر آسانگ

ف را یر و تخفیسیافته بود، مؤظف بود، ھمواره جانب تی، أله از جانب خداوند ک یفرمان
 ح دھد. یر ترجیو تعس دیبر جانب تشد
افراط و  ی بر جنبه یریگ سھولت وآسان ی ح جنبهیت و ترجیقت، رعایو در حق

 ه فرمود: کاست  ج امبرین خطاب پیبا ا ی، ھمخوانیریسختگ

 ،۶۰۳ابن ماجه ح  ،۲۴۱نسایی ح  ،۱۰۵ترمذی ح  ،۲۵۱ابوداود ح  )،۳۳۰-۵۸ح ( ۱/۲۵۹ مسلم -١
 .۳۱۵ ،۶/۳۱۴مسنداحمد 

 

                                           



 ١٣٧  ) در باره غسل جنابت)۵(کتاب الطهارة (باب 

د ی، و بشارت دھدیرید و سخت نگیریسھل بگ« .»وا وال تنفروا�رّش و �رّسوا والتعرسوا«
  .»دیو متنفر نگردان

ه کست، بلیبرما ن یالت زندگک، برگرفته از فشارھا و مشیرین آسانگیو در واقع ا
 یھا م وآموزهیو تعال ین الھیخواھد و اوامر و فرام یرا م یآسانن ین مقدس اسالم، اید

بنا  یسر وآسانی، بر ین شرعیآفر بخش و سعادت یتعال ام و دستوراتکو اح ینبو کتابنا
سر زنان) بر  یعدم نقض موھا ی (از جمله مسئله ینیو د یم اسالمیشده است و تعال

 و مشقت.  یاست نه سخت یسر وآسانی ی هیپا

 بِ وَ تَ �َ  ،ج قال: اكن انليبُّ  ،وعن أ�ٍس  )۱۰ـ ( ۴۳۹
ُ
أ ، و�َ ضَّ ـاِع إىل مخَ ِسُل بِ غتَ الُمِدّ ِة َسـالصَّ

 .)١(متفق عليه .أْمدادٍ 

از اسراف و  یریجلوگ یه براکعادت داشت (ج  امبرید: پیگو س ) انس۱۰( -۴۳۹
آب، غسل » صاع« یکگرفت و با  یآب، وضو م» ُمد« یکدر مصرف آب) با  یرو ادهیز
 رد. ک یم

  ].اند ردهکت یومسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 یکه در عراق برابر با دو رطل، و در حجاز برابر با کاست  یا مانهیپ»: ُمد« شرح:
ف دست انسان کدو  یپر ی آن را به اندازه یسوم رطل است، و برخ یکرطل و 

 گرم است.  ۶۸/۴مثقال و ھر مثقال  ۴۸اند. و ھر رطل  دانسته

لوگرم کیدو سوم  یبیاست معادل چھار ُمد. و ھر ُمد معادل تقر یا مانهیپ »:صاع«
، بر ینظران فقھ و صاحب یشمندان اسالمین مسئله تمام فقھاء و اندیاست البته در ا

 ی، براینین دیقدس اسالم و در اصول و موازعت میه در شرکنظر دارند  ه اتفاقین قضیا
ان شده یه بکنجا یان نشده است و در ایاز آب ب ین و محدودیوضو و غسل، مقدار مع

ست، ین نییرد، مراد تعک یصاع غسل م یکگرفت و با  یُمد وضو م یکبا  ج امبریه پک
از  یز جدیبا پرھ یعنیدر مصرف آب است.  یرو ادهیاز اسراف و ز یریه جلوگکبل

 اسراف در مصرف آب. 
از یه رفع نکرد یگ یتعلق م یھمان مقدار در شرع مقدس اسالم، حد جواز فقط به

از در غسل با چند یا اگر نیشود و  یاز در وضو با چند ُمد بر طرف میشود. حال اگر ن

 ۱/۲۵۸، مسلم ۲۰۱بخاری این حدیث را با تقدیم و تأخیری در الفاظ آن نقل کرده است ح  -١
 .)۳۲۵-۵۱(ح
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ه مصداق اسراف کست، چرا یدر آن ن یالکگردد، باز ھم اش یشتر رفع میا بیصاع 
 م مصرف نمودن.کابد، نه در ی یردن تحقق مک ت مصرفردن، در درسکن

من  جرسوُل اهللا و ِسُل أنانُت أغتَ قالت: قالت اع�شُة: كُ  ،وعن ُمعاَذةَ  )۱۱ـ ( ۴۴۰ 
متفق ا ُجنُبان. مَ وَل: َدْع يل َدْع يل. قالت: وهُ  أقُ بي� و�ينَه، فيُباِدُر�، حىّت  دٍ اٍء واحِ إنَ 

 .)١(عليه

گفت:  ـ ل  ـشه ید: عایگو )س ی(دخترعبدالله َعدوـ لـ ) ُمعاذه ۱۱( -۴۴۰
شان قرار داشت، غسل یان من و ایه مکظرف آب،  یکھر دو از  ج امبریمن و پ

گرفت و  یم یشیگرفتن آب از آن ظرف، بر من پ در بر ج امبریم و پیردک ی(جنابت) م
د! یز آب بگذاریمن ن یگفتم: برا یشان) میه من (بدکنیشتافت تا ا یار مکن یقدر در ا آن
 نم. کد! تا من ھم از آن غسل یز آب بگذاریمن ن یبرا

ظرف آب غسل  یکھر دو از  ج امبریو پ ـ لـ شه ید: عایگو ـ لـ معاذه 
  ).ردندک یغسل جنابت م یعنیجنب بودند. (ھردو  هک یردند در حالک یم

  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

و  ۳۲۱-۴۶ح ( ۱/۲۵۷، مسلم رده استکر نکرا ذ» ي ...بادر فیف«ی عبارت و و ۲۵۰ح  بخاری -١
 .۶/۹۱مسنداحمد  ،۲۳۹ح  یینسا ،ث باال از مسلم استیلفظ حد

 

                                           



 

 

 

 دوم فصل

ـالرَُّجـ ِن عَ  جا، قالت: ُسئِل رسوُل اهللا لعن اع�شَة  )۱۲ـ ( ۴۴۱ ُد ابَللَـَل وال ِل َ�ِ
َل ال ُغسْ «قال: ُد بَلًَال. رى �نَّه قد احتَلَم وال َ�ِ يَ  ِل وعن الرَّجُ ». ِسُل غتَ يَ «حِتالماً. قال: إ ذُكرُ يَ 

ُق قائِ َشـ اءُ نعـم، إنَّ النَِّسـ«قـال:  ؟يم: هل ىلع املرأِة تَـرى ذلـك ُغسـٌل قالت أمُّ ُسلَ ». عليه
ــال ــه:  .»الرِّج ــة، إىل قول ــن ماج ، واب ــدارميّ ــوداود. ورو ال ــذي، واب ــلَ «رواه الرتم سْ ال غُ

 .)١(»عليه

ه کسؤال شد  یمرد ی درباره ج خدا د: از رسولیگو ـ لـ شه ی) عا۱۲( -۴۴۱
ند، یب ی) می(از آب من یش، اثر َتریخو یھا لباس یدارشدن از خواب، بر رویپس از ب

 اد ندارد.یخواب مجامعت و مقاربت را به  یول
 ند.کد غسل ین صورت بایفرمود: در ا ین مردیرامون چنیپ ج امبریپ

 یرو یاد دارد، ولیه خواب مجامعت و مقاربت را به کسؤال شد  یو از مرد
 ین فردیچن ی درباره ج امبریابد؟ پی ی) نمی(آب من یاز َتر یچ اثریخود ھ یھا لباس

 ست. یبر او واجب ن یفرمود: غسل
ن سخن یحاضر بود، چون ا ج خدا ه در مجلس رسولک( ـ لـ م یُسل ُام
خواب مجامعت  ی! ھرگاه زنج خدا رسول یشان) گفت: اید، بدیرا شن ج خدا رسول

ز بسان مرد یا بر او نیاد نداشته باشد، آیخواب را به  یاز او خارج شود، ول یند و منیبب
ز ھمانند مرد خواب مجامعت یا زن نیه آکن است یم ایسل است؟ (منظور ام یغسل

  ؟)شود یاز او خارج م یشود و من یم ند و احتالمیب یم
گمان  یب ).دارد یشود و من یز بسان مرد احتالم می(زن ن یفرمود: آر ج امبریپ

 اند.  زنان ھمانند مردان

نقل کرده » ال غسل«و وی این حدیث را تا عبارت  ۷۶۵، دارمی ح ۱۱۳ترمذی ح  ،۱۳۶ابوداود ح  -١
و امام احمد این حدیث را به صورت کامل در مسندش  ۶/۲۵۶، مسنداحمد ۶۱۲است، ابن ماجه 

 روایت نموده است.
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ث ین حدیز ایماجه ن و ابن یاند. و دارم ردهکت یو ابوداود روا یث را ترمذین حدی[ا

  ].اند ردهکت یروا» الُغسل عليه«را تا 

ھا مشابه  ه زنکن است ین عبارت ایاز ا ج امبریمقصود پ :»اّن النساء شقائق الرجال«
ان یدر م یزین چیدارند، اگر چه چن یشوند و آب من یز احتالم میاند وآنھا ن مردان
 افتد. یتر اتفاق م مکزنان 

 ان شده است:یث دو مسئله بین حدیدر ا
 یرو یاد دارد ولیز به یند و خواب را نیب یخواب جماع م یه: فردکآن یکی 

ست، ین صورت غسل بر او واجب نیابد، در ای ینم یمن یاز َتر یچ اثریخود ھ یھا لباس
 . یلیاست و نه تفص یان علماء نه اختالفین مسئله در میر او د

از  یخود اثر َتر یھا لباس یدارشدن از خواب، رویپس از ب یه: فردکمسئله دوم آن
ن صورت غسل بر او واجب یاد ندارد در ایخواب جماع را به  یند ولیب یم یآب من

 شود. یم

». َجَب الُغسُل اَوَز اخِلتاُن اخِلتاَن، وَ إذا جَ « :جقالت: قال رسوُل اهللا  ،وعنها )۱۳ـ ( ۴۴۲
 .)١(رواه الرتمذي، وابنُ ماجة .َسلناتَ اغْ ، فَ جلتُه أنا ورسوُل اهللا عَ �َ 

 یفرمود: ھرگاه دو آلت تناسل ج امبرید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۱۳( -۴۴۲
مرد در فرج زن داخل شد، غسل  ید و سرآلت تناسلیزن و مرد به ھم رس ی شده ختنه

 خدا ر) خودم و رسولیا خیا زن خارج شود یمرد  یشود (خواه آب من یواجب مھردو  بر
مرد داخل فرج  یم. (پس ھرگاه سرآلت تناسلیم و از آن غسل نمودیردکار را کن یا ج

واجب ھردو  ر، غسل بر مرد و زنیا خیا زن خارج شود یمرد  یزن شد، خواه من
 ).شود یم

 ].اند ردهکت یماجه روا و ابن یث را ترمذین حدی[ا

تان« دن پوست موجود بر یگاه در مرد و زن. ختان در لغت به مفھوم بر ختنه :»اخلِ
ن یقسمت پائ یحلقو ی نارهک، ینوزاد است. و در اصطالح شرع یسر عضو تناسل

از عضو ن قسمت یشود. ا یم یدچار فرو رفتگ یه عضو تناسلک ییجا یعنیحشفه است. 

...» إذا إلتقی «حدیث را به لفظ و وی این  ۶۰۸و قال: حسن صحیح، ابن ماجه ح  ۱۰۸ترمذی ح  -١
 .۶/۱۶۱روایت کرده است، مسنداحمد 

 

                                           



 ١٤١  ) در باره غسل جنابت)۵(کتاب الطهارة (باب 

رد، از جمله وجوب یگ یبه آن تعلق م یام شرعکه احکاست  یھمان بخش یتناسل
دن یه از رسیناکفرمود: ھرگاه ِختان زن و مرد به ھم برسند ( ج امبریغسل. چنانچه پ

 شود.  یغسل بر ھردو واجب م ).است یکیدر ھنگام نزد
ه اگر دو ِختان زن و مرد به ھم برسند و کآمده است  یاز طبران یتیز در روایو ن

رد غسل یا نگیرد یامل وارد شود (اصطالحًا غائب شود) انزال صورت بگکحشفه به طور 
 شود. یواجب مھردو  بر

 « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۱۴ـ ( ۴۴۳
َ

اغِسـلوا ٌة، فَ ابَ ٍة َجنَ عرَ  شَ َت لُكِّ حت
ة عَر، وأْ�ُقوا البرََشَ : هـذا حـديثٌ رواه ابوداود، والرتمذيُ  .»الشَّ ، وابن ماجة. وقـال الرتمـذيُّ

اوي وهو شيخ، ليس بذلك  .)١(غريب، واحلارثُ بن وجيهٍ الرّ

بدن اثر  یاز موھا ییر ھر مویز«فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱۴( -۴۴۳
و پوست د یبدن را خوب بشوئ یجنابت وجود دارد، لذا در موقع غسل (جنابت) موھا

د، تا اثر ینکزه کیو پا کز خوب پایه مو ندارد را) نکآن قسمت از بدن  یعنیبدن را (
 ان برود. یاز م یلکجنابت به 

گفته است:  یاند و ترمذ ردهکت یماجه روا و ابن یث را ابوداود، ترمذین حدی[ا
 ز مورد اعتمادیاست و او ن» هیحارث بن وج«ت یه به رواکب است، چرا یغر یثیحد

  ].ستین

ه کن است یبرآورد.، مراد ا یه موک یپوست بدن آدم یرو :»البرشة«. یمو »:لشعرا«
ھا و ناف،  الغسل، داخل سوراخ گوش واجب یل بدن و تمام اعضاکد یدر غسل جنابت با

 نماند. کالغسل خش واجب یاز اعضا یا خوب شسته شود تا ذره

ه اثر خارج کن مسئله است یر اانگیث بین حدیقت ایدر حق :«حتت لك شعرة جنابة«
تن به دنبال خروج  یھا گردد و تمام سلول یار مکاز انسان، در تمام بدن آش یشدن من
تمام  یر آن رویتأث ی ن خود نشانهیروند وا یمخصوص فرو م یحالت سست یکآن، در 

(درخواب  یعت به ھنگام خارج شدن منیه شرکن جھت است یبدن است، از ا یاجزا
خارج  ین،اگر چه منیختان یبه علت التقا یزش جنسین آمی)، (و ھمچنیداریا بی

 .۵۹۷ابن ماجه ح  ،۱۰۶ح  یترمذ ،ف شمرده استیث را ضعین حدیابوداود ا ۲۴۸ابوداود ح  -١
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 ج امبریث پیه بر اساس حدکنشود) غسل و شستن تمام بدن را واجب نموده است چرا 
 ند. ک یت میاثر جنابت در تمام بدن سرا

و بول تفاوت قائل شده، و پس  یان منیه چگونه شارع مکنیا ی م، در بارهیامام ابن ق
ندانسته است،  یافکرده و فقط شستن محل را ک، غسل را واجب یاز انزال من

 د:یفرما یم
مت و مصلحت کرحمت و ح ی عت و در بردارندهیجمله محاسن بزرگ شر ن ازیا«

» ساللة«ن خاطر خداوند آن را یگردد و به ھم یاز تمام بدن خارج م یه منکآن است 
بدن نسبت به خروج  یریرپذید. و تأثیآ یرون میبدن ب یرا از تمامیاست، ز نام نھاده

 بدن نسبت به خروج بول و ادرار است.  یریرپذیشتر از تأثیبه مراتب ب یمن
بدن و قلب و روح است،  یز براین چی، سودمندترین غسل پس از خروج منیھمچن

 ی لهیه به وسک ییھا یاستکوگردند وآن خلل  یرومند میو ن یغسل، قو ی لهیرا به وسیز
ن مطلب به طور یشوند و ا یجاد شده بودند، به سبب غسل جبران میا یخروج من

شود، و غسل نشاط  یم یو تنبل ینیز جنابت باعث سنگیاست، و ن کمحسوس، قابل در
ه ابوذر از غسل جنابت فارغ ک ین جھت، وقتیآورد و به ھم یرا به ھمراه م کیو سب

 .)١(»ام ادهن نھیاز دوش خود بر زم ینیبار سنگشد، گفت: انگار 
 نهین زمیدر ا» ۲۴ص ۱، جیبھداشت اسالم«تاب کدر » ینوران یمصطف«تر کو د

 سد:ینو می
ند، موجب فوائد ک یم کبدن را پا یظاھر یھا ثافتکه کن یغسل، عالوه برا«

بدن او  یھا ، سلولیکی(جماع) و نزد ییاست. انسان با عمل زناشو یشمار یب
نند، و بدن بدون غسل ک یدا میپ یگریات دیھا با شستن بدن، ح ن سلولیرند. ایم یم

 یر از عروق خونیه غکزد یر یم یرد، چون ھمه فضوالت به عروق لنفاویگ یبو م
 »ر بغل است.یھا و ز ران ی شالهکو یلنفاو یھا تنھا در غده یاسپر ی ھستند. و ماده

 سد:ینو یم» ۲۲۳ث، صیالقران والطّب الحد« تابکمان در یو احمد محمد سل
 یھا اطراف سوراخ» نیموس«ع لزج است، موسوم به یما یمقدار یدارا یچون من«

ه کون سوراخ است یلیم ۲ یتنفس (پوست بدن دارا یلکرد و به یگ یم یبدن را به خوب

 .۳۰۱ص ۱دیدگاه ھای فقھی معاصر، دکتر قرضاوی، ج -١

 

                                           



 ١٤٣  ) در باره غسل جنابت)۵(کتاب الطهارة (باب 

 ردن، اعصاب منبسطک شود و با غسل یقطع م ).مجاور دارد یبا ھوا یگاز ی مبادله
  .»گرداند یبر م یوعاد یعیوآنھا را به حال طب

 سد:ینو یم» ۳۷۵-۳۷۶صص  ۴ر نمونه، جیتفس«در  یرازیارم شکم یوآقا
ه کوجود دارد  یقات دانشمندان، در بدن انسان دو سلسله اعصاب نباتیطبق تحق«

اعصاب «و » یکاعصاب سمپات«نند: ک ینترل مکبدن را  یھا تیتمام فعال
ھا  ن دو رشته اعصاب، در سراسر بدن انسان و در اطراف تمام دستگاهیا ،»یکپاراسمپات

ردن و به کتند» یکاعصاب سمپات« ی فهیاند. وظ گسترده یو خارج یو جھازات داخل
» یکاعصاب پاراسمپات« ی فهیمختلف بدن است. وظ یھا واداشتن دستگاه تیفعال

را » ترمز«نقش  یگریو د» لیگاز اتومب«نقش  یکی ت آنھاست، در واقعیردن فعالکندک
بدن به طور متعادل  یھا ، دستگاهین دو دسته اعصاب نباتیت ایدارد و از تعادل فعال

 نند. ک یار مک
ن یا ی زند، از جمله ین تعادل را به ھم میه اکدھد  یدر بدن رخ م ییھا انیجر یگاھ

 یخروج منه معموًال مقارن ک) است ی(اوج لذت جنس» ارگاسم« ی ان ھا، مسئلهیجر
 رد. یگ یصورت م
ننده) بر اعصاب ک(اعصاب ترمز » یکپاراسمپات«ن موقع سلسله اعصاب یدر ا

 خورد.  یبه ھم م یل منفکرد و تعادل به شیگ یم یشی) پک(اعصاب محر» یکسمپات«
را به  یکتواند اعصاب سمپات یه مک یز ثابت شده است: از جمله امورین موضوع نیا

ه کند، تماس آب با بدن است و از آن جا کن یز دست رفته را تأمار وادارد و تعادل اک
ن دو یشود و تعادل ا یده میبدن به طور محسوس د یتمام اعضا یرو» ارگاسم«ر یتأث

زش یه پس از آمکخورد، دستور داده شده است  یدسته اعصاب در سراسر بدن به ھم م
بخش آن، تعادل  اتیاثر ح ، تمام بدن با آب شسته شود و در پرتویا خروج منی یجنس

 .. .ن دو دسته اعصاب در سراسر بدن برقرار گردد.یان ایامل در مک
شود و ھم  ی، ھم روح متأثر میزش جنسیا آمی یقت به ھنگام خروج منیدر حق

ود، کو ر یسست یشود و جسم به سو یده میشک یشھوات ماد یجسم،روح به سو
 ه به قصد تقرب انجامکن یه علت اجسم است و ھم ـ ب یه ھم شستشوکغسل جنابت 

گذارد، روح  یجسم و روح م یدر آِن واحد رو یا جان، اثر دوگانه یشستشو ابد ـی می
 .»تیو نشاط و فعال کیپا یرا به سو دھد و جسم یت سوق میخدا و معنو یرا به سو
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ا ی(در خواب  ید به ھنگام خروج منیه چرا باکسازد  یھا روشن م ن گفتهیمجموع ا 
رد و تمام بدن کخارج نشود) غسل  ی(اگر چه من یزش جنسین آمی) و ھمچنیداریب

 را شست.
در آن  ،ن مسائلیرامون ایپ ج امبریگفتن پ رد: سخنکد توجه یز بایته نکن نیبه ا

ن و ینو یو بھداشت کیپزش یھا در عرصه ینولوژکو ت یه نه علم و دانش و فناورکروز 
ن یا ی درباره یا بود و نه مردم اطالع قابل مالحظهشرفته و مدرن به وجود آمده یپ

ن یه اک نیو ا ،ج امبریت و صداقت پیاست بر حقان یا مسائل داشتند، خود گواه زنده
 ت است. یو ماد عتیو ماوراء طب یاض وحیف ی ھا برگرفته شده از سرچشمه گفته

وِضَع شعرٍة من َجنابٍة لم َك مَ رَ َمْن تَ « :ج، قال: قال رسوُل اهللا س ،وعن يلعّ  )۱۵ـ ( ۴۴۴
ها فُعِ 

ْ
ِمن َ�ـمَّ اعَديـُت ، فَ أيِس ِمْن َ�مَّ اعَديُت رَ : فَ [و]قال يلعٌّ ». َل بها كذا و�ذا ِمن انلَّاريْغِسل

، إال ��َّهُ  ]رأيس فمن ثم اعديُت [، أيِس رَ  را: َ�ـا لـم يُ مَ ثالثاً رواه ابوداود، وأمحد، وادلار�ُّ ِرّ
 .)١(فِمْن ثم اعديُت رأيس

 یک یه در غسل جنابت، جاک یسک«فرمود:  ج امبرید: پیگو س ی) عل۱۵( -۴۴۴
اد آتش سوزان دوزخ دچار خواھد یش را نشست، به عذاب سخت و زیاز بدن خو یمو

 .»شد
سرم  یه) با موھاکاست  ج خدا ش رسولین فرماید: (بر اساس ھمیگو س یعل
تراشم، و  یه من سرم را مکن جھت است یتراشم، پس از ا ینم و آنھا را مک یم یدشمن

نماند و به عذاب ک از آنھا خش ییتراشم (تا جا یه من سرم را مکل است ین دلیبد
  ).سخت دوزخ مبتال نشوم

 ی جمله یاند، و احمد و دارم ردهکت یروا یث را ابوداود، احمد و دارمین حدی[ا

 ].اند ردهکت نیرا به سه مرتبه روا »فمن َ�ّم اعديت رأيس«

فر سخت و دشوار کیه از عذاب ویناکن جمله یا :»فعل بها كذا و�ذا من انّلار« شرح:
شتن را خوب یه در غسل جنابت، خوک یسانک یعنیدر آتش سوزان دوزخ است. 

 یدھند آب به تمام اعضا یامل انجام نمکند و با عجله و شتاب غسل خوب و یشو ینم
ش یاز بدن خو ییو جاکنند  نمی تیرا رعارسانند و فرض و سنت آن  یالغسل نم واجب

 .۵۹۹ابن ماجه ح  ،۷۵۱ح  یدارم ،۱/۹۴مسنداحمد  ،۲۴۹ابوداود ح  -١

 

                                           



 ١٤٥  ) در باره غسل جنابت)۵(کتاب الطهارة (باب 

دوزخ گرفتار  یفرسا د و سخت و طاقتیگذارند، به عذاب شد یم یباق کرا خش
فش بپردازند و خوف و ھراسش را یتوانند به توص یه ِخردھا نمک یخواھند شد، عذاب

نه آمده است، معلوم ین زمیه در اک یگریث دیث و احادین حدیان دارند. پس، از ایب
تار  یکه ک یا ره، شستن تمام بدن به گونهیض و غیه در غسل جنابت، غسل حکشد 

 است.  ینماند، الزم و ضرور یباق کھم خش یمو

من  ج امبرید سخت پید و تھدین وعیا ید: بر مبنایگو سی عل ،»فِمن ثّم اعديُت رأيس«
آنھا را شدند،  یبزرگ م یسرم مقدار یه موھاکنیخود شدم و به محض ا یدشمن موھا

 ینمودم تا غسل جنابت و شستن تمام اعضا یشتن را راحت میدم و خویتراش یاز ته م
 رد.یھر چه تمام صورت گ یسر، به راحت یالغسل و موھا واجب

 بَ وَ تَ ال �َ  ج، قالت: اكن رسوُل اهللا ]ال[وعن اع�شَة  )۱۶(ـ ۴۴۵
ُ
أ رواه الُغسِل.  عدَ ضَّ

 .)١(ماجة ابوداود، والرتمذي، والنِّسائي، وابن

گرفت  یپس از غسل، مجددًا وضو نم ج امبرید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۱۶( -۴۴۵
  ).نمود یتفا مکه قبل از غسل گرفته بود، اک ییه به ھمان وضوک(بل

 ].اند ردهکت یماجه روا و ابن ی، ابوداود، نسائیث را ترمذین حدی[ا

ّ وهـو ُجنُـٌب َ�ْـبِـ أَسـهغِسُل رَ يَ  جقالت: اكَن انليبُّ  ،وعنها )۱۷ـ ( ۴۴۶ ىء زَتِ اخِلْطِ�ِ
 .)٢(رواه ابوداود .ُصبُّ عليه املاءَ ذلك وال يَ بِ 

) کیدر غسل جنابت، سرش را با (اند ج امبرید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۱۷( -۴۴۶
 یجدا یعنیخت (یر ید نمیجد یرد و بر سرش آبک یتفا مکشست و بدان ا یم یِخطم
ه به ھمان کشست، بل یگر نمید یآغشته شده بود، سرش را با آب یه با ِخطمک یاز آب

 ).داد یان میرد و به شستن سرش پاک یتفا مکا
 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

طمي« ش به یم و بلند، بلندیضخ ی ساقه یان، داراکیریپن ی رهیاست از ت یاھیگ »:خِ
درشت به رنگ  یپوریآن ش یھا گلش پھن وستبر، یھا رسد، برگ یم میمتر و ن یک

ابن ماجه  ،۲۵۲نسایی ح  ،۲۵۰ابوداود نیز به ھمین معنی روایت کرده است ح  ،۱۰۷ترمذی ح  -١
 .۶/۶۸مسنداحمد  ،۵۷۹ح 

 .۲۵۶ابوداود ح  -٢
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شه و برگ ین است. ریریانگشت و طعم آن ش یلفتکاش دراز و به  شهید، ریا سفیسرخ 
به طور غرغره در معالجه  یگل ِخطم ی رود. جوشانده یار مکوگل آن در طب به 
ردن ک نرم یز برایدھان و لثه و حلق نافع است. از خارج ن یھا دردگلو وآسبه و دمل

پرپر  یھا گل یو دارا» پرپر یِخطم«قسم آن، موسوم به  یکگذارند و  یآن م یدمل رو
 کانجل وانجل یارند. در فارسک یھا م مختلف است وآن را در باغچه یھا با به رنگیو ز

 ].دیعم یھم گفته شده است. [فرھنگ فارس

 رَ  جقال: إنَّ رسوَل اهللا  ،وعن َ�ْع� )۱۸ـ ( ۴۴۷
َ
ِعَد الِمنرَب، َص بالرَباِز، فَ ى رُجًال يغتَِسُل أ

، وأْ�َ�  َ َ َحِيٌّ « عليه، ثمَّ قال: فحِمَد ا�َّ ، فـإذا اغتسـَل َسـستٌّ� ُ�ِبُّ احلَيـاَء والتَّ  إنَّ ا�َّ َ رتُّ
يَْسـ

ْ
ـ«رواه ابـوداود، والنسـائي ويف روايتـه، قـال:  .»ترَت�ِأحُد�م؛ فل ، فـإذا أرادَ تّ إنَّ اهللاََّ سَ ريٌ

كُ  يَتوارَ بيشءم أنْ يغتَ أحدُ لَ فلْ  .)١(»سِ

ن و یان در زمیه لخت وعرکد یرا د یمرد ج امبرید: پیگو سی علی) ۱۸( -۴۴۷
دگان مردم، بر منبر یرو در برابر د نیند. از اک یدرخت و پوشش، غسل م یفراِخ ب یفضا

 ن فرمود: یوه او، چنکاز وصف و ش یان پرتویش خدا و بیباال رفت و پس از ستا
بندگان  یاست و برا یا و بزرگ منشیار آراسته به حی، بسألگمان خداوند  یب«
از شما  یکیه ک یدارد، پس ھنگام یرا دوست م یپوش ا و پردهیپوش است، و ح پرده

 .»به غسل نپردازد یدر انظار عموم د خود را بپوشاند ویند، باک یغسل م
 ت نموده است:ین عبارت روایبا ا یرده است. و نسائکت یابوداود روا ث راین حدی[ا

اء و یح ار بایپوش بندگان (و بس گمان خداوند متعال پرده یب :]فرمود ج امبریپ
شتن را با ید خویند، باکاز شما خواست غسل  یکیرو، ھرگاه  نیمنش) است از ا بزرگ

 )].ندکرد و غسل نیقرار نگ یبپوشاند (و در انظار عموم یزیچ

): الِب�ِرازسر باءـ (کدرخت. ـ با  یفراخ ب ین و فضایمز :ـ به فتح باءـ :»لَربازا«
 نخست است.  ینجا مراد ھمان معنای. در این آدمیمدفوع و سرگ

ب یپوش ع ار پوشاننده و پردهیبس»: ستّ�«منش است.  ا و بزرگیار با حیبس»: حيّي«
 بندگان است.  یھا وگناھان و معاص و نقص

 .۴/۲۲۴مسنداحمد  ،۴۰۶ح  یینسا ،۴۰۱۲ح  ابوداود -١
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ار الزم و یدر حال ستر و پوشش بسردن که غسل کث دانسته شد ین حدیاز ا
ه کرد، بر او الزم است کدا یاز به غسل پیابان نیدر صحرا و ب یاست و اگر فرد یضرور

نماند  یباق یلکبه طور  ده شودیه دکنیه احتمال اکرد یدور رود و فاصله گ یا به اندازه
نمودن  غسله کدھد، چرا  یجا یواریا دیشتن را در پناه بوته، درخت، سنگ و یو خو

 یو ضرور یلکاز اصول و قواعد  یکید باشد، سنت اسالم و یه مانع دک یزیدر پناه چ
 ت شود.ید رعایان باکاالم یه حتکعت است یشر

 





 

 

 

 سوم فصل

ّ بن كعب )۱۹ـ ( ۴۴۸ يَبِ
ُ
ِل اإل :قال ،عن أ مَّ سالِم، ُ�ـإنَّما اكَن املاُء ِمن املاِء رُْخَصًة يف أوَّ

 .)١(رواه الرتمذي، وابوداود، والدارميّ  .نُِ�َ عنها

، ی[با انزال من »انّما اكن املاء من املاء«ث ید: حدیگو س عبکبن  ی) ُاب۱۹( -۴۴۸
ه در صدر اسالم بوده کاست  یو رخصت یریگ مربوط به آسان ].شود یغسل واجب م

در اوائل اسالم برابر  یعنید. (یگردم آن منسوخ کشد و ح یبعدھا از آن نھ یاست، ول
رد، ھر چند ک یم یکیه با ھمسرش نزدک یسکن باور بودند:یبر ا یث، گروھین حدیا

د یرس یشده زن و مرد به ھم م ختنه یگرفت و دو آلت تناسل یامل ھم انجام مکدخول 
از یشد،ن یخارج نم یه آب منکشد، مادام  یم مرد در فرج زن داخل یو سر آلت تناسل

ث، به ین حدیم اکح یبود، ول یافکو وضو،  یبه غسل نداشت، و تنھا شستن آلت تناسل
ن یو مسلمانان باطل شد، و اجماع امت بر ا ش و اجماع صحابه ج امبریگر پیث دیاحاد

ھردو  مرد در فرج زن، غسل بر یشدن سر آلت تناسل ه به مجرد داخلکمنعقد شد 
  ).ریا خیا زن خارج شود یمرد  یشود، خواه من یواجب م

 ].اند ردهکت یروا ی، ابوداود و دارمیث را ترمذین حدی[ا

ِة، نابَ ن اجلَ لُت مِ فقال: إ� اغتَسَ  ج، قال: جاء رجٌل إىل انليِبّ سوعن يلّع  )۲۰ـ ( ۴۴۹
فرَ ْدَر مَ أيُت قَ رَ جَر، فَ لَّيُت الفَ وَص  ُكنـَت  لـو: «جاملاُء. فقـال رسـوُل اهللا  هُ بْ ِص لم يُ  وضع الظُّ

كَ حَت عليه بيِدَك أجْ سَ مَ 
َ
 .)٢(رواه ابن ماجة .»َزأ

آمد وگفت: من از جنابت  ج خدا به نزد رسول ید: مردیگو س ی) عل۲۰( -۴۴۹
ه به مقدار و کنماز متوجه شدم  یردم، پس از اداکغسل نمودم و نماز بامداد را اقامه 

ه کد یل شما بفرمائمانده است (حا کده و خشیاز بدنم را آب نرس یناخن یجا ی اندازه
 که خشک یفرمود: اگر(پس از غسل) بر ھمان موضع ج امبریپ ؟)ستیف من چیلکت

رد، و ک یت میفاک، یدیمال یو م یدیشک یآب) م یش را (با َتریمانده بود، دست خو

 .۷۵۹دارمی ح  ،۲۱۴ابوداود ح  ،: حسن صحیحو قال ۱۱۰ح  ترمذی -١
 .۶۶۴ابن ماجه ح  -٢
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ن و نماز کر شده است، مجددًا از جنابت غسل یه دکحال  یغسلت درست بود (ول
  ).را قضا آورش یبامداد خو

 ].رده استکت یماجه روا ث را ابنین حدی[ا

الُة مخسـَ�، والُغْسـ ،وعن ابِن ُعمر )۲۱ـ ( ۴۵۰ ُل ِمـن اجلنابـِة سـبَع قال: اكنت الصَّ
 رسـوُل اهللا سُل ابَلوِل من اثلوِْب سبَع مّرات. فلم يَ مراٍت، وغَ 

ْ
�َسـأُل، حـىت ُجعلـِت  جَزل

الُة مخساً، وغُ  ًة، وغَ مَ سُل اجلنابِة الصَّ  .)١(رواه ابوداودًة. رَّ وب مَن ابَلْوِل مَ سُل اثلَّ رَّ

روز) بر  د: (در شب معراج) پنجاه نماز (در شبانهیگو ـ بـ ) ابن عمر۲۱( -۴۵۰
ز غسل از جنابت ھفت مرتبه و شستن لباس بر اثر ملّوث شدن به ید و نیامت مقرر گرد

 یوسته از پروردگار تقاضایپ ج امبریپ ین شد. ولیادرار، ھفت مرتبه واجب و مع
ه پنجاه نماز را به پنج نماز (در شبانه روز) و کنیف آن را نمود، تا ایردن و تخفک مک

 یکاز ھفت مرتبه به ھردو  شدن به ادرار، غسل از جنابت و شستن لباس بر اثر ملوث
انجام ه الزم بود، نسبت به بندگان خود کرا  یفیتخف ألافت (و خداوند یف یمرتبه تخف

  ).ح دادیر و ُعسر و حرج ترجید و تعسیف را بر جانب تشدیر و تخفیسیداد و جانب ت
 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

 .۲۴۷وداود ح اب -١

 

                                           



 

 

 

 
 
 

 )۶باب (
 ارتباط و معاشرت داشتن ی در باره 

فرد جنب، و آنچه  آمد و شد با و
 .فرد جنب مباح است یبرا



 

 

 

 اول فصل

بيـدي،  ذَ أَخـنُـٌب، فَ وأنـا جُ  جِقيَ� رسوُل اهللا ، قال: لَ ]س[عن أيب هر�رَة  )۱ـ ( ۴۵۱
ُت، فَ َد، فا�َسلَ عِ َعه حىت قَ َشيُت مَ مَ �َ 

ْ
يُت الرَّْحَل، فاغتسلُت، ثمَّ جئُت، وهو قاِعٌد. فقـال: أتَ ل

هـذا لفـظ  .»إنَّ املْؤمَن ال َ�نُْجس !ُسبحاَن اهللا«فقلُت هل. فقال: » أيَن كنَت يا أبا هر�رة؟«
ابلخاري، وملسلم معناه، وزاَد بعد قوهل: فقلُت هل: لقـد لقيتَـ� وأنـا ُجنـب، فكرِهـُت أْن 

جَ 
ُ
ِ أ  .)١(وكذا البخاريُّ يف رواية أخر. َل سِ  أغتَ ىتَّ َسَك حَ ال

 یھا از راه یداشتم (در برخه جنابت ک ید: در حالیگو س رهی) ابوھر۱( -۴۵۱
دستم را در دست  ج د و به من برخورد. آن حضرتیمرا د ج امبریمنوره) پ ی نهیمد

) نشست. من از فرصت یی(در جا ج امبریه پکنیش گذاشت و با او رفتم تا ایخو کمبار
ند یمن را نب ج امبریش گرفتم (تا پیش را در پیراه خو یردم وآھسته و پنھانکاستفاده 

 ).ز من نپرسدیز انصراف وگرو ا
ردم. سپس به کدم و به خانه آمدم و غسل یشکنار کانه خودم را یو مخف یپس پنھان

 ش نشسته است. یه ھنوز در جاکدم یرفتم و د ج خدا نزد رسول
در  ج امبریان را با پیره؟! من جریابوھر یا یجا رفته بودکفرمود:  ج آن حضرت

ه با جنابت و بدون طھارت که جنابت داشتم و دوست نداشتم کان گذاشتم (و گفتم یم
 ن حالت معاشرت و مخالطه داشته باشم.!)ینم و با شما در ایبه نزدتان بنش

ه انسان مؤمن کره! بدان یابوھر یا سبحان اهللا،فرمود:  یبا تعجب و شگفت ج امبریپ
 د نخواھد شد. یگاه نجس و پل چیو حق گرا، ھ

رده است و در کت یروا ین معنیز به ھمیبود. و مسلم ن یث لفظ بخارین حدیا
 ز اضافه نموده است: ین عبارت را نیتش ایروا

 ،۲۳۱رده است ح کت یروا ین معنیز به ھمیابوداود ن ،)۳۷۱ح ( ۱/۲۸۲مسلم  ،۲۸۵ح  یبخار -١
ابن ماجه ح  ،۲۶۹ح  یینسا ،۱۲۱رده است ح کت یث را به صورت مختصر رواین حدیا یترمذ
 .۲/۳۸۲مسنداحمد  ،۵۳۴
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د و مالقاتم یبا من برخورد نمود یگفتم: شما در حال ج امبرید: به پیگو س رهیابوھر
ه بدون طھارت و با جنابت به نزدتان که جنابت داشتم و دوست نداشتم کد یردک

دم و به خانه رفتم و یشکنار کخودم را از شما  یانه و پنھانیمخف ن خاطرینم (بدیبنش
 ).غسل نمودم

 رده است. کت یرا روا یثیز حدین ین عبارت، بخاریبا ھم

ند و از یمرا نب ج امبریش گرفتم تا پیش را در پیراه خو یآھسته و پنھان »:فانسلَلتُ «

 خانه. منزل  :»الرحل« ز من نپرسد.یانصراف وگر
اثر آن بر بدن  یعنیاست،  یمکه جنابت، نجاست حکن است یا ثیمقصود حد

ث فوق یه با توجه به حدکشود  ینجا روشن میشود. از ا ینم دایآن ظاھر و ھو یواعضا
ه به جنابت مبتال ک یبر افراد» نجس« ی لمهکه اطالق کرد کتوان قضاوت  یبه تنھا نم

ھمانند آلوده بودن خون، بول و ه جسم آنھا آلوده است، کن خاطر است یا ھستند، به
سبحان خوردن غذا با آنان، و  یرا خدایست، زیشراب، لذا فرد جنب، ذاتًا نجس ن

معاشرت و مخالطه با آنھا و صحبت نمودن با آنھا و... را حالل و مجاز قرار داده است و 
 است.  کز پایاعضاء و جوارح آنھا و پسخور و عرق آنھا ن یحت

ن ید، مشمول ھمیآ یض ـ و خون نفاس میانه ـ حیخون ماھ ه از آنھاک یو زنان
 د: یفرما یم یاند. امام نوو مکح

 ».وامَجعت االّمة يلع اّن اعضاء اجلنب واحلائض وانلفساء وعرقهم وسؤرهم طاهر«
ست،به ینجس ن یاز جھت ماد یز در حال قاعدگیه بدن زن نکم ید بدانیرو با نیازا

 یو معنو یمکه نجاست آن حکبل.د آلوده گرددیبدان برخورد نما یزیه ھر چک یطور
غسل، مقرر نموده است.اما بدن  یعنی یبرکآن را به طھارت  ی عت ازالهیه شرکاست 

زن حائض، دست و پا و دھان وآب دھان و... نه نجس است و نه آلوده به نجاست.زنان 
 ه: کآلوده است، تا آن یه بدنشان در حال قاعدگکبردند  ین گمان میدر گذشته چن

 وزه آب را به من بده.کن یفرمود: ا ـ لـ شه یبه عا ج خدا رسول یروز
 ھستم. ی! من در حال قاعدگج خدا رسول یگفت: ا ـ لـ شه یعا 

 فرمود:  ج آن حضرت

 ] ی[بخار »ان حيضتك ليست يف يدك«
 .»ندارد یه قاعدگکدستت «
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ست تا با برخورد با آب، یدست نجس ن ین حالتیه در چنکاست  ین بدان معنیوا
و  کد پایتماس حاصل نما یه با بدن زن در حال قاعدگک ین آبیند، بنابراکآب را آلوده 

 باشد. یزه مکیپا
جنابت باعث  یعنیاست،  یمکن حیچن یث باال، دارایز بر اساس حدیجنابت ن

بدن انسان ه کپنداشت  ین میچن س رهیه بدن نجس گردد. چنانچه ابوھرکشود  ینم
شان یرد و خود را از اکبرخورد  ج امبریبا پ ین خاطر روزیجنب، نجس است به ھم

ا شد،در جواب گفت: من جنب ین واقعه جویاز علت ا ج خدا رسول یپنھان داشت. وقت
شخص جنب، نجاست  یشود. آلودگ یفرمود: انسان مؤمن نجس نم ج امبریبودم. پ

 باشد. یاست و بدن او نجس نم یو معنو یمکح

ة نابَ اجلَ  يبُهُ ِص �نَّه تُ  جبن اخلطاب لرسوِل اهللا  عمرُ  رَ قال: َذكَ  ،وعن ابن ُعمر )۲ـ ( ۴۵۲
، وَ وَ تَ : «جاهللا  من الليِل، فقال هل رسوُل 

ْ
أ  .)١(متفق عليه». َكَرَك، ثمَّ َ�مْ ِسْل ذَ اغْ ضَّ

گفت:  ج خدا به رسول س عمر ابن خطاب:دیگو ـ لـ ) ابن عمر ۲( -۴۵۲ 
ست؟ یف من چیلکه تکد یم (حال شما بفرمائیآ یھا به حالت جنابت در م از شب یبرخ

در پاسخ فرمود: ھرگاه به حالت  ج امبریتوانم با داشتن جنابت بخوابم؟) پ یا میآ
، یش را بشویخو یر وآلت تناسلینماز)بگ یھمانند وضو ییوضو( یجنابت درآمد

 .یبخواب یتوان یسپس م
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

أُ�ـَل أو اَد أن يَّ أرَ إذا اكَن ُجنُباً فَـ ج، قالت: اكَن انليبُّ ]ال[وعن اع�شَة  )۳ـ ( ۴۵۳
 وُُض وَ ناَم، تَ يَ 

َ
أ الِة. ضَّ  .)٢(متفق عليهوَءه للصَّ

آمد  یبه حالت جنابت در م ج رمکامبرایپ د: ھرگاهیگو ـ لـ شه ی) عا۳( - ۴۵۳
 یا بخوابد (شرمگاه و آلت تناسلیرا بخورد،  یزیداشتن جنابت چه با کخواست  یو م
 را کیگرفت (و سپس خورا ینماز م یھمانند وضو ییو وضو ).شست یش را میخو
  ).دیخواب یا میو خورد  می

دارمی نیز به ھمین معنی روایت  ،۲۶۰نسایی ح ،)۳۰۵-۲۵(ح  ۱/۲۴۹مسلم  ،۲۹۰بخاری ح  -١
 .۲/۶۴مسنداحمد  ،۷۶مؤطا مالک کتاب الطھارة ح  ،۷۵۶کرده است ح 

 .۶/۱۲۶مسنداحمد  ،)۳۰۵-۲۲ح ( ۱/۲۴۸مسلم  ،۲۸۸بخاری ح  -٢
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 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
ه کز است یجنابت داشته باشد جا هک یسک یث باال ثابت شد: برایاز دو حد شرح:

 رد. یه به ھنگام خواب، وضو بگکبخوابد و سّنت است 
ه ککنند   می تیروا ـ لـ شه یماجه از عا و ابن ی، نسائیابوداود، ترمذ یثیدرحد

 گفت:  یو

 » اكن رسول اهللا ينام وهو جنٌب من غ� ان يمّس ماء«
ا یسل و غ یار ببرد براکبه  ه آبکنید بدون ایخواب یدر حال جنابت م ج خدا رسول

 وضو. 
تواند در حالت جنابت بخوابد،  یه شخص جنب مکشود  یث دانسته مین حدیو از ا

 د. یا طھارت نمایرد و یا وضو بگید و یه بدن بشوکنیبدون ا
 یه وکت شده یروا ـ بـ مه و ابن حبان، ازعبدالله ابن عمریخز ح ابنیو در صح

 د: یپرس ج خدا از رسول

تواند در حال جنابت  یه جنب باشد مکاز ما  یکیا یآ»هو جنب؟و أينام أحدنا«
 بخوابد؟

تواند در حال جنابت بخوابد و اگر  یم یآر »نعم يتوّضا إن شاء«فرمود:  ج خدا رسول
 رد و سپس بخوابد. یخواست وضو بگ

 آمده است. »ان شاء«لمه کث با ین حدیدر ا
ھمواره  ج خدا رسوله چون کشود  ینه دانسته مین زمیات در ایلذا از مجموع روا

ر و حرج و ید و تعسیرا بر جانب تشد یریگ ف و سھولت وآسانیر و تخفیسیجانب ت
قدم و  ن و ثابتیب مردم نسبت به دیق و ترغیداد و به خاطر تشو یح میترج یریسختگ

 ی شتر از جنبهیف را بیرخصت و تخف ی وسته جنبهین، پیر دیاستوارماندن آنان در مس
 یه مبناکدانست  یم یبه خوب ج امبرینمود، و چون پ یعرضه ممت به آنان یعز
ام و کو اح یشرع یھا م وآموزهیو تعال ین الھیعت مقدس اسالم و اوامر و فرامیشر

ن جھت به یو رفع عسر و حرج از بندگان است، از ا یریگ بر آسان یدستورات اسالم
پس  یفتد، گاھین یه امت در مشقت و سختکنیش امت و به جھت ایوآسا یخاطر راحت
 ج امبرید تا موقع خواب، در حال جنابت نباشد (و معمول و عادت پیخواب یاز غسل م
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فرمود و غسل را به پس  یتفا مکن بود) و گاه به طھارت وضو ایز ھمیدر اغلب اوقات ن
 رد.ک یول مکدارشدن از خواب مویاز ب

ن مورد ید تا در ایخواب یز بدون غسل و بدون وضو در حالت جنابت مین یو گاھ
شان یه براکھا را  ن صورتیدام از اکھر  یشان راحت باشند و بتوانند به راحتیامت ا

نند و بعد بخوابند، که غسل کسر است یشان مینند، اگر براکسر است، عمل بیم
تفا کوضو ا یتوانند به طھارت اعضا یسر نبود مینند، و اگر مکار را بکن یتوانند ا یم

سر نبود، ین ھم میند. و اگر ایول نماکدارشدن از خواب مویا به بعد از بند و غسل رینما
ند یند و بخوابند و پس از خواب، غسل جنابت نمایش را بشویخو یتوانند آلت تناسل یم

 ند.یش را بشویو سر و بدن خو

 إذَ  :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن أيب سعيٍد اخلُدرّي  )۴ـ ( ۴۵۴
َ
ثـمَّ  أَحُد�م أهلَه، ىَت ا أ

 بينُهما وُُض وَ تَ ليَ وَد؛ فَ عُ اَد أن �َّ أرَ 
ْ
أ  .)١(رواه مسلم.». وءاً ضَّ

از شما با  یکیه ک یفرمود: ھنگام ج امبرید: پیگو س ید خدری) ابو سع۴( - ۴۵۴
بار دوم  یخواھد برا ید، و مینما یم یید و با او مقاربت و زناشویآ یھمسر خود گرد م

ه وضوگرفتن بر کرد (چرا یان دو جماع، وضو بگید میند باکرار کز عمل مقاربت را تین
زن و مرد به ارمغان  یالعاده برا فوق ید و نشاطیافزا یم ییلذت و حالوت عمل زناشو

 ).آورد یم
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

ان دو جماع را بر استحباب یوضوگرفتن م یشمندان اسالمیجمھور علما و اند شرح:
ه در آن، کمه است یخز ت ابنین وضو، روایل بر مستحب بودن ایدل اند. و حمل نموده

ه کشود  ین عبارت به وضوح روشن میاز ا »فانّه اَ�شط هل يف العود«ن عبارت آمده است: یا
 ل نشاط است. ین وضو به خاطر تحصیا

 ـ لـ شه یرا از حضرت عا یثین وضو، حدیاستحباب ا ی ز دربارهین یامام طحاو
 رده است: کت یروان مضمون یبد

 »ال يتوضأو �امع ثم يعود ج اكن انليب«

 ،۵۸۷ابن ماجه ح  ،۲۶۲نسایی ح  ،۱۴۱ترمذی ح  ،۲۲۰ابوداود ح  ،)۳۰۵ -۲۷(ح ۱/۲۴۹مسلم  -١
 .۳/۲۱مسنداحمد 
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، یدارد نه وجوب یاستحباب ی ند] صرفًا جنبهکد وضو ی[با »فليتوّضأ«ن امر یبنابرا 
خواست  یرد و چون مک یبا ھمسرانش جماع م ج امبریاوقات خود پ یه گاھکچرا 

 گرفت. ینمان دو جماع وضو یند مکرار کبار دوم عمل مقاربت را ت یبرا

 .)١(وُف ىلع �ِسائِه بُِغسِل واحٍد. رواه مسلمَ�ُط  جقال: اكَن انليبُّ  ،وعن أ�ٍس  )۵ـ ( ۴۵۵
و  یغسل با ھمسرانشان ھمبستر یکبا  ج امبرید: پیگو س ) انس۵( - ۴۵۵

ه پس از کرد، بلک یغسل نم یک یو جماع ییھر زناشو یبرا یعنیرد (ک یم یکینزد
 ).نمود می غسل یکبا تمام زنان،  یتمام شدن از ھمبستر

  ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا
ان دو یه در مک، اتفاق نظر دارند ینظران اسالم نه تمام فقھاء و صاحبین زمیدر ا

جواز آن  ج امبریست، چنانچه از عمل پین یو ضرور یشتر، غسل الزامیا بیجماع و 
ه در اغلب اوقات پس از ھر کن نبود، بلیا ج امبریثابت است. البته معمول و عادت پ

 فرمود:  یرد و مک یغسل م یجماع
 » تر است. ستهیتر و شا بندهیتر، ز زهکیردن، بھتر، پاکپس از ھر جماع، غسل «

  ند:ک یچنانچه ابوداود نقل م

قال: فقلت هل: يا و طاف ذات يوم يلع �سائه، يغتسل عند هذه وعند هذه ج اَّن انليبّ «
 .»اطهرو اطيبو ؟ فقال: هذا ازيك! اَال جتعله غسًال واحداً ج رسول اهللا

باتر و یتر، ز کن پایرد و فرمود: اکغسل  یپس از ھر جماع و ھمبستر ج امبریپ
 تر است.  ستهیشا

ه کن است یست، اما بھتر این یان دو جماع غسل الزامیه در مکپس دانسته شد 
ن یتوان گرفت و اگر ا یز میوضو نسر نشد، یرد واگر میپس از ھر جماع، غسل صورت گ

 رد. کتفا کا یتوان به شستن شرمگاه وآلت تناسل یل بود، مکسر نشد و مشیز مین

َ عَ  جا، قالت: اكَن انلَّيبُّ لوعن اع�شَة  )۶ـ ( ۴۵۶ انِه. لَّ ىلع لِكّ أحيَ جَ زَّ وَ يذُكُر ا�َّ
ُ تعاىل ُره يف كتاِب رواه مسلم. وحديُث ابِن عبَّاٍس سنذكُ   .)١(األطعمة، إْن شاء ا�َّ

 ،۵۸۸ابن ماجه ح  ،۲۶۴، نسایی ح ۱۴۰ترمذی ح  ،۲۱۸ابوداود ح  ،)۳۰۹-۲۸(ح ۱/۲۴۹مسلم  -١
 .۳/۲۲۵مسنداحمد 
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اوقات و  ی را در ھمه أل یخدا ،ج رمکامبراید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۶( - ۴۵۶
 ).شد یاد خدا غافل نمیر و کز از ذیدر وقت جنابت ن یرد (حتک یاد میحاالت 

ه مسلم آن را کعباس را ـ  ث ابنیرده است. و حدکت یث را مسلم رواین حدی[ا

هل الوضوء اي: قالوا هل: اَنتوّضأ ثم  فايُت بطعاٍم فذكرو ج خرج انليب«رده است: کت یروا
م یر خواھکذ »كتاب االطعمة«ان شاءالله در  ن باب ندارد ـیبه ا یچون ربط» نأ�ل

  ].ردک
بند آن یرد و دائمًا پاک یاد خدا را فراموش نمیر و کذ یچ حالیدر ھ ج امبریپ شرح:

ستاده، چه نشسته و چه بر پھلو افتاده، چه درحالت جنابت، یا بود، و در ھمه حال، چه
 ی اد خدا بود و دربارهیو... در ھمه اوضاع و احوال خود، به  ییوضو یچه در حالت ب

 یا د و لحظهیشیاند ین میھا و زم ز آسمانیز و اسرارآمیانگ ز و دلھرهیانگ نش شگفتیآفر
 گذراند.  یش را با عطالت و بطالت نمیخو یوقت گرانبھا

 یاقتدا و تأس ج امبریپ یت واالیبنده است تا به شخصیز زیمسلمانان ن یپس برا
ام کھا، و اح م وآموزهین وتعالیھا، اوامر و فرام هیشتن را با رھنمودھا و توصیبورزند و خو

ن وآراسته ین او، مزیآفر بخش و سعادت یوتعال کو دستورات و اقوال وافعال تابنا
 پروردگار برسند.  یت وخشنودیا وآخرت و رضایر دنیخند، تا به یبنما

ه کست، بلیاد خدا نیر و که جنابت مانع ذکث دانسته شد ین حدیدر ضمن از ا
توان در  یباشد پس م یض و نفاس، فقط مانع نماز، روزه، تالوت قرآن و... میجنابت، ح

 ییوضو یحالت ب در حالت جنابت، در ،ستاده، چه نشسته، بر پھلو افتادهیھر حال چه ا
 اد خدا پرداخت و او را صدا زد و او را خواند. یر و کو... به ذ

مسنداحمد  ،۳۰۲ابن ماجه ح  ،۳۳۸۴ترمذی ح  ،۱۸ابوداود ح  ،)۳۷۳ – ۱۱۷(ح  ۱/۲۸۲مسلم  -١
 .رده استذکر ک ۱۹و امام بخاری نیز این حدیث را به صورت تعلیقی در کتاب األذان باب  ،۶/۷۰

 

                                                                                                       



 

 

 

 دوم فصل

أراَد رسـوُل ٍة، فَـيف َجْفنَ  ج انليِبّ عُض أْزواِج َل بَ سَ غتَ إقال:  ،عن ابن عباٍس  )۷ـ ( ۴۵۷
 منه، فقالت: يا رسوَل اهللاوَ تَ أْن �َ  جاهللا 

َ
أ رواه إنَّ املاَء ال َ�ْنُُب، «نُت جنُباً. فقال: إ� كُ  !ضَّ

ه  .)١(الرتمذي، وابوداود، وابنُ ماجة. ورو الدارميُّ نحوَ

 یاز ظرف ج امبریاز ھمسران بزرگوار پ یکید: یگو ـ بـ عباس  ) ابن۷( - ۴۵۷
آب  ی ماندهیچون خواست از باق ج خدا ش را بدان شست. رسولیآب گرفته و بدن خو

ن ظرف یرد، آن زن گفت: من جنب بودم واز آب ایآن ظرف، آب بردارد و بدان وضو گ
 !؟د)یرین آب وضو بگید با ایخواھ یام، (حال شما م غسل نموده

 شود.  یگمان آب، جنب نم یفرمود: ب ج امبریپ
ز بسان آن را ین یاند. و دارم ردهکت یماجه روا ، ابوداود و ابنیث را ترمذین حدی[ا

 ].ت نموده استیش روایدر سنن خو

 خورند.  ین نفر در آن غذا میه چندکاست  یاسه و ظرف بزرگک »:جفنة«

نة«و�  )۸ـ ( ۴۵۸  .)٢(»املصابيح«بلفظ  ،عنه، عن َميمونة» رشح السُّ
ح یبا لفظ مصاب» السنة رشح«تاب کگر، در ید یبا عبارات یثین حدیچن) و ۸( - ۴۵۸

 ت شده است. یروا ـ لـ مونه یز از میو او ن ـ بـ  عباس از ابن
 گفت:  ـ لـ مونه ین میه ام المؤمنکن است یچن» حیمصاب«ث یلفظ حد شرح:

فضـلة فضـلُت فيهـا و فاغسلُت من جفنة ج رسول اهللاو اَجنبُت اَنا اي رصُت جنباً «
يلغتسل منها، فقلـُت: إّ� قـد اغتسـلُت منهـا. فاغتسـل عليـه الصـالة  ج فجاء انليب

 »اّن املاء ال �نب :� روايةو قال: اّن املاء ليس عليه جنابة.و والسالم، اي منها
بزرگ، آب برداشتم و بدان غسل  یم. من از ظرفیدو جنب شدھر ج امبریمن و پ«

ف آورد تا از یتشر ج خدا ماند. رسول یظرف باقآب در آن  یو مقدار ردمکجنابت 

 .۷۳۴، دارمی ح ۱۳۲ابن ماجه ح  ،۳۲۵نسایی ح  ،۶۸ابوداود ح  ،و قال: حسن صحیح ۶۵ترمذی ح  -١
إستعمال الرجل « دارقطنی کتاب الطھارة باب ،۱/۳۳۷مسنداحمد  ،۳۱۵ح  ۱/۲۲۰مصابیح السنة  -٢

 .۲۵۹ح  ۲/۲۷شرح السنة  ،۳ح » فضل وضوء المرأة

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٦٠

ام.  ن آب غسل نمودهید. بدو گفتم: من از این ظرف غسل نما آب آ ی ماندهیباق
رد و فرمود: آب کغسل آب ظرف  ی ماندهیرد و با باقکن یبه سخنم توجھ ج خدا رسول

  .»شود یجنب نم
ه کرد کتوان تصور  یآب غسل، ھشت صورت م ی ماندهیدر استفاده نمودن از باق

 عبارتند از:
آب زن  ی ماندهیاستفاده از باق -۲ مرد یآب مرد برا ی ماندهیاستفاده از باق -۱

آب  ی ماندهیاستفاده از باق -۴ مرد یآب زن برا ی ماندهیاستفاده از باق -۳ زن یبرا
  زن یمرد برا

 از:ه عبارتند کگر است یدو صورت د ین چھار صورت، دارایدام از اکوھر 
دام، کا ھر یو  -۲ ننند.ک یزمان غسل م یکگر در یدام از زن و مرد با ھمدکا ھری-۱

 نند. کغسل  یگریپس از د یکیبه طور جدا گانه، 
و امام  کفه، امام مالیاز جمله امام ابوحن ینظران فقھ در نزد جمھور علماء و صاحب

ا وضو با یاسحاق، غسل امام احمد و امام  یز است. ولیھا جا ن صورتی، تمام ایشافع
 ث ابوداود استداللیدانند و به حد یروه مکآب وضو و غسل زن را م ی ماندهیباق

 ه گفت: ککنند   می تیروا سی ه از ابوذر غفارککنند   می

 »عن فَضل ُطهور املرأة )ج(ن� رسول اهللا«
از  یگریث دی) و حد۴۵۸و۴۵۷ث شماره یث باال (حدیجمھور به دو حد یول

 ه گفت: ککنند   می استدالل لمونهیم

دو ھـر  ج امبریـمن و پ«. »من إناٍء واحٍد من اجلنابة ج رسول اهللاو كنُت اغتسل أنا«
 .»میردک یظرف پر آب غسل م یکاز 

نند. و کظرف غسل  یکتوانند با ھم از  یه زن و مرد مکث معلوم شد ین حدیاز ا 
ث ی(حد س عباس ت ابنیاز روا یگریپس از د یکیآب  ی ماندهیجواز استفاده از باق

راھت کث امام احمد را محمول بریحد یشود. و جمھور، نھ ی) ثابت م۴۵۷شماره
ست، ین یعیتشر یشده، نھ س ث ابوذریه در حدک یا یاند: نھ اند و گفته ردهک یھیتنز

 است.  یارشاد یه نھکبل

 



 ١٦١  ) در باره ارتباط و معاشرت داشتن و آمد و شد با...)۶کتاب الطهارة (باب (

َ  جقالت: اكَن رسوُل اهللا  ،وعن اع�شةَ  )۹ـ ( ۴۵۹ ُء يب ْدىِف سـَت�َيغتِسُل من اجلَنابِة، ثّم �
ــَل أْن أغْ قَ  ــتَ ب ــَوه. و� ِس ــذيُّ � ــة، وروى الرتم ــن ماج ــنة«َل. رواه اب ــظ » رشح السُّ بلف
 .)١(»املصابيح«

رد، سپس قبل از ک یغسل جنابت م ج امبرید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۹( - ۴۵۹
پس از غسل جنابت  یعنیخواست ( یم  یم، از من گرمیه من غسل جنابت نماکآن

من  یم بر اعضایش را به طور مستقیخو یش و قبل از غسل جنابت من، اعضایخو
 ).ساخت تا بدان گرم گردد یم یا شتن جامهیخو یبدنم، برا یچسباند و از اعضا

ت یش روایز بسان آن را در سنن خوین یرده و ترمذکت یماجه روا ث را ابنین حدیا

ح (از یبه لفظ مصاب» السنة رشح«تاب کگر در ید یعبارات با یثین حدینموده است. و چن

ت ین روایدر ا ـ لـ شه یت شده است (حضرت عای) رواـ لـ شه یحضرت عا

 .)»�نب فيغتسل ثم �َستدفئ يب قبل ان اغتسل ج اكن رسول اهللا«د: یگو یم
گرم  یسرد بدنش را بر اعضا یاعضا یعنی .خواست یم یاز من گرم»: يب �ستد فئ«

بدن فرد جنب  یه اعضاکث معلوم شد ین حدیچسباند تا خوب گرم شود. از ا یبدنم م
در  ـ لـ شه یحضرت عا یش را بر اعضایخو یاعضا ج امبریه پکاست، چرا  کپا

 فرد جنب است. یبودن اعضا کانگر پاین خود بیچسباند، و ا یه جنب بود مک یحال

أُ�ـُل �َ و ا القرآَن،ُ�نَ قرِ يُ �ُرُج من اخلَالِء �َ  ج، قال: اكن انليبُّ سوعن يلع  )۱۰ـ ( ۴۶۰
رواه ابـوداود، مَعنا اللحَم؛ ولم يُ�ْن �ُجبُه ـ أو �ُجُزه ـ عن القرآِن يشٌء ليس اجلَنابَة. 

ه . ورو ابنُ ماجة نحوَ  .)٢(والنسائيُّ

ه وضو کنیو(بدون اشد  یرون میاز توالت ب ج امبرید: پیگو س ی) عل۱۰( - ۴۶۰
رد و به جز ک یداد و با ما شروع به خوردن گوشت م یم میرد) به ما قرآن تعلیبگ

 رد. ک یداشت و منع نم یم) قرآن باز نمیاو را از (تالوت و تعل یزیچ چیجنابت، ھ
ز بسان آن را در سنن یماجه ن اند. و ابن ردهکت یروا یث را ابوداود و نسائین حدی[ا

  ].ده استت نمویخود روا

 .۱۲۳ترمذی ح  ،۵۸۰ابن ماجه ح  -١
و ترمدی بصورت مختصر به نقل این حدیث  ،۵۹۴ابن ماجه ح  ،۲۶۵نسایی ح  ،۲۲۹ح ابوداود  -٢

 .۱/۸۴مسنداحمد  ،۱۴۶پرداخته و گفته است: حسن صحیح ح 
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لم ي�ن «آموزاند.  یبه ما قرآن م»: فيقرئنا القرآن«، ُمستراح. ییدستشو»: اخلَالء«

 رد. ک یداشت و منع نم یرا باز نم یو »�جبه اَو �جزه

 احلائُِض وال اجلُنُب شـيئاً رَ قْ ال �َ « :جوعن ابُن عمر، قال: قال رسوُل اهللا  )۱۱ـ ( ۴۶۱
ُ
أ

 .)١(رواه الرتمذي .»من الُقرآن

فرمود: زن حائضه و قائده شده و  ج امبرید: پیگو ـ بـ ) ابن عمر۱۱( - ۴۶۱
تالوت  یعنینند (کاز قرآن را تالوت ن یچ مقداریھ ه در حالت جنابت استک یشخص

 ).آنھا ممنوع و قدغن است یقرآن بر ھر دو
  ].رده استکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

ح و یبرند، جواز تسب یحالت جنابت به سر مه در ک یزن حائضه و مردان و زنان یبرا

ن یار و اوراد درست است، البته بنا به اکگر اذیگفتن) و د احلمدهللاو سبحان اهللال (یتحل

نظران  ز علماء و صاحبین و نیو تابع ش گر، نزد جمھور صحابهیث دیث و احادیحد
وامام احمد بن  یفه، امام شافعی، از جمله امام ابوحنیشمندان اسالمیو اند یفقھ

شخص جنب و زن حائضه  یمصحف برا یحنبل، تالوت قرآن چه از حفظ و چه از رو
 ز و ناروا است. یناجا

هُ « :جقالت: قال رسوُل اهللا  ،وعن اع�شةَ  )۱۲ـ ( ۴۶۲ عن املسـِجد،  وَت وا هذه ابُليُ وَِجّ
حِ فَ 

ُ
 .)٢(رواه ابوداود .»ٍب لُّ املسجَد حلائٍض وال ُجنُ إ� ال أ

نه یدر مد یمسجدالنب ج امبرید: (چون در عھد پیگو ـ لـ شه ی) عا۱۲( - ۴۶۲
در اطراف مسجد  ییھا خانه ،ج امبرخدایپ ی از مسلمانان و صحابه یساخته شد، جمع

شد وآنھا در حال جنابت، زنان  یآن به مسجد گشوده م یه درھاکامبر ساخته بودند یپ
اوقات در آن توقف  یگذشتند، و گاھ یھا، از مسجد م از آن دروازه یدر حال قاعدگ

و  یه منزلگاه نزول وحکرو به خاطر احترام و بزرگداشت مسجد  نیردند، از اک یم
است و درآن سحرگاھان و شامگاھان، مردمان به  یگاه انوار و الطاف الھ یرحمت و تجل

به سمت ه ک ییھا دستور داد تا تمام دروازه ج امبریپردازند پ یزدان میه یس و تنزیتقد
ن یا یگر باز شوند) و فرمودند: درھایو از جانب د بسته شده شوند یصحن مسجد باز م

 .۵۹۶ح  ۱/۱۹۶ابن ماجه  ،۱۳۱ح  ۱/۲۳۶ترمذی  -١
 .۲۳۲ح  ۱/۱۵۷ابوداود  -٢

 

                                           



 ١٦٣  ) در باره ارتباط و معاشرت داشتن و آمد و شد با...)۶کتاب الطهارة (باب (

را من، ید. زینکگر باز ید ید و به سمتیشوند، ببند یه به مسجد گشوده مکھا را  خانه
 یشخص یدھم و نه برا یزن حائضه حالل و جائز قرار م یدرآمدن به مسجد را نه برا

برد (پس زن حائضه و مرد جنب، از نماز، تالوت قرآن، و  یسر مه در حالت جنابت به ک
چون مسجد، محروم  یمقدس یھا انکف مقدس واز ورود به میگر اعمال و وظاید

 ).است
 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

املالئِ�ُة بيتاً فيِه صورٌة  ُل دخُ ال تَ « :ج،، قال: قال رسوُل اهللا سوعن يلع  )۱۳ـ ( ۴۶۳
 
ْ
 .)١(رواه ابوداود، والنسائي». ٌب ٌب وال ُجنُ وال لَك

ه در ک یا فرمود: فرشتگان (رحمت) در خانه ج امبرید: پیگو س ی) عل۱۳( - ۴۶۳
 شوند. یروح، سگ و جنب باشند، وارد نم یس جاندار و ذکآن ع
 ].اند ردهکت یروا یث را ابوداود و نسائین حدی[ا

 ج خدا ه از رسولک یادیث زیروح بنا به احاد یگرفتن از جاندار و ذ سکع »:صورة«
 یروح، رو یس ذکز است. و اگر عین باب آمده است، حرام و ناجایدر ا ش و صحابه

آنھا، حرام   ی ر شود، استفادهیرد و تحقیر پا قرار گیو ز ره باشدیبالشت و فرش وغ
ه در معرض کوار ید یردن روک زانیبه صورت معلق وآو یه در خانه باشند، ولکست ین

 ز است. یور گذاشته شوند، حرام و ناجاکن و دیتریا در وید انسان باشد، ید

از و ضرورت در خانه نگاه داشته یه بدون نکاست  ییھا مراد از سگ، سگ :»لكب«
روزه به ه امکاز به اصطالح بافرھنگان و باسوادان  یان و برخیشوند، مانند اروپائ

غرور،  ی هیوآن را ماکنند   می گر فخر و مباھاتیدیکھا بر  داشتن سگ در خانه نگاه
 دانند.   یِنخوت، و فرھنگ و تمدن م

شوند، اما در  یرتر میروز به روز فق یا جھان سوم عده یشورھاکه در ک یدر حال 
 دادیو ب دهیع گردین مسئله چنان عام و شایا یاسالم یو حت یدار هیسرما یشورھاک

دھند و  یش سگ پرورش میخو ی بدون ضرورت در خانه یا ه عدهککند  می
 یھا ارخانهکخورند و شام و نھارشان را  یر صبحانه میره و پنکشان با یھا سگ

 ،۱/۸۳، مسنداحمد ۳۶۵۰ح  ۲/۱۲۰۳، ابن ماجه ۲۶۱ح  ۱/۱۴۱ یینسا ،۲۲۷ح  ۱/۱۵۳ابوداود  -١
 .۲۶۶۳ح  ۱/۳۶۹ یدارم
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از رحمات و  ین افرادیقت چنینند. در حقک یه مینسرو، تھکمخصوص به صورت 
 ار بدورند.یرحمتش بسفرشتگان  یت و ھمراھیران خدا و از معک یالطاف ب

نه ین زمیدر ا» ۱۱۶ص» چون وچرا یکھزار و «تاب کدر  یم فائقیابراھ یآقا
 سد: ینو یم

ون سگ و گربه یلیم ۲۰۰جھان، در حدود  یصنعت یشورھاکگر یا و دیکدرآمر«... 
، به طور یوانات خانگین حیاز اھریک  ی نند. خرج روزانهک یم یھا نگھدار در خانواده

آنھا  ینه نگھداریارد دالر ھزیلیم ۱۴۰ساالنه  یعنیدالر در روز است،  ۲متوسط 
 باشد. یم

وانات داده ین حیا یی، اختصاص به مواد غذایبزرگ، بخش مھم یھا در فروشگاه
 یکزنند. معالجه  یب میآنھا به ج ی از معالجه یھا درآمد سرشار کشده است. دامپزش

ن یشگاه ایسن و آراکدارد. مخارج وا یدالر خرج برم ۵۰۰ تا ۶۰ن یا گربه بیسگ 
وانات به مراتب ین نوع حیتوان گفت: ا یدالر است. به جرأت م ۲۰تا  ۵ن یوانات بیح

 .»شوند یم یه و نگھداریھان سوم تغذبھتر از نصف مردم ج
حفاظت از  یار، براکش یاز و ضرورت از جمله: براین یه براک ید دانست، سگیاما با

 است.  ین قاعده مستثنیشود، از ا یشت و زرع نگاه داشته مکگوسفندان، اموال و 

و  یو تنبل یانگار و سھل یسست یه از روکاست  ین جنب، فردیمراد از ا »:جنب«
تا وقت نماز فرا کند  می کگرفتن، غسل جنابت را تر ف پنداشتن وآسانیسالت، و خفک

ه عادت ک ین فردیند. چنکز نیو تم کرا از جنابت پاشتن یاو خو یرسد و بگذرد، ول
ش یر غسل جنابت خوکروز در حالت جنابت باشد و به ف شتر اوقات شبانهیدارد در ب

 نباشد، از رحمت خدا به دور است.

م املالئِ�ُة: ثالٌث ال تقرُ�هُ « :جقال: قال رسول اهللا  ،اِر بن يارِسٍ مَّ وعن �َ  )۱۴ـ ( ۴۶۴
 أْن �َ  ،ُة الاكفِرِ ِجيفَ 

َّ
ُخ باخلَلوِق، واجلُنُب إال  وَ تَ والُمتََضِمّ

َ
أ  .)١(رواه ابوداود». ضَّ

ه کفرمود: سه نفر ھستند  ج امبرید: پیگو ـ بـ اسری) عمار بن ۱۴( - ۴۶۴
 شوند:  ینم یکفرشتگان (رحمت) به آنھا نزد

 افر (چه زنده و چه مرده)، کنخست الشه و جسد 
 و از آن بر خود بمالد،  خوشبو سازد» َخلوق«شتن را با یه خوک یسکدوم 

 .۴۱۸۰ح  ۴/۴۰۴ابوداود  -١

 

                                           



 ١٦٥  ) در باره ارتباط و معاشرت داشتن و آمد و شد با...)۶کتاب الطهارة (باب (

 رد. یه وضو بگکنیبرد، مگر ا یه در حالت جنابت به سر مک یسکگر یو د
 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

ل کیآن را زعفران تش ی ه قسمت اعظم وعمدهکخوش  یاز بو ینوع »:اخلَلوق«
 دھد.  یم

افر زنده باشد و کچه  یعنیافر است، کالشه و جسد » جيفه«مراد از  »:الكافر جيفة«
ه کشوند، چرا  ینم یکخدا بدو نزد ی زهکیو پا کچه مرده، فرشتگان رحمت و پا

پرست،  و چندگانه کق و مشریافر و زندکاند و در وجود ھر شخص  افران نجس محضک
 شود: یافت میسه نوع نجاست 

و...  کد ھمانند: شراب، خویو پل کف و ناپایثکنجس و یایاز اش یاریآنھا بس -۱
 نند. ک یز اجتناب نمیدانند، لذا از آنھا ن ید نمیو پل کرا ناپا

ند، یآ یبه شمار م یه نجاست معنوکره یان به غسل جنابت و غکافران و مشرک -۲
 اعتقاد و باور ندارند. 

 ز دارند. ین یفاسد و انحراف ید و باورھایاخالق ناپسند و عقا -۳
و  کق و مشریافر و زندکه فرشتگان رحمت به فرد کن جھت است یاز ا

 شوند.  ینم یکپرست و ُملحد و ُمنحرف، نزد چندگانه

أنَّ يف الكتـاِب  :وعن عبد اهللا بن أيب ب�ر بن �مِد بن عمرو بـن َحـْزمٍ  )۱۵ـ ( ۴۶۵
 طـاهرٌ «لعمـِرو بـن َحـْزٍم  جاذلي كتَبه رسوُل اهللا 

َّ
مالـكٌ رواه ». أْن ال َ�َمـسَّ القـرآَن إال

 .)١(والدارقطني
گمان در  ید: بیر بن محمد بن عمرو بن حزم گوکب ی) عبدالله بن اب۱۵( - ۴۶۵

ن و یرامون فرائض، قوانیمن، پی(عامل  س عمرو بن حزم یبه سو ج امبریه پک یا نامه
ه: کد شده بود یز قین مسئله نیات) نوشته بود، ای، سنن، صدقات و دیمقررات اسالم

است،  )بر(جنابت)کدث ا) و حییوضو یب((از حدث اصغر که پاک یشخصقرآن را جز «
  .»ندکمساس ن

  ].اند ردهکت یروا یو دارقطن کث را مالین حدی[ا

» ی المحدث عن مس القرآننھ یف«باب  ۱/۱۲۱ ی، دار قطن۱کتاب القرآن ح  ۱/۱۹۹ کمؤطا مال -١
 یانش ثقه و معتبر ھستند.و تمام راو ث مرسل استین حدیا ۲ح 
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وضو قرآن  یو ب افر، جنبکد اشخاص یه نباکشود  یث دانسته مین حدیا یاز فحوا
خبر در  ن،ینند. پس بنابراکل ینند و دست بر خط آن بگذارند وآن را حماکرا مساس 

 ی غهیبه ص» ان ال يمسّ «ھر چند  یعنیاست.  ینھ یبه معنا» اَن ال يمّس «ث ین حدیا
نظران  ه جمھور علماء و صاحبکباشد. چنان یم یآمده است، اما مراد از آن نھ ینف

اد شده یث، بر منع اشخاص ین حدیا یمذاھب چھارگانه بر مبنا ی و از جمله ائمه یفقھ
شخص  یردن قرآن از سوک ھا مساس کیاند و فقط مال القول فقردن قرآن، متک از مساس

 اند. ز شمردهیم و تعلم جایضرورت تعل یوضو را برا یب

 ابُن عمر حاجتَـه، ىَض قَ ، �َ ةٍ قُت مع ابِن ُ�َمر يف حاجَ لَ نَط إقال:  ،وعن نافعٍ  )۱۶ـ ( ۴۶۶
ـَكِك، فلَـيِق رسـوَل اهللا جُ رَّ رَ و�َن من حديِثه يومئٍذ أْن قال: مَ  ٍة من الِسّ وقـْد  جٌل يف ِسكَّ

ارى يف وَ تَـُل أْن �َّ ُجـالرَّ  دَ لََّم عليه، فلم يَـُردَّ عليـه، حـىت إذا اكسَ خرَج من اغئط أو بْوٍل، فَ 
كة، رضَب رسوُل اهللا  َح بهما وجَهه، ثمَّ رضَب رض�ًة أخـرى، سَ بيديْه ىلع احلائِط ومَ  جالِسّ

الَم، وقال: رَدَّ ىلع الرَّ  فمسَح ذراَعيه، ثمَّ   «جِل السَّ
َّ
ـالَم إال إنَّه لم يمنْع� أْن أرُدَّ عليـَك السَّ

 .)١(رواه ابوداود .»أ� لْم أُ�ْن ىلع ُطْهرٍ 

 یم، ویرون رفتی، بیارکانجام  یبرا ـ بـ عمر  د: با ابنی) نافع گو۱۶( - ۴۶۶
را گفت و ما را  یادیسخنان ز ،ـ بـ ارش را انجام داد. (در آن روز، ابن عمرک

 ه گفت: کن بود یا یکیه در آن روز زد، ک یمند نمود) و از جمله سخنان بھره
ن ینه) افتاد. در بیمد یھا( ھا و راه وچهکاز  یوچه و راھکگذرش به  ی، فردیروز«

ا ی حاجت (ادرار یاز قضا ج ه آن حضرتکرد کبرخورد  یدر حال ج امبریراه با پ
جواب  ج امبریپ یرد، ولکسالم  ج خدا فارغ شده بود. آن مرد بر رسولمدفوع) تازه 

پنھان گردد،  ج امبرید پیوچه از دکه آن مرد در کبود  یکه نزدکنیسالم او را نداد، تا ا
رد، دو مرتبه کد و صورتش را مسح یشکوار یرد و دست بر دکوار یرو به د ج حضرت

ح نمود و سپس جواب سالم او را داد و ش را مسید و با آن دستھایشکوار یدست بر د
ه کنیه جواب سالم تو را بدھم، مرا باز نداشت، جز اکنیاز ا یزیچ چیگمان ھ یفرمود: ب

مقدس پروردگار است و از احترام و  یھا از نام یمن وضو نداشتم (و چون سالم نام

سمعت احمد بن حنبل یقول: روی محمد بن ثابت حدیثًا منکرًا  :و قال ۳۳۰ ح ۱/۲۳۴ابوداود  -١
 التیمم.

 

                                           



 ١٦٧  ) در باره ارتباط و معاشرت داشتن و آمد و شد با...)۶کتاب الطهارة (باب (

زبان  ه بدون وضو و طھارت، آن را برکبرخوردار است دوست نداشتم  یبزرگداشت خاص
  ).ردم و جواب سالم تو را دادمکمم ین خاطر تیسازم، بد یجار

 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

كة« كك«جمعش  »:السِّ ھا نھان  دهیاز د »:يتواري«ابان و جاده است. یخ یبه معنا »سِ

 وار. ید»: احلائط«گشت. 

ُردَّ لََّم عليه، فلـم يَـسَ وهو يبوُل فَ  ج�نَّه أىت انليبَّ  :وعن الُمهاجِر بن ُ�نُْفذٍ  )۱۷ـ ( ۴۶۷
، ثمَّ وَ عليه حىت تَ 

َ
أ  ىلع ُطْهـرٍ رِْهـُت أْن أذُكـإ� كَ «َذَر إيلـه، وقـال: عتَـإضَّ

َّ
َ إال رواه  .»َر ا�َّ

أ. وقال: فَ وَ ابوداود. ورو النسائيُّ إىل قوله: حتى تَ  أَ رَ وَ امَّ تَ لَ ضَّ  .)١(دَّ عليهضَّ

 ج خدا به نزد رسول یدر حال یه وکت است یروا س ) از ُمھاجر بن قنفذ۱۷( - ۴۶۷
 ج امبریپ یرد، ولکسالم  ج امبریبر پ یحاجت بودند. و یشان مشغول قضایه اکرفت 

و از مھاجر  ).جواب سالم او را ندادند تا وضو گرفتند (و سپس جواب سالم او را دادند
(به جھت جواب سالم او را ندادن) پوزش خواستند و فرمودند: من خوش  س بن ُقنفذ

وه او بپردازم کان وصف و شینم و به بکاد خدا یر و که بدون وضو و طھارت، ذکندارم 
است، دوست  ییایبرک کمقدس و پا یھا از نام یکی» سالم«ن خاطر چون ی(به ھم

 ).زمسا یآن را بر زبان جار ه بدون وضو و طھارتکنداشتم 
ث را تا عبارت ین حدیز ھمین یرده است و نسائکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

أ« ه با کرده است، بلکرا نقل ن .»..قالو ثم اعتذر اليه«ت نموده و عبارت یروا» حتي يتوضّ

أ ردّ عليه«ث را نقل نموده است: ین عبارات، حدیا وضو  ج امبری: چون پیعنی[ »فلامّ توضّ
 ].او را دادگرفت، جواب سالم 

ان یاد خدا و بیر و کذ یه براکث باال دانسته شد: مستحب است یاز دو حد شرح:
مم گرفت و با وضو و طھارت نام خدا یا تی، وضو یوه او تعالکصفات و اسماء، وصف و ش

ز در ھر حال، چه نشسته، یمم نیه بدون وضو و تکرا بر زبان آورد، اگر چه درست است 
اوقات و احوال خدا  ی ، و در ھمهییوضو یافتاده، در حال جنابت، ب ستاده، بر پھلویچه ا

 ر نام و صفات او مشغول شد.کرد و به ذکاد یرا 

مسنداحمد  ،۳۵۰ح ۱/۱۲۶ابن ماجه  ،۳۸ح  ۱/۳۷نسایی بصورت مختصر  ،۱۷ح  ۱/۲۳ابوداود  -١
۴/۳۴۵. 

 

                                           





 

 

 

 سوم فصل

ِمّ سلمَة  )۱۸ـ ( ۴۶۸
ُ
ُه، تَِبـنْ اُم، ثم يَ نَ ، ثمَّ �َ ُ�ِْنُب  جقالت: اكَن رسوُل اهللا  ]ال[عن أ

 .)١(رواه أمحدناُم. ثمَّ يَ 

به حال جنابت در  ج امبریھا) پ شب ید: (برخیگو ـ لـ ) ام سلمه ۱۸( - ۴۶۸
 یاد، پس از جنابت، حداقل آلت تناسلید. (به احتمال زیخواب یآمد و با جنابت م یم

ه در اغلب اوقات، معمول کد، چرا یخواب یگرفت و بعد م یشست و وضو م یش را میخو
ه از جنابتش کنیشد و بدون ا یدار میسپس از خواب ب ).بودن یچن ج امبریو عادت پ

شد، بدون  یدار مید و بیخواب یشب، بارھا م یکدر  یعنید (یخواب یند، دوباره مکغسل 
  ).ندکه مبادرت به غسل جنابت بکآن

 ].رده استکت یث را احمد رواین حدی[ا

 بيـده قال: إنَّ ابَن عبَّاس اكَن إذا اغتَسَل من اجلَنابـِة، يُفـرِ  ،وعن ُشعبةَ  )۱۹ـ ( ۴۶۹
ُ
غ

ًة �م أفرَ ايلُم� ىلع يِده اليرُسى سبَع مراٍر، ثمَّ يغسُل فرَجه، فنيِسَ مَ  ، فَ رَّ
َ
سألَ�. فقلُت: غ

مَّ لَك رِ ال أدْ 
ُ
الة، ثُ وَ تَ ثمَّ �َ  ؟وما يمنُعك أْن تدري !ي. فقال: ال أ  وضوَءه للصَّ

ُ
أ يُض ىلع ِفـم يُ ضَّ

رُ َط تَ �َ  جيقول: هكذا اكَن رسوُل اهللا  مَّ ، �ُ ِج�ه املاءَ   .)٢(رواه ابوداود .هَّ

رد، با دست ک یغسل م ،ـ بـ عباس  د: ھرگاه ابنی) شعبه گو۱۹( - ۴۶۹
شست،  یش را خوب میھا خت و دستیر یراستش آب را ھفت مرتبه بر دست چپش م

 شست. یگرفت و شرمگاھش را م یسپس طھارت م
ه چند بار آب را بر کرد کبودم) فراموش  یه من در محضر وک ی، (در حالیروز

خ و سرزنشم یتوب یدانم. و یرد، گفتم: نمکرو از من سؤال  نیخته است، از ایدستش ر
؟ چه یدان ی! چطور نمینیش بنشیو در عزا یرد و گفت: مادرت را از دست بدھک
 باز داشت؟ار کن یتو را از به خاطر سپردن ا یزیچ

 .۶/۲۹۸مسنداحمد  -١
 .۲۴۶ح  ۱/۱۷۱ابوداود  -٢

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٧٠

ساخت  ینماز گرفت، آنگاه آب را بر تمام بدنش جار یمانند وضو ییبعد از آن وضو
 یت و چگونگیفکیشتن را خوب شست و در آخر گفت: (من قصد داشتم به تو یو خو

ه) کردند، حال بدان ک یشان چگونه غسل میه اکم و نشان بدھم یرا تعل ج امبریغسل پ
 نمودند. یغسل نمودم. از جنابت غسل م ه منکنگونه یز این ج خدا رسول
  ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

ز گفته شد، از یچنانچه قبًال ن ].ینیمادرت نش ی، در عزایمادر شو ی[ب »:ال اًّم لك«
ن از شمار یه اکنبوده است، بل ـ بـ عباس  قت دعا مدنظر ابنی، حقین عباراتیچن

 آوردند.  یعادت بر زبان م یروھا از  ه عربکباشد  یم یعبارات

طاَف ذاَت يـوٍم ىلع �ِسـائِه، يغتِسـُل  جقال: إنَّ رسوَل اهللا  ،وعن أيب رافعٍ  )۲۰ـ ( ۴۷۰
قـال:  ؟أَال جتْعلُه ُغسـًال واحـداً آِخـراً  !عند هذه، وعنَد هذه، قال: فقلت هل: يا رسوَل اهللا

 .)١(ابوداودو رواه أمحد، .»هذا أْز� وأطيَُب وأطَهرُ «

و  یبا تمام ھمسرانشان، ھمبستر ج امبریپ ید: روزیگو س ) ابورافع۲۰( - ۴۷۰
، غسل نمودند ییدام، پس از فارغ شدن از جماع و زناشوکردند، و در نزد ھر ک یکینزد

غسل جداگانه  یکاز ھمسرانشان، ھریک  با یو جماع ییھر عمل زناشو یبرا یعنی(
 ).نمودند
 یچرا برا یعنی! (ج خدا رسول ید؟ اینک یتفا نمکغسل ا یکشان گفتم: چرا به یبد
غسل بسنده  یکبا تمام زنان، به  یشدن از ھمبستر ش، پس از تمامیخو یوآسان یراحت

 با یو جماع ییھر زناشو ید و برایانداز یم یشتن را به مشقت و سختید و خوینک ینم
 ؟)دینک یغسل جداگانه م یکسرانتان، از ھمھریک 

از زنان،  یکبا ھر یردن پس از ھر جماع و ھمبسترک غسل فرمودند: ج امبریپ
 تر است.  ستهیتر، و شاکتر و پا بندهیز

 ].اند ردهکت یث را احمد و ابوداود رواین حدی[ا
اتفاق  یو اسالم ینظران فقھ ز گفته شد، تمام علماء و صاحبیچنانچه قبًال ن شرح:

و  یا وضو الزامیاع، غسل و شتر از دو جمیا بیان دو جماع و یه در مکنظر دارند 
عادت و  یجواز آن ثابت است، ول ج امبریست، چنانچه از عمل پیو واجب ن یضرور

 .۵۹۰ح  ۱/۱۹۴ابن ماجه  ،۲۱۹ح  ۱/۱۴۹ابوداود  ،۶/۸مسنداحمد  -١

 

                                           



 ١٧١  ) در باره ارتباط و معاشرت داشتن و آمد و شد با...)۶کتاب الطهارة (باب (

رد ک ی، غسل میه در اغلب اوقات، پس از ھر جماعکن نبود، بلیا ج معمول آن حضرت
تر است، و جمھور  بندهیتر و ز زهکیردن، بھتر، پاکفرمود: پس از ھر جماع، غسل  می و

ان دو جماع را بر استحباب یگرفتن م ا وضویردن و ک ، غسلیدانشمندان اسالمعلماء و 
 نه بحث شد.ین زمیدر ا ۴۵۴ث شماره یاند، چنانچه در حد حمل نموده

 الرجـُل بِ وَ تَ أْن �َ  ج رسوُل اهللا َ� قال: �َ  ،وعن احلَ�م بن عمٍرو )۲۱ـ ( ۴۷۱
َ
أ ضـِل فَ ضَّ

: أو قـال: رواه ابـوداود. وابـنُ ما .رأةِ ُطهوِر الَمـ هابُ «جـة، والرتمـذيُّ وزادَ رِ ـؤْ وقـال: هـذا » سُ

نٌ صحيح  .)١(حديثٌ حسَ

آب  ی ماندهیه مرد از باقکنیاز ا ج خدا د: رسولیگو س م بن عمروک) َح ۲۱( - ۴۷۱
آب  ی ماندهیاز باق ید مردینبا یعنیفرمود ( یرد، نھی) زن، وضو بگیا آب وضوی(غسل 
  ).ندکا غسل یرد و ی، وضو بگیزن یا آب وضویغسل، 

ن عبارت را به یا یاند. و ترمذ ردهکت یروا یماجه و ترمذ ث را ابوداود، ابنین حدیا
آب  ی ماندهیه مرد از باقکنیاز ا ج خدا رسول یعنیرده است. کت یروا یراو کق شیطر

 یثیگفته: حد یفرمود. و ترمذ یرد، نھیا با پسخور زن، وضو بگیا غسل زن و یوضو و 
 ح است.یحسن و صح

أر�َع سن�، كمـا  جًال َصِحَب انليبَّ يُت رجُ قال: لَقِ  ،وعن مُحَيْد احِلْمَ�ِيّ  )۲۲ـ ( ۴۷۲ 
ل، أو يغتسَل الرجـُل جُ الرَّ  ضِل فَ َل املرأُة بِ سِ غتَ أْن تَ  جِحبَه أبوهر�رة، قال: ن� رسوُل اهللا َص 

د: وَ ». رأةِ بفضِل المَ  َ زاد ُمَسدَّ
ْ

لِهِ رواه ابوداود، والنِّ . فا مجيعاً غرَتِ يل ، وزاد أمحد يف أوَّ هنى : «سائيُّ

طَ أحدُ أنْ يَمتَ  غتَ نا كُ شِ لٍ لَّ يومٍ أو يبولَ يف مُ  .)٢(»سَ

ه کردم کمالقات  ش از صحابه ید: با مردیگو س یرید حمی) ُحم۲۲( - ۴۷۲
 ج امبریپ یابکو خدمت و ھمر یچھار سال در مصاحبت و ھمراھ س رهیبسان ابوھر

آب غسل مرد،  ی ماندهیه زن، با باقک نیاز ا ج امبریه گفت: پکدم یشن یو از وبود 
 فرمود. ید، نھیآب غسل زن، غسل نما ی ماندهیا مرد از باقیند و کغسل 

 ،وقال: حدیث حسن ۶۴ح  ۱/۹۳ترمذی  ،۳۷۳ح  ۱/۱۳۲ابن ماجه  ،۸۲ح  ۱/۶۳ابوداود  -١
 .۵/۶۶مسنداحمد 

 .۴/۱۱۰مسنداحمد  ،۲۳۸ح  ۱۳۰/ ۱نسایی  ،۸۱ح  ۱/۶۳ابوداود  -٢

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٧٢

د زن و یو با«در ادامه فرمود:  ج امبریه پکز افزوده است ین عبارت را نیا» ُمسّدد«و 
 »نند.کرند و در آن واحد، غسل یرف بگزمان، آب را از ظ یکبا ھم در ھردو  شوھر،

ت نموده یث را رواین حدیز ایاند و احمد ن ردهکت یروا یث را ابوداود و نسائین حدیا
ش یاز ما ھر روز موھا یکیه کنیاز ا ج امبریزافزوده است: پین عبارت را نیو در اولش ا

 فرمود. یند، نھکا در حمام ادرار یرا شانه بزند، و 

س) ۲۳ـ ( ۴۷۳ جِ  .)١(ورواه ابنُ ماجة عن عبد اهللا بنِ رسَ
رده کت یز از عبدالله بن سرجس روایماجه ن ث را ابنین حدی) و ھم۲۳( - ۴۷۳

 است.
 ا آب وضو،یآب غسل،  ی ماندهیم، در استفاده از باقیردکان یز بیه قبًال نکچنان شرح:

 یو علما ینظران فقھ ه در نزد جمھور صاحبکرد کشود تصور  ین صورت را میچند
ز یھا جا ، تمام آن صورتی، و امام شافعکفه، امام مالیو از جمله امام ابوحن یاسالم

آب زن  ی ماندهیمرد، استفاده از باق یآب مرد برا ی ماندهیاستفاده از باق یعنیاست، 
آب مرد  ی ماندهیمرد، استفاده از باق یآب زن برا ی ماندهیزن، استفاده از باق یبرا
زمان، غسل  یکگر در یبا ھمدھردو  این چھار صورت، یدر تمام ازن، و  یبرا
ن ینند، در تمام اک، غسل یگریپس از د یکیدام به طور جداگانه، کا ھر ی.نند،ک یم

 ست.ین یالکھا، در نزد جمھور اش صورت
 ـ لـ مونه یه گفت: مکاست  ـ بـ عباس   نبث ایو استدالل جمھور به حد

 ه:کرده است کت یروا

ھردو  امبریمن و پ« ».من إناء واحد من اجلنابة ج رسول اهللاو ُكنُت اغتسل اَنا«
 .»میردک یظرف پر آب غسل م یکھم از با

نند کظرف غسل  یکتوانند با ھم از  یه زن و مرد مکگردد  یت معلوم مین روایاز ا 
عباس  از ابن یگریت دی، از روایگریپس از د یکیآب  ی ماندهیو جواز استفاده از باق

 ه گفت: کاست 

أن يتوّضأ منه. فقالت:  ج أراد رسول اهللاو يف جفة، ج ِاغتسل بعض ازواج انليب«
  .»نباً فقال: اّن املاء ال �نب! إ� كنُت جج يارسول اهللا

  .و قال: إنه وھم ۳۷۴ح  ۱/۱۳۳ابن ماجه  -١

 

                                           



 ١٧٣  ) در باره ارتباط و معاشرت داشتن و آمد و شد با...)۶کتاب الطهارة (باب (

 ].مراجعه شود۴۵۸و  ۴۵۷ث شماره ی[به حد
آب وضو و غسل  ی ماندهیا وضو را با باقیه، غسل یراھو امام احمد واسحاق بن یول
ث امام احمد را ینند. و جمھور، حدک یث باب استدالل میدانند و به حد یروه مکزن، م

م کح«ث یه در حدک یتیو ممنوع یاند: نھ اند وگفته ردهک یھیت تنزیراھکمحمول بر 
 است. یارشاد یه نھکست، بلین یعیتشر یشده، نھ» یرید حمیُحم«و» بن عمرو

 





 

 

 

 )۷باب (
 ها انواع آب ام وکاح ی در باره 



 

 

 

 اول فصل

م يف املـاِء ُد�ُ نَّ أَحـال َ�بُـولَ « :ج، قال: قال رسول اهللا ]س[عن أيب هر�رة  )۱ـ ( ۴۷۴
ال يغتسـْل «و� روايـة ملسـلم، قـال:  متفق عليـه.». ُل فيهسِ غتَ ادلائِم اذلي ال َ�ري، ثمَّ يَ 

 تناُوالً  ؟قالوا: كيَف يفعُل يا أبا هر�رةَ ». أحُد�م يف املاِء ادلائِم وهو جنٌُب 
ُ

 .)١(قال: يتناوهل
د کاز شما در آب را یکچ ید ھینبا«فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱( - ۴۷۴

ه سپس ھم کد یند، ادرار نماک یت نمکماند و حر یم یخود باق یه در جاک یر جاریو غ
 .»دید و غسل نمایخود را در آن بشو ناچار شود،

 گر از مسلم: ید یتیاند و در روا ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدیا
ه در ک یدکه جنابت دارد در آب راک یاز شما در حال یسکد یفرمود: نبا ج امبریپ

! س رهیابوھر ید. گفتند: ایند، غسل جنابت نماک یت نمکاست و حر یخود باق یجا
آب  یمکش، یگفت: با دست خوس  رهیند؟ ابوھرکغسل  ین آبیپس چطور از چن

 د. یش را بدان شویرون از آب، بدن خویبردارد و ب

خود  یه در جاک یر جارید و غکستاده. آب رایشه ایآب ھم :»املاء ادلائم« شرح:
 ند. ک یت نمکماند و حر یم یباق

ح یث صحیاز احاد یادیقرار دھد، شمار ز یرا مورد بررس ینبو کس سنت پاکھر 
 کیت پای، مردمان را به نظارت و رعایه در ھر مورد و در ھر سطحکابد ی یو حسن را م

ا یا نظافت منزل و ید، خواه در ارتباط با نظافت انسان باشد ینما یق میتشو یزگکیو پا
 .یجار یست و آبھایط زیمح یا نظافت و حفظ و نگھدارینظافت راه و معابر، و 

وسته اوامر و یدھد، پ یدستور م یزگکین او به طھارت و پایز چون دیو مسلمان ن
بخش آن را  یام و دستورات تعالکو اح ھا ھا و سفارش هیھا و توص م وآموزهیو تعال نیفرام

گاه در آب  چیدھد و ھ یش قرارمیخو یزندگ ی گوش و سرلوحه ی زهین وآویالع نصب
 ادرار ین آبیچ وقت در چنیند، و ھک ی، در حال جنابت غسل نمیرجاریو غد کرا

اندازد، و خلل و  یخود و مردم را به خطر نم یار، صحت و سالمتکن یو با اکند  نمی

ح  ۱/۱۰۰ترمذی  ،۶۹ح  ۱/۵۶ابوداود  ،)۲۸۲ – ۹۰ح ( ۱/۲۳۵مسلم  ،۲۳۹ح  ۱/۳۴۶بخاری  -١
 .۲/۳۴۶مسنداحمد  ،۷۳ح  ۱/۲۰۲دارمی  ،۱/۴۶نسایی  ،۶۸

                                           



 ١٧٧  ها) آباحکام و انواع ی  ) در باره۷کتاب الطهارة (باب (

ه بر مسلمان الزم کسازد، بل یگران وارد نمیش و دیخو یزگکیرا در طھارت و پا ینقص
ش، با دست یغسل جنابت خو یند و برایرون آب بنشی، در بین مواقعیه در چنکاست 

ارش، موجبات کن ید، تا با اید، آب بردارد و غسل جنابت نماکگر، از آب راید یا ظرفیو 
 را فراھم نسازد. یر جارید و غکنمودن آب را ث وآلودهیتلو

 .)١(رواه مسلماَل يف املاِء الّراِكد. بَ أن �ُّ  جقال: ن� رسوُل اهللا  ،وعن جابر )۲ـ ( ۴۷۵

 یه در جاک ید(کدر آب را یه فردکنیاز ا ج امبرید: پیگو س ) جابر۲( - ۴۷۵
 فرمود. ید، نھیند،) ادرار نماک یت نمکماند و حر یم یخود باق

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

ائِب بن يز�د )۳ـ ( ۴۷۶ فقالت: يا رسوَل  ،ج ْت يب خاليت إىل انليِبّ بَ قال: َذهَ  ،وعن السَّ
  !اهللا

ُ
، فَ وَ الرَب�ِة، ثمَّ تَ  يل بِ اَع َح رأيس، ودَ سَ مَ ِجٌع، �َ خيت وَ إنَّ ابَن أ

َ
أ ن وَضـوئِه، ثـمَّ �ُت مِ رَشِ ضَّ

ة ب� كِتفيه مثَل ِزِرّ احلََجلة. ُت َخلَف ظهِره، فنظرُت إىل خاتَِم انلُّبُ مْ �ُ   .)٢(متفق عليهوَّ

 یبرد وگفت: ا ج ام مرا نزد آن حضرت د: خالهیگو س دیزی) سائب بن ۳( - ۴۷۶
ن تا از کش نزد خدا دعا یمار است (برایمن ب ی ن خواھرزادهی! اج خدا رسول

م ید و برایشکش را بر سرم یخو کز دست مبارین ج امبریپ ).ابدیاش بھبود  یماریب
، از کتبر یوضو گرفت و من برا ج رد. سپس آن حضرتکت کر و بریخ یدعا
ستادم و به یا ج گاه پشت سر آن حضرت دم آنینوش ج امبریپ یآب وضو ی ماندهیباق

و  یه در درشتکردم ک یاش قرار داشت، نگاه م ان دوشانهیه در مکمھر نبوت 
 ماده بود.  کبک، بسان تخم یبرجستگ

  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا 

 ه تنھاکاست  یجسمان یصفت ،ج خدا رسول یان صفات جسمانیدر م »:خاتم انلبوة«
 یبرجستگ یک، وجود یاختصاص یشان داشت. آن صفت جسمانیاختصاص بخود ا

داشت، اما  یبرآمدگ یه ھر چند قدرکبود  ج آن حضرت ی ان دوشانهیدر م یگوشت
مشھود، خود را  یبرجستگ یکلباس به صورت  یه از روک یا بود، به گونه کوچک

 .۳/۳۵۰مسنداحمد  ،)۲۸۱ -۹۴ح ( ۱/۲۳۵مسلم  -١
 .۱۹۰ح  ۱/۲۹۶بخاری  -٢
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 »کبکتخم  ای، و بوترکم چون تخ«ف آن گفته شده: یه در توصکن یداد، چه ا ینشان نم
 د: یگو یز مین سی ه سلمان فارسکگونه  بود، آن »بیس یکچون «ز گفته شده: یو ن

او بسان تخم  ی ان دو شانهیدم و... مھر نبوت را میرس ج خدا رسول به حضور«
 .»ردمکمشاھده  یبوترک

توان  ین خبر را میه اکاست  ین مورد به آن حد از فراوانیات در ایبه ھر حال روا
ه ک، گواه بر رسالت او بوده یجسمان یصفت یا آن برآمدگیمشھور دانست، و گو

اند، چه  ار و مجادله نداشتهکو ان یبحث جکاند، توان  دهید یه آن را مک یسانکس از ک چیھ
 است.  یاتیش آیخو یده ھایان آفریخداوند را در م

 یآراسته به تخت و جامه و پرده برا ی خانه »احلجله«مه. کد ـ زرـ »:زّر احلجلة«
 رد: کح ین عبارت را به دوگونه تشریتوان ا یماده. البته م کبکعروس. 

 عروس بود.  ی حجله ی پرده ی مهکھمانند د یو برجستگ یمھر نبوت در درشت -۱
 ماده بود.  کبکبسان تخم  یمھر نبوت در درشت -۲

 



 

 

 

 دوم فصل

عـن املـاِء ي�ـوُن يف الَفـالِة مـن  جَل رسـوُل اهللا قال: ُسئِ  ،عن ابن ُعمر )۴ـ ( ۴۷۷
وَّ نُ األرِض وما �َ  باع، فقاَل: وُ�ه من ادلَّ رواه ». ِ� لم َ�ِْمـِل اخلَبَـَث إذا اكَن املاُء قُلَّتَ «اِبّ والِسّ

، وابنُ ماجة. ويف أخر أليب داود:  ، والدارميُّ ، والنسائيّ ، وابوداود، والرتمذيّ فإنَّه ال «أمحدُ

سُ نْ يَ   .)١(»جُ

ه در کسؤال شد  یرامون آبیپ ج خدا د: از رسولیگو ـ بـ ) ابن عمر۴( - ۴۷۷
 ان ویه چھارپاکده شد یپرس ییھا ز از آبیباشد و ن یآب و علف م یب یھا ابانیصحرا و ب

 ییھا ن آبین چنیف ایلکه تکخورند ( یو از آن مکنند   می درندگان در آنھا آمدوشد
 ییھا ن آبیا چنیآر، ویا خیا وضوگرفتن و غسل نمودن با آنھا درست است یست، آیچ
  ؟)ا نجسیاند  کپا

بدان،  یدیدن پلیباشد، به مجرد رس» ُقله«دو  ی ه به اندازهک یفرمود: آب ج امبریپ
 شود.  ینم دینجس و پل

اند. و  ردهکت یماجه روا و ابن ی، دارمی، نسائیث را احمد، ابوداود، ترمذین حدی[ا
ھرگاه آب دو قله باشد، به «فرمود:  ج امبریه پکن آمده یگر از ابوداود چنید یتیدر روا

  ].شود یبدان، نجس نم یدیدن پلیمجرد رس

وانات درنده و یح»: الّسباع« ان.یچھارپا »:ادلواب«آب وعلف.  یابان بیب »:الفالة«

د و یپل ین آبیچن یعنیاست، » لم ينجس«ھمان  یبه معنا »:لم �مل اخلَبَث« یوحش

ه شخص کاست  یبزرگ ی وزهکو سبو یبه معنا» قلّه« یمثن »:قُلّت�«شود.  ینجس نم
 یباشد. و امام شافع یتر میل ۲۵۰بًا معادل یرومند توان حمل آن را دارد، و تقرین

 داند.  یزه آب مکیرا عبارت از پنج مش» �قلت«

نسایی این  ۵۲ح  ۱/۴۶نسایی  ،۶۷ح  ۱/۹۷ترمذی  ،۶۳ح  ۱/۵۱ابوداود  ،۲/۲۷احمد  مسند -١
ح  ۱/۱۷۲ابن ماجه  ،۷۳۲ح  ۱/۲۰۲حدیث را از ابن عمر از پدرش روایت کرده است .، دارمی 

۵۱۷. 
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ـأ مـن بِـرِئ بُضـاَعَة، وَ تَ أ�َ  !قال: قيل يا رسوَل اهللا ،وعن أيب سعيٍد اخلُدرّي  )۵ـ ( ۴۷۸ ضَّ
 
ْ
ُ و� برٌِئ يُل

ُ
إنَّ املـاَء َطهـوٌر ال : «جفقال رسوُل اهللا  ؟وُم الالكب، وانلَّنْتُ ىق فيها احِليَُض، وحل

 .)١(أمحد، والرتمذي، وابوداود، والنسائيّ رواه  .»ُسه يشءيُنَج�ِ�ّ

! جخدا رسول یرد: اکسؤال  ج امبریاز پ ید: فردیگو س ید خدری) ابو سع۵( - ۴۷۸
ه ک یم؟ در حالیریمنوره است] وضو بگ ی نهیدر مد ی[چاه معروف» بضاعه«ا از چاه یآ

ده یگند یزھایھا و چ سگ ی ض و الشهیآلوده به خون ح ی ه پارچهکاست  یآن، چاھ
 شود. یدر آن انداخته م

 ند.ک ید نمیآن را نجس و پل یزیچ چیننده است و ھک کفرمود: آب، پا ج امبریپ
  ].اند ردهکت یروا ی، ابوداود و نسائیث را احمد، ترمذین حدی[ا

ض و یه زن در وقت حک یا پارچه یعنیحائض.  ی خرقه» حيضة«جمع  :»احِليض«

  .یده و بدبویگند یایاش»: انّلنَت «رد. یبه خود گ یقاعدگ

ر یه چاه در مسکن است یا» يُليق فيها« ید: معنایگو یم یبیعالمه ط :»يُليق فيها«
ه کن صورت ینان وارد آن شود، به ایصحرانش ی ان داشت زبالهکه امکبود  ییھا دره

آنھا را ل یخته شوند، سپس سیمردم ر یھا ناف خانهکھا در اطراف و ا نجاسات و زباله
 اندازد. یبه داخل آن چاه ب

، ینیقّلت تعھد د یه مردم از روکرود  یه گمان مکاست  یبه صورت یر راویتعب
ز یار را جاکن یا یچ مسلمانیه ھک یاند، در حال نجاسات را داخل چاه آب انداخته

ن مردم یتر کن و پاین، برتریه بھترک یسانکتوان در مورد  یداند، پس چگونه م ینم
ان یار و عکعوام وخواص آش یه براکاست  یزین چیداشت. و ا ین گمانیاند، چن بوده

 است. 

 »:ۀن و چاه بضاعیث قلتیحد«
نظران  ن علماء و صاحبیآفر و چالش یآب، از مسائل جنجال کیو ناپا کیپا ی مسئله
ل یباره به تفص نیه در اک ین مذاھبینون بوده است، مشھورترکرباز تایاز د یفقه اسالم

 اند، عبارتند از: ردهکبحث 

 ۱/۱۷۴نسایی  ،۶۶ح  ۱/۵۳ابوداود  ،حدیث حسن :و قال ۶۶ح  ۱/۹۵ترمذی  ،۳/۳۱مسنداحمد  -١
 .۳۲۶ح 
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ن گروه ی. ایو داود ظاھری حسن بصر ،ـ لـ شه یمذھب حضرت عا -۱
 یاد) تا زمانیم باشد و چه زکافتد (و آب چه یب یمعتقدند: ھرگاه در آب نجاست

الن خارج نشود، اگر چه اوصاف یرقت و س یعنیخود،  یعیه آب از حالت طبک
ماند  یزه مکیو پا کند، باز ھم پاکدا یر پییغآن (از رنگ و بو و مزه) ت ی گانه سه

شود، مگر  یم نمکو به محض داخل شدن نجاست در آن، به نجس بودن آن، ح
 خارج شود.  یه آب از حالت اصلک یوقت

م باشد و چه کشدن نجاست در آب (چه  : به محض داخلکمذھب امام مال -۲
ر ییاز اوصاف آب، تغ یکیه ک یشود، مگر وقت یم نمکبودن آن، ح اد) به نجسیز
 ند. ک

م باشد، کن باورند: اگر آب ین دو بزرگوار بر ایو امام احمد: ا یمذھب امام شافع -۳
دام از کچ یشود، اگر چه ھ یشدن نجاست در آن، نجس م به محض داخل

شدن نجاست  اد بود، به محض داخلیاگر آب ز یند، ولکر نییز تغیاوصاف آن ن
از اوصاف  یکچ یه ھک یشود، البته به شرط یمم نکبودن آن ح در آن، به نجس

» دو قّله«ن دو بزرگوار ھمان یآب در نزد ا یادیز کو مدار و مال ندکر نییآن تغ
  ].باشد یزه آب مکیه عبارت ازپنج مشکبزرگ است  ی[دو سبو

است،  یکو احمد نزد یز به مذھب شافعیشان نیفه: مذھب ایمذھب امام ابوحن -۴
اد یاگر ز یشود، ول یبا وقوع نجاست در آن، نجس م م باشد،کاگر آب  یعنی

 یم مگر وقتیدھ یبودن آن را نم م به نجسکباشد، به وقوع نجاست در آن، ح
 یتب امام شافعکفه با میتب امام ابوحنکند و تنھا فرق مکر ییه اوصاف آب تغک

 ین و مشخصیادبودن آب، مقدار معیم و زک یه نزد احناف، براکن است یدر ا
مبتال به، محول ساخته  یفه، مدار آن را بر رأیه امام ابوحنکندارد، بل وجود

اد یرا ز یصالح و صاحب ِخرد و تخصص، آب یذ یافراد ھرگاه یعنیاست، 
 شود.  یم یر بر آن جاریثکام آب کدانستند، اح
 یکه اثر نجاست از ک یمعتقد است؛ آب یه وکوسف نقل شده یالبته از امام ابو 

ه اثر نجاست از ک یل است و ھر آبید آن آب، قلیت نمایگرش سرایدی  آن به سو یسو
 ر است. یثکند، کت نیگرش سراید یآن به سو یسو یک

ار یرا اخت )۱۰×۱۰(» ده در ده« ی مردم، اندازه یراحت یمتأخر احناف برا یو فقھا
 ریثکبه طول ده ذرع و به عرض ده ذرع باشد، آب  یه در حوضک یآب یعنیاند.  ردهک
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ن امر یھر چھار مذھب، بر ا یباشد. البته علماء و فقھا یل میمتر از آن آب قلکاست، و 
شود، و  یند، آب نجس مکر ییآب تغ ی گانه از اوصاف سه یکیه اگر کاتفاق نظر دارند 

 ر. یثکا یل باشد و یه آب قلککند  نمی یفرق
نه استدالل ین زمیث عمده در ایش به چھار حدیخو ی هید نظرییاحناف در تأ

 ه عبارتند از:کاند  جسته

 ».املاء ادلائم ثم يتوضأ منه ال يبولّن احد�م يف«ث: یحد -۱

إذا استيقظ أحد�م من منامه فال يغمسّن يده يف اإلناء حيّت يغسلها «ث یحد -۲
 ».ثالثاً فأنّه اليدري أين باتت يده

 زدن سگ. ث شستن ھفت مرتبه ظرف با ولوغ و دھنیحد -۳
ر و عبدالله بن یدر چاه زمزم افتاد، حضرت عبدالله بن زب ،یفرد زنگ یک یبار -۴

ه در چاه ک یده شود، در حالیشکآب چاه  یردند تا تمامکفتوا صادر  ش عباس
شتر از یب یلی، خیا چ شبھهیظاھر نشده بود وآب چاه زمزم بدون ھ یچ اثریھ

 یکچ یاتفاق افتاد و ھ ش ان انبوه صحابهیه در مکبود  ین عملیدو قله بود و ا
 راد نگرفت. یبرآن فتوا، ا ش از صحابه

ه ھدف، کندارد، چرا  یاحناف، تعارض ی هین، با نظریث قلتیقت، حدیو در حق
ه به کصالح و صاحب خرد و تخصص  یاگر افراد ذ یعنیردن نجاست در آب است، کاثر

ه با دو قله آب، اثر نجاست کنند کن حاصل یقیمبتال شوند و  یوقوع نجاست در آب
ز یش از دو قله نیردن طھارت، استفاده از آب بکحاصل  یند، پس براک یت نمیسرا
 ین نوع آب، نجس تلقیا ین صورتیرد، در چنکت یز است. و اگر اثر نجاست سرایجا

 باشد. ینه، اثر نجاست مین زمیدر ا کا در اصل، مدار و مالیشود، گو یم
ن یه بھترکاند  ح دادهیوضت یادیھات زیرا با توج» چاه بضاعه«ث یو احناف حد

از چاه بضاعه، به خاطر مشاھده  ش قت سؤال صحابهیه در حقکن است یه ایتوج
ن چاه در یبر احتماالت وقوع نجاست بود. در واقع ا یه مبتنکنمودن نجاست نبود. بل

از  ش رامک ی بود. صحابه یواقع شده بود و از ھر چھار طرف آن آباد ینین پائیاصل در زم
ه در چھارطرف چاه قرار ک ییھا ند نجاستکه نکشه بودند یدند و در اندیترس ین میا

زد از یر شده و در آن فرو ریل به طرف چاه سرازیا باران و سیداشت بر اثر وزش باد 
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سؤال  ج امبرینجاست و طھارت آب چاه، از پ ی ن احتماالت، در بارهیبر اساس ا رو نیا
 ردند.ک

 ی ن احتماالت نه تنھا برگرفته شده از مشاھدهیاه کد یز چون دین ج آن حضرت
 یاز وساوس و اوھام محض است، برا یه ناشکست بلید نینجس و پل یزھایچ
 مانه جواب داد و فرمود:کیدادن به آن وساوس و اوھام با اسلوب ح انیپا

 »ند.ک ید نمیآن را پل یزیننده است و چک کو پا کآب پا« 
 یعیند باز ھم آب به حالت طبکر ییاوصاف آب تغه اگر کست ین نیث ایمنظور حد 

 ی، شافعکدام از امامان مالکچ یه ھکگردد حال آن  یمانده و نجس نم یباق کخود پا
 سازند.  ید میث را مقین حدیستند و به ناچار ایه قائل نین نظریز بدیو احمد ن

ُب كَ إنا نَرْ  !فقاَل: يا رسوَل اهللا جٌل رسوَل اهللا جُ أَل رَ قال: سَ  ،وعن أيب هر�رة )۶ـ ( ۴۷۹
 ابلَ 

َ
نا بِ وَ َعنا القليَل من املاِء، فإْن تَ ِمُل مَ حَر، و�

ْ
أ  بمـاِء ابَلحـرِ وَ تَ نا، أَ�نَ ِطشْ ه عَ ضَّ

ُ
أ فقـال  ؟ضَّ

هُ : «جرسوُل اهللا  ، والنِّسـائي، وابـن  .»وُر ماُؤه، واحِلـلُّ َميْتَتُـههو الطَّ ، والرتمـذيّ رواه مالـكٌ

 .)١(والدارميّ ماجة، 

 یرد و گفت: اکسؤال  ج خدا از رسول ید: مردیگو س رهی) ابوھر۶( -۴۷۹
م، اگر یدار ین با خود برمیریآب ش کیم و اندیپرداز یا به سفر می! ما در درج خدا رسول

دن ینوش یبرا یم و آبیمان یشود و تشنه م یم، تمام میرین وضو بگیریاز آن آب ش
 ی ن فرد دربارهیم؟ (ایریا وضو بگیم از آب دریتوان یا میماند، آ ینم یمان باقیبرا

و محل  یا مأویه درکن بود ید داشت و علتش ھم ایو ترد کا شیوضوگرفتن با آب در
است و در آن ھر روز ھزاران جانور گرفتار  یشماریب یوانات آبزیجانوران و ح یزندگ

 !)د باشدینجس و پل یستیبا ایرھا، آب دریشوند، لذا در اثر آن مرگ و م یر میمرگ و م
ه در آن مرده ک یننده است و جانورک کو پا کا پایفرمود: آب در ج خدا رسول

 باشد، حالل است. 
 ].اند ردهکت یروا یماجه و دارم ،ابنی، نسائی، ترمذکث را مالین حدی[ا

 ۱/۵۰و قال: حسن صحیح، نسایی  ۶۹ح  ۱/۱۰۰، ترمذی ۱۲کتاب الطھارة ح  ۱/۲۲مؤطا مالک  -١
مسنداحمد  ،۸۳ح  ۱/۶۴ابوداود  ،۷۲۹ح  ۱/۲۰۱، دارمی ۳۸۶ح  ۱/۱۳۶، ابن ماجه ۵۹ح 
۲/۳۶۱. 
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حرام است، در  یکدم کازآنان حالل و  یکدام که ک یرامون جانوران آبزیپ شرح:
 اختالف است:  ینظران فقھ علماء و صاحبان یم

روا  یوانات آبزیر حی، خوردن سایه به جز ماھکن باور است یفه بر ایامام ابوحن

السمك «د (و به اصطالح بدان یآ یا میآب در یه بر روک یا مرده یز ماھیست، و نین
به جز  هکن باور است یبر ا کشود. البته امام مال یز خورده نمیند) نیگو یم» الطايف

 حالل است.  ییایوانات و جانوران دری، تمام حییایدر کخو
 ه عبارتند از: کنه چھار قول نقل شده است ین زمیدر ا یاز امام شافع

 فه است. یامام ابوحن یمطابق تئور یقول نخست و -۱
وانات ی، حرام و سائر حییایدر ک، خوییایپشت، سگ در کقورباغه، تمساح، ال -۲

 حالل است.  یآبز
باشد و ھر  یا حالل میر آن در دریحالل است، نظ کیه در خشک یجانورھر  -۳

باشد،  یز حرام میا نیر آن در دری، حرام و ناروا است، نظکیه در خشک یوانیح
 ز حالل است. یر نداشته باشد، آن نینظ کیه در خشک یوانیو ھر ح

  حالل است. یوآبز ییایوانات و جانوران دریح یعالوه از قورباغه، تمام -۴
قول  ح داده و آن راین چھار قول ترجیان ایرا از م یر امام شافعیقول اخ یامام نوو

 شوافع قرار داده است. » مفيت به«
به جز قورباغه  ییایوانات دریه تمام حکن اعتقاد است یز بر ایحنبل ن و امام احمدبن

 اند.  و تمساح، حالل

:  ج وعن أيب ز�د، عن عبد اهللا بن مسعود أنَّ انليبَّ  )۷ـ ( ۴۸۰ ما يف «قال هل يللَة اجِلِنّ
رواه ابـوداود، وزاد أمحـد، ». ٌة ومـاٌء َطهـورٌ ِيّبَـَ�ْمـَرٌة َط «قال: قلُت: نبيـٌذ. قـال: » ؟إداَوتِك

:وَ تَ والرتمذي: فَ  ، وصحَّ : أبو زيد جمهولٌ أَ منه. وقال الرتمذيّ  .)١(ضَّ

ليلة «در  ج امبریه پککند  می تیرواس  د از عبدالله بن مسعودی) ابوز۷( -۴۸۰

گفتم:  ؟»یش، چه به ھمراه داریخو کوچکرف در ظ«[شب جن] بدو فرمود: » اجلن
 .نندهک کاست پا یزه و آبکیو پا کاست پا ییذ، خرمایذ. فرمود: نبینب

 یث باال از ترمذیو لفظ حد ۸۸ح  ۱/۱۴۷ یترمذ ،۱/۴۵۰مسنداحمد  ،۸۴ح  ۱/۶۶ابوداود  -١
 رده است.کت یبه آن روا یکنزد یث را با الفاظین حدیا یو ۳۸۴ح  ۱/۱۳۵ابن ماجه  ،است.
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ت یرا رواث ین حدیز این یرده است. و احمد و ترمذکت یث را ابوداود رواین حدیا
  .»وضو گرفتذ، یبا نب ج امبریپس پ«اند:  ز افزودهین عبارت را نیاند و ا ردهک

 یباشد] فرد می ثین حدیا یه راوکد [ید: ابوزیث گوین حدیف ایدر تضع یو ترمذ
 مجھول است. 

 .جقال: لم أُ�ْن يللَة اجِلِنّ مَع رسول اهللا  ،عن عبِد اهللا بن مسعود ،عن َعلقمةَ  )۸ـ ( ۴۸۱
 .)١(رواه مسلم

 س ه عبدالله بن مسعودکت است یح از علقمه روایصح یتی) و با روا۸( -۴۸۱
  .»نبودم ج امبریدر حوادث شب جن، من در خدمت پ«گفت: 
  ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

 ج خدا غ بر رسولیار دعوت و تبلک(شب جن) بعد از وفات ابوطالب،  »يللة اجلن« شرح:
 یه به سوکاز م ج امبریرو پ نیه سخت و دشوار شد از اکن مکیفار و مشرک ی هیاز ناح
اسالم  یز بزرگ، به سوکمت فرمود تا مردم را درآن مریعز» طائف«در » اظکع«بازار 

ردند و کب یذکبه دعوت او پاسخ مثبت نگفت و به شدت او را ت یسکند، اما کدعوت 
شد خسته و  یشان جارکمبار یاز پاھاه خون کشان زدند یا آنقدر از پشت سر، سنگ به

 یواد«ه آنرا کدند یرس یه بازگشتند، در بازگشت به محلکم یناراحت از آنجا به سو
از جن  یگفتند، شب در آنجا ماندند و مشغول نماز و تالوت قرآن شدند گروھ یم» جن

 تالوت یھا از خود بودند، صدا ق و تفحص از علت قطع اخبار آسمانیه در صدد تحقک
ن است پس آنھا یاخبار آسمان از ما ھم ده گفتند: علت قطعیرا شن ج امبریقرآن پ

قوم  یمان آوردند و به سویشان ایدند و بدیرا در نماز شن ج امبریتالوت قرآن پ یصدا
 ردند. کاسالم دعوت  یش بازگشتند و آنھا را به سویخو

شود تا نرم شده و سانده یخ کخش یه در آن خرماک یعبارت است از آب»: نبيذ«
 ند. کن یریآب را ش

ف قرار داده یذ را به دو صوت مورد تضعیث وضوگرفتن با نبیحد »مشكاة« ی سندهینو
 است: 
  د وجود دارد.یمجھول به نام ابوز یت، فردیسند روا ی در سلسله -۱

 .)۴۵۰-۱۵۲(ح  ۳۳۳/ ۱مسلم  -١
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در حوادث شب جن در  س ه عبدالله بن مسعودکح ثابت شده یث صحیدر حد -۲
ذ قابل استدالل ین جھت وضوگرفتن با نبیاست از انبوده  ج امبریخدمت پ

 ست. ین

 ینبوده است جا ج ریامیبا پ» يللة اجلن«در  س مسعود ه ابنکن مسئله یاما ا 

 مسعود مرتبه بوده است، و عبدالله ابن یکش از یب يللة اجلن ی ه واقعهکد است چرا یترد
بوده  ج امبریدر خدمت پ گرید یا ھمراه نبوده و در مرتبه ج امبریبا پ یدر شب ،س

ه: کان شده و در آن آمده است یل بیبه تفص يللة اجلن ی واقعه یاست. چنانچه در ترمذ
اطراف  ج امبریدند، پیرس یبود و چون به مقام خاص ج امبریھمراه پ س مسعود ابن

 د و فرمود: یشکرا خط  یو
 ج امبریپس از آن، پ ن جا بمان تا من برگردم.ین خط پا را فراتر نگذار و ھمیاز ا«

؟ فرمود: به یجا بودک! ج خدا رسول یشان گفتم: ایبه ا د:یگو س بازگشت ابن مسعود
دند و من به آنان گفتم: ھر یان رفتم و آنھا از من خواھان زاد و توشه گردینزد جن
 یه گوشتک یا ه نام خدا برآن برده شده است، از آن شماست و به گونهک یاستخوان

ان شماست. و آن ی، علف چھارپایلکافتد و ھر پش یوافرتر داشته باشد در دست شما م
برادران  یز غذاین دو چیرا اید، زیز استنجاء نزنین دو چیبه ما فرمود: با ا ج حضرت

 شما است. یجن
بوده  ج امبریھمراه پ س مسعود ه ابنکور است کات مذیه در رواک یپس در مواضع

ان عرضه یات قرآن را بر جنیآ ج امبریه پکاست  یر از شب جنیغ ییھا است مراد شب
 ی انهیدر م یبوده، ول ج امبریدر اول و آخر وقت با پ س مسعود ا ابنینموده است و 

والله «نبوده است.  یان رفت و با آنھا سخن زد، ھمراه ویبه نزد جن ج امبریه پک ،وقت
 » اعلم
 بر سه قسم است: » ذینب«ه کر شوم کد متذیبا »ذینب«رامون یپ

ق است، وضوگرفتن با ین و رقیریرآور، و نه شکه نه پخته شده، و نه سک یذینب  -۱
 ز است. یبه اتفاق علماء جا یذین نبیچن

خود را از  یالنیه پخته شده و به حالت غلظت درآمده و رقت و سک یذینب -۲
  ست.یبه اتفاق درست ن یذین نبیدست داده، وضوگرفتن با چن
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ست یظ نیرآور و غلکپخته شده و س یق باشد، ولین و رقیریشه ک یذینب  -۳
اختالف نظر وجود  ینظران فقھ ان علماء و صاحبیذ مین نوع نبیرامون ایپ

  دارد.
فه) و جمھور علماء بر یوسف(شاگرد ارشد امام ابوحنی، احمد، ابوی، شافعکامام مال

موجود نبودن آب،  ست و در وقتیز نیوضوگرفتن جا یذیه با چنبن نبکن باورند یا
 یز در قولیفه نیرد، امام ابوحنکمم ید تیه باکذ، وضو گرفت بلیاز نب ین نوعید با چنینبا

ه کن است یا یان ثوریفه و سفیمشھور امام ابوحن کداده است، مسل یه رأین نظریبه ا
 ست. یز نیمم جایوضو گرفت و ت یذین نبید با چنیافتن آب بایدر صورت ن

ه در صورت فقدان آب خالص، کن باور است یبرا یبانین شامام محمد بن حس
 مم زد. یذ وضو گرفت و سپس تین نوع نبید به اینخست با

فه در اواخر عمر یه امام ابوحنکرده است کنقل » عیع الصنایبدا«در  یاسانکعالمه 
نون عدم جواز وضو کرده است. لذا اکقول ائمه ثالثه و جمھور رجوع  یش به سویخو

 چھار امام منقول است.  ی ذ، از ھمهیاز نب
 د: یگو یم» یدرس ترمذ«در  یعثمان یمحمد تق یمفت

رده و کذ] را رفع یث وضوگرفتن با نبیث [حدیاز احناف، اعتراض ضعف حد یبرخ«
ھات یه آن توجکن است یقت این حقیکنند، لکث را ثابت یاند تا صحت حد تالش نموده

فه به طرف قول جمھور ثابت یجوع امام ابوحنه رک یست، و ھنگامیلف نکاز ت یخال
مانند  ین علت محدثانیست به ھمیز نیآم لفکت یھا به جواب یاز چندانیباشد پس ن یم

 .»اند داده یث رأین حدیبودن ا فیضع، به یلعی، و عالمه زیامام طحاو

وعن َكبْشَة بنِت كعب بِن مالك ـ و�نْت حتَت ابِن أيب قَتاَدة ـ أنَّ أبا قَتـادَة  )۹ـ ( ۴۸۲
َ بَْت هل وَضوءاً، فجاءْت ِهرَّ كَ سَ دخَل عليها، فَ  َ�ـْت،  ُب رْشِ ٌة � منه، فأصىغ هلا اإلناَء حـىت رَشِ

: نعـم. فقـال: إنَّ قالْت: فقلُت  ؟!بْنَة أيخإَ� يا َجبِ عْ قالت كبشُة: فرآ� أنُظُر إيله، فقاَل: أ�َ 
افـاِت «قال:  جرسوَل اهللا  رواه  .»إنَّها ليسْت بنََجٍس، إنَّها من الطـوَّافَ� علـي�م أو الطوَّ

، وأمحد، والرتمذي، وابوداود، والنسائي، وابنُ ماجة، والدارمي  .)١(مالكٌ

حسن  :و قال ۹۲ح  ۱/۱۵۳ترمذی  ،۵/۳۰۳مسنداحمد  ،کتاب الطھارة ۱۳ح  ۱/۲۲مؤطا مالک  -١
ح  ۱/۲۰۳دارمی  ،۳۶۷ح  ۱/۱۳۱ابن ماجه  ،۶۸ح  ۱/۵۵نسایی  ،۷۵ح  ۱/۶۰ابوداود  ،صحیح

 .۹مسند شافعی ص ،۷۳۶
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 ـ اح پسر ابو قتاده بودکه در عقد نک ـک عب بن مالکبشه دختر ک) از ۹( -۴۸۲
، آب یش در ظرفی(پدر شوھرم) به نزدم آمد، پس برا س ه گفت: ابوقتادهکت است یروا

دن آب از یآمد و شروع به نوش یا ن اثنا) گربهیختم (تا بدان وضو بستاند، در ھمیوضو ر
ه) ظرف را ک(نه تنھا گربه را از ظرف آب، دور نساخت، بل س آن ظرف نمود، ابو قتاده

 از آن، آب بنوشد.  یو راحت یرد تا گربه به آسانکج ک
ه ک(نم ک یاو نگاه م یبه سو یه با تعجب و شگفتکد یمرا د س د: ابوقتادهیبشه گوک

 یگاه گفت: ا آن !نوشاند) یرد، گربه را آب میخواھد از آن وضو بگ یه مک یچگونه در ظرف
رامون یپ ج خدا گمان رسول ی. گفت: بی؟ گفتم: آرینک یارم تعجب مکا از یبرادرزاده! آ

ھا  ه گربهکد شود) بلیست (تا به دھان زدن آن، آب نجس و پلید نیگربه فرمود: گربه پل
 ند. کپل یه دور و بر شما مکاند،  ار گردندگانیبس ی (چه نر و چه ماده) از زمره

ت یروا یماجه و دارم ، ابنی، ابوداود، نسائی، احمد، ترمذکث را مالین حدی[ا
  ].اند ردهک

اح کبشه در عقد نک یعنیه از ازدواج است، یناکر ین تعبیا:»ايب قتادة اكنت حتت ابن«
 پسر ابوقتاده بود. 

رد. کج کظرف را  :»أصغي«ختم. یآب وضو ر یدر ظرف :» وضوءاً فسكبت هل«

ر و مؤنث کمذ یمبالغه برا ی غهیص» طّوافه«جمع  طّوافات، و طّوافجمع  »:طّوافون«
از زن و مرد  یباشد. و مصداق آن خدمتگذاران یار گردندگان میبس یاست و به معنا

رون یخود در رفت وآمد و داخل شدن و ب یردن، دور و بر آقاک خدمت یه براکاست 
 دن ھستند. کیرفتن، و دور و بر آنھا پل

ار دور و بر انسان یه بسکنیز از لحاظ ایھا ن ه گربهکن است ین عبارت ایمراد از ا
خدمت،  یوسته برایه پکاند  ن خدمتگزارانیمانند ا ند و در رفت وآمد ھستند،کپل یم

 ند.ینما یت به آنھا خدمت میمیچرخند و با صفا و صم یدور و بر آقا م

  ،وعن داود بن صالِح بن دينار )۱۰ـ ( ۴۸۳ 
ُ
ه أنَّ َموالتَها أرَسـعن أ تها بَهر�َسـٍة إىل َل�َِمّ

: أنْ ، فأشارَ �ِّ َص دتُها تُ جَ وَ اع�شة. قالْت: فَ  ٌة، فَ يَ َضعْ  ْت إيلَّ ـا لَ لَـْت منهـا فَ أ�َ ها. فجاءْت ِهرَّ مَّ
قال:  جْن حيُث أ�لَِت الِهرُة. فقالت: إنَّ رسوَل اهللا لَْت مِ التِها، أ�َ ن َص ْت اع�شُة مِ فَ رَصَ نْ إ
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 بفضِلها. وَ تَ �َ  جو�� رأيُت رسوَل اهللا  .»مي�ُ لَ وَّافَ� عَ الطَّ  نَ َجٍس، إنَّها مِ نَ إنَّها ليسْت بِ «
ُ
أ ضَّ

 .)١(اه ابوداودرو
 یه آقا و ولک یه گفت: زنککند  می تی) داود بن صالح از مادرش روا۱۰( -۴۸۳

ل داشت (تا آن یگس ـ لـ شه یحضرت عا یم به سوینعمت من بود، مرا ھمراه با ھل
 م) یشان اھدا نمایرا بد

شان را ی) ایرفتم، ول ـ لـ شه یم را برداشتم و به نزد عاید: (ھلیمادر داود گو
م یرد تا ھلکبه من اشاره  یافتم. ویسبحان  یاز با خدایمشغول نماز و عبادت و راز و ن

م را خورد. چون یاز آن ھل یآمد و برخ یا ن اثناء گربهین بگذارم. در ھمیرا بر زم
ه کرد ک ییاز نمازش فارغ شد، شروع به خوردن از ھمان جا ،ـ لـ  شهیحضرت عا

ار کن یمرا از ا یتعجب و شگفت ،ـ لـ  شهیگربه از آن خورده بود (و چون عا
ار یبس ی ه از زمرهکست، بلید نیگربه پل«فرمود:  ج خدا مشاھده نمود) گفت: رسول

را  ج امبریو خودم پ» ند و در رفت وآمدندکپل یه دور و بر شما مکگردندگان است 
 گرفت.  یمانده بود، وضو م یه از پسخور گربه باقک یه با آبکدم ید

  ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

 یعنینعمت،  یبرده، ول ی نندهکد، آقا، ارباب، آزادیس ،کمال ،»مويل«مؤنث  »:مَوالهتا«

 ـ لـ   شهیعا یم به سوینعمت مادرم بود، او را با ھل یننده و آقا و ولکه آزاد ک یزن
 فرستاد.

رده، درست کنرم  ی له شده، وگندم پخته ی پخته ه از گوشت کآش  ینوع :»هريسة«
نند، ک یرا جدا جدا طبخ مھردو  استخوان، یه گندم و گوشت بکق ین طرینند، به اک یم

زنند تا  یفچه به ھم مکگذارند و با  یآتش م یزند و رویر یگ میبعد آنھا را با ھم در د
 ند.یگو یھم م »میحل«و » سیر«آن را  یخوب پخته ومخلوط شود. در فارس

بودن پسخور گربه،  کوسف، به پای، امام احمد، و امام ابوکمال، امام یامام شافع
فه و امام محمد، یدگاه امام ابوحنیاز منظر و د یاند. ول ، قائلیتیراھکچ یبدون ھ

» یھیت تنزیراھک«ت را یراھکن یشتر احناف، مراد از ایروه است و بکپسخور گربه، م
 دانند.  یم

 .۷۶ح  ۱/۶۱ ابوداود -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٩٠

ه امام ک س رهیث ابوھریبه حد یھیت تنزیراھکاثبات  یفه و محمد برایوامام ابوحن

 رده است، استداللکنقل » سؤراهلرة«در باب » اآلثار یشرح معان«آن را در  یطحاو

 فرمود:  ج امبریه گفت: پککنند   می
 یدر ظرف یا ھرگاه گربه« .»ُطهور االناء اذا ولغ فيه اهلرة أن يغسل مّرة او مّرت�«

  .»دیمرتبه بشوئا دو ی یکآن ظرف را دھان زد، 
 فرمود:  ج امبریه پکاند  استدالل جسته س رهیاز ابوھر یگریز به اثر دیو ن

  »السّنور سبع«
ھا جواز  از صورت یز در نزد احناف، صورتین یھیت تنزیراھکه کد دانست یالبته با

 »والله اعلم«باشد.  یم
  

بما أفَْض وَ تَ : أ�َ جقال: ُسئَل رسوُل اهللا  ،وعن جابر )۱۱ـ ( ۴۸۴
ُ
أ نعم، «قال:  ؟ِت احلُُمرلَ ضَّ

باُع لُكُّ و�ما أفْ  نة«رواه يف  .»هاَضلَِت الِسّ  .)١(»رشح السُّ

م با پسخور یتوان یا میسؤال شد: آ ج خدا د: از رسولیگو س ) جابر۱۱( -۴۸۴
فراتر از آن ی ، حتیفرمود: آر ج امبریم؟ پیری) وضو بگیو اھل یوحش یخرھا(

 د. یریوضو بگ یوانات درنده و وحشیتمام ح د با پسخوریتوان یم

  ].رده استکت یروا» رشح السنة«ث را در ین حدی، االسنة حميخ ی[ش
است، امام  کو سگ) پا ک، پسخور درندگان (به جز خویدر نزد امام شافع

ز پسخور ین کاند. امام مال داده یبودن پسخور درندگان رأ فه واحمد، به نجسیابوحن
 داند. یرا نجس م کپسخور خو یداند، ول یپسخور سگ را نجس نم یدرندگان، حت

هَو وَميمونـُة يف قَْصـعٍة فيهـا  جَل رسوُل اهللا سَ غتَ إقالت:  ،وعن أِمّ ها�ءٍ  )۱۲ـ ( ۴۸۵
 .)٢(رواه النسائي، وابنُ ماجةجِ�. أثَُر العَ 

و ام  ج خدا د: رسولیگو )ج امبریپ ی(دختر عموـ لـ  ی) ُام ھان۱۲( -۴۸۵
ر بود، غسل یه در آن اثر خمکظرف پرآب  یکاز ھردو  ـ لـ  مونهین میالمؤمن

 .۲۸۷ح  ۲/۷۱شرح السنة  ،۸ص  یمسند شافع -١
 .۶/۳۴۲مسنداحمد  ،۳۷۸ح  ۱/۱۳۴ابن ماجه  ،۲۴۰ح  ۱/۱۳۱ نسایی -٢

 

                                           



 ١٩١  ها) آباحکام و انواع ی  ) در باره۷کتاب الطهارة (باب (

ه اوصاف کنبود  یا ر در حد و اندازهیخم یھا ماندهیردند(البته باقک ی(جنابت) م
 ).اندازدیب یالنیا آن را از رقت و سیر دھد و ییآب را تغ ی گانه سه

  ].اند ردهکت یماجه روا نیو ا یث را نسائین حدی[ا

 ر یخم :»العجني«اسه و ظرف بزرگ. ک :»قُصعة«

 





 

 

 

 سوم فصل

ـٍب فـيهم َ�ْمـرو بـُن رَ قال: إنَّ ُعمَر خَ  ،عن �� بن عبد الرَّمحِن  )۱۳ـ ( ۴۸۶
ْ
َج يف َر�

باعُ  !العاص حىت َورَُدوا َحوْضاً. فقال عمرو: يا صاحَب احلوض فقال  ؟هْل تَرُِد حوَضَك الِسّ
ْ  !عمُر بن اخلطاِب: يا صاحَب احلَوض

ُ
ـباِع وتَـرِبْ ال خت ا نَـرُِد ىلع الِسّ رواه علينـا.  دُ رِ نا، فإنَـّ

 .)١(مالك

سواران  از اسب یبا گروھ س د: حضرت عمریبن عبدالرحمن گو ییحی) ۱۳( -۴۸۶
ر یرون شد. (و به مسیز بود، بین س ان آنھا عمرو بن عاصیه در مکا شترسواران) ی(

ده یو بدان وارد شدند (و چون وقت نماز فرا رس یکنزد یخود ادامه دادند) تا به حوض
و  کیاز پاخواستند  یز میرند و نیخواستند با آب آن حوض وضو بگ ین گروه میبود، و ا

 کاز مال س رو) عمرو بن عاص نیند، از اینان خاطر، حاصل نمایآب آن حوض اطم یزیتم
و از آن کنند   می ا درندگان در حوض تو آمد و شدیحوض! آ کمال ید: ایآن حوض پرس

 ید فرمود: ایرا شن س ن سخن عمرو بن عاصیا س نوشند؟ چون حضرت عمر یآب م
گاه ن ی دارنده ه ما دور و کنگو، چرا  یزین مسئله چیرامون این و پکحوض! ما را از آن آ

ز دور و بر ما در رفت و ینھا نم، و آیشو یم. و بر آنھا وارد میبر درندگان در رفت وآمد
گاه یرو، چه ما را از واردشدن درندگان در ا نیشوند (از ا یآمدند، و بر ما وارد م ن آب، آ

ن یه آب اکم، چرا یریگ ین آب وضو میسان است، و ما از ایک، یو چه مطلع نساز یینما
 یحوض، ضررن یدن آنھا از آب ایاد است، و واردشدن درندگان در آن، و نوشیحوض ز

درندگان در آن  ی هیز از ناحین یرساند. و بالفرض اگر نجاست یو طھارت آن نم کیبه پا
از  یکیو کند  نمی تیگرش سراید یآن، به سو یسویکافتد، باز ھم اثر نجاست از یب

توان بر اساس وسواس و اوھام  ین جھت صرفًا نمیدھد، از ا یر نمیاوصاف آن را تغ
 ).ردکم کن حوض، حیبودن آب ا نجسمحض و احتماالت، به 

 ].رده استکت یروا کث را مالین حدی[ا

 وارد شدند. یتا به حوض »:حيت وردوا حوضاً «سواران.  شترسواران و اسب ر�ب:

 .۱۴ح  ۱/۲۳تاب الطھارة ک کمؤطا مال -١
                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ١٩٤

واِة يف قوِل عَمر  ،وزاَد َرز�نٌ  )۱۴ـ ( ۴۸۷ و�ِ�ّ سمعُت رسـوَل اهللا  سقال: زاَد بعُض الرُّ
 .)١(»نِها، وما بيَق فهو نلا َطهوٌر ورَشاٌب طوُ َذْت يف بُ هلا ما أخَ «يقوُل: 

ز ین جمالت را نیت نموده و درآن، ایز رواین» نیرز«ث را ین حدی) ھم۱۴( -۴۸۷
ه گفت: من از کاند  ردهکت یروا س ز از عمرین عبارت را نیان، ایراو یافزوده است: برخ

شان یھا مکش دند و درین آب نوشیه فرمود: آنچه درندگان از اکدم یشن ج خدا رسول
ننده، و ک کو پا کپا یما آب یگذاشتند، برا یختند، از آن آنھاست، و آنچه باقیر

 ن وگواراست.یریش یا یدنینوش

يت ب� مكَة الَّ  َل عن احِلياِض ُسئِ  جأنَّ رسوَل اهللا  :وعن أيب سعيٍد اخلُدرِيّ  )۱۵ـ ( ۴۸۸
باُع والالكُب واحلُُمُر عن  ْهِر منها. فقال: واملدينِة تَرُِدها الِسّ ْت يف بطونِهـا، لَـهلا ما حَم�َ«الطُّ

 .)٢(رواه ابن ماجة .»ونلا ما َ�رَبَ َطهورٌ 

 یزگکیرامون طھارت و پایپ ج خدا د: از رسولیگو س ید خدری) ابوسع۱۵( -۴۸۸
ان و ینه واقع است و درندگان و چھارپایه و مدکان میه مکسؤال شد  ییھا آب حوض

 ییھا ن آبین چنیف ایلکه تکنوشند ( یو از آن مکنند   می و شدھا، در آنھا آمد  االغ
 ییھا ن آبیا چنیآر؟ ویا خیا وضوگرفتن و غسل نمودن با آنھا درست است یست؟ آیچ
 ؟)ا نجسیاند  کپا

دند یھا نوش ن حوضیھا از آب ا ان، و االغیفرمودند: آنچه درندگان، چھارپا ج امبریپ
و  کپا یما، آب یگذاشتند، برا یآنھاست، و آنچه باق ختند، از آنیشان ریھا مکو در ش

ان یه در مک ییرھایھا و غد رھا و تاالبیھا وآبگ ن حوضیننده است (مسلمًا آب چنک کپا
رفتند و به فرض داخل شدن  یر به شمار میثکم آب کاند در ح نه واقع بودهیه و مدکم

شود،  یم نمکس بودن آنھا حان در آنھا، به نجیدرندگان و چھارپا ی هیاز ناح ینجاست
  ).ندکر نییاز اوصاف آب آن، تغ یکچ یه ھک یالبته به شرط

 ].رده استکت یماجه روا ث را ابنین حدی[ا

اِب  )۱۶ـ ( ۴۸۹  ِسلوُ تَ ، قال: ال َ�غْ س ،وعن عمَر بِن اخلَطَّ
ْ
ِس مُ ا باملاِء ال ه يُـَشمَّ ورُِث ؛ فإنَـّ

 .)١(رواه الدارقطني .الرَبََص 

 .رواه رزین -١
 .۵۱۹ح  ۱/۱۷۳ابن ماجه  -٢

 

                                           



 ١٩٥  ها) آباحکام و انواع ی  ) در باره۷کتاب الطهارة (باب (

حرارت و  ی لهیمًا به وسیه مستقک ید: با آبیگو س عمر بن خطاب) ۱۶( -۴۸۹
 ین آبیردن با چنک ه غسلکد، چرا ینکشود، غسل ن ید گرم مین خورشیزّر  ی اشعه

 خواھد آورد. یرا در پ» یسیپ«
  ].رده استکت یروا یث را دارقطنین حدی[ا

د یتابان خورشن و یزّر  ی حرارت و اشعه ی لهیه به وسک یآب»: مشّمسـماء الـال«
 گرم شود. 

ص« پوست بدن  ید بر رویسف یھا هکه در اثر آن، لک یپوست یماری. بیسیپ :»الربَ
از پوست بدن و پررنگ شدن  یرنگ شدن قسمت یا بیدشدن یه با سفکشود  یدا میپ

 شود. یاطراف آن، بر فرد مبتال مشخص م یھا قسمت

 .»الماء المسخن«باب  ۴ح  ۱/۳۹ی دار قطن -١

 

                                                                                                       





 

 

 

 ) ۸باب (
دن یزه گردانیکشستن و پا ی باره در

 ها  یدیها وپل نجاست



 

 

 

 اول فصل

�م؛ َب اللكُب يف إِناِء أحـدِ إِذا رَشِ : «جقال: قال رسوُل اهللا  ،عن أيب هر�رة )۱ـ ( ۴۹۰
 فَ 

ْ
ه سَ ل

ْ
ـ«ويف روايةٍ ملسلم قـال:  متفق عليه. .»ّراٍت بَع مَ يَْغِسل عـورُ طُهُ لَ كم إِذا وَ فيـهِ  غَ إِنـاءِ أحـدِ

لَه سبعَ مَ الكَ  نَّ بِ لبُ أنْ يغسِ ، أُوالهُ اتٍ ابِ رَّ  .)١(»الرتُّ

از ظروف  یدر ظرف یفرمود: ھرگاه سگ ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱( -۴۹۰
  ).شود کز و پاید (تا خوب تمید ھفت بار آن ظرف را بشوئیشما، آب خورد، با

 گر از مسلم آمده است: ید یتیاند و در روا ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدیا
ه سگ درآن با ک یاز شما، زمان یکیردن ظرف ک کپا ی قهیفرمود: طر ج امبریپ

د با یبا د و بار اول آن،ید ھفت بار آن را بشوئیه باکن است یزبان خود، آب خورد، چن
 باشد.  کخا

لغ« شرح:  ان ظرف آب خورد. یسگ با زبان از م »:وَ

و احمد، ھفت بار شستن ظرف، واجب است  یدر نزد امام شافع »:اَوالهّن بالرتاب«
ردن کزیار دارد، ھمانند تمیه در اختک یفه، بنابر دالئلیدگاه امام ابوحنیاز منظر و د یول

است و شستن ھفت بار،  یافکادرار، مدفوع، خون و شراب، سه بار شستن ظرف 
 شتر است.یب یزگکیمحمول بر استحباب و پا

د است، یو احمد، پسخور سگ، نجس و پل یفه، شافعیبه ھر حال در نزد امام ابوحن
ست واز پسخور آن، ظرف نجس ی، پسخور سگ نجس نکدر نزد امام مال یول
دن سگ، یسیاثر لم ھفت بار شستن ظرف بر ک، حکدگاه امام مالیگردد، البته از د ینم
 است.  یم تعّبدکح

ن بار، با یبار شسته شود و در نخست ه ظرف، ھفتکث مسلم آمده است یدر حد
 ز شود. یتم کخا

ح  ۱/۱۲۰، ابن ماجه ۶۳ح  ۱/۵۲ یی)، نسا۲۷۹ -۹۰(ح  ۱/۲۳۴، مسلم ۱۷۲ح  ۱۰/۲۷۴ی بخار -١
م کطھور أحد«یت دوم و روا ۲/۲۴۵مسنداحمد  ،تاب الطھارةکاز  ۳۵ح  ۱/۳۴ ک، مؤطا مال۳۶۴
 .۷۱ح  ۱/۵۷، ابوداود )۲۷۹-۹۱ح ( ۱/۲۳۴اند.، مسلم  دهرکن بزرگواران نقل یرا ا...» 
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تواند  یفراوان م یھا یترکبه خاطر داشتن با که خاکامروز ثابت شده است 
ن یاز ب ردن مواد آلوده وک هیار آنھا تجزکه کھا  یترکن باین ببرد، ایھا را از ب یآلودگ

ه از ھوا و نور آفتاب کم کن و اعماق یھاست، معموًال در سطح زم بردن انواع عفونت
 اند  نند، فراوانکتوانند استفاده  یبھتر م

ر یا بدن انسان پس از مردن، زیوانات و یح یھا ه الشهک یل ھنگامین دلیبه ھم
باشد، در مدت  یھا م نیزم یه روک یگوناگون ی ن مواد آلودهیدفن شود، و ھمچن کخا

 یانون عفونت از ھم متالشکھا،  یترکبا ی ه شده و بر اثر حملهیتجز یوتاھکنسبتًا 
 گردد.  یم

مبدل به  یوتاھکن در مدت یزم ی رهکنبود،  کت در خاین خاصیمسّلم است اگر ا
ر یدارد و تأث» یکوتیب یآنت«ه مواد یشب یتیخاص کشد اصوًال خا یانون عفونت مک یک

 اد است. یالعاده ز ھا فوق روبیکن مشتکآن در 
تواند  یھاست و م یآلودگ ی ن برندهیه از بکست ینه تنھا آلوده ن کپا کن خایبنابرا

 یعنیه آب، حّالل است، کن تفاوت ین آب شود، با ایجانش ین نظر تا حدودیاز ا
 ،ر نمونهیش است. [نفسک روبیکم کخا یبرد، ول یرده و با خود مکھا را حل  روبیکم
  .]۵۰۸ص ۳ج

ه در اثر کھستند  یا حلقه یھا روبیکھا و م رمک یز دارایھا ن قت سگیو در حق
مبتال  کیار خطرنایبس یماریشوند و انسان را به ب یتماس با آنھا، به انسان منتقل م

 یه حتکز ثابت شده ین یه اغلب با مرگ ھمراه است، از لحاظ طبّ کسازند  یم
ھا و  رمکن نوع یو وزن از مبتال بودن به ا ھا از لحاظ حجم ن سگیتر کوچک
 ستند. یمحفوظ ن یا حلقه یھا روبیکم

ه کاست  یرو به منظور حفظ بھداشت و سالمت وجود، بر انسان الزم و ضرور نیاز ا
ه کند یت و پرورش نمایترب یان را طورکودکند وک یبا سگ، خوددار یاز تماس و باز

س یه سگ دست آنان را لکد و اجازه ندھند از اختالط و تماس با سگ اجتناب ورزن
چ وجه درست یان دور باشد و به ھکودک یط گردش و بازید سگ از محیه باکدھد، بل

د یبا یلّ کو به طور خورد  می ه انسان درآن غذاکغذا بخورد  یه سگ در ظرفکست ین
 انسان نداشته باشند. یبا محل آب و غذا یا چ رابطهیھا ھ سگ
 کیآن از علم پزش ی لهیه بوسکاسالم است  یگر علمیاز معجزات د یکین ھم یا

 گرفته است.  یشیپ
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مختلف و  یھا یماریه سگ عامل انتشار بکرده کشف ک یبه تازگ کیعلم پزش
ن مسائل در آن روز یاز ا ج امبریپ گفتن قت سخنیانتقال آنھا به انسان است. و در حق

نه ین زمیدر ا یا مردم اطالع قابل مالحظه به وجود آمده بود و نه کیه نه علم پزشک
شان یه سخنان اکنیو ا ج امبریت پیاست بر صداقت و حقان یا داشتند، خود گواه زنده

 است.  ییخدا یوح ی برگرفته شده از سرچشمه

، �َ  :قال ،وعنه )۲ـ ( ۴۹۱ عرايٌبّ
َ
: ج اَل يف املسجِد، فتناوهل انلَّاُس. فقال هلم انلـيبُّ بَ قاَم أ

ـتُ �اً من مـاٍء ـ فإِنَّمـا بُِعثْـ َسْجًال من ماٍء ـ أو َذنوُ وهِل وا ىلع بَ �قُ ُه وَهرِ وْ َدعَ « ِ
�ن، ولـم م ُميرَسِّ

ِ وا ُمعَ تُبَعثُ   .)١(رواه البخاريّ  .»�نرسِّ

را فرا  یت اسالمیه تربکن (ینش هیباد ید: فردیگو یم س رهی) ابوھر۲( -۴۹۱
ستاد و در مسجد ادرار یمردم) ا یجلورو،  نینگرفته بود، سخت ادرارش گرفت، از ا

امد آن سخت ین منظره و پیافته بودند، از ایپرورش  یت اسالمیه بر تربکرد. مردم (ک
نند کنترل خود را از دست دادند و) خواستند (با خشونت با او رفتار کبه تنگ آمدند و 

 ج امبریپ ید. ولننکار منع کن یشند و او را از اکور شوند و بر سرش داد  و) به او حمله
بر  آب ید) و سطلینکد (و ادرارش را قطع نیبه آنان فرمود: او را به حال خود بگذار

 ر. ید، نه سختگیا خته شدهیر برانگیگ ه شما آسانکد، چرا یزیادرارش بر یرو
  ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

فتناوهل «سطل بزرگ پر آب  »:َذنو�اً من ماء«دلو بزرگ پر آب. »: َسجًال من ماء«
 نند. کرا از ادرارنمودن در مسجد منع  ییمردم خواستد آن مرد روستا :»انّلاس

، جقال: بينما �ُن يف املسجِد مـَع رسـول اهللا  ،وعن أ�ٍس  )۳ـ ( ۴۹۲ ، إِْذ جـاء أعـرايٌبّ
ال : «ج : َمـْه َمـْه. فقـال رسـوُل اهللاجوُل يف املسجد. فقـال أصـحاُب رسـوِل اهللا بُ فقاَم �َ 
ِ دَ ىّت وه حَ �ُ رَتَ �َ ». ُعوهُ وه، دَ تُْزِرمُ  إِنَّ هـذه املسـاِجَد ال «اعُه، فقـال هل:  باَل، ثـمَّ إِنَّ رسـوَل ا�َّ

ِ لُ تَْص  الِة، وقَ َذِر؛ إِنَّما � ذِلِ ٍء من هذا ابَلوِل والقَ يَش ُح ل ِر اهللا، والصَّ
ْ
أو كمـا ». راَءِة الُقرآنِ ك

ابن  ،۵۶ح  ۱/۴۸ یینسا ،۱۴۷ ح ۱/۲۷۵ یترمذ ،۳۸۰ح  ۱/۲۶۳ابوداود  ،۲۲۰ح  ۱/۳۲۳ بخاری -١
ا به صورت ین بزرگواران یاز ا یث را برخین حدیو ا ۲/۲۳۹مسنداحمد  ،۵۲۹ح  ۱/۱۷۶ماجه 

 .یا به صورت طوالنیاند  ردهکمختصر نقل 
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ٍو مـن مـاٍء، فَسـنَّه عليـهدَ ِم، فجـاَء بِـوًال من القجُ َر رَ . قال: وأمَ جقال رسوُل اهللا 
ْ
متفـق  .ل

 .)١(عليه

م یدر مسجد بود ج امبریه ھمراه با پکن اثنا ید: در ھمیگو س ) انس۳( -۴۹۲
ستاد و شروع به یمردم ا ین آمد و در جلوینش هیو باد ییروستا یناگھان مرد

 ردن در مسجد نمود.کادرار
امد آن ین منظره و پیافته بودند، از ایپرورش  یت اسالمیبر تربه ک( ج امبریاران پی

ست، ینترل خود را از دست دادند و بدو) گفتند: َمه َمه [باز اکار به تنگ آمدند و یبس
د تا ادرارش را تمام ید و اجازه دھیفرمود: او را به حال خود بگذار ج امبریپ ].ستیباز ا

 ند.ک
رد، کردند، تا ادرارش را تمام کش ی، رھاج خدا رسولز بر اساس فرمان ین ش صحابه

 ی ستهین مسجدھا، شایش فراخواند و بدو فرمود: ایخو یاو را به سو ج امبریگاه پ آن
اد خدا یر و کذ یه مساجد براکست، بلید، مانند: ادرار و نجاسات نیف و پلیثک یزھایچ

 فرمودـ  ج امبریه پکا چنان یاند ـ  و تالوت قرآن ساخته شده
سطل  یکز یاورد. آن مرد نیآب ب یرا دستور داد تا سطل یمرد ج  امبریسپس پ

 خت.یادرار آن مرد ر یآب آورد و آن را برجا
  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدیا[

ادرار  »:التُزرموه«باشد.  می ستیست، باز ایباز ا :یاسم فعل است و به معنا :»َمه َمه«

د و یپل یزھایچ :»الَقذر«ند. کد تا آن را تمام ید و به او اجازه دھینکرا بر او قطع ن

ادرار او  یآب را بر جا :»فَسنَّه عليه«ھا.  یدیگر پلی، مدفوع و دکل: چرینجس، از قب
 ه، آن را بپاشد. کآن یخت بیر

د تا در رکامر یی ختن آب بر ادرار آن مرد روستایبه ر ج امبریقت پیدر حق
 که خشکنیشد تا ا ین شتاب شود، واگر محل نجاست به حال خود رھا میشدن زم کپا

 د: یگو یم س عمر شد. چنانچه ابن یم کن برود، باز ھم پایشود و اثر نجاست از ب

 ،۱۴۸ح  ۱/۲۷۶ترمذی  ،)۲۸۴-۹۹(ح ۱/۲۳۶مسلم  ،۲۱۹ح  ۱/۳۲۲بخاری به صورت مختصر  -١
و دارمی نیز این حدیث را به صورت مختصر نقل  ،۳/۱۱۰مسنداحمد  ،۵۴و  ۵۳ح ۱/۴۷نسایی 

 .۷۴۰ح  ۱/۲۰۵کرده است 

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٢٠٢

تُدبر زمان رسول اهللا، فلم ي�ونوا يرّشون و تُقبلو املسجد اكنت الالِكب تبول يف«
ردند و ک یھا در مسجد ادرار و رفت و آمد م سگ ج امبریپدر زمان «. ]ی[بخار »شيئاً 

 .»ختندیر نمی یزیبر محل ادرارشان چچ گاه یھ
ت نداشت، کھمانند مساجد ما فرش و مو ج امبریه مسجد پکد دانست یالبته با

ھا در آنجا در رفت وآمد  ز سگین یگ و شن بود، وگاھی، فرشش ریه مسجدالنبکبل
 زدند.  یبودند و دور م
ن، دستور داد تا ھر چه یشدن زم کل و شتاب در پایتعج یبرا ج خدا پس رسول

شود، آب بپاشند تا  یه در مسجد مشاھده مک یگریا ھر نجاست دیادرار و  یتر بر جا عیسر
 ز گردد.ین تمیزم یدن آب بر رویان برود و با پاشیو رنگ آن نجاست از م یاثر و بو

ن یه زمکث، معتقدند ین حدیو امام احمد، با استدالل از ا ک، امام مالیامام شافع
 یه عالوه از جارکن باورند یاحناف بر ا یشود. ول یم کساختن آب پا یفقط با جار

شود، چنانچه  یم کن پایز، زمین نیشدن زم کو خش یبردار کساختن آب، از راه خا

از ابوجعفر صادق، محمد ه ک »َز�ُة االرض يُبسها«ث یو حد ر شد،که ذک» الِكب«ث یحد

 ن مطلب است. یموجود است، دال بر ا »مصنف ابن ايب شيبة«فه و ابو قالبه، در یبن حن
مانند آن، توجه  یگریث دیث و احادین حدیا یام واقعیو پ یبه ھر حال، ھدف اصل

بھداشت و سالمت و نظافت و  ی به مسئله ج امبریپ ی العاده ار فوقیت بسیاد و اھمیز
انات و وضع که نظافت، با توجه به امکاست، و روشن است  کیت پای، و رعایزگکیپا

متفاوت با  یفیتعر ،ش گر صحابهین و دیراشد یا عصر خلفایو  ج امبریمردم در عصر پ
ما، به جھت وجود  ی مساجد زمانه یما دارد و برا ی نظافت و بھداشت در زمانه

 تر است.  شتر و الزمینظافت آنھا، ب تیت در رعاید اھمکیمناسب، تأ یانات بھداشتکام

، جمـرأٌة رسـوَل اهللا إ ْت ألَ َسـ: قالـت ا،ل ب�ـرٍ  أيب بنـِت  أسماءَ  وعن )۴( – ۴۹۳
ُم مـن أرَ  !فقالت: يـا رسـوَل اهللا !فقالت: يا رسوَل اهللا أيـَت إِحـدانا إذا أصـاَب ثوَ�هـا ادلَّ

ُم مـن احلَيضـِة إِذا أصـاَب ثَـ«فقال رسـوُل اهللا:  ؟عُ صنَ احلَيَْضِة، كيف تَ  وَْب إِْحـداُ�نَّ ادلَّ
تَ فَ 

ْ
َ  مَّ ، �ُ ْقرِْصهُ ل

َ
 .)١(متفق عليه». ِلّ فيهَص تِلُ ُحه بماٍء، ثمَّ نَض تل

 ۱/۲۵۴ یترمذ ،۳۶۱ح  ۱/۲۵۵ابوداود  ،)۲۹۱-۱۱۰ح ( ۱/۲۴۰مسلم  ،۳۰۷ح  ۱/۴۱۰ بخاری -١
 .۶/۱۴۲مسنداحمد  ،۵۳۶ح  ۱/۱۷۸ابن ماجه  ،۲۹۵ح 
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ای  :پرسید ج از پیامبر گوید: زنی ش ) اسماء دختر حضرت ابوبکر۴( – ۴۹۳
چه کار  ،شود می ملوثآلوده و  حیض! وقتی لباس یکی از ما زنان به خون ج خدا رسول

 باید بکند؟ و چگونه باید آن را پاک نماید؟ 
آلوده شد، باید اثر خون  حیضیکی از شما به خون  ی فرمود: ھرگاه جامه ج پیامبر

(منجمد شده) را با سر انگشتان خویش بمالد سپس آن را آبکشی کند و آب بر روی آن 
 از بخواند. نم ،تواند) در آن شود و می بریزد (آنگاه لباس پاک و تمیز می

 اند]  [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

تْقرِْصه«
ْ
شده، اثر خون منجمد و  ملوثحیض خویش را که به خون  ی باید جامه :»فل

 رد کند و از میان ببرد. ن را با سر انگشتان ُخ و آ  خشک شده

ملوث شده، پس از مالش با  حیضخون به باید جامه را که  :»تلنضُحه بماءٍ «
 کشی کند، تا خوب تمیز شود.  بر روی آن آب بپاشد و آن را آب ،انگشتان

کننده را به  که اشیای نجس و پلید و نجس ج و پیامبراکرم ألدر حقیقت خداوند
و تنھا  دان کردن آنھا را نیز به ما یاد داده و چگونگی پاک کیفیتاند  ما معرفی کرده

و فرامین  رو و پیروان اوامر سلمانان واجب است، این است که دنبالهچیزی که بر ما م
ھای دقیق و نورانی نبوی، و احکام و دستورات  م و آموزهیتابناک خداوندی، و تعال

ھای دینی  ھا و توصیه اوامر و سفارش ی و اجراکننده ،آفرین شرعی بخش و سعادت تعالی
 خدا باشیم. 

که پاک شوند، الزم است، طوری شسته  ی اینبدین جھت، بعضی از نجاسات برا
یکی  این نجاسات که باید خوب پاک شوند، ی شوند که اثرات آنھا از بین برود از جمله

است که در حدیث باال به کیفیت و چگونگی  حیضکردن لباس آغشته به خون  پاک
 ید. دآشنا ش ،کردن آن پاک

وَب.  ،وعن ُسليماَن بِن �سارٍ  )۵( – ۴۹۴ قـال: سـألُت اع�شـَة عـن الَمـِ�ّ يُصـيُب اثلَـّ
الِة، وأثُر الَغْسِل يف ثَ خرَ يَ وِب رسوِل اهللا، �َ نُت أغِسلُه من ثَ فقالت: كُ  متفـق و�ِـه. ُج إِىل الصَّ

 .)١(عليه

ح  ۱/۱۵۶نسایی  ،۳۰۳ح  ۱/۲۶۰ود ابودا ،)۲۸۹ -۱۰۸(ح ۱/۲۳۹، مسلم ۲۳۰ح  ۱/۳۳۲بخاری  -١
 .۶/۱۴۲مسنداحمد  ،۵۳۶ح ۱/۱۷۸ابن ماجه  ،۲۹۵
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پیرامون لباسی که به منی ـ  ل ـ از عایشه  :گویدس  سلیمان بن یسار )۵( – ۴۹۴
 ؟)کردم؟ (آیا پاک است یا نجسسؤال شود،  می ملوثآلوده و 

بود  می ج خودم منی را که بر لباس پیامبر در پاسخم گفت: معموالً  ـ ل ـ عایشه 
رفت،  برای انجام نماز بیرون می ج کردم. و وقتی پیامبر شستم و تمیز می خوب می

 ی همطور در جا ھنوز آثار (تری و نم آب) بر روی لباسش نمودار بود (ولی ایشان ھمین
  .نمود) خشک نشده، نماز اقامه می

 .[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کردند]

 وِب رسـولِ قالت: كنُت أفُْرُك الَم�َّ مـن ثَـ ،عن اع�شةَ  ،امٍ وَهمَّ  األسودَ  وعن )۶( – ۴۹۵
 .)١(رواه مُسلم. جاهللا 

 :گفت ـ ل ـ  که عایشهکنند   می روایت ـ  ب ـ  »ھمام«و  »اسود« )۶( – ۴۹۵
خوب  ،بود می ج بسیار خشک و غلیظ) را که بر لباس پیامبر(آب منی  ، منمعموالً 

 تراشیدم تا از روی جامه، پاک و پراکنده شود.  می
 ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

 تا پراکنده شود. دمتراشی منی را از روی جامه می :افرک

 .)٢(فيه �ِّ َص يُ  مَّ �ُ  :وفيه �وه اع�شة عن واألسود علقمة �روايةو )۷( – ۴۹۶
نیز ھمانند ـ  ب ـ دیگر از مسلم به نقل از علقمه و اسود  در روایتی )۷( – ۴۹۶

 این عبارت نیز است:  ،نقل شده که در آن ـ  ل ـ ازعایشه  ،روایت باال
تا از روی جامه پاک و  متراشید خوب می ،بود می ج [من منی را که بر لباس پیامبر

 خواند.  در آن نماز می ج پراکنده شود] سپس پیامبر
نظران فقھی،  در میان علماء و صاحب ،نجاست و طھارت منی ی درباره شرح:

 اختالف نظر وجود دارد: 

ح ۱/۲۶۰به نقل از ھمام و نیز ابوداود  ۳۷۱ح  ۱/۲۵۹ابوداود  )،۲۸۸-۱۰۶(ح  ۱/۲۳۸مسلم  -١
ح  ۱/۱۵۶نسایی به نقل از ھمام  ،۱۱۶ح  ۱/۱۹۸ترمذی به نقل از ھمام  ،به نقل از اسود ۳۷۲
و به نقل از  ۵۳۷ح  ۱/۱۷۱ابن ماجه به نقل از ھمام  ،۳۰۰ح  ۱/۱۵۶ود و به نقل از اس ۲۹۸

 .۶/۲۱۳و به نقل از اسود  ۶/۱۳۵مسنداحمد به نقل از ھمام  ،۵۳۹اسود ح 
 .)۲۸۸-۱۰۵(ح  ۱/۲۳۸مسلم  -٢

 

                                           



 ٢٠٥  ها...) ی شستن و پاکیزه گردانیدن نجاست ) در باره۸کتاب الطهارة (باب (

قائل به طھارت و پاکی  ش عباس، امام شافعی و امام احمد حضرت ابن عمر، ابن
 منی ھستند.

 ش زیادی از صحابه ی انس، و عده ،ابوھریره ،شهی، عابن ابی وقاصو حضرت عمر، سعد 
 که مالک، بر این باورند وری، امام اوزاعی، امام ابوحنیفه، و امامثسفیان  :و از میان فقھا

 نجس و پلید است. منی مطلقاً 
چه تر، پاک است و واجب  و امام شافعی، عقیده دارد که منی چه خشک باشد

نیست که شسته شود، ولی شستن بھتر است. و استدالل امام شافعی، ھمان حدیث 

نمودن اشیای نجس متفاوت  احناف بر این باورند که روش پاک .باشد می »م� كفر«
شستن ضروری است و در بعضی  ،نمودن است، در برخی جاھا، برای تطھیر و پاک

 مواضع، ضروری نیست. 
 شدن، بسان زمین پاک خشک ی این است که به وسیله »پنبه«روش تطھیر  چنانچه

 »فرک«ھای حصول طھارت از منی این است که  ھمینطور یکی از روش ،گردد می
گیرد که منی خشک و  [مالیده و خراشیده] شود. و این روش به شرطی صورت می

 :گوید در حدیثی میـ  ل ـ غلیظ شده باشد چنانچه عایشه 

[سـنن  .»اكن يا�سا وأغسله إذا اكن رطبا إذا جم� من ثوب رسول اهللا ـكنت أفرك ال«
 ]  ۱۵ص  ۱آثار السنن ج  ،۱۲۵ص  ۱دارقطنی ج 

کردن منی در زمانی که رقیق و تر باشد، فقط شستن است و استدالل  اما روش پاک
غسل «شماری است که پیرامون  نظران فقھی، احادیث بی احناف و دیگر علما و صاحب

 آمده است.  »منی
که جواز فرک [مالیدن و خراشیدن است البته در اینجا، این نکته نیز قابل توضیح 

لباس، بر اثر منی] در آن وقت درست بود که منی دارای غلظت بود، لیکن از زمانی که 
ت، چه منی اند که در ھمه حاال رقت منی شیوع پیدا کرد، احناف این فتوا را داده

چه تر، واجب است که شسته شود. چنانچه شوافع نیز بر این باورند که  خشک باشد و
 تر است.  شستن منی در ھمه حاالت چه منی خشک باشد و چه تر، بھتر و شایسته
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عـاَم إِىل غٍ� لـم يأُ�ـِل الطَّ �نَّها أتَْت باٍب هلا َص  :نَص ِ�  بنِت  ،قيٍس  أمِّ  وعن )۸( – ۴۹۷
َحه، ولـم َضـنَ َداع بمـاٍء �َ و�ِه، فَ يف ِحْجِره، فباَل ىلع ثَ  جَسه رسوُل اهللا لَ أجْ ، فَ جرسوِل اهللا 

هيَ 
ْ
 .)١(متفق عليه .غِسل

 ی روایت است که وی پسربچه ـ ل ـ  محصنقیس دختر  از ام )۸( ۴۹۷ 
آن را پیش  کرد، و خورد و از شیر مادرش تغذیه می نمی شیرخواری داشت که ھنوز غذا

شیرخوار  ی آن پسربچه ج پیامبر ).برد (تا برای او دعای خیر و برکت نماید ج پیامبر
ادرار کرد  ج آن حضرت ی را در دامن خود نشاند.(مدتی نگذشت که آن پسر) بر جامه

درخواست آب کرد و  ج را به ادرار آلوده و ملوث گرداند، پیامبر ج ھای پیامبر و لباس
 ،آن را (خوب) نشست (و در شستن آن یآن بچه پاشید ول ر محل ادرارمقداری آب را ب

  ).مبالغه ننمود، بلکه به غسل خفیف اکتفا کرد
  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

شیوه و روش طھارت و  ی نظران فقھی و اسالمی، درباره علماء و صاحب شرح:
  :شیرخوار با ھمدیگر اختالف نظر دارند ی کردن ادرار پسر بچه پاک

شیرخوار،  ی امام شافعی، امام احمد و امام اسحاق به عوض شستن ادرار پسربچه
دانند. ولی امام ابوحنیفه  کافی می راپاشیدن و ترشح مقداری آب بر محل ادرار آن بچه 

 پسر ادرارند که شستن ر) امام مالک و سفیان ثوری، بر این باو،(و تمام فقھای کوفه
است، البته  یالزمو شیرخوار، ضروری  ی شیرخوار نیز ھمانند ادرار دختربچه ی بچه

فرق این است که درطھارت و شستن ادرار پسربچه، مبالغه و خویشتن را به تکلیف و 
بلکه غسل و شستن خفیف  ،الزم و ضروری نیست ،انداختن مانند ادرار دختر سختی

را که در احادیث آمده است، به  »رش«و یا  »نضح«ماء کافی است، و این گروه از عل
 اند.  شستن خفیف معنی کرده

شیرخوار، نظریه و دیدگاه تمام علماء این است که  ی البته پیرامون ادرار دختربچه
شستن آن ضروری و الزامی است و علت فرق میان ادرار پسر و دختر، این است که 

 شیرخوار است.  ی تر از ادرار پسربچه متعفن تر و ی شیرخوار، غلیظ ادرار دختربچه

 ۱/۱۰۴ یترمذ ،۳۷۴ح  ۱/۲۶۱ابوداود  )،۲۸۷ -۱۰۳ح ( ۱/۲۳۸مسلم  ،۲۲۳ح  ۱/۳۲۶ بخاری -١
 کمؤطا مال ،۷۴۱ح  ۱/۲۰۶ یدارم ،۵۲۴ح  ۱/۱۷۴ابن ماجه  ،۳۰۲ح  ۱/۱۵۷ یینسا ،۷۱ح 
 .۳۵۰/ ۶مسنداحمد  ،تاب الطھارةکاز  ۱۱۰ح  ۱/۶۴

 

                                           



 ٢٠٧  ها...) ی شستن و پاکیزه گردانیدن نجاست ) در باره۸کتاب الطهارة (باب (

رسیدن  غلیظ و متعفن نیست، البته پس از به اتمام، و ادرار پسربچه تا بدین حد
ماند، و  دوران شیرخوارگی (که ھمان دو سال باشد) ھیچ فرقی میان دختر و پسر باقی نمی

 .داست، شسته شوباید لباسی را که به ادرار ھر کدام از آن دو آلوده و ملوث شده 

هاُب اِال  غَ إِذا ُدبِ «يقول:  جقال: سمعُت رسوَل اهللا  ،ا� بن عبَّاٍس عبد وعن )۹( – ۴۹۸
 .)١(رواه مسلم». فقد َطُهرَ 

 :شنیدم که فرمود ج خدا از رسول :ـ گوید بـ  عبدالله بن عباس )۹( – ۴۹۸
نمودن از آن) پاک  پیرایی شود، (برای استفاده و پوست ھر پوست (مرداری) که دّباغی«

  .»دشو و پاکیزه می
  ].است ه[این حدیث را مسلم روایت کرد 

کردن و پیراستن  پاک .دباغت :»دبغ« .پوست ناپیراسته و دباغت نشده :»اهاب«

کردن و پرداخت کردن  اش پاک کسی که پیشه .پیرا پوست :»دبّاغ« .پوست حیوانات
  .پوست حیوانات است

َق : قال ،وعنه )۱۰( – ۴۹۹ ، جْت، فَمرَّ بهـا رسـوُل اهللا فماتَ  �ِشاةٍ، لَميمونةَ  موالةٍ  ىلع تُُصِدّ
َم «، فقالوا: إِنَّها َميْتَـٌة، فقـال: »!م بهْعتُ وه، فانتَفَ تُمُ غْ ذُ�ْم إِهابَها فَد�َ َهالَّ أخَ «فقال:  إِنمـا ُحـِرّ

 
ْ
 .)٢(متفق عليه». لُهاأ�

المال به  بیت ی گوسفندی از صدقه :ـ گوید بـ عباس عبدالله بن  )۱۰( – ۴۹۹
بخشیده شد که بعدھا  )ج (ھمسر گرامی پیامبرـ  ل ـ منین میمونه ؤالم ام کنیز

 مردار گشت. 

 ۷ یینسا ،۱۷۲۸ح  ۴/۱۹۳ یترمذ ،۴۱۲۳ح  ۴/۳۶۴ابوداود  ،)۳۶۶ -۱۰۵(ح  ۱/۲۷۷مسلم  -١
 یدارم ،ارةتاب الطھکاز  ۱۷ح  ۲/۴۹۸ کمؤطا مال ،۳۶۰۹ح  ۲/۹۳ ابن ماجه ،۴۲۴۱ح  ۱۷۳/

 .۱/۲۱۹مسنداحمد  ،۱۹۸۵ح  ۲/۱۱۷
نسایی  ،۴۱۲۰ح  ۴/۳۶۵ابوداود  )،۳۶۳-۱۰۰ح ( ۱/۲۷۶مسلم  ،۱۴۹۲ح  ۱/۳۵۵بخاری  -٢

، موطا مالک کتاب ۱۹۸۸ح  ۲/۱۱۸دارمی  ،۳۶۱۰ح  ۱۱۹۳/ ۲ابن ماجه  ،۴۲۳۶ح  ۷/۱۷۲
 .۱۶ح  ۲/۴۹۸الصید 
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چرا پوستش را دباغت و  :بدین گوسفند مردار افتاد و فرمود ج روزی گذر پیامبر
چطور ، استاین گوسفند مردار  :پوست پیرایی نکردید تا از آن استفاده نمایید؟ گفتند

 باشد.  میفقط خوردن گوشت آن حرام  :فرمود ج ؟ پیامبر!توان از آن استفاده کرد می
  ].اند و مسلم روایت کرده بخاری[این حدیث را 

مـا  مَّ َكها، ُ�ـنا َمْسـغْ َد�َ قالت: ماتَْت نلا شاٌة، فَ  ،جانليِبّ  زْوِج  َسوَْدةَ  وعن )۱۱( – ۵۰۰
 .)١(رواه البخاريِزنلا نَنِْبُذ فيه حىت صاَر َشّناً. 

 :گوید )ج ھمسر گرامی پیامبرـ ( ل ـ منین سوده ؤام الم )۱۱( – ۵۰۰
پیرایی کردیم و از آن  پوستش را دباغت و پوست ،رو گوسفندی از ما مردار گشت، از این

تا تبدیل  درست کردیم نبیذساختیم وآنقدر از آن استفاده نمودیم و در آن  ای مشکیزه
 به مشکی کھنه و تکیده شد. 

 کرده است]  تروای بخاری[این حدیث را 

نّاً «  گویند.  به مشک کھنه و تکیده می ،شن :»شَ
دباغی  ی پیرایی شود، به وسیله دباغی و پوست ،وقتی پوست حیوان مردار شرح: 

 توان از آن کرد.  ای می گردد و ھر استفاده چه ظاھر و چه باطنش تمیز می
و چه حیوانات  گوشت تمام حیوانات، چه حیوانات حالل تالبته باید دانست که پوس

ظاھر و باطن آنھا پاکیزه  ،دباغی ی به وسیله ،حرام گوشت، به جز پوست خوک و سگ
توان در آن مایعات و غیرمایعات مانند حبوبات و غیره را ریخت و از آن  شود و می می

 استفاده نمود. 
 امام ابوحنیفه، شافعی و احمد بر این باورند که دباغی ظاھر و باطن پوست را پاک

و  نبیذتوان از آن در مایعات و غیر آن، استفاده کرد و در آن آب، روغن،  و میکند  می
و کند  می را پاک تغیره جای داد. ولی امام مالک معتقد است دباغی ظاھر پوس

توان مایعات  ، و نمی کار برد، مثل نھادن حبوبات در آن توان آن را در غیر مایعات به می
 را در آن ریخت. نبیذاز قبیل روغن، آب و 

 .۶/۴۲۹مسنداحمد ، ۴۲۴۰ح  ۷/۱۷۳یی ، نسا۶۶۸۶ح  ۱۱/۵۶۹ی بخار -١

 

                                           



 

 

 

 دوم فصل

مـا، يف ِحْجـر ب يلع، بـنُ  احلُس�ُ  اكنَ : قالت ،احلارِث بنِت  بُلابةَ  عن )۱۲( – ۵۰۱
بَْس ثَ إ، فباَل ىلع ثو�ِه. فقلُت: جرسوِل اهللا 

ْ
عْ ل

َ
إِنَّمـا «ِط� إِزارََك حىت أغِسلَُه، قـال: و�اً، وأ

َكر نىْث، وُ�نَْضُح مْن بْوِل اذلَّ
ُ
 .)١(رواه أمحد، وابوداود، وابن ماجة». يُغَسُل مْن بَْوِل األ

در دامان  ،ـ بـ  حسین بن علی :ـ گوید لـ  حارثلبابه دختر  )۱۲( – ۵۰۱
ملوث  شان را به ادرار آلوده و بود که بر لباس ایشان ادرار کرد و جامه ج پیامبر

ای دیگر بپوشید، و شلوار خویش را (که به ادرار  گفتم: جامه ج به پیامبر .گردانید
 ملوث شده) به من دھید تا آن را بشویم. 

ولی برای پاک  .شود شیرخوار) شسته می ی( گمان ادرار دختر بچه بی :فرمود ج پیامبر
  .شیرخوار) کافی است که روی آن، آب پاشیده شود ی ( و تمیزکردن ادرار پسربچه

 ]اند. ماجه روایت کرده این حدیث را احمد، ابوداود و ابن[

وِل يُغَسُل من بَ «قال:  ،ْمِح السَّ  أيب عن ،والنسايئ ،داود أليب روايةٍ  و� )۱۳( – ۵۰۲ 
 .)٢(»اجلار�ِة، وُ�َرشُّ مْن بوِل الُغالمِ 

 )ج (خادم پیامبر »سمح ابو«در روایتی دیگر ابوداود و نسائی از  )۱۳( – ۵۰۲
ولی  شیرخوار) شسته شود ی ( ادرار دختر بچه« :فرمود ج که پیامبرکنند   می روایت

 .»آن، آب پاشیده شود یشیرخوار) کافی است که رو ی( کردن ادرار پسربچه برای پاک
و فقھای  ثورینیز بیان شد، مسلک امام ابوحنیفه، امام مالک، سفیان  چنانچه قبالً 

 ی شیرخوار، ھمانند ادرار دختر بچه ی کوفه این است که شستن ادرار پسر بچه
ار ھمانند شیرخو ی کردن ادرار پسربچه البته در پاک ،شیرخوار الزم و ضروری است

 بلکه شستن خفیف کافی است.  دختربچه، مبالغه ضروری نیست
آمده به خاطر  »رش«و  »نضح«ھای هو امام ابوحنیفه، احادیثی را که در آنھا واژ

  .به شستن خفیف، معنی کرده است اینکه با روایات دیگر مطابقت پیدا نماید

 .۶/۳۳۹، مسنداحمد ۵۲۲ح  ۱/۱۷۴، ابن ماجه ۳۷۵ح  ۱/۲۶۱ابوداود  -١
 .۵۲۶ح  ۱/۱۷۵ابن ماجه  ،۳۰۴ح  ۱/۱۵۸نسایی  ،۳۷۶ح  ۱/۲۶۲ابوداود  -٢
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نَعِلـه م بِ ىِطَء أحـُد�ُ إِذا وَ «: جقـال: قـال رسـوُل اهللا  ،وعن أيب هر�ـرةَ  )۱۴( - ۵۰۳
اَب هل َطهُ األذَ   .)١(رواه ابوداود. والبن ماجة معناه». ورٌ ى، فإنَّ الرتُّ

ھرگاه یکی از شما با کفش « :فرمود ج پیامبر :گوید س ابوھریره )۱۴( – ۵۰۳
آن  لگد کرد و )ھمچون مدفوع انسان و سرگین حیوان(نجس و خویش، بر چیزی پلید 

 .»کند له نمود (ناراحت نباشد، چرا که) خاک آن را پاک می ،زیر پا را
 تماجه نیز روای و به ھمین معنی ابن .[این حدیث را ابوداود روایت کرده است

  ].نموده است

طِيـ ،لمةَ سَ  أمِّ  وعن )۱۵( – ۵۰۴
ُ
 يف املـاكن ، وأميِشـُل َذيْـِ� قالْت هلا امرأٌة: إ� امرأٌة أ

، وأمحد، والرتمذي. وابوداود ». ُره ما بعَدهُ هِّ ُ�َط : «جالَقِذر. قالْت: قال رسوُل اهللا  رواه مالكٌ

براهيمَ بنِ عبد الرمحن بن عوف دٍ إلِ  .)٢(والدارميُّ وقاال: املرأةُ أمُّ ولَ

 :ال کرد و گفتؤس )ج ـ (ھمسر گرامی پیامبر لسلمه ـ  از ام زنی )۱۵( – ۵۰۴
 مثلکنم و از محلی که نجاست و پلیدی ( ھستم که پایین دامنم را دراز می یمن زن

حال شما بفرمائید که (کنم؟  در آن ھست، عبور می )سرگین حیوانو مدفوع انسان 
 ج پیامبر :گفت ـ لـ  ام سلمه )تکلیف من چیست؟ چگونه باید آن را پاک کنم؟

 کند.  آن را پاک و تمیز می )آنچه بعد از نجاست است (یعنی خاک:فرمود
و ابوداود و دارمی نیز این  .اند روایت نموده ترمذیاحمد و  ،این حدیث را مالک[

ابراھیم بن  »لدَو  اّم «اند: آن زن سؤال کننده،  اند و گفته حدیث را روایت کرده
  ].عبدالرحمن بن عوف است

اند و  ویل نمودهأنظران اسالمی و دینی، این حدیث را ت علماء و صاحب شرح:
در  نجاستی که به آنھا چسبیده باشد، ،مسلم است »و کفش موزه«پیرامون  :اند گفته

بدن و  ی شود، ولی درباره آن، پاک و تمیز می یرو شدن اثر برخورد با خاک و کشیده
تمام علمای دینی و  .لباس و جامه، چنین چیزی ممکن و متصور نیست و جسم

 .۳۸۵ح  ۱/۲۲۷ابوداود  -١
ابوداود  ،۱۴۳ح  ۱/۲۶۶ترمذی  ،۶/۲۹۰مسنداحمد  ،۱۶ح  ۱/۲۴مؤطا مالک کتاب الطھارة  -٢

 .۷۴۲ح  ۱/۲۰۶دارمی  ،۵۳۱ح  ۱/۱۷۷ابن ماجه  ،۳۸۳ح  ۱/۲۶۶
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اورند که پلیدی و نجاستی که بر آنھا افتاده، اگر تازه و تر نظران فقھی براین ب صاحب
 .باید شسته شوند باشد حتماً 

اند: اگر نجاستی بر روی لباس و  آید که علما گفته البته این سؤال در اینجا پیش می
شسته شوند، حال آنکه در این حدیث، از دامن لباس، بحث به  یا جسم باشد، باید حتماً 

دیث تصریح شده که دامن لباس نیز در اثر برخورد با زمین پاک میان آمده و در ح
 گردد؟!  می

کننده،  اند این است که سؤال بھترین پاسخی که برخی از علماء به این حدیث داده
یقین نداشت که دامن او ملوث و آلوده به نجاست و پلیدی بوده است، بلکه وی در 

نمود که به جھت عبور و مرور از اماکن  باره دچار توھم و وسواس شده و تصور می این
ماند و بدان ملوث  ھای آن مصون و محفوظ نمی آلوده به نجاست، لباس وی از نجاست

زدایی و به جھت اینکه این توھم و  به خاطر توھم ج رو آن حضرت از این ،گردد می
 کند.  زمین مسیر، دامن را پاکیزه می :فرمود وسواس را از میان ببرد

ت ساسؤال از آلودگی محیط به نجا صرفاً  ،کننده سؤال ی انگیزه :که اند گفتهو نیز 
ھای کوچک گل و الی بود که ھنگام راه  بلکه ھدف اصلی وی، سؤال از قطره نبود

و چنانچه در کتب فقھی نیز به ثبت  افتد ھا، بر دامن می رفتن در معابر و خیابان
ظر شرع مقدس اسالم، بخشیده شده و و من ھایی از دیدگاه چنین قطره رسیده؛ این

 باشد. معاف می
کننده، فقط به این مسئله اکتفا  برای اطمینان خاطردادن به سؤال ج ولی پیامبر

زمین پاک نیز سخن گفت، تا شک و تردید و  ی به وسیله شدن دامن نکرده، بلکه از پاک
 توھم و وسواس او برطرف شود.

عـن لُـبِْس ُجلـوِد  ج� رسوُل اهللا قال: نَ  ،َكرٍِب وعن الِمقداِم بن معدي  )۱۶( - ۵۰۵
كُ  باِع، والرُّ  .)١(رواه ابوداود والنسائيوِب عليها. الِسّ

کردن  از به تن ج خدا رسول :گوید س کرب بن معدی مقدام )۱۶( – ۵۰۵
چه بر ) و از نشستن بر آنھا (...نگ ولپ ببر، یوس ،شیر :ھای درندگان (مانند پوست
 چه بر زین اسب) نھی کرد.  و زمین

 ].اند ی روایت کردهینسا ،[این حدیث را ابوداود

 .۴۲۵۵ح  ۷/۱۷۶نسایی  ،۴۱۳۱ح  ۴/۳۷۳ابوداود  -١
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ساَمةَ  بن الَمليِح  أيب وعن )۱۷( – ۵۰۶ 
ُ
 ن� عن ُجلودِ  :جانليِبّ  عن أبيه، عن ،أ

فْ باع. السِّ  : أنْ تُ ، والدارميُّ َ رواه أمحد، وابوداود، والنِّسائي. وزاد الرتمذيُّ  .)١(شرتَ

از  ج که پیامبرکند  می بن اسامه از پدرش روایت ابوالملیح )۱۷( – ۵۰۶
ھای درندگان (چه برای پوشاک و چه برای نشستن که از آنھا  نمودن از پوست استفاده

  .فرش و گستردنی تھیه شود) نھی فرمود
نیز این  و ترمذی و دارمی .اند ابوداود و سنائی روایت کرده ،این حدیث را احمد

 : اند د و این عبارت را نیز افزودهان نمودهحدیث را روایت 
ھا تھیه گردد و  ھا و گستردنی ھای درندگان که از آنھا فرش از پوست ج پیامبر«

 .»نھی فرمود برآنھا نشسته شود،

ـَن جُ َمـ�َ  ِرهَ ه َكـ�نَّ  :الَمليح أيب وعن )۱۸( – ۵۰۷ رواه الرتمـذيُّ يف كتـاب باِع. لـوِد السِّ

ه جَ ». جامعه«من  باعِ السِّ  ودَ لُ جُ  هَ رِ اللّباسِ بلفظ كَ   .)٢(دٌ يِّ وسندُ
از ابو الملیح روایت است که وی پول حاصل از خرید و فروش  )۱۸( – ۵۰۷

 دانست.  را ناخشنود و بد می ھای درندگان پوست

اینگونه  )که سندش جید و خوب است( »كتاب اللباس«ی در مذھمین حدیث را تر
  :روایت کرده است

 .»آمد خوشش نمی ،ھای درندگان از پوست، ابو الملیح«
 :را به دو صورت تشریح کرد ج توان نھی پیامبر می از مجموع این سه روایت شرح:

پیش از  ،ھای درندگان نھی تحریمی باشد. و این در صورتی است که از پوست  -۱
پیرایی شوند، استفاده گردد، چرا که قبل از دباغی،  آنکه دباغت و پوست

باشند، از این جھت  گوشت و مردارند، نجس می درندگان چون حرامھای  پوست
ھای درندگان برای پوشاک و نشستن بر  نمودن پوست از استفاده ج پیامبر

ھایی،  آنھا، قبل از دباغی به صورت تحریم، نھی فرمود، چرا که چنین پوست
 باشند.  می س و پلیدجن

و  ۱۷۷۱ح  ۴/۲۱۲ترمذی  ،۴۲۵۳ح  ۷/۱۷۶نسایی  ،۴۱۳۲ح  ۴/۳۷۴ابوداود  ،۵/۷۴مسنداحمد  -١
 .۱۹۸۳ح  ۲/۱۱۷دارمی  ،۱۷۷۰ح  ۴/۲۱۲با اندکی زیادت نیز به روایت آن پرداخته است. 

  به روایت آن پرداخته است.» ثمن«ترمذی بدون ذکر  ۴/۲۱۲ترمذی  -٢
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و  مغرور و قدرتمندان خودخواهنھی تنزیھی و ارشادی باشد. چون ثروتمندان  -۲
ھایی که از پوستین درندگان تھیه شده، به  از چنین لباس بین، غالباً  خودبزرگ

نشینند که از پوست این  ھایی می ھا و بر گستردنی و بر فرشکنند   می تن
کشیدند و از  با این کار، ثروت خود را به رخ دیگران می وحیوانات فراھم آمده 

  .رندب این کار لذت می
مسلمانان پرھیزگار و با ایمان را که افق فکرشان از این مسائل برتر و  ،ج پیامبر

ھا و  سنجند، از اینکه از چنین لباس باالتر است و شخصیت را با معیار زر و زور نمی
کشان و متکبران  ھای گرانبھا و قیمتی استفاده کنند و خویشتن را به گردن فرش

ھای  تا با استفاده از پوست نھی فرمود دی و تنزیھیتشبیه کنند، به صورت ارشا
 و غرور و خودخواھی نشوند. تخوَ درندگان، دچار تکبر و نِ 

آنھا از  ،اند در حقییقت در عصر ما نیز، ثروتمندان مغرور، گرفتار جنون ثروت خویش
ھوار ابرند، از این که سوار مرکب ر لذت می این که ثروت خود را به رخ دیگران بکشند

درنده (چون ببر و  حیوانات گرانبھای ھای پوست تن شوند و به قیمت خود گران
از میان  ھای گرانبھا بنشینند و قیمت و فرش ھای گران پلنگ) کنند و بر زین یوس

نوایان بگذرند و گردوغبار بر صورت آنھا بیفشانند و تحقیرشان کنند،  پابرھنگان و بی
 کنند. احساس آرامش خاطر می

کردن ثروت عظیم خود پیدا  چون راھی برای خرج ،افراد مغرور و خودخواه اینگونه
ھای  ای از کاسه کوزه آورند، مجموعه ھای خیالی می کنند، رو به سوی ارزش نمی

ای از این تابلوھای  ھای گرانبھا، و گاه مجموعه ی قدیمی را به عنوان عتیقه شکسته
ھای قدیمی و مانند آن را که  ، اسکناسای از تمبرھای پستی یا حتی مجموعه رنگ و بی

ترین کاالھا در قصر و کاخ  به عنوان باارزش ھا و یا قرون گذشته است متعلق به سال
 کنند. خود جمع آوری می

حتی از معلم و پزشک و دارو  ترین زندگی ھستند و دارای مرفه ،گاه حیوانات آنھا و
نزدیکی آنھا در بدترین شرائط ھای مظلومی در  گیرند در حالی که انسان بھره می

اند، نه پزشکی بر بالین آنھا حاضر  و یا در بستر بیماری ناله سر دادهکنند   می زندگی
ایگی دیوار به سآنکه در ھم حالخوابند،  نه میسھا گر شود و نه قطره دارویی، شب می

 خبرند. دیواراین افراد ثروتمند مغرور و از خدا بی
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ائل برتر و باالتر است و سمن که افق فکرشان از این مؤولی افراد پرھیزگار و م
ھا را در امکانات  سنجند و ھیچ وقت ازرش گاه شخصیت را با معیار زر و زور نمی ھیچ

آمیز ثروتمندان لبخند  ھای جنون گونه نمایش و پیوسته بر اینکنند  نمی مادی جستجو
ھرگز در مقابل زرق و شمارند،  را حقیر و کوچک می ازنند و آنھ تمسخرآمیز می

دھند و از  ھای دنیا، استقامت خویش را از دست نمی انگیز و زینت ھای ھیجان برق
ایستند، در  مردانه می، ھا دھند و در برابر محرومیت خویش صبر و شکیبایی به خرج می

 ی مردانه در بوته و مرد و آورند ان و ثروتمندان مغرور، سر فرود نمیسمقابل ناک
ی الھی، آزمایش مال و ثروت و ترس و مصیبت، ھمچون کوه پا برجا ھا آزمایش

 ایستند. می
چنین کسانی لیاقت کسب رضایت و خشنودی خدا را دارند و این چنین  !آری

پا بزنند و به آنھا به  معنای ثروتمندان پشت تا به مظاھر پوچ و بی کسانی لیاقت دارند
  .الشعاع ثروت و پول آنھا قرار نگیرند تحت بنگرند و ھرگز نگاه تحقیرآمیز و تمسخرگونه

نه تحریمی) مسلمانان پرھیزگار به صورت ارشادی ( ج بدین خاطر است که پیامبر
تا از مظاھر ثروتمندان مغرور، و خودخواھان متکبر، فاصله کند  می و با ایمان را توصیه

 گونه اھمیت و توجھی نکنند. ھا ھیچ بگیرند و بدان
این نیست که مسلمانان  از این احادیث ج ت که مراد پیامبرالبته باید دانس

توانند از  درندگان، استفاده نمایند و یا نمی ی شده ھای دباغت توانند از پوست نمی
 ،با این دستور خویش ج ھای خداوندی بھره گیرند، بلکه پیامبر زینت ھا و پاکیزگی

بینی و  خواھی و خودبزرگو پلید تکبر و غرور، نخوت و خود ثخواھد نھال خبی می
م با أای تو خودمحوری را از قلوب و نفوس مسلمانان بخشکاند و آنھا را به زندگی

 سازد.  نآرامش، تواضع و فروتنی، خشوع و خضوع و ایثار و فداکاری رھنمو
ھا و  خواھی از پاکیزگی توانند به شرط دوری از تکبر و خود پس مسلمانان می

) استفاده ...ھا و ھا، شیرینی ھا، میوه ھا، پوشاک خوراکیھمچون ھای الھی ( زینت
 فرماید: می ج نمایند، چرا که پیامبر

دور از خودپسندی و تکبر و اسراف، بخورید، بنوشید، صدقه کنید و بپوشید زیرا « 
 .»اش ببیند حق تعالی دوست دارد تا اثر نعمتش را بر بنده

 



 ٢١٥  ها...) ی شستن و پاکیزه گردانیدن نجاست ) در باره۸کتاب الطهارة (باب (

وا عُ فِ نتَ أْن ال تَ : «جنا كتاُب رسوِل اهللا أتا: قال ،ُعَكيْمٍ  بن اهللا عبد وعن )۱۹( – ۵۰۸ 
ِة بإِهاب، وال َعَصٍب  نَ مِ 

، وابنُ ماجة». الَميْتَ ، وابوداود، والنِّسائيّ  .)١(رواه الرتمذيُّ

به نزدمان  ج خدا ای از طرف رسول نامه :گوید س کیمعبدالله بن عُ  )۱۹( – ۵۰۸
حیوانات مردار (قبل از دباغت و آمد که در آن این مسئله قید شده بود که از 

 شان. عصبد و نه از یئشان استفاده نما نه از پوست )پیرایی پوست
  ].اند کرده تماجه روای ائی و ابننس، ابوداود، ترمذی[این حدیث را 

ز ین »یپَ «به معنای  و ،بدانھا بازبسته است ،عصب که حس و حرکت :»عصب«
پیرایی حیوان مردار،  دباغی و پوست مراد حدیث این است که پیش از باشد. می

شدن ظاھر و باطن  حل پاک ای از آن درست نیست، چرا که تنھا راه گونه استفاده ھیچ
باشد،  شان حالل است یا حرام، دباغی می حیوانات مردار، اعم از آنھا که گوشتپوست 

ست و فقط دباغت است که فضالت و چیزھایی که باعث فساد و پوسیدن و بوگرفتن پو
 گرداند.  برد و ظاھر و باطن پوست را برای استفاده تمیز و پاک می گردد از بین می می

ِة إِذا َع جبُلـوِد الَميْتَـَر أْن �ُْسـتَْمتَ أمَ  جرسوَل اهللا  أنَّ  ا،ل ،اع�شةَ  وعن )۲۰( – ۵۰۹
، وابوداودُدبَِغت،   .)٢(رواه مالكٌ

ھای  گاه پوستھرفرمان داد که  ج خدا ـ گوید: رسول لـ  عایشه )۲۰( – ۵۰۹
مردم از آنھا استفاده نمایند (چرا که وقتی  پیرایی شدند حیوانات مردار، دباغی و پوست

پیرایی، چه ظاھر و چه باطنش  دباغت و پوست ی به وسیله ،حیوان دباغی شدپوست 
  .امور زندگی بھره گرفت) توان از آن در گردد و می تمیز و پاک می

  ].اند مالک و ابوداود روایت کرده[این حدیث را 

وَن شـاًة هلـم رُّ ْن قُـر�ِش َ�ُـجاٌل مِ رِ  جىلع انلَّيِبّ  َمرَّ : قالْت  ،ميْمونةَ  وعن )۲۱( – ۵۱۰
قالوا: إِنَّها َميْتٌة. فقـال رسـوُل اهللا: ». ْذتُم إِهابَهالو أخَ : «جمثَل احِلماِر، فقال هلم رسوُل اهللا 

 .)١(رواه أمحد، وابوداود». ُرها املاُء والَقَرُظ هِّ ُ�َط «

 ،۴۲۵۱ح  ۷/۱۷۵نسایی  ،۴۱۲۷ح  ۴/۳۷۰ابوداود  ،حدیث حسن :و قال ۱۷۲۹ح  ۴/۱۹۴ترمذی  -١
 .۳۶۱۳ح  ۱۱۹۴/ ۲ابن ماجه 

ابن  ،۴۲۵۲ح  ۷/۱۷۶نسایی  ،۴۱۲۴ح  ۴/۳۶۸ابوداود  ،۱۸ح  ۲/۴۹۸مؤطا مالک کتاب الصید  -٢
 .۳۶۱۲ح  ۲/۱۱۹۴ماجه 
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تنی چند از مردمان قریش، در حالی از  :ـ گوید لحضرت میمونه ـ  )۲۱( – ۵۱۰
کشیدند و این  عبور کردند که روی زمین گوسفندی مردار را می ج کنار پیامبر

ھای جانبی) بسان االغ (در  آمدگی در اثر آماسیدگی و ورم و انتفاخ و بر(گوسفند مردار 
 بزرگی و ضخامت) شده بود. 

گفتند: آخر این ؟ »نمودید کاش از پوستش استفاده می«بدانھا فرمود:  ج پیامبر
و  »آب« گمان بی« :فرمود ج مردار شده است (چگونه از آن استفاده نمائیم؟) پیامبر

پیرایی پاک  دباغی و پوست ی یعنی به وسیله(گرداند  و پاک می آ ن را تمیز »ظَر قَ «
 .»)شود می

  ].اند [این حدیث را احمد و ابوداود روایت کرده

ظُ ال رَ  است.  »قرظة«مفرد آن  برگ درخت سلم، که با آن پوست را دباغی کنند، :قَ

پیرایی فقط  این نیست که دباغی و پوست ج البته باید دانست که ھدف پیامبر
توان فضالت و چیزھایی که باعث فساد و  یمنحصر در ھمین دو چیز است، بلکه م

دیگر دواھا و داروھا و وسائل گیاھی  ی به وسیله راگردد  پوسیدن و بوگرفتن پوست می
ھای معمول و  در این حدیث فقط به یکی از شیوه ج و پیامبر .از بین برد ،آن نیز رو غی

گاه ھدفشان انحصار  پیرایی اشاره کرده است و ھیچ متداول آن زمان در دباغت و پوست
ھای پوست پیرایی دیگر که  توان از روش بلکه می و تحدید در ھمین شیوه نبوده است

نمودن از  معمول و متداول است، از قبیل استفاده مناطق یز در برخیندر این زمان 
 در دباغی بھره گرفت. ،خورشید و وسایل گیاھی و غیر آن ی خاکستر، حرارت و اشعه

جاَء يف غزَوِة تَبوَك ىلع أهِل  جقال: إِنَّ رسوَل اهللا  ،َسلمَة بن الُمَحِبّق وعن )۲۲( - ۵۱۱
ِدباُغهـا «إِنَّهـا َميْتـٌة. فقـال:  !أَل املاَء. فقـالوا هل: يـا رسـول اهللاسَ ٌة، فَ لَّقَ عَ بيٍت، فإِذا قِْر�ٌة مُ 

 .)٢(رواه أمحد، وابوداود». ورُهاَطهُ 

به ساکنان و  ج ربدر جنگ تبوک، گذر پیام :گوید س بن حمبق ةسلم )۲۲( – ۵۱۱
ای آویزان است، از  هزشان) مشکی خانه ی و دید که (در دروازه ای افتاد مردمان خانه

ه از پوست حیوان زآخر این مشکیج  خدا رو از آنھا آب طلبید. گفتند: ای رسول این

 .۴۲۴۸ح  ۷/۱۷۴نسایی  ،۴۱۲۶ح  ۴/۳۶۹ابوداود  ،۶/۳۳۴مسنداحمد  -١
 .۴۲۴۴ح  ۷/۱۷۴ لشه نسایی به نقل از عای ،۴۱۲۵ح  ۴/۳۶۸ابوداود  ،۳/۴۷۶مسنداحمد  -٢

 

                                                                                                       



 ٢١٧  ها...) ی شستن و پاکیزه گردانیدن نجاست ) در باره۸کتاب الطهارة (باب (

بنده نیست که باشد (لذا شایسته و زی پیرایی) می از دباغت و پوستپس مردار (البته 
 شما از آن آب بنوشید). 

 .»پوست مردار است ی کننده پاک ،دباغی«فرمود:  ج پیامبر
 ].اند [این حدیث را احمد و ابوداود روایت کرده

تبوک در رجب سال نھم ھجری، یعنی یک سال پس از  ی غزوه :»تبوک ی غزوه«
دار بودند و  درختان سایه ھا رسیده، و فتح مکه به وقوع پیوست که ھوا بسیار گرم، میوه

آب و علف، و دشمنان متعدد و فراوان و تا  مسلمانان با مسافتی طوالنی و بیابانی بی
از حرکت به  شیپ ج خدا به رو بودند و به ھمین دلیل بود که رسول دندان مسلح، رو

ر تا این که از ھر نظکنند   می سو حرکت مسلمانان اطالع دادند که به چه منظور و کدام
 .است »شام«و  »القری وادی«و تبوک جایی در میان  ،آمادگی نمایند

 .آویزان و معلق ی مشکیزه .آویزان :»معلقة« .مشک :»قربة«

 





 

 

 

 سوم فصل

إِنَّ نلـا طر�قـاً  !قالت: قلُت يا رسوَل اهللا ،عن امرأٍة من ب� عبد األْشَهل )۲۳( – ۵۱۲
لَ «ُل إِذا ُمِطرنا؟ فقال: فعَ إىل املسجد ُمنْتَنًة، فكيَف نَ 

َ
» ؟ُب منهـايَـها طر�ٌق � أطْ عدَ يَس بَ أ

 .)١(رواه ابوداود». فهذه بهذه«قلُت: بَ�. قال: 

گفتم: ای  ج به پیامبر :گوید »عبداالشھل بنی« ی زنی از طائفه و تیره )۲۳( – ۵۱۲
ما به سوی مسجد راھی بدبو و متعفن و محلی پر نجاست و پلیدی ! برای ج خدا رسول

کنیم) حال شما بفرمایید، وقتی که در چنین مکانی باران  ور میباست (که از آن ع
ھای آن، پاک و  و چگونه باید خویشتن را از نجاسات و پلیدی ؟ببارد، تکلیف ما چیست

 تمیز گردانیم؟ 
 ؟»تر و تمیزتر از آن وجود ندارد بو، راھی پاکده بآیا پس از این را«فرمود:  ج پیامبر
پس این (راه پاک و تمیز) در مقابل « :فرمود ج پیامبر .: آری، وجود داردتآن زن گف

 آن را پاک ـیعنی خاک  ـاین (راه کثیف و پلید، یعنی آنچه بعد از نجاست است 
  .»)کند می

 .][این حدیث را ابوداود روایت کرده است

نْتَنةً «  بدبو و متعفن. یجا» مُ

 وَ تَ وال �َ  جّ� مع رسوِل اهللا نَّا نَُص كُ : قال ،مسعود بن اهللا عبد وعن )۲۴( – ۵۱۳ 
ُ
أ ضَّ

 .)٢(رواه الرتمذي .الَمْوىِطءِ  نَ مِ 

خواندیم  نماز می ج خدا ھمراه با رسول :گوید س عبدالله بن مسعود )۲۴( – ۵۱۳
شد)  آلوده میھا  یا پاھایمان به نجاستھا و  (و اگر در حال رفتن به سوی مسجد، کفش

آنچه بعد از  ج خدا کردیم (چرا که بر اساس فرمان رسول شستیم و تمیز نمی آنھا را نمی
  ).گرداند آن را پاک و تمیز می ـیعنی خاک  ـنجاسات است 

 .۵۳۳ح  ۱/۱۷۷ابن ماجه  ،۳۸۴ح  ۱/۲۶۶ابوداود  -١
ابوداود ،را بصورت معلق روایت کرده است . این حدیث ۱۴۳بعد از حدیث شماره  ۱/۲۶۷ترمذی  -٢

 ».کنا ال نتوضأ من موطئ و ال نکف شعرًا و ال ثوباً «:با این لفظ روایت کرده است ۲۰۴ح  ۱/۱۴۰
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 ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است

 شود. و پایمال میمال  ھایی است که زیر پا لگد مراد نجاست :»الـموطی«
باید دانست که اگر نجاست تازه و تر باشد و کفش یا پا را ملوث گرداند، باید شسته  

ولی اگر نجاستی خشک بر موزه و کفش چسبیده، در اثر برخورد با خاک  .و تمیز گردد
 یز به صورتین س مسعود ن سخن ابنیوا گردد. شدن بر روی زمین پاک می و کشیده

ه در آن صورت با کده باشد یا موزه چسبیفش کبر  کنجاست خشه کشود  یحمل م
 گردد. یم کن پایزم یشدن رو دهیشکو  کبرخورد با خا

 من الَمْوىِطءِ 
ُ
أ  توان به دو گونه ترجمه کرد:  این عبارت را می :وال نتوضَّ

ھا آلوده  ھا و پاھایمان به نجاست اگر در حال رفتن به سوی مسجد کفش -۱
کردیم، بلکه در اثر برخورد با خاک و  شستیم و تمیز نمی یشد، آنھا را نم می

أ«شد در این صورت  تمیز میو شدن روی آن، پاک  کشیده ال «به  »ال نتوضَّ

 گردد.  ترجمه می »أرجلنا  نَغسل
شد، مجددا وضو  ھا ملوث و آلوده می پاھایمان به نجاست ،اگر در حال راه رفتن -۲

اند که این نوع  این مسئله اجماع کرده گرفتیم و چنانچه تمام فقھا بر نمی
تازه باشد در آن صورت، فقط  و وضوء واجب نیست البته اگر نجاست، تر

 شستن پاھا واجب خواھد بود. 

ُر يف املسـجِد يف بِ تُقِبـُل وتُـدْ  ]وُل بُـ�َ [قال: اكنِت الـالكُب  ،عمر ابنُ  وعن )۲۵( – ۵۱۴
وَن شَ جزماِن رسوِل اهللا   .)١(رواه البخاريُّ ئاً من ذلك. يْ ، فلم ي�ونوا يَرُشُّ

ھا در  سگ ج خدا در زمان رسول :گوید ـ بعبدالله بن عمر ـ  )۲۵( – ۵۱۴
گاه (بر محل ادرارشان) چیزی  کردند و ھیچ د (و ادرار) میممسجد رفت وآ

 ریختند.  نمی
  ].[این حدیث را بخاری روایت کرده است

عالوه از جاری ساختن آب، از راه  اند ، احناف استدالل کردهثاز این حدی شرح:
شود. چنانچه در این حدیث  شدن آن، نیز زمین پاک می خاک برداری زمین، و خشک

 ۱/۲۶۵ :ابوداود نیز در حدیثی طوالنی به نقل این حدیث پرداخته است ،۱۷۴ح  ۱/۲۷۸بخاری  -١
 .۲/۷۱مسنداحمد  ،۳۸۲ح 
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کردند، و گاھی در صحن مسجد و اطراف و اکناف آن،  ھا در مسجد رفت و آمد می سگ
که بر محل ادرارشان آبی  شدن زمین و بدون این نمودند، اما با خشک نیز ادرار می

دانستند و  می از زمین را پاک حصهآن  ]شيئاً من ذالكيرّشون  ،فلم ي�ونواد [بریزن
 کردند.  زمین تصور می نشد ھای تطھیر را خشک یکی از شیوه

ربوط به اوائل ساخت مکردند،  ھا در مسجد رفت وآمد و ادرار می البته اینکه سگ
نبود، چنانچه در گونه حیوانات  که حفاظی محکم برای ورود ایناست مسجدالنبی 

 :خوانیم که خ مییتار
برای ساخت مسجد، قطعه زمینی خریده شد که در آن، گورھای مشرکان، «

 ج خدا رسول .بود »غرقد«ھایی چند، شماری درختان خرما و یک درخت  ویرانه
درختان خرما و  ،ھا را تخریب کردند دستور دادند گورھای مشرکان را شکافتند، ویرانه

مسجد روی ھم چیدند و  ی را قطع کردند و چوب آنھا را در سمت قبله غرقدآن درخت 
دیوارھایشان را با خشت و گل باال بردند، سقف آن را با الیاف خرما پوشانیدند و 

جد را با شن و سنگریزه سھای درختان خرما ساختند، کف م ھایشان را با تنه ستون
تا انتھای آن قبله از سمت  ،زمین سه درب قرار دارند. درازای ،فرش کردند و برای آن

 ی ساختمان مسجدو پَ  ،یکصد ذراع بود، دو طرف دیگر زمین نیز ھمین مقدار یا کمتر
 سه ذراع بود. 

برای نمازگزاران نبود، دانشگاھی بود که مسلمانان  یمسجد در آن زمان، تنھا مکان
که در آ ن قبائل و  گرفتند، باشگاھی بود در آن تعالیم و رھنمودھای اسالم را فرا می

ھای جاھلی با یکدیگر در ستیز و نبرد بودند،  طوایف مختلف که از دیرباز در اثر گرایش
 ی شد و ھمه امور از آنجا اداره می ی آمدند. پایگاھی بود که ھمه در آنجا فراھم می

شد و پارلمانی بود که درآن جلسات مشورتی و  ھا از آنجا سازمان داده می فعالیت
ای بود که درآن  اینھا گذشته، مسجد خانه ی شد، از ھمه ھای اجرایی تشکیل می کمیته
خانه و ثروت و خانواده و  ،یاری از بینوایان مھاجرین و پناھندگان که در مدینهسشمار ب

 ]۳۶۴[رحیق المختوم ص  .»کردند سکونت می فرزندانی نداشتند
ھا نداشت)  برای منع سگای مخصوص  رو گاھی اوقات (چون مسجد دروازه از این 

 . ندنمود آمد و ادرار می شدند و رفت و آنھا وارد مسجد می
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ْ ال بأَس بِبَوِل ما يُْؤلَكُ : «ج: قال رسوُل اهللا قال ،الرَباءِ  وعن )۲۶( – ۵۱۵
َ
 .)١(»ُمه حل

ھیچ باکی به ادرار حیوانی که  :فرمود ج امبریپ :دیگو س براءبن عازب )۲۶( – ۵۱۵
 شود، نیست. گوشتش خورده می

ِ�َل  ما«: قال ،جابرٍ  رواية و� )۲۷( – ۵۱۶ 
ُ
رواه أمحد، ». بَوهِل بِ  بأَس  فال حلُمه أ

 .)٢(وادلارقط�
فرمود: حیوانی که حالل  ج پیامبر :گوید س جابر ،در روایتی دیگر )۲۷( – ۵۱۶

  شود، باکی به ادرارش نیست. گوشت است و گوشتش خورده می
  ].اند دارقطنی روایت کرده[این حدیث را احمد و 

: شتر، گاو و دگوشت(مانن پیرامون این مسئله که آیا ادرار حیوانات حالل شرح:
نظران فقھی اختالف نظر وجود  صاحبو پاک است یا نجس، میان علماء  )...گوسفند و

دارد: امام مالک و امام محمد بر این باورند که ادرار چنین حیواناتی پاک است و به دو 

 کنند.  استدالل می »عرنيني«ث باال وحدیث حدی
 ، جمھور علماء و از جمله امام ابوحنیفه، امام شافعی، امام ابویوسف، وفاز آن طر

باشد. البته امام ابوحنیفه بر  وری، معتقدند که ادرار چنین حیواناتی نجس میثسفیان 
 غلیظه.داند نه  این نجاست را نجاست خفیفه می ،مبنای دو حدیث باال

 »إست�هوا عن ابلول فإن اعمة عذاب القرب منه«اء به عموم حدیث مو این گروه از عل

 ج ن� رسول اهللا« و حدیث »گردد از ادرار بپرھیزید که بیشتر عذاب قبر به آن بر می«
از خوردن  ج پیامبر: «اند، یعنی ی] استدالل کردهذ[ترم »أبلانهاو عن أ�ل حلوم اجلاللة

حیوانات و اشیای کثیف و پلید تغذیه  ی افکنده پس ازیوانی که گوشت و شیر ح
حیوانات  ی افکنده گویا سبب نھی، خوردن کثافتی و پس ».کند، نھی فرمود می

حیوانات  ی افکنده پس پلیدی ادرار و »داللة النص«باشد از این روایت به صورت  می
 شود. حالل گوشت برداشت می

 .»نجاسة البول و األمر بالتنزه منه و الحکم فی بول ما یؤکل لحمه«از باب  ۳ح  ۱/۱۲۸دار قطنی  -١
شود که امام احمد به نقل دو  خاطر نشان می» نجاسة البول ...«از باب:  ۴ح  ۱/۱۲۸دار قطنی  -٢

 باال نپرداخته است. والله اعلم. حدیث

 

                                           



 ٢٢٣  ها...) ی شستن و پاکیزه گردانیدن نجاست ) در باره۸کتاب الطهارة (باب (

که اگر طبیبی حاذق و متخصص بگوید که به جز از  البته امام ابویوسف معتقد است
ان ندارد کام یماریحرام، عالج ب یایگر اشیا دیو گوشت  تداوی با ادرار حیوانات حالل

 ز خواھد بود.یوانات جایبا حرام و ادرار ح یتداو ین صورتیدر چن
و داند، تداوی با آن  را پاک میگوشت  وانات حاللیز چون ادرار حین کو امام مال

 داند.  دیگر چیزھای حرام را برای بھبودی و سالمتی، به طور مطلق جایز می
و امام ابوحنیفه و امام محمد و شافعی براین باورند که تداوی با محرمات به طور 

گفته است که: عالوه  »االثار شرح معانی«البته امام طحاوی در  .باشد مطلق ناجایز می
 .از شراب تداوی با سائر محرمات (از قبیل ادرار حیوانات) جایز است

 





 

 

 

 )۹(باب 
  )خّفینها ( بر موزهمسح  



 

 

 

 اول فصل

�ْح عن )۱( – ۵۱۷ عـن الَمسـِح ىلع  ]س[بن أيب طالب  يلعَّ  سألُت : قال ،ها�ءٍ  بِن  رُشَ
�، فقال: جَ    أيامٍ  ةَ الثَ ثَ  جَل رسوُل اهللا عَ اخلُفَّ

َ
ْ ايِلَُهنَّ للمسافِر، و�َ ويل

َ
رواه ًة للُمقـيم. لَ وماً ويل

 .)١(مُسلم

 ،راجع به مسح خّفین سؤال کردم س گوید: از علی س ینح بن ھایشر )۱( – ۵۱۷
روز و برای مقیم، یک  شبانهسه  مسح خفین را برای مسافر، ج خدا فرمود: رسول

 روز، قرار داد و تعیین فرمود.  شبانه
  ].کرده است ت[این حدیث را مسلم روای

 گوید:  در شرح مسلم می ینووامام  شرح:
در سفر  شود، به جایزبودن مسح خفین کسانی که به اجماعشان اعتماد می ی ھمه«

رورت، حتی برای زنی که ضریا غی اند، خواه برای ضرورت باشد و حضر اجماع کرده
ای که توانایی حرکت ندارد نیز جایز است. تنھا  ھمیشه در خانه است یا از پا افتاده

شان ناقض اجماع  دانند و مخالفت خوارج و برخی فرق دیگر، مسح خفین را جایز نمی
 ] ۱۶۴/۳شرح مسلم [ ».نیست

 گوید:  و حسن بصری می

نصب [ »دانستند بر خفین را جایز می را دیدم که مسح ش ھفتاد نفر از صحابه«

  ]1/99دیر قفتح ال ،1/162الرایۀ عالمه زیلعی 
 و امام ابوحنیفه گفته است 

دانستم تا اینکه راجع به آن دلیلی چون نور خورشید  مسح بر خفین را جایز نمی«
  .»میافت

 گوید  می و عالمه کرخی
  .»م آن دارم که کافر باشدداند، بی نسبت به کسی که مسح بر خفین را جایز نمی«

 ۱/۱۹۵، دارمی ۵۵۲ح  ۱/۱۸۳، ابن ماجه ۱۲۸ح  ۱/۸۴)، نسایی ۲۷۶-۸۵ح (۱/۲۳۲مسلم  -١
 .۱/۹۶مسنداحمد  ،۷۱۴ح

                                           



 ٢٢٧  )»خّفین«ها  ) مسح بر موزه۹(باب ( کتاب الطهارة

گاه وضوی او باطل  پس ھرکس وضو بگیرد و پس از وضوگرفتن، موزه بپوشد آن
تواند در صورتی که مقیم است مدت بیست  می ،و بخواھد دوباره وضو بگیرد شود

وچھار ساعت به جای شستن پاھا، روی ھمان موزه مسح کند و در صورتی که مسافر 
تواند روی ھمان موزه مسح نماید که این بخششی از سوی  میروز  باشد مدت سه شبانه

را از آنان  یو دشوار آن بر بندگانش آسان گرفته ی خداوند متعال است و به وسیله
به خصوص در روزھای سرد زمستان که ھوا بسیار سرد  ،کار برداشته است، چرا که این

 کند.  باشد وضو را آسان می است و شستن پاھا با آب سرد مشکل می
شماری از آنھا ه ک ،اند شرایطی را در نظر گرفته ،فقھا برای جواز مسح بر موزه

 عبارتند از: 
ھای  منظور موزه(ای باشد که بتوان با آن به راحتی راه رفت  موزه به گونه -۱

  ).چرمی یا چارق است
 انگشت یا بیشتر نباشد.  هس ی در موزه شکافی به اندازه -۲
که پوست پا پیدا نباشد و ھنگام مسح، رطوبت دست بر باشد زچندان ضخیم و  -۳

  .مانند چرم و نمد)(به پا نرسد 
 پا بپوشد. ھردو  موزه را بعد از وضو و شستن -۴
 قوزک را بپوشاند.  تا خفین باید -۵

شکند و ھمچنین کشیدن  میز ینھا را  مسح موزه وضو است  ِی و ھر آنچه شکننده
روز)  روز و برای مقیم یک شبانه سه شبانهشدن مدت مسح (برای مسافر  موزه و سپری

 ھای مسح موزه است.  ی شکننده از جمله

بُـوَك. قـال املغـ�ُة: َة �َ زوَ َغـ جاهللا  ا رسـوُل زَ ه غَ �نَّ  :شعبة بن الُمغ�ةِ  وعن )۲( – ۵۱۸
 مَ حَ ، فَ ِط الغائِ  قِبََل  جز رسوُل اهللا رَبَّ تَ �َ 

ْ
ا رَجَ ُت معه إِداوَ ل  َع ًة قبَل الفجِر، فلمَّ

َ
ْهرِ خَ أ

ُ
ُق �ْـذُت أ

ـ عـن بَّـٌة مـن ُصـمن اإلِداوِة، فغَسَل يديه ووجَهـه، وعليـُه جُ  يهِ دَ ىلع يَ  وٍف، ذهـَب َ�رِْسُ
ل َس�َبََّة ىلع َمنِكبَيه، وغَ بَِّة، وألىق اجلُ يديه من حتت اجلُ  جَ يَه، فضاَق �مُّ اجلُبَّة، فأخرَ ِذرا�َ 

يـه، فقـال: ثمَّ أْهَو�ُْت ِأل  ،ةِ ِته وىلع الِعمامَ ِذراَعيه، ثمَّ مَسح بناِصيَ  إِ� َدْ�ُهمـا فَـ«نْـِزَع ُخفَّ
 أْدخَ 

ْ
 وا إِىلَ د قـامُ وِم، وقَـالَقـ َهينا إِىلَ تَ ا�ْ ُت، فَ َب ورِ�بْ �َ ما، ثمَّ رَ يهِ لَ َح عَ سَ مَ �َ » �تُُهما طاِهَرتَ ل

الةِ  ـا لَ ًة، فَ �َعـَ�َع بِهم رَ ّ� بِهْم عبُد الرَّمحن بُن عوٍف، وقد رَ ، وُ�َص الصَّ  ،ج أَحـسَّ بـانليِبّ مَّ
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ُر، فَ تَ ذهَب �َ   أخَّ
َ
 ْومَ أ

َ
كعَ إِْحدَ  جَك انليبُّ أْدرَ إِيله، فَ  أ ا سَ لَ َعه. فَ ِ� مَ تَ ى الرَّ  ،ج َم، قـاَم انلـيبُّ لَّ مَّ

 عنَ �َ رَ ُت معه، فَ مْ و�ُ 
ْ
ك  .)١(رواه مسلمَقتْنا. بَ َة اليت سَ عَ ا الرَّ

(برای  ج با پیامبرروایت است که وی ھمراه  س از مغیرة بن شعبه )۲( – ۵۱۸
قرآن و  انکیجنگ و پیکار با دشمنان و بدخواھان اسالم و مسلمین و برای دفاع از 

 سنت) به جنگ تبوک رفته بود. 

پیش از نماز بامداد برای قضای حاجت بیرون رفت، و  ج گوید: پیامبرمغرية خود 
اجت از من کردم (ایشان برای قضای ح من نیز با ظرف پر از آب، او را ھمراھی می

شد  غفاصله گرفت و دور شد تا اینکه از من پنھان گردید) و چون از قضای حاجت فار
ریختم و ایشان صورت و  و برگشت، شروع کردم که آب ظرف را بر دستش می

 ھایشان را شست.  دست
دستش را از  ،وضو نپشمی به تن داشت و خواست برای گرفت ی یک جّبه ج پیامبر

از آنھا  ھایش را ھایش نتوانست دست اما به خاطر تنگی آستینآستین آن درآورد، 
ھایش را از زیر آن بیرون آورد و جّبه را بر دوش خویش  رو، دست بیرون آورد، از این

ھایش را ھمراه با بازوھایش شست سپس بر موی پیشانی (یعنی به  انداخت و دست
ھایش  خویش مسح کرد. پس از آن خواستم تا موزه ی موی پیشانی) و عمامه ی اندازه

) فرمود: آنھا را رھا کن و در نیاور، چون در حالت درا در بیاورم (تا پاھایش را بشوی
ام)  ام (یعنی وضو گرفته و پاھایم را شسته و بعد آنھا را پوشیده طھارت آنھا را پوشیده

 سپس بر آنھا مسح کرد و به وضویش پایان داد. 
بر مرکب خویش سوار شدیم و آھنگ لشگر را کردیم و در  ج ھمراه با پیامبرگاه  آن

 س نماز بامداد به امامت عبدالرحمن بن عوف ی حالی بدانھا رسیدیم که به اقامه
و چون عبدالرحمن  حمن نیز یک رکعت را برای آنھا خوانده بودرایستاده بودند و عبدال

گاھی یافت ج از آمدن پیامبر س بن عوف واست تا خویشتن را عقب کشد تا خ آ
اشاره فرمود که سر جایش  ج خدا برای امامت نماز جلو رود اما رسول ج حضرت

یث پرداخته ن حدیبه نقل ا یبصورت مختصر و طوالن یبخار ،)۲۷۴-۱۰۵(ح ۱/۳۱۷ مسلم -١
ح  ۱/۱۹۴ یدارم ،۵۴۵ح  ۱/۱۸۱ابن ماجه  ،۱۲۵ح  ۱/۸۳ یینسا ،۱۴۹ح  ۱/۱۰۳ابوداود است،
 ست.ث باال از مسلم ایه لفظ حدکشود  یخاطر نشان م ۴/۲۵۱مسنداحمد  ،۷۱۳
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رو چون  رسید، از این س به یکی از دو رکعت عبدالرحمن بن عوف ج بایستد. پیامبر
و  از جای برخاستیم ج ھمراه با پیامبر سالم نماز را داد س عبد الرحمن بن عوف

 اقامه نمودیم.  از ما فوت شده بود رکعتی را که
  ]کرده استاین حدیث را مسلم را روایت [

چنانچه قبًال نیز بیان شد، از مجموع تمام روایات  :»ىلع الِعمامةو ثمَّ مَسح بناِصيِته«
توان چنین برداشت کرد که آن  به ما رسیده است، می ج و اخباری که از پیامبر

بلکه مقدار مفروض سر را مسح  مسح نکرده استگاه تنھا بر عمامه  ھیچ ج حضرت
فرمود و بعد با دست خود بر عمامه مسح نموده است. چنانچه در ھمین حدیث و  می

ھم بر موی پیشانی مسح نموده و ھم بر  ج وارد شده که پیامبر ۳۹۹حدیث شماره 
و بلکه مقدار مفروض سر را مسح کرده  عمامه، یعنی تنھا بر عمامه مسح نکرده است
 بعد با دست خود بر عمامه مسح نموده است. 

 





 

 

 

 دوم فصل

،  ةَ الثَ سافِر ثَ َخَص للمُ �نَّه رَ  :ج ، عن انليِبّ سعن أيب بْ�َرَة  )۳( – ۵۱۹ أياٍم ويلـايِلَُهنَّ
َر فَ َط يللًة، إِذا �َ و يِم يوماً وللُمقِ  يْهِ لَ هَّ ، وابُن »ُسننه«أْن يمسَح عليهما، رواه األثْرُم يف  ِبَس ُخفَّ

: هو صحيُح اإلِسناد. هكذا يف  ايبُّ  .)١(»املنتىق«ُخَز�مة، وادلراقط�. وقال اخلَطَّ
برای مسافر،  ج خدا که رسولکند  می روایت ج از پیامبر س ابوبكرة )۳( – ۵۱۹

روز، رخصت و تخفیف داد تا مسح بر خفین  روز و برای مقیم، یک شبانه شبانهسه 
کنند، البته وقتی مسح بر خفین جایز است که آنھا را بعد از وضو و طھارت بپوشد 

  ).ھا بعد از وضو پوشیده شوند (یعنی: شرط جایز بودن مسح خفین این است که موزه
اند و  مه و دارقطنی روایت کردهیزخ در سنن خویش، ابن» اثرم«[این حدیث را 

ـ کتاب عالمه » المنتقی«ث صحیح و درست است. در خّطابی گوید: سند این حدی
  ].خّطابی ـ این چنین آمده است

در تعیین مدت مسح خفین برای مسافر و  س این حدیث مانند حدیث حضرت علی
است در اینکه نخست باید وضو و شستن  س باشد، و ھمانند حدیث مغیره مقیم می

 پاھا را کامل کرد و پس از آن دو موزه را پوشید تا بتوان بر آنھا مسح نمود. 

ال )۴( – ۵۲۰ نَّا َسـْفراً أْن ال ُرنا إِذا كُ يَأمُ  ج، قال: اكَن رسوُل اهللا وعن َصفواِن بن عسَّ
 مـْن نَ�ِ 

َّ
رواه ْوٍل ونـوٍم. َ�ـو َجنابَـٍة، ول�ـْن مـن اغئـٍط َع ِخفافَنا ثالثَة أياٍم ويلايِلَُهنَّ إِال

، والنِّسائيُّ   .)٢(الرتمذيُّ

به ما امر کرد که در مسافرت،  ج گوید: پیامبر س صفوان بن عّسال )۴( – ۵۲۰
روز از پا در نیاوریم مگر به خاطر جنابت (در این صورت باید  ھایمان را سه شبانه موزه
اما بر اثر مدفوع، ادرار و خواب، درآوردن  ).شود میھا را درآوریم چون مسح باطل  موزه

  ).شود آنھا الزم نیست (چرا که مسح با چنین چیزھایی باطل نمی

 .۵۵۶ح  ۱/۱۸۴ابن ماجه  ،»فی المسح علی الخفین«از باب  ۱ح  ۱/۱۹۴دارقطنی  -١
ح  ۱/۱۶۰ابن ماجه  ،۱۲۷ح  ۱/۸۳نسایی  ،و قال: حدیث حسن صحیح ۹۶ح  ۱/۱۵۹ترمذی  -٢

 .۴/۲۳۹مسنداحمد  ،۴۷۸
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ُت انلـيبَّ قال: وَ  ،وعن املغ�ِة بن شعبة )۵( – ۵۲۱
ْ
أ  َح أىلَع َسـمَ يف غـزوِة تبـوَك، �َ  جضَّ

، وابُن ماجة. وقالوأسفَ  اخلُفَّ  : هذا حديٌث َمْعلـول.  لَه. رواه ابوداود، والرتمذيُّ الرتمذيُّ
 وسَ 

ْ
داً ـ يع� ابلخارّي ـ عن هذا احلديث، فقاال: ليَس بصـحيح. أل وكـذا ُت أبا ُزرْعَة و�مَّ

فَ ضَ   .)١(ه ابوداودعَّ

آب  ج گوید: در جنگ تبوک برای وضو، بر اعضای پیامبر س مغرية بن شعبه )۵( – ۵۲۱
ریختیم و ایشان اعضای وضوی خویش را شست و بر باال و پایین موزه دست تر  می

 کشید و مسح کرد. 
اند. و ترمذی گفته است: این  ماجه روایت کرده این حدیث را ابوداود، ترمذی و ابن

و از ابوزرعه و محمد [یعنی امام بخاری] از این حدیث  .حدیث، حدیثی معلول است
ند: این حدیث صحیح نیست. ابوداود نیز این حدیث را تضعیف گفتھردو  پرسیدم،

 نموده است. 

ه قـال: رَ  )۶( – ۵۲۲ ـِ� ىلع ظاهِ  جأيـُت انلـيبَّ وعنه �نَـّ رواه ا. َمـرِهِ يمسـُح ىلع اخلُفَّ

، وابوداود  .)٢(الرتمذيُّ

ھا را مسح  را دیدم که باالی موزه ج گوید: پیامبر س مغیرة بن شعبه )۶( – ۵۲۲
 کرد.  می

  ].اند [این حدیث را ترمذی و ابوداود روایت کرده
و صحت این حدیث، مشخص شد که محل شروعی که  ۵۲۱پس بنا به ضعف حدیث 

 باید مسح شود، قسمت باالی موزه است. 

ـأ انلـيبُّ وَ قال: تَ  ،وعنه )۷( – ۵۲۳ ، َح ىلع اجلَـْوَرَ�ِ� وانلَّعلَـِ�. َسـمَ و ،ج ضَّ رواه أمحـدُ

، وابوداود، وابنُ ماجة  .)٣(والرتمذيُّ

 ،۵۵۰ح  ۱/۱۸۳ابن ماجه  ،وی این حدیث را ضعیف قرار داده است. ۱۶۵ح  ۱/۱۱۶ابوداود  -١
سئلت أبا زرعة و محمد بن اسماعیل [البخاری] عن ھذا الحدیث؟  :و قال ۹۷ح  ۱/۱۹۲ترمذی 

 فقاال: لیس بصحیح.
 و قال: حدیث حسن. ۹۸ح  ۱/۱۶۵ترمذی  ،۱۶۱ح  ۱/۱۱۴ ابوداود -٢
وی این  ۱۵۹ح  ۱/۱۱۲ابوداود  ،و قال حسن صحیح ۹۹ح  ۱/۱۶۷ترمذی  ،۴/۲۵۲مسنداحمد  -٣

 .۵۵۹ح  ۱/۱۸۵ابن ماجه  ،است .حدیث را ضعیف شمرده 

 

                                           



 ٢٣٣  )»خّفین«ها  ) مسح بر موزه۹(باب ( کتاب الطهارة

ھا و  وضو گرفت و بر جوراب ج گوید: روزی پیامبر س مغیرة بن شعبه )۷( – ۵۲۳
 ھایش مسح کرد.  کفش

  ].اند ماجه روایت کرده [این حدیث را احمد، ترمذی، ابوداود و ابن
امام شافعی، احمد، ابو یوسف و محمد، مسح بر جوراب را به دو امام مالک، شرح: 

  دانند: شرط جایز می
 چندان ضخیم و زبر باشد که پوست پا پیدا نباشد.  -۱
اینکه یک سوم فرسخ را با آن طی کرد بدون این که پاره شود و این مشابه  -۲

پیدا  شوند. یا از نوعی که پوست پا ھایی است که از پشم خالص بافته می جوراب
  .)ست به پا نرسد (مانند چرم و نمدد ینبوده و ھنگام مسح، رطوبت و تر

و » مجلد«ھا جایز نیست مگر این که  ولی امام ابوحنیفه گفته: مسح بر جوراب
 باشد. » منعل«

 ھایی را گویند که در باال و پائینش، جلد یا چرم گذارند. جوراب» مجّلد«
 آن است که در پائین آن، چرم گذارند مانند نعل پای. »: منعل«

البته رجوع امام ابوحنیفه به قول صاحبین و جمھور علماء ثابت است، پس به اتفاق 
اربعه و صاحبین و دیگر علماء، مسح بر جوراب به طور مطلق اگر چه نازک ھم  ی ائمه

لیل که در حدیث به طور مطلق شود، به این د باشد، مشابه آنچه که از نایلون ساخته می
و بدون قید ذکر شده است، قطعی و مسّلم نیست، چون باید شرایطی را که در آن، 
مسح بر جوراب انجام گرفته و نیز شرایطی را که شرع برای آنھا در نظر گرفته است، 

 مراعات کرد. 
ه از ھای ضخیم(ک به جز از جوراب ش و صحابه ج و باید دانست که در زمان پیامبر

توانستند در وقت ضرورت بدون کفش با آن به  کردند و می درست می چرم و یا نمد
وجود نداشته است. پس معلوم شد که  یطوری که پاره نشود راه روند)، نوع دیگر

بر آن مسح کرده است ضخیم بوده و از جنس نایلون نازکی  ج خدا جورابی که رسول
توان با آن مقداری از راه را  رسد و نمی میکه بدن نماست و رطوبت دست به پوست پا 

 طی کرد، نبوده است. 

 





 

 

 

 سوم فصل

ِ�. فقلُت: يا رسـوَل اهللا  جَح رسوُل اهللا سَ قال: مَ  ،عن الُمغ�ة )۸( – ۵۲۴  !جىلع اخلُفَّ
 َ َ بَ «قال:  ؟َت يْ سِ �  يَت سِ ْل أنَت �

َ
 .)١(أمحد، وابوداود رواه». أل رِ�ّ ِ� رَ مَ ؛ بهذا أ

بدیشان گفتم: ای  .ھا را مسح کرد موزه جخدا  گوید: رسول س مغرية )۸( – ۵۲۴

  اید؟ فراموش کرده )شوئید، آیا شستن آنھا را ! (چرا پاھایتان را نمیج خدا رسول
ای (من از روی فراموشی،  فرمود: بلکه تو دچار نسیان و فراموشی شده ج پیامبر

نکردم و شستن پاھایم را رھا ننمودم بلکه) پروردگارم مرا به مسح ھایم را مسح  موزه
  .ھا فرمان داده است موزه

  ].اند ث را احمد و ابوداود روایت کردهی[این حد

أِي لاكَن أسفَ ]س[وعن يلّع  )۹( – ۵۲۵ يُن بالرَّ ُـ: قال: لو اكَن ادِلّ
ْ
سـِح المَ ِفّ أْو� بِ ُل اخل

يْـه. ُح ىلع ظـاهِ مَسـيَ  جمْن أعالُه، وقد رأيـُت رسـوَل اهللا  رواه ابـوداود، وللـدارميِّ ِر ُخفَّ

 .)٢(معناه

گوید: اگر (احکام و مسائل) دین به رأی و استدالل و اجتھاد و  س علی )۹( – ۵۲۵
بود، ھر آیینه مسح زیرین موزه بر مسح باالی آن برتری داشت  قیاِس (اشخاص) می

را دیدم که  ج قسمت باال نسبت به قسمت کف پا، تمیزتر است) ولی پیامبر هک(چرا 
 کرد.  باالی موزه را مسح می

و دارمی نیز به ھمین معنی روایت نموده  [این حدیث را ابوداود روایت کرده است
  ].است

شود که اصول و قواعد بنیادین  معلوم می س از این سخن حضرت علی شرح:
و  یانیمبانی محوری و کلیدی فقھی اسالم در چھارچوب دالیل وحاسالمی و مبادی و 

یافته و رھایافته از  رو اسالم، دینی تمام عیار، تکامل براھین شرعی قرار دارند، از این
ذھن و عقل  ی باشد و به ھر چه ساخته و پرداخته می» من درآوردی«ھرگونه قوانین 

 .۴/۲۵۳مسنداحمد  ،۱۵۶ح  ۱/۱۰۸ابوداود  -١
 .۷۱۵ح  ۱۹۵دارمی نیز به ھمین معنی روایت نموده است: ا/ ،۱۶۲ح  ۱/۱۱۴ابوداود  -٢
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ن و مقررات و ضوابط حقوقی و فقھی در نارسای انسانی باشد و به عنوان قاعده و قانو
شود، ارزش و جایگاھی قائل نیست و با قاطعیت  میان احکام قرآن و سنت، گنجانده 

 تمام، در ابطال و امحای آن ایستاده است. 
عقل قاصر انسانی است، اسالم به شدت با آن  ی که رأی نیز زائیده بنابراین چون

ھای ذھن انسانی را در صورتی که منطبق با  آوری به تراشیده مخالفت کرده و روی
 معیارھای شرعی (نصوص قرآنی و نبوی) نباشد، مردود اعالم کرده است. 

رو، در شرع مقدس اسالم، رأی و قیاسی به عنوان مرجع و مدرک شرعی است   از این
که بر یکی از سه اصل بزرگ قرآن، سنت و اجماع، استوار باشد. بدین خاطر ھیچ 

وقتی که بر این سه اصل مھم و اساسی تسلط کافی نداشته باشد، مجتھد  مجتھدی تا
 تواند به اجتھاد بپردازد.  شود و نمی گفته نمی

است که ی قولش  و صحابه و تابعین ج و در حقیقت رأی مذموم، درآثار پیامبر
ھای محض و متابعت از  احکام شرایع دینی به قیاس ضعیف، و مبتنی بر گمان ی درباره

ای نفس، گفته شده باشد بدون اینکه آن را به اصولش رد کنند و یا در علل و اعتبار ھو
ھا و اوامر و فرامین تابناک و تعالیم و  آن نظر نمایند و در چنین رأیی است که سنت

ترک  ج خدا آفرین رسول بخش و سعادت ھای دقیق و احکام و دستورات تعالی آموزه
ام مبرھن و واضح کتاب و سنت به عقب و شوند و به سبب آن، احک داده می

 شود.  انداخته می پس
که مقصد آن اظھار حق و مبتنی بر اصول قرآن و سنت و اصول و مبادی  یاما رأی

 شرعی باشد، مذموم و قبیح نیست.

 



 

 

 

 )۱۰(باب 
 تیمم  ی درباره 



 

 

 

 اول فصل

نا ىلع انلـاِس بـثَالٍث: ُجعِ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،عن ُحَذيْفةَ  )۱( – ۵۲۶
ْ
لَـْت فُّضل

وراً داً، وُجِعلَْت تُْرَ�تُها نلا َطهُ سجِ ها، مَ لَْت نلا األرُض لُكُّ ِة، وُجعِ �َ وِف املالئِ ُصفُ وفُنا كَ ُصفُ 
 ِ
َ

 .)١(رواه مسلمِد املاَء. إِذا لم �

ھای پیشین به سه چیز  فرمود: برامت ج گوید: پیامبر س حذیفه )۱( – ۵۲۶
ایم: نخست اینکه صفوف ما در نماز، بسان صفوف فرشتگان  فضیلت و برتری داده شده

زمین برای ما مسجد قرار داده شد، و دیگر  ی عرصه ی گردانیده شد، سپس اینکه ھمه
  با آن تیمم بزنیم. افتیمکننده گردانیده شد که ھرگاه آب نی اینکه خاک زمین برای ما پاک

  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

امام مالک معتقد است که تیمم بر ھرچه از زمین  »وُجِعلَْت تُْرَ�تُها نلا َطهوراً « شرح:
باشد و صنعت بشر در آن دخل و نقشی نداشته باشد، جایز است، اما گچ که صنعت در 

 . بر آن تیمم درست نیست آن داخل شده است،
بر آن باورند که تیمم جز بر خاک، بر چیز دیگری روا  و امام شافعی و امام احمد

سنگ و سنگریزه جائز نیست و امام ابوحنیفه  ی نیست، لذا تیمم در نزد آنان بر صخره
صحیح است که از جنس خاک باشد مانند: سنگریزه، آھک  یگوید: تیمم بر ھر چیز می

  .خیو زرن
 :تیمم آمده است ی سوره نساء، پیرامون فلسفه ۴۳ ی آیهر نمونه ذیل یدر تفس

ھا چه  زدن به روی خاک و کشیدن به صورت و دست پرسند، دست بسیاری می« 
اند  ھا آلوده بسیاری از خاک دانیم تواند داشته باشد، به خصوص این که می ای می فایده

 توجه داشت:  گونه ایرادھا باید به دو نکته ھا. در پاسخ این و ناقل میکروب
تیمم یکی از عبادات است و روح عبادت به معنای واقعی اخالقی:  ی الف) فایده

ترین عضو بدن  باشد، زیرا انسان پیشانی خود را که شریف کلمه در آن منعکس می
تا فروتنی و تواضع خود را در پیشگاه او، کند  می اوست با دستی که بر خاک زده، لمس

ھای من در برابر تو تا آخرین حد،  من و ھمچنین دست آشکار سازد یعنی پیشانی

 .۵/۳۸۳مسنداحمد  )،۵۲۲-۴ح ( ۱/۳۷۱مسلم  -١
                                           



 ٢٣٩  تیمم) ی ) در باره۱۰کتاب الطهارة (باب (

نماز و یا سایر عباداتی که مشروط به  ی اند و به دنبال این کار متوجه خاضع و متواضع
شود، به این ترتیب در پرورش روح، تواضع و عبودّیت و  وضو و غسل است می

 گذارد.  شکرگذاری در بندگان اثر می
ھای فراوان،  بت شده: خاک به خاطر داشتن باکتریامروز ثا ) فایده بھداشتی:ب

کردن مواد آلوده و از  ھا که کار آنھا تجزیه ھا را از بین ببرد این باکتری تواند آلودگی می
ه از ھوا و نورآفتاب، کھاست، معموًال در سطح زمین و اعماق کم  بردن انواع عفونت بین

 اند.  توانند استفاده کنند، فراوان بھتر می
ھای حیوانات یا بدن انسان، پس از مردن زیر خاک  ھمین دلیل ھنگامی که الشه به

باشد، در مدت نسبتًا  ھا می گوناگونی که روی زمین ی دفن شود و ھمچنین مواد آلوده
 گردد.  ھا، کانون عفونت، از ھم متالشی می باکتری ی بر اثر حمله کوتاھی، تجزیه شده و

مبدل به  زمین در مدت کوتاھی ی خاک نبود، کرهمسّلم است اگر این خاصیت در 
 شد.  یک کانون عفونت می

دارد و تأثیر آن در کشتن » آنتی بیوتیک«ک خاصیتی شبه مواد اصوًال خا
لعاده زیاد است. بنابراین خاِک پاک نه تنھا آلوده نیست بلکه از  ا ھا، فوق میکروب

ر تا حدودی جانشین آب شود، با این تواند از این نظ ھا است، و می آلودگی ی برنده بین
ولی خاک  برد ھا را حل کرده و با خود می تفاوت که آب حّالل است یعنی میکروب

 کش است.  میکروب
عبیر جالب اما باید توجه داشت: خاک تیمم کامال پاک باشد، ھمان طورکه قرآن در ت

  ]۵۰۸ص  ۳تفسیر نمونه ج  :ر.ک[» طیباً «:گوید می خود
ھا را در خود  ھا و انگل درست است که خاک در بعضی مواقع میکروب و در حقیقت

اما باید گفت که خاک ذاتًا پاک است و قرآن نیز اشاره به خاک پاک  دھد جای می
 ۲۳ص  ۱ج » بھداشت اسالمی« رو دکتر نورانی در از این .کند، نه ھر خاکی می
 نویسد:  می

 ،م داردکشی را ھ و قدرت میکروب ضدعفونی را در خود دارد ی خاک بھترین ماده«
 .»است، از خاک گرفته شده است» تیکآنتی بیو«که از » سیلین پنی«به طوری که 

ا لَ ّ� بانّلاِس، فَ َص فَ  ،ج قال: كنَّا يف سَفٍر مَع انليِبّ  ،وعن عْمرانَ  )۲( – ۵۲۷ تََل مـن نفَ إمَّ
َ مـَع أْن تَُصـ !َعَك يـا فـالنُ نَ ما مَ «فقال: ٍل لم يَُصِلّ مع القوِم، التِه، إِذا هو برجٍل ُمعزَتِ َص  ّ�ِ
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ه يَْ�فيـَك «قال: أصابَت� َجنابٌة، وال مـاَء. قـال: » ؟القومِ  ـعيِد، فإِنَـّ متفـق  .»علَيـَك بالصَّ

 .)١(عليه

با مردم به  ج بودیم، پیامبر ج در سفری با پیامبراکرم :گوید س عمران )۲( – ۵۲۷
مردی شد که بدون  ی فارغ گشت ناگھان متوجهجماعت نماز خواند و چون از نماز 

ای نشسته و خویشتن را از دیگران منزوی نموده  اینکه نماز خوانده باشد در گوشه
  فرمود: چرا با ما نماز نخواندی؟ ج است. پیامبراکرم

ام و آب نیست (که با آن غسل جنابت نمایم و خویشتن را  آن مرد گفت: جنب شده
فرمود: با سطح زمین (یا خاک پاک) تیمم  ج پیامبر !اکیزه کنم)از آلودگی و ناپاکی، پ

 کند.  کن، آن تو را کفایت می
  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

بسیاری از علماء و  :»الصعيد« .از نمازش فارغ گشت :»انفتََل من صالتِه« شرح:

اند: یکی خاک، و دیگری تمام  دو معنی ذکر کرده »صعيد«دانشمندان لغت، برای 
.. و ھمین موضوع .چیزھایی که سطح کره زمین را پوشانیده اعم از خاک، سنگریزه و

مم بر یا فقط تیه آکدر چیزی که تیمم برآن جایز است شده  باعث اختالف نظر فقھا
 ؟ کند شن و مانند آن نیز کفایت می ز است؟ و یا سنگ ویجا کخا

» صعود و باال قرار گرفتن«که ھمان » صعيد« ی لغوی کلمه ی ا توجه به ریشهولی ب
 باشد، معنای دوم به ذھن نزدیکتر است.  می

گرفته شده اشاره به این » صعود«که از ماده » صعید«قابل توجه این که: تعبیر به 
ھای سطح زمین برای تیمم انتخاب شوند، ھمان  است که بھتر است که خاک

و وزش باد قرار دارند و مملو از  که در معرض تابش نور آفتاب، ریزش باران ھایی خاک
 کش ھستند.  ھای میکروب ھوا و باکتری

ارٍ  )۳( – ۵۲۸ ـاب  ،وعن َ�مَّ  ْجنَبـُت فقـال: إِ� اَ  ]س[قال: جاَء رجٌل إِىل عمَر بِن اخلطَّ
نَّا كنَّا يف سَفٍر أنا وأنَت 

َ
ما تذكُر �

َ
اٌر لُعمَر: أ ِصِب املاَء. فقال عمَّ

ُ
ا أنَت فلم تُ  ؟فلم أ ، فأمَّ َصـِلّ

ح ۱/۴۷۴مسلم ، ۳۴۴ح  ۱/۴۴۷بخاری در حدیثی طوالنی به نقل این حدیث پرداخته است:  -١
، ۴/۴۳۴، مسند احمد ۳۲۱ح ۱/۱۷۱ت: ، نسایی نیز به ھمین معنی روایت کرده اس)۶۸۲ -۳۱۲(

 .۷۴۳ح  ۱/۱۹۰دارمی 
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ْكُت فَ  ا أنا فتََمعَّ . فقال: كَ ذَ يُت، فَ لَّ َص وأمَّ فرضـَب » إِنما اكَن ي�فيَك هكذا«ْرُت ذلَك للنيِبّ
يِه األرَض ونَفَخ فيهما، ثمَّ مَ  جانليبُّ  يـه. َح بِهما وَ سَ ب�فَّ . وملسـلمٍ جَهه و�فَّ رواه البخـاريّ

ه، وفيه: قال:  ، ثمَّ تـإِنم«نحوُ . ثمَّ تنفخَ يْكَ األرضَ بَ بيدَ ـكَ ـا يَكفيكَ أنْ ترضِ مسحَ هبِام وجهَ

يْكَ   .)١(»وكفَّ

من جنب  :آمد و گفت س مردی به نزد عمربن خطاب :گوید س ) عمار۳( – ۵۲۸
ام تا بدان غسل جنابت نمایم (حال شما بفرمایید که  ام و آب نیز به دست نیاورده شده

  ؟)و چگونه باید خویشتن را پاک کنم ؟تکلیف من چیست
مگر به یاد نداری آن سفری که  :گفت س خطاب به عمربن ـ بـ عمار بن یاسر

ما جنابت داشتیم) و تو نماز نخواندی، ولی من  یمن و تو با ھم بودیم (و ھر دو
تعریف  ج خویشتن را به خاک مالیدم و نماز خواندم و آنگاه که جریان را برای پیامبر

نیاز به مالیدن تمام بدنت به خاک نبود و) کافی بود که (فرمود:  ج پیامبر ،کردم
نگی تیمم، دو کف دادن کیفیت و چگو برای تعلیم و نشان ج کردی: و پیامبر چنین می

با آنھا  دستش را بر زمین زد و در آنھا فوت کرد (تا غبار اضافی از بین برود) و سپس
 صورت و دو کف دستش را مسح کرد. 

[این حدیث را بخاری روایت کرده و مسلم نیز به سان آ ن را، روایت نموده و در آن 
  ]:چنین آمده است

ھردو  دنت به خاک نبود و کافی بود کفنیاز به مالیدن تمام ب فرمود: ج پیامبر
کردی(تا غبار اضافی از  زدی سپس دستھایت را فوت می دست خود را به زمین می

 نمودی. میان برود) آنگاه صورت و کف دستھایت را با آن مسح می

 غسل جنابت بر من واجب شد.  ،جنب شدم :»اجنبت«

گونه که آب  بدن خویش را به خاک مالیدم: یعنی گمان کردم که ھمان :»فتمعكت«
رو خاک را بر  باید به تمام بدن برسد، خاک نیز باید در جنابت به تمام بدن برسد، از این

 آب قیاس نموده و خویشتن را به خاک مالیدم.

 .۵۶۹ح  ۱/۱۸۸ابن ماجه  ،۳۱۲ح  ۱/۱۶۵نسایی  ،۳۲۲ح  ۱/۲۲۸ابوداود  ،۳۳۸ح  ۱/۴۴۳بخاری  -١
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سان کف دستھایش را فوت کرد تا غبار اضافی خاک از بین برود و ان :»اـنفخ فيهم«
 را در وقت کشیدن به دست و صورت اذیت نکند.

آب  ی از دو حدیث باال معلوم گردید که تیمم وقتی جایز است که شخص از استفاده
ناتوان باشد به طوری که مسافر و یا خارج از شھر یا روستا باشد و در میان او و آب به 

استفاده از آب برایش  قدم فاصله وجود داشته باشد و یا مریض باشد که ۴۰۰۰ ی اندازه
تواند از آب استفاده نماید و یا از ترس دشمن و یا  مشکل است، یا از سرمای زیاد نمی

مانند  ولی وسایل استخراج آب ا آب استیتواند به آب نزدیک شود،  حیوانات درنده نمی
 ریسمان و دلو وجود ندارد، و یا اصًال آب وجود ندارد، و یا آب با قیمت گزاف خرید و

ھایی دین  شود و نمازگزار پول کافی برای خرید آب ندارد، در چنین صورت فروش می
اسالم اجازه داده که با خاک وآنچه که از جنس خاک است (چون سنگ، شن، ریگ و 

تا از ادای عباداتی که جز با وضو یا  در عوض وضو، یا در عوض غسل، تیمم نماید )غیره
 شود محروم نماند.. تیمم صحیح نمی

ةِ  )۴( – ۵۲۹ وُل، بُ وهو �َ  جقال: َمَررُْت ىلع انليِبّ  ،وعن أيب اجلَُهيِم بن احلارِث بِن الّصمَّ
َّ لّمْ سَ فَ  تَّه بعىًص اكنْت معه، ثمَّ وضَع يَديه ىلع حَ  حىت قاَم إِىل ِجداٍر، فَ ُت عليه، فلم يَُردَّ يلَعَ

ـحيح�«ولم أِجْد هذه الروايـَة يف: . َح وجَهه وِذراَعيه، ثمَّ رَدَّ يلَعَّ سَ مَ اجلداِر، �َ  ، وال يف »الصَّ
نة«؛ ول�ْن َذكرَه يف: »كتاب احلُميدِيّ «  .)١(وقال: هذا حديٌث حسن» رشِح السُّ

در حالی  ج گوید: ازکنارپیامبر اکرم س ابوجھیم بن حارث بن صمه )۴( – ۵۲۹
 ج حاجت بود، برایشان سالم کردم، پیامبر یعبور کردم که مشغول ادرارکردن و قضا

آن شد  ی ه به سوی دیواری که در آنجا بود رفت و متوجهک نیجواب سالم مرا نداد تا ا
ای از آن دیوار را تراشید، سپس دست بر دیوار  حصه و با عصایی که به ھمراه داشت

 .ھایش را با آن مسح کرد و سپس جواب سالم مرا داد گذاشت و صورت و دست

 ۵۳۵ث شماره یه حدکلست بیموجود ن ح مسلمیو صح یح بخارین لفظ در صحیث با این حدیا -١
ن لفظ در یث فوق را با ھمیحد یح مسلم وجود دارد و امام شافعیو صح یح بخاریدر صح

 .۱۲ص  یرده است: مسند شافعکت یمسندش روا
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و نه در کتاب حمیدی  ام دیده )بخاری و مسلم([این روایت را نه در صحیحین 

ذکر کرده و گفته:  شرح السنةدر  »حمی السنة«(جامع الصحیحین) لیکن این حدیث را 
  ].حدیثی حسن است

 





 

 

 

 دوم فصل

ّيَب وُضوُء املسلِم، و�ِْن « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،عن أيب َذرّ  )۵( – ۵۳۰ عيَد الطَّ إنَّ الصَّ
 َد املـاَء فَ َجـِد املاَء َعرْشَ سـن�، فـإِذا وَ لم َ�ِ 

ْ
َ مُ يَ ل ـُه � ـسَّ رواه أمحـد،  .»إِنَّ ذلـَك خـ�ٌ ه، فَـرَشَ

ه إِىل قولِه: ننيعَ « والرتمذي، وابوداود. ورو النّسائيُّ نحوَ َ سِ  .)١(»رشْ

گمان سطح زمیِن پاک (و یا خاِک  فرمود: بی ج گوید: پیامبرس  ابوذر )۵( – ۵۳۰
وی) است، اگر چه ده سال  ی کننده پاک) در حکم آب وضو (و غسل) مسلمان (و پاک

ولی ھرگاه آب یافت باید آن را در وضویش  ).آب نیابد (باز ھم تیمم برای او کافی است
به کار گیرد و از آن در شستشوی اعضایش استفاده نماید، و آن را به پوست بدن و 

 برای شما بھتر است.  اعضای وضو واجب الغسلش برساند، و استفاده نمودن از آب
را تا نیز به سان آن  اند، نسائی [این حدیث را احمد، ترمذی و ابوداود روایت کرده

  ].روایت نموده است» عشر سنین«
شود که اگر در جایی آب یافت نشود، خاک پاک  از این حدیث دانسته می شرح:

  گیرد، اگر چه این روند به ده سال به طول بینجامد. جای آن را می
گیری و رفع عسر و حرج از بندگان است و  و در حقیقت یکی از مزایای اسالم، آسان

، مشروع گردانید که گاھی برای انسان به دالیلی ألخداوند تیمم را بدان جھت
استعمال آب ممکن نیست، مانند: مریضی که استفاده از آب برایش مشکل است، یا از 

تواند از آب استفاده نماید و یا از ترس دشمن یا حیوانات درنده،  زیاد نمی یسرما
ندارد، و یا اصًال آب وجود  تواند به آب نزدیک شود، و یا وسایل استخراج آب وجود نمی

یک میل و یا بیشتر از آب فاصله دارد و یا آب با قیمت گزاف خرید و  ی ندارد و به اندازه
شتن را از یشود و نمازگزار پول کافی ندارد تا با آن، آب خریداری کند و خو فروش می

 وضویی) و نجاست اکبر (جنابت) پاک نماید.  بی(نجاست اصغر

 یثیز در حدیابوداود ن ،حیث حسن صحیحد :و قال ۱۲۴ح  ۱/۲۱۱ یترمذ ،۵/۱۵۵مسنداحمد  -١
عشر «یث را تا عبارت ن حدیز این یینسا ،۳۳۲ح  ۱/۲۳۵ث پرداخته است: ین حدیبه نقل ا یطوالن

 .۳۲۲و  ۱/۱۷۱رده است: کت یروا» ینسن
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ایی شریعت مقدس اسالم به مسلمانان اجازه داده که با خاک و ھ در چنین صورت
در عوض وضو و  )...شن، ریگ، کلوخ، سنگ و :آنچه که از جنس خاک است (از قبیل

یا در عوض غسل، تیمم نماید تا از ادای عبادتی که جز با وضو و یا تیمم صحیح 
 شود، محروم نماید.  نمی

و ھر آنچه با  در اصل، جانشین وضو استو از این حدیث معلوم گردید که تیمم 
ھمانند وضو،  تواند و شخص مسلمان می گردد با تیمم نیز جایز می شود وضو جایز می

نماز نفل و یا فرض  خواھد با آن و ھر اندازه که می قبل از دخول وقت، تیمم بگیرد
آن تیمم  شود، ولی ھر نمازی که قبًال با بخواند، ولی ھرگاه آب یافت تیممش باطل می

 آن الزم نیست.   ی خوانده، صحیح و درست است و اعاده

ُه يف رأِسـه، شَ ًال ِمنَّا َحجٌر فَ جُ اَب رَ أَص قال: خرجنا يف َسَفٍر، فَ  ،وعن جابرٍ  )۶( – ۵۳۱ جَّ
ِ سَ لََم، فَ تَ احْ فَ 

َ
�ُخَصًة يف اتلَّ دوَن يل رُ أَل أصحابَه: هل جت ِ  ؟مِ يَمُّ

َ
وأنـَت ًة ُد لَك رُخَصـقالوا: ما �

ا قَ لَ َل فماَت. فَ سَ تَ اغْ تقدُر ىلع املاِء. فَ  خرِبَ بذلَك. قال: مَّ
ُ
؛ تَ وه، َ�ـتَلُ �َ «ِدْمنا ىلع انليِبّ أ ُ لَهم ا�َّ

َم، وُ�َعّصـَب ىلع  ؤاُل، إِنما اكَن يْ�فيِه أن يَتَيمَّ ّ السُّ
 سألوا إِذا لم يعلَموا! فإِنما ِشفاُء اليِعِ

َّ
ال

َ
أ

 .)١(رواه ابوداود». هِ دِ سَ َر جَ غِسَل سائِ �َ يها، وَ لَ َح عَ ْمسَ ُجرِحه ِخرقًة، ثمَّ �َ 

گوید: به قصد مسافرتی بیرون رفتیم، سنگی به مردی (از  س جابر )۶( – ۵۳۱
خورد و سرش را زخمی کرد، سپس آن مرد احتالم شد و از  )ھمسفران و ھمرکابان ما

 توانم تیمم کنم؟  با وضع و حالی که دارم، می دوستانش پرسید: آیا به نظر شما
) رخصتی ب غسل کنی(و آب نیز در دسترس استتوانی با آ گفتند: در حالی که می

 یابیم.  برای شما در تیمم نمودن و رھاکردن آب نمی
اش  پس آن مرد غسل کرد (و بر اثر جراحت سر و استفاده نمودن از آب، بیماری

  .شدت یافت) و مرد
با شنیدن  ج (پیامبر ،رفتیم، ایشان را از این جریان باخبرکردند ج د پیامبروقتی نز

این خبر بر آشفته و خشمناک شدند و از روی تأسف و ناراحتی) فرمودند: (با فتوای 
دانستند، سؤال نکردند؟  غلطشان) او را کشتند، خدا آنھا را بکشد. چرا وقتی که نمی

 است.جز این نیست که شفای نادانی، پرسش 

 .»مم لصاحب الجرحیجواز الت«از باب  ۳ح  ۱/۱۸۸ یدارقطن ،۳۳۶ح  ۱/۲۳۹ ابوداود -١
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ای بر  (و برای چنین فردی که سرش زخمی شده) کافی بود که تیمم کند و پارچه
 محل زخم خویش ببندد، سپس برآن مسح کند و سائر بدنش را بشوید. 

 ].[این حدیث را ابوداود روایت کرده است

 .)١(ورواه ابُن ماجة، عن عطاِء بن أيب ر�اٍح، عن ابِن عبَّاٍس  )۷ـ ( ۵۳۲
 ش عباس ماجه از عطاء بن ابی رباح و او نیز از ابن و ھمین حدیث را ابن )۷( – ۵۳۲ 

 روایت کرده است. 

يَّ «سرش را شکست و زخم آلود کرد  :»فشجه يف رأسه« شرح: درمانده، خسته،  »:العَ
 کسی که از دانستن چیزی عاجز و درمانده است. .عاجز و ناتوان

 شود: از این حدیث چند نکته دانسته می
ای که بر روی زخم یا یکی از اعضای شکسته، به ھدف عالج و تداوی  پارچه -۱

گرفتن عضو شکسته و  و امروز در گچ .پیچند، مسح بر آن جایز است می
  توان جاری ساخت. کردن زخم، ھمین حکم را می پانسمان

گیری و رفع عسر و حرج از بندگان است و پیوسته  مبنای شریعت بر آسان -۲
ر و تخفیف را بر جانب تشدید و تعسیر ترجیح یسی، جانب تشرع مقدس اسالم

دھد و ھمیشه به خاطر تشویق و ترغیب مردم نسبت به دین و ثابت قدم و  می
عزیمت  ی رخصت را بیشتر از جنبه ی استوار ماندن آنان در مسیر دین، جنبه

 نماید.  به آنان عرضه می
 گوید:  سفیان ثوری در بیانی حکیمانه و اندیشمندانه می

علم عبارت است از «. »إنما العلم الرّخصة من ثقة، اما التشديد فيحسنه لك احد«
 .»داند سختگیری را ھمه کس خوب می رخصت اشخاص موثق، زیرا تشدید و

علمی و دانش  ی شود که نباید با کمترین سرمایه از این حدیث دانسته می -۳
ومی بزرگ، و پیرامون مسائل عم ی شرعی، و بدون تأمل و پرھیزگاری درباره

ھای نبوی، احکام و دستورات شرعی، و  اوامر و فرامین الھی، تعالیم و آموزه
 ، فتوا داد. یحقایق و مفاھیم واالی قرآن

 در حدیثی آمده:  

 .۳۳۷ح  ۱/۲۴۰بخاری  ،۵۷۲ح  ۱/۱۸۹ابن ماجه  -١
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جسورترین شما بر فتوا کسی است که به « .»أجرؤ�م يلع الفتيا أجرؤ�م يلع انلار«
 .»باشدتر  باک ش دوزخ دلیرتر و بیورود در آت

شماری که صالحیت فتوا ندارند و یا اصًال با علم و  ھای بی متاسفانه امروز نیز مفتی
اند و صدرنشین  دانش ھیچ نسبتی ندارند، بر کرسی و مسند افتاء و قضاوت نشسته

کنند. آنھا نه از قدرت استحضار و حافضه و  اند و به صدور فتوا اقدام می مجالس شده
دانند و نه از شناخت واقعیت  و نه از اھداف شریعت چیزی میفھم درست برخوردارند 

ای دارند و با این وجود، فتواھای نامناسب و سؤال برانگیز و ضد و نقیض صادر  بھره
دانند که فتوا به معنای امضاء از طرف پروردگار جھانیان است، پس  کنند. آنھا نمی می

جھانیان و خدای یکتا و قھار اشتباه وای به حال کسانی که در امضاء از سوی پروردگار 
 کنند.

از امام مالک چھل مسئله پرسیدند فقط به ھشت مسئله پاسخ قطعی داد و در مورد 

 .)دانم نمی( »ال ادري«سی و دو مورد دیگر گفت: 
 داند؟!  پرسشگر با تعجب پرسید: امام مالک نمی

 داند.  امام مالک به او گفت: برو به مردم نیز بگو که مالک چیزی نمی
 اند:  در حق او گفتهک این در حالی است که علمای معاصر امام مال

  .»تا مالک درمدینه است کسی حق فتوا دادن ندارد«
علمی و  ی و بدون سرمایهکنند   می پس باید کسانی که عجوالنه به صدور فتوا اقدام

عی و بدون تأمل و پرھیزگاری پیرامون مسائل شرعی به فتوا و قضاوت دانش شر
 پردازند از خدا پروا کنند و آخرت را مدنظر بگیرند. می

ـحَ الِن يف َسـَفٍر، فَ ُجـَج رَ رَ قال: َخـ ،وعن أيب سعيٍد اخلُدري )۸( – ۵۳۳ ـالُة رَضَ ِت الصَّ
ما َصعيداً طّيباً، ثمَّ وجدايَ تَ وليَس معُهما ماٌء، �َ  أاعَد أحـُدهما الصـالَة املاَء يف الَوقِْت، فَـ مَّ

ي لـم يُِعـا ذلَك. فَ رَ كَ ذَ ، فَ ج. ثمَّ أتَيا رسوَل اهللا بوُضوٍء، ولم يُِعِد اآلخرُ 
ّ

َت أَصـبْ «ْد: قاَل لِـ�
نََّة، وأْجَزأتَْك َص   وأاعَد: وَ وقال ل�ي تَ ». التَُك السُّ

َ
ـأ تَ�ِ لَـَك األْجـُر َمـ«ضَّ رواه ابـوداود، ». رَّ

هوالدَّ  ، ورو النسائي نحوَ  .)١(ارميّ

 .۴۳۳ح  ۱/۲۱۳نسایی  ،۷۴۴ح  ۱/۱۹۰دارمی  ،۳۳۸ح  ۱/۲۴۰ابوداود  -١
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دو مرد به مسافرت رفتند، وقت نماز فرا رسید  :گویدس  ابوسعید خدری )۸( – ۵۳۳
در حالی که آب (برای وضو) به ھمراه نداشتند. در نتیجه با خاک، تیمم کردند و نماز 
خواندند، سپس آب را در ھمان وقت یافتند یکی از آن دو، وضو گرفته و نماز خویش را 

 اعاده کرد، ولی دیگری اعاده نکرد. 
آمدند و جریان را برای ایشان بازگو ج  ند به نزد پیامبروقتی از مسافرتشان بازگشت

خویش را اعاده  یپس از شنیدن داستان، به کسی که نماز و وضو ج کردند. پیامبر
ای و نمازت صحیح است. و به کسی که  فرمود: مطابق سنت عمل کرده نکرده بود،

 اعاده کرده بود، فرمود: تو از دو ثواب و پاداش برخورداری.
اند. و نسائی نیز به سان آن را روایت  حدیث را ابوداود و دارمی روایت کرده [این 

  ].کرده است

 .)١(وقد َروى هو وابوداود أيضاً عن عطاِء بِن �َساٍر ُمرَْسالً  )۹( – ۵۳۴
ھمین حدیث را نسائی و ابوداود نیز از عطاء بن یسار به طور مرسل  )۹( – ۵۳۴

 اند.  روایت کرده
کند، تیمم را نیز  شود که آنچه وضو را باطل می از این حدیث دانسته می شرح:
کند، عالوه بر این کسی که به علت عدم دسترسی به آب تیمم کرده است،  باطل می

شود و نیز کسی که به خاطر بیماری و غیره از  ھرگاه آب را پیدا کند، تیممش باطل می
شود ولی  می و بیماری تیمم او باطل به کاربردن آب عاجز بوده، با رفع ناتوانی

 آن الزم نیست.  ی   ھرنمازی که قبًال با آن تیمم خوانده، صحیح و درست است و اعاده
به کسی که  ج اند، ولی پیامبر اجتھاد کرده ـ بـ در این حدیث نیز این دو صحابه 

صحیح است. و ای و نمازت  نماز و وضو را اعاده نکرده بود فرمود: مطابق سنت عمل کرده
به کسی که اعاده کرده بود فرمود: تو دو ثواب و پاداش داری، چون تو به احتیاط عمل 

 شود و خداوند متعال اعمال نیک را ضایع و تباه یای و نماز دوم تو نفل حساب م کرده
شرعی نیز ھمین است که به  ی ولی سنت من ھمان روش اول است. و مسئلهکند  نمی

شدن  ودن آب، باید تیمم کرد و نماز خواند، و چنانچه قبل از سپریھنگام در دسترس نب
 نماز واجب و یا الزم نیست.  ی وقت نماز، آب میسر و فراھم شد اعاده

نسایی نیز این حدیث را  ،۳۳۹ح  ۱/۲۴۲ابوداود این حدیث را به صورت مرسل روایت کرده است:  -١
 .۴۳۴ح  ۱/۲۱۳به صورت مرسل از عطاء نقل نموده است: 

 

                                           





 

 

 

 سوم فصل

ةِ  )۱۰( – ۵۳۵ مـن �ـِو بـرِئ  جقال: أقبََل انلـيبُّ  ،عن أيب اجلَُهيِم بن احلارِِث بن الّصمَّ
جِهـه وَ َح بِ َسـمَ َل ىلع اجِلـداِر، �َ بَـحـىت أ�ْ  جْم يَُردَّ انليب لَ لََّم عليه، فَ سَ مَجٍَل، فلِقيَه رجٌل فَ 

الَم. دَ و�َ   .)١(متفقٌ عليهيِه، ثمَّ ردَّ عليه السَّ

» بئر جمل«از طرف  ج گوید: پیامبر س ابوجھیم بن حارث بن َصّمه )۱۰( – ۵۳۵
گشت. در بین راه مردی با او مالقات  منوره] برمی ی نزدیکی مدینه[محلی است در 

آب ھمراه نداشت) جواب سالم او را نداد تا رو به  ج کرد و سالم نمود. (و چون پیامبر
ھایش را با آن مسح کرد و سپس  دیوار کرد (و دست بر دیوار کشید) و صورت و دست

 جواب سالم او را داد. 
  ].اند مسلم روایت کرده[این حدیث را بخاری و 

اِر بن يارِسٍ  )۱۱( – ۵۳۶ ُث: �نَّهم �َ  :وعن َ�مَّ حُ مَ �نَّه اكَن ُ�َِدّ  جوا وهم مـَع رسـوِل اهللا سَّ
ِ بِ  عيِد ل عيَد، ثمَّ مَ وا بأُ�فِّ �ُ رَضَ ْجِر، فَ َصالِة الفَ الصَّ ْم َمْسحًة واحـدًة، ثـمَّ وِههِ جُ وُ وا بِ َسحُ ِهُم الصَّ

عيَد مَ فِّ �وا بأ�ُ رَضَ اعدوا، فَ  بـاِط واآل يِهم لكّهـا إِىل الَمناِكـِب وا بأيدِ َسحُ مَ ًة أخرى، �َ رَّ هم الصَّ
 .)٢(رواه ابوداوديِهم. وِن أيدِ ُط مْن �ُ 

درحالی  ش گفت: صحابه روایت است که می ـ بـ از عماربن یاسر  )۱۱( – ۵۳۶
تیمم کردند. (در مسافرت) بودند، برای نماز بامداد با خاک (پاک)  ج که ھمراه پیامبر

شان را  ھایشان را بر خاک زدند و سپس با آنھا یک بار صورت این طور که کف دست
ھایشان را بر خاک زدند و با آنھا  ز کف دستیمسح کردند. پس از آن دوباره ن

ھا  ھا، و از قسمت داخلی تا زیر بغل ھایشان را از قسمت ظاھری دو دست تا شانه دست
 مسح نمودند. 

ح  ۱/۱۶۵نسایی  ،۳۲۹ح  ۱/۲۳۳ابوداود  ،)۳۶۹-۱۱۴(ح ۱/۲۸۱مسلم  ،۳۳۷ح  ۱/۴۴۱ بخاری -١
 .۴/۱۶۹مسنداحمد  ،۳۱۱

ح  ۱/۱۶۷ :نسایی در حدیثی طوالنی به نقل این حدیث پرداخته است ،۳۱۸ح  ۱/۲۲۴ابوداود  -٢
 .۴/۳۲۰، مسنداحمد ۳۱۴
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  ].ا ابوداود روایت کرده است[این حدیث ر
پیرامون روش و چگونگی تیمم دو مسئله حائز اھمیت و محل اختالف علماء  شرح:
 نظران اسالمی است:  و صاحب

امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی،  :نخست اینکه در تیمم چند ضربه است )الف
د که تیمم دو ضربه لیث بن سعد و جمھور علماء و اندیشمندان اسالمی براین باورن

 ھا.  است یکی برای صورت و دیگری برای دست
  :فرمود ج که پیامبر س و استدالل جمھور عبارت است از: حدیث جابر

 ]یھقیو ب ی[دارقطن. »مرفق�ـرض�ة ل�راع� ايل الو اتليمم رض�ة لوجه«
 فرمود:  ج امبریه گفت: پک ـ بـ عمر  ث ابنیو حد

دارقطنی و مستدرک ». [مرفق�ـرض�ة لليدين ايل الو رض�ة للوجه :اتليمم رض�تان«
 حاکم] 

 و حدیث عماره که گفت:

فأمرنا فرض�نا  ،مسح بالرتاب إذا لم �د املاءـالقوم ح� نزلت الرخصة يف ال كنت يف«
قال احلافظ يف الدراية و رواه البزاز[. »مرفق�ـواحدة للوجه ثم رض�ة اخري لليدين ايل ال

  ]باسناد جيد، آثار السنن
 .. .و ۵۳۶و حدیث شماره 

و امام احمد و اسحاق، و اوزاعی و برخی از ظواھر معتقدند که برای تیمم یک ضربه 
 کافی است. 

ھا است: امام احمد و در روایت  مقدار مسح دست ی اختالف دیگر، درباره )ب
ھا واجب است و به  تمشھور امام مالک بر این باورند که مسح دست، فقط تا مچ دس

 اند.  ردهکاستدالل  »الكف�و أمره باتليمم للوجه ج ان انليب«حدیث 
این باورند که مسح دست تا  ولی امام ابوحنیفه، شافعی، لیث بن سعد و جمھور بر

 اند:  آرنج واجب است و به چند حدیث استدالل جسته
 ۵۳۵بودن تیمم آوردیم و حدیث شماره  سه حدیث نخست که در رابطه با دو ضربه

ھا تا شانه واجب است و به حدیث  و امام زھری معتقد است که مسح دست ۵۲۹و 
استدالل جسته است. ولی جمھور علماء و  )۵۳۶شماره ( ـ بـ عماربن یاسر 

اند که در ابتدای نزول حکم  کردهه یگونه توج نظران اسالمی این حدیث را این صاحب

 



 ٢٥٣  تیمم) ی ) در باره۱۰کتاب الطهارة (باب (

بردند، اجتھاد خود آنان بود و  در تیمم به کار می ش کرام ی تیمم، روشی که صحابه
در این زمینه به ثبوت نرسیده است، لذا در مقابل روایات و احادیث  ج ر پیامبریتقر

 توان از این حدیث، استدالل کرد. صریح و صحیح، نمی

 





 

 

 

  )۱۱(باب 
 غسل مسنون ی درباره



 

 

 

 اول فصل

م اجلمعـَة إِذا جاَء أحـُد�ُ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ]ب[عن ابُن عمَر  )۱(_  ۵۳۷
يَ فَ 

ْ
 .)١(متفق عليه». ِسْل غتَ ل

یک از شما به نماز فرمود: وقتی ھر ج گوید: پیامبر ب عبدالله بن عمر )۱( – ۵۳۷
  ).آید، باید قبًال غسل نماید (و خویشتن را پاک و پاکیزه و خوشبو و معطر نماید جمعه می

  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

ٌب مَعِة واجِ وِم اجلُ ُغسُل يَ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن أيب سعيد اخلدري )۲( – ۵۳۸
 .)٢(متفق عليه». مٍ ُ�ْتَلِ  ىلع لُكِّ 

 غسل روز جمعه بر ھر«فرمود:  ج گوید: پیامبر س ابو سعید خدری )۲( – ۵۳۸
 .»مکلّـف و عاقل و بالغی واجب است

  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

ِسـَل يف غتَ ٍم أْن يَّ سلِ  مُ ىلع لُكِّ  حقٌّ « :جهللا قال: قال رسوُل ا ،وعن أيب هر�رةَ  )۳( – ۵۳۹
 .)٣(متفق عليه». َدهسَ وماً، يغِسُل فيه رأَسه وجَ ِة أياٍم يَ بعَ  سَ لُكِّ 

بر ھر مسلمانی الزم و ضروری «فرمود:  ج گوید: پیامبر س ابوھریره )۳( – ۵۳۹
دھد  ھر ھفت روز، روزی را برای شستن سر و اندامش اختصاص  ی است که در فاصله

 .»تن خویش را بشویدغسل کند و سر و و در ھر ھفته، یکبار 
  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

ح  ۲/۳۶۴ترمذی  ،۳۴۰ح  ۲/۲۴۲ابوداود  ،)۱/۸۴۴ح ( ۲/۵۷۹مسلم  ،۸۷۷ح  ۲/۳۵۶بخاری  -١
 ،۱۳۷۶ح  ۳/۹۳حدیث را روایت کرده است.، نسایی » إذا اتی أحدکم ...«ترمذی با لفظ و  ۴۹۲

 ،»کتاب الجمعة«از  ۵ح  ۱/۱۰۲، مؤطا مالک ۱۵۳۶ح  ۱/۴۳۳دارمی  ،۱۰۸۸ح  ۱/۳۴۶ابن ماجه 
 .۲/۹مسنداحمد 

ح  ۳/۹۳نسایی  ،۳۴۱ح  ۱/۲۴۳ابوداود  ،)۸۴۶-۵ح ( ۲/۵۸۰مسلم  ،۸۹۵ح  ۲/۳۸۲بخاری  -٢
ح  ۱/۴۳۴دارمی  ،»کتاب الجمعة«از  ۴ح  ۱/۱۰۲، مؤطا مالک ۱۰۸۹ح  ۱/۳۴۶ابن ماجه  ،۱۳۷۷
 .۳/۶۰مسنداحمد  ،۱۵۳۷

 .۲/۳۴۲مسنداحمد  ،)۸۴۹-۹(ح ۲/۵۸۲مسلم  ،۸۹۷ح  ۲/۳۸۲بخاری  -٣

                                           



 

 

 

 دوم فصل

 يَ َمْن تَوَ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،عن َسُمَرَة بن ُجنُدٍب  )۴( – ۵۴۰
َ
أ هـا بِ ِة فَ مَعـوَم اجلُ ضَّ

، رواه ». ُل ُل أفَضــالُغْســَل فَ َســتَ ونِْعَمــْت، وَمــن اغْ  ، والنســائيّ ، وابــوداود، والرتمــذيُّ أمحــدُ

 .)١(والدارميّ 

ھرکس روز جمعه (برای «فرمود:  ج گوید: پیامبر س سمرة بن جندب )۴(ـ  ۵۴۰
غسل کند، غسل ھرکس  باشد و خوب است، و نماز جمعه) وضو بگیرد، وضو کافی می

 .»بھتر و برتر است
  ].اند دارمی روایت کرده[این حدیث را احمد، ابوداود، ترمذی، نسائی و 

ھرکس سنت پاک نبوی را مورد تحقیق و بررسی و کشف و مورد موشکافی  شرح:
یابد که در ھر مورد و در ھر  قرار دھد، شمار زیادی از احادیث صحیح و حسن را می

و سالمتی و تندرستی، تشویق و  سطحی، مردمان را به رعایت نظافت و بھداشت
ارتباط با نظافت خود انسان باشد یا نظافت منزل، و یا نظافت  نماید، خواه در ترغیب می
 راه و معابر.

در رابطه با نظافت انسان، حدیث نبوی به غسل روز جمعه دستور داده است تا 
) با لفظ واجب تعبیر س جایی که در بعضی احادیث (ھمچون حدیث ابوسعید خدری

 شده است.
میت خاصی قائل است و آن را یک صفت در حقیقت، اسالم برای زیبایی و آرایش اھ

داند. انسان بر حسب فطرت، به جانب زیبایی تمایل دارد و  و منش خدایی می
 اند. بشر شمرده ی روانشناسان حب زیبایی را، از امیال عالیه

اسالم نیز به دلیل اینکه یک مکتب فکری است، به زیبایی و آرامش ارج نھاده است 
ست با اینکه اسالم نسبت به زیبا سازی، تمیزی، نظافت، و بسی جای تأسف و شگفتی ا

نسایی  ،و قال: حدیث حسن ۴۹۷ح  ۲/۳۶۹ترمذی  ،۳۵۴ح  ۱/۲۵۱ابوداود  ،۵/۱۶مسنداحمد  -١
 .۱۵۴۰ح  ۱/۴۳۴دارمی  ،۱۳۸۰ح  ۳/۹۴

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٢٥٨

فرھنگی را از خود  خوشبویی و بھداشت تأکید فراوان دارد اما جوامع اسالمی کمال بی
 دھند. نشان می

شود که امت اسالمی  متمدن اسالمی، ھنگامی ترسیم می ی سیمای یک جامعه
یق و ژرف نبوی، احکام و دستورات ھای دق اوامر و فرامین تابناک الھی، تعالیم و آموزه

آفرین شرعی، و حقایق و مفاھیم واالی قرآنی را در تمام ابعاد و  بخش و سعادت تعالی
گوش خویش قرار دھند و تأکید خدا و  ی العین و آویزه زوایای مختلف زندگی، نصب

ر را بر حفظ زیبایی، تمیزی، طھارت و پاکی، و رعایت بھداشت و نظافت به کا ج رسول
 بندند.

و روزھای  اسالم در حالی که برای اعیاد مختلف از قبیل: عید قربان و عید فطر
ھای مختلف از  مکان ورود به یمختلف مانند: روز قربان، روز ترویه و روز عرفه و برا

و... غسل را مستحب کرد و برای  ج مطھر پیامبراکرم ی قبیل: مسجدالحرام، روضه
و در عین حال در  ض و نفاس، غسل را واجب نموده استحاالتی از قبیل: جنابت، حی

طول ھفته یک روز را برای استحمام و آرایش به نام جمعه قرار داده است تا مؤمنان 
در آن روز با نظافت و زیبایی، در اجتماع سیاسی ـ عبادی جمعه حاضر شوند و در روز 

گین کنند،  موی را شانه زنند، و جمعه خود را بیارایند، غسل نمایند، خود را عطرآ
ھای خود را بپوشند و خود را برای نماز جمعه آماده کنند. و در این  تمیزترین لباس

جمعی  امام جمعه گوش فرا دھند و دسته ی گام بردارند و به خطبه یروز، باوقار و سنگین
 به نیایش خداوندپاک، قیام کنند و پروردگار را به خوبی عبادت و پرستش نمایند.

ی که فرھنگ غنی و پربار اسالم، بسیار مترقی و پیشرفته است و اگر این براست
توانست دلپذیرترین  اسالمی می ی گرفت، جامعه ھا مورد عمل قرار می آداب و سنت

را به عنوان الگوی رفتاری خود انتخاب  ج اکرم جوامع باشد، و اگر مسلمانان، پیامبر
 .ز و جذاب و مترقی و پیشرفته باشدانگی دلتوانست  کردند، جوامع اسالمی چقدر می می

ھا وآداب را برای مردم فقیر و تھیدست و  این سنت ج اکرم جالب اینکه پیامبر
 ش صھیب و... ،ای مثل مھاجرین، و اصحابی مستمند چون بالل مفلس و درمانده

نباید مانع از رعایت بھداشت و  یکه فقر و تھیدستکند  می اند که مشخص تشریع کرده
 آرایش و استفاده از عطر و غیره باشد.

 



 ٢٥٩  غسل مسنون) ی ) در باره۱۱کتاب الطهارة (باب (

داد،  زیست، خرید عطر و نان را در یک ردیف قرار می که در فقر میج  خود پیامبر
 اسالم نمائیم. ی اعتنایی به فرھنگ مترقیانه ی بی بنابراین فقر را نباید بھانه

بسی جای تأسف است که بیگانگان در عمل به فرھنگ اسالمی از ما پیشی 
اند که عطر زن و مرد را جدا کرده و برای ھر کدام از  د و تا جایی پیش رفتهان گرفته

اند و امت اسالمی که خود بانیان این فرھنگ  زنان و مردان عطر مخصوصی ساخته
 کنند. اند آنان را برای این تمدن تحسین می مترقی بوده

نه و مردانه اولین کسی است که عطر را به زنا ج پیامبراکرم جالب است بدانیم که
تقسیم کرده است، اما این امت اسالمی است که در اینجا (ھمانند بسیاری از موارد 

 دیگر) چشم به دیار فرنگ دوخته است.
ھای زندگی را به  گوئیم که بھترین آداب و روش پروردگارا! تو را سپاس و آفرین می

مان را  گردان و زندگیبه ما آموختی. ما را قدردان آنان  ش و صحابه ج پیامبر ی وسیله
و فکرمان را به علوم آنان، آرامش و کاممان را به آب  ،به روش و منش آنان آرایش ده

 ج شان را به جانمان بیفکن، تا تالش حضرت محمد محبت ی حیاتشان سیراب و شراره
 پیامبر خاتم را سپاس داریم.

 ش عمر ره و ابنحال باید پرسید که: آیا بر اساس حدیث ابوسعید خدری و ابوھری
فبھا و نعمت] و [» سمرة بن جندب«غسل روز جمعه واجب است و یا بر اساس حدیث 

 باشد؟  سنت مؤکده می ،آید می ]۵۴۴شماره [که درآینده  ـ بـ عباس  حدیث ابن
 گوید:  امام نووی در شرح مسلم می

 نظران اسالمی پیرامون حکم غسل روز جمعه با ھمدیگر اختالف علما و صاحب«
وجوب غسل را  ش نظر دارند، گروھی از علما و پیشوایان سلف از برخی از صحابه

به وجوب غسل  س اند، و اھل ظاھر ھم با توجه به حدیث ابوسعید خدری روایت کرده
باشند، اما جمھور علماء از سلف و خلف (از جمله امام ابوحنیفه، مالک  معتقد می جمعه

با توجه به احادیث و روایات صحیح  ان اسالمینظر و شافعی) و بیشتر علما و صاحب
 .)١(»باشد جب نیست، بلکه سنت مؤکده میوا دیگر، معتقدند که غسل روز جمعه

 .۱۲۴ ۶شرح مسلم ج  -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٢٦٠

و در حقیقت، ھرگاه سببی از اسباب نظافت از قبیل: چرک و عرق و امثال آن در 
با  مؤکد خواھد بود تا باعث اذیت و آزار کسانی که بدن باشد، دستور غسل برای انسان

 او اختالط و معاشرت دارند نشود.
که بعدًا خواھد آمد) وارد شده است  ـ بـ عباس  در روایات (از جمله روایت ابن

منوره در طول ھفته به آبکشی و کارھای روزمره مشغول  ی که مسلمانان در مدینه
در  شدند د در مسجد برای نماز جمعه حاضر مییرس بودند و چون جمعه فرا می

 ج رو پیامبر شد، ازاین بوی بد زیر بغل و بدن آنھا موجب اذیت و آزار مردم میکه  حالی
 جھت، غسل جمعه سنت مؤکده قرار گرفت. داد تا غسل جمعه کنند و از این دستور می

 گوید:  می ـ لـ و حضرت عایشه 
مردم روزھای جمعه پشت سر ھم از منازل خود و دھات اطراف مدینه با لباس و «

شد،  آمدند و عرق از بدنشان جاری می عرق کرده و غبارآلود به جمعه میسر و صورت 
کاش شما  :فرمود ج که در منزل من بود، آمد، پیامبر ج یکی از آنان به نزد پیامبر

 [بخاری] .»کردید نمودید و غسل می ا تمیز میبرای چنین روزی خود ر
آمده است،  س حدیث ابوسعیدشتر علما، مراد از وجوبی که در یرو از دیدگاه ب از این

وجوب اصطالحی نیست، بلکه مقصود از آن، ھمان تأکید برای تمیزی و رعایت 
 باشد. بھداشت و نظافت می

يَغْ تـاً فَ َمْن َغَسَل َميِّ « :جقال: قال رسول اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۵( – ۵۴۱
ْ
رواه ». ِسـْل تَ ل

نْ حمَ َ«ابنُ ماجة. وزادَ أمحدُ والرتمذيُّ وابوداود:  يَ ه فَ لَ ومَ أْ وَ تَ لْ  .)١(»ضَّ

ای را بشوید، باید  ھرکس مرده«فرمود:  ج پیامبر :گوید س ابوھریره )۵( – ۵۴۱
 غسل کند. 

  ].ماجه روایت کرده است [این حدیث را ابن
  :این عبارت نیز افزوده شده است در مسنداحمد و ترمذی و ابوداود

  .»وضو بگیرد ای را حمل کند، باید هھر کس جنازه مرد«

کرده است، ت یز روایرا ن» من محله فاليتوضأ«ن ماجه عبارت اب ۱۴۶۳ح  ۱/۴۷۰ه ابن ماج -١
 .۳۱۶۱ح  ۳/۵۱۱ابوداود  ،ث حسنیحد :و قال ۹۹۳ح  ۳/۳۱۸ ی، ترمذ۲/۴۵۴مسنداحمد 

 

                                           



 ٢٦١  غسل مسنون) ی ) در باره۱۱کتاب الطهارة (باب (

�ـوَم و ،ةِ نابَـ: من الَج�ِعٍ ن أر�َ ِسُل مِ غتَ اكَن يَ  جا، أنَّ انلَّيبَّ ل ،وعن اع�شةَ  )۶( – ۵۴۲
 .)١(رواه ابوداود. ِت ميِّ ـال ُغسِل  نْ مِ و ِة، ومَن احِلجامِة،معَ اجلُ 

 :کرد از چھار چیز غسل می ج گوید: پیامبر اکرم ـ لـ عایشه  )۶( – ۵۴۲
 دادن میت. جنابت، روز جمعه، حجامت و از شستن و غسل

  ].[این حدیث را ابوداود روایت کرده است
ای را  این باورند که برای کسی که مرده بر نظران اسالمی اکثر علما و صاحب شرح:

 کردن واجب نیست، بلکه مستحب است. شوید، غسل می

ای را حمل کند، باید  مرده ی ھر کس جنازه[ »و من محله فليتوضأ«حدیث  ،و علماء
کند، باید از  یای را حمل م اند: کسی که جنازه وضو بگیرد] را اینگونه تشریح کرده

 ھمان اول وضو گرفته و برای نماز جنازه آماده باشد.
و نیز علما معتقدند که غسل پس از حجامت واجب نیست، بلکه مستحب است، چرا 

 : آمده که س که در روایتی از حضرت انس

حجامت کرد و نماز خواند و  ج پیامبر«یعنی: . »لم يتوضأو ص�و احتجم ج إنه«
  .»وضو نگرفت

رساند که غسل برای حجامت الزم نیست، بلکه مستحب است که  و این حدیث می
 انسان پس از غسل میت، حمل جنازه و پس از حجامت غسل نماید.

زدن و مکیدن، به این طریق  تیغگرفتن از بدن، با  کردن و خون بادکش» حجامت«
که قسمت کوچکی از پوست بدن را (بیشتر در پشت و میان دو شانه) با شاخ یا آلت 

دھند  یغ میند، بعد چند خراش با تکدا یپ یتا برآمدگ مکند ای به شکل شاخ می شیشه
 کنند. دن با شاخ خارج میکیم ی لهیخون به وس یگاه مقدار و آن

ِسـْدٍر. و مـاءٍ ِسـَل بِ غتَ أْن يَّ  جَرُه انلـيبُّ أمَ �نَّه أسلََم، فَ  :بن اعِصموعن قَيِس  )۷( – ۵۴۳
، وابوداود، والنسائيّ   .)٢(رواه الرتمذيُّ

 .۶/۱۵۲مسنداحمد  ،۲۴۸ح  ۱/۲۴۸ابوداود  -١
 ،۱۸۸ح  ۱/۱۰۹نسایی  ،۳۵۵ح  ۱/۲۵۱ابوداود  ،حدیث حسن :و قال ۶۰۵ح  ۲/۵۰۲ترمذی  -٢

 .۵/۶۱مسنداحمد 
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رو  روایت است که وی مسلمان شد، از این س از قیس بن عاصم )۷( – ۵۴۳
بدو امر کرد تا با آب و سدر (کنار) غسل کند (و خوب خویشتن را  ج پیامبراکرم

  .بشوید)
  ].اند [این حدیث را ترمذی، ابوداود و نسائی روایت کرده

، درختی است گرمسیری که بسیار تناور شجرانلبقدرخت کنار، »: سدر« شرح:
اش   کند، میوه سال عمر می ۳۰۰۰تا گویند  می رسد. متر می ۴۰اش تا  شود و بلندی می

رسیدن، سرخ یا زردرنگ و و بعد از  سنجد است ی کوچک و خوردنی و به اندازه
سایند و در حمام، بدن خود را با آن  کردن می برگ آن را پس از خشک شود شیرین می

دھند. برای تمیزکردن پوست بدن و تقویت موھا و جلوگیری از ریزش مو،  شستشو می
 [فرھنگ عمید]  .نافع است

لکه قائل به داند، ب شود، واجب نمی امام شافعی حکم غسل کافر را که مسلمان می
استحباب آن است و امام ابوحنیفه نیز بر این باور است که اگر در حال کفر، غسل از 
جنابت نکرده و با جنابت مسلمان شد غسل بر او الزم است ولی اگر در حال کفر غسل 
از جنابت کرده و بعد مسلمان شده غسل دیگری بر او الزم نیست و حداقل چنین 

 غسلی برایش مستحب است. 
داند، خواه  و امام احمد، مطلقًا غسل بر کافری که مسلمان شده است را واجب می 

 در حال کفر از جنابت غسل نموده و یا غسل نکرده باشد.

 



 

 

 

 سوم فصل

 !وا فقـالوا: يـا ابـن عبَّـاٍس قال: إِنَّ ناساً مْن أهِل الِعراِق جاؤُ  ،عن ِعكرمةَ  )۸( – ۵۴۴
تَرى الُغسَل يوَم اجلُ 

َ
ْل ِسـغتَ َل، ومـْن لـم يَ سَ َهُر وخٌ� ملِن اغتَ قال: ال؛ ولكنه أطْ  ؟معِة واِجباً أ

خْ فليَس عليه بواجٍب. وسَ 
ُ
وَن لبَُسـيَن يَ ودِ ُهـِل: اكَن انلَّـاُس َ�ْ يـَف بَـْدُء الُغْسـم كَ رِبُ�ُ أ

وَف، وَ  قِف، إِنما هـَو َعـجِ سْ م، و�َن مَ هِ ورِ عَملوَن ىلع ُظهُ �َ الصُّ �ٌش، رِ ُدهم َضِيّقاً ُمقارَِب السَّ
، وعَ  جَج رسول اهللا رَ خَ فَ  وِف، حىت ثـارَ ِرَق انلّ يف يوٍم حاٍرّ نُهْم ِر�ـاٌح ْت ِمـاُس يف ذلك الصُّ

ا وََجَد رسوُل اهللا  �اَح، قال:  جآذى بذلَك بعُضهم بعضاً. فلمَّ إِذا اكَن  !�يُّها انلـاُس «تلَك الِرّ
َمُ  قال ابُن عبـاٍس: ». ُد مْن ُدهنه وِطيِبهَل ما َ�ِ م أفَض ُد�ُ سَّ أحَ هذا ايلوُم؛ فاغتسلوا، ويلْ

وِف، وُ�فُّ  ُ باخلَِ�، ولِبسوا غَ� الصُّ ـَع مَ وا العَ ثمَّ جاء ا�َّ ُض ْعـَب �َ َهـذَ و م،ِجُدهُ ْسـَمَل، ووُِسّ
 ِ
َّ

 .)١(رواه ابوداودعضاً مَن الَعَرِق. م بَ عُضهُ ي بَ اكَن يُؤْذِ  ياذل

) گوید: گروھی از ـ لـ عباس  عکرمه (غالم آزاد شده و شاگرد ابن )۸( – ۵۴۴
به نظر شما غسل روز  !عباس عباس آمدند و گفتند: ای ابن مردمان عراق به نزد ابن

  ؟جمعه (برای نماز جمعه) واجب است یا خیر
کن برای کسی که در یدر پاسخ گفت: خیر (واجب نیست) ل ـ بـ عباس  ابن

روز جمعه غسل کند و خویشتن را خوب بشوید، طھارت و پاکیزگی و خیر و نیکی 
او  ی بسیاری وجود دارد و نیز ھرکس در چنین روزی غسل نکند، گناھی متوجه

 شود، چرا که بر او واجب نیست.  نمی
ب برایتان بیان خواھم کرد که چگونه گفت: عنقری)ـ بـ عباس  (سپس ابن

غسل روز جمعه برای مردم تشریع شد (واقعه از این قرار است که در ابتدای اسالم) 
ھای پشمی بسیار  کردند و لباس مردم خدمه و کارگر و زحمتکش بودند و خود، کار می

نمودند، از  کردند و بر پشت خویش بار و وسائل، حمل می ضخیم و کلفت به تن می
  ).آمدند رو با لباس و سر و صورت عرق کرده و غبارآلود به نماز جمعه می این

 .۳۵۳ح  ۱/۲۵۱ ابوداود -١
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و مسجد آنھا (مسجد نبوی) نیز در آن روزگار بسیار کوچک و تنگ بود، و از سقفی 
ای بود که از  بسیار پائین و کوتاه برخوردار بود (و بھتر بگویم) مسجد بسان خیمه

  ).ی زیاد و انبوه جمعیت برخوردار بودھای درخت درست کنند (که از گرما شاخه
در حالی از خانه به مسجد تشریف آورد که  ج ای بسیار گرم، پیامبراکرم در جمعه

ھای ضخیم پشمین به تن کرده بودند و از شدت گرما، عرق از بدنشان بر  مردمان لباس
عرق غبارآلود و  ی این ھیئت و قیافه ی ھا جاری شده بود (در نتیجه روی آن لباس

بوی بد و نامطبوعی در مسجد پیچید که در اثر آن، برخی موجبات اذیت  )آنھا ی کرده
 و آزار برخی دیگر را فراھم آوردند.

ھرگاه روز  !آن تعفن و بوی بد را احساس کرد، فرمود: ھان ای مردم ج چون پیامبر
رترین از شما الزم است که غسل کنید و از بھترین و بھریک  رسد، بر جمعه فرا می

 مواد معطر و خوشبویی که دارید استفاده نمائید.
فرسا) وقتی فضل و کرم  گوید: پس از آن (روزگار سخت و طاقت ـ بـ عباس  ابن

شامل حال مسلمانان گردید و خداوند خیر (فتوحات و غنائم) را بدانھا عنایت  خداوند 
دیگر  ھای ضخیم پشمی کرد و فقر و فاقه و تھیدستی و بینوایی از آنھا دور شد و لباس

پوشیده نشد و محنت و مشقت مردم در کارھای روزمره نیز از میان رفت و مسجد 
است که آن بوی بد و نامطبوع که قبًال فضای (مسجدالنبی) نیز توسعه یافت، نتیجه آن 

 شد) باقی نماند. کرد (و باعث اذیت و آزار مسلمانان می پاک مسجد را آلوده و متعفن می
این است که غسل روز جمعه در ابتدای  ـ بـ عباس  (به ھر حال مقصود ابن

قی نماند، حکم اسالم و به دالیل مذکور، بر مسلمانان الزم بود، اما وقتی که آن حالت با
رو در عصر کنونی ما نیز، بالخصوص در  وجوب غسل نیز تخفیف پیدا کرد. از این

روستاھا و دھات، مسلمانان سعی کنند تا با سر و صورت عرق کرده و با ھیئت و 
غبارآلوده، به جمعه نیایند، بلکه تالش کنند تا در روز جمعه خود را بیارایند،  ی قیافه

گین کنند، موی را شانه زنند و تمیزترین لباسغسل کنند، خود را ع ھای خود را  طرآ
ـ عبادی جمعه حاضر  تر در اجتماع سیاسی بپوشند و با نظافت و زیبایی ھر چه تمام

امام  ی شوند و بدون اینکه موجبات اذیت و آزار مسلمانانی را فراھم آورند به خطبه
دگار را به خوبی عبادت و گوش کنند و به نیایش و ستایش خدا بپردازند و پرور

  ).پرستش نمایند
  ].[این حدیث را ابوداود روایت کرده است

 



 

 

 

  )۱۲(باب 
 حیض و قاعدگی  ی باره در



 

 

 

 اول فصل

رأُة فـيهِم لـْم الَمـِت قـال: إِنَّ ايلهـوَد اكنـوا إِذا حاَضـ ،عن أ�ٍس بن مالـك )۱( – ۵۴۵
، فَـَسـوُهنَّ يف ابُليـوت، فَ عُ وها، ولـم ُ�ـامِ يُؤالِكُ  َل أصـحاُب انلـيّب انلـيبَّ

َ
ُ تعـاىل: أنْ أ َزَل ا�َّ

 انلِّ عُ ْصنَ إ: «ج{و�سألونََك عن الَمحيض} اآلية. فقال رسوُل اهللا 
َّ
َغ لَـبَ �َ ». اكحَ وا لكَّ يشٍء إِال

َسـيدُ نا شَ َدَع مْن أمرِ لرجُل أْن يَّ ذلَك ايلهوَد. فقالوا: ما يُر�ُد هذا ا
ُ
 خالَفنا فيه. فجاَء أ

َّ
 يئاً إِال

، فقاال: يا رسوَل اهللا  ؟نَّ ذا، أفَـال �ـاِمُعهُ ذا و�َ وُل كَ قُ إِنَّ ايلهوَد �َ  !بن ُحَضٍ� وعبَّاُد بن �رِْشٍ
َ وجُه رسوِل اهللا غَ تَ �َ  ٌة مـْن جا، فاَر�َخَ ا أْن قد وََجَد عليِهما. فَ نَّ حىت َظنَ  ج�َّ تُهما َهِديَـّ

ْ
سـتَقبل

، فَ لنََبٍ   .)١(رواه مسلما. ِهمَ يْ لَ فا �نَّه لم �ْد عَ رَ عَ اُهما، �َ قَ سَ َل يف آثارِهما فَ أرسَ  إىِل انليِبّ

گوید: روش یھود با زنان حائضه، این بود که از  س انس بن مالک )۱( – ۵۴۵
ار یض بسیزنان در حال حکردند، (و نسبت به  ھمنشینی و خوردونوش با آنھا پرھیز می

ای از  نمودند) لذا عده ردند و در دوری از آنان افراط و مبالغه میک یم یریگ سخت
پرسیدند که: چه نوع ارتباط و اختالطی با زنان حائضه حالل  ج از پیامبر ش صحابه

 ی و از تو درباره« )٢(این آیه را نازل فرمود: ألویا حرام است؟ این بود که خداوند 
ان و ضرر است (و عالوه از یپرسند. بگو: ز یض میح )ش با زنان به ھنگامزی(آم

زنان  )با یاز (ھمبستر یبه دنبال دارد). پس در حالت قاعدگ یھائ یماری، بینافرمان
ه ک یشوند. ھنگام یم که پاکگاه  د تا آنینکن یکیشان نزدید و با اینمائ یریگ نارهک
و  یزناشوئ یعیفرمان داده است (و راه طبه خدا به شما ک یانکشوند، از م کپا

ان را کاران و پاک گمان خداوند توبه ید. بینک یکیحفظ نسل است) با آنان نزد ی لهیوس
 .»دارد یدوست م

ح  ۱/۱۵۲، نسایی ۲۹۷۷ح  ۵/۱۹۹ ، ترمذی۲۵۸ح  ۱/۱۷۷وداود ، اب)۳۰۲-۱۶ح ( ۱/۲۴۶مسلم  -١
 .۳/۱۳۲، مسنداحمد ۱۰۵۳ح  ۱/۲۶۱بصورت مختصر  دارمی ،۲۸۸

ۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ -٢ ذٗ  ُهوَ  قُۡل  َمِحيِض� ل
َ
ْ �ۡ فَٱ ىأ ٓ ٱ َ�ِلُوا ۡ ٱِ�  ءَ لنَِّسا ٰ  َرُ�وُهنَّ َوَ� َ�قۡ  َمِحيِض ل  َنۖ ُهرۡ َ�طۡ  َح�َّ

رۡ  فَإَِذا   نَ َ�َطهَّ
ۡ
َمَرُ�مُ  ُث َحيۡ  ِمنۡ  تُوُهنَّ فَ�

َ
ۚ ٱ أ ُ َ ٱإِنَّ  �َّ ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱَو�ُِحبُّ  �َّ�َّ [البقرة:  ﴾٢٢٢ُمَتَطّهِرِ�نَ ل

۲۲۲[. 

                                           



 ٢٦٧  ی حیض و قاعدگی) ) در باره۱۲کتاب الطهارة (باب (

» نزدیکی نکنید«از مردم چنین فھمیدند که معنای پس از نزول این آیه، برخی ( 
 ج نکنید، ولی پیامبرجا سکونت  این است که اصًال با زنان در حال حیض در یک

به جز جماع، ھرگونه تماس و مباشرتی را  :منظور آیه را برایشان روشن نمود و) فرمود
ناف و پایین زانو) از زنان حائضه بگیرید(و با آنھا بخورید و  یھای باال (در قسمت

جا بنشینید و ھمچون یھود، بسیار سختگیری نکنید و در دوری از آنھا  بیاشامید و یک
  ).ط و مبالغه نکنیدافرا

 )ج را شنیدند گفتند: این مرد (محمد ج ھمین که یھودیان این فرمایش پیامبر 
عباد بن «و » اسید بن حضیر«پس  .خواھد با تمام مسائل دین ما مخالفت کند می
! یھود ج خدا آمدند و گفتند: ای رسول )ج خدا به نزد رسولـ ( بـ » بشر

خالطت و مجالست با زنان حائض) چنین و چنان ھای م مضرات و زیان ی (درباره
گویند، پس آیا بھتر نیست (که به حرف یھودیان بکنیم و) در حال حیض، با زنان  می

جا  مجالست و مصاحبت نکنیم (و آنھا را از خود دور سازیم و با آنان غذا نخوریم و یک
مبارک  ی رهاین سخن را شنید) چھ ج جا سکونت نکنیم؟ چون پیامبر ننشینیم و یک

و » اسید«از  ج (از فرط خشم و غضب) دگرگون شد تا اینکه گمان کردیم که پیامبر
 ـ خشمگین و ناراحت شده است.  بـ » عباد«

ـ بیرون شدند و رفتند و ھمزمان با  بـ » عباد«و » اسید«پس از این جریان 
نیز  ج شد، و پیامبر آوردهج  ظرفی از) شیر به رسم تعارف و ھدیه برای پیامبر(رفتن آنھا، 

فرستاد و آنھا را از آن شیر نوشاند پس آن  ـ بـ » عباد«و » اسید«پی کسی را در 
 بر ایشان خشم نگرفته است.  ج دو دانستند که پیامبر

 [این حدیث را مسلم روایت کرده است] 

است و لذا ھنگامیکه سیل جریان پیدا » سیل«در لغت به معنای  »حيض« شرح:

 را نیز به ھمین مناسبت حوض» حوض«و ». حاض السيل« :شود میکند، گفته 
 کند. که آب به سوی آن جریان پیدا میگویند  می

شدن آب  آمده است: این واژه در اصل به معنای خارج» معجم مقاييس اللغة«و در 

 انه زنان اطالق شده است.یه بعدھا به عادت ماھکاست » سمرة«قرمز از درختی به نام 
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از رحم زنان در  یه پس از بلوغ جسمکاست  یخون» ضیح« :اصطالح شرعو در 
روز و  د. در مذھب احناف حداقل زمان آن، سه شبانهینما ین تراوش میمع یاوقات
، ینظران اسالم گر از علما و صاحبید یروز است. و در نزد برخ ثر آن ده شبانهکحدا

ا ھفت روز یروز و غالبًا شش  شبانهثر آن پانزده کروز و حدا شبانه یکحداقل زمان آن، 
 است.

جسمی و حسی بین زن و شوھر  ی در واقع اسالم در مورد زندگی زناشویی و رابطه
فطری نیز برآورده شود  ی ترین راه را انتخاب نموده است تا حق غریزه بھترین و صحیح

ای را  عادالنه ی و از انحراف و اذیت به دور باشد، و اسالم نیز در این مورد طریقه
و تفریط کنند   می انتخاب کرده که از افراط کسانی که زنان حائضه را از منزل اخراج

باشد در حالی که  کنند، به دور می آنان خودداری نمی ی نصاری که حتی از مجامعه
گویند: معاشرت مردان با اینگونه زنان که در حال حیض قرار دارند، مطلقًا  یھودیان می
ھر چند که به صورت غذاخوردن سر یک سفره و یا زندگی در یک اطاق  حرام است،

گویند: جائی که زن حائض بنشیند مرد نباید بنشیند و اگر  باشد، به عنوان مثال می
 نشست، باید لباس خود را بشوید و اال نجس است و نیز اگر در رختخواب او بخوابد

ن را در این مدت یک موجود ناپاک لباس و بدن را باید شستشو دھد، به طور خالصه: ز
 دانند.  و الزم االجتناب می

گویند: ھیچگونه فرقی میان حالت حیض  در مقابل این گروه، نصاری ھستند که می
مانع است.  زنان و غیر حیض نیست، ھمه گونه معاشرت حتی آمیزش جنسی با آنان بی

خوردند و یک  آنان غذا نمیساختند و با  در جاھلیت نیز زنان حائضه را از خود دور می
کردند و مثل یھود و مجوس، با  نشستند و حتی در یک منزل ھم زندگی نمی جا نمی

پرسیدند که چه نوع  ج ای از مسلمانان از پیامبر ردند، لذا عدهک آنان سختگیری می
  :نازل شد ارتباط و اختالطی با زنان حائضه حالل و یا حرام است؟ و این آیه

ٗذى فَ  لَۡمِحيِض� ٱونََك َعِن لُ  َٔ َو�َۡ� ﴿
َ
ْ ٱقُۡل ُهَو أ َوَ� َ�ۡقَرُ�وُهنَّ  لَۡمِحيِض ٱِ�  لّنَِسآءَ ٱ ۡ�َ�ِلُوا

َمَرُ�ُم 
َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۡرَن فَ� ٰ َ�ۡطُهۡرَنۖ َفإَِذا َ�َطهَّ ۚ ٱَح�َّ ُ َ ٱإِنَّ  �َّ ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ َوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ

  .]٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢لُۡمَتَطّهِرِ�نَ ٱ
این است که اصًال با زنان در » نزدیکی نکنی«فھمیدند که معنای بعضی از مردم چنین 
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منظور آیه را برایشان روشن نمود و  ج جا سکونت نکنید، ولی پیامبر حال حیض در یک
 فرمود: 

ام که از مجامعه و تماس جنسی با زنان حائضه  ھمانا من به شما دستور داده«
کاری که عجم آن را  ام آنان را از منزلشان بیرون کنید، ھمان و نگفته دوری کنید

 ؟»دھد انجام می
خواھد با  را شنیدند، گفتند: این مرد می ج ھمین که یھودیان این فرمایش پیامبر

 تمام مسائل دین ما مخالفت کند.
بودن ھمسرش بجز از ما بین  پس مانعی نیست که مرد مسلمان به ھنگام حائضه

 و و ناف او، متلذذ شود.زان
ای را انتخاب کرده که از افراط  عادالنه ی با این روش، اسالم در این مورد نیز طریقه
و تفریط نصاری که حتی از کنند   می کسانی که زنان حائضه را از منزل اخراج

 باشد.  کنند، به دور می آنان خودداری نمی ی مجامعه
در مدت حیض اختالف دارند: مالک، شافعی نظران اسالمی و فقھی  و علما و صاحب

روز است و آنچه بر این مدت زیاد شد  ۱۵و احمد براین باورند که حداکثر مدت حیض 
شافعی و احمد یک  باشد و اقل مدت حیض در نزد بلکه استحاضه می حیض نه،

آن در نزد امام مالک، یک باشد و اقل  روز است و کمتر از آن استحاضه می شبانه
 و یا یکبار سرازیرشدن خون در یک لحظه است.» هُدفع«

ولی امام ابوحنیفه و یارانش معتقدند که اقل مدت حیض سه روز و اکثرآن، ده روز 
 شود، خون استحاضه است نه خون حیض. ا زیاد مییاست و آنچه که از این مدت کم 

ز، شوند: فرضیت نما و خون حیض و نفاس، امور آتی را از زن مسلمان مانع می
،  صحت انجام نماز، گرفتن روزه و نه فرضیت آن را، جماع در فرج و مادون آن را، عده

کردن مصحف، داخل شدن به مسجد، به اعتکاف نشستن در  طالق، طواف، مساس
 مسجد و قرائت قرآن طبق قول جمھور.

 گیری و منع مباشرت با زنان حائضه:  فلسفه و حکمت کناره
جرای حیض، مواد سمی وجود دارد که برای جسم طب جدید کشف کرده که در م

نماید و  مضر است، اگر این مواد در جسم زن باقی بماند، او را دچار ناراحتی می
دوری و ترک مجامعه با زنان حائضه را کشف نموده است که اعضای  ی ھمچنین فلسفه

 تحرکی است و اعصاب آن به سبب ترشحات تناسلی زن به ھنگام حیض در حالت بی
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بخش  غدد داخلی، متشنج است و قطعًا اختالط جنسی در حالت حیض برای زن زیان
شود و این امر موجب ناراحتی اعصاب  است و اکثرًا باعث قطع جریان حیض می

 گردد و بعضی از اوقات باعث التھاب آلت تناسلی خواھد شد.  می
 آمده است:  ۱۳۸ص  ۲در تفسیر نمونه ج 

ھای  حالت قاعدگی عالوه بر اینکه تنفرآور است، زیانآمیزش جنسی با زنان در «
آورد که طب امروز نیز آن را ثابت کرده، از جمله احتمال  بسیاری را به بار می

ھای  شدن مرد و زن، و ایجاد یک محیط مساعد برای پرورش میکروب بیماری عقیم
شدن خون آمیزشی (مانند سفلیس و سوزاک) و نیز التھاب اعضای تناسلی زن و وارد

ھا که در کتب طب آمده است، لذا پزشکان،  آلوده به داخل عضو تناسلی مرد و غیر این
 .. کنند.  می آمیزش جنسی با چنین زنانی را ممنوع اعالم

شود، خونی است که ھر ماه در عروق  اصوًال خونی که ھنگام عادت ماھیانه دفع می
م رحم زن در ھر یدان یرا میگردد، ز یجمع م ین احتمالیجن ی هیتغذ یداخلی رحم برا

رحم به عنوان آماده باش برای  یو مقارن آن عروق داخلکند  می کتخم یکد یماه تول
شود،  شود، اگر در این موقع که تخمک وارد رحم می تغذیه نطفه مملو از خون می

دھد و  اسپرم که نطفه مرد است در آنجا موجود باشد، تشکیل نطفه و جنین می
 شود.  آن می ی ی موجود در عروق رحم صرف تغذیهھا خون

ھا،  صورت، بر اثر پوسته پوسته شدن مخاط رحم و شکافتن جدار رگ در غیر این
شود و این ھمان خون حیض است، و از اینجا دالیل دیگری  خون موجود خارج می

آید، زیرا رحم زن در موقع  برای ممنوع بودن آمیزش جنسی در این حال به دست می
ندارد و لذا از آن  گونه آمادگی طبیعی برای پذیرش نطفه ھا ھیچ این خون ی تخلیه

  .»بیند صدمه می
 :آمده است ۱۶۷تا  ۱۶۶صفحات  »طب اسالمی، گنجینه تندرستی«در کتاب 

ترشحاتی نرم ازآسیب محفوظ  ی به وسیله» واژن«در شرایط طبیعی محیط « 
ھای میکروبی  ه و واژن را از آلودگیت اسیدی داشتیاین ترشحات، خاص ماند. می

دارند ھرگونه تغییری که در خاصیت اسیدی این ترشحات حاصل شود، واژن  مصون می
شود.  ھا مبدل کرده، باعث بروز واژنیت می را به محیط مناسبی برای تجمع میکروب

شود وجود خون در  ترین عاملی که باعث تغییر ماھیت اسیدی ترشحات واژن می مھم
حیض است، بنابراین در ایام حیض، شرایط محیط واژن مستعد عفونت و التھاب  ایام
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است و چنانچه در این ایام نزدیکی صورت گیرد احتمال آلودگی میکروبی افزایش 
یابد، از طرف دیگر، نزدیکی در این شرایط موجب احتقان خون شده بر میزان  می

در اثر نزدیکی در این شرایط افزاید. ھمچنین مردان نیز ممکن است  خونریزی می
  .»ھای ادراری و تناسلی گردند عفونتدچار 

پیرامون ضررھای  ۹۳تا  ۹۲صفحات » آموزه ھای تندرستی در قرآن«تاب در ک
 زناشویی در حالت حیض آمده است: 

گذارد و  کردن در حالت حیض، اثر سوء در موجودیت نسل و جنین می نزدیکی«
ھا دگرگون  شوند و وضع ژن آلوده می» کروموزوم«ر قابل جبران است، چون غی

سازد که مستعد  شود. آمیزش در حالت قاعدگی، دستگاه تناسلی زن را مجروح می می
 شود.  ھای التھابی آمیزشی می شود و سبب بیماری پذیرش عفونت می

شود،  داشته باشد، مرد سخت دچار این میکروب می» گونوکوک«اگر زن، میکروب 
میلی به مسائل جنسی، تنفر از عمل زناشویی و سردی مزاجی  ، مانند: بیعوارض روانی

 آورد.  و نھایتًا انحراف جنسی به وجود می
آور را حرام و منع نموده تا اینکه ھم سالمتی مرد و زن را  اسالم این عمل تنفر

 .»تضمین نماید و ھم سالمتی فرزندان
 آمده است: » طب قرآن«در کتاب 

شود و از آسیب  ترشحات، نرم می ی ی، مھبل زن به وسیلهدر شرایط طبیع«
توسط  یو این ترشحات که خاصیت اسیدی دارد، مھبل را از آلودگ ماند محفوظ می

با زن، میزان آلودگی را افزایش  یکیدارد. در آن زمان نزد یھا مصون م روبیکم
شود و در نتیجه باعث  دھد که برای مرد و زن مضراست و رحم دچار التھاب می می

در صورت شدید  .شود رفتن تب می دردھای شدید در رحم و احساس سنگینی و باال
گردد، ھمچنین موجب احتقان خون و افزایش  بودن التھاب، سبب عقیم شدن زن می

.. قرار .مجرای ادراری وود و مرد نیز در معرض بیماری و التھاب ش ریزی می خون
  .»گیرد می

توانند برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به کتابھای:  می [عزیزان خواننده
 »اعجاز علمی قرآن« ،۵۱ – ۵۰ص  »طب در قرآن« ،۲۲۴ص  ۱ج  »بھداشت اسالمی«

 ،۹۳ تا ۹۲ص  »تندرستی در قرآنھای  آموزه«، ۹۲ص  ۲ج  »تفسیر نمونه«، ۳۷۱ص 
ص  »طب اسالمی، گنجینه تندرستی«، ۱۴۳تا  ۱۴۲ص  »گویند آیاتی که از علوم می«
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ی جدید از اعجاز علمی ھای جلوه«، ۱۰۶تا  ۱۰۱ص  »بھداشت در قرآ ن« ،۱۶۷تا  ۱۶۶

  ]... مراجعه فرمایند.و »روح الدین االسالمی« ،۲۲۵تا  ۲۲۲ص  »قرآ ن کریم

ْن إِنـاٍء واحـٍد، ِمـ جِسُل أنـا وانلـيبُّ ا، قالت: كنُت أغتَ لوعن اع�شَة  )۲( – ۵۴۶
� وأنـا حـائٌض. و�نَ ُر�، فـ�تَّزَ أمُ ٌب، و�َن يَـا ُجنُ نَ وِ�َ  أَسـه إِيلَّ وهـو ُج رَ ُ�ـرِ  ُر، فيُبـارِشُ

 .)١(متفق عليهلُه، وأنا حائٌض. أغسِ ُمعتكٌف، فَ 

ه جنابت ک یھر دو در حال ج گوید: من و پیامبر ـ لـ عایشه  )۲( – ۵۴۶
آمدم (و  در می کردیم، و ھرگاه من به حالت حیض از یک ظرف پر آب، غسل می داشتیم

تا دامن  داد خواست با من مباشرت کند و تماس بگیرد) به من دستور می می ج پیامبر
و شلوارم را بر روی ناف و زانوھایم محکم ببندم (تا سایر اعضای بدنم آلوده و ملوث 

گاه در حالتی که حیض بودم به جز جماع، ھرگونه تماس و مباشرتی را (در  نشود) آن
در مسجد  ج گرفت، و وقتی که پیامبر ھای باالی ناف و پایین زانو) با من می قسمت

خودم بودم) بیرون  ی کرد، سرش را از مسجد به سوی من (که در حجره اعتکاف می
شستم و  را می ج خدا بودم، سر مبارک رسولآورد و من با این وجود که در حیض  می

 کردم.  تمیز می
  ].اند [این حدیث را بخاری ومسلم روایت کرده

گیری مردان از زن در  نظران اسالمی و فقھی در مفھوم کناره علما و صاحب شرح:
 نظر دارند:  مدت حیض اختالف

واجب  گیری از تمام بدن زن عباس و عبیده سلمانی معتقدند که کناره ابن -۱
گیری از زنان چیزی از جسم ایشان  است، زیرا خداوند متعال در دستور کناره

را خاص نگردانیده است. البته این رأی، خارج از قول علماء و مخالف سنت 
 باشد.  می ج صحیح و ثابت پیامبر

و لفظ  )۲۹۷-۸ح ( ۱/۲۴۴) و ۲۹۶-۵(ح  ۱/۲۴۳، مسلم ۳۰۱و  ۳۰۰و  ۲۹۹ح  ۱/۴۰۳یبخار -١
ت یث در رواین حدینده به نقل اکز بصورت متفرق و پراین یاست و بخار یث فوق از بخاریحد

رده کت نقل ین رواینده در چندکث را به صورت پراین حدیز این یینسا ،مختلف پرداخته است.
 ۳۸۸ح  ۱/۱۹۳و آخر آن را در  ۴۱۱ح  ۱/۲۰۱ :شیث را در سنن خویه اول حدکن طور یاست. ا

 .یت نموده استروا
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یعنی محل خروج  گیری از موضع پلیدی ـ گوید: کناره امام احمد حنبل می -۲
 گوید: انچه: مسروق بن اجدع میواجب است، چن حیض ـ
چه چیز در حالت حیض برای مرد حالل است؟ فرمود:  :گفتم ـ لـ برای عایشه 

  .ھمه چیز، مگر جماع
گیری از مابین ناف تا  نظران اسالمی معتقدند که کناره جمھور فقھا و صاحب -۳

 زانوی زن واجب است، به دلیل این که:
در جواب فردی که پرسید: چه چیز از زنم در حال حیضش بر من  ج خدا رسول 

 حالل است؟ فرمود: شلوار آن را محکم ببند و سپس تو دانی و قسمت باالی بدن آن. 
 نیز گوید:  ـ لـ و حضرت عایشه 

به وی دستور  ج خدا شد، رسول چون حیض می ،ج یکی از ما ھمسران پیامبر
 کرد.  سپس با او مالمست می داد تا شلوارش را محکم ببندد، می

بودن ھمسرش، به جز از مابین  پس مانعی نیست که مرد مسلمان به ھنگام حائضه
 زانو و ناف او متلذذ شود. 

اسالم نه افراط یھودیان و مجوسیان را قبول دارد که نسبت به زن در حال حیض، 
نمودند و در ایام  کردند و در دوری از آن افراط و مبالغه می گیری می بسیار سخت

زن، به کلی از زن در ھمه چیز(در خوردن، نوشیدن، مجلس و بستر و  حیض
ه زنان را به طور مطلق حرام شدند و معاشرت مردان با اینگون رختخواب) جدا می

 دانستند.  می
گونه محدودیت و ممنوعیتی برای خود در  ط نصاری را قبول دارد که ھیچیو نه تفر

نمودند و به حیض  برخورد با زنان در این ایام، قائل نبودند و با زنان حائضه مجامعه می
را از خود دور  توجھی جاھلیت را قبول دارد که زنان حائضه توجھی نداشتند و نه بی

نشستند و حتی در یک منزل ھم  جا نمی خوردند و یک ساختند و با آنان غذا نمی می
 کردند.  گیری می کردند و مثل یھود و مجوس با آنان سخت زندگی نمی

ای را انتخاب کرده که از افراط کسانی که زنان  عادالنه ی اسالم با این روش، طریقه
 آنان خودداری ی و تفریط نصاری که حتی از مجامعهکنند   می حائضه را از منزل اخراج

باشد و راه وسط و میانه و به دور از افراط و تفریط را برگزیده  به دور میکنند  نمی
 است.
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 انليبَّ قالْت: كنُت أرشِ  ،وعنها )۳( – ۵۴۷ 
ُ

ناِوهل
ُ
ُع فـاُه ىلع َض يَ �َ  ،ج ُب وأنا حائٌض، ثمَّ أ

، فَ   يرَشُب؛ وأ�َ موِضِع يِفَّ
ُ
ُق الَعْرَق، وأنا حائٌض، ثمَّ أ ؛ �َ َعرَّ . َض يَ ناِوهُل انليبَّ ُع فـاُه ىلع موِضـع يِفَّ

 .)١(رواه مسلم

گوید: ھنگامی که در حالت حیض بودم، از آب (کاسه)  ـ لـ عایشه  )۳( – ۵۴۷
دادم. ایشان  می ج آب را به پیامبر ی کردم و کاسه نوشیدم، سپس دستم را دراز می می

نھاد که من در حالت حیض دھانم را در  نیز دھان مبارک خویش را در موضعی می
 نوشید.  گاه از آب می ھمانجا نھاده بودم و آن

و نیز ھنگامی که در حالت حیض بودم، گوشت را از استخوان با دندان جدا 
خویش را بر جائی  دادم و ایشان نیز، دھان می ج اکرم کردم، سپس آن را به پیامبر می
 خورد. گذاشت که من نھاده بودم، سپس از آن می می

  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

ق«  استخوانی که بیشتر  :»العرق« .کندم گوشت را از استخوان با دندان می :»أتعرّ
 گوشت روی آن را برداشته باشند. 

 القـرآَن. قرَ ري وأنا حائٌض، ثمَّ يَ ِحجْ  تَّىِكُء يف�َ  جقالت: اكَن انليبُّ  ،وعنها )۴( – ۵۴۸
ُ
أ

 .)٢(متفق عليه

در  ج گوید: ھنگامی که در حالت حیض بودم، پیامبر ـ لـ عایشه  )۴( – ۵۴۸
 خواند. کرد و قرآن می آغوش من خویشتن را تکیه می

  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده
که معاشرت مردان با زنان حائضه در نیز گفتیم که یھود اعتقاد داشت  قبالً  شرح:

ایام قائدگی مطلقًا حرام است، ھر چند به صورت غذاخوردن سر یک سفره و یا زندگی 
گویند: جائی که زن حائض بنشیند، مرد نباید بنشیند، اگر  در یک اتاق باشد، مثًال می

ب او نشست باید لباس خود را بشوید و اال نجس و پلید است، و نیز اگر در رختخوا

 ۱/۲۱۱ابن ماجه  ،۲۸۲ح  ۱/۱۴۹نسایی  ،۲۵۹ح  ۱/۱۷۸ابوداود  )،۳۰۰-۱۴ح ( ۱/۲۴۵مسلم  -١
 .۶/۱۲۷مسنداحمد  ،۶۴۳ح 

ح  ۱/۱۴۷نسایی  ،۲۶۰ح  ۱/۱۷۸ابوداود  ،)۳۰۱ -۱۵ح ( ۱/۲۴۶مسلم  ،۲۹۷ح  ۱/۴۰۱بخاری  -٢
 .۶۳۴ح  ۱/۲۰۸ابن ماجه  ،۲۷۴
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تورات » الویان«از سفر  ۱۵چنانچه در باب لباس و بدن را باید شستشو دھد.  بخوابد
 آمده است 

ان از بدنش خون حیض باشد، تا ھفت روز یجریان باشد و جر ی اگر زنی صاحبه«
و ھر چیزی که وقت  جدا خواھد بود. و ھرکس که او را مس کند تا شام ناپاک باشد ـ

باشد ـ و ھر  کد، ناپاک و ھر چه که برآن نشسته باشد ناپاجداماندنش بر آن بخواب
و دھد کسی که بسترش را لمس نماید، لباس خود را بشوید و خویشتن را با آب شستش

 » و تا به شام ناپاک باشد...
گونه فرقی میان حالت حیض زنان  در مقابل یھود، نصاری ھستند که معتقدند: ھیچ

 مانع است.  رت، حتی آمیزش جنسی با آنان بیو غیرحیض نیست و ھمه گونه معاش
کردند، کم و بیش به خلق و  مشرکان عرب به خصوص آنھا که در مدینه زندگی می

و در زمان  کردند خوی یھود، انس گرفته بودند و با زنان حائضه مانند یھود رفتار می
ند و با آنان ساخت شدند و زنان حائضه را از خود دور می عادت ماھیانه از آنھا جدا می

نشستند و حتی در یک منزل ھم با آنان زندگی  خوردند و یک جا نمی غذا نمی
 کردند. نمی

تمام این مزخرفات و خذعبالت، و اراجیف و اکاذیب را با اوامر و  ج ولی پیامبراکرم
دان  آفرین خویش، به زباله بخش و سعادت ھای تعالی فرامین تابناک، و تعالیم و آموزه

کند و با قول و عمل، به تمام جھانیان فرمود: ھمه نوع معاشرت: خورد و نوش، تاریخ اف
 زنان حائضه انجام دھید، به جز جماع. .. با.آمیزش ،رفت و آمد ،نشست و برخاست

بودن ھمسرش بجز از مابین زانو و  و مانعی ندارد که مرد مسلمان به ھنگام حائضه
 ناف او متلذذ شود.

تواند به قرآن گوش فرا دھد اما  معلوم گردید که زن حائض می )۵۴۸(و از حدیث 
 حق تالوت و لمس آن را ندارد.

فقلـُت: إِ� ». مـن املسـِجد ةَ � اخلُْمرَ ناِويِل : «ج قالت: قال يل انليبُّ  ،وعنها )۵( – ۵۴۹
 .)١(رواه مسلم». إِنَّ َحيضتَِك ليسْت يف يَِدكِ «حائٌض. فقال: 

ح  ۱/۱۴۶نسایی  ،۱۳۴ح  ۱/۲۴۱ترمذی  ،۲۶۱ح  ۱/۱۷۹، ابوداود )۲۹۸-۱۱ح ( ۱/۲۴۲مسلم  -١
 .۶/۴۵مسنداحمد  ،۷۷۱ح  ۱/۲۱۸دارمی  ،۶۳۲ح  ۱/۲۰۷ابن ماجه  ،۲۷۱
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دستت را از حجره، به «(به من فرمود:  ج گوید: پیامبر ـ لـ عایشه  )۵( – ۵۴۹
گفتم: من در حالت قاعدگی ھستم. آن » و) سجاده به من بده جد دراز کنسوی مس

 .»دستت که قاعدگی ندارد«فرمود:  ج حضرت
 ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

 سجاده و جانمازی که از برگ خرما بافته شده باشد. »:اخلمرة« شرح:
از این حدیث دانسته شد که بدن زن در حالت قاعدگی از جھت ماّدی نجس و پلید 

یھودیان و  هکنیست، به طوری که ھر چیزی که با آن برخورد نماید آلوده گردد (چنان
گونه اعتقاد داشتند) بلکه نجاست آن حکمی و  جاھل عرب، این مجوسیان و مشرکان

آن را به طھارت کبری (یعنی غسل)  ی معنوی است که شریعت مقدس اسالم، ازاله
.. نه نجس است و .مقرر نموده است، اما بدن زن حائض، دست و دھان و آب دھان و

 نه آلوده به نجاست.
شان در حالت قاعدگی آلوده است، تا  بردند که بدن زنان در گذشته چنین گمان می

 آنکه:
 ـ لـ  سجاده را به من بده. عایشه«فرمود:  ـ لـ به عایشه  ج خدا روزی رسول 

إِنَّ « :فرمود ج آن حضرت !! من در حال قاعدگی ھستمج خدا ی گفت: ای فرستاده

كِ  دِ يضتَكِ ليستْ يف يَ   .»دستت که قاعدگی ندارد« :یعنی».حَ
و این به آن معنا است که در چنین حالتی دست نجس نیست تا با برخورد با آب، 

و یا با برخورد با چیزی دیگر، آن را آلوده سازد. پس ھر چیزی که با  آب را آلوده کند
باشد و جنابت نیز  بدن زن در حالت قاعدگی تماس حاصل نماید، پاک و پاکیزه می

شود که بدن نجس گردد، چنانچه  دارای چنین حکمی است، یعنی جنابت باعث نمی
 م.یقبًال در این زمینه نکاتی را مرقوم داشت

َّ �ِّ يَُص  ج، قالْت: اكَن رسوُل اهللا ]ال[ ،وعن َميمونةَ  )۶( – ۵۵۰     يف ِمرٍْط، بعُضه يلَعَ
 .)١(متفق عليهو�عُضه عليه، وأنا حائض. 

ث را ابن ماجه ین حدیه اکست بلیو مسلم) موجود ن ین(بخاریحیاز صح یکچ یث در ھیحد این -١
ث ین حدیت این لفظ به روایبا ا یاند.و بخار ردهکت یروا ۶/۳۳۰در مسند و احمد  ۶۵۳ح  ۱/۲۱۴

 یح بخاریصح» ربام أصابني ثوبه إذا سجدو أنا حذاءهو يصيل ج كان رسول اهللا«پرداخته است: 
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در  ج د: ھنگامی که در حالت حیض بودم، پیامبریگو ـ لـ میمونه  )۶( – ۵۵۰
بر روی خواند که قسمتی از آن بر روی من و قسمتی دیگر از آن  ای نماز می پارچه
 قرار داشت. ج پیامبر

شود که بدن زن در حال قاعدگی از جھت ماّدی  (ازاین حدیث نیز مشخص می
  .)نجس و پلید نیست به طوری که ھر چیزی بدان برخورد نماید، آلوده گردد

  ].اند و مسلم روایت کرده [این حدیث را بخاری

ه دور خود پیچند و یا و یا کتانِی ندوخته ک ھر پارچه پشمی یا ابریشمی »ِمرط«
 زنان بر سر افکنند.

) ۵۱۳-۲۷۳( ح ۱/۳۶۷ح مسلم یصح :رده استکز نقل یث را مسلم نین حدیو ا ،۳۷۹ح  ۱/۴۸۸
يصيل  جكان النبي :قالت ًلعن عايشة «رده است: کت ین روایگر امام مسلم چنید یثیو در حد

 – ۲۷۴(ح  ۱/۳۶۷ح مسلم یصح» عليه بعضه إيل جنبهو عيلّ مرطو أنا حائضو أنا إيل جنبهو من الليل

عيل بعض و مرط ج أن النبي«ـ چنین نقل کرده است: ًلمونه ـ یو ابوداود از حضرت م ،)۵۱۴

 .۳۶۹ح ۱/۲۵۸سنن ابوداود » عليه هوو هو يصيلو هي حائضو ازواجه منه

 

                                                                                                       





 

 

 

 دوم فصل

أًة يف ُدبُرهـا، مرَ إ حائضاً، أو َمْن أىَت « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،عن أيب هر�رةَ  )۷( – ۵۵۱
نـزِ َفـَر ناً؛ فقـد �َ أو اكهِ 

ُ
ـدبمـا أ . وابـنُ ماجـة، والـدارميُّ ويف ». َل ىلع �مَّ رواه الرتمـذيُّ

ــفَ «روايــتهام:  قَ صَ ؛ فقــد كَ دَّ ــه بــام يقــولُ : ال نَ و ».رَ فَ فُ هــذا احلــديثَ إِالَّ مــن قــال الرتمــذيُّ عــرِ

، عن أيب هريرة ]حديث[ ةَ يمَ ، عن أيب متَ مِ رَ كيمٍ األثْ  .)١(حَ

ھر کس در دوران قاعدگی با « :فرمود ج گوید: پیامبر س ابوھریره )۷( – ۵۵۱
ھمسرش مقاربت و نزدیکی کند و یا با وی عمل لواط انجام دھد و از راه عقب (ُدبر) با 

فرو  ج وی جفت شود، و یا نزد پیشگو و یا کاھنی برود، در آن صورت به آنچه بر محمد
 .»فرستاده شده است، کفر ورزیده است

ماجه و دارمی نیز این حدیث را  است. و ابن[این حدیث را ترمذی روایت کرده 
  :]اند ن عبارت را نیز اضافه نمودهروایت، و ای

او را تصدیق نماید، در آن صورت کافر شده  ی کسی که پیش کاھنی رود و گفته
شناسیم، جز اینکه  می[ترمذی در تضعیف این حدیث گفته است: این حدیث را ن .است

 ].روایت کرده است س رهیو او نیز از ابوھر آن را از ابوتمیمه» حکیم اثرم«
گناھان کبیره  ی سه کاری که در حدیث باال بدانھا اشاره رفت، از جمله شرح:

نیز در جلد نخست، بیان کردیم، مرتکب گناھان کبیره، مؤمن  باشد و چنانچه قبالً  می
حالی که انجام کند، مگر اینکه آن را در  ایمان و کافر نمی است و انجام کبیره او را بی

دھد، حالل بداند، یا نھی از آن را در شرع، کوچک و خوار شمارد و یا امر واجبی را  می
که شرع مقدس اسالم بدان امر کرده است، تحقیر و کوچک نماید، در این صورت مرتد 

 و کافر است. 
  :و در حقیقت کفر بر دو قسم است

ن یز ایابوداود ن ،۱۱۳۶ح  ۱/۲۷۵ یدارم ،۶۳۹ح  ۱/۲۰۹ابن ماجه  ،۱۳۵ح  ۱/۲۴۲ یترمذ -١
 ،۳۹۰۴ح  ۴/۲۲۵رده است: کر در الفاظ ان نقل یم و تأخیالبته با تقد ین معنیث را به ھمیحد

 .۲/۴۰۸مسنداحمد 
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  :که این نیز بر دو قسم است کفر اکبر: -۱
که وجود خدا را  )ھا = ماتریالیست(کفر ملحدان و دھرّیون  :مانند :ر اصلیکف الف)
و یا آنان که مجموعًا و به طور کلی به وجود خدا ایمان دارند اما به نبوت و  .منکراند

 یه تنھا به رسالت برخکاند و آنان ن گروهیز از ھمیندارند ن یرسالت پیامبران اعتقاد
 اند.  آنھا را منکر شده ی مان دارند، و بقیهیا یآسمان یھا تابکاز  یا ا پارهیامبران یپ

شک، موجب خروج از اسالم  کفر ارتداد که بی :کفر عارضی و فرعی: مانند ب)
ای از مسائل اسالمی،  گردد و آن در صورتی است که شخص در عین اعتقاد به پاره می

جز به کفر، تأویل نتوان یکی از ضروریات دینی را منکر شود یا عملی انجام دھد که 
 کرد. 
تر از کفر اکبر قرار دارد، و منظور ازآن: معاصی  ای پایین که در مرتبهکفر اصغر:  -۲

  .و گناھان است
در اینجا، استعمال مجازی است، بدین معنا که » کفر« ی بدون تردید، استعمال واژه

اند: گناھان به  طور که گفته گناه ممکن است به کفر بیانجامد یا به آن تعبیر شود، ھمان
دھند. پس در این حدیث نیز از باب  اعمال کفار شباھت دارند و به سوی کفر سوق می

منع لواط با وی و نرفتن گرفتن [در منع مقاربت با زن در حال حیض و  تھدید و سخت
اھنان] است، چرا که مؤمنان کامل که از ایماِن تکامل یافته برخوردارند ھرگز کبه نزد 

و به نزد کاھنان کنند  نمی کنند، با آنھا لواط با زنان خود در حال حیض مقاربت نمی
ی سر توان مؤمنی را با مراتب عالی ایمان یافت که چنین کارھایی از و روند، و نمی نمی

را که مرتکب ھرکس  ف بر آن نیست کهیتوان گفت: این حدیث شر رو می بزند، از این
یکی از این کبائر شد، کافر و از امت اسالمی خارج معرفی کند، مگر اینکه این کبائر را 

ر یدھد، حالل بداند، یا نھی از آن را در شرع، کوچک و خوار وحق در حالی که انجام می
 شود.  این صورت کافر می و ناچیز شمارد، در

قه بما يقوُل؛ فقد �فرَ « اوھام و خرافات و  بینم که در رّد  در اینجا الزم می:»فصدَّ
 پرستی بدین نکته اشاره کنم:  گانه اراجیف و اکاذیب، و شرک و چند

صفت و  ای از افراد فاسد و دجال مبعوث گردید، با عده ج ھنگامی که پیامبراکرم
خواندند رو به رو  نیز می» عّراف«به کاھن معروف بودند و آنان را دروغگو و شیاد، که 

دانند و از گذشته و آینده با خبر ھستند و از طریق  کردند، غیب را می شد که ادعا می
 کنند.  ارتباط با جن و غیره، علم غیب پیدا می
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ل ای از علم و منطق و دالی با این فتنه و فساد اجتماعی که پایه ج پیامبراکرم
و براھین شرعی و رھنمودھای آسمانی نداشت به مبارزه برخاست و آیاتی را  یانیوح

 که خداوند بر او نازل کرده بود بر ایشان تالوت نمود:

َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َمن لَمُ قُل �َّ َ�عۡ ﴿  ٱوَ  لسَّ
َ
ُ ٱإِ�َّ  َغۡيَب لۡ ٱ �ِض ۡ�  .]۶۵[النمل:  ﴾�َّ

و  ،دانند جز خدا یب نمیھستند غن یه در آسمانھا و زمک یسانک :بگو« 
 .»)رسد یت فرا مامیو ق(شوند  یخته میدانند چه وقت برانگ ینم

  :اعالم کرد ج و پیامبر

ۡعلَُم ﴿
َ
ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۡلَغۡيَب ٱَولَۡو ُكنُت أ ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء نَا۠ إِ�َّ نَِذيٞر  لسُّ

َ
إِۡن �

 .]۱۸۸[األعراف:  ﴾َو�َِش�ٞ ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنونَ 
ه با اسباب آن ک(چرا  ردمک یب خود مینص یقطعًا منافع فراوان ،دانستم یب میاگر غ«

گاه بودمکچرا رسد ( یاصًال شّر و بال به من نم) و آشنا بودم حال  .ه از موجبات آن آ
از وقوع  چگونه ،خبرم یات و از موجبات آفات و مضّرات بکرات و بریه از اسباب خک
گاه خواھم بودیق ه عذاب و بمؤمنان (دھنده  دھنده و مژده میجز ب یسکمن  .؟)امت آ

 . »باشم ینم )زدانیثواب 
ه زده بود و کیخود ت یان بر عصایان جنّ یه در مکمان (یه سلک یھنگامو خداوند[

 فرماید:  ھا می ] در رابطه با جنافتادد) فرو یپائ یشان را میا یارھاک

ن لَّوۡ ﴿
َ
ْ  أ ۡ ٱ َعَذابِ لۡ ٱَما َ�ُِثواْ ِ�  َغۡيَب لۡ ٱ َ�ۡعلَُمونَ  َ�نُوا  .]۱۴[سبأ:  ﴾ُمِه�ِ ل
 یباق )و اسارت یگاریب(ننده کدر عذاب خوار  ،بودند یب مّطلع میاگر آنان از غ«
   .»گرفتند) یش میو راه خود را در پ(ماندند  ینم

ھا قناعت نکرد بلکه کسانی را  اسالم تنھا به حمله به کاھنان و مبارزه با این دجالو 
نمایند  ھای آنان را تأیید می پرسند و جواب روند و از آنھا چیزھایی را می که نزد آنان می

سازند، شریک جرم این  و موجبات تشویق و ترویج و فساد و گمراھی آنان را فراھم می
 فرماید: در این مورد می ج ده است، و پیامبردروغگویان قرار دا

 ج او را تصدیق نماید، به آنچه بر محمد ی کسی که پیش کاھنی برود و گفته« 
  .»ورزد ینازل شده، کفر م
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 ج دارد که غیب، خاص خداست و محمد نازل شده، اعالم می ج چون آنچه بر محمد
گاھی ندارند. به طریق  ج عالم به غیب نیست، پس افراد غیر محمد اولی، به غیب آ

  :فرماید خداوند می

﴿ ٓ قُوُل  قُل �َّ
َ
ِ ٱ َخَزآ�ِنُ  ِعنِدي لَُ�مۡ  أ ۡعلَمُ  َوَ�ٓ  �َّ

َ
قُوُل  َوَ�ٓ  َغۡيَب لۡ ٱ أ

َ
 إِّ�ِ  َلُ�مۡ  أ

تَّبِعُ  إِنۡ  َملٌَكۖ 
َ
 .]۵۰[األنعام:  ﴾إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  َما إِ�َّ  �

) (ارزاق و اسرار جھان یھا نهیگنجم یگو یمن نم :) بگوافرانکن یبد !غمبریپ یا(« 
 یتنھا از آن خدا ت جھان تنھا وکیت و مالیه الوھکچرا (زدان در تصّرف من است ی

ب یاز غ یسکه کچرا دانم ( یب میه من غکم یگو یمن نم) و سبحان است و بس
و من ) ه خدا استکنھا حاضر و ناظر باشد انھا و زماکه در ھمه مکجھان باخبر است 

ن است عوارض یا .میھمچون شما یه من انسانکبل( .ام ه من فرشتهکم یگو یما نمبه ش
جز  ،شود یده میدر من د ،وچه و بازار راه رفتنکخوردن و خفتن و در  :لیاز قب یبشر

 .»نمک ینم یرویشود پ یم ی) من جز از آنچه به من وحشود و یم یه به من وحکن یا
صریح و روشن را در قرآن ببیند و معنای واضح آنھا را و ھرگاه مسلمان این آیات 

توانند پرده از  درک کند و با وجود این، عقیده داشته باشد که بعضی از مخلوقات می
 ج روی غیب بردارند و اسرار آن را کشف کنند، مسلمًا به آیاتی که خداوند بر محمد

 ورزد.  ینازل نموده است، کفر م

ـلُّ  !قال: قلُت: يا رسوَل اهللا ،جبٍل وعن معاذ بن  )۸( – ۵۵۲ أيت و� مـرَ إيل مـن  ما َ�ِ
ـنة: ». ُل ف عن ذلَك أفَضـما فوَق اِإلزار، واتلَّعفُّ «قال:  ؟ٌض حائِ  زيـن. وقـال حميـي السُّ رواه رَ

ه ليسَ بقويّ   .)١(إِسنادُ

! چه ج خدا ی گفتم: ای فرستاده ج گوید: به پیامبر س معاذ بن جبل )۸( – ۵۵۲
درحالت حیض ھمسرم، برایم حالل است؟ فرمود: قسمت باالی شلوار (یعنی: چیز 

تماس تو با ھمسرت در حال حیض به ھر کیفیتی که باشد، به شرط اینکه مربوط به 
تر از زانوھای ھمسرت باشد، جایز و بالمانع است، اما  قسمت باالتر از ناف و یا پایین

در این حالت، ھر چند به دور از جماع تماس با قسمت مابین ناف و زانوھای ھمسرت 
باشد، حرام و ناجایز است) و اگر پاکدامنی ورزی و از قسمت باالی شلوار نیز خودداری 

 .یس ھو بالقویل :و قال ۱/۱۴۶ابوداود  -١
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کنی بھتر است (چرا که شاید نتوانی بر نفس خود مسلط شوی و مرتکب جماع و 
چراند،  شده می اش را در اطراف یک مرتع ُقرق نزدیکی شوی. زیرا چوپانی که گله

  .اش داخل آن شوند و در آنجا بچرند) رود که گله حتمال این میا

گفته: سند این حدیث قوی  حمی السنة[این حدیث را رزین روایت کرده است. و 
 .نیست]

هلِ جُ َع الرَّ �َ إِذا وَ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن ابن عبَّاٍس  )۹( – ۵۵۳ 
َ
 ه، وِ� ُل بأ

 ٌض، فَ حائِ 
ْ
ْق بنصِف دينارِ َص تَ يَ ل رواه الرتمذي، وابوداود، والنسائي، والدارمي، وابن ». دَّ

 .)١(ماجة

ھرگاه مردی با زن «فرمود:  ج گوید: پیامبر ـ بـ عباس  ابن )۹( – ۵۵۳ 
 .»سی کرد، باید نصف دینار صدقه دھدخود آمیزش جن ی حائضه

 ].اند ماجه روایت کرده نسائی، دارمی و ابن ،[این حدیث را ابوداود

ماً ماً أمحَر، فديناٌر؛ و�ِذا اكَن دَ ِإذا اكَن دَ «، قال: ج عن انليبّ  ،وعنه )۱۰( – ۵۵۴ 
 .)٢(رواه الرتمذي». ينارٍ صُف دِ َر، فنِ أصفَ 

مردی که با زن  ی (درباره ج پیامبر :گوید ـ بـ عباس  ابن )۱۰( – ۵۵۴
اگر خون حیض، خون قرمز بود، یک «خود آمیزش جنسی کرده بود) فرمود:  ی حائضه

 .»و اگر خون زردرنگ بود، نصف دیناردینار صدقه دھد 
  ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است

 گرم طال است. ۴/  ۲۵ھر دینار  :»دينار« شرح:
حیض،  کسی که زنش را در حال ی نظران اسالمی و فقھی، درباره علماء و صاحب

 :کند، دو رأی دارند جماع می
اش  جمھور فقھاء برآنند که چنین کسی از خداوند آمرزش بخواھد و از کرده -۱

 توبه و استغفار نماید و چیز دیگری بر وی الزم نیست. 

 ،۱۱۱۳ح  ۱/۲۷۱دارمی  ،۲۸۹ح  ۱/۱۵۳نسایی  ،۲۶۶ح  ۱/۱۸۳ابوداود  ،۱۳۶ح  ۱/۲۴۴ترمذی  -١
به نقل این حدیث پرداخته » بدینار أو بنصف دینار«با عبارت  ابن ماجه ۶۴۰ح  ۱/۲۱۰ابن ماجه 

 .۱/۲۷۲مسنداحمد  ،است
 .۱۱۱۱ح  ۱/۲۷۱دارمی  ،۱۳۷ح  ۱/۲۴۵ترمذی  -٢
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گویند: اگر زن حائضه در ابتدای زمان حیض خویش بود و مرد با او  حنابله می -۲
دن یک دینار واجب است. و اگر زن دا رد، بر چنین کسی صدقهکآمیزش جنسی 

 بـ عباس  چنانچه ابن در آخر حیض خود قرار داشت، نیم دینار واجب است.
 گوید:  در حدیثی موقوف می ـ

اگر در ابتدای « .»�ن اكن يف آخره فنصف دينارو إن أصابها يف فور ادلم تصدق بدينار«
آمیزش کرد، نصـف دینـار  حیض با زن آمیزش کرد، یک دینار و اگر در آخر حیض با او

 .»صدقه بدھد
رنگ قرمز و زرد نیز بیانگر ابتدا و انتھای حیض است، این طور که رنگ قرمز بیانگر 

 باشد.  ابتدای حیض و رنگ زرد، بیانگر انتھای حیض می
امر به صدقه، بر وجوب محمول است، اما در نزد جمھور فقھاء،  نزد حنابله، پس در

توبه بر استحباب محمول است نه بر وجوب. با این  ی ساس آیهحداکثر بر ا ،حکم صدقه
 وجود، باز ھم یک روایت از امام احمد مطابق قول جمھور فقھاء است.

 



 

 

 

 سوم فصل

، فقال: ما َ�ِلُّ يل مـن جأَل رسوَل اهللا قال: إِنَّ رجًال سَ  ،عن ز�ِد بن أْسلمَ  )۱۱( – ۵۵۵
َ : «جفقال هل رسوُل اهللا  ؟وَ� حائٌِض  امرأيت رواه  .»أنََك بأعالهـاُشدُّ عليها إِزارَها، ثمَّ َشـ�

، والدارميُّ مرسالً   .)١(مالكٌ

 ی فرستادهپرسید: ای  ج خدا گوید: مردی از رسول س زیدبن اسلم )۱۱( – ۵۵۵
فرمود:  ج ! چه چیزی از ھمسرم در حال حیضش، بر من حالل است؟ پیامبرج خدا

دامن و شلوار او را بر روی ناف و زانوھایش محکم ببند(تا سایر اعضای بدن او آلوده 
نشود) آنگاه تو دانی و قسمت باالی بدن آن (یعنی بجز جماع، ھرگونه تماس و 

توانی داشته باشی،  ناف و پایین زانو ھمسر خویش می یھای باال مباشرتی را در قسمت
ناف و زانوھای زن، در این حالت ھر چند به دور  اما تماس و مباشرت با قسمت مابین

  ).از جماع باشد، ناروا و ناجایز است
[این حدیث را مالک روایت کرده است و دارمی نیز آن را به طور مرسل روایت 

  ].نموده است

�، فلـم  احلَِص َزلُت عن الِمثاِل ىلَعَ ُت نَ قالْت: كنُت إِذا ِحْض  ،وعن اع�شةَ  )۱۲( – ۵۵۶
 .)٢(رواه ابوداود، ولْم نَْدُن منه حىت نْطُهَر. ]منها[ جب رسوَل اهللا رُ قْ �َ 

آمدم، از بستر و  گوید: ھرگاه به حالت حیض در می ـ لـ ) عایشه ۱۲( – ۵۵۶
آمدم و در مدت قائدگی، تا وقتی که از خون ماھانه  رختخواب بر بوریا و حصیر فرود می

) نزدیکی زناشویی ـ نالله عنھ یـ رض مطھرات با ما (ازواج  ج شدیم، نه پیامبر پاک می
 شدیم. کرد و نه ما به ایشان (برای جماع ھمبستری و آمیزش جنسی) نزدیک می می

 ].[این حدیث را ابوداود روایت کرده است

ھای نِی شکافته  فرشی که از برگ .بوریا »احلصري« .بستر و رختخواب :»املِثال« شرح:
 درست کنند.

 .۱۰۳۲ح  ۱/۲۵۸دارمی  ،۹۳ح  ۱/۵۷مؤطا مالک کتاب الطھارة  -١
 .۲۷۱ح  ۱/۱۸۶ابوداود  -٢
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به خاطر اینکه این حدیث با احادیث صحیح  :»، ولْم نَْدُن منهجقرب رسوَل اهللا يفلم «
ترجمه » جماع و نزدیکی زناشویی«ضادی نداشته باشد، ما آن را به دیگر، منافات و ت

با ھمسرانشان، جماع و نزدیکی زناشویی  ج ایم. یعنی در ایام قاعدگی، پیامبر کرده
ھای باالی ناف و  نه تماس و مباشرتی را در قسمتکرد، بلکه به جز جماع، ھرگو نمی

در ایام  ج افتاد که پیامبر گاه اتفاق نمی گرفت. اما ھیچ پایین زانو با ھمسرانشان می
 قاعدگی زنان، به جماع و یا نزدیکی زناشویی با ھمسرانشان بپردازند.

 



 

 

 

 
 

  )۱۳(باب 
 استحاضه  ی درباره



 

 

 

 اول فصل

، ج فاطمـُة بنـُت أيب ُحبَـيٍش إِىل انلـيِبّ  ْت ا، قالت: جاءَ ل ،عن اع�شةَ  )۱( – ۵۵۷
ْستَحاُض، فال أطُهُر؛ أفَ  !فقالْت: يا رسوَل اهللا

ُ
الةَ إِ� أمرأٌة أ ال، إِنمـا ذلـَك «فقال:  ؟أَدُع الصَّ

م،  الصالَة، و�ِذا أْدبَ َديَع فَ  ِك تُ ْت َحيَْض لَ ِعْرٌق وليَس حبَيٍض، فإِذا أقبَ  َرْت فاغسِ� َ�نْـِك ادلَّ
 .)١(متفق عليه .»ثمَّ َصّ� 

 ج خدا نزد رسول ـ لـ حبیش  گوید: فاطمه دختر ابی ـ لـ عایشه  )۱( – ۵۵۷
! من زنی ھستم که پیوسته در حال خونریزی ھستم و ج خدا آمد و گفت: ای رسول

فرمود: خیر،(نباید نماز خویش را  ج آیا نماز را ترک نمایم؟ پیامبرشوم،  ھرگز پاک نمی
ترک کنی) این خون، خون رگ است نه خون حیض. پس تکلیف تو این است که در 

گیری، نماز را ترک کن، (و چون خون حیض با خون  روزھایی که در حیض قرار می
ی است از خون عادی فرق دارد و خون حیض که سیاه و غلیظ است و مایل به سرخ

دانی  رو در ایامی که می شود، از این عادی که قرمز است، به خوبی تشخیص داده می
ای، نمازت را ترک کن و) وقتی که مدت حیض و قاعدگی تمام شد،  دچار حیض شده

 غسل کن و خون حیض را از بدن و لباس خویش پاک کن، آنگاه نمازت را بخوان. 
  ].اند وایت کرده[این حدیث را بخاری و مسلم ر 

خون استحاضه، خونی قرمز رنگ است که نه جزء عادت و  »استحاضه« شرح:
شدن بعضی  خلقت آنھا، بلکه در اثر بیماری یا قطع ی باشد و نه الزمه طبیعت زنان می

ریزی  از عروق، رونما گردیده و ھیچ انقطاعی ندارد، بلکه پیوسته زن را در حال خون
ه که زن از آن علت شفا یابد. و بر زن مستحاضه جز غسلی که دھد، مگر آنگا قرار می

کن باید برای ھر نماز، وضوی یدھد، چیز دیگری نیست، ل برای حیض خود انجام می
 جداگانه بگیرد.

ح  ۱/۲۱۷ترمذی  ،۲۸۲ح  ۱/۱۹۴ابوداود  ،)۳۳۳ -۶۲(ح ۱/۲۶۲مسلم  ،۲۲۸ح  ۱/۳۳۱بخاری  -١
مسنداحمد  ،۷۷۴ح  ۱/۲۱۹دارمی  ،۶۲۱ح  ۱/۲۰۳ابن ماجه  ،۳۵۹ح  ۱/۱۸۴نسایی  ،۱۲۵

۶/۱۹۴. 
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نظر دارند: صاحب  ھای خون حیض با ھمدیگر اختالف البته فقھاء پیرامون رنگ
 گوید:  ھدایه می
شود، شش رنگ  غیر آن تشخیص داده میھای حیض که بدانھا حیض از  رنگ

 ھستند:سیاه، سرخ، تیره، زرد، سبز، خاکستری. 
و ازمنظر امام ابوحنیفه نیز خون به ھر رنگی که باشد، باز ھم خون حیض به شمار 

آید، سفیدی  آید، البته به شرطی که در ایام حیض باشد، مگر اینکه آنچه بیرون می می
دی خالص جریان پیدا نکند، تا آن ھنگام ھر خونی، خالص باشد. پس تا وقتی که سفی

 شود. خون حیض، محسوب می
ھای سرخ و سیاه، خون  و امام شافعی و امام احمد بر این باورند که فقط رنگ

 شود. ھا، استحاضه شناخته می گردد و سایر رنگ حیض تلقی می
ھای سرخ و سیاه، رنگ زرد و تیره را ھم خون حیض  امام مالک نیز عالوه از رنگ

 داند.  می
از دیدگاه امام ابویوسف (شاگرد امام ابوحنیفه) اگر «گوید:  ھدایه می ی و نویسنده

نه خون  آید قاعدگی خارج شود، از خون حیض به شمار می ھا، در روزھای آخر این رنگ
ه ھر کباشد  یشناخته شده نزد زنان م یض و استحاضه خونیاستحاضه. البته خون ح

ه گفته شد) و خون ک ییھا ض(با رنگیان خون حیتوانند م یم یدام از آنھا به راحتک
 استحاضه فرق قائل شوند.

 





 

 

 

 دوم فصل

۵۵۸ – )۲(  ِ�� أنهـا اكنـْت �ُسـتَحاُض،  ،عن فاطمَة بنِت أيب ُحبيٍش  ،عن ُعْروَة بن الزُّ
ُف، فإِذا اكَن ذلـَك، فأمِسـيك عـن إِذا اكَن َدُم احلَيِض فإِنَّه دٌم أسوَُد يُعرَ : «ج فقال هلا انليبُّ 

 .)١(والنسائي رواه ابوداود،».  وص�، فإِنما هو ِعْرٌق يِئ وَّضَّ تَ الصالِة، فإِذا اكَن اآلَخُر، �َ 

که کند  می روایت ـ لـ از فاطمه دختر ابی حبیش س  عروة بن زبري )۲( – ۵۵۸

را  ج رو پیامبر شد (از این ریزی بود و پاک نمی در حال خون گفت: وی زنی بود که ھمیشه
بدو فرمود:  ج پیامبر ).در جریان این کار قرار داد و از ایشان دراین باره استفتاء نمود

خون حیض بود، که آن سیاه و شناخته شده است، نماز نخوان، و اگر خون دیگر ھرگاه 
 .بود، وضو بگیر(و نمازت را بخوان) که این بر اثر پارگی رگ است

  ].اند و نسائی روایت کرده [این حدیث را ابوداود

 جمرأًة اكنْت ُ�ْهـراُق ادلَم ىلع عهـد رسـوِل اهللا إقالْت: إِنَّ  ،وعن أّم َسلمةَ  )۳( – ۵۵۹
تِلنُْظْر عدَد الليايل واألياِم الـيت اكنـْت حتيُضـُهنَّ مـن «فقاَل:  .انليبَّ  ةَ مَ لَ ْت هلا أمُّ سَ فتَ تَ اسْ فَ 

تَرُتِك الصالَة قْدَر ذلـَك مـن الشـهِر، فـإِذا َخلََّفـ
ْ
ْت الشهِر قبَل أن يُصيبَها اذلي أصابها، فل

 ذلَك، فَ 
ْ
تَْستَ غتَ تَ ل

ْ
َُصـِسْل، ثمَّ ل رواه مالـٌك، وابـوداود، وادلارّ�. وروى ». ِلّ ثِفْر بثـوٍب، ثـمَّ تلْ

 .)٢(النسايئُّ معناه
زنی دچار استحاضه شده بود و  ج گوید: در عھد پیامبر ـ لـ ام سلمه  )۳( – ۵۵۹

را  ج پیامبرشد. خودم برای این زن، رأی و نظر  ریزی بود و پاک نمی پیوسته در حال خون
 باره فتوا خواستم. این مسئله پرسیدم و از او در این ی درباره

 یشب و روزھای قاعدگ ی این چنین زنی باید به اندازه«فرمود:  ج پیامبر
ریزی دائمی دچار شود، منتظر بماند و به  اش، پیش از آنکه به استحاضه و خون ماھانه

 .۳۶۲ح  ۱/۱۸۵نسایی  ،۲۸۶ح  ۱/۱۹۷ابوداود  -١
ابن ماجه  ،۶/۲۹۳مسنداحمد  ،۳۱۱مسند شافعی ص  ،۱۰۵ح  ۱/۶۲مؤطا مالک کتاب الطھارة  -٢

ح  ۱/۲۲۱دارمی  ،۲۷۴ح  ۱/۱۸۷ابوداود  ،۵۷ح  ۱/۲۱۷دارقطنی کتاب الحیض  ،۶۲۳ح  ۱/۲۰۴
 .۲۰۸ح  ۱/۱۱۹نسایی  ،۷۸۰
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. و چون این ایام (ایام عادت ماھیانه) را اش نماز را ترک کند قاعدگی ماھانه ی اندازه
پشت سر گذاشت و سپری نمود، غسل نماید و خون حیض را از بدن و لباس خویش 

ای فرج و دبرش را محکم ببندد  پاک کند، سپس پاردم و رانکی بر خود ببندد (با پارچه
 واند.تا خون سایر اعضای بدن او را آلوده و ملوث نسازد) و پس از آن نمازش را بخ

اند. و نسائی نیز به ھمین معنی روایت  [این حدیث را مالک و ابوداود روایت کرده
  ].کرده است

ای  یعنی بر روی فرج و دبرش پارچه .پاردم و رانکی بر خود ببندد :»بثوب لتَْستّثِفرْ «

 »استثفار«بیرون آورد و کنار آن را بر کمر خود ببندد. البته  را بپیچد و از میان دو ران
 گویند. را می» دامن در میان دو ران گرفتن«ای: را به معن

ه ـ قال �� بُن َمعـ�ٍ  ،وعن عدّي بن ثابٍت  )۴( – ۵۶۰ جـدُّ عـدّي  :عْن أبيه، عْن جِدّ
الَة أياَم أقْرائها الـيت اكنـْت تَ «�نَّه قال يف الُمستحاضِة:  ،ج اسُمه ديناٌر؛ عن انليِبّ  َدُع الصَّ

 عنـد لِكّ صـالٍة، وتصـوُم، وتُ وَ تَ ُل، و�َ ِسـغتَ ثـمَّ تَ حتيُض فيهـا، 
ُ
ـأ ، ». ّ� َصـضَّ رواه الرتمـذيّ

 .)١(وابوداود
جد  :عین گویدیحیی بن م عدی بن ثابت از پدرش و او نیز از جدش ـ )۴( – ۵۶۰

زن مستحاضه  ی درباره ج که پیامبرکند  می : دینار است ـ روایتعدی بن ثابت، نامش
ریزی است، فرمود: در روزھایی که در حیض و قاعدگی  که پیوسته در حال خون

گیرد، نماز را ترک کند، وقتی که مدت حیض تمام شد و این ایام را  اش قرار می ماھانه
پشت سرگذاشت، غسل کند و خون حیض را از بدن و لباسش پاک نماید، آنگاه باید 

 اش را بگیرد و نمازش را بخواند.  بگیرد و روزه جداگانه یبرای ھر نماز، وضو
  ].اند [این حدیث را ترمذی و ابوداود روایت کرده

گرفتن (چه فرض و چه  از این حدیث معلوم شد که خون استحاضه، مانع روزه شرح:
نفل)، نماز، داخل شدن مسجد، تالوت قرآن، جماع و نزدیکی شوھر با زن و... 

دھد، چیز دیگری  که برای حیض خود انجام می جز غسلی شود و بر زن مستحاضه نمی
 نیست، لکن باید برای ھر نماز وضوی جداگانه بگیرد.

ح  ۱/۲۲۳دارمی  ،۶۲۵ح  ۱/۲۰۴ابن ماجه  ،۱۲۶ح  ۱/۲۲۰ترمذی  ،۲۹۷ح  ۱/۲۰۸ابوداود  -١
۷۹۳. 
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ْستَ  ،وعن مَحْنََة بنِت َجْحٍش  )۵( – ۵۶۱
ُ
حاُض حيَضًة كث�ًة شديدًة، قالْت: كنُت أ

سْ 
َ
خرِبُ ْفتِ تَ فأتيُت انليبَّ أ

ُ
ٍش، فقلت: يا رسوَل ْدتُه يف بيِت أخيت َز�نَب بنِت جحجَ وَ ه، فَ يه وأ

سْ  !اهللا
ُ
الَة والّصياَم. نَعَ قد مَ  ؟ فيهاِ� أُمرْ تَحاُض حيضًة كث�ًة شديدًة، فما تَ إِ� أ ت� الصَّ

مَ أْ�عَ «قال:  ِ� لَ تَ �َ «قالْت: هَو أ�رُث مْن ذلَك. قال: ». ُت لِك الُكرُسَف، فإِنَّه يُْذِهُب ادلَّ ». جَّ
ِ فَ «قالْت: هَو أ�رُث مْن ذلَك. قال: 

َّ
ثُجُّ ». ِذي ثو�اً اخت

َ
جّثاً. فقال  قالْت: ُهو أ�رُث مْن ذلَك، إِنما أ

ُهما صنْعت أْجَزأ عنِك من اآلخر، و�ِْن قَِو�ِت عليِهما فأنِت «انليّب:  سآُمُرِك بأمْر�ن، ��َّ
يطاِن، فَتَحيَّيض ِستَة أياٍم أو سبع«قال هلا: ». أعلَمُ  َضٌة ِمْن َرَ�ضاِت الشَّ

ْ
َة أياٍم إِنما هذه َر�

ِت؛ فَ نقَ تَ يف ِعلم اهللا، ثمَّ اغتِس�، حىت إِذا رأيِت أنِك قد َطُهْرِت واسْ 
ْ
�َن رشِ  ثالثاً وعِ �ِّ َص أ

يللًة، أو أر�عاً وعرش�َن يللًة، وأياَمها، وُصو�؛ فإِنَّ ذلَك ُ�ِزئُك. و�ذلَك فافَع� لكَّ شهٍر 
. و�ِْن قِو�ِت ىلع أْن تؤَّخِر�َن  كما حتيُض النّساُء و�ما يَطُهْرَن، ميقاَت حيِْضهنَّ  وُطْهِرهنَّ

التَ�: الظْهِر والعرْص، وتؤَّخر�َن  ، فتْغتِسلَ� وجتَْمعَ� بَ� الصَّ الظْهَر وتعّجل� العرْصَ
التِ�؛ فافَع�. وتغتِسل�َّ مع الفْجر  املغرَب وتْعّجلَ� الِعشاَء. ثمَّ تغتِسَ� وجتمع� بَ� الصَّ

رواه ». وهذا أعجُب األمر�ْن إِيلَّ : «جقال رسوُل اهللا ». � إِْن قََدرِْت ىلع ذلَك فافَع�؛ وُصو

؛ وابوداود؛ والرتمذيّ   .)١(أمحدُ

گوید: من زنی بودم که پیوسته استحاضه  ـ لـ حمنه دختر جحش  )۵( – ۵۶۱
بردم و  فرسا به سر می شدم و ھمیشه در حال خونریزی بسیار سخت و طاقت می

را نمودم تا ایشان را از  ج رو، روزی آھنگ پیامبر شدم. از این گاه از آن پاک نمی ھیچ
از ایشان در این مسئله بپرسم و  ی این جریان با خبر سازم و رأی و نظر ایشان را درباره

ام «منزل خواھرم فتم و ایشان را در ر ج باره فتوا بخواھم. بدین خاطر پیش پیامبر این
! من زنی ھستم ج خدا یافتم. گفتم: ای رسول» ـ لـ المومنین، زینب دختر جحش 

شوم. حال  فرسا ھستم و پاک نمی که ھمیشه در حال خونریزی بسیار سخت و طاقت
گرفتن باز داشته است؟  د، براستی مرا از نمازخواندن و روزهدھی شما مرا چه فرمان می

ابن  ،حسن صحیح :و قال ۱۲۸ح  ۱/۲۲ترمذی  ،۲۸۷ح  ۱/۱۹۹ابوداود  ،۶/۴۳۹مسنداحمد  -١
 ۶۲۲ح  ۱/۲۰۲ :ماجه نیز ھر دو روایت را به ھمین معنی در سننش نقل کرده است . حدیث اول

 .۶۲۷ح  ۱/۲۰۵و حدیث دوم: 
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رو به  کرد که خون استحاضه، مانع صحت نماز و روزه است، از این (حمنه فکر می
  !گفت: خون استحاضه مرا از خواندن نماز و گرفتن روزه بازداشته است) ج پیامبر

کنم (تا  از پنبه سفارش میای  فرمود: من تو را به استفاده نمودن پاره ج پیامبراکرم
آمدن آن  برد و مانع بیرون بدان فرج خویش را ببندی) چرا که پنبه، خون را از میان می

 شود. می
فرمود:  ج بیشتر از آن است که پنبه جلوی آن را بگیرد.! پیامبر،حمنه گفت: خون

خون آمدن  ای را به صورت لگام بر روی فرج خویش محکم ببند تا مانع بیرون پارچه
 بشود. 

فرمود:  ج و این کار سودی ندارد). پیامبر(حمنه گفت: خون بیشتر از آن است 
ای را در میان دو ران خویش بگیر و آن را محکم بر فرج خویش  پس در زیر لگام، پارچه

گمان من زنی  گردد و بی ببند. گفت: خون بیشتر از آن است و بر آن نیز چیره می
باشم و پیوسته به شدت از  فرسایی می و طاقت ار سختھستم که دچار خونریزی بسی

 !. شوم گاه پاک نمی آید و ھیچ من خون می
دھم که ھر  فرمود: عنقریب تو را به دو امر فرمان می ج در اینجا بود که پیامبر

کار، ھردو  کند، و اگر بر انجام کدام از آن دو را انجام دھی، تو را از دیگری کفایت می
 ،تر و بھتر است که ھر کدام از آن دو که آسان ت داشتی، پس خود دانیتوانایی و قدر

 انتخاب و گزینش نمایی.
گمان خون  فرمود: بی ـ لـ سخنانشان به حمنه  ی در ادامه ج پیامبر

ای از ضربات شیطان است و تو شش یا ھفت روز را (طبق عادت زنان  استحاضه، ضربه
انه حساب کن، سپس وقتی دیدی یدگی ماھداند) حیض و قاع که خدا مدت آن را می

شدی، غسل کن و خون حیض را از بدن و لباس خویش  که از قاعدگی ماھیانه پاک
روز نماز بخوان و روزه بگیر، این تو  پاک کن، سپس بیست و سه یا بیست و چھار شبانه

طور که زنان در اوقات  کند. و در ھر ماه این چنین عمل کن، ھمان را کفایت می
 شوند.  خصی از ماه، حیض و پاک میمش

و اگر بتوانی که نماز ظھر را به تأخیر بیاندازی و نماز عصر را به جلو بیفکنی، سپس 
نماز جمع کنی و نماز مغرب را نیز، تأخیر نمایی ھردو  یک غسل کنی و بینھردو  برای

نماز (مغرب و ھردو  یک غسل کنی و میانھردو  بیندازی و برای و نماز عشاء را به جلو
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و نیز اگر بتوانی که برای نماز بامداد نیز غسل  ،عشا) جمع کنی، این کار را بکن
ات را (چه فرض و چه نفل)  جداگانه کنی، این کار را بکن، و در مدت استحاضه روزه

 بگیر و آن را ترک مکن. 
یعنی جمع صوری میان ظھر و (فرمود: این کار  ج گوید:] پیامبر ـ لـ [حمنه 

صر با یک غسل، و میان مغرب و عشاء با غسلی دیگر، و خواندن نماز بامداد با غسلی ع
 ترین دو روش، در نزد من است.  دیگر) بھترین و پسندیده
 .]اند ابوداود و ترمذی روایت کرده[این حدیث را احمد، 

رسف« شرح:   ای از پنبه  پاره :»الكُ

يطانِ « َضٌة ِمْن َرَ�ضاِت الشَّ
ْ
این عبارت در حقیقت یک استعاره است و ھدف از  »:َر�

ھای شیطان  ای از تلبیسات و وسوسه آن این است که به کمک استحاضه، دروازه
و برای زن فھمیدن مسائل نماز و طھارت و عمل بدانھا دشوار و طاقت  شود گشوده می

 شود.  فرسا می

عبارت، این است که ھر کدام از مقصود از این  :»فَتَحيَّيض ِستَة أياٍم أو سبعَة أيامٍ «
 شش روز یا ھفت روز که عادت تو بر آن است بدان عمل کن. 

را در  ـ لـ حمنه  ج در این حدیث پیامبر: »أعجُب األمر�نْ «و  »سآُمُرِك بأمْر�ن«
میان دو امر مخیر ساخته است. و از میان آن دو امر، امر دوم واضح و روشن است که 

به ھمین  »وهذا أعجُب األمر�ْن إِيلَّ «نیز در جمله  ج و پیامبر جمع میان دو نماز است.
 مسئله اشاره نموده است. 

لکن پیرامون امر نخست، در حدیث کامًال از آن سخن به میان نیامده است و به 
 اند:  ھمین سبب علماء و صاحب نظران اسالمی پیرامون تعیین آن اختالف نموده

فته است: از امر نخست که در حدیث بدان اشاره نرامام شافعی بر آن است که مراد 
یعنی باید تو برای ھر نماز غسل نمایی، لکن اگر چنین  .»غسل برای ھر نماز است«

توانی با یک غسل میان دو نماز جمع  افکند، می حکمی، تو را به دشواری و مشقت می
ای که در آن نھفته است،  کنی، که من نیز این حکم را به علت سھولت و آسانی

 پسندم.  می
یعنی  .»برای ھر نماز استوضو «ن باورند که مراد از امر نخست: ولی احناف برای

توانی و این اجازه را داری که برای ھر نماز،  فرمود: تو می ـ لـ به حمنه  ج پیامبر
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تر، آن است که با یک غسل، میان دو نماز جمع  وضویی تازه بگیری، اما بھتر و پسندیده
 کنی. 

ه این کار داللت دارد ک» فإن قو�ت... الخ«:ج پیامبر ی و باید دانست که این فرموده
 ج خدا واجب نیست، بلکه مندوب و سنت است. و در حقیقت رسول ـ لـ بر حمنه 
 ی انهیا ھفت روز (طبق عادت ماھیاختیار داد که پس از شش روز و  ـ لـ به حمنه 

ه ھر نماز را با وضو در وقت آن کار دارد یض اختیند، و پس از غسل حکغسل  )شیخو
نماز (ظھر و عصر، و مغرب و عشاء) را با ھم با یک غسل جداگانه ھردو  بخواند و یا

 نیز روش دوم را اختیار نمود.  ـ لـ برای دو نماز، جمع صوری نماید، و حمنه 

 



 

 

 

 سوم فصل

 إِنَّ فاطمـَة بنـَت أيب !قالْت: قلُت: يـا رسـوَل اهللا ،عن أسماَء بنِت ُ�َميٍس  )۶( – ۵۶۲
. فقاَل رسوُل اهللا يَضْت منُذ كذا و�ذا فلْم تَُص تُحِ سْ ُحبَيٍش اُ  ِ : «جِلّ إِنَّ هـذا  !ُسـبحاَن ا�َّ

يطان. تِلْجِلْس يف ِمْرَ�ٍن، فإِذا رَ  تَغْ فَ [أْت ُصفاَرًة فوَق املاِء؛ مَن الشَّ
ْ
ـ تَ ل ِسْل للظْهـر والعرْصِ

للمغرِب والِعشاِء ُغسًال واحداً، وتغتِسْل للفْجِر ُغسـًال واحـداً،  ]ُغْسًال واحداً، وتَغتِسل
 فيما ب� ذلكوَ وتَ 

ْ
أ  .)١(رواه ابوداود، وقال: .»ضَّ

! ج خدا گفتم: ای رسول ج گوید: به پیامبر ـ لـ اسماء بنت عمیس  )۶( – ۵۶۲
مدت زمان مدیدی است که دچار استحاضه شده و  ـ لـ فاطمه دختر ابی حبیش 

خواند  رو نماز نیز نمی شود، از این برد و پاک نمی پیوسته در حال خونریزی به سر می
با  ج پیامبر ؟)نماز خویش را ترک کند یا خیرحال شما بفرمائید که تکلیف او چیست؟ آیا (

این عبارت (گمان خون استحاضه از شیطان است  بی !»سبحان الله«تعجب فرمود: 
ھای شیطانی  ای از تلبیسات و وسوسه استحاضه روزنه کنایه از آن است که به کمک

شود و برای زن فھمیدن مسائل نماز و طھارت و عمل بدان، دشوار و  گشوده می
  ).شود فرسا می طاقت

بنشیند و ھرگاه  یباید در لگن و یا تشت آب ـ لـ حبیش  و فاطمه دختر ابی
مشاھده نمود که روی آب زردی نمایان گشته است (کنایه از به آخر رسیدن وقت ظھر 

شدن وقت عصر است، چه که درآخر وقت ظھر و اول وقت عصر، شعاع و پرتو  و شروع
برای خواندن نماز ظھر و عصر، یک غسل و  )شود خورشید در آب زردگونه معلوم می

و ند (کجداگانه ب یز غسلیبامداد ن نماز یغسلی دیگر، و برابرای نماز مغرب و عشاء، 
گر، جمع ید یان مغرب و عشاء با غسلیغسل، و م یکظھر و عصر با  یان نمازھایم

طور که ظھر را تا آخر وقت به تأخیر اندازد و در نماز عصر شتاب  صوری نماید، این
در وقت خود است، ولی یکی نماید تا در اول وقت عصر انجام گیرد، بنابراین ھر نمازی 

وقت و دومی در اول وقت، و ھمچنین در جمع میان مغرب و عشاء که نماز  در آخر

 .۲۹۶ح  ۱/۲۰۸ابوداود  -١
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و در میان این  ).مغرب را در آخر وقت مغرب، و عشاء را در اول وقت عشاء بخواند
ھا، وضو بگیرد (یعنی: برای عصر در صورت غسل برای ظھر و عصر، و برای عشاء،  غسل

  .)خواست نمازی بخواند، وضو بگیرد برای مغرب و عشاء، اگردر صورت غسل 
 این حدیث را ابوداود روایت کرده و گفته است: 

ا  :روى ُ�اِهٌد عن ابِن عّباٍس  )۷( – ۵۶۳ َرهـا أْن جتْمـَع بـَ� شتدَّ عليها الُغسُل، أمَ المَّ
الت�ِ   .)١(الصَّ
که گفت: چون [فاطمه  روایت کرده است ـ بـ عباس  مجاھد از ابن )۷( – ۵۶۳

برای غسل ھر نماز، با مشکل و سختی، و چالش و بحران  ]ـ لـ دختر ابی حبیش 
(به خاطر سھولت و آسانگیری) بدو فرمان داد تا میان دو نماز  ج رو به رو شد، پیامبر

از جمع بین دو نماز،  (ظھر و عصر و مغرب و عشاء) جمع (صوری) نماید. (البته منظور
است، نه جمع حقیقی، یعنی نماز ظھر را تا آخر وقت تأخیر داده و عصر » جمع صوری«

یک غسل نماید، و نیز نماز مغرب را تا آخر ھردو  را در اول وقتش تعجیل کرده و برای
  ).با یک غسل جمع نمایدھردو  وقت مؤخر کند و عشاء را در اول وقت بخواند و میان

پیرامون  ج و اخبار رسیده از پیامبربر اساس مجموع روایات  فقھای احناف شرح:
 اند:  را به سه قسم تقسیم کرده» زن مستحاضه«حیض و استحاضه، حاالت 

زنی که خون حیض او برای نخستین بار در زندگی شروع شده و  :مبتدئه -۱
کند. حکم چنین زنی به اجماع علماء چنین است که وی تا  استمرار پیدا می

در نزد احناف] خون را در شمار حیض  سپری شدن اکثر مدت حیض [ده روز
شدن اکثر مدت  درآورد و در آن مدت نماز و روزه را ترک نماید و پس از سپری

اش را ادا کند، سپس بعد از گذشتن اقل مدت  حیض، غسل کرده و نماز و روزه
 ُطھر، دوباره روزھایش را در ایام حیض و قاعدگی به شمار درآورد. 

، خون قاعدگی وی مرتب و منظم بوده، اما بعد از آن، زنی که تا مدتی معتاده: -۲
کند.  نظم و ترتیب آن به ھم خورده و به طور مستمر و مداوم جریان پیدا می
شدن  حکم چنین زنی از دیدگاه علمای احناف این است که اگر پس از تکمیل

روزھای عادت ماھیانه، باز ھم خون جریان یابد، وی مؤظف است تا تکمیل 
توقف کند، اگر پیش از ده روز خون ایستاد  ]روز [حداکثر مدت حیضشدن ده 

 .۲۹۶شماره  ثیپس از حد ۱/۲۶۰ابوداود  -١
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توان چنین فھمید که  آید و از آن می تمام این ایام، خون حیض به حساب می
وی تبدیل شده است و در این صورت، نمازھای آن روزھا بر  ی عادت ماھیانه

افت، در االعاده نخواھد شد. و اگر پس از ده روز نیز خون جریان ی وی واجب
آن صورت، روزھای اضافه بر ایام عادت ماھیانه، خون استحاضه محسوب 

شود و نمازھای ایام بعد از عادت ماھیانه را مؤظف است قضایی به جا آورد،  می
 البته از قضای آن نمازھا گنھکار نخواھد شد. 

 اش به ھم زنی که معتاده است ولی بعدھا ترتیب و نظام قاعدگی :متحیره -۳
یابد. ولی فرق  و خون حیض وی به طور مستمر و مداوم جریان مید خور می

این زن با زن معتاده در این است که وی عادت سابق خویش را در شمارش 
ایام قاعدگی از یاد برده است و به خاطر ندارد. و در حقیقت زن متحیره نیز به 

 شود:  سه قسم تقسیم می
و نداند که  قاعدگی خویش را از یاد ببردزنی که تعداد ایام : ) متحیره در عددالف
 روز و یا کمتر و بیشتر بوده است.  ۷روز،  ۵مدتش 

اش را به فراموشی سپرده و نداند  زنی که زمان شروع قاعدگی :متحیره در وقت )ب
 و یا در وسط ماه و یا در آخر ماه.  که در ابتدای ماه بوده

ام قاعدگی و ھم زمان آغازش را از زنی که ھم تعداد ای :متحیره در عدد و وقت )ج
 یاد برده است. 

این است که وی در ابتدای تاریخ حیض تا » متحیره در تعداد ایام حیض«حکم زن 
محسوب » ایام حیض«که این ایام به یقین  سه روز، نماز و روزه را ترک کند چرا

چنین ایام شود، پس از آن به مدت ھفت روز برای ھر نماز غسل نماید، چرا که در  می
به یقین این احتمال وجود دارد که ایام قاعدگی پایان یافته باشد، پس از آن تا تاریخ 

  جدید بگیرد، چرا که در این ایام به یقین پاک است. یقاعدگی بعدی، برای ھر نماز وضو
این است که وی در ابتدای ھر ماه » متحیره در زمان آغاز و پایان حیض«و حکم 

ماه، روزی است که خون حیض از آن شروع شده و به طور مستمر و  (مراد از ابتدای
تازه  یشدن ایام عادت ماھیانه برای ھر نماز، وضو مداوم جریان یافته است) تا تکمیل

روز بوده است، در این  ۵او  ی بگیرد، به عنوان مثال: پیش از این ایام، عادت ماھیانه
بودن و  ماز وضو جدید بگیرد، چرا که در پاکروز برای ھر ن ۵صورت از تاریخ اول ماه تا 

 او شک و تردید وجود دارد.  بودن ا حائضهی
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روز برای ھر نماز غسل کند، چون در آن ایام، ھر روز این احتمال  ۲۵پس از آن تا 
 رود که وی از ایام قاعدگی بیرون آید.  می

نخست ھر است، این است که سه روز » متحیره در عدد و زمان«کم زنی که و ح
را برای ھر نماز وضوی جدیدی بگیرد و در سایر روزھای ماه برای ھر نماز، غسل  ماه

د دارد [به کند، چرا که در تمام این ایام، احتمال بیرون آمدن از قاعدگی به یقین وجو
 »] البحرالرائق«نقل از 

 امام شافعی، امام مالک و احمد بن حنبل برای زن مستحاضه، قسم دیگری بیان 

 شود.  گفته می »مميّزه«که به او کنند   می
تواند رنگ خون قاعدگی را درست تشخیص دھد و  زنی است که می :»ممّیزه«

چنین  ی بفھمد که کدام رنگ، رنگ خون حیض و کدام خون استحاضه است. درباره
کند و ایامی را که رنگ  اعتماد  زنی، سه امام بر این باورند که وی بر شناخت خویش

و ایامی را که رنگ استحاضه،  آورد دھد ایام حیض به حساب  خون حیض، تشخیص می
گانه، تشخیص و  سه ی آورد، البته در نزد ائمه دھد ایام استحاضه به شمار  تشخیص می

 و متحیره، معتبر و ھا اعم از مبتدئه، معتاده ھمه زن ی تمییز از رنگ خون درباره
ھا، مدار و مالک و معیار و مقیاس  مقبول است ولی از دیدگاه احناف، تشخیص رنگ

حکم نیست و مدار حکم فقط عادت ماھیانه است و از منظر امام شافعی و احمد، ھر 
  تواند مدار و محور صدور حکم قرار گیرند. کدام از عادت و تشخیص به تنھایی ھم می
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 اول فصل

ـاَ « :جعن أيب هر�رة قال: قال رسـول اهللا  )۱( – ۵۶۴ واُت اخلمـُس، واجلمعـُة إِىل لَ لصَّ
�ُ اجلمعة، ورمضاُن إِىل رمضاَن؛ مَ�ّفراٌت ملا بينَهنَّ إِذا

ُ
 .)١(رواه مسلم». َب الكبائرُ نِ تُ جْ أ

گانه و جمعه تا  نمازھای پنج«فرمود:  ج پیامبر گوید: س رهیابوھر )۱( – ۵۶۴
به  ،گناھانی است که درمیان آنھا است ی کفاره و پوشاننده ،جمعه، و رمضان تا رمضان

 .»گناھان کبیره اجتناب شده باشد شرط آنکه از ارتکاب
 ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

م يَغتسُل نهَراً بباِب أحِد�ُ يتُم لو أنَّ أأرَ « :جقال: قال رسول اهللا  ،وعنه )۲( – ۵۶۵ 
فذلِك «قالوا: ال يبىق من َدرنِه يشٌء. قال: » ؟ من َدَرنِه يشءٌ بىَق فيه لكَّ يوٍم مَخساً، هل يَ 

 .)٢(متفق عليه» نَّ اخلطاياهِ مثُل الصلواِت اخلمِس، يمحو اهللا بِ 
نماز و اثر زنگارزدایی  ی (در نقش سازنده ج گوید: پیامبر س ابوھریره )۲( – ۵۶۵

فرماید: نھری روان از  دل و بھسازی آن در بداندیشی و بدرفتاری) می ی آن از گستره
شما باشد و یکی از شما روزی پنج مرتبه خود را در آن بشوید، آیا  ی آب زالل بر در خانه

ماند؟. گفتند: خیر، چیزی از چرک و  از چرک و چربی و گرد و خاک او چیزی می
 ت و گرد و خاک بر روی بدنش باقی نخواھد ماند. کثاف

داستان شما و این نھر آب زالل و مّواج، بسان نمازھای پنجگانه «فرمود:  ج پیامبر
ھا و گناھان را محو و  است که اگر شما آنھا را آنگونه که شایسته است، بخوانید، لغزش

 .»زداید می اثر آنھا را
  ].اند هاین حدیث بخاری و مسلم روایت کرد[

ن« رَ  چرک و چربی و گرد و خاک و پلیدی و کثیفی.  :»دَ

بدون ذکر  ۴۱۸ح  ۱/۴۱۸ترمذی نیز این روایت را در سننش  ،)۲۳۳ -۱۶ح ( ۱/۲۰۹مسلم  -١
 .۲/۳۵۹مسنداحمد  ،نقل کرده است.» رمضان«عبارت 

ح  ۱/۲۳۰نسایی  ،۲۸۶۸ح  ۵/۱۳۹ترمذی  )،۶۶۸ – ۲۸۳(ح  ۱/۴۶۲مسلم  ،۵۲۸ح  ۲/۱۱بخاری  -٢
 .۲/۳۷۹مسنداحمد  ،۱۱۸۳ح  ۱/۲۸۳دارمی  ،۴۶۲

                                           



 ٣٠٣  کتاب الصلوة (فصل اول)

 جقال: إِن رجًال أصـاَب مـن امـرأٍة قُبلـًة، فـأىت انلـيبَّ  ،وعن ابن مسعود )۳( – ۵۶۶
 فَ 

َ
ََسـنَاِت أنزَ ه، فَ خرَبَ أ

ْ
الَة َطَرَ�ِ انلََّهاِر َوُزلَفاً ِمَن اللَّيْـِل إِنَّ احل قِِم الصَّ

َ
يُـْذِهنْبَ َل اهللا تعاىل: َوأ

يِّئَاِت } فقال الرجُل: يا رسوَل اهللا يت لكّهم«قاَل:  ؟ هذاأيِلَ  !السَّ مَّ
ُ
لَمـْن «و� روايـٍة: ». جلميِع أ

يت مَّ
ُ
 .)١(متفق عليه». َعمَل بها من أ

گاه پشیمان شد و به  گوید: مردی، زنی را بوسید، آن س مسعود ابن )۳( – ۵۶۶
ایشان بازگفت و ایشان را از این جریان با خبر آمد و حکایت را به  ج خدمت پیامبر

  .ساخت
در دو طرف روز (که وقت نماز صبح و « )٢(:هکخداوند متعال این آیه را فرو فرستاد

عصر است) و در اوایل شب (که وقت نماز مغرب و عشاء است) چنانکه باید نماز را به 
  .»برد ھا را از میان می ) بدیگانه ھا (و از جمله نمازھای پنج گمان نیکی جای آورید، بی

 ج ! آیا این آیه تنھا برای من است؟ پیامبرج خدا گاه آن مرد گفت: ای رسول آن
گیرد ـ و در روایتی  فرمود: خیر، مختص به تو نیست، بلکه ھمگی امت مرا در بر می

از امتم است که این عمل را انجام دھد ھرکس  چنین آمده است: ـ این حکم برای
وی را در عالمی  ألاز امتیانم که نماز را با شرایطش انجام دھد، خداوندھریک  (یعنی

برد که پیوندھای ایمانی او را با خدا چنان محکم سازد  از معنویت و روحانیت فرو می
ھا و آثار گناه را از دل و جان او شستشو دھد و وی را در برابر گناه بیمه  که آلودگی

ھای ملکات عالِی انسانی را در  دل او بزداید و جوانه ی نهسازد و زنگار گناه را از آی
  ).کند و قلب او را پاک و روح او را تطھیر می ،اعماق جان او برویاند

 ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

َص  !قال: جاَء رجٌل فقاَل: يا رسول اهللا ،وعن أ�ٍس  )۴( – ۵۶۷ 
َ
.  بُت إِ� أ قِْمُه يلعَّ

َ
َحداً فأ

ُ عنه. وحرضِت الصالُة، فَ 
ْ

. فلما قىض انليبُّ الصالَة، جّ� مَع رسوِل اهللا َص قال: ولم �َسأهل
أليَس قْد «إِ� أصبُت حّداً، فأقِْم يفَّ كتاَب اهللا. قال:  !قاَم الرجُل، فقال: يا رسول اهللا

مسنداحمد  ،۳۱۱۵ح  ۵/۲۷۲ یترمذ ،)۲۷۶۳-۳۹(ح  ۴/۲۱۱۵مسلم  ،۵۲۶ح  ۲/۸ یبخار -١
 .۳۸۶و  ۱/۳۸۵

قِِم ﴿ -٢
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ۡ ٱ ّمِنَ  اَوُزلَفٗ  �ََّهارِ ٱَطَرَ�ِ  لصَّ ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  َسَ�ِٰت �َۡ ٱإِنَّ  ِل� �َّ  .]۱۱۴[ھود:  ﴾اتِ  َٔ لسَّ

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٣٠٤

ك ـ ]وجلَّ  عزَّ [فإِنَّ اهللا «قال: نعم. قال: » ؟صلَّيَت َمَعنَا متفق ». قد غفَر لَك ذنبك ـ أو حدَّ

 .)١(عليه

نشسته بودیم،)  ج (روزی در مسجد خدمت پیامبر گوید: س انس )۴( – ۵۶۷
! من مرتکب گناه و معصیتی ج خدا آمد و گفت: ای رسول ج خدا مردی پیش رسول

 شود، آن حد را بر من اجرا فرما. ام که حد بر آن الزم می شده
(روی از او برگرداند) و پیرامون کارش که موجب حد  ج پیامبر :گوید می س انس

به  ج خدا د و آن مرد ھمراه با رسولیبود، از او سؤال نکرد، تا اینکه وقت نماز فرا رس
نماز را به پایان رساند، دوباره ھمان مرد از جای  ج نماز ایستاد. ھنگامی که پیامبر

شود، آن  یام که حد برآن الزم م گناھی کرده ! منج خدا برخاست و گفت: ای رسول
 مطابق حکم قرآن، بر من اجرا کنید. حد را

 ؟)؟ (و برای آن به خوبی وضو نگرفتیآیا با ما نماز را انجام ندادی :فرمود ج پیامبر
گناه تو  ألگناه تو است) براستی خداوند  ی فرمود: (ھمین کفاره ج پیامبر .گفت: چرا

 باشد، بخشوده است. را که موجب حد می
  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده 
ترین و  انگشت روی یک دستور از مھم ،ج در این احادیث، پیامبراکرم شرح: 

اسالم است،  ی ترین دستورات و تعالیم اسالمی که در واقع روح ایمان و پایه اساسی
 گانه است. دادن به نمازھای پنج ی و اھمیتگذارده است و آن: پایبند

عبادات و  ی گانه خصوصًا و به ھمه این احادیث به کسانی که به نمازھای پنج
گناھان  ألدھد که خداوند  طاعات و حسنات به طور عموم، پایبندند، بشارت می

 گونه افراد داده شده است. بخشد و این پاداشی است که به این آنان را می ی صغیره
کنند، و  گناه را در طاعات و اعمال نیک تثبیت می ی کننده ین احادیث اثر خنثیا

در حقیقت ھر گناه و عمل زشتی، یک نوع تاریکی و ظلمتی را در روح و روان انسان 
ھا ادامه یابد اثرات آنھا متراکم شده و به صورت  که اگر این تاریکیکند  می ایجاد

الھی  ی ی کار نیک و نمازھای روزانه که از انگیزهکند، ول وحشتناکی انسان را مسخ می

 .)۲۷۶۵-۴۵ح ( ۴/۲۱۱۷مسلم  ،۶۸۲۳ح  ۱۲/۱۳۳ بخاری -١

 

                                           



 ٣٠٥  کتاب الصلوة (فصل اول)

تواند از آن بشوید و  بخشد که آثار گناه را می به روح آدمی لطافتی می سرچشمه گرفته،
 ھا را به روشنایی مبدل سازد. آن تیرگی
ھرگاه نماز با شرایط خود انجام شود، انسان را در عالمی از معنویت و  آری!

سازد که  پیوندھای ایمانی او را با خدا چنان محکم میبرد که  روحانیت فرو می
دھد. نماز، ایشان را در برابر گناه  ھا و آثار گناه را از دل و جان او شستشو می آلودگی

ھای ملکات عالی انسانی را  زداید و جوانه دل می ی و زنگار گناه را از آینهکند  می بیمه
سان را قوی و قلب را پاک و روح را تطھیر ان  ی رویاند و اراده در اعماق جان بشر می

 کند. می
ه سد نیرومندی در ککند، موجی  نماز موجی از معنویت را در وجود انسان ایجاد می

شستشو از گناھان و  ی شود، نماز وسیله برابر گناه ومعصیت پروردگار محسوب می
کند. نماز  یو انسان را دعوت به توبه و اصالح گذشته م .مغفرت و آمرزش الھی است

و نھال تقوا کند  می سدی در برابر گناھان آینده است که روح ایمان را در انسان تقویت
دھد. نماز غفلت زدا است که مرتبًا به انسان در روزی  و خداترسی را در دل پرورش می

سازد،  دھد، ھدف آفرینش او را خاطر نشان می کند، ھشدار می پنج مرتبه اخطار می
شکند،  کند، خودبینی و ِکبر را درھم می به او گوشزد می در جھان موقعیت او را

و خضوع، و ایثار  زند و تواضع و فروتنی، خشوع ھای غرور و خودخواھی را کنار می پرده
 آورد. و فداکاری را به ارمغان می

پرورش فضائل اخالقی و تکاملی معنوی انسان است، نماز است که  ی نماز، وسیله
برد و به ملکوت  ھان محدود ماده و چھاردیواری عالم طبیعت بیرون میانسان را از ج

سازد تا خود را بدون نیاز به  و با فرشتگان ھم صدا و ھمراز میکند  می ھا دعوت آسمان
 خیزد. بیند و با او به گفتگو برمی ھیچ واسطه، در برابر خدا می

لھی است، البته برای شستشوی از گناھان و مغفرت و آمرزش ا ی آری! نماز، وسیله
دھند، نمازی که با روح و با حضور قلب  کسانی که نمازھای خود را به خوبی انجام می

و خشوع و خضوع ادا شود، این چنین نمازی، آثار گناھان صغیره را از دل و جان 
 زداید.  شوید و ظلمت و تاریکی را از آن می می

ه گناھان صغیره تشویق ممکن است کسی بپرسد که: این احادیث مردم را ب
گویند: با ترک گناھان کبیره، ارتکاب گناھان صغیره و کوچک مانعی  نماید و می می
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گانه و دیگر عبادات و طاعات  ندارد، چرا که خواه ناخواه، چنین گناھانی با نمازھای پنج
  .!شوند بخشوده می

ھای  بودن زمینه اما باید دانست که پرھیزکردن از گناھان کبیره، خصوصًا با فراھم
تواند آثار گناھان  که میکند  می ھا، یک نوع حالت تقوای روحانی را در انسان ایجاد آن

 ۡ�ََسَ�ِٰت ٱإِنَّ ﴿ ی کوچک را از وجود او بشوید و در حقیقت این احادیث، ھمانند آیه
ّ�ِ ٱيُۡذهِۡ�َ  آثار واقعی اعمال باشد، و در واقع، اشاره به یکی از  می .]١١٤[ھود:  ﴾اتِ  َٔ لسَّ

.. است و این درست به .رمضان، نماز جمعه و ی گانه، روزه نیک از قبیل: نمازھای پنج
این معنااست که بخشش گناھان صغیره، یک نوع پاداش معنوی برای تارکان گناھان 

 ای برای ترک گناھان کبیره دارد. کبیره است، و این خود اثر تشویق کننده

ِ تعـاىل ،ج قاَل: سألُت انليبَّ  ،ودٍ وعن ابن مسع )۵( – ۵۶۸  ؟أيُّ األعمال أحـبُّ إِىل ا�َّ
اجلهـاُد يف «قـال:  ؟قلـت: ثـمَّ أٌيّ ». رُّ الـوادلينبِ «قال:  ؟قلُت: ُ�مَّ أيٌّ ». الصالُة لوقِتها«قال: 

، ولو اسزتدتُه لزاَد�. ». سبيِل اهللا ث� بهنَّ  .)١(متفق عليهقال: حدَّ

سؤال کردم: در نزد خدا، چه کاری  ج گوید: از پیامبر س مسعود ابن )۵( – ۵۶۸
ی که نمازی که در وقت آن خوانده شود (یعنی: نماز«تر است؟ فرمود:  بھتر و پسندیده

 ».در آغاز وقت خود انجام گیرد)
 .»نیکی و احسان با پدر و مادر«ود: فرم ج برای بار دوم گفتم: دیگر چه؟ پیامبر

جھاد و پیکار در راه خدا « :فرمود !.ج خدا دیگر چه؟ ای رسول :برای سومین بار گفتم
 .»منان و بدخواھان اسالم و مسلمینبا دش

و اگر  سخنان را به من فرمود ھمین ج آن حضرت :گویدس  عبدالله بن مسعود
گاھم می پرسیدم حتمًا برایم بیشتر می بیشتر می  ساخت.  گفت و از مسائل آ

مقام و جایگاه نماز را از خدمت به پدر و مادر و از جھاد و  ج (در این حدیث، پیامبر
پیکار با دشمنان و بدخواھان اسالم، افضل و بھتر قرار داده است، و این خود بیانگر 
اھمیت و جایگاه بس واال و شامخ نماِز اول وقت، در اسالم است که متأسفانه بدان 

  .!شود) اعتنایی کرده نمی

ح  ۱/۳۲۵ر آن را در سننش یز نظین یترمذ ،)۸۵-۱۳۹ح ( ۱/۹۰مسلم  ،۵۲۷ح  ۲/۹ بخاری -١
 .۴۱۰ و ۱/۴۰۹مسنداحمد  ،۶۱۰ح  ۱/۲۹۲ یینسا ،نقل نموده است ۱۷۳

 

                                           



 ٣٠٧  کتاب الصلوة (فصل اول)

  ].اند سلم روایت کرده[این حدیث را بخاری و م

». بَ� الَعبِد و�� الُ�فِر تَرُك الصالةِ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن جابرَ  )۶( – ۵۶۹
 .)١(رواه مسلم

 .»انسان با کفر، ترک نماز استمرز میان «فرمود:  ج گوید: پیامبر س جابر )۶( – ۵۶۹
  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

 شوند:  در حقیقت افراد تارک نماز به دو گونه و به دو نوع تقسیم می شرح:
اگر نماز نخواندن به خواطر انکار وجوب آن، یا سبک و خوارشمردن آن، یا به  -۱

مسخره گرفتن حرمت ترک آن باشد، چنین کسی به اجماع مسلمانان کافِر و 
ضروریات دین  ی زمرهبودن نماز، و مقام و منزلت آن، از  مرتد است، زیرا واجب

است و ھرکس منکر وجوب آن باشد یا آن را خوار و سبک بشمارد، خدا و 
دانه سپندی ایمان و جود ندارد  ی پیامبر را تکذیب نموده و در قلب او به اندازه

  نماید: و مانند کافرانی است که خداوند آنان را اینگونه توصیف می

لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ �َذا نَاَد�ۡ ﴿ َُذوَهاٱ ةِ لصَّ ۚ  �ُهُزوٗ  �َّ ُهمۡ  َ�ٰلَِك  َولَعِٗبا َّ�
َ
 ﴾٥٨َ�ۡعقِلُونَ  �َّ  قَۡومٞ  بِ�

  .]۵۸[المائدة: 
د، نماز را به باد یخوان ی) به نماز مد و مردمان رایگوئ یه (اذان مک یھنگام افرانک «

خندند و تمسخرش  یو بدان مدھند ( یاش قرار م چهیو باز رندیگ یاستھزاء م
ھستند (و  یشعور یساِن نفھم و بکشان یه اکارشان بدان خاطر است کن یا .نند)ک یم

 .»نند)ک ینم کمت نماز را درکدف و حشناسند و ھ یت باز نمیضاللت را از ھدا
شمارند و نماز و  پس کسانی که وجود نماز را منکرند و آن را سبک و خوار می

ند و برپادارندگان نماز را دان ماندگی و ارتجاع می نیایش را مظھری از مظاھر عقب
 کنند، به اتفاق تمام علما و دانشمندان اسالمی، کافر و مرتد ھستند. مسخره می

الكفر ترك و الرشكو بني الرجل«) و لفظ روایت مسلم چنین است:۸۲ -۱۳۴«ح  ۱/۸۸ مسلم -١

ح  ۵/۱۴ یترمذ ،وة استکر لفظ مشیت ابوداود نظیو لفظ روا ۶۴۷۸ح  ۵/۵۸ابوداود .، » الصالة
ه و یت را در حاشین روایخ ابوغده ایش یست ولیت موجود نین روایا یی. در اصِل سنن نسا ۲۶۱۸

ت را بر اساس ین روایا یه وکا یقرار داده است و گو ۲۳۲/ ۱۴۴۶به شماره  ییسنن نسا یپاورق
و  ۳/۳۷۰مسنداحمد  ،۱۰۷۸ح  ۱/۳۴۲ابن ماجه  گنجانده است، ییر سنن نساگر دید یا نسخه
 .اند ردهکمختلف نقل  یت را با الفاظین رواین بزرگواران ایتمام ا
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نمازنخواندن از روی تنبلی و سرگرمی به دنیا و به خاطر پیروی از ھواھای   -۲
نظران  ھای شیطانی باشد. در این مورد دانشمندان و صاحب نفسانی و وسوسه

ند که آیا این فرد کافر است یا فاسق؟ اگر فاسق باشد اسالمی اختالف نظر دار
کردن او کافی  ا کشتن او واجب است، و یا به عنوان تعزیر، زدن و زندانییآ

 است؟ 
شود و واجب است که او  یبا ترک نماز فاسق م کسی نیگوید: چن امام ابوحنیفه می

اندام او جاری گردد و تا را تأدیب و تعزیر کرد و باید او را به حدی زد تا خون از 
ھنگامی که به ادای نماز بپردازد، در زندان باقی بماند و حکم تارک روزه نیز، به ھمین 

  .منوال است
باشد،  امام مالک و امام شافعی بر این باورند که: چنین کسی فاسق است و کافر نمی

ز اصرار نماید، باید کردن او کافی نیست، بلکه اگر بر ترک نما زدن و زندانی ولی تازیانه
گوید:  به عنوان حد شرعی، کشته شود. و امام احمد در مشھورترین روایات خود می

گردد و مجازاتی جز قتل ندارد و واجب  نماز نخوان، کافر است و خارج از دین تلقی می
است که از او بخواھند که توبه نماید و با ادای نماز، وی را به اسالم بازگردانند، اگر 

 رفت، او را رھا کنند و اگر نپذیرفت، گردن او را بزنند. پذی
شخص  ی شود که باالترین حد تخفیف درباره و از مجموع روایات فھمیده می

رود و  ای که ھر لحظه بیم کفر او می آوردن اوست به گونه نماز، فاسق به حساب بی
شوند.  می شکی نیست در این که بعضی از گناھان منجر به بعضی از گناھان دیگر

 گردند. ھمچنانکه گناھان صغیره منجر به گناھان کبیره و کبائر منجر به کفر می
رو بر مسلمان واجب است که به درون خویش بازگردد و در پیشگاه خدا توبه  از این 

 ی نماز تصمیم قاطع بگیرد؛ و بر جامعه ی کند و به تصحیح دین خود بپردازد و بر اقامه
نماز و مِصّر بر ترک نماز را نصیحت و ارشاد و  ت که اشخاص بیاسالمی نیز واجب اس

امر به معروف و نھی از منکر نمایند و پس از نصیحت و امر به معروف و نھی از منکر، 
ند؛ یو معاشرتشان را با چنین کسانی قطع نما  اگر باز ھم بر ترک نماز ُمِصر بودند، رابطه

نماز درنیاورند و  د را به ھمسری شخص بیه دختران خوکز الزم است یو بر پدران ن
نماز را به کارمندی نگمارند که چنین عملی به عنوان اعانت  ز اشخاص بییکارفرمایان ن

 شود. وکمک به معصیت تلقی می

 



 

 

 

 دوم فصل

نَّ هُ َضـفرَتَ إمخُس صلواٍت « :جقال: قاَل رسول اهللا  ،الصامِت  نعن ُعبادَة ب )۷( – ۵۷۰
ُ تعاىل، مْن أْحَسَن وُ  ، وَص ُض ا�َّ ، اكَن هُل ىلع وَءهنَّ الَّهنَّ لوقتِهّن، وأتمَّ رُ�ـوَعهنَّ وُخُشـوَعهنَّ

ِ عهـٌد إِْن شـاء �َ  ِ عهٌد أن يغفَر هل. ومْن لم يفعـْل فلـيَس هل ىلع ا�َّ هل، و�ن شـاء  رَ َفـا�َّ
بَ عَ   .)١(رواه أمحد، وابوداود. وروى مالك، والنسايئ �وه». هذَّ

 ألفرمود: پنج نماز است که خداوند  ج گوید: پیامبر س بن صامتعبادة  )۷( – ۵۷۰
کس برای آنھا وضوی خوب و کامل بگیرد و بندگان خویش) واجب کرده است، ھر (بر

را رعایت کند و آنھا را در الغسل برساند و فرض و سنت آن  آب را به تمام اعضای واجب
آنھا را با خشوع و خضوع و   ی آن بخواند و رکوع و سجده  ی وقت مقرر و تعیین شده

(و آنھا را به خوبی به جای آورد و با سبک  نماید تواضع و کرنش ھر چه تمام ادا
عھد کرده است که او را مورد عفو و  ألشمردن، چیزی ازآنھا را ضایع نکند) خداوند 

  ).سازد خویش قرار دھد (و وارد بھشتشبخشش 
و ھرکس از ادای آنھا سر باز زند، خداوند ھیچ تعھدی نسبت به او ندارد، اگر  

 دھد. بخشد، و اگر خواست او را عذاب می خواست او را می
اند. و مالک و نسائی، به سان آن را  [این حدیث را احمد و ابوداود روایت کرده 

  ].اند روایت کرده

ِ عهدٌ « ی جمله شرح: افرادی که نمازھای پنج  :اشاره به این است »فليَس هل ىلع ا�َّ
شمردن و تنبلی، چیزی از آنھا را ضایع  آورند و با سبک گانه را به خوبی به جای نمی

کران الھی ندارند و بسی دور از  ای از رحمت و لطف و فضل و احسان بی کنند، بھره می
ای نیست، بلکه آنھا در  را از دوستی خداوند ھیچ بھره رحمت ھستند. و چنین کسانی

تعالی بریده، و او نیز از آنھا بیزاری جسته است. و  احوال خویش از حق ی ھمه
 ارتباطشان با خداوند و نمازگزاران و پرھیزگاران گسسته شده است.

 یینسا ،۱۴ح ۱/۱۳۲ل یتاب صالة اللک کمؤطا مال ،۴۲۵ح  ۱/۲۹۵ابوداود  ،۵/۳۱۷مسنداحمد  -١
 .۱۵۷۷ح  ۱/۴۴۶ یدارم ،۱۴۰۱ح  ۱/۴۴۹ابن ماجه  ،۴۶۱ح  ۱/۲۳۰
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ه فرجام اشخاص تارک نماز را (البت ج بینیم، پیامبر طور که در این حدیث میھمان
به شرطی که نماز نخوان از روی تنبلی و سرگرمی به دنیا، نمازش را ترک کرده باشد، 

إِْن «[الھی واگذار کرده است  ی نه از روی انکار و استھزاء و تمسخر) به مشیت و اراده
به کند.  بخشد و اگر خواست، عذاب می ] اگر خواست او را می»شاء غفر هل، و�ن شاء عذَّ

تر از حکم شرک و کفر است به دلیل  فھمیم که حکم تارک نماز پایین و از این نکته می
 خدا: ی فرمودده

َ ٱإِنَّ ﴿ ن فِرُ َ� َ�غۡ  �َّ
َ
 .]۴۸[النساء:  ﴾�ََشآءُ  لَِمن َ�ٰلَِك  ُدونَ  َما ِفرُ َوَ�غۡ  ۦَك بِهِ �ُۡ�َ  أ

س کگناھان جز آن را از ھر یبخشد، ول یبه خود را نم کشر )ھرگز(گمان خداوند یب«
 .»بخشد یه خود بخواھد مک

مامةَ  )۸( – ۵۷۱
ُ
وُموا شـهَر�م، وا مَخَْسُ�م، وُص لُّ َص « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن أيب أ
 .)١(رواه أمحد والرتمذي». �ميُعوا ذا أْمِرُ�ْم، تدخلوا جنََّة ر�ِّ وأدُّوا ز�َة أمواِل�م، وأطِ 

خویش را (با  ی گانه نمازھای پنج« :فرمود ج گوید: پیامبر س ابوامامه )۸( – ۵۷۱
و  رعایت شرایط و ضوابط و فرض و سنت و آداب و سنن و با خشوع و خضوع و تواضع

تان را بگیرید و زکات و حقوق مالی  ماه رمضان ی د، و روزهیکرنش ھر چه تمام) ادا نمای
یان مسلمان خود و امراء و فرمانروا وکارگزاران تان را بپردازید و از کاردانان واجب اموال

فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و حقگرا بوده و مجری احکام شریعت اسالم 
ای) وارد بھشت  باشند) در نتیجه (در پرتو چنین اعمال و کردار نیک و شایسته

 آورید. شوید و رضایت و خرسندی او تعالی را فرا چنگ می پروردگارتان می
  ].اند ت کرده[این حدیث را احمد و ترمذی روای

نمایندگان عموم طبقات، حّکام،  »ذا أمر�م«منظور از  :»و اطيعوا ذا أمر�م« شرح:
منصبان در تمام  نظران و صاحب زمامداران، علماء و اندیشمندان اسالمی و صاحب

شئون زندگی مردم ھستند، اما نه به طور مطلق و بدون قید و شرط، بلکه اطاعت آنھا 
 مشروط به چند قید و شرط است: 

  .مسلمان باشند -۱

 .و ترمذی گفته است حدیث حسن صحیح ۶۱۶ح  ۲/۵۱۶ترمذی  ،۵/۲۵۱مسنداحمد  -١

 

                                           



 ٣١١  کتاب الصلوة (فصل دوم)

حکم آنھا بر خالف احکام و تعالیم الھی و اوامر و فرامین نبوی و دستورات و  -۲
 ھا و اصول و موازین شرعی و حقایق و مفاھیم واالی قرآنی نباشد.  آموزه

 از روی اختیار حکم کنند و یا فتوا دھند، نه اجبار.  -۳
 موافق با مصالح و منافع مسلمانان حکم و یا فتوا دھند.  -۴
ویند که حق دخالت در آن را داشته باشند، نه مانند عبادات از مسائلی سخن گ -۵

  .که مقررات ثابت و معینی دراسالم دارند
 کنند، نص خاصی از شرع نرسیده باشد. ای که حکم می در مسئله -۶

وا ُمرُ « :جوعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جّده، قال: قاَل رسوُل اهللا  )۹( – ۵۷۲ 
قُوا �وهم عليها وهم أبناُء عرِش سن�، وفَ ارْضِ أبناُء َسبِْع سن�، وَ الِة وهْم الّص �م بِ أوالدَ  ِرّ

 .)١(عنه» رشح السنة«رواه ابوداود، وكذا رواه يف ». بينَهم يف املضاجع
بن عمرو  عبداللهز از جدش (یز پدرش (محمد) و او نعمرو بن شعیب ا )۹( – ۵۷۲

در ھفت سالگی فرزندانتان «فرمود:  ج که گفت: پیامبرکند  می ) روایتشبن العاص 
را به خواندن نماز دستور دھید و در ده سالگی (به خاطر نافرمانی در ترک نماز) آنھا را 

 بزنید و بستر خوابشان را از ھم جدا کنید. 

ھمین  »رشح السنة«نیز در السنة  حمی[این حدیث را ابوداود روایت کرده است و 
  ].کرده است حدیث را از عمرو بن شعیب روایت

َة بن معبد» املصابيِح «و�  )۱۰( – ۵۷۳  .)٢(عن َسرْبَ
روایت » سربة بن معبد«ھمین حدیث را در مصابیح از  السنةمحی  و )۱۰( – ۵۷۳

 کرده است 
 از این حدیث معلوم شد که بر پدران و مادران و اولیای پسران و دختران شرح:

واجب است که آنان را به ادای نماز عادت و تمرین دھند و آموزش نماز را در ھفت 
 سالگی و تأدیب به خاطر ترک آن را، در ده سالگی شروع کنند. 

 ۲/۲۵۹روایت نموده است» عشر سنین«ترمذی این حدیث را عبارت  ،۴۹۵ح  ۱/۳۳۴ابوداود  -١
 .حسن صحیح :و درباره آن گفته است ۴۰۸ح

امام احمد بن حنبل  ،۳/۴۰۲حمد مسندا ،۴۹۴ح  ۱/۳۳۲ابوداود  ،۴۰۰ح  ۱/۲۵۳السنة  مصابیح -٢
 رده است.کر نکرا ذ» ي المضاجعنھم فیو فرقوا ب«عبارت 
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این امر این است که: از زمانی که کودک چشم بصیرت  ی حکمت و فلسفه
اساس امتثال  گشاید، احکام و اوامر و فرامین الھی را پیش روی خود ببیند و بر می

تمرینی باشد برای  ی رشد نماید و این آشنایی، خود به مثابه یاوامر و اجتناب از نواھ
 کند.  فرمان الھی و دوری از ھر آنچه که پروردگار منع می

گیرد و به  درحقیقت در پرتو این امر، کودک از ھمان ابتدا، احکام عبادات را یاد می
تعالی و  کند، طوری که بر اساس اطاعت از خدای داشتن آن عادت می انجام و بر پای

و بر مبنای شکرگذاری به درگاھش و کند  می تالش برای انجام وظایف در برابر او رشد
ابد که در ی یابد و از ابتدای زندگی در می بردن و اعتماد و توکل به او پرورش می پناه

ب از آغاز شکوفایی عقلی و حوادث و احوال روزگار تسلیم خالق خود باشد و به این ترتی
ھای نبوی و احکام و  تراوش ذھنی، کودک با اوامر و فرامین الھی و تعالیم و آموزه

و نھایتًا پاکی و صفای روح و سالمت  کند، می گیرد وعادت دستورات اسالمی، انس می
جسمی و تھذیب اخالقی و بروز اخالق، اقوال، افعال و کردار شایسته و پسندیده را 

 ی تر از اسالم به عنوان شیوه آورد و در نھایت راھی واالتر و درست ش به ارمغان میبرای
 شناسد.  گذاری نمی قانون زندگی و منشأ

ـالُة، « :جقال: قال رسول اهللا  ،وعن بَُر�َدةَ  )۱۱( – ۵۷۴ العْهُد اذلي بينَنـا و�يـنَُهم الصَّ
، ». رَ فَ َ�ها؛ فقد �َ رَ فمن تَ  ، والرتمذيُّ ، وابنُ ماجةرواه أمحدُ  .)١(والنسائيُّ

ای  فرمود: عھد و پیمان و مشخّصه و َمّیزه ج گوید: پیامبر س بریده )۱۱( – ۵۷۴
سازد، نماز است، ھرکس نماز را ترک کند  پرستان جدا می که ما را از کافران و چندگانه

 کافر شده است. 
  ].اند ماجه روایت کرده نسائی و ابن [این حدیث را احمد، ترمذی،

چنانچه قبًال نیز بیان شد، اگر کسی به خاطر انکار وجوب نماز یا سبک و  شرح:
گرفتن حرمت آن، نماز را ترک کند، چنین کسی به  خوارشمردن آن، یا به مسخره

اجماع مسلمانان کافر و مرتد است، ولی اگر کسی از روی تنبلی و سرگرمی به دنیا و به 
ھای شیطانی، نماز را ترک کند، طبق قول  هخاطر پیروی از ھواھای نفسانی و وسوس

راجح، چنین کسی فاسق است، و واجب است که او را تأدیب و تعزیز کنند و باید او را 

 ،۴۶۳ح  ۱/۲۳۱نسایی  ،و قال: حسن صحیح غریب ۲۶۲۱ح ۵/۱۵ترمذی  ،۵/۳۴۶مسنداحمد  -١
 .۱۰۷۹ح  ۱/۳۴۲ابن ماجه 

 

                                           



 ٣١٣  کتاب الصلوة (فصل دوم)

به حدی بزنند تا خون از اندام او جاری گردد و تا ھنگامی که به ادای نماز نپردازد، در 
 زندان باقی بماند.

 





 

 

 

 سوم فصل

 !فقال: يا رسوَل اهللا ،ج قال: جاَء رجٌل إىل انليِبّ  ،عن عبِد اهللا بِن مسعودٍ  )۱۲( – ۵۷۵
 
َ
ها. فأنا هذا، فـاقِْض يفَّ مرأًة يف أقىص املدينِة، و�� أَصبُت منها ما دوَن أن أمَ إُت إ� اعجل سَّ

ُ لو سَ ما شئَت. فقال عمُر: لقْد  َت ىلع نفسَك. قال: ولم يَُردَّ انليبُّ عليـه شـيئاً. رَتْ سرَتَك ا�َّ
الَة َطَرَ�ِ و فقاَم الرجُل، فانطلََق. فاتبَعه انليبُّ رجًال فداعُه، تال عليه هذهِ اآليَة: { َوأقِم الصَّ

ِيّئاِت،  اِكر�َن }. فقاَل رجـٌل انلَّهاِر َوُزلَفاً من الليِْل إنَّ احلََسناِت يُْذِهنْبَ السَّ رى لِ�َّ
ْ
ذلَِك ِذك

ةً  !من القوِم: يا نيبَّ اهللا  .)١(رواه مسلم» بْل للنَّاِس اكفَّةً «فقال:  ؟هذا هل خاصَّ

آمد و گفت: ای  ج مردی نزد پیامبر :گوید س عبدالله بن مسعود )۱۲( – ۵۷۵
شھر مدینه مالعبت کردم و با او َور رفتم، جز  ی ! با زنی در دورترین نقطهج خدا رسول

اینکه مرتکب جماع و نزدیک و تماس و آمیزش جنسی با او نشدم (ولی او را بوسیدم) 
ا یخویش نادم و پشیمانم) و ھر آنچه از حد  ی اینک من نزد شما حاضرم (و از کرده

 توانید بر من اجرا کنید.  خواھید، می تعزیر می
کار تو را بر مردم پوشاند و تو را رسوا نکرد،  ألن خداوند گما گفت: بی س عمر

  .!ساختی پوشاندی و آشکار نمی ود میکاش تو نیز آن را بر خ
پیرامون این قضیه، چیزی بدان مرد نفرمود.  ج گوید: پیامبر س عبدالله بن مسعود

از جای برخاست و رفت. پس از  نشنید ج رو چون آن مرد چیزی از پیامبر از این
 کسی را در پی آن مرد فرستاد تا وی را به حضور ایشان فرا خواند.  ج ای، پیامبر لحظه

در «این آیه را برایش تالوت کرد:  ج آمد، آن حضرت ج چون آن مرد پیش پیامبر
که وقت نماز صبح و عصر است) و در اوایل شب (که وقت نماز مغرب و (دو طرف روز 

ھا (و از جمله نمازھای  گمان نیکی آورید. بی جای عشاء است) چنانکه باید نماز را به
ھای آسمانی)  ھا و قانون گمان در این (سفارش برد و بی گانه) بدیھا را از میان می پنج

 .۴۴۶۸ح  ۴/۶۱۱ابوداود  ،)۲۷۶۳-۴۲ح ( ۴/۲۱۱۶مسلم  -١
                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٣١٦

و به یاد کنند   می ا یادپذیرند و خدای ر اندرز و ارشاد کسانی است که پند می
 .)١(»آورند می

آیا این حکم، تنھا  ج پیامبر خدااز جای برخاسست و گفت: ای  ش مردی از صحابه
گیرد  فرمود: خیر، بلکه ھمگی مردمان را در بر می ج مختص برای اوست؟ پیامبر

ای که باشند، ھرگاه نماز را با  و تیره و قبیله از مردمان، از ھر رنگ و نژادھریک  (یعنی:
ھا و آثار گناه و معصیت را از دل و جان او   آلودگی ألشرایط آن انجام دھند، خدای 

زداید  دل او می ی سازد و زنگار گناه را از آیینه شوید و وی را در برابر گناه بیمه می می
  ).نماید و قلب او را پاک و روح او را تطھیر می

  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

 ی دورترین نقطه »:أقىص املدينةِ « .ر رفتمبا زنی مالعبت کردم و َو  »مرأةً إاعجلُت «
 شھر مدینه. 

ـتاِء، والـوَرُق �َ رَ خَ  جأنَّ انليبَّ  :وعن أيب ذرّ  )۱۳( – ۵۷۶ َذ أَخـُت، فَ افَـهَ تَ َج َزمـَن الِشّ
َّيَك يـا » !يا أبا َذر«بُغصنَِ� من شجرٍة. قال: فجعَل ذلَك الوَرُق يتهافُت. قال: فقال: 

َ
قلُت: بل

 ِ إنَّ العبَد املسلَم يلُص� الصالَة يُر�ُد بها وجَه اهللا فتهافـُت عنـه ُذنوُ�ـه، «قال:  !رسوَل ا�َّ
جرةِ   .)٢(رواه أمحد». كما تَهافَت هذا الورُق عن هذه الشَّ

ھای  در یکی از روزھای سرد پاییزی، که برگ ج گوید: پیامبر س ) ابوذر۱۳( – ۵۷۶
بادھای موسمی خشک شده و) بر زمین درختان (بر اثر تابش شعاع آفتاب و وزش 

ھای  دو شاخه از شاخه ج ریخت، خانه را به مقصد بیرون ترک کرد. آن حضرت می
ھا نیز یکی پس از دیگری از  دادن آن نمود، و برگ درختی را گرفت و شروع به تکان

افتاد آنگاه فرمود: ای ابوذر! گفتم: لبیک ای  شد و بر زمین می درخت جدا می
گمان ھرگاه که  بی :فرمود .! در خدمتم و گوش به فرمان شما ھستمج خدا رسول

گرا، از روی صداقت و اخالص و بر مبنای اعتقاد و راستی، برای  مسلمان و حق ی بنده
ھای این درخت  ) او بسان برگی خواند، گناھان و معاصی(صغیره نماز می ألخدای

قِِم ﴿ -١
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ۡ ٱ ّمِنَ  اَوُزلَفٗ  �ََّهارِ ٱَطَرَ�ِ  لصَّ ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  َسَ�ِٰت �َۡ ٱإِنَّ  ِل� �َّ  َرىٰ َ�ٰلَِك ذِكۡ  اِت�  َٔ لسَّ

ٰكِرِ�نَ   .]۱۱۴[ھود:  ﴾١١٤لِل�َّ
 .۵/۱۷۹ مسنداحمد -٢

 

                                           



 ٣١٧  کتاب الصلوة (فصل سوم)

و وزش  پرتو زرین آفتابخواھند ریخت (و در حقیقت ھمانطور که تابش اشعه و 
طور نمازی که با  ریزند، ھمان بادھای موسمی، برگ درختان را خشک و بر زمین می

صداقت و اخالص و بر مبنای اعتقاد و راستی، و با رعایت شرایط و آداب، برای خدا 
ھای  ھا و احسان خوانده شده باشد، با پرتوافشانی شعاع انوار الھی و وزش رحمت

 ی ھا و آثار گناھان را از دل و جان بنده آلودگی ،ألحد و حصر خدای  کران و بی بی
زداید و قلب و روح او را پاک و  دل او می ی شوید و زنگار گناه را از آیینه مؤمن می
  ).کند تطھیر می

  ].[این حدیث را احمد روایت کرده است

تاءِ « شرح: در موسم سردی. غالبًا این واقعه در اواخر پاییز و اوائل  :»َزمَن الِشّ
 زمستان بوده است. 

شود و برای اطاعت و  ای است که در پاسخ ندای کسی گفته می کلمه :»كلبي«

! گوش به زنگ و ج خدا کند، یعنی ای رسول برداری و آمادگی کامل داللت می فرمان
ھای شما آمادگی کامل  تعالیم و آموزه در خدمتم و برای قبول اجرای اوامر و فرامین و

 دارم. 

َمْن صّ� سجَدت� ال « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن ز�ِد بِن خادل اجلَُه� )۱۴( – ۵۷۷
 َ ُ هل ما �َ سهُ � َم ِمْن ذَ قَ و فيِهما؛ غَفر ا�َّ  .)١(رواه أمحدُ ». ِبهنْ دَّ

نماز فرمود: ھرکس دو رکعت  ج گوید: پیامبر س زید بن خالد ُجھنی )۱۴( – ۵۷۷
 ألبه دور از ھرگونه غفلت و چالش، و دغدغه و تشویش فکری و قلبی بخواند، خداوند 

  دھد. او را مورد غفو و بخشش قرار می ی ) گذشتهی تمام گناھان (صغیره
  ].[این حدیث را احمد روایت کرده است

دارد و به  از نگاه مینمازگزاری که در نماز، اندام بدن خویش را از حرکت ب شرح:
به این طرف و آن طرف  آسا ماند و روباه بازی با اندام از نماز خویش، غافل نمی ی وسیله

زند و خیلی تند و سریع به رکوع و سجده  و ھمچون خروس نوک نمیکند  نمی نگاه
شوند و یادآوری  پردازد و با تأمل و دقت در آیات قرآنی که در نماز تالوت می نمی

و یادآوری این که شخص نمازگزاز در پیشگاه خداوند قرار دارد، و عظمت و قیامت 

 .۵/۱۹۴مسنداحمد  -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٣١٨

گونه که خداوند تشریع  کند، و ھمان بزرگی او تعالی را در قلب خویش استحضار می
نماید و خشوع و خضوع  فرموده است، نماز را با تمام ارکان و حد و حدودش ادا می

شدن گناھان  چنین نمازی، بخشیدهکند، با خواندن  جسمانی و قلبی را رعایت می
 سازد. خویش را تضمین می ی صغیره

مسلمان نمازگزار توجه داشته باشد که در نماز با خداوند متعال  رو الزم است از این
پردازد و باید در ھر حرکتی از حرکات نماز، و در ھر وقتی از اوقات آن، و  به گفتگو می

 یته باشد، از این جھت نمازگزارانی که تمامدر ھر رکنی از ارکان آن، حضور قلب داش
ھّم و قصد آنان این باشد که از نماز فارغ شوند و از آن رھایی یابند و آن را بار سنگینی 
بر دوش خود احساس کنند، اینگونه نمازخواندن نه مورد قبول درگاه خداوند خواھد 

 شدن گناھان. ای برای بخشوده بود و نه وسیله

ـالَة يومـاً  ج عن انلَّيِبّ  ،عبِد اهللا بن عمرِو بن العاصوعن  )۱۵( – ۵۷۸ �نَّه ذكـَر الصَّ
ْظ عليها، لم افِ من حافَظ عليها، اكنْت هل نوراً وُ�رهاناً و�اًة يوَم القيامِة. وَمن لم ُ� «فقال: 

 و فرَْعـونَ و ت�ْن هل نوراً وال برهاناً وال �اًة، و�َن يوَم الِقيامِة مع قارونَ 
ُ
ّ بـِن هامـاَن وأ يَبِ

، والدارمي، والبيهقيُّ يف ». لٍَف خَ   .)١(»شعبِ اإليامن«رواه أمحدُ

 ج روایت شده است که پیامبر ـ بـ از عبدالله بن عمرو بن العاص  )۱۵( – ۵۷۸
ھرکس بر نماز محافظت کند، نماز برای او نوری (در «نماز فرمود:  ی روزی درباره

 ی ھای رستاخیز) و دلیل و برھانی (بر صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل، نشانه تاریکی
نجات (از آتش سوزان دوزخ و  ی و وسیله ایمان و ارتباط و محبت وعشق او باخدا)

 خداوندی) در روز قیامت خواھد شد.  خشم غضب
او نیست و در روز  یرکس بر آن محافظت ننماید، ھیچ نور و برھان و نجاتی براو ھ

 قیامت ھمراه قارون و فرعون و ھامان و ُابی بن خلف خواھد بود. 
  ].اند روایت کرده» شعب االیمان«ر [این حدیث را احمد، دارمی و بیھقی د

 گوید:  در شرح این حدیث، ابن قیم می شرح:
سرگرمی به سیاست و امارت نماز را ترک کند، با فرعون کس که به سبب  ھر

به سبب سرگرمی به مال و دارایی، نماز را ترک کند، با ھرکس  محشور خواھد شد، و
پست و مقام او را از نماز باز دارد، با ھامان محشور ھرکس  قارون محشور خواھد شد، و

 .۲۸۲۳ح  ۳/۴۶مان یدر شعب اال یھقیب ،۲۷۲۱ح  ۲/۳۹۰ یدارم ،۲/۱۶۹ مسنداحمد -١

 

                                           



 ٣١٩  کتاب الصلوة (فصل سوم)

خلف  کند، با ابی بنبه تجارت، نماز را ترک  به سبب سرگرمیھرکس  خواھد شد، و
 محشور خواھد شد. 
پیشه و  گر و ظلم نمایند با این کافران ستم ه بر نماز محافظت نمیکو وقتی کسانی 

شوند در حالی که عذاب آنان در دوزخ  خبر محشور  کامه و دیکتاتور و از خدا بی خود
د و یک بسیار شدید و سخت است، پس پاداش کسانی که به طور کامل نماز را ترک کنن

 عمر رکوع و یا سجودی بر درگاه خداوند نبرده باشند چگونه است؟! 

، ال يََرْوَن شـيئاً جقال: اكَن أصحاُب رسوِل اهللا  ،وعن عبِد اهللا بن شقيٍق  )۱۶( – ۵۷۹
الِة. رْ من األعماِل تَ   .)١(رواه الرتمذيّ ُكه ُ�ْفٌر غَ� الصَّ

ترک ھیچ عملی را به جز  ج خدا یاران رسول :عبدالله بن شقیق گوید )۱۶( – ۵۷۹
چنین تصوری  ،ش و یاران ایشان ج اکرم پنداشتند(یعنی: در زمان پیامبر نماز، کفر نمی

 ممکن نبود که فرد مسلمان و مؤمن و آنکه به وحدانیت و یگانگی خدا و رسالت محمد
ھای نبوی اعتراف  ایمان آورده و به اجرای اوامر و فرامین الھی و تعالیم و آموزه ج

نموده است، تارک نماز باشد. لذا در آن عصر، تارک نماز بودن کسی، معادل با کفر او 
ھیچ کس به جز منافقان نماز را ترک  ج بود و به ھمین خاطر بود که در عھد پیامبر

  ).کرد نمی
 ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است

رداءِ  )۱۷( – ۵۸۰  أْن ال �رِشك باهللا شيئاً، و�ْن «قال: أوْصا� َخلي�  ،وعن أيب ادلَّ
قَت. وال تَ  عَت وُحِرّ داً، فقد بِرئْت منه هَ �َ رَ داً؛ فمْن تَ مِّ عَ تَ رُتْك صالًة مكتو�ًة مُ قُِطّ ا متعِمّ

ُة. وال �رشِب اخلمَر؛ فإنها ِمفتاُح لُكِّ  مَّ  .)٢(رواه ابن ماجة .» رَشّ اذِلّ

ام، یعنی  و یکدل و ویژه دوست محبوب و مھربان گوید: س ابودرداء )۱۷( – ۵۸۰
ھیچ کس و ھیچ چیزی را شریک و  ألمرا چنین سفارش کرد: با خدای  ج خدا رسول

ن راستا، تکه تکه و یا در آتش انداخته شوی، و ھرگز نمازھای یانباز، مساز اگر چه در ا
که نمازھای فرض را به عمد ھرکس  واجب را به عمد و دیده و دانسته ترک مکن، زیرا

 .۲۶۲۲ح  ۵/۱۵ترمذی  -١
 .۴۰۳۴ح  ۲/۱۳۳۹ابن ماجه  -٢
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رد، نسبت به او ندا ھیچ تعھدی ألشود، و خداوند  ترک نماید، از ضمانت خدا خارج می
 باشد.  نوع شر و بدی میو ھرگز شراب نخور،که کلید ھر

 ].ماجه روایت کرده است [این حدیث را ابن

 



 

 

 

  

  )۱(باب 
 اوقات نماز



 

 

 

 اول فصل

وقـُت الظْهـِر إذا زالَـِت « :جقال: قال رسـوُل اهللا  ،عن عبد اهللا بن عمٍرو )۱( – ۵۸۱
ـمُس. تَ لُّ الرجِل كطوهِل، ما لم �رُضِ العرُص. ووقُت العرِص ما لم الشمُس، و�َن ظِ  ْصَفرَّ الشَّ

َفُق. ووقُت صالة الِعشاِء إىل نصـِف الليـِل األوَسـِط.  ووقُت صالِة املغرب ما لم يغب الشَّ
بِح من طلوِع الفجِر ما لم تطلِع الشمُس فإذا طلعِت الشـمُس فَ   ووقُت صالِة الصُّ

َ
ْمِسـْك أ

الِة، فإنها تطلُع بَ� قَْرَ� الشيطانِ   .)١(رواه مسلم». عن الصَّ

فرمود: وقت نماز ظھر از زمانی  ج گوید: پیامبرس  عبدالله بن عمرو )۱( – ۵۸۱
به ھرکس  ی شود که آفتاب از وسط آسمان به سوی مغرب مایل شود و سایه شروع می

بلندی و درازای قامت او برسد و این وقت تا زمان فرا رسیدن وقت عصر ادامه دارد 
ھر چیز به  ی آسمان، تا وقتی است که سایه(یعنی وقت ظھر از زوال خورشید از وسط 

  ).خودش شود ی اندازه
از بلندی قامت او شروع) و تا زمانی ھرکس  ی و وقت نماز عصر (از زیادشدن سایه
 پایینی آن غروب نکند.  ی ادامه دارد که آفتاب زرد نشده و کناره

ن شدن ردد) و تا قبل از پنھاگ و وقت نماز مغرب (از غروب خورشید شروع می
 یابد. ادامه می» شفق«

 میانی شب است.  ی تا نیمه» شفق«قت نماز عشاء از پنھان شدن و و
فجر(صادق) تا طلوع خورشید است، و چون خورشید  و وقت نماز صبح از طلوع

آید) از خواندن نماز خودداری کن، چون  طلوع کرد (تا وقتی که خورشید خوب باال می
(و وقتی است که کفار و کند  می خ شیطان طلوعدر این وقت خورشید بین دو شا

  ).برند پرستان برای آن سجده می گانه چند
  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است 

ھرگاه پس از غروب آفتاب به سوی مغرب نگاه کنید، پس از غروب، » شفق« شرح:
یافته و کنید که بقایش بیشتر از چھل دقیقه ادامه  ای را در افق مشاھده می سرخی

 ۱/۲۸۰:رده استکث را بصورت مختصر نقل ین حدیز ایابوداود ن ،)۶۱۲ -۱۷۳ح( ۱/۴۲۸مسلم  -١
 .۲/۲۱۳مسنداحمد  ،۵۲۲ح ۱/۲۶۰ یینسا ،۳۹۶ح

                                           



 ٣٢٣  ) اوقات نماز)۱الصلوة (باب (کتاب 

ای در  نھد. وقتی که آن سرخی به نابودی رفت، سفیدی بعدًا آرام آرام رو به کاھش می
 افق به دنبال دارد.  ی کرانه
از آنھا (ھم سرخی و ھم سفیدی) اطالق ھریک  در اصطالح لغوی به» شفق«

ھمان » شفق«امام ابویوسف و امام محمد، رو از دیدگاه اکثر ائمه و  گردد، از این می
لذا از نظر آنان بعد از پایان سرخی، وقت  .سرخی خورشید پس از غروب آفتاب است
 شود. نماز مغرب تمام شده و وقت عشاء آغاز می

ھمان سفیدی است. پس » شفق«امام ابوحنیفه این است که  ولی قول مشھور
شود.  ھرگاه آن سفیدی ناپدید گردید، وقت مغرب خارج شده و وقت عشاء داخل می

وایت دیگری از امام ابوحنیفه نیز مطابق قول سائر ائمه وامام ابویوسف و محمد ولی ر
ید پس از غروب آفتاب است. از این ، ھمان سرخی خورش»شفق«ت مبنی بر اینکه اس

 اند. نظران احناف، ھمین قول را ترجیح داده رو بسیاری ازعلماء و صاحب

ـالِة. فقـال هل:  جقال: إنَّ رجًال سأل رسوَل اهللا  ،وعن بَُر�َدة )۲( – ۵۸۲ عن وقـِت الصَّ
 » ِلّ مَعنا هَذيِن َص «

َ
ا زالِت الشمُس أ اَم أقَـَر بِالًال فـأذََّن، ثـمَّ أمـَره فَ مَ ـ يع� ايلوَم� ـ. فلمَّ

غـرَِب حـَ� ٌة بيضاُء نِقيٌَّة، ثـمَّ أمـرُه فأقـام املِفعَ ْرتَ الظهَر، ثمَّ أمَره فأقاَم العرَص والشمُس مُ 
فَ  َع لَـ، ثمَّ أمرُه فأقاَم الفجـَر حـ� َط ُق اغبِت الشمُس، ثمَّ أمرُه فأقاَم الِعشاَء حَ� اغَب الشَّ

ا أْن اكن ايلوُم اثلا� أمَره:  بْرِ «الفجُر. فلمَّ
َ
فـأبرَد بهـا ـ فـأْ�َعَم أْن ُ�ـرْبََد بهـا ـ، ». ْهرِ ْد بالُظ فأ
رها فوق اذلي اكَن ـ، وصـّ� املغـرَب قبـَل أْن يغيـَب  وص� العرَص والشمُس مرتفعٌة ـ أخَّ

فَ  أيـَن «َفَر بهـا. ثـمَّ قـال: أْسـَب ثلُُث الليِل، وصّ� الفجَر فَ هَ ُق، وصّ� الِعشاَء بعَد ما ذَ الشَّ
ائُل عْن وقِت الصالةِ  وقُت صالتِ�م بـَ� مـا «قال:  !فقاَل الرجُل: أنا يا رسوَل اهللا». ؟السَّ

 رَ 
َ
 .)١(مرواه مسل». تُم�ْ أ

پیرامون اوقات نماز سؤال کرد.  ج خدا گوید: مردی از رسولس  بریده )۲( – ۵۸۲
در پاسخ بدو فرمود: امروز و فردا را با ما نماز بخوان (تا به صورت عملی،  ج پیامبر

  ).چگونگی و کیفیت اوقات نماز را به تو تعلیم و نشان دھم
فرمان داد تا اذان بگوید.  س باللآنگاه چون خورشید از وسط آسمان زوال کرد، به 

اذان گفت. سپس بدو دستور داد تا برای نماز  ج نیز بر اساس دستور پیامبر س بالل

 .۵/۳۴۹مسنداحمد  ،۵۱۹ح ۱/۲۵۸ یینسا ،)۶۱۳ -۱۷۶(ح ۱/۴۲۸مسلم  -١
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نماز ظھر و در وقت نماز  ی ظھر اقامه بگوید، و او نیز چنین کرد. آنگاه (پس از اقامه
را در حالی عصر) بدو دستور داد تا برای عصر، اقامه بگوید و او نیز چنین کرد و نماز 

 خواند که ھنوز خورشید بلند و پر نور و خوب روشن و صاف بود.
دستور داد تا برای نماز مغرب اذان و اقامه بگوید،  س پس از غروب آفتاب به بالل

شدن شفق  نیز چنین کرد، و نماز مغرب خوانده شد و آنگاه پس از پنھان س بالل
داد تا برای نماز عشاء اذان و اقامه  (سرخی یا سفیدی پس از غروب آفتاب) بدو فرمان

نیز چنین کرد و نماز عشاء نیز خوانده شد) و چون شب به پایان رسید  س گوید (بالل
 س امر کرد تا برای نماز بامداد اذان گوید، (بالل س و صبح صادق طلوع کرد، به بالل

  ).چنین کرد و نماز بامداد ھم خوانده شد ج خدا نیز بر حسب فرمان رسول
فرمان داد تا ظھر را تا  س به بالل ج و چون روز دوم شد، به ھنگام ظھر، پیامبر 

تا وقتی که ھوا خوب خنک شد و  ج شدن ھوا به تأخیر بیاندازد، پس پیامبر وقت خنک
روز از میان رفت، نماز ظھر را به تأخیر انداخت (و کامًال در آخر  گرمای شدید میان

  ).وقت، نماز ظھر را اقامه نمود
و نماز عصر را با تأخیر نسبت به روز گذشته در حالی خواند که خورشید از افق بلند 

نماز عصر روز دوم را به نسبت روز گذشته با تأخیر قابل  ج بود ـ ولی پیامبر
شدن شفق خواند و نماز عشاء را  ای خواند ـ و نماز مغرب را قبل از پنھان مالحظه

بود خواند، و نماز بامداد را وقتی خواند که ھوا ھنگامی که یک سوم از شب گذشته 
 و روشنی کامل ھمه جا را فرا گرفته بود. بسیار روشن شده بود

فرمود: فردی که پیرامون اوقات نماز سؤال کرده بود، کجاست؟ مرد  ج آنگاه پیامبر
فرمود:  ج ! پیامبرج خدا کننده از جای برخاست و گفت: من حاضرم، ای رسول سؤال

ر نمازتان، بین این دو وقت است (یعنی در روز نخست، ھر نماز را در اول وقت وقت ھ
آن اقامه کردیم. در روز دوم ھر نماز را در آخر وقت جایز آن ادا نمودیم، پس اوقات 

 ).نماز تو و دیگر مسلمانان در میان این دو وقتی است که مشاھده نمودی
 ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

 



 

 

 

 دوم فصل

ِ� « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،عن ابن عبَّاس )۳( – ۵۸۳ تَ  ِجرب�ُل عند ابليـِت َمـأمَّ �. رَّ
اِك، وصّ� يَب العرَص حـَ� صـارَ  ظـلُّ  فصّ� يَب الظْهَر حَ� زالِت الشمُس و�نْت قْدَر الرِشّ

ـفُق، لُكِّ  ائُم، وصّ� يب الِعشـاَء حـَ� اغَب الشَّ  يشٍء مثلَه، وص�َّ يَب املغرَِب حَ� أفطَر الصَّ
ـا اكَن الَغـُد؛ صـّ� يب الظْهـَر  وصّ� يب الفجَر حَ� حُرَم الطعاَم والرشاُب ىلع الصائِم. فلمَّ

َر َطـلَيه، وصـّ� يب املغـرَب حـَ� أ�ْ حَ� اكَن ِظلُّه مثلَه، وصّ� يب العرَص حَ� اكَن ظلُّه ِمث
ْسَفر. ثـمَّ اتلفـَت إيلَّ فقـال يـا 

َ
الصائُم، وصّ� يب الِعشاَء إىل ثُلُِث الليِل، وصّ� يب الفجَر فأ

دُ  رواه ابـوداود، ». هذا وقُت األنبيـاِء مـْن قبِلـك، والوقـُت مـا بـَ� هـَذيِن الـوقتَ� !�مَّ

 .)١(والرتمذيّ 

در جوار  ÷فرمود: جبرئیل ج خدا گوید: رسول ـ بـ ابن عباس  )۳( – ۵۸۳
نخست (در روز  کعبه، دوبار در نماز مقتدا و پیشنماز من شد، پس وی در بار ی خانه
از وسط آسمان به سوی مغرب ـ زوال کرده بود،  نماز ظھر را وقتی که خورشید ـ )اول

 ی باشد، به اندازه میاصلی که در وقت زوال آفتاب  ی خواند و این در حالی بود که سایه
در بار نخست، نماز ظھر را در اول وقت خواند، این  ÷بند کفش بود (یعنی جبرئیل 

بند کفش رسید شروع  ی ھر چیز، پس از زوال خورشید به اندازه ی طور که چون سایه
  ).نماز نمود ی به اقامه

ودش شده بود، خ ی ھر چیز به اندازه ی و نماز عصر را برایم ھنگامی خواند که سایه
(یعنی پس از غروب کند  می دار افطار و نماز مغرب را برایم وقتی خواند که روزه

خورشید) و نماز عشاء را وقتی برایم خواند که شفق ـ سرخی و یا سفیدی بعد از غروب 
آفتاب ـ پنھان شده بود و نماز بامداد را وقتی برایم خواند که خوردن و نوشیدن بر 

  ).گردد (یعنی نماز صبح را ھنگامی که فجر صادق طلوع کرد، خواند یدار حرام م روزه

ح  ۱/۲۱۹یح، ابن ماجه ث حسن صحیو قال: حد ۱۴۹ح  ۱/۲۷۸ یترمذ، ۳۹۳ح  ۱/۲۷۴ابوداود  -١
 .۱/۳۳۳، مسنداحمد ۶۶۷
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سپس روز بعد، ھنگام ظھر نزدم آمد و نماز ظھر را وقتی برایم امامت داد که 
چیز ھر ی خودش شده بود، و نماز عصر را ھنگامی که سایه ی ھر چیز به اندازه ی سایه

دار  برایم وقتی خواند که روزهدو برابر خودش شده بود، خواند، و نماز مغرب را 
نماید (یعنی پس از غروب خورشید و درست در ھمان وقت دیروز) و نماز  افطارمی

عشاء را وقتی خواند که یک سوم از شب گذشته بود، و نماز صبح را نیز وقتی برایم 
شد و گفت:  من ی خواند که بامداد بسیار روشن شده بود. پس از آن جبرئیل متوجه

! ھمین اوقات، وقت نماز پیامبران پیش از تو بوده است، و برای شما نیز، ج ای محمد
 وقت ھر نماز بین این دو وقت است.

 ].اند [این حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده

 



 

 

 

 سوم فصل

َر العرَص شيئاً، فقـاَل هُل عـروُة:  .عن ابن شهاٍب  )۴( – ۵۸۴ أنَّ عمَر بَن عبِد العز�ز أخَّ
 !مـا تقـوُل يـا عـروة لَـمعْ إ. فقال هل عمر: جأما إنَّ جرب�ل قد نزَل فصّ� إماَم رسول اهللا 

 جعُت �شَ� بَن أيب مسعود، يقول: سمعُت أبا مسعود، يقول: سمعت رسـول اهللا مِ فقال: سَ 
ِ� «يقول:  لَّيُت معه، ثم صلَّيُت مَعه، ثم صلَّيُت معه، ثم صلَّيُت مَعه، َص ، فَ نزل جرب�ُل فأمَّ

 .)١(متفق عليه�سب بأصابعه مخَس صلوات. » ثم صلَّيُت مَعه
ابن شھاب گوید: روزی عمر بن عبد العزیز نماز عصر را اندکی به تأخیر  )۴( – ۵۸۴

گاه باش و بدان که  :بدو گفت س عروة بن زبیرانداخت.  ھان ای عمر بن عبد العزیز! آ
خواند (و حدیث امامت  ج را به امامت برای پیامبر جبرئیل از آسمان فرود آمد و نماز

از یادآوری حدیث  جبرئیل را تا آخر برای عمر بن عبدالعزیز بیان کرد، و ھدفش
واب برخوردار این بود که نمازخواندن در اول وقت از فضیلت و ث» امامت جبرئیل«

به  :عمر بن عبدالعزیز بدو گفت ؟)را نماز عصر را به تأخیر انداختیاست، پس تو چ

گاه باش،  حدیثی که روایت می   !زۀعروای کنی آ
در بیان حفظ و ثبت حدیث گفت: از بشیربن ابی مسعود شنیدم که گفت: از  ۀعرو

جبرئیل از آسمان  شنیدم که فرمود: ج خدا گفت: از رسول ابومسعود شنیدم که می
فرود آمد و در نماز امام من شد و من با او نماز خواندم، و بار دیگر با او نماز خواندم، و 

گر با او نماز خواندم، یبار دیگر با او نماز خواندم، و بار دیگر با او نماز خواندم، و بار د
گانه را با  نمازھای پنج ج پنج بار با انگشتانش شمرد (بنابر این پیامبر ج پیامبر

به من دستور داده شده  :گفت ج جبرئیل خوانده است، و جبرئیل نیز در آخر به پیامبر
  ).تا در این اوقات نماز بخوانید

  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

ابن ماجه  ،۴۹۴ح  ۱/۲۴۵ یینسا ،)۶۱۰-۱۶۶ح ( ۱/۴۲۸، مسلم ۳۲۲۱ح  ۶/۳۰۵ یبخار -١
 .۶۶۸ح  ۱/۲۲۰
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�َس ،وعن عمَر بِن اخلّطاب )۵( – ۵۸۵ ـاهِلِ إنَّ أهـَمّ مـور�م عنـدي  ، �نَّه كتَب إىل ُ�مَّ
ُ
أ

 اهَ وَ ها فهو ملا سِ يَّعَ الصالُة , من َحِفَظها وحاَ�َظ عليها َحِفَظ دينَه، ومن َض 
َ
. ثم كتب: عُ يَ ْض ا أ

، إىل أن ي�ون ظلُّ أحِد�م مثلَه، والعرَص والشمُس أْن صلُّوا الظهَر ان اكن اليَف 
ً
ء ذرااع

اكب فَ قِ مرتفعٌة بيضاُء نَ  الشمس، واملغـرَب  يِب غِ قبل مَ ة الثَ أو ثَ  �ِ خَ رسَ يٌَّة قَدَر ما �س� الرَّ
ُق إىل ثُلُِث الليِل، فمن ناَم فال نامْت عينُه، فمن فَ إذا اغبِت الشمُس، والِعشاَء إذا اغَب الشَّ 

ه، والصـبَح وانلجـوُم باديـة مشـتبكٌة. رواه ينُـت عينه، فمن نام فال نامـت عَ نام فال نامَ 
 .)١(مالك

طالیی خالفت  ی وی در دورهروایت است که  س از عمر بن خطاب )۵( – ۵۸۵
نان خود بدین خویش، منشوری به تمام استانداران و فرمانداران و کارگزاران و کاردا

ترین کارھای شما در نزد من، نماز است، کسی  ترین و مھم اساسی«مضمون ابالغ کرد: 
و اجزای دین خویش را حفظ و حراست نماید  ی تواند بقیه کند، می که محافظت نماز را می

 .»دین را بیشتر ضایع خواھد نمود پس دیگر اجزایکند  می کسی که نماز را ضایع
نماز ظھر را در وقتی بخوانید که خورشید از وسط آسمان «گاه در ادامه نوشت:  آن

از ھریک  ی اش یک ذراع شده باشد، و وقت ظھر تا زمانی که سایه زوال کرده و سایه
 رد. خودش شود ادامه دا ی شما به اندازه

و نماز عصر را در حالی بخوانید که خورشید بلند و پر نور، و تغییر نکرده، و روشن 
 ای که سواری تا پیش از غروب آفتاب، دو یا سه فرسنگ را طی کند.  است، به اندازه

و مغرب را وقتی بخوانید که خورشید غروب کند، و عشاء را نیز از غروب شفق 
 د بخوانید. یتوان اب] تا گذشتن یک سوم شب می[سرخی یا سفیدی پس از غروب آفت

پس ھرکس (پیش از ادای نماز عشاء بخوابد، و آن را نخواند) از خواب و استراحتش 
این بددعایی را (برای کسی که از خواندن نماز عشاء  س خیری نبیند. و حضرت عمر

گاه  فرمود. آنخواند تا وقتش سپری شود) سه مرتبه تکرار  ورزد و آن را نمی غفلت می
گفت: و نماز صبح را در حالی بخوانید که ھنوز ستارگان در آسمان ظاھر و ھویدا 
ھستند (کنایه از این است که نماز صبح را بعد از طلوع فجر صادق در اول وقت و در 

  ).دیتاریکی بخوان

 .۶ح  ۱/۶تاب وقوت الصالة ک کموطا مال -١

 

                                           



 ٣٢٩  ) اوقات نماز)۱الصلوة (باب (کتاب 

  ].[این حدیث را مالک روایت کرده است

م«  .کارگزاران و کاردانان و فرماندھان و استانداران :»الهـّعُ

این جمله، بددعایی نسبت به کسانی است که از خواندن  :»فمن نام فال نامت عينه«
خوانند تا وقتش سپری شود. و معنایش این  ورزند و آن را نمی نماز عشاء غفلت می

خیری نبیند، و است که ھرکس پیش از ادای نماز عشاء بخوابد از خواب و استراحتش 
خداوند او را دچار تشویش خاطر و چالش و دغدغه و ناھمواری و نابسامانی روحی و 

 روانی سازد. 

شتبكة« ستارگان برآمدند و درھم شدند و به یکدیگر  ی ھمه». كاشتب« ی از ماده :»مُ
 پیوستند. 

الظهـَر يف الصـيِف  جدُر صـالِة رسـوِل اهللا قال: اكن قَ  ،وعن ابن مسعود )۶( – ۵۸۶
رواه ابـوداود، بعِة أقـدام. سـَة أقـداٍم إىلء َسـسِة أقداٍم، و� الشـتاِء مَخ ثالثَة أقداٍم إىل مَخ 

 .)١(والنسائي

 ی از سایه ،ج نماز ظھر پیامبر ی گوید: در تابستان، اندازه س مسعود ابن )۶( – ۵۸۶
 پنج تا ھفت پا بود.  ،سه یا پنج پا، و در زمستان ،زوال

  ].اند [این حدیث را ابوداود و نسائی روایت کرده

 ،گیری و معادل یک سوم یارد مقیاسی برای اندازه ]پا[ :»قدم«جمع  :»اقدام« شرح:
  .متر سانتی ۳۰باً یتقر

اوقات نماز وارد شده است  ی از مجموع روایات باب، و از دیگر احادیثی که در زمینه
 توان اوقات نماز را چنین تنظیم کرد:  و با در نظرگرفتن اختالف روایات، می

شروع وقت ظھر به اتفاق تمام علماء و اندشمندان اسالمی، از زوال  :ظھر -۱
خورشید از وسط آسمان است، ولی در انتھای وقت ظھر، علماء و فقھاءبا ھم 

 نظر دارند:  اختالف
عی، امام مالک، امام احمد، ابو یوسف و محمد (دو شاگرد امام ابوحنیفه) امام شاف

خودش  ی ھر چیز به اندازه ی براین باورند که انتھای وقت ظھر، تا وقتی است که سایه
شود. ولی امام ابوحنیفه در روایت مشھور خویش، بر آن است که انتھای وقت ظھر 

 .۵۰۳ح  ۱/۲۵۰ یی، نسا۴۰۰ح  ۱/۲۸۳ابوداود -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٣٣٠

شود. و روایتی دیگر از امام ابوحنیفه،  ھر چیز دو برابر خودش ی وقتی است که سایه
مطابق قول جمھور است. و برخی از فقھاء و علماء رجوع امام ابوحنیفه را به قول 

 اند.  نقل کرده جمھور
خودش شود (مطابق  ی ھر چیز به اندازه ی وقت آن زمانی است که سایه :عصر -۲

ول امام دش شود (مطابق قھر چیز دو برابر خو ی قول جمھور) و یا سایه
 ) و تا غروب آفتاب ادامه دارد. ابوحنیفه

 وقت آن از غروب خورشید تا پنھان شدن شفق است.  :مغرب -۳
شود که  نظر دارند. خاطرنشان می علماء اختالف» شفق«در تبیین معنا و مفھوم 

ای را در افق مشاھده » سرخ«ب، نگاه کنید ھرگاه پس از غروب آفتاب به سوی مغر
ش بیشتر از چھل دقیقه ادامه یافته و بعدًا آرام آرام رو به کاھش کنید که بقای می
افق به دنبال  ی ای در کرانه» سفیدی«به نابودی رفت  قتی که آن سرخینھد، و می

در اصطالح لغوی، به ھر یکی از آنھا (ھم سرخی و ھم سفیدی پس از » شفق«دارد، 
ائمه و امام ابویوسف و محمد،  از دیدگاه اکثر» شفق«رو  گردد، از این اطالق می آن)

ھمان سرخی خورشید پس از غروب آفتاب است، لذا از نظر آنان بعد از پایان سرخی، 
شھور امام ابوحنیفه شود. ولی قول م وقت مغرب تمام شده و وقت نماز عشاء آغاز می

ھمان سفیدی پس از سرخی است. پس ھرگاه آن سپیدی ناپدید  »شفق«این است که 
شود، ولی قول دیگری نیز از امام  مغرب خارج شده و وقت عشاء داخل می گردید وقت

رو بسیاری از علماء  مطابق قول سایر ائمه و دو شاگردش منقول است، از این ابوحنیفه
 اند.  نظران احناف، ھمین قول را ترجیح داده و صاحب

وقت آن از پنھان شدن شفق (سرخی و یا سفیدی بر اساس اختالف  :عشاء -۴
البته خواندن عشاء از نصف شب، تا  .روایات) تا نصف یا یک سوم شب است
 طلوع فجر صادق با کراھیت جایز است. 

 وقت آن از طلوع فجر صادق تا طلوع خورشید است.  :صبح -۵
وقات نماز، میان علماء و البته باید دانست که اختالفی که بعضًا در بعضی از ا

خورد، در اصل مبتنی بر اختالف روایات و اخبار  نظران فقھی به چشم می صاحب
به ما است، چرا که علماء بر اساس اختالف روایات در آن زمینه،  ج رسیده از پیامبر

 اند. قولی را ترجیح داده ھرکدام به اجتھاد خود
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تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای 

 نماز



 

 

 

 اول فصل

قال: دخلُت أنا وأيب ىلع أيب بََرزَة األسـل�، فقـال هل  ،عن سيَّار بن سالَمةَ  )۱( – ۵۸۷
 ونَ دعُ جَ� اليت تَـفقال: اكن يصِ�ّ الهَ  ؟يص� املكتو�ة جأيب كيف اكن رسول اهللا 

ُ
و� ها األ

ح� تَْدَحُض الشمُس، و�صِ�ّ العرَص ثمَّ يَرجُع أحُدنا إىل رَحِله يف أقىص املدينِة والشـمُس 
َ حَ  تمة، و�ن ونها العَ دعُ ما قال يف املغرب، و�ن �ستحّب أن يؤّخر الِعشاء اليت تَ  يُت سِ يٌَّة، و�
حـ� يعـرف الرَّجـُل  انلوَم قبلها واحلديَث بعدها، و�ن يَنفِتُل مـن صـالِة الغـداةِ  هُ �رَ يَ 

� إىل املائة. و� رواية: وال يُبايل بتأخِ� العشـاء إىل ثلـِث اللَّيـل، وال جليسه و�قرأ بالستِّ 
 .)١(متفق عليهبُّ انلوم قبلها واحلديَث بعدها. ُ�ِ 

رفتیم، » سابوبرزه اسلمی «ن سلمه گوید: من و پدرم به نزد سّیار ب )۱( – ۵۸۷
 خواند؟ نمازھای فرض را چگونه و در چه وقت می ج خدا پدرم بدو گفت: رسول

روز را که شما بدان نماز پیشین،   نماز نیمه ج وی در پاسخ گفت: آن حضرت
خواند که خورشید ـ از وسط آسمان به سوی غرب ـ زوال  گوئید، ھنگامی می می
در اش  خواند که یکی از ما، بعد از نماز به خانه کرد، و نماز عصر را وقتی می می

 کرد در حالی که ھنوز رنگ و نور خورشید شھر مدینه مراجعت می ی دورترین نقطه
 گرائید. کرد و به زردی نمی تغییر نمی

فراموش کردم  :)گوید روایت کرده است، می س (کسی که این حدیث را از ابوبرزه
 که ابوبرزه پیرامون وقت نماز مغرب، چه گفت.

را  داشت که نماز عشاء دوست می ج پیامبر :)سخنانش گفت ی (ابوبرزه در ادامه
خوانید (تا نصف شب و یا یک سوم آن) به تأخیر اندازد، و از  می» عتمه«که شما آن را 

بدون مصلحت و نیاز) بعد از آن، خوشش (کردن  خوابیدن قبل از نماز عشاء و صحبت
خواند که اگر  دانست. و نماز صبح را در وقتی می آمد و آن را مکروه و ناپسند می نمی

ابوداود  ،است یث از بخارین حدی) و لفظ ا۶۴۷ -۲۳۵(ح ۱/۴۴۷مسلم  ،۴۰۵ح  ۲/۲۶ یبخار -١
 ،۱۳۰۰ح  ۱/۳۳۸ یدارم ،۶۷۴ح ۱/۲۲۱ابن ماجه  ،۴۹۵ح  ۱/۲۴۶ یینسا ،۳۹۸ح  ۱/۲۸۱

 .۴/۴۲۰مسنداحمد 

                                           



 ٣٣٣  ) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز)۲الصلوة (باب (کتاب 

کرد او را  انسان پس از نماز به سوی رفیق و ھمنشینش(در صف نماز) نگاه می
عت نماز رکھردو  (معموًال در ج داد. و پیامبر شناخت و از دیگران تشخیص می می

 خواند. ) در حدود شصت تا صد آیه میصبح و یا در یکی از آنھا
مھم نبود که نماز عشاء تا گذشتن یک  ج پیامبر یبرا :و در روایتی دیگر آمده است

کردن (بدون  سوم از شب، به تأخیر افتد، ولی از خوابیدن قبل از نماز عشاء و صحبت
 شمرد. آمد و آن را مکروه و ناپسند می نیاز و مصلحت) بعد از آن، خوشش نمی

  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

ی نماز نیمروز که در سختی گرما خوانده یعن .سختی گرما .نیمروز :»اهلجري«
 شود. می

خورشید در رنگ و نورش تغییری پیدا  :»والشمس حيّة« .خانه و منزلش »رحله«

درنگی و  .شدن شفق. تاریکی شب ثلث اول شب پس از غایب :»العتمة« ،نکرده بود
با  شدن شفق و در تاریکی شب و معموالً  تأخیرکردن. و چون نماز عشاء پس از پنھان

 گفتند. می» عتمه«ھا بدان  شود، عرب یر خوانده میاندکی درنگ و تأخ

 قال: سَ  ،وعن �مد بن عمرو بن احلسن بن يلع )۲( – ۵۸۸
َ

بن عبـد اهللا عـن  رُ ا جابِ أنل
هَر باهلاجِ  ،ج صالة انليبّ  يَّـٌة، واملغـرَب إذا ، والعرصـ والشـمُس حَ ةِ رَ فقال: اكن يُص� الظُّ

ر، والصبَح بِ  انلاُس  رثإذا كت، والِعشاَء: بَ جَ وَ  ل، و�ذا قلُّوا أخَّ  .)١(متفق عليه. ٍس َغلَ عجَّ

 ،ج محمد بن عمرو بن الحسن بن علی گوید: از چگونگی اوقات نماز پیامبر )۲( – ۵۸۸
 ی نماز ظھر را در نیمه ج پرسیدم. وی در پاسخ گفت: پیامبر س از جابر بن عبدالله

د از وسط آسمان به سوی غرب زوال یوقتی که خورشھنگام شدت گرما (البته  روز و به
خواند که آفتاب روشن و تابان بود، و  خواند، و نماز عصر را ھنگامی می کرد) می می

 شد.  ھیچ تغییری در رنگ و نور و شعاع و پرتوش پدیدار نمی
دید مردم برای  یخواند. وقتی که م و نماز مغرب را نیز پس از غروب خورشید می

دید مردم  نمود، و ھنگامی که می اند، در خواندن نماز عشاء تعجیل می شده نماز جمع
اند و تعدادشان اندک است، نماز عشاء را به تأخیر  از آمدن به مسجد تأخیر کرده

ح  ۱/۲۶۴ یینسا ،۳۹۷ح  ۱/۲۸۱ابوداود  ،)۶۴۶-۲۳۳ح ( ۱/۴۴۶مسلم  ،۵۶۵ح  ۲/۲۷ بخاری -١
 .۳، مسنداحمد ۱۱۸۴ح  ۱/۲۸۴ی دارم ،۵۲۷
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(یعنی  خواند نماز صبح را در تاریکی می ج انداخت (تا مردم جمع شوند) و پیامبر می
  ).صادق در ھم آمیخته بوددر تاریکی آخر شب که با نور طلوع فجر 

  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

یعنی نماز نیمروز که در شدت و سختی گرما  .سختی گرما .نیمروز :»هاجرة«
 شود.  خوانده می

بت« جَ در تاریکی پایان شب که با نور طلوع فجر  :»بغَلس« .خورشید غروب کرد :»وَ

نماز صبح را در اول وقت آن (یعنی تاریکی  ج یعنی پیامبر .صادق در ھم آمیخته باشد
کردند و به  خواند به طوری که مردم نمازشان را ادا می اول فجر صادق) می

گشتند، در حالی که ھیچ کس به خاطر تاریکی ھوا، آنھا را  ھایشان باز می خانه
 شناخت.  نمی

هائر َسـ جيِبّ قال: كنَّا إذا صلَّينا خلَف انل ،وعن أ�س )۳( – ۵۸۹ ْدنا ىلع ثيابنـا جَ بالظَّ
. تِّقاَء احلَ إ  .)١(متفق عليه، ولفظه للبخاريِرّ

 ج گوید: ھرگاه نماز نیمروز را در شدت گرما به امامت پیامبر س انس )۳( – ۵۸۹
توانستیم پیشانی خود را بر زمین بگذاریم،  خواندیم (به خاطر شدت گرما که نمی می

ھای ما از شدت  بردیم (تا پیشانی کردیم) و بر آن سجده می میھایمان را پھن  لباس
  .ھا در امان باشد) حرارت و گرمی سنگریزه

  ].باشد اند. و لفظ حدیث نیز از بخاری می [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

 شود.  موقعی که ھوا به شدت گرم می ،نیمروز :ۀظھیرجمع  :»الظهائر«

ھا را بر زمین پھن  گیری از شدت گرما، لباس اطر پرھیز و کنارهبه خ :»اتقاء احلَر«
بردیم تا در وقت گذاشتن پیشانی بر زمین، دچار اذیت  کردیم و بر آن سجده می می

 وآزار بر اثر شدت گرمای نیمروز نشویم. 

ــرة )۴( – ۵۹۰ ــن أيب هر� ــول اهللا  ،وع ــال رس ــال: ق ــأبْرِ « :جق ــرُّ ف ــتدَّ احل وا دُ إذا اش
هر، فـإنَّ شـدة احلـِرّ مـن فَـ«و� رواية للبخاري عن أيب سعيد ».بالصالة نَّم، َهـجَ  يِح بـالظُّ

ح  ۲/۲۱۶ یینسا ،۵۸۴ح  ۲/۴۷۹ یترمذ ،)۶۲۰ – ۱۹۱ح ( ۱/۴۳۳مسلم  ،۵۴۲ح  ۲/۲۲ یبخار -١
 .۱۰۳۳ح  ۱/۳۲۹ماجه  ابن ،۱۱۱۶
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ِذن هلـا بنََفَسـ�: نفـس يف  !ها، فقالت: رِبّ �ِّ انلار إىل رَ  ِت كَ تَ واشْ 
َ
أ�ـل بعيضـ بعضـاً، فـأ

، وأشدُّ ما جتدون من الزمهر�ر تفـق م». الِشتاِء، ونفس يف الصيف، أشدُّ ما جتدون من احلِرّ

 .)١(عليه

فرمود: ھنگام شدت گرما در نیمه روز،  ج پیامبر :گویدس  رهیابوھر )۴( – ۵۹۰
 شدن ھوا به تأخیر بیاندازید (تا از شدت گرما کاسته شود).  (نماز) ظھر را تا وقت خنک

فرمود:  ج که گفت: (پیامبرکند  می و بخاری در روایتی دیگر از ابوسعید روایت
شدن ھوا به تأخیر اندازید (تا  روز، نماز) ظھر را تا وقت خنک نیمھنگام شدت گرما در 

دوزخ است.  ی از شدت گرما کاسته شود) چون شدت گرما برگرفته از شراره و زبانه
 !آتش سوزان دوزخ در پیشگاه پروردگارش شکایت کرد و گله بگشاد و گفت: پروردگارا

نیز بدو اجازه داد تا دو  ألکرد.! خداوند دیگر را خورد و نابود  ی ای از اجزایم پاره پاره
َنَفس، یکی در تابستان و دیگری در زمستان بکشد، پس بیشترین گرمایی را که در 

نمائید برگرفته از ھمان نفسی است که دوزخ در تابستان کشیده،  تابستان احساس می
است فسی کنید برگرفته از ھمان ن را که در زمستان احساس می ییو شدیدترین سرما

 .)که در زمستان کشیده است
  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

 دوزخ  ی شدت حرارت و زبانه و شراره :»فيح جهنّم« .گرمی :»احلَرّ « شرح:

ر« ی از ماده :»الزمهرير«  مهَ یا شدت غضب یا  ،به معنای شدت و سوز سرما »زَ
 باشد و در اینجا منظور ھمان معنای نخست است. شدن چشم بر اثر خشم می سرخ

ای وجود دارد که از شدت سرما، اعضای  و در حدیثی آمده است که در جھنم نقطه
 ]۳۰۰ص  ۶الدرالمنثور ج [ .شود بدن انسان از ھم متالشی می

  

ابوداود  ،)۶۱۷-۱۸۶و ( )۶۱۸-۱۸۵ح ( ۴۳۲و  ۱/۴۳۱مسلم  ،۵۳۷و  ۵۳۶ح ۲/۱۸ یبخار -١
 ۱/۲۴۸ یینسا ،۱۵۷ح  ۱/۲۹۵ یترمذ ،۴۰۲ح ۱/۲۸۴:رده استکث را نقل یبخش اول حد

 ک:مؤطا مال ،اند. ردهکت یث را رواین حدیز حصه نخست این ۶۷۸ح  ۱/۲۲۲ابن ماجه  ،۵۰۰ح
 .۲/۲۶۶مسنداحمد  ،۱۲۰۸ح  ۱/۲۹۶ یدارم ،۲۸ح  ۱/۱۶تاب وقوت الصالة ک
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ها، وأشـّد مـا جتدوَن من احلـِرّ فمـن َسـُمومِ دُّ ما أشَ فَ : «ويف روايةٍ للبخاري )۵( – ۵۹۱

 .)١(»جتدوَن من الربد فمن َزمَهر�رها
بیشترین گرما را که در وقت «وایتی دیگر از بخاری آمده است: در ر )۵( – ۵۹۱

کنید، برگرفته از شعله و لھب خالص و زبانه و  روز ایام تابستان احساس می  نیمه
روِز موسم زمستان  سرمایی را که در وقت نیمهسوزان آتش است و شدیدترین  ی شراره

 دوزخ است.  ینمائید، برگرفته از شدت و سوز سرما احساس می
  ].[این حدیث را بخاری روایت کرده است

مومها« شرح: به معنای باد سوزانی است که در َمسام » سم« ی سموم از ماده :»سَ
وًال سم را به این کند. اص می شود و او را ھالک ز بدن انسان) داخل مییھای ر (سوراخ
 کند.  که در تمام ذرات بدن نفوذ میگویند  می »سم«جھت 

مسببات را به اسباب، و  ألکنیم، خداوند در حقیقت در جھانی که ما زندگی می
ھا نیز یا  ھا و علت ھا وابسته نموده است و خود ھمین سبب ھا را به علت معلول

 ی اند که از حوزه ان ھستند و یا باطنی و پیچیدهاند که در خور فھم و درک انس ظاھری
وحی و کتاب و پیامبران الھی، از حقایق  ی درک و فھم انسان بیرون است و به واسطه

 شوند.  آنھا باخبر می

شدت گرما از حرارت دوزخ است) نیز از این (» فإنَّ شدة احلِرّ من فيح جهنَّم« :حدیث
ھای عاجز و ضعیف  احساس و ادراک و فھم ما انسان ی باشد که از حوزه قبیل می

ھای الھی،  م و آموزهیخارج است و فقط انبیاء ھستند که در پرتو اوامر و فرامین و تعال
سازند. و در حقیقت طبق این حدیث، در عالم  و ما را مطلع میکنند   می ھا اشاره بدان

گونه که در این عالم، طبق شدت گرما با آتش دوزخ است، ھمان ی باطن و غیب، رابطه
زرین آفتاب است، و  ی فھم و درک ما، گرمای ظاھری تابستان گرفته از حرارت و اشعه

توان برای یک معلول چند علت آورد، و در واقع کانون  نباید از ذھن دور داشت که می
است و  ألای، بھشت برین خدای  ھر راحتی و لذتی، و ھر آسایش و بھره ی و سرچشمه

و کانون ھرگونه مصیبت و بدبختی، و چالش و دغدغه و ناآرامی و نابسامانی، منبع 
ھرگونه آسایش و لذتی و یا ھرگونه مصیبت و چالشی  رو در این عالم دوزخ است. از این

رده است و کآن را نقل  ۴۳۱۹ح  ۲/۱۴۴۴ابن ماجه  یافتم ولین یح بخاریت را در صحین روایا -١
 .ت نموده استیروا ۲/۲۷۷تاب مسند کر آن را در یز نظیامام احمد بن حنبل ن
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ھای نامحدود ھمان عالم باطنی و غیبی است و  ای از خزانه که وجود دارد، تنھا شّمه
 ای دارد. با آن کانون و منبع نسبت و رابطه

  رو چون شدت گرما به دوزخ نسبت دارد، و سردی و خنکی ھوا با وزش و از این
خواھد تا ھنگام  از مسلمانان می ج ھای رحمت و کرم الھی رابطه دارد. پیامبر مینس

شدن ھوا به تأخیر بیاندازند تا از  روز، نماز ظھر را تا وقت خنک  شدت گرما در نیمه
 شدت گرما کاسته شود.

ین بود آنچه در حدیث آمده است، و لیکن ما از ُکنه و ماھّیت و کیفیت و چگونگی ا 
دانیم و مربوط به عالم  دم و بازدم و حرارت و سوز و سرمای شدید دوزخ چیزی نمی

 غیب است.
لیکن بدان  دانیم ھا و تفاصیل آن نمی آری! چیزی که از کنیه و ماھّیت آن و شیوه

پذیریم و دقایق و  ه در وحی آمده و وحی بدان خبر داده، مییقین و ایمان داریم و آنچ
ه ندانسته و کنمائیم و دوست نداریم  و تفاصیل آن را به خدا واگذار می حقایق

 رجمًابالغیب از آن چیزی بگوئیم.

يُصّ� العرَص، والشمُس مرتفعـٌة َحيَّـٌة،  جقال: اكن رسوُل اهللا  ،وعن أ�ٍس  )۶( – ۵۹۲
، و�عـض العـوايل مـن املدينـة ىلع ةٌ عَ فِ رتَ مُ  مُس م والشَّ يهِ أ�ِ يَ فيذهُب اذلاهُب إىل الَعَوايل، �َ 

 .)١(متفق عليه .أو �وه الٍ يَ أر�عة أمْ 

خواند که خورشید در  نماز عصر را زمانی می ج گوید: پیامبر س انس )۶( – ۵۹۲
خواست به دھات  پر نور و تابان و زنده بود به طوری که اگر یکی از ما میآسمان بلند و 
رسید در حالی که ھنوز خورشید در افق بلند  منوره برود، به آنجا می ی اطراف مدینه

بود. و این در حالی بود که برخی از روستاھای اطراف مدینه، در حدود چھار مایل از 
خواندند  ود اشخاصی که نماز عصر را در مدینه میمنوره دور بودند (با این وج ی مدینه

رفتند اما ھنوز  حدود چھار مایلی مدینه بودند، می ی به این دھات که در فاصله

را » ی ...و بعض العوال«) امام مسلم عبارت ۶۲۱-۱۹۲ح ( ۱/۴۳۳مسلم  ،۵۵۰ح  ۲/۲۸ یبخار -١
 یاز زھر یثیحد ۴۰۴ث شماره یو ابوداود پس از حد ۴۰۴ح  ۱/۲۸۵ابوداود  ،رده است.کنقل ن

قال:  ن او ثالثة،یلیم یعل یو العوال«کرده است:ت ین مضمون روایبا ا ۴۰۵ح  ۲۸۶ص  ۱در جلد 
تاب ک کمؤطا مال ،۶۸۲ح  ۱/۲۲۳ابن ماجه  ،۵۰۷ح  ۱/۲۵۲ یینسا ،»: أو أربعةقال ،و أحسبه

 .۱۲۰۸ح  ۱/۲۹۷ یدارم ،۱۱و  ۱۰ح  ۱/۹وقوت الصالة 
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شد. و این خود  خورشید در آسمان بلند بود و تغییری در رنگ و نورش ایجاد نمی
 .)خوانده است نماز عصر را در اول وقت آن می ج بیانگر آن است که پیامبر

  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

 ،منوره ی مراد دھاتی است که در اطراف و اکناف مدینه ،عوالی ی منطقه :»عوالی«
 حدود چھار مایلی مدینه بودند. ی به فاصله

آن مختلف است، میل انگلیسی  ی مقیاس طول که اندازه :جمع میل :»اميال«
مّد  ی متر. در عربی میل به معنای مسافتی به اندازه ۱۸۵۲متر. میل دریایی  ۱۶۰۹

 شود. بصر در روی زمین، یا چھارھزار ذراع گفته می

رقُـُب الشـمَس، يَ  ُس لِ ق: َ�ْ تلك صالُة املنافِ « :جقال: قال رسول اهللا  ،وعنه )۷( – ۵۹۳
 قلـيالً قَ نَ و�نْت ب� قَر� الشيطاِن؛ قاَم �َ رَّْت، فَ حىت إذا اْص 

َّ
». َر أر�عاً ال يذكُر اهللا فيهـا إال

 .)١(رواه مسلم

نشیند و  فرمود: این نماز منافق است که می ج گوید: پیامبر س انس )۷( – ۵۹۳
ماند تا اینکه رنگ و نور خورشید تغییر کند و زرد شود و  منتظر غروب خورشید می

شود و چھار رکعت نماز (مانند مرغی  میان دو شاخ شیطان قرار بگیرد، آنگاه بلند می
مگر کند  ینم آن یادی از خداخواند و در  زند) تند و سریع می که به زمین نوک می

 .اندک
  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

آری! نماز عصر را بدون علت تا وقت زردشدن خورشید به تأخیرانداختن،  شرح:
کند، و کسی که بدون علت، نماز عصر  از آن نھی می ج صفتی منافقانه است که پیامبر

شود و تند و سریع چھار  اندازد و آنگاه بلند می را تا نزدیکی غروب خورشید به تأخیر می
خواند، در حقیقت در عمل مرتکب نفاق شده است، چرا که یکی از  رکعت نماز می

ایستد  ھای بدن آنھا از حرکت باز نمی صفات بارز منافقان ھمین است که در نماز، اندام
آسا به این طرف و آن  شوند و روباه بازی با اندام بدن، از نماز غافل می ی و به وسیله

زنند و خیلی تند و سریع به رکوع و  و ھمچون خروس نوک میکنند   می ف نگاهطر

ح  ۱/۲۵۴ یینسا ،۱۶۰ح  ۱/۳۰۱ یترمذ ،۴۱۳ح  ۱/۲۸۸ابوداود  ،)۶۲۲ – ۱۹۵(ح  ۱/۴۳۴مسلم  -١
 .۳/۱۴۹، مسنداحمد ۵۱۱
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پردازند و تمامی ھّم و قصد آنھا این است که از نماز فارغ شوند و از آن رھایی  سجده می
کنند، پس بر مسلمان نمازگزار الزم  یابند و آن را بار سنگینی بر دوش خود احساس می

پردازد و باید در ھر  به گفتگو می أل ر نماز با خداونداست که توجه داشته باشد که د
ان آن حضور کاز ار ینکاز اوقات آن، و در ھر ر یات نماز، و در ھر وقتکاز حر یتکحر

بند باشد و نماز را سر وقتش بخواند و نماز عصر  قلب داشته باشد و به اوقات نماز پای
را آنگونه که خداوند تشریع  را تا وقت زردشدن خورشید به تأخیر نیاندازد و نماز

فرموده است، با رعایت تمامی ارکان، اوقات و حّد و حدود، و آداب و سنن و شرایط و 
 نماید. و با نھایت خشوع و خضوع، ادا ،لوازم آن

شود که طلوع و  از این حدیث و احادیث دیگر ثابت می »:و اكنت ب� قر� الشيطان«
 گیرد. قرار میغروب آفتاب در میان دو شاخ شیطان 

اند:  اند: برخی گفته در تشریح این عبارت، علماء چند تعبیر و توجیه نموده
ایم، به طلوع و غروب آفتاب میان  نبرده گونه که ما به کنه و حقیقت شیطان پی ھمان

معلومات ما خارج است، لیکن بدین مسئله ـ  ی بریم و از دائره دو شاخ او نیز پی نمی
است ـ ایمان داریم و آنچه در وحی آمده و وحی بدان خبر داده، چون در حدیث آمده 

نمائیم و دوست نداریم  پذیریم و دقایق و حقایق و تفاصیل آن را به خدا واگذار می را می
 که ندانسته و رجمًابالغیب از آن چیزی بگوئیم. 

یعنی برخی از علماء نیز بر این باورند که این تعبیر یک نوع تشبیه و تمثیل است، 
و راست کند  می در وقت طلوع و غروب خورشید، شیطان در جلوی خورشید قد علم

برای کنند   می پرستانی که برای خورشید و طاغوت سجده گانه ایستد و کفار و چند می
از عبادت در وقت طلوع و غروب خورشید  ج رو پیامبر روند. از این او ھم به سجده می

 است، منع نمودند. که مخصوص عبادت کفار و مشرکان

�نَّمـا كَ وتُه صالُة العرص، فَ اذلي َ�فُ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن ابن ُعمر )۸( – ۵۹۴
  ُوتِرَ 

َ
 .)١(متفق عليه». أهلَه وماهل

ح  ۱/۳۳۰ یترمذ ،۴۱۴ح ۱/۲۹۰ابوداود  ،)۶۲۶-۲۰۰ح ( ۱/۴۳۵مسلم  ،۵۲۲ح  ۲/۳۰ یبخار -١
 کمؤطا مال ،۱۲۳۰ح  ۱/۳۰۵ یدارم ،۶۸۵ح  ۱/۲۲۴ابن ماجه  ،۴۷۸ح  ۱/۲۳۷ یینسا ،۱۷۵

 ۲/۸مسنداحمد  ،۲۱ح  ۱/۱۱تاب وقوت الصالة ک
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گناه کسی که نماز عصر  ی (درباره ج گوید: پیامبر ـ بـ ابن عمر  )۸( – ۵۹۴
از دست بدھد، مانند این است  خویش را از دست بدھد) فرمود: کسی که نمازعصر را
 که تمام خانواده و ثروت و مالش را از دست داده باشد.

  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده 

ِبَط َمْن ترَك صـالَة العرِصـ، فقـد َحـ« :جقال: قال رسول اهللا  ،َدة�وعن بُر )۹( – ۵۹۵
 .)١(رواه البخاري». لُهمَ �َ 

گناه کسانی که نماز عصر خویش را  ی (درباره ج پیامبر :گوید س بریده )۹( – ۵۹۵
گیری و تشدید و  اند، از باب تھدید و سخت اند و به عمد آن را نخوانده از دست داده

فایده  تغلیظ) فرمود: کسی که نماز عصر را ترک کند براستی عملش تباه و باطل و بی
 گردد. می

 ].[این حدیث را بخاری روایت کرده است
س بر مسلمان الزم و ضروری است، ھمانطور که به حفظ مال و خانواده، و پ شرح:

کند، در راستای  وقفه می ھای زندگی آنھا کوشش و تالش بی تأمین مخارج و ھزینه
خواندن نماز عصر به موقع نیز تالش و کوشش نماید و از ھیچ سعی و تالشی در این 

منطقی به زندگی بنگریم، متوجه  راستا دریغ نورزد، زیرا درحقیقت اگر منصفانه و
ا به خاطر حفظ فرزندان و ھمسر، و تأمین مخارج یشویم که بیشتر اوقات نماز ما  می

 ج شود و یا به خاطر حرص کسب مال و ثروت. در حالی که پیامبر آنھا ضایع می
تر و بدتر از  فرجام نخواندن و از دست دادن نماز عصر، به مراتب سخت :فرماید می

پس متوجه  !ادن تمام ثروت و خانواده است که نماز را به خاطر آنھا ضایع کنیمدست د
کوشید الزم است برای  خویش می ی باشید و ھمانگونه که در حفظ مال و خانواده

 ج خواندن نماز عصر و دیگر نمازھا، به موقع نیز تالش و کوشش نمائید، چرا که پیامبر
 لیظ به کسانی که نماز عصر خویش را ترکاز باب تھدید و سختگری و تشدید و تغ

 سازد. شان را تباه و نابود می دھد که خداوند اعمال نیک و شایسته ھشدار می کنند،  می

و  ۵/۳۴۹مسنداحمد  ،۶۹۴ح  ۱/۲۲۷ابن ماجه  ،۴۷۴ح  ۱/۲۳۶ یینسا ،۵۵۳ح  ۲/۳۱ یبخار -١
۳۵۰. 

 

                                           



 ٣٤١  ) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز)۲الصلوة (باب (کتاب 

ـيَ ، �َ جقال: كنَّا نصّ� املغرَِب مَع رسوِل اهللا  ،وعن رافِع بن َخديٍج  )۱۰( – ۵۹۶ ُف نرَصِ
 .)١(متفقٌ عليهبِْلِه. َع �َ واقِ أحُدنا و�نه يلُبرِصُ مَ 

نماز مغرب  ج ھمراه با پیامبر )ش صحابه(گوید: ما س  رافع بن خدیج )۱۰( – ۵۹۶
رفت (و تیراندازی  گشت و بیرون می خواندیم و چون یکی از ما از نماز بر می را می

انداخت که  نماز مغرب را به تعجیل می ج ای ھوا روشن بود و پیامبر نمود، به اندازه می
 محل اصابت تیرھایش را ببیند.توانست  به راحتی) می

 ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

يَب الشفُق غِ َة فيما بَ� أْن يَ لُّوَن الَعتَمَ ا، قالْت: اكنوا يَُص لوعن اع�شَة  )۱۱( – ۵۹۷
ِل.   .)٢(متفق عليهإىل ثُلُث الليِل األوَّ

گوید: مردمان (در عھد رسالت) نماز عشاء را در وقتی  ـ لـ عایشه  )۱۱( – ۵۹۷
شب  شدن شفق ـ سرخی و یا سفیدی پس از غروب آفتاب ـ تا ثلث اول بین پنھان

 خواندند.  می
 ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

ــبَح، �َ  جقالــت: اكَن رســوُل اهللا  ،وعنهــا )۱۲( – ۵۹۸ ــتَ يلُصــّ� الصُّ  ُف النِّســاءُ نرَصِ
عاٍت بُمروطِ لَ تَ مُ  ، ما يُعرَ ِفّ  .)٣(متفق عليهْ�َن من الَغلَِس. ِهنَّ

خواند (و معموًال  نماز صبح را می ج گوید: پیامبر ـ لـ عایشه  )۱۲( – ۵۹۸
شدند و به  در نماز صبح حاضر می ج دار و پرھیزگار نیز ھمراه پیامبراکرم ھای ایمان زن

کردند، در حالی که  از آنکه نمازشان را ادا میپرداختند و) پس  عبادت و نیایش خدا می
گشتند  پوشیدند، به خانه بر می می» پشم«یا » خز«ھایی از  را با چادر و لباس خویشتن

 شناخت. و به دلیل تاریکی ھوا، کسی آنھا را نمی

مسنداحمد  ،۶۸۷ح  ۱/۲۲۴ابن ماجه  ،)۶۳۷ -۲۱۷(ح  ۱/۴۴۱مسلم  ،۵۵۹ح  ۲/۴۰بخاری  -١
۴/۱۴۲. 

 .۸۶۴ح  ۲/۳۴۷بخاری این حدیث را در پی روایتی طوالنی نقل کرده است: -٢
 ۱/۲۸۷ یترمذ ،۴۲۳ح  ۱/۲۹۳ابوداود  ،)۶۴۵-۲۳۲(ح  ۱/۴۴۶مسلم  ،۸۶۷ح  ۲/۳۴۹ یبخار -٣

و دارمی عبارت  ۱۲۱۶ح ۱/۳۰۰ یدارم ،۶۶۹ح ۱/۲۲۰ابن ماجه  ،۵۴۶ح۱/۲۷۱ یینسا ،۱۵۳ح 
 ۶/۱۷۸مسنداحمد  ،تاب وقوت الصالةکاز  ۴ح  ۱/۵ کمؤطا مال ،رده است.کرا نقل ن» من الغلس«
 .۱۷۹و 
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  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

پیچیدند.  پوشاند، می ی آنان را میخود را با چادری که سر تا پا :»متلفّعات«شرح: 

ابریشمی یا پشمی یا کتانی که دور  ی است: پارچه» ِمرط«جمع » مروط« :»مروطهنّ «

ھا در حالی که خود  یعنی زن :»متلفعات بمروطهنّ «خود پیچند و یا زنان بر سر افکنند. 
 شدند. می دند به نماز حاضریپوش را با چادرھایی از جنس ابریشم یا پشم و یا کتان می

لس«  تاریکی پایان شب که با نور طلوع صبح صادق در ھم آمیخته باشد. یعنی :»غَ

خواند به  نماز صبح را در اول وقت آن (یعنی تاریکی اول فجر صادق) می ج پیامبر
گشتند در حالی که  ھایشان باز می کردند و به خانه طوری که زنان نمازشان را ادا می

 شناخت. ھوا، آنھا را نمیھیچ کس به خاطر تاریکی 

َ  ج أنَّ انليبَّ  :عن أ�ٍس  ،وعن قتادةَ  )۱۳( – ۵۹۹ ا فـَراغ مـن سَ وز�َد بن ثابٍت، � را، فلمَّ حَّ
الِة، فَ  جُسحورِهما؛ قاَم نيبُّ اهللا  �ـٍس: �ـم اكَن بـَ� فراغِهمـا مـْن صّ�. قُلنا ِأل إىل الصَّ

 الرجُل مخسَ� آيًة.  ؟ما يف الصالةُسحورِهما وُدخولِهِ 
ُ
 .)١(رواه البخاريّ فقال: قَْدَر ما يقرأ

ھمراه با زید بن  ج که گفت: پیامبرکند  می روایت س قتاده از انس )۱۳( – ۵۹۹
به نماز  ج گشتند، پیامبر سحری کرد و چون از تناول غذای سحری فارغ س ثابت

 صبح ایستاد و نمازش را خواند.
شدن به  میان فراغت از سحری و داخل ی فاصله :گفتم س (قتاده گوید) به انس

ای که مردی پنجاه آیه از قرآن را  گفت: به اندازه س چه اندازه بود؟ انس نماز صبح
 تالوت کند.

  ].[این حدیث را بخاری روایت کرده است

كيَف أنـَت إذا اكنـْت عليـَك : «جرسوُل اهللا  ]يل[قال: قال  ،وعن أيب ذرٍّ  )۱۴( – ۶۰۰
 
ُ
الَة ـ أْو يتُ مِ مراُء يُ أ روَن ]قال[وَن الصَّ قـال:  ؟قلُت: فما تـأُمُر� ؟عْن وقتها ـ ]الصالةَ [: يُؤَِخّ
 َص «

ْ
الَة لوقِتها. فإْن أْدر� ، فإنَّها لَك نافِلَةِلّ الصَّ  .)٢(رواه مسلم». تَها معُهْم؛ فصِلّ

 .۳/۱۷۰مسنداحمد  ،۵۷۶ ح ۲/۵۴ یبخار -١
ح  ۲/۱۱۳ یینسا ،۱۷۶ح  ۱/۳۲۲ یترمذ ،۴۳۱ح  ۱/۲۹۹ابوداود  )،۶۴۸-۲۳۸(ح  ۱/۴۴۸مسلم  -٢

 .۵/۱۶۹مسنداحمد  ،۱۲۲۸ح  ۱/۳۰۴ یدارم ،۱۲۵۶ح  ۱/۳۹۸ابن ماجه  ،۸۵۹

 

                                           



 ٣٤٣  ) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز)۲الصلوة (باب (کتاب 

حالی به من فرمود: ابوذر! چه  ج خدا  گوید: رسول می س ابوذر )۱۴( – ۶۰۰
خواھی داشت و چه کار خواھی کرد، آنگاه که ُامرا و فرمانروایانی خبیث و بدطینت بر 
تو حکومت و سیادت کنند و نماز را (با رعایت نکردن آداب و سنن و شرایط و لوازم و 

روح سازند، و یا (در اثر پیروی از ھواھای نفسانی و  خشوع و خضوع) ضایع و بی
گونه  اش (بدون ھیچ ای شیطانی) نماز را از وقت اصلیھ خواھشات حیوانی و وسوسه

 مصلحت و علتی) به تأخیر اندازند؟
و سیادت چنین  (تکلیف من در زمان حکومت دھی؟ گفتم: مرا به چه فرمان می

تو نمازت را سر وقت بخوان. پس از آن اگر « فرمودند: ج پیامبر ؟)فرمانروایانی چیست
دوم، اھم شد، باز ھم با آنھا نماز بخوان، زیرا آن نماز ز برایت فریشرکت در نماز آنھا ن

 .»آید برای تو نفل به حساب می
 ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

ه بر ک یانیُامرا و فرمانروا یعنیرانداختن نماز است. یتأخ یبه معنا »يُميتون الصلوة«
ط و یت شرایبا عدم رعاا یاندازند و  یر میاز خواھشات، نمازھا را به تأخ یرویحسب پ

ت یروح و فاقد قبول یع و بیلوازم نماز و آداب و سنن و خشوع و خضوع، آن را ضا
 سازند. یم

بح قبـَل َمْن أْدرَك رَ : «جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۱۵( - ۶۰۱ �عًة من الصُّ
غـُرَب الشـمُس؛ العرِص قبَل أْن تَ �عًة مَن أن تطلَُع الشمُس؛ فقْد أْدرَك الّصبَح. وَمْن أْدرَك رَ 

 .)١(متفق عليه». فقْد أدرَك العرصَ 

به یک رکعت نماز صبح  فرمود: کسی که ج گوید: پیامبر س ابوھریره )۱۵( – ۶۰۱
برسد، قبل از آنکه خورشید طلوع کند، نماز صبح را دریافته است (یعنی اگر رکعت اول 

او بعد از طلوع  ی واقع گردد، و رکعت ماندهنمازش قبل از طلوع آفتاب، در وقِت اداء، 
 آفتاب و خارج از وقِت اداء باشد نمازش، نماز اداء است نه نماز قضاء) 

و کسی که قبل از غروب آفتاب به یک رکعت از نماز عصر برسد، نماز عصر را 
خواند، چنانچه رکعت اول نمازش قبل از  دریافته است (یعنی اگر کسی نماز عصر را می

ز به ین ی، ترمذ۴۱۲ح  ۱/۲۸۸ابوداود  ،)۶۰۸-۱۶۳ح ( ۱/۴۲۴مسلم  ،۵۷۹ح  ۲/۵۶ یبخار -١
ابن ماجه  ین معنیو بھم ۵۱۷ح  ۱/۲۵۷ یینسا ،۵۲۴ح  ۲/۴۰۲رده است: کت یوار ین معنیھم
 .۲/۲۵۴مسنداحمد  ،۵ح  ۱/۶ کمؤطا مال ،رده است.کت یروا ۱۱۲۲ح  ۱/۳۵۶
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او پس از غروب آفتاب و خارج از وقِت اداء  ی ب خورشید و سه رکعت باقی ماندهغرو
 شود نه نماز قضاء).  باشد، نمازش، نماز اداء محسوب می

  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

الِة جدًة مـْن َصـإذا أْدرَك أحـُد�م َسـ: «جقال: قال رسـوُل اهللا  ،وعنه )۱۶( – ۶۰۲
يُتِ غُرَب الشمُس؛ فَ أْن تَ العرص قبَل 

ْ
ـبِح قبـَل أْن مَّ صالتَه. و�ذا أْدرََك سَ ل جدًة مْن صالِة الصُّ

يُتِ طلَُع الشمُس؛ فَ تَ 
ْ
 .)١(رواه البخاري». مَّ صالتَهل

فرمود: ھرگاه یکی از شما به یک رکعت از  ج گوید: پیامبرس  ابوھریره )۱۶( – ۶۰۲
کند، نماز عصر را دریافته است و باید نماز عصر برسد، قبل از آنکه خورشید غروب 

نمازش را کامل، ادا نماید و اگر قبل از طلوع آفتاب به یک رکعت از نماز صبح برسد، 
نماز صبح را دریافته است، و باید آن را کامل کند (یعنی چنین نمازی که رکعاتی از آن 

ت اداء خوانده شده آن در خارج از وق  ی در وقِت اداء واقع گردیده و رکعات باقیمانده
 شود، نه نماز قضاء).  است، نماز اداء محسوب می

 ].[این حدیث بخاری روایت کرده است

َمْن �يَِسَ صالًة، أو ناَم عنها، : «جوعن أ�ٍس، قال: قال رسوُل اهللا  )۱۷ـ ( ۶۰۳ 
ارتُه أْن يَُص   ذلَك «و� روايٍة: ». ِلّيَها إذا ذَكَرَهافكفَّ

َّ
ارَة هلا إال  .)٢(متفق عليه». ال كفَّ

را فراموش کند، و یا به  یفرمود: ھرکس نماز ج گوید: پیامبر س انس )۱۷( – ۶۰۳ 
 آن، این است که ھرگاه به یادش آمد آن را بخواند.  ی خواب برود و نمازش را نخواند، کفاره

 ای به جز خواندن آن نیست.  و در روایتی دیگر آمده است: و آن نماز قضا شده را کفاره
  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

ث را در ین حدیز ایمسلم ن ،۲/۳۹۹مسنداحمد  ،۵۱۷ح  ۱/۲۵۷ یینسا ،۵۵۶ح  ۲/۳۷ یبخار -١
 .)۶۰۹-۱۶۴(ح ۱/۴۲۴نقل نموده است: یکنزد یـ با الفاظ ًلشه ـ یحش از عایصح

و أقم الصالة «ی:  روایت کرده و آیه ۵۹۷ح۲/۷۰ ت را به صورت متصل دریھر دو روا یبخار -٢

ابوداود  ،)۶۸۴-۳۱۴ح(۱/۴۷۷) و ۶۸۴-۳۱۵ح( ۱/۴۷۷، مسلم کرده استز اضافه یرا ن» لذكري
یت اول ز فقط رواین ییو نسا ۱۷۸ح۱/۳۳۵ت اول را نقل نموده است: یروا یترمذ ،۴۴۲ح ۱/۳۰۷

ت یبه روا ییز بسان نسای، ابن ماجه ن۶۱۳ح۱/۲۹۳رده است: کت یروا» او نام عنھا«را بدون ذکر 
 .۳/۱۰۰، مسنداحمد ۱۲۲۹ح  ۱/۳۰۵ یدارم ،۶۹۶ح۱/۲۲۷:ث پرداخته استیحد

 

                                           



 ٣٤٥  ) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز)۲الصلوة (باب (کتاب 

�ٌط؛ إنَّمـا فـرِ لـيَس يف انّلـوِم تَ : «جقـال: قـال رسـول اهللا  ،وعن أيب قتادة )۱۸( – ۶۰۴
يَُص  أحُد�ُ ِة. فإذا �يَِسَ اتلفر�ُط يف ايلَقَظ 

ْ
َ رَ كَ ِلّها إذا ذَ م صالًة أو ناَم عنها؛ فل هـا، فـإنَّ ا�َّ

ري وأقِِم الّصالةَ «تعاىل قال: 
ْ
ك  .)١(رواه مسلم». ذِلِ

رفتن،  فرمود: (از قضای نماز در اثر) خواب ج گوید: پیامبر س ابو قتاده )۱۸( – ۶۰۴
شود، گناه زمانی است که آدمی در حال بیداری و ھوشیاری و دیده  گناھی عاید انسان نمی

به خواب رفت و دانسته نماز را قضا کند. پس ھرگاه یکی از شما نمازی را فراموش کرد، یا 
دار شد)آن را بخواند، یا ھر گاه از خواب بیو نخواند، پس ھرگاه به یادش آمد ( و نمازش را

 .)٢(»من باشی و نماز را بخوان تا ھمیشه به یاد« :فرماید می ألچرا که خداوند 
  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

برای ھر نماز فرضی، وقت معینی را قرار داده که آغاز و پایانش  أل خداوندشرح: 
رسد و نیز، در وقت  مشخص است، به طوری که در زمان مشخصی، وقت آن فرا می

رسد، بنابراین کسی که نمازش را به فراموشی و یا بر اثر  معینی وقت آن به پایان می
تواند قضای آن را  باشد، میکند، بدون اینکه قصدی در این کار داشته  خواب ترک می

نیز بعد از خارج شدن وقت، ھرگاه که به یادش آمد، به جای آورد، و گناھی نیز متوجه 
این کارش که بر اثر فراموشی یا خواب آن را ترک کرده  ی شود، و فقط کّفاره او نمی

 است، این است که ھرگاه به یادش آمد، آن را بخواند. 
کند، باز  که عمدًا و دیده و دانسته، نماز را تا خارج شدن وقت آن، ترک می و کسی

 أل ھم بر او قضایی واجب است و نسبت به این کوتاھی و تقصیرش باید در پیشگاه خداوند
 ج توبه و انابه نماید، تا خدا او را مورد عفو و بخشش خویش قرار دھد. چنانچه خود پیامبر

 فرماید:  می

نقل  ینطوال یتیروا یاز ابوقتاده در پ» یرکو أقم الصالة لذ«ی  هیر آکث را بدون ذین حدیا مسلم -١
 ،۴۳۷ح  ۱/۳۰۴ :رده استکت یر آن را روایز نظی)، ابوداود ن۳۱۱/۶۸۱ح(۱/۴۷۲نموده است:

ه کن تفاوت یاست با ا یز از ترمذیوة نکو لفظ مش ۶۱۵ح۱/۲۹۴ یی، نسا۱۷۷ح۱/۳۳۴ یترمذ
 .۵/۲۹۸مسنداحمد  ،۶۹۸ح ۱/۲۲۸ابن ماجه  ،ه نپرداخته استیر آکبه ذ یترمذ

قِِم ﴿ -٢
َ
لَٰوةَ ٱَوأ  .]۱۴[طه:  ﴾رِيٓ ِ�ِ�ۡ  لصَّ

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٣٤٦

گردد، گناه زمانی است که  در اثر خواب رفتن، گناھی عاید انسان نمی از قضای نماز
انسان در حالت بیداری و ھوشیاری و دیده و دانسته به ترک نماز تا خارج شدن وقتش 

 مبادرت ورزد. 
پیش  ج چه نقل شده که در برخی از سفرھا، ھمین جریان برای خود پیامبر چنان

و ھمرکابان راه رفتند و پس از آن اندکی استراحت آمد که شب را تا پاسی با ھمراھان 
را مسئولیت دادند تا برای نماز صبح، ھمه را بیدار کند، ولی  س نمودند و حضرت بالل

تا اینکه را فرو بست  س بر حسب تقدیر الھی نزدیک به طلوع فجر، خواب چشمان بالل
از  ج اکرم ه، رسولزمانی از خواب بیدار شد که خورشید طلوع کرده بود. پیش از ھم

خواب بیدار شد، و سپس دیگر مردم در حال سراسیمگی و ُبھت بیدار شدند و ھمه از 
 قضای نماز آن روز در رنج و غم فرو رفتند. 

 دستور اذان گفتن را داد و نماز با جماعت خوانده شد، سپس فرمودند: ج پیامبر 
گردد، بلکه گناه زمانی  ید انسان نمیاز غذای نماز در اثر خواب رفتن گناھی عا 

 است که انسان دیده و دانسته نماز را قضاء کند.
پس دانسته شد که ھرگاه کسی پس از بیداری از خواب، و یا زمانی که به یادش 
آمد، نماز نخوانده است، بدون تأخیر آن را بخواند، در این صورت آن نماز در حکم اداء 

چنین نمازی آن  ی شود، چرا که کفاره نمیخواھد بود و ھیچ گناھی بر آن شخص وارد 
است که ھرگاه به یادش آمد، آن را بخواند، البته گفتیم که این در صورتی است که از 
روی فراموشی یا خواب، نمازش ترک شود، ولی اگر از روی قصد و دیده و دانسته، نماز 

 را ترک کرد، قضای نماز و توبه از این کارش بر او الزم است.

 



 

 

 

 دوم فصل

ـالُة إذا  !يـا يلعّ «قال:  ج : أنَّ انليبَّ ]س[عن يلع  )۱۹( – ۶۰۵ ْرهـا: الصَّ ثـالٌث ال تؤَِخّ
 .)١(رواه الرتمذي». َت هلا ُكْفؤاً دْ جَ ْت، واأليُِّم إذا وَ رَضَ ْت، واجلَنازُة إذا حَ أتَ 

فرمود: ای علی! انجام سه چیز را نباید به  ج گوید: پیامبرس  علی )۱۹( – ۶۰۵
تأخیر افکنی: انجام نماز را، آنگاه که وقت خواندن آن فرا رسید، و به خاک سپردن 

او  مرده را، ھنگامی که آماده گردید، و شوھردادن بیوه را، زمانی که ھمسان و ھمسنگ
 پیدا شد.

 ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است

مِ « شرح: م): در اصل به معنای زنی است که شوھر ندارد، سپس ی(بر وزن قَ  :»األيِّ
به مردی که ھمسر ندارد نیز گفته شده است، و به این ترتیب، تمام زنان و مردان 

 اشند یا دختر.مجرد در مفھوم حدیث داخل اند، خواه بکر باشند یا بیوه، پسر ب

 مرد یا زنی که ھمتا و ھمگون و شبیه و ھمسنگ و ھمبر او باشد. :»كفؤاً «
 فرماید: اصوًال معیار و مقیاس شرافت انسان، دیانت و تقوای اوست. خداوند می 

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۡ  �َّ

َ
 .]١٣[الحجرات:  ﴾�

اند و برای  کرام، دوراندیشی نمودهولی چون شریعت مقدس اسالم و مجتھدین 
را در امر ازدواج » کفائت«اند،  اشویی اھتمام ورزیدهاستحکام ھر چه بیشتر در امر زن

از مخاطرات و قطع روابط بین مسلمین بر اثر پیوندھایی که  معتبر شمرده تا در آینده
د، ممکن است اختالل در زندگانی اجتماعی و خانوادگی مسلمانان به وجود آور

از چند  جلوگیری به عمل آید، از این جھت، ھم مانند و ھم کفوبودن میان مرد و زن
 :جھت مورد نظر است

 .ـ کسب و پیشه ۵ ـ ثروت ۴ ـ دیانت ۳ـ مسلمان بودن  ۲لحاظ نسب  ـ از ۱ 

ُل مَن الصـالِة « :ج، قال: قال رسوُل اهللا بوعن ابِن عمر  )۲۰( – ۶۰۶ الوقُت األوَّ
 .)١(رواه الرتمذي». ُو اهللافْ رِْضواُن اهللا، والوقُت اآلِخُر �َ 

 .۱/۱۰۵مسنداحمد  ،ب حسنیث غریحد:و قال ۱۷۱ح۱/۳۲۰ یترمذ -١
                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٣٤٨

فرمود: خواندن نماز فرض در اول  ج گوید: پیامبر ـ بابن عمر ـ  )۲۰( – ۶۰۶
خوشنودی و رضایت خدا و در آخر وقت، موجب عفو و بخشش  ی وقت آن، مایه

خداست. (برای این که تأخیر نماز فرض، بدون علت و مصلحت و عذر و ضرورتی 
 ج رو پیامبر موّجه، گناھی است که به عفو و بخشایش خدا نیاز دارد، تا قبول شود، از این

  ).است ألد عفو و بخشش خداون ی فرمود: خواندن نماز در آخر وقت، مایه
 ].روایت کرده است [این حیث را ترمذی

ـالُة «قـال:  ؟: أيُّ األعماِل أفضـُل ج قالْت: ُسئَل انليبُّ  ،وعن أِمّ فْرَوةَ  )۲۱( – ۶۰۷ الصَّ
ِل وقِتها ـرو احلـديثُ ». ألوَّ  مـنْ إالَّ رواه أمحـد، والرتمـذي، وابـوداود. وقـال الرتمـذي: ال يُ

مري، وهو ليسَ بالقويِّ عندَ أهلِ احلديثحديث عبد اهللاَِّ بن عمر   .)٢(العُ

پرسیده شد: کدام یک از  ج گوید: از پیامبر ـ لـ ُام فروه  )۲۱( – ۶۰۷
فرمود:  ج ھا و کارھای اسالمی در پیشگاه پروردگار بھتر و نیکوتر است؟ پیامبر خصلت

 خواندن نماز فرض در اول وقت آن.
اند. و ترمذی گفته: این حدیث  [این حدیث را احمد، ترمذی و ابوداود روایت کرده

شود، و او نیز در نزد  روایت نمی یاز دیگر طریق» عبدالله بن عمرالُعمری«از حدیث جز 
 ].باشد محدثین فردی ضعیف می

تِ�  جقالْت: ما صّ� رسوُل اهللا  ،وعن اع�شةَ  )۲۲( – ۶۰۸  صالًة لوقِتها اآلِخر مرَّ
ُ تعاىل.  َضهُ بِ حىت قَ   .)٣(رواه الرتمذيا�َّ

در تمام عمر شریف خویش، ھیچگاه  ج گوید: پیامبر ـ لـ عایشه  )۲۲( - ۶۰۸
این است که  ـ لـ دو بار نمازی را در آخر وقت آن نخواند. (مقصود حضرت عایشه 

 ).نبوده است ج معمول آن حضرتخواندن نمازھای فرض در آخر وقت، روش و 
 ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است

 .و قال حدیث غریب ۱۷۲ح  ۱/۳۲۱ ترمذی -١
 .۴۲۶ح  ۱/۲۹۶ابوداود  ،۱۷۰ح۱/۳۱۹ترمذی  ،۶/۳۷۴مسنداحمد  -٢
 .۶/۹۲ب، مسنداحمد یس اسناده بمتصل و ھو حسن غریل :و قال ۳۲۸ح ۱/۳۲۸ ترمذی -٣

 

                                                                                                       



 ٣٤٩  ) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز)۲الصلوة (باب (کتاب 

يت خَبٍ� ـ أو قـال: ىلع : «جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن أيب �يُّوب )۲۳( – ۶۰۹ مَّ
ُ
ال تزاُل أ

رُ رَ الِفطْ  َ ِة ـ ما لم يُؤَِخّ  .)١(رواه ابوداود». ومُ ِبَك انلُّجُ شتَ وا املغرَب إىل أْن �

فرمود: امت من تا وقتی که نماز مغرب را  ج گوید: پیامبر س ابوایوب )۲۳( – ۶۰۹
ا با فطرت یاند ھمواره بر خیر و خوبی، و  تا موقع ظاھرشدن ستارگان به تأخیر نیانداخته

 خداباوری و خداشناسی ھستند. ی و سرشت حقگرایانه و مخلصانه
 ].[این حدیث را ابوداود روایت کرده است

ستارگان برآمدند و درھم شدند و به یکدیگر پیوستند یعنی  :»انلجوم�شتبك «شرح: 
تعجیل در نماز مغرب را دوست داشت و از به تأخیرانداختن آن کراھیت  ج پیامبر

آمد، بلکه ایشان نماز مغرب را غالبًا در اول وقت پس از غروب  داشت و خوشش نمی
جبار و نیاز و ضرورتی، به قدری رو اگر کسی بدون عذر و ا خواندند. از این آفتاب می

درخواندن نماز مغرب تأخیر کند که ستارگان در آسمان ھویدا شوند و ھوا تاریک شود، 
و یا  یاین کارش، مکروه و ناپسند است، اگر چه وقت مغرب، تا غروب شفق ـ سرخ

 سفیدی پس از غروب آفتاب ـ باقی است.

 .)٢(رواه ادلار�ُّ عن العبَّاسو )۲۴( – ۶۱۰
 روایت کرده است. س و ھمین حدیث را دارمی از عباس )۲۴( – ۶۱۰

 : «جقال: قال رسول اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۲۵( – ۶۱۱
َ

يت أل ُشقَّ ىلع أمَّ
َ
م رُ�هُ َمـلْوال أْن أ

 .)٣(رواه أمحد، والرتمذي، وابن ماجة». وا الِعشاَء إىل ثُلِث الليِل أو نِصِفهرُ خِّ ؤَ أْن يُ 

آور و  فرمود: اگر بر جامعه و مردم من رنج ج گوید: پیامبر س ابوھریره )۲۵( – ۶۱۱
شدن نیمی از  دادم که نماز عشاء را تا سپری بود، به آنان فرمان می یساز نم بحران

شب، یا یک سوم آن به تأخیر بیاندازند (ولی چون مبنای شریعت بر آسانگیری و رفع 
سیر و تخفیف، و سھولت و یجانب ت رهعسر و حرج از بندگان است و من نیز ھموا

 .۴۱۸ح۱/۲۹۱ابوداود  -١
سمعت محمد بن یحیي یقول: إضطرب « :و قال ۶۸۹ح  ۱/۲۲۵ابن ماجه  ،۱۲۰۹ح۱/۲۹۷دارمی  -٢

الناس في ھذا الحدیث ببغداد فذھبت أنا وأبوبکراالعین الي العوام بن عبادة بن العوام فأخرج الینا 
 ..»اصل ابیه فاذا الحدیث فیه

 ۱/۳۱۰ترمذی  ،را نیز ذکر نموده است» مسواک«روایت  و امام احمد در این ۲/۳۵۰مسنداحمد  -٣
 .۶۹۱ح۱/۲۲۶ابن ماجه  ،و قال: حدیث حسن صحیح ۱۶۷ح
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دھم، از این  گیری ترجیح می آسانگیری را بر جانب تشدید و تعسیر و حرج و سخت
  ).فرسا است کنم، چون این کار برای امتیانم، دشوار و طاقت دستور خودداری می

  ].اند ماجه روایت کرده [این حدیث را احمد، ترمذی و ابن

عِتُمـ: «جقـال: قـال رسـول اهللا  ،جبٍل وعن معاذ بِن  )۲۶( – ۶۱۲
َ
ـالِة؛ أ وا بهـذهِ الصَّ

 
ْ
ل  فإنَّ�م قد فُِضّ

ُ
 ُص م، ولم تُ مَ تم بها ىلع سائِر األ

ُ
ٌة قبلَ�مِلّها أ  .)١(رواهُ ابوداود». مَّ

فرمود: این نماز (نماز عشاء) را در  ج گوید: پیامبر س معاذ بن جبل )۲۶( – ۶۱۲
ھا و  شب بخوانید، زیرا براستی شما با این نماز بر دیگر ملت ی نخست از سه پاره ی پاره
اید، به دلیل اینکه ھیچ امتی پیش از شما، این نماز را  ھا فضیلت و برتری داده شده امت

 نخوانده است.
  ].[این حدیث را ابوداود روایت کرده است

 ید. شب بخوان ی نخست از سه پاره ی نماز عشاء را در پاره :»اعتموا« شرح:
شود که نماز عشاء با کیفیت و شرایطی که برای امت  از این حدیث دانسته می

ھای پیشین، آن را با  محّمدی تشریع شده است، فقط مختص ھمین امت است، و امت
خواندند، و ھمین چیز، یکی از اسباب  خوانند آن را نمی کیفیتی که امت محّمدی می

 باشد. ھا می ملتبرتری و تفّوق امت محّمدی بر دیگر 

  ،وعن انلُّعمان بِن �ش�ٍ  )۲۷( – ۶۱۳
َ
ـالِة صـالِة الِعشـاِء علَ قال: أنا أ ُم بوقِت هذه الصَّ

 .)٢(رواه أبوداود، والدارميٍة. اثِلَ يها لُسقوِط القمِر ثِل لِّ يَُص  جاآلِخرة: اكَن رسوُل اهللا 

گاه س نعمان بن بشیر )۲۷( – ۶۱۳ مردمان، نسبت به ترین  گوید: من داناترین و آ
معموًال نماز عشاء را ھنگامی  ج وقت این نماز (یعنی نماز عشاء) ھستم. پیامبر

خواند که ھالل شب سوم ماه، غروب کرده بود (و چنانچه مشخص است، ھالل شب  می
  ).کند سوم ماه، غالبًا دو تا دو و نیم ساعت پس از غروب آفتاب، غروب و افول می

  ].اند و دارمی روایت کرده [این حدیث را ابوداود

 .۵/۲۳۷، مسنداحمد ۴۲۱ح۱/۲۹۲ابوداود  -١
 ،۵۲۹ح۱/۲۶۴، نسایی ۱۶۵ح۱/۳۰۶، ترمذی ۱۲۱۱ح۱/۲۹۸ ، دارمی۴۱۹ح۱/۲۹۱ابوداود  -٢

 .۴/۲۷۰مسنداحمد 

 

                                           



 ٣٥١  ) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز)۲الصلوة (باب (کتاب 

ُم وا بالفْجِر، فإنَّه أعَظ أْسِفرُ : «جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن رافِع بن َخديٍج  )۲۸( – ۶۱۴
:  .»لألجر  .)١(»فإنَّه أعظمُ لألجر«رواه الرتمذي، وابوداود، والدارمي. وليسَ عند النسائيُّ

نماز صبح را در روشنی ھوا فرمود:  ج گوید: پیامبرس  رافع بن خدیج )۲۸( – ۶۱۴
 شود. می بخوانید، زیرا ثواب و پاداشتان در آن بیشتر

اند. و نسائی نیز ھمین حدیث  [این حدیث را ترمذی، ابوداود و دارمی روایت کرده

  ].روایت کرده است »فإنَّه أعظُم لألجر«را بدون عبارت 

 ی کامل ھوا بخوانید.ینماز را در روشنا :»اسفروا« شرح:

 ـ خواندیم که گفت: لدر حدیث حضرت عایشه ـ  :رفع یک شبھه
شدند، در حالی که خود را با  در نماز صبح حاضر می ج زناِن با ایمان، با پیامبر 

کردند، به  پوشیدند و پس از آن که نمازشان را ادا می ھایی از پشم و یا ابریشم، می لباس
به خاطر تاریکی ھوا، آنھا را گشتند در حالی که ھیچ کس  ھایشان باز می خانه
 شناخت. نمی

 فرماید:  به مسلمانان می ج خوانیم که پیامبر و در این حدیث می
  .»انید که ثوابتان در آن بیشتر استنماز صبح را در روشنائی کامل ھوا بخو« 

شود، اما باید دانست که معموًال  به ظاھر، میان این دو روایت تعارض مشاھده می
خواند  این بود که نماز صبح را در اول وقت، در تاریکی صبح می ج پیامبرعادت مبارک 

و علت این کار نیز این بود که در عھد نبوی، بیشتر مردم از جمله یاران جان نثار 
عبادت و  ی زھد و اخالص و پیشقراوالن عرصه ی داران عرصه آن طالیهج  پیامبر

و برای نماز  خواندند مل، نماز تھجد میاعتقاد و ع ی نیایش، و پیشگامان پیشتاز عرصه
 ج رو پیامبر شدند، از این صبح در اوایل وقت صبح، در تاریکی ھوا در مسجد حاضر می

به خاطر سھولت و آسانی آنھا، نماز صبح را در اول وقت و در وقت تاریکی ھوا 

ود به عوض و ابودا ۴۲۴ح۱/۲۹۴ابوداود  ،حی: حسن صحو قال ۱۵۴ح۱/۲۸۹ ترمذی -١
ن یدر ا یینسا ۵۴۸ح۱/۲۷۲ یینسا ،۱۲۱۷ح ۱/۳۰۰ ی، دارمکرده استر کذ» اصبحوا«،»اسفروا«

گر آن ید یقیگر از سننش و با طرید ییه در جاکرده، بلکر نکرا ذ» فانه اعظم لألجر« ت عبارتیروا
 ./۴، مسنداحمد ۶۷۲ح۱/۲۲۱» اصبحوأ«موده است.، ابن ماجه با عبارت ت نیرا روا
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بح دیدند که مردم از آمدن به مسجد برای نماز ص خواند، و چون برخی اوقات می می
 انداخت.  شدن ھوا به تأخیر می ردند نماز صبح را تا روشنک یر میتأخ

ھا دراز و طوالنی است و  در برخی اوقات (مثل ایام زمستان که شب ج و نیز پیامبر
خواند و در ایام تابستان که  شوند) نماز صبح را اول وقت می مردم سیر خواب می

انداخت تا  نماز صبح را به تأخیر می شوند، ھا کوتاه است و مردم سیر خواب نمی شب
 مردم به نماز برسند.

اند،  کار را نمودهھردو  به خاطر راحتی و آسانی ما مسلمانان، ج به ھر حال، پیامبر
ای، به ھر کدام از آن دو که قادریم، عمل نمائیم. خود  تا ما بدون ھیچ چالش و دغدغه

انداخت.  خواند و گاھی آن را به تأخیر می مینماز صبح را در اکثر اوقات، زود  ج پیامبر
کرد، چون دوست  اند، در خواندن نماز صبح عجله می دید مردم جمع شده وقتی که می

دید، مردم از آمدن به مسجد به  داشت تا نماز را در اول وقتش بخواند، وقتی که می می
شدن ھوا  تا روشن در مسجد اندک است، نماز صبح را و تعدادشان اند تأخیر کرده عّلتی

کرد و پیوسته جانب  اندخت و در ھر حال رعایت حال بندگان خدا را می به تأخیر می
گیری را بر جانب تشدید و تعسیر و حرج و  ر و تخفیف و سھولت و آسانیسیت

دانست که مبنای شریعت مقدس اسالم و خواست  داد، چون می سختگیری ترجیح می
 و حرج از بندگان است.بر آسانگیری و رفع عسر  ،الھی

رو در عصر کنونی ما نیز، در نمازھای صبح، تأخیر در حدی که ھوا روشن  از این
شود و مردم بتوانند در جماعت صبح شرکت کنند، بھتر است، و اگر در مکانی عادت 

شوند و در تأخیر نماز صبح، مشقت  براین است که مردم صبح زود در مسجد حاضر می
شود، بھترآن است که در اول وقت، در  رجی برای آنان فراھم میو زحمت و سختی و ح

نیز  ج تاریکی صبح، نماز بامداد، برایشان خوانده شود، چنانچه روش و معمول پیامبر
 چنین بود.

البته برای کارگران و کشاورزان و دامداران که در اول وقت صبح، از خواب بیدار 
م تا طلوع فجر صادق بیدار ھستند، بھتر شوند و یا در ماه مبارک رمضان که مرد می

ھمین است که نماز صبح در اول وقت و در تاریکی ھوا خوانده شود، چرا که اگر امام 
شدن ھوا بخواند، بر اثر انتظار  جماعت، در چنین موقعی، نماز صبح را در ِاسفار و روشن

قرار شان) در مشقت و زحمت و سختی و حرج یزیاد مردم (و افتادن از کارھا
 گیرند، و شریعت نیز، خواھان چنین چیزی نیست. می

 



 

 

 

 سوم فصل

ثـمَّ تُنَحـُر  جقال: كنَّا نصّ� العرَص مـَع رسـول اهللا  ،عن رافِع بن َخِديج )۲۹( – ۶۱۵
متفـق يجاً قبـَل َمغيـِب الشـمِس. ِضـُل حلمـاً نَ أُ�ـنَ وُر فتُقَسُم عرَش قَِسٍم، ثمَّ تُطبَُخ، �َ اجلَزُ 

 .)١(عليه

 ج معموًال ھمراه با پیامبر )ش گوید: ما (صحابه س رافع بن خدیج )۲۹( – ۶۱۵
گشتیم و) شتری را سر  خواندیم، پس از ادای نماز (به خانه بر می نماز عصر را می

کردیم، سپس گوشتش خوب  بریدیم و گوشت آن را به ده قسمت، بخش و توزیع می می
 کرد. خوردیم، ولی ھنوز خورشید غروب نمی آن را می ی شد و گوشت پخته پخته می

  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

مذکر و مونث در آن یکسان است و  .شتر کشتنی »َجزوراً « دیم.یبر سر می :»ننحر«

 است. »َجزائر«و  »َجزورات«و » ُجُزر«جمع آن 

 گوشت پخته. »:حلماً نضيجاً «

 ج، قال: مَكثنا ذاَت يللٍة ننتظُر رسـوَل اهللا بعن عبد اهللا بن عمر و )۳۰( – ۶۱۶
ي: أيشٌء شغلَه درِ صالَة الِعشاِء اآلِخرة، فخرَج إيلنا ح� ذهَب ثُلُث الليِل أو بعَده، فال نَ 

َ «فقاَل حَ� خرَج:  ؟يف أهِله أو غُ� ذلك
َ

ديـٍن  ِظُرهـا أهـُل الًة مـا يَنتَ ِظروَن َص نتَ إنَّ�م تل
يت لَص  الَة ثمَّ أمَ ». لَّيُْت بِهم هذهِ الساعةَ غُ��م، ولوال أْن يَثُقَل ىلع أمَّ َر الُمؤَِذَّن، فأقاَم الصَّ

 .)٢(رواه مسلموصّ�. 

ھا، برای خواندن نماز  گوید: شبی از شب ـ بـ عبد الله بن عمر  )۳۰( – ۶۱۶
به  ج د بودیم. تا اینکه ھنگامی پیامبردر مسج ج خدا عشاء تا دیروقت منتظر رسول

فھمیدیم که  مسجد تشریف آورد که یک سوم شب و یا بیشتر از آن گذشته بود. ما نمی
ای در خانه داشت و یا کار دیگری برایشان پیش  چه بود؟ مشغله ج علت تأخیر پیامبر

 .۴/۱۴۳مسنداحمد  ،)۶۲۵-۱۹۸ح(۱/۴۳۵مسلم  ،۲۴۸۵ح ۵/۱۲۸بخاری  -١
 .۵۳۷ح ۱/۲۶۷ یی، نسا۴۲۰ح ۱/۲۹۲ابوداود  ،)۶۳۹-۲۲۰ح(۱/۴۴۲مسلم  -٢
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به خانه را به مقصد مسجد ترک کرد و  ج آمده بود. به ھر حال، وقتی آن حضرت
اید که به جز  مسجد آمد، خطاب به ما فرمود: شما تا این وقت شب منتظر نمازی مانده

ھای پیشین وجود نداشته، و کسی به  در آئین و کیش شما، در ھیچ یک از ادیان و آئین
ھای ھمین  جز شما منتظر آن نبوده است (و فرضیت نماز عشاء فقط از خصوصیت

و اگر  ).ھای دیگر فرض نشده است ھا و ملت از امت یامت و ھمین آئین است، و بر امت
آفرین بود، حتمًا این  ساز و چالش آور و بحران نه این است که بر جامعه و مردم من رنج

خواندم (ولی چون رعایت حال  نماز را در این وقت (پس از گذشتن یک سوم شب) می
شریعت اسالم بر گرفتن برآنھا، مقدم بر فضیلت وقت است، و مبنای  مردم و آسان

ف یر و تخفیسیز ھمواره جانب تیگیری و رفع عسر و حرج از بندگان است، و من ن آسان
ر و حرج و سختگیری، ترجیح میدھم ید و تعسیرا بر جانب تشد یریگ و سھولت و آسان

فرسا نشود، و برایشان  انم دشوار و طاقتیکنم، تا این کار بر امت یاز این کار خوداری م
به مؤذن فرمان  ج آن گاه پیامبر ).سازی به ھمراه نداشته باشد نی و بحرانآفری چالش

 نماز را خواند. ج داد تا برای خواندن نماز، اقامه گوید، او نیز چنین کرد و آن حضرت
 ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

يُصـّ� الصـلواِت �ـواً مـْن  جقال: اكَن رسوُل اهللا  ،وعن جابِر بن سُمرةَ  )۳۱( – ۶۱۷
ُر الَعتَمَ  الَة. َة بعَد صالتِ�م شيئاً، و�َن ُ�َ صالتِ�م، و�َن يُؤَِخّ ُف الصَّ  .)١(رواه مسلمِفّ

 ج گوید: (کیفیت و چگونگی اوقات) نمازھای پیامبر س جابر بن سمرة )۳۱( – ۶۱۷
رعایت اوقات) مانند نمازھای فرض را (در  ج بسان نمازھای شما بود. (یعنی) پیامبر

نماز عشاء را اندکی پس از وقت نماز شما  ج خواند. ولی آن حضرت نمازھای شما می
شد، به خاطر رعایت حال  مردم می انداخت و عادت داشت که (ھرگاه امام به تأخیر می

ر و تخفیف و سھولت وآسانگیری) نماز یسیو رعایت جانب ت و پیران ضعیفان، بیماران
 کرد.  ن اقامه میرا سبک و آسا

 ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

ْج ِة، فلـْم َ�ـرُ َمـصـالَة الَعتَ  جوعن أيب سعيٍد قال: صلَّينا مَع رسوِل اهللا  )۳۲( – ۶۱۸
إنَّ «ْذنا مقاِعـَدنا، فقـال: ، فأَخـ»ُخذوا َمقاعَد�م«ىض �ٌو من شطِر الليل، فقاَل: حىت مَ 

 .۵/۱۰۵، مسنداحمد )۶۴۳-۲۲۷ح(۱/۴۴۵مسلم  -١

 

                                           



 ٣٥٥  ) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز)۲الصلوة (باب (کتاب 

الصالَة، ولوال  مُ ر�ُ َظ مضاِجَعهم، و�نَّ�م لْن تزالوا يف َصالٍة ما انتَ انلاَس قد صلَّوا وأَخذوا 
ـالَة إىل شـطر الليـلَض  ـرُت هـذه الصَّ عيِف وُسقُم السـقيِم، ألخَّ رواه ابـوداود، ». عُف الضَّ

 .)١(والنسائي

نماز عشاء را  ج گوید: خواستیم ھمراه با پیامبر س یابوسعید خدر )۳۲( – ۶۱۸
شدن نزدیک نیمی از شب از خانه بیرون نیامد (و آنقدر  ایشان تا سپریبخوانیم، ولی 

آمد و) فرمود: ج  شب فرا رسید، پس پیامبر ی تا اینکه نیمه منتظر ایشان ماندیم
رید. (یعنی برای نماز، صف یکنواخت و راست یھای خویش را برای نماز بگ نشیمنگاه

 بستیم.ھا را  صف ج خدا بگیرید) ما نیز به فرمان رسول
گاه باشید که مردم نماز خوانده آنگاه اند و شما (که بیدار  اند و خوابیده فرمود: آ

 اید. د، ھمواره در نماز بودهیا اید) از وقتی که منتظر نماز مانده مانده
بود، البته این نماز (نماز  و اگر سستی و ناتوانی ضعیفان، و بیماری مریضان نمی 

انم دشوار و یانداختم (ولی چون این کار بر امت أخیر میشب به ت ی عشاء) را تا نیمه
آفرین است، از انجام آن  ساز و سخت و دغدغه آفرین و بحران فرسا و چالش طاقت

  ).کنم خودداری می
  ].اند [این حدیث را ابوداود و نسائی روایت کرده

ھدف این است که  .نشستگاه و نشیمنگاه :»مقاعد�م«شب.  ی نیمه »:شطرالليل«

مضاجع جمع :»و أخذوا مضاجعهم«د. یراست و یکنواخت بگیر یھا برای نماز، صف

اند و  بستر و رختخواب. یعنی مردمی که نماز خوانده و به بسترھا رفته مضجع:
 اند.  خوابیده

 .بیماری بیماران :»ُسقم السقيم«

يًال للظْهـِر مـِن�م، عِجـأشـدَّ تَ  جقالت: اكَن رسوُل اهللا  ،وعن أِمّ سلمةَ  )۳۳( – ۶۱۹ 
 .)٢(رواه أمحد، والرتمذيّ وأنتم أشدُّ تعجيًال للعرِص ِمنه. 

 .۳/۵مسنداحمد  ،۶۹۳ح ۱/۲۲۶ابن ماجه  ،۵۳۸ح۱/۲۶۸ یینسا ،۴۲۲ح۱/۲۹۳ابوداود  -١
 .۶/۲۸۹مسنداحمد  ،۱۶۱ح۱/۳۰۲ترمذی  -٢

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٣٥٦

از شما بیشتر  ،ج گوید: تعجیل نماز ظھر پیامبر ـ لـ ام سلمه  )۳۳( – ۶۱۹
به  ج بیشتر است (یعنی پیامبر ج بود، و در مقابل، تعجیل نماز عصر شما، از نماز پیامبر

نیمروز، نماز ظھر را در اول وقت میخواند، ولی شما آن را به تأخیر جز گرمای شدید 
انداخت، ولی  بود که نماز عصر را اندکی به تأخیر می ج اندازید، و نیز معمول پیامبر می

  ).ورزید شما در خواندنش تعجیل و شتاب می
  ].اند [این حدیث را احمد و ترمذی روایت کرده

ـالِة، و�ذا اكَن إذا اكَن احلَـ جقال: اكَن رسوُل اهللا  ،وعن أ�ٍس  )۳۴( – ۶۲۰ رُّ أبْـَرَد بالصَّ
ل.   .)١(رواه النسائيالربُد عجَّ

عادت داشت که ھنگام شدت گرما، نماز ظھر  ج پیامبر :گوید س انس )۳۴( – ۶۲۰
انداخت، و ھنگامی که ھوا سرد و خنک بود، در  شدن ھوا به تأخیر می را تا وقت خنک

 ).خواند کرد (وآن را در اول وقت می نماز ظھر، تعجیل میادای 
 ].[این حدیث را نسائی روایت کرده است

اِمت )۳۵( – ۶۲۱  تكوُن إنَّها سَ : «جقال: قال يل رسوُل اهللا  ،وعن ُعبادَة بن الصَّ
الِة لوقِتها حىت يذهَب وقتُها، فصلّوا علي�م بعدي أمراُء �َشغُ  الصالَة لُهم أشياُء عن الصَّ

َص  !فقال رجٌل: يا رسوَل اهللا». لوقِتها
ُ
 .)٢(رواه ابوداود». نعم«قال:  ؟ مَعهم�ِّ أ

خطاب به من فرمود: به زودی ج  خدا گوید: رسولس  عبادة بن صامت )۳۵( – ۶۲۱
پیشه، و خودکامه و  پس از من ُامرا و فرمانروایانی (خبیث و بدطینت، فاسق و ظلم

و سیادت خواھند کرد و بر شما سلطه خواھند یافت که  دیکتاتور) بر شما حکومت
سازد (و آنقدر به رتق و  نماز در سر وقتش، مشغول می ،آنھا را از خواندنیانجام امور

پردازند و به دنبال پیروی از ھواھای نفسانی و خواھشات حیوانی  فتق امور خویش می
بلکه آنقدر  خوانند وقتش نمی افتند که نه تنھا نماز را در سر ھای شیطانی می و وسوسه

 شود. ورزند) تا اینکه وقت نماز سپری می در خواندن آن تعّلل می

 .۴۹۹ح۱/۲۴۸نسایی  -١
ز افزوده است .، یرا ن» نعم إن شئت«یت عبارت ن روایابوداود در ا ۴۳۳ح ۱/۳۰۱ ابوداود -٢

 .۶/۷مسنداحمد 

 

                                           



 ٣٥٧  ) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز)۲الصلوة (باب (کتاب 

شما این است که نماز را در سر وقتش (اگر چه نیز تنھا  ی پس تکلیف و وظیفه
! (پس از آن که نمازم را سر وقت ج خدا ھستید) بخوانید. مردی گفت: ای رسول

ز برایم فراھم شد، آیا باز ھم با آنھا نماز بخوانم؟ یا نخواندم، اگر شرکت در نماز آنھ
 فرمود: آری! (به خاطر دوری از فتنه و شر آنھا) نماز بخوان. ج پیامبر

  ].[این حدیث را ابوداود روایت کرده است

ي�وُن علي�م أمـراُء « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،يْصَة بن وقَّاصوعن قَبِ  )۳۶( – ۶۲۲
الَة، فِ�َ ل�م، و� عليِهم؛ فصلّوا معُهم ما َصلّوا الِقبلَـِمن بعدي  روَن الصَّ رواه ». ةَ يُؤَِخّ

 .)١(ابوداود

فرمود: به زودی پس از من ج  گوید: پیامبر س قبيصة بن وقاص )۳۶( – ۶۲۲
رھبران و پیشوایانی بر شما حکومت و سیادت خواھند کرد و بر شما سلطه خواھند 

افکنند، پس چنین  اول وقت مستحب و مختارش، به تأخیر مییافت که نماز را از 
خوانید)  اندازند (و شما نیز به ناچار با آنھا می نمازی که رھبران، آن را به تأخیر می

گردد و گناه و وبالش به آنھا (یعنی برای شما ثواب و  ثواب و پاداشش به شما بر می
 برای آنھا گناه).

خوانند،  ایانی تا مادامی که به سوی قبله نماز میپس با چنین رھبران و فرمانرو 
 نماز بخوانید.

  ].[این حدیث را ابوداود روایت کرده است

یعنی نمازی که رھبران و پیشوایان، آن را به تأخیر  »:� عليهمو ف� ل�م«شرح: 
اندازند و شما به ناچار و از روی اجبار و اکراه ھمراه با آنھا در غیر وقت مستحب و  می

رسد، چون شما  خوانید، ثواب و پاداشش به شما و گناه و وبالش بدانھا می مختار می
خردی و  درتأخیر نماز، تقصیر و گناھی ندارید، بلکه آنھا ھستند که از روی جھالت و بی

ھای شیطانی به تأخیر  بر اثر پیروی از خواھشات نفسانی و ھواھای حیوانی و وسوسه
پردازد، مورد  ر کسی را که ببینند که جدای ازآنھا به نماز میورزند و ھ نماز، مبادرت می

 دھند.  مجازات و شکنجه و آزار و اذیت قرار می

 .۴۳۴ح ۱/۳۰۱ابوداود  -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٣٥٨

شود، ھمانطور که نماز در پشت سر انسان  از این روایات و روایات دیگر، واضح می
نیک و صالح، صحیح است، پشت سر فاسق [نیز به ناچار و از روی اجبار و اکراه] جایز 

، مادامی که امر حرامی را که دلیل آن قطعی و مسلم است، و یا حرام بودن آن به است
طور حتمی از دین معلوم شده است را حالل نداند، چون در این صورت کافری فاسق 

 است و نماز در پشت سر او صحیح نیست. 
گذار [از روی ناچاری] جایز است مادامی که  و ھمچنین نماز در پشت سر بدعت

 ج خدا منجر به کفر یا نقص در ارکان نماز و وضو نگردد، به دلیل اینکه رسول بدعتش
  :فرمود

 [طبرانی] » فاجرو يلع لك برّ و فاجرو صلوا خلف لك برّ «
وکار و فاسقی نماز پشت سر ھر نیکوکار و فاسقی نماز بخوانید و بر ھر نیک« :یعنی

  .»میت بخوانید
اند، و  پشت سر حاکمان فاسق نماز خوانده )و به دلیل اینکه علمای سلف (متقدمین

شود، نه بر  اگر در این مورد نھی و منعی در حدیث آمده باشد، حمل بر کراھیت آن می
 ] ۲۸۶ص  ،عدم جواز آن. [شرح عقاید اھل سّنت

البته اگر شرایط فراھم شد و ضرر و زیان و یا فتنه و شری از نخواندن نماز در پشت 
نشد، بھتر ھمان است که پشت سر آنھا نماز خوانده نشود،  سر چنین افرادی ایجاد

 شوای نیک و صالح باشد، تا نماز را در پشت سر او اقامه نماید. یبلکه به دنبال امام و پ
گیری کرد که ھر  و باید دانست که نباید از این حدیث چنین استنباط و نتیجه

اھر اسالم (از قبیل: ھای ظ فرمانروا و پیشوایی که مسلمان شود و این نشانه
در او یافت شود، گر چه آراء و عقایدی خالف  .)..نمازخواندن، رو به قبله نمودن و

شود و  اسالم ظاھر کند و اعمال کافرانه و مشرکانه انجام دھد، باز ھم مسلمان گفته می
باید پشت سر او نماز خواند، در حقیقت این احادیث ھیچ ارتباطی با چنین کسانی 

 چنین برداشت و استنباطی، جز جھالت و نادانی چیزی دیگر نیست. ندارد و

�نَّه دخَل ىلع عثماَن وهو �صوٌر،  :وعن ُعبيدا� بن عدِيّ بن اخِليار )۳۷( – ۶۲۳ 
ٍة، ونَ  ُج فقال: الصالُة حَ تَ َل بَك ما تَرى، و�صّ� بنا إماُم فِتنٍة، و�َ زَ فقال: إنََّك إماُم اعمَّ رَّ

 



 ٣٥٩  ) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز)۲الصلوة (باب (کتاب 

. ُهمْب إساَء�ُ وا فاجتَنِ انلاُس، فإذا أحسَن انلاُس فأحِسْن معُهم، و�ذا أساؤُ  أحسُن ما يَعمُل 
 .)١(رواه البخاريّ 

رفتم که  س عبید الله بن عدی بن خیار گوید: در حالی به نزد عثمان )۳۷( – ۶۲۳
برد. بدو گفتم: تو رھبر و پیشوای ھمه مردمانی و  (شورشیان) به سر می ی در محاصره

ای که خود شاھد آنی. و این در حالی  ای گرفتار شده به بال و فتنه و چالش و دغدغه
گران،  فتنه و فتنه ی است که (در عدم حضور شما) رھبر و پیشوای شورشیان و سرکرده

خواھیم که پشت سر چنین فردی نماز  نمی خواند، از این جھت، ما برای ما نماز می
 ترسیم که درگناه بیفتیم.  بخوانیم و می

بھترین و نیکوترین اعمالی است که مردم انجامش  ی گفت: نماز از زمرهس  عثمان
کنند، تو نیز با آنھا نیکویی و خوبی کن و چون  دھند، پس ھرگاه مردم نیکویی می می

 و یکسو شو. بدی کنند، از بدی ایشان پرھیز کن 
  ].[این حدیث را بخاری روایت کرده است

 در محاصره شورشیان بود). س (حضرت عثمان :»و هو �صور« شرح:
که خوارج و شورشیان وی را در داخل  س در اواخر خالفت حضرت عثمان

نماز جلوگیری کردند و  ی اش محاصره و زندانی نموده و از خروج او برای اقامه خانه
امامت نماز را بر عھده بگیرند،  ،ش حتی اجازه ندادند که ھیچ یک از بزرگان اصحاب

ھای آن را  ھا و خیابان راه ی آنان عمًال زمام قدرت را در مدینه به دست گرفتند و ھمه
 س در کنترل خود درآورده و از تجمع مسلمانان جلوگیری کرده و به حضرت عثمان

 دادند.  خروج از منزلش را نمی ی اجازه
که در ایام » غافقی بن حرب عکی«شورشیان سبأی مصر، به نام  ی دهسرکر

» كنانة بن برش«شود و گاھی نیز  محاصره، عمًال حاکم مدینه گردیده و پیشنماز می
ده بودند، که از مصر و کوفه و بصره آم» عبدالله بن سبأ«شد و تنھا اتباع  پیشنماز می

 ] ۳۵۴ص  ۴ج  ،خواندند. [تاریخ طبری نماز می» غافقی بن حرب« پشت سر

با تحمل رنج و مشقت به یکسو  ،از نمازخواندن با رھبر شورشیان :»نَتحّرج«
 .شویم می

 .۶۹۵ح  ۲/۱۸۸ یبخار -١

 

                                           





 

 

 

  

  )۳(باب 
 فضیلت نمازها ی درباره



 

 

 

 اول فصل

َج انلَّـاَر أحـٌد لْن يَلِ «يقوُل:  جقال: سمعُت رسوَل اهللا  ،عن ُعماَرَة بن ُرَو�ْبَةَ  )۱( – ۶۲۴
 .)١(رواه مسلميع� الفجَر والعرَص. » صّ� قبَل ُطلوع الشمس، وقبَل ُغرو�ها

شنیدم که فرمود: ھرکس  ج خدا از رسول :گوید س عمارة بن رویبه )۱( – ۶۲۴
غروب آن، نماز بخواند ھرگز وارد آتش سوزان دوزخ قبل از طلوع آفتاب و پیش از 

و نماز » صبح نماز«نخواھد شد. و مراد از به جای آوردن نماز قبل از طلوع آفتاب: 
 است. » نماز عصر«پیش از غروب آن: 

  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

». َل اجلنَّـةَ َخـالـرَبَْديِْن دَ َمْن صّ� : «جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن أيب موىس )۲( – ۶۲۵
 .)٢(متفق عليه

را که مقارن با  یفرمود: ھرکس دو نماز ج گوید: پیامبر س ابو موسی )۲( – ۶۲۵
 شود.  خنکی و سرمای ھوا است (یعنی صبح و عصر) را بخواند، داخل بھشت می

  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

  .است» سرما و خنکی«به معنای  ،»بَرد«مثنی  :»الربدين«شرح: 

گویند، چون این دو نماز در وقتی  می »بردين«و نماز صبح و عصر را بدین خاطر  
شوند که ھوا خنک و سرد است. و چون در وقت خواندن این دو نماز،  خوانده می

آنھا را به طور  ج و کار و مشغولیت زیاد است، از این جھت پیامبر خواب و تنبلی
ھا نوید دخول بھشت و دورشدن از آتش سوزان  ذکر نمود و بر پایبندی بداناختصاصی 

دوزخ را داد. و در حقیقت مؤمنان راستین و حقیقی ھیچگاه خواب و تنبلی و کار و 
و کند  نمی کاسبی و تجارت و داد و ستد، آنھا را از یاد خدا و برپاداشتن نماز غافل

ھا در  ھا و چشم دگار که از شدت وحشتش دلپیوسته از روز قیامت و دادگاه عدل پرور

عبارت  ییو نسا ۴۷۱ح۱/۲۳۵ یی، نسا۴۲۷ح ۱/۲۹۷ابوداود  ،)۶۳۴-۲۱۳ح( ۱/۴۴۰مسلم  -١
 .۴/۱۳۶مسنداحمد  ،رده است.کر نکرا ذ» الفجر و العصر یعنی«

 .۴/۸۰، مسنداحمد ۱۴۲۵ح۱/۳۹۱ یدارم ،)۶۳۵-۲۱۵ح(۱/۴۴۰مسلم  ،۵۷۲ح  ۲/۵۲ یبخار -٢

                                           



 ٣٦٣  ی فضیلت نمازها) ) در باره۳کتاب الصلوة (باب (

شوند، بیمناک و خوفناک ھستند و پیوسته در حال مشکالت و شداید و  آن دگرگون می
ھا به یاد خداوند ھستند و ھیچگاه  ھا و دغدغه ھا و نامالیمات زندگی، و چالش نابسامانی

عموم و از نماز صبح و  خواب و تنبلی و کار و تجارت، آنھا را از نمازھای پنجگانه به طور
دارد و با انجام عبادت و پرستش پروردگار، آب سردی بر  عصر به طور خصوص، باز نمی

ھای شیطانی و غرائز فردی، و امراض  خواھشات نفسانی و ھواھای حیوانی و وسوسه
 ریزند. درونی می

يتعاقَبوَن في�م مالئ�ٌة « :ج، قال: قال رسوُل اهللا ]س[وعن أيب هر�رة  )۳( – ۶۲۶ 
ُرُج اذليَن باتوا عْ وَن يف صالِة الفجِر وصالِة الَعرِص، ثمَّ �َ مِع�ُتَ هاِر، وَ� يِل ومالئ�ٌة بانلَّ باللَّ 

َ في�م، َف�َ فيقولوَن: تر�ناُهم وهْم  ؟�تُْم ِعباديرَ م ر�ُُّهم ـ وهو أعلُم بِهم ـ: كيَف تَ سألُهُ �
 .)١(متفق عليه». لُّونَ ْم يَُص وَن، وأتيناُهم وهُ لُّ يَُص 

فرمود: دو دسته از فرشتگان به دنبال  ج گوید: پیامبر س رهیابوھر )۳( – ۶۲۶
آیند  ای در شب می روند؛ دسته آیند و می یکدیگر و پشت سرھم و پیاپی، پیش شما می

روند) و در ھنگام  آیند (و در شب می دیگر، در روز می ی روند) و دسته (و در روز می
 شوند.  دسته با ھم جمع میھردو  نماز صبح و عصر،

 روند و خداوند اند، به ملکوت اعلی باال می سپس فرشتگانی که شب با شما بوده
گاهکند  می از آنھا سؤال تر و داناتر است ـ  ـ و این در حالی است که خود خدا بدانھا آ

بندگان مرا در چه حالی ترک نمودید؟ فرشتگان در پاسخ گویند: ایشان را در حالی ترک 
خواندند و به عبادت و پرستش تو مشغول بودند و وقتی که پیش  کردیم که نماز می

 آنان رفتیم، باز ھم مشغول نمازخواندن بودند. 
  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

در آغاز صبح، فرشتگان شب که  »:هم يصلونو أتيناهمو هم يصلونو تر�ناهم«
دھند و شیفتشان عوض  مراقب بندگان خدایند، جای خود را به فرشتگان روز می

گروه آن را ھردو  گیرد، شود، و چون نماز صبح در ھمان آغاز طلوع انجام می می
 دھند.  مشاھده کرده و بر آن گواھی می

تاب ک کمؤطا مال ،۴۸۵ح  ۱/۲۴۰ یی، نسا)۶۳۲-۲۱۰ح(۱/۴۳۹، مسلم ۵۵۵ح  ۲/۳۳ یبخار -١
 .۲/۲۵۷مسنداحمد  ،۸۲ح  ۱/۱۷۰السفر  یقصر الصالة ف
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فرشتگان  :»يتعاقبون في�م« .اند پیش شما مانده فرشتگانی که شب :»في�م باتوا«
 روند. آیند و می پیاپی و به دنبال یکدیگر و پشت سر ھم، پیش شما می

بِح، « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن ُجنُدٍب الَقرْسِِيّ  )۴( – ۶۲۷  َمْن صّ� صالَة الصُّ
ِة اهللا، فال يَطلُبَنَّ�ُ  ِته �يشٍء؛ فإنَّه َمْن يَ  مُ فهو يف ِذمَّ ُ مْن ِذمَّ ِته �يشٍء يُ ا�َّ ُه طلُبُْه مْن ِذمَّ

ْ
دِر�

ريي بدل »: املصابيح«رواه مسلم. ويف بعضِ نسخِ ». ثمَّ يَُ�بَّه ىلع وجهِه يف ناِر جهنَّم شَ القُ

رسي  .)١(القَ

فرمود: ھرکس نماز صبح را بخواند، او  ج گوید: پیامبر س ُجندب َقسری )۴( – ۶۲۷
اش کسی از شما را مورد  ، پیرامون ذمهألدر پناه و ضمانت خداست، پس نباید خداوند 

مؤاخذه و مطالبه قرار دھد (یعنی: شما نباید کاری بکنید که بدان عھد و پیمان خدا 
 اخذه و بازپرسی قرار دھد. بشکند و پیرامون آن، شما را مورد مؤ

این عھد و پیمان، خواندن نمازھا، به خصوص نماز صبح است، پس  ی و از زمره
، پیرامون آن، أل عھد و پیمان خدا را شکست، خداوند ،ھرکس با نخواندن نماز صبح

ه را به چیزی کھر  أل وی را در روز رستاخیز، مؤاخذه خواھد نمود) و براستی خداوند
یابد و راه گریزی برای وی نیست، سپس  اش مورد مطالبه قرار دھد، او را در می از ذمه

افکند (پس شما نیز در نمازھا که  سار، و بر رخساره در آتش سوزان دوزخ می او را نگون
ای کوتاھی نکنید، زیرا که اگر با نخواندن  آیند، ذره عھد و پیمان خدا به شمار می

آن، مورد مؤاخذه  ی شما را درباره ألعھد و پیمان خدا را شکستید، خداوند  نمازھا،
یابد و بدون اینکه راه گریز و نجاتی برایتان باشد، شما را  دھد و شما را در می قرار می

افکند و در روز رستاخیز، خوار و ذلیل  سار و بر رخساره، در آتش سوزان دوزخ می نگون
  .)سازد و پست و رسوایتان می

به » مصابیح«ھای  ه[این حدیث را مسلم روایت کرده است. و در برخی از نسخ
  ].نقل شده است» ُقشیری« ،»َقسری«عوض 

، ۴/۳۱۲رده است:کت یروا ین معنیز به ھمیاحمد بن حنبل ن ،)۶۵۷-۲۶۲ح(۱/۴۵۴ مسلم -١
 رده است.کنقل  ۲۱۶۴ح ۴/۴۰۴ره یث را از ابوھریز اول حدین یترمذ
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کشد. و این خود عالمت  او را نگونسار و بر رخساره بر زمین می :»ي�ّبه ىلع وجهه«
بح خواری و ذلیلی و پستی و حقارت شخصی است که نمازھا را به طور عموم، و نماز ص

 را به طور خصوص ترک کند و نخواند.

لو يعلَُم انلاُس ما يف انِلّداِء « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،ـ وعن أيب هر�رةَ  )۵ـ ( ۶۲۸ 
 َ  أْن �

َّ
ِل، ثمَّ لم ِ�دوا إال ِفّ األوَّ وا؛ ولو يعلموَن ما يف اتلَّهجِ�، َهمُ وا عليه، الْستَ ِهمُ ستَ والصَّ

بِح، ألتوْهما ولو َحبْواً يعلموَن ما يف الَعتَ وا إيله؛ ولو الستبَقُ   .)١(متفق عليه». َمِة والصُّ

اگر مردمان بدانند که چه خیر و  :فرمود ج گوید: پیامبر س ابوھریره )۵( – ۶۲۸
برکت و ثواب و پاداشی در اذان گفتن و ایستادن در صف اول نماز جماعت وجود دارد، 

یافتند، قطعًا بر سر آن قرعه  کشی نمی و برای دستیابی به آن، راھی جز قرعه
شی کشیدند (تا این ثواب و پاداش را به دست آورند) و اگر بدانند که چه ثواب و پادا می

در خواندن نماز در اول وقت وجود دارد، حتمًا برای دستیابی بدان، با ھم به مسابقه 
پرداختند. و اگر مردم میزان برکت و اجر موجود در نماز عشاء و صبح را  می
شد، بازھم  برایشان خواندن آن ممکن می خیز دانستند، حتمًا اگر تنھا با سینه می
 رفتند.  می

  ].اند مسلم روایت کرده [این حدیث را بخاری و

ليَس صالٌة أثقَل ىلع الُمنافقَ� من الفجـِر « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعنه )۶( – ۶۲۹
تَوُْهما ولو َحبْواً 

َ
 .)٢(متفق عليه». والِعشاِء، ولو يعلموَن ما فيِهما، أل

 گانه بر فرمود: ھیچ نمازی از نمازھای پنج ج گوید: پیامبرس  ابوھریره )۶( – ۶۲۹
تر نیست، و اگر  تر و گران منافق و دو رو، از نماز صبح و عشاء، سخت یھا انسان

دانستند که چه خیر و برکت و ثواب و پاداشی در این دو نماز وجود دارد، حتمًا  می
رفتند. و چنانچه به ھیچ وجه برایشان  برای خواندن آنھا با جماعت، به مسجد می

روند، جز با رفتن بر روی دو دست و زانو و شد که به مسجد ب ممکن و میّسر نمی
 رفتند. خیز می خیز، باز ھم به خاطر کثرت ثواب و پاداش آن، با سینه سینه

تاب ک ک، مؤطا مال۵۴۰ح  ۱/۲۶۹ یینسا ،)۴۳۷-۱۲۹ح(۱/۳۲۵، مسلم ۶۱۵ح ۲/۹۶ بخاری -١
 .۲/۲۳۶مسنداحمد  ،۶ح۱/۱۳۱صالة الجماعة 

ن یا یبخار یادتیز با ھمان زیرده است و مسلم نکت یروا ۶۵۷ح  ۲/۱۴۱ یافزون کیبا اند بخاری -٢
 .۷۹۷ح۱/۲۶۱)، ابن ماجه ۶۵۱-۲۵۲ح(۱/۴۵۱ث را نقل نموده است:یحد
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  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

خبردادن از وقت نماز با خواندن کلمات مخصوص به آواز بلند  .اذان :»نداء« شرح:
 ھای معین در گلدسته و مناره و یا جای دیگر.  و در ساعت

خواندن نمازھا در اول وقت. و یا در  :»اتلهج�« .کردند قرعه کشی می :»استهموا«
 اول وقت پس از اذان در مسجد حاضرشدن. 

دانستند که  خیز. یعنی اگر مردم می و سینه رفتن بر روی دو دست و زانو :»َحبواً «
ای است، حتمًا برای خواندن آنھا با  فضیلت و ثواب نماز صبح و عشاء تا چه اندازه

شد که به  رفتند و چنانچه به ھیچ وجه برایشان ممکن نمی جماعت، به مسجد می
ز به یخ نهیثرت ثواب و پاداش آن، با سکمسجد بروند، جز با سینه خیز، باز ھم به خاطر 

 دادند.  رفتند و به ھیچ وجه آنھا را از دست نمی نماز می یسو
ھای تنبل  ھای منافق و دوچھره، و دو رنگ و دو رو، و انسان و براستی که جز انسان

ھای  کنند، چرا که ھیچ نمازی برای انسان و عاطل، نماز صبح و عشاء را ترک نمی
 باشد.  تر نمی سنگینتر و  منافق از نمازھای صبح و عشاء، سخت

ھای مسلمان باید به یاد داشته باشند که ترک نماز صبح و عشاء معادل  پس انسان
از مسلمانان از روی تنبلی و سستی و خواب و ھرکس  عمل منافقانه است. یعنی

شرمانه و زشت  کسالت، نماز صبح و عشاء را ترک کند، در واقع به سوی اعمال بی
رو باید مواظب خود باشد و فریب ھواھای نفسانی  است. از اینمنافقان سوق پیدا کرده 

ھای شیطانی را نخورد ودر ھرحال، خواندن نمازھا را در  و خواھشات حیوانی و وسوسه
ھا را سر  گوش خویش قرار دھد و پیوسته پایبندی بدان ی العین و آویزه اول وقت، نصب

 زندگی خویش بگرداند. ی لوحه

َمن صّ� الِعشاء يف مجاعٍة؛ « :ج، قال: قال رسوُل اهللا ]س[وعن عثماَن  )۷( – ۶۳۰ 
بَح يف مجاعٍة؛ فك�نَّما َصّ� اللَّ كَ فَ  رواه ». هيَل لُكَّ �نَّما قاَم نصَف الليِل، وَمْن َص�َّ الصُّ

 .)١(مُسلم

ی به و لفظ ترمذ ۲۲۱ح ۱/۴۳۳ یترمذ ،۵۵۵ح ۱/۳۷۶ابوداود ،)۶۵۶-۲۶۰(ح ۱/۴۵۴ مسلم -١
 .۱/۵۸مسنداحمد  ،۱۲۲۴ح ۱/۳۰۳ یاست .، دارم» من شھد« ، »ی ...من صل«عوض 
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فرمود: ھرکس نماز عشاء را با جماعت  ج گوید: پیامبرس  عثمان )۷( – ۶۳۰
مانند این است که نیمی از شب را به عبادت و نیایش و پرستش و کرنش بخواند 

نماز صبح را با جماعت بخواند ھمانند این است که ھرکس  خداوند سپری کرده باشد، و
 تمام شب را عبادت کرده باشد. 

 ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

نَُّ�م األعـراُب ىلع غِلبَـال يَ « :ج، قال: قال رسوُل اهللا بوعن ابن ُعمَر  )۸( – ۶۳۱
 .)١(»وتقول األعراُب: � الِعشاءُ «قال: » الَمغرِِب  مُ سِم صالتِ�ُ اِ 

بر نام  ،نشین بادیهھای  فرمود: عرب ج پیامبر :گوید ـ بـ ابن عمر  )۸( – ۶۳۱
» عشاء«نشین به مغرب،  ھای بادیه عرب :بر شما غلبه نکنند. راوی گوید» مغرب«نماز 

 گفتند.  می

غِلبنَّ�م األعراُب ىلع اسِم صالتِ�م العشـاِء، فإنَّهـا يف كتـاِب اليَ «وقال:  )۹( – ۶۳۲
ِ الِعشاُء، فإنها تُعِتُم حِبالِب اإلبِل  .)٢(رواه مسلم». ا�َّ

بر » عشاء«نشین بر نام نماز  ی بادیهھا عرب :فرماید می ج ) و نیز پیامبر۹( – ۶۳۲
موسوم شده » عشاء«این نماز به  ،قرآن) نیزچرا که در کتاب خدا ( به نیابند،شما غل

ِهَ�ِة «فرماید:  است (آنجا که می َفْجِر وَِحَ� تََضُعوَن ِ�يَابَُ�ْم ِمَن الظَّ
ْ
ِمْن َ�بِْل َصالِة ال

ِعَشاءِ 
ْ
به نماز خفتن  ،کتاب خدا پس شما نیز به تأسی و اقتداء از .)٣(»َوِمْن َ�ْعِد َصالِة ال

ھای  این است که) عرب» عتمه«به » عشاء« ی گوئید. و عّلت وجه تسمیهب» عشاء«
شدن شفق و در تاریکی ھوا  نشین عادت داشتند که شتران خویش را پس از پنھان بادیه

ھوا  شدن شفق در تاریکی دوشیدند، از این جھت، چون نماز خفتن نیز پس از پنھان می
 اطالق نمودند.  »عتمه« شود، بدان خوانده می

  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

 دوشیدن شتران. :»حالب االبل« شرح:

 .۵/۵۵مسنداحمد  ،۵۶۳ح  ۲/۴۳بخاری این حدیث را از عبدالله بن مغفل نقل نموده است: -١
 ،۵۴۱ح  ۱/۲۷۰نسایی  ،)۶۴۴-۲۲۹(ح  ۱/۴۴۵این حدث را مسلم از ابن عمرنقل کرده است:  -٢

 .۲/۱۰مسنداحمد  ،۷۰۴ح  ۱/۲۳۰ابن ماجه 
 .۵۸ من اآلیةنور/  -٣
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توان استنباط کرد و آن اینکه: اصول  از دو حدیث باال یک اصل کلی و محوری را می
ھای نبوی و احکام و دستورات شرعی  و قواعد و اوامر و فرامین الھی و تعالیم و آموزه

وحی قرار دارد و بر این مبنا، اسالم دینی تمام عیار و رھایافته از ھرگونه  در چھارچوب
ذھن و عقل نارسای  ی باشد و به ھر چه ساخته و پرداخته می» درآوردی من«قوانین 

انسانی باشد و به عنوان قاعده و قانونی حقوقی در میان احکام قرآن و سّنت، گنجانده 
با قاطعیت تمام در ابطال و امحای آن ایستاده  قائل نیست و یشود، ارزش و جایگاھ

آوری  عقل قاصر آدمی است و اسالم نیز به شدت، روی ی دهیچون که رأی نیز زای ،است
ھای ذھن انسانی را در صورتی که منطبق با معیارھای شرعی نباشد، مردود  به تراشیده

حفظ کند و به  اعالم کرده است. پس امت اسالمی نیز باید ھویت و شخصیت خویش را
 ابعاد و زوایای مختلف زندگی ی ھا و شعائر دین خویش احترام بگذارد و در ھمه آرمان

فرھنگی و  ،مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی
از پرتو نور شرعی، نبوی و الھی بھره  ،اخالقی و عرفانی ،عبادی و خانوادگی ،اقتصادی

ھگذر به سمت سربلندی و پیشوایی دست یابد و پرچم پردرخشش بگیرد و از این ر
 ی خود را در جای جای گیتی با قاطعیت و با استقالل از ھمه چیز برافراشد و کره

نده کزمین را از صلح و آرامش و عدل و داد و اخوت و برادری و صفا و صمیمیت آ
تنگ  یھا ب و ذھنیتضخیمی از عادات، آدا ی سازد و حقایق دینی را که در پس پرده

ھا و  و تاریک، مخفی مانده را ھویدا سازد و قداست اصل دین را بر این برداشت
 انسان ترجیح دھد. یدرآوردی ذھن و من ھای مزخرف تراشیده

ھا جداست و شخصیت  امت ی رساند که این امت از بقیه دو حدیث باال این را می
ھای دیگر باشد. و نباید از عادات و تقالید  رو امت منحصر به فردی دارد که نباید دنباله

 کنند و اخالق و رفتار و سبک و منش آنھا را انتخاب نمایند. دیگران پیروی
باید امت اسالمی شخصیت منحصر به فرد خود را دارا باشد چون این امت، امت 

ھا  ای برتر است. ما مسلمانان استادی امت ھا، نمونه ست که برای انسانوسط و میانه ا
ھا برانگیخته  ھا ھستیم که برای ھدایت انسان و ما بھترین و برترین امت را داریم

خواھد این  می ج امبریایم، پس چطور ازعادات و تقالید دیگران پیروی کنیم؟پ شده
خواھد  کنیم و نمی استقالل خود افتخار مفاھیم را در وجود ما بکارد تا به شخصیت و

 .رو و پیرو دیگران باشیم که ما دنباله
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گویند، نھی » عتمه«که مسلمانان به نماز عشاء در این حدیث از این :رفع یک اشکال
به  ش از صحابه یبعض یو حت ج شده است حال آنکه در احادیثی دیگر، خود پیامبر

 اند؟  گفته» عتمه«آن، 
 اند:  رفع این اشکال دو پاسخ داده امام نوری در 

در احادیثی که به عشاء، »: انل� عنه للت��هو إن إستعمال العتمة، بيان للجواز« -۱
گفت، » عتمه«توان بدان  ز است. یعنی میعتمه گفته شده، مقصود بیان جوا

اما این کار، خالی از کراھت نیست، و نھیی که در حدیث شده، نھی تحریمی 
بلکه نھی تنزیھی و ارشادی است. پس بھتر است که مطابق قول خدا  ستین

چون عتمه به معنای تاریکی » عتمه«گفته شود نه » عشاء«خفتن، به نماز 
 است و نماز، تمامش نور و درخشش است.

عتمه گفته است، مخاطبانش ھمان »: عشاء«به نماز  ج در احادیثی که پیامبر -۲
 را»عشاء«فھمیدند، بلکه  را نمی» عشاء«ی عنانشین بودند که م ادیهھای ب عرب

م به بینی رو در احادیثی که می کردند، از این برای نماز مغرب اطالق می
عتمه گفته شده، به جھت آن است که مخاطبان، کسانی بودند که از » عشاء«

 کردند. فھمیدند، بلکه آن را به نماز مغرب اطالق می معنای عشاء چیزی نمی
گفتند، ولی چون اطالق عتمه بر  نیز می» عتمه«ر اوائل به نماز عشاء ل، دبه ھر حا

» عتمه«نشین، بدان  سواد بادیه بیھای  این نماز زیاد شد، و ھمه ھمانند عرب
ای ایجاد  به خاطر اینکه زبان و فرھنگ جاھلیت در آنھا رخنه ج گفتند، پیامبر می

 تحریمی نبود ج ه این نھی پیامبرگفتن، نھی کرد البت» عتمه«نکند، مسلمانان را از 
 بلکه تنزیھی و ارشادی بود.

الِة ْن َصـونا َ�ـُسـبَ حَ « :قاَل يوَم اخلنـدقِ  جأنَّ رسوَل اهللا  ]س[وعن يلّع  )۱۰( – ۶۳۳
ُ بيوتَهم وقُبورَهم ناراً الوُسطى: صالِة العرص، مَ   ا�َّ

َ
 .)١(متفق عليه». أل

 ۱/۲۰۲ یترمذ ،۴۰۹ح ۱/۲۸۷ابوداود  ،)۶۲۷-۲۰۵ح ( ۱/۴۳۷مسلم  ،۴۵۳۳ح ۸/۱۹۵ یبخار -١
ابن ماجه ھم با  ،۴۷۳ح  ۱/۲۳۶ت نموده است:یث را روایاول حد ی ز حصهین یینسا ،۲۹۸۴ح 
 .۱/۱۴۴مسنداحمد  ،۱۲۳۲ح ۱/۳۰۶ یدارم ،۶۸۴ح۱/۲۲۴رده است:کر آن را نقل یم و تأخیتقد
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جنگ خندق فرمود: خداوند خانه و در روز  ج گوید: پیامبر س علی )۱۰( – ۶۳۳
گورھای کافران و مشرکان و دشمنان و بدخواھان اسالم و مسلمین را پر از آتش نماید 

 غافل نمودند و بازداشتند. نماز عصر ـ که ما را از خواندن نماز میانه ـ
  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

نی ترین حوادث تاریخ اسالم، یع ھماین حدیث از یکی از م :»جنگ خندق« شرح:
عطفی در تاریخ  ی جنگی که در حقیقت نقطه کند، می ) بحث(احزاب »جنگ خندق«

و کفر، به نفع مسلمانان برھم زد و  قوا را در میان اسالم ی اسالم بود و کفر موازنه
در حقیقت کمر دشمنان در  .ھای بزرگ آینده پیروزی در آن، کلیدی بود برای پیروزی

 نتوانستند کار مھمی انجام دھند. ین غزوه شکست و بعد از آنا
 ی ای از ناحیه ھمه جانبه ی چنانکه از نامش پیدا است، مبارزه »:جنگ احزاب«

ھای مختلفی بود که با پیشرفت این آئین، منافع  عموم دشمنان اسالم و گروه
گروھی از یھود  ی جنگ از ناحیه ی افتاد. نخستین جرقه نامشروعشان به خطر می

تشویق  ج قریش را به جنگ با پیامبر ی زده شد که به مکه آمده و طائفه» نظیر بنی«
ایستند، سپس به سراغ  ه تا آخرین نفس در کنارشان میککردند و به آنھا قول دادند 

 کارزار کردند.  ی رفتند و آنھا را نیز آماده» غطفان« ی قبیله
نیز دعوت » سلیم بنی«و » اسد بنی«نند قبیله: پیمانان خود ما این قبائل از ھم

دادند تا کار  خطر را احساس کرده بودند، دست به دست ھم کردند و چون ھمگی
را به قتل برسانند، مسلمین  ج اسالم و مسلمین را برای ھمیشه، یکسره کنند، پیامبر

لمانان که را در ھم بکوبند، مدینه را غارت کنند و چراغ اسالم را خاموش سازند. مس
به شور نشستند و قبل از ھر  ج خود را در برابر این گروه عظیم دیدند، به فرمان پیامبر

در اطراف مدینه خندق کندند تا دشمن به آسانی  س چیز با پیشنھاد سلمان فارسی
قرار دھد (به ھمین جھت یکی از  نتواند از آن عبور کند و شھر را مورد تاخت و تاز

 است).» جنگ خندق«ھای این جنگ  نام
و صف منافقان را  خداوند خواست در اینجا آخرین ضربه بر پیکر کفر فرود آید یول

گران را افشا کند و مسلمانان راستین را  نیز از صفوف مسلمین مشخص سازد، توطئه
 آزمایش قرار دھد. ی سخت در بوته

 



 ٣٧١  ی فضیلت نمازها) ) در باره۳کتاب الصلوة (باب (

فرمان خدا این غزوه به پیروزی مسلمانان تمام شد، طوفانی سخت به  سرانجام
وزیدن گرفت و خیمه و خرگاه کفار را درھم ریخت و رعب و وحشت در قلب آنھا افکند 

 و نیروھای غیبی (فرشتگان) به کمک و یاری مسلمانان شتافتند.
و این در حالی بود که لحظات بسیار سخت و خطرناکی بر مسلمانان گذشت، 

م سخت به تکاپو افتاده بودند، ھا به لب رسیده بود و منافقین در میان لشکر اسال جان
جمعیت انبوه دشمن و کمی لشکریان اسالم در مقابل آنھا و آمادگی آنھا از نظر 

سخت و دردناکی را در برابر  ی تجھیزات جنگی و فراھم کردن وسائل الزم، آینده
سخت را به پیروزی  ی ساخت، اما خداوند سرانجام این غزوه چشم مسلمانان تجسم می

 تمام کرد.  مسلمانان
 ھجری واقع شد.  ۵بود از جنگ احزاب که در سال  این دورنمایی

و علماء  (نماز میانه) چیست؟ مفسران و شارحان» صلوة وسطى«در اینکه منظور از 
 ،»نماز ظھر«اند، برخی آن را  نظران اسالمی، تفسیرھای زیادی ذکر کرده و صاحب

 ،»نماز صبح« برخی ،»نماز عشاء« برخی ،»نماز مغرب«برخی  ،»نماز عصر«برخی 
اند، حتی که  دانسته» نماز وتر«و برخی  »نماز شب«برخی  ،»نماز جمعه«برخی 

از ھریک  درتفسیر روح المعانی آلوسی، دراین باره سیزده قول نقل شده است. و برای
این اقوال، توجیھی ذکر شده است، ولی با قرائن مختلفی که در دست است، روشن 

، ھمان نماز عصر است، زیرا قبل از آن، دو نماز و بعد »نماز میانه«ه منظور از شود ک می
شب (مغرب و  ی گانه از آن نیز دو نماز وجود دارد و لذا این نماز در میان نمازھای پنج

ن اقوال نیز ھمین قول است و نظر و یتر و راجح ،قرار دارد )صبح و ظھر(عشاء) و روز 
 و جمھور تابعین نیز ھمین است. ش دیدگاه اکثر علمای صحابه
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الُة َصـ« :جقـاال: قـال رسـوُل اهللا  ،ُسمرَة بـن ُجنـُدبو عن ابن مسعود )۱۱( – ۶۳۴
 .)١(رواه الرتمذيُّ ». الُة العرصِ الوُسطى َص 

 :فرمود ج ند: پیامبریگو  ـ بـ » سمرة بن جندب«و » مسعود ابن« )۱۱( – ۶۳۴
 .نماز میانه، ھمان نماز عصر است

  ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است

يف قـوهِل تعـاىل: { إنَّ قُـرآَن الَفْجـِر اكَن  ج عـن انلـيِبّ  ،وعن أيب ُهر�ـرةَ  )۱۲( – ۶۳۵
َ «َمْشهوداً }، قال:   .)٢(رواه الرتمذيُّ ». يِل ومالئ�ُة انلهارِ اللَّ ُة �َ ُده مالئِ شهَ �

گمان نماز  بی« پیرامون تفسیر این آیه ج گوید: پیامبر س رهیابوھر )۱۲( – ۶۳۵
فرمود: نماز  )٣(»گردد. صبح توسط فرشتگان شب و فرشتگان روز بازدید و گواھی می

فرشتگان شب صبح، مشھود فرشتگان شب و فرشتگان روز است (زیرا در آغاز صبح، 
دھند و چون نماز صبح در  که مراقب بندگان خدایند، جای خود را به فرشتگان روز می

گروه از فرشتگان که مأمور بر انسان ھستند، آن ھردو  گیرد، ھمان آغاز طلوع انجام می
  ).دھند بینند و در ھنگام تعویض کشیک، در دیوان الھی بر آن گواھی می را می

 ].روایت کرده است [این حدیث را ترمذی

 .۵/۷مسنداحمد  ،و قال حسن صحیح ۱۸۲ح ۱/۳۴۰ترمذی  -١
مسنداحمد  ،۶۷۰ح  ۱/۲۲۰ابن ماجه  ،و قال: حدیث حسن صحیح۳۱۳۵ح  ۵/۲۸۲ترمذی  -٢

۲/۴۷۲. 

 .]۷۸[اإلسراء:  ﴾اُهودٗ َ�َن َمشۡ  رِ َفجۡ لۡ ٱ َءانَ إِنَّ قُرۡ ﴿ -٣
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الُة الوُسطى َص  ،اع�شةَ و عن ز�د بن ثابت )۱۳( – ۶۳۶ رواه مالكٌ الُة الظهِر. قاال: الصَّ

 .)١(عن زيد، والرتمذيُّ عنهام تعليقاً 

(نماز میانه) » صلوة الوسطی« :گویند ـ بـ ) زید بن ثابت و عایشه ۱۳( – ۶۳۶
 .است» نماز ظھر«نام 

به صورت تعلیق روایت  ،ش [این حدیث را مالک از زید، و ترمذی از زید و عایشه
 ].اند نموده

ِ يَُصِ�ّ الظْهَر باهلاِجَرِة، ولم يُ�ْن  ،وعن ز�ِد بِن ثابت )۱۴( – ۶۳۷ قال: اكَن رسوُل ا�َّ

ـلََ�ٰتِ ٱَ�ٰفُِظـواْ َ�َ ﴿منهـا. ف�لَـْت:  جّ� صالًة أشدَّ ىلع أصـحاِب رسـوِل اهللا يَُص   لصَّ
لَٰوةِ ٱوَ  ، . وقال: إنَّ قبلَها صـالتَِ� و�عـَدها صـالتَِ�. ]٢٣٨[البقرة:  ﴾لۡوُۡسَطيٰ ٱ لصَّ رواه أمحـدُ

 .)٢(وابوداود

نماز ظھر را به ھنگام شدت گرما (و  ج گوید: پیامبر س زید بن ثابت )۱۴( – ۶۳۷
تر  سخت ج خدا بر یاران رسول خواند، و ھیچ نمازی آسمان) میزوال خورشید از وسط 

ھای شدید کسب  ھوای نیمروز تابستان و گرفتاری یاز آن نبود (چرا که در شدت گرما
یانه، کوشا در انجام نمازھا بویژه نماز م«رو این آیه نازل شد:  شد) از این و کار اقامه می

گوید: نماز ظھر، نماز میانه است، چرا  س و زید بن ثابت .)٣(»باشید و محافظت ورزید
و پس از آن نیز دو نماز (عصر و مغرب) وجود  )که قبل از آن دو نماز (عشاء و صبح

دارد (و تأکید روی این نماز به خاطر این بوده که بر اثر گرمی نیمروز تابستان، یا 

 ،۲۷ح  ۱/۱۳۹مالک این روایت را در مؤطا کتاب صالة الجماعة از زید بن ثابت نقل نموده است:  -١
این روایت را از زید بن ثابت و عایشه به صورت تعلیقی  ۱۸۲ترمذی نیز پس از حدیث شماره 

 .۱۸۲پس از حدیث  ۱/۳۴۲روایت کرده است: 
 .۵/۱۸۳مسنداحمد  ،۴۱۱ح  ۱/۲۸۸ ابوداود -٢

لََ�ٰتِ ٱَ�ٰفُِظواْ َ�َ ﴿ -٣ لَٰوةِ ٱوَ  لصَّ ۡ ٱ لصَّ  .]۲۳۸[البقرة:  ﴾َطيٰ وُسۡ ل

                                           



 ٣٧٥  ی فضیلت نمازها) ) در باره۳کتاب الصلوة (باب (

فوق،  ی دادند، آیه ھای شدید کسب و کار، نسبت بدان کمتر اھمیت می گرفتاری
  ).اھمیت نماز وسطی و لزوم محافظت بر آن را مورد تأکید قرار داده است

  ].[این حدیث را احمد و ابوداود روایت کرد ه اند

بلَغه أنَّ يلعَّ بن أيب طالٍب وعبَد اهللا بَن عبَّاٍس اكنـا يقـوالن:  ،وعن مالٍك  )۱۵ـ ( ۶۳۸
بح.  الُة الوُسطى صالُة الصُّ  .)١(طَّأوَ رواه يف املُ الصَّ

بدو خبر رسیده که علی و عبدالله بن  :از مالک روایت است که گوید )۱۵( – ۶۳۸

 ھمان نماز صبح است. )(نماز میانه» صالة الوسطی«گفتند:  می ش عباس
 ].[این حدیث را مالک در مؤطا روایت کرده است 

 .)٢(رواه الرتمذيُّ عن ابِن عبَّاٍس وابِن ُعمَر تعليقاً و )۱۶ـ ( ۶۳۹
به صورت تعلیق  ،ش و ابن عمر عباس و ھمین حدیث را ترمذی از ابن )۱۶( – ۶۳۹

  .روایت کرده است
چنانچه قبًال نیز گفتیم، قول راجح و بھتر ھمان است که گفته شود که مراد  شرح:

رد نماز میانه که در قرآن بر اھمیت آن و لزوم محافظت بر آن، مو(» صالة الوسطى«از 
است، زیرا از یک طرف آن، دو نماز روزانه » نماز عصر«است) ھمان  تأکید قرار گرفته

باشند و  (صبح و ظھر) قرار دارد و از طرف دیگر آن، دو نماز شبانه (مغرب و عشاء) می
 باشد. و جمھور تابعین می ش ھمین نظر اکثر علمای صحابه

آنجا به ثبوت رسیده است،  ج و ھمین قول به طور مستقیم از شخص خود پیامبر

و نیز  ]۶۳۴حدیث شماره  »صالة الوسطى: صالة العرص«فرماید:  می ج که آن حضرت

] و اینکه ۶۳۳[حدیث شماره  »صالة العرص :حبسونا عن صالة الوسطي«فرماید:  می

، نماز ظھر یا نماز صبح گرفته شده، در »صالة الوسطى«بینیم در احادیثی مراد از  می
گردد و این در حالی است که شاید  بر می ش صحابه حقیقت این اقوال به اجتھاد خود

ترمذی نیز این روایت را از ابن عمر و ابن عباس به  ،۲۸ح  ۱/۱۳۹مؤطامالک کتاب صالة الجماعة  -١
 .۱۸۲پس از حدیث  ۱/۳۴۲صورت تعلیقی روایت کرده است:

ت را از ابن عمر و ابن عباس به ین روایز این یترمذ ،۲۸ح  ۱/۱۳۹الجماعة تاب صالة ک مؤطامالک -٢
 .۱۸۲ث یپس از حد ۱/۳۴۲رده است:کت یروا یقیصورت تعل
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ده باشد، از یھا نرس بدان» صالة الوسطى«پیرامون تفسیر  ج احادیث صحیح پیامبر

 اند. ، نماز ظھر یا صبح را گرفته»الوسطى صالة«رو بر اساس اجتھاد خویش مراد از  این
 ج امبریخود پ به ھر حال روایاتی صحیح (در بخاری و مسلم) وجود دارد که شخص

اند و ھمین نیز قول راجح در دیدگاه اکثر  را نماز عصر گرفته» صالة الوسطى«مراد از 
 باشد. علم و دانش می ی داران عرصه اسالمی و طالیه نظران علماء و صاحب

ِ  ،وعن سلمانَ  )۱۷( – ۶۴۰ بِح ا إىل َص دَ َمْن غَ «يقوُل:  ج قال: سمعُت رسوَل ا�َّ الِة الصُّ
وِق غدا برايِة إبْليِ و برايِة اإليماِن،َغدا   .)١(رواه ابُن ماجة». َس َمن َغدا إىل السُّ

شنیدم که فرمود: آن شخصی که  ج خدا گوید: از رسول س سلمان )۱۷( – ۶۴۰
رود او به ھمراه  شود و بامدادان به سوی نماز (به مسجد) می برای نمازصبح بلند می

ھای شیطانی  پرچم ایمان (به جنگ با ھواھای نفسانی و خواھشات حیوانی و وسوسه
روز و رستگار یزدان پیزدان است و قطعًا حزب یرود (و وی از حزب  در طول روز) می

رود، او به ھمراه  و کسی که بامدادن بلند شده (و نماز نخوانده) به بازار میاست) 
ھای شیطانی  به دنبال ھواھای نفسانی و خواھشات حیوانی و وسوسه(پرچم شیطان 

رود (و وی از حزب اھریمن است و قطعًا حزب اھریمن، زیانکار و  در طول روز) می
  ).زیانبار است

 ]یت کرده استماجه روا [این حدیث را ابن

 »:راية«در شبانگاه رفت. » راح«نماز صبح رفت، مقابل  یه سودر بامداد ب :»غدا«
 ای که نصب شود تا مردم آن را ببینند. بیرق، و نشانه ،درفش

وجود دارد » یمونعباس بن م«ی به نام ث فردین حدیو در اسناد ا ۲۲۳۴ح  ۲/۷۵۱ابن ماجه  -١
 د.شمارن یف برمیضع یرا فرد یشتر محدثان و رجال شناسان ویه بک

 

                                           



 

 

 

 

  )۴(باب 
 پیرامون اذان



 

 

 

 اول فصل

مِ رُ كَ قال: ذَ  ،أ�ٍس عن  )۱( – ۶۴۱
ُ
َر وا انلَّاَر وانلَّـاقوَس، فـذكروا ايلهـوَد وانلصـارى، فـأ

. إ. فقال: َر اإلقامَة. قال إسماعيُل: فذَكْرتُه ألِيُّوَب َع األذاَن، وأْن يُوتِ بالٌل أْن �َشفَ  الَّ اإلقامـةَ

 .)١(متفقٌ عليه

منوره آمدند، با ھم جمع  ی گوید: (وقتی که مسلمانان به مدینه س انس )۱( – ۶۴۱
موقع اذان گفته  زدند تا برای نماز جمع شوند، در آن شدند و وقت نماز را تخمین می می

با ھم مشورت و رایزنی کردند، برخی  ش باره اصحاب رو روزی در این شد، از این نمی
م کردن آتش و زنگ، بحث به میان آوردند (تا برای اعال روشن برای اعالم وقت نماز) از

نماز از آن دو استفاده شود) اما یھود و نصاری را به یاد آوردند که این عرف و عادت 
آنھا است (از این جھت، از این کار به خاطر تشبیه با آنھا منصرف شدند. آنگاه در نھایت 

اهللا « ی فرمان داده شد تا کلمات اذان را دوبار تکرار کند (به جز کلمه س امر) به بالل

در آخر اذان، که باید » ال اله االّ اهللا« ی ه باید چھار بار باشد و کلمهکول اذان در ا» اكرب
 یک بار باشد) و نیز به وی دستور داده شد تا کلمات اقامه را یکبار بگوید.

باشد) گوید: ایوب (سختیانی) را از این  اسماعیل بن ابراھیم (که راوی حدیث می

قد قامت «امه را یکبار بگوید، به جز عبارت حدیث باخبر ساختم. وی گفت: کلمات اق

 که باید دو بار گفته شود.» الصلوة
  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

 کنند. زنگ بزرگی که مسیحیان در کلیسا نصب می :»انلاقوس« شرح:

 ی ابوداود حصه ،است یث از بخاری) و لفظ حد۳۷۸-۳ح ( ۱/۲۸۶مسلم  ،۶۰۳ح  ۲/۷۷ یبخار -١
ت نموده یث را روایدوم حد ی ز حصهین یترمذ ،۵۰۸ح  ۱/۳۴۹رده است:کث را نقل یدوم حد

 ،۱۱۹۴ح  ۱/۲۹۰ یدارم ،۷۲۹ح  ۱/۲۴۱ابن ماجه  ،۶۲۷ح  ۲/۳ یینسا ،۱۹۳ح ۱/۳۶۹است: 
 .اند یث پرداختهدوم حد ی ن بزرگواران فقط به نقل حصهیو تمام ا ۳/۱۰۳مسنداحمد 

                                           



 ٣٧٩  ) پیرامون اذان)۴کتاب الصلوة (باب (

ھر ملتی، در ھر عصر و زمانی برای برانگیختن عواطف و احساسات افراد  :»اذان«
خود و دعوت آنھا به وظائف فردی و اجتماعی، شعاری داشته است، این موضوع در 

 شود. تری دیده می دنیای امروز، به صورت گسترده
مسیحیان در گذشته و امروز با نواختن صدای ناموزون ناقوس، پیروان خود را به 

شود  برای این دعوت از شعار اذان استفاده می ،کنند، ولی در اسالم سا دعوت میکلی
 که به مراتب رساتر و مؤثرتر است.

  :در تفسیر نمونه، پیرامون اذان چنین وارد شده است
المنار  ی جذابیت و کشش این شعار اسالمی به قدری است که به قول نویسنده«

شنوند،  تعصب، ھنگامی که اذان اسالمی را میبعضی از مسیحیان م ][شیخ محمد عبده
 کنند. شنوندگان اعتراف می ی به عمق و عظمت و تأثیر آن در روحیه

اند  کند: در یکی از شھرھای مصر، جمعی از نصاری را دیده سپس نامبرده نقل می
 آسمانی را بشنوند. ی که به ھنگام اذان مسلمین، اجتماع کرده تا این نغمه

گردد، با اعالم وحدانیت و  ین رساتر که با نام خدای بزرگ آغاز میچه شعاری از ا
گیرد، و با دعوت به  یگانگی آفریدگار جھان و گواھی به رسالت پیامبر او، اوج می

 پذیرد. رستگاری، فالح، عمل نیک، نماز و یاد خدا پایان می
ھا، موزون،  ، جملهپذیرد پایان می» الله«شود و با نام خدا  شروع می» الله«از نام خدا 

گاه کننده است ،عبارات، کوتاه، محتویات، روشن  ...مضمون سازنده و آ
شھرھای اسالمی  ی صدای اذان که به ھنگام نماز در مواقع مختلف از مأذنه

بخش استقالل و عظمت،  شود، مانند ندای آزادی و نسیم حیات افکن می طنین
بر جان بدخواھان رعشه و اضطراب  دھد و ھای مسلمانان راستین را نوازش می گوش

 افکند و یکی از رموز بقای اسالم است. می
به نام گالدستون، [شاھد این گفتار، اعتراف صریح یکی از رجال معروف انگلستان 

ز از سیاستمداران طراز اول انگلیس در عصر خویش بوده] است که در برابر جمعی ا
ھا بلند است،  در مأذنه ج ه نام محمدتا ھنگامی ک«داشت:  مسیحیان چنین اظھار می

ھای سیاست ما  پایه ،کعبه پابرجا و قرآن رھنما و پیشوای مسلمانان است، امکان ندارد
 ..».ھای اسالمی، استوار و برقرار بماند در سرزمین
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طور که باطن اذان و محتویات آن زیبا است، باید کاری کرد که  بدیھی است، ھمان
به نامطلوبی ظاھر آن خوب ادا شود، نه این که حسن باطنی به صورتی زیبا و صدای 

 .)١(پایمال گردد
از مکه به سوی مدینه ھجرت کرد، مردم چنین عادت  ج وقتی پیامبر :آغاز اذان

خواست  می ج شدند، اما پیامبر داشتند که وقت نماز، خود به خود در مسجد حاضر می
مردم در یک وقت  ی  باشد که ھمهآوری مسلمانان  چنین اعالن خاّصی، جھت جمع
 بتوانند خود را به مسجد برسانند.

جھت این امرمشوره طلبیدند، یکی گفت: برای اعالم  ،ش رو چون از صحابه از این
وقت نماز، زنگی مانند زنگ نصاری پیدا کنیم و در وقت نماز، زنگ بزنیم تا مردم برای 

پور یھودیان را در این امر مورد یششیپوری را ھمانند  :نماز جمع شوند. دیگری گفت
 استفاده قرار دھیم تا مردم به محض شنیدن آن در مسجد حاضرشوند.

واقع  ج شعار نصاری و بوق شعار یھودیان بود، مورد پسند پیامبر اما چون زنگ
 را رد فرمود تا مشابھت با آنھا پیدا نشود.ھردو  نشد و

 انی بلند، آتشی روشن کنیم تا مردمشخصی دیگر گفت: باید به وقت ھر نماز در مک
ھا  آن را دیده و جھت ادای نماز بشتابند. چون آتش افروختن، رسم و عادت مجوسی

 بود، این پیشنھاد را ھم نپذیرفت.
به ھر حال جلسه به پایان رسید و چیزی در این مورد به تصویب نرسید، در ھمین 

ای کلمات اذان و اقامه  دید که فرشتهخوابی را » س عبدالله بن زید بن عبد ربه«روزھا، 
تعریف  ج خوابش را به آن حضرت ،س دھد. چون عبدالله بن زید را به او تعلیم می

 می فرماید: این خواب حق و راست است، یعنی از جانب خداوند ج کند، پیامبر می
به عبد الله  ج است و از القائات نفسانی و شیطانی پاک و منزه است. سپس آن حضرت

بیاموزد تا اذان دھد، زیرا صدای او  س دستور داد که این کلمات را به بالل س ن زیدب
سپس اذان یکی از شعائر بزرگ اسالمی و عالمت و شعاری  .از تو بلندتر و رساتر است

 خاص، برای مسلمانان قرار گرفت.

 .۵۵۰ – ۵۴۹صص  ۴تفسیر نمونه ج  -١

 

                                           



 ٣٨١  ) پیرامون اذان)۴کتاب الصلوة (باب (

َّ  ،وعن أيب َ�ُْذوَرةَ  )۲( – ۶۴۲ ىق يلَعَ
ْ
ِ قال: أل ذيَن هـَو بنفِسـه. فقـاَل:  ج رسوُل ا�َّ

ْ
اتلَّـأ

» 
َّ
، أشـهُد أْن ال �َ إال ُ  ا�َّ

َّ
ُ أ�رُب، اهللا أ�رب. أْشـَهُد أْن ال �َ إال ُ أ�رُب، ا�َّ ُ أ�رُب، ا�َّ قُْل: ا�َّ

، أشهُد أنَّ �مداً رسوُل اهللا. ثمَّ �َ  ِ داً رَسوُل ا�َّ . أشهُد أنَّ �مَّ ُ أْن ال �َ وُد فتقوُل: أشهُد عُ ا�َّ
. يَحَّ  ِ . أشهُد أنَّ �مداً رسوُل اهللا، أشهُد أنَّ �مداً رسوُل ا�َّ ُ  ا�َّ

َّ
، أشهُد أْن ال �َ إال ُ  ا�َّ

َّ
إال

ُ أ�ـرُب. ال �َ  ُ أ�رُب، ا�َّ الِة، يحَّ ىلع الصالة. يَحَّ ىلع الَفالِح، يحَّ ىلع الَفالِح. ا�َّ ىلع الصَّ
 ُ  .)١(مسلم رواه». إال ا�َّ

 اذان را به من آموزش داد و فرمود: ج گوید: خود پیامبر س ابو حمذورة )۲( - ۶۴۲

  اهللا اكرب، اهللا اكرب، اهللا اكرب، اهللا اكرب، :بگو
ّ

 اهللا، أشهد أن ال اهل اال
ّ

أشهد أن ال اهل اال
، سپس دوباره ھمین را بگو: اهللا، أشهد أن �مداً رسول اهللا، أشهد أن �مداً رسول اهللا

 اهللا، أشهد أن �مداً رسول اهللا، أشهد أن �مداً 
ّ

 اهللا، أشهد أن ال اهل اال
ّ

أشهد أن ال اهل اال
اهللا اكرب،  ىح ىلع الفالح، ىح ىلع الفالح، ،ىح ىلع الصلوة ،رسول اهللا،، ىح ىلع الصلوة

 اهللا.
ّ

 اهللا اكرب، ال اهل اال
  ].رده است[این حدیث را مسلم روایت ک

رار شده است و کدو مرتبه ت» برکالله و ا«ی  ح مسلم واژهی) و در صح۳۷۶-۶ح ( ۱/۲۸۷مسلم  -١
 .۷۰۸ح  ۱/۲۳۴ابن ماجه  ،۶۳۲ح ۲/۵ یینسا ،۵۰۳ح  ۱/۳۴۳ث از ابوداود است:یلفظ حد

 

                                           





 

 

 

 دوم فصل

تِ� َمـَمـ جقـال: اكَن األذاُن ىلع عهـِد رسـوِل اهللا  ،عن ابن عمـرَ  )۳( – ۶۴۳ ت�، رَّ رَّ
ًة مَ واإلقامُة مَ  ًة؛ غَ� �نَّه اكَن يقوُل: قْد قامَ رَّ قد قامـِت الصـالة. رواه ابـوداود، ِت الصالُة، رَّ

، وادلار�ُّ   .)١(والنسايئُّ
این طور بود که  ج گوید: اذان در زمان پیامبر ـ بـ ابن عمر  )۳( – ۶۴۳

در آغاز اذان که باید » اهللا اكرب« ی کردند (به جز کلمه کلمات آن را دوبار تکرار می

 اهللا« ی چھار بار باشد و کلمه
ّ

آن که باید یک بار باشد) و کلمات در پایان  »ال اهل اال

را دو بار تکرار » قد قامت الصلوة« گفتند، به جز اینکه مؤذن لفظ اقامه را یکبار می
 کرد. می

 ].اند [این حدیث را ابوداود، نسائی و دارمی روایت کرده

ِ  ج أنَّ انليبَّ  :وعن أيب �ذوَرةَ  )۴( – ۶۴۴ بَع واإلقامَة َسـرْشَة لكمًة، سَع عَ علَّمُه األذاَن �
، وابن ماجةعرشَة لكمًة.  ، والدارميُّ ، والرتمذي، وابوداود، والنّسائيُّ  .)٢(رواه أمحدُ

کلمات اذان را به تعداد  ج روایت است که پیامبر س از ابومحذوره )۴( – ۶۴۴
 نوزده کلمه، و کلمات اقامه را به تعداد ھفده کلمه به او آموزش داد.

 ].اند ماجه روایت کرده ترمذی، ابوداود، نسائی، دارمی و ابن[این حدیث را احمد، 
اذان با ترجیع (دو بار تکرار شھادتین با صدای بلند، پس از دو  ی نوزده کلمه شرح:

 ـ اهللا اكرب ۴ ـ اهللا اكرب ۳ ـ اهللا اكرب ۲ ـ اهللا اكرب ۱ :بار گفتن آنھا با صدای آھسته) عبارتند از

ـ أشهد  ۸ ـ أشهد أن حممداً رسول اهللا ۷ ـ أشهد أن ال اله االّ اهللا ۶ هللاـ أشهد أن ال اله االّ ا ۵

ـ أشهد أن ال اله  ۱۰ ـ (دو باره تكرار شهادتني:) أشهد أن ال اله االّ اهللا ۹ أن حممداً رسول اهللا

 .۲/۸۵مسنداحمد  ،۱۱۹۳ح  ۱/۲۹۰دارمی  ،۶۲۸ح ۲/۳نسایی  ،۵۱۰ح  ۱/۳۵۰ابوداود  -١
و قال:  ۱۹۲ح  ۱/۳۶۷ترمذی  ،احمد بن حنبل فقط اذان را ذکر کرده است ،۳/۴۰۹مسنداحمد  -٢

دارمی  ،۷۰۹ح ۱/۲۳۵، ابن ماجه ۶۳۰ح  ۲/۴نسایی  ،۵۰۲ح  ۱/۳۴۲ابوداود  ،حسن صحیح
 .۱۱۹۷ح  ۱/۲۹۲
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حی علی  ـ ۱۳ .ـ أشهد أن حممداً رسول اهللا ۱۲ ـ أشهد أن حممداً رسول اهللا ۱۱ االّ اهللا

  ـ اهللا اكرب ۱۷  حی عيل الفالح ـ ۱۶ حی علی الفالح ـ ۱۵  حی علی الصلوة ـ ۱۴ الصلوة

 ـ ال اله االّ اهللا. ۱۹  اهللا اكرب ـ۱۸

قد قامت « ی شود و واژه شھادت دوبار تکرار نمی ی در اقامه نیز چون چھار کلمه
 رسد. شود، مجموع کلمات آن، به ھفده کلمه می دو بار تکرار می» الصلوة

َم َسـمَ ِلّْمـ� ُسـنََّة األذاِن، قـاَل: �َ عَ  !قال: قلُت: يا رسوَل اهللا ،وعنه )۵( – ۶۴۵ َح ُمقـدَّ
ُ أ�رب، ترفُع بهـا صـوتََك. ثـمَّ تقـوُل: «رأسِه. قال:  ُ أ�رُب، ا�َّ ُ أ�رُب، ا�َّ ُ أ�رُب، ا�َّ تقوُل: ا�َّ

 
َّ
، أشهُد أْن ال �َ إال ُ  ا�َّ

َّ
، أشهُد أنَّ �مداً أشهُد أْن ال �َ إال ِ . أشهُد أنَّ �مداً رسوُل ا�َّ ُ ا�َّ

 
َ

، خت ِ ، أشهُد أن ُع صوتَك بالشَّ ر�َ ِفُض بها صوتََك. ثمَّ تَ رسوُل ا�َّ ُ  ا�َّ
َّ
هادِة: أشهُد أْن ال �َ إال

، أشهُد أنَّ �مداً رسوُل اهللا. يَحَّ  ِ . أشهُد أنَّ �مداً رسوُل ا�َّ ُ  ا�َّ
َّ
 ىلع الصـالِة، يحَّ ال � إال

بِح، قلَت:  ـأىلع الصالة. يَحَّ ىلع الَفالح، يحَّ ىلع الَفالح. فإْن اكَن صالُة الصُّ الُة خـٌ� لصَّ
ُ لصَّ أمَن انلَّوِم،   ا�َّ

َّ
ُ أ�رُب. ال �َ إال ُ أ�رُب، ا�َّ  .)١(رواه ابوداود». الُة خٌ� مَن انلوِم. ا�َّ

! به من ج خدا گفتم: ای رسولج  خدا گوید: به رسولس  ابو محذوره )۵( – ۶۴۵
گفتن اذان را بیاموزید. ایشان دستی بر پیشانی من کشیدند و  ی روش و طریقه

در وقت گفتن این کلمات، صدایت اهللا اكرب اهللا اكرب، اهللا اكرب اهللا اكرب، فرمودند: بگو: 

 اهللا، را بلند و رسا دار. سپس بگو: 
ّ

 اهللا، أشهد أن أشهد أن ال � اال
ّ

أشهد أن ال � اال
. در وقت گفتن این کلمات صدای خویش را �مداً رسول اهللا، أشهد أن �مداً رسول اهللا

 آھسته دار. سپس دوباره با صدای بلند بگو: 
ّ

 اهللا، أشهد أن ال � اال
ّ

أشهد أن ال � اال
ىح ىلع الصلوة، ىح ىلع  اهللا، أشهد أن �مداً رسول اهللا، أشهد أن �مداً رسول اهللا،

پس از  ،گفتی و اگر برای نماز صبح اذان میالصلوة، ىح ىلع الفالح، ىح ىلع الفالح، 

هللا اهللا اكرب ا« ،»الصلوة خري من النوم« ،»الصلوة خ� من انلوم« :بگو »ىح ىلع الفالح«

 اهللا« ،»اكرب
ّ

 .»ال اهل اال
  ].[این حدیث را ابوداود روایت کرده است

 .۶۳۳ح ۲/۷ یینسا ،۵۰۰ح۱/۳۴۰ابوداود  -١

 

                                           



 ٣٨٥  ) پیرامون اذان)۴کتاب الصلوة (باب (

بودن  نظران فقھی و دینی، با ھمدیگر پیرامون مستحب علماء و صاحب شرح:
 نظر دارند. در اذان اختالف» ترجیع«

عبارت است از دو بار تکرار شھادتین با صدای بلند، پس از دو بار گفتن  :»ترجیع«
» ترجیع«بن حنبل بر این باورند که آن با صدای آھسته. امام ابوحنیفه و امام احمد 

 باشد. ، پس در نزد این بزرگان، کلمات اذان به تعداد پانزده کلمه میسنت نیست
در اذان سنت است، » ترجیع«و امام مالک معتقدند که  ولی در مقابل، امام شافعی

الله «ایشان به گفتن دو بار کلمه است، چرا که  ۱۷البته کلمات اذان در نزد امام مالک 
در اول » الله اکبر«بار  شافعی به گفتن چھاردر اول اذان قائل است. ولی امام  »اکبر

کلمه  ۱۹باشد، بنابراین کلمات اذان در نزد امام شافعی عبارت از  اذان قائل می
 باشد. می

و  ،۶۴۳و حدیث شماره  ۶۴۱دالئل احناف و حنابله عبارتند از: حدیث شماره 
که در آن آمده که فرشته، اذان را  )۶۵۰شماره ( س حدیث عبدالله بن زید بن عبدربه

با پانزده کلمه بدو تعلیم داد و چنانچه معلوم است، مشروعیت اذان نیز از ھمان خواب 
 صورت گرفته است. ،س عبدالله بن زید

اند که در  استدالل کرده س حضرت بالل ج و نیز به اذان مؤذن اصلی پیامبر
، ذکری از ترجیع نیست، و نیز در اذان بحث به میان آمده س ه از اذان باللکروایاتی 

 باشد. بود، ذکری از ترجیع نمی ج که مؤذن دیگر پیامبر س عبدالله بن مکتوم
جویند که پیرامون شنیدن  و ھمچنین احناف و حنابله به احادیثی استدالل می

که در آنھا ذکری از ترجیع به  )۶۵۸اذان و اجابت آن وارد شده است (از قبیل حدیث 
 س میان نیامده است. و امام شافعی و امام مالک در اثبات ترجیع به حدیث ابومحذوره

چنین  س اند و احناف و حنابله به حدیث ابومحذوره استدالل کرده )۶۴۵و  ۶۴۲(ح 
کند، نه  صرفًا بر تعلیم و آموزش داللت می س اند که حدیث ابومحذوره پاسخ داده

 شود.  فھمیده می س یع. چنانچه از شأن ورود حدیث ابومحذورهتشر
در میان علماء اختالف  در باب گفتن کلمات اقامه نیز، بر اساس روایات رسیده

تا که ھمان کلمات اذان است و  ۱۵تا است،  ۱۷وجود دارد، در نزد احناف کلمات اقامه 

کلمات  ی امام شافعی، ھمه .»قد قامت الصلوة«دوتای دیگر عبارتند از: دو بار گفتن 

اشهد ان «یک بار  »اهللا اكرب«داند، به این ترتیب که دوبار گفتن  اقامه را یازده کلمه می
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 اهللا
ّ

ىح «یک بار » ىح ىلع الصلوة«یک بار  »اشهد ان �مداً رسول اهللا«یک بار »ال اهل اال
 اهللا«و یک بار» اهللا اكرب«دوبار  »قد قامت الصلوة«دوبار » ىلع الفالح

ّ
و امام  »ال اهل اال

را نیز یک  »قد قامت الصلوة«داند و ایشان گفتن  مالک کلمات اقامه را ده کلمه می
باشد چرا  داند. با این وجود، این اختالف در اصل مبتنی بر اختالف روایات می مرتبه می

و علم و دانش  ی که در این باب روایات مختلف است و ھر کدام از این بزرگان عرصه
بدیشان رسیده  ش و صحابه ج فقاھت و درایت، به احادیث و روایاتی که از پیامبر

 اند. است، چنگ زده
) (که در آن ترجیع ذکر شده س به ھر حال باید گفت که: در جواز اذان ابومحذوره

ای نیست و در باب اذان، حقیقت ھمان است که حضرت شاه ولی الله  نیز شک و شبھه
 ه: بیان فرموده است ک

 »ھای مختلف قرآن است. اختالف در کلمات اذان و اقامه، مانند اختالف در قرائت«
ساز  آفرین و بحران با این وجود، اختالف در کلمات اذان، اختالفی بزرگ و چالش

نیست، بلکه احناف و حنابله معتقدند که در اذان بھتر است ترجیع نباشد، و شوافع و 
 ترجیع باشد، و اختالف صرفًا در اولی و عدم اولی است ھا معتقدند که بھتر است مالکی

نه در حرمت و حّلت. پس نباید مسلمانان این مسئله را دستاویزی برای اختالفات و 
و یا  ھای لفظی و فیزیکی در میان خویش قرار دھند و از کاه،کوه بسازند کشمکش

 خدای ناکرده به فکر این باشند تا کوه را کاه بگردانند.

ِ  ،وعن باللٍ  )۶( – ۶۴۶ ـ« :جقال: قال يل رسوُل ا�َّ َ�نَّ يف يشٍء مَن الصَّ  وَ لَ ال ُ�ثَِوّ
َّ
اِت إال

: أبو إرسائيلَ الـراوي لـيسَ هـو ». يف صالِة الفجر ، وابن ماجة. وقال الرتمذيُّ رواه الرتمذيُّ

 .)١(بذاكَ القويِّ عندَ أهلِ احلديث

گفتن (تثویب  !بالل :من فرمودخطاب به  ج گوید: پیامبرس  بالل )۶( – ۶۴۶

گانه، به جز در اذان  را در اذاِن ھیچ یک از نمازھای فرض پنج») الصلوة خ� من انلوم«
 صبح نگوی.

عند اھل  یالقو کس ھو بذایل بن اسحاق لیل، اسماعیو قال: ابواسرائ ۱۹۸ح  ۱/۳۷۸ یترمذ -١
أن أثوب يف  ج أمرين رسول اهللا«با این لفظ روایت کرده است:  ۷۱۵ح  ۱/۲۳۷ابن ماجه  ،ثیالحد

 .العشاءهناين أن أثوب يف و الفجر

 

                                           



 ٣٨٧  ) پیرامون اذان)۴کتاب الصلوة (باب (

و ترمذی گفته: ابواسرائیل که  .اند ماجه روایت کرده [این حدیث را ترمذی و ابن
  ].باشد، در نزد محدثین قوی نیست راوی این حدیث می

رجعت و برگشت و بلندکردن صدای «ثاب به معنای  در لغت از :»اتلثو�ب« شرح:
است. و چون در نماز صبح، مؤذن برای » برای فراخواندن مردم به سوی نمازمؤذن 

الصلوة خ� من «گرداند و با گفتن  بیدارکردن مردم از خواب، صدا و آواز خود را بلند می
 گویند.  خواند، بدان، تثویب می آنان را به سوی نماز فرا می» انلوم

شود که مشروعیت تثویب، فقط در اذان صبح است، چون  از این حدیث معلوم می
اند، اما اذان دیگر نمازھا، برای اعالم دخول  برای بیدارکردن کسانی است که خوابیده

 وقت و فراخواندن مردم به نماز است.

ِ  :برٍ وعن جا )۷( – ۶۴۷ ـْل، و�ذا أ�َ رَتَ إذا أذَّنْـَت �َ «قال بلـالٍل:  ج أنَّ رسوَل ا�َّ ْمـَت سَّ
ارُِب من رُشْ ْر، واجَعْل ما بَ� أذانَِك و�قامِتَك قَ دُ فاحْ   اآللِكُ مْن أ�ِله، والشَّ

ُ
ه، �ِ ْدَر ما يَفُرغ

فُه رواه  .»وِ� رَ وُموا حىت تَ قُ ، وال �َ هِ تِ والُمعترِصُ إذا دخَل لقضاِء حاجَ  ، وقال: ال نعرِ الرتمذيُّ

 .)١(م، وهو إسنادٌ جمهولإالَّ منْ حديثِ عبدِ املُنعِ 

فرمود: ھرگاه اذان گفتی به  س به بالل ج خدا رسول :گوید س جابر )۷( – ۶۴۷
تأّنی و نرمی و آھستگی و توقف میان کلمات، اذان بگو. (زیرا اذان برای خبردادن از 

در بیرون مسجد ھستند و ھر قدر بیشتر طول بکشد، ه کوقت نماز، برای مردمی است 
دھد تا برای نماز حاضر شوند) و چون خواستی برای نماز  بیشتر مھلت به مردم می

اقامه و تکبیر گویی، شتاب کن و آن را سریع و روان بگو (چون گفتن اقامه برای مردم 
نماز  ی قامهخواھند ھر چه زودتر ا حاضر در مسجد است و مردم حاضر در مسجد می

  ).گفته شود و از نماز فارغ شوند و به کار و زندگی خود برسند
ای فاصله قرار بده تا شخصی که مشغول  خویش، به اندازه ی و میان اذان و اقامه

خوردن غذا است از غذا خوردن، و آنکه مشغول نوشیدن آب است از نوشیدن آب فارغ 
 جت خود را برآورد.شود، و کسی که نیاز به قضای حاجت دارد حا

 .اسناده مجھول یو قال: ف ۱۹۵ح  ۱/۳۷۳ ترمذی -١
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خویش به  ی مشاھده کرد که لحظاتی قبل از اینکه از حجره ج (و چون آن حضرت
نماز  ی امهشوند و منتظر برای اق از جای خود بلند می ش مسجد تشریف بیاورد، صحابه

 اید از جای خود بر نخیزید. و تا وقتی که مرا ندیده :)ایستادند، فرمود می
یت کرده و گفته است: این حدیث ضعیف است، برای [این حدیث را ترمذی روا

  ].ایم، و اسناد این حدیث نیز مجھول است اینکه آن ر ابه جز روایت عبدالمنعم نیافته

 .با تاّنی و آھستگی و توقف میان کلمات اذان بگو :»فرتّسل« شرح: 

 در گفتن اقامه، شتاب کن. :»فاحدر«

شود که الزم  از این بخش حدیث، معلوم می »:�قامتك قدر ما...و ل ب� أذانكواجع«
ای که شخص بتواند خود را برای نماز و حضور در  است بین اذان و اقامه به اندازه

مسجد حاضرکند، فاصله وجود داشته باشد، چرا که در غیر این صورت، غرض از گفتن 
د و و در حقیقت ھیچ ح .رود شدن برای نماز است، از بین می اذان که ھمان آماده

ای  بین اذان و اقامه، به اندازه ی معینی برای این فاصله تعیین نشده، لذا فاصله ی اندازه
 باشد که نمازگزاران بتوانند به راحتی به جماعت برسند.

توان در دو چیز خالصه  فلسفه و حکمت این منع را می »:و ال تقوموا حيت ترو�«
 کرد: 
ھا بود، از فرط شرم و حیا و  انسان ترین ترین و ساده چون متواضع ج پیامبر -۱

ھا  ایشان ھمانند عجم یخواست که بندگان خدا در جلو تواضع و فروتنی، نمی
 و بیگانگان صف بسته و در انتظار ایشان بایستند.

آنھا  ج و چون ایستادن و منتظرماندن، باعث تکلیف و اذیت و آزار بود، پیامبر -۲
رخی اوقات ممکن بود به دالیلی آن فرمود، چرا که ب را از این کار منع می

تأخیر کنند و ایستادن و منتظرماندن مردم، باعث اذیت و آزار آنھا  ج حضرت
ھمواره مبنای کار خویش را بر آسانگیری و رفع عسر و  ج شود، و چون پیامبر

ر و تخفیف و سھولت و یسیجانب ت داد و پیوسته حرج از بندگان قرار می
داد، از  گیری ترجیح می شدید و تعسیر و حرج و سختگیری را بر جانب ت آسان

را از این کار منع فرمود تا موجبات اذیت و آزار آنھا فراھم  س صحابه رو این
 نشود.

 



 ٣٨٩  ) پیرامون اذان)۴کتاب الصلوة (باب (

دايئِّ  )۸( – ۶۴۸ أن أِذّْن يف صالِة : «جَر� رسوُل اهللا قال: أمَ  ،وعن ز�اِد بِن احلارِث الصُّ
: يُقيِ أذَّنُْت. فأراَد بِالٌل أْن فَ » الفجرِ  ِ َمـْن أذََّن و إنَّ أخا ُصـداٍء قـْد أذََّن،«َم، فقال رسوُل ا�َّ
، وابوداود، وابن ماجة .»يمُ فهَو يُقِ   .)١(رواه الرتمذيُّ

به من فرمان داد تا  ج خدا گوید: روزی رسول س زیاد بن حارث صدائی )۸( – ۶۴۸
من نیز بر حسب فرمان ایشان، اذان گفتم. (چون وقت  .برای نماز صبح، اذان گویم

برادر صدائی  :فرمود ج خواست تا اقامه گوید؛ پیامبر س خواندن نماز فرا رسید) بالل
 اذان گفته، و ھر آنکه اذان گوید، اقامه را نیز باید او بگوید. 

  ].اند ماجه روایت کرده و ابن [این حدیث را ترمذی، ابوداود

 ،۵۱۴ح  ۱/۳۵۲ف قرار داده است، ابوداود یث را ضعین حدیا یو ترمذ ۱۹۹ح  ۱/۳۸۳ یترمذ -١
 .۴/۱۶۹، مسنداحمد ۷۱۷ح  ۱/۲۳۷ابن ماجه 

 

                                           





 

 

 

 سوم فصل

وَن يَّنُ ـحَ تَ يَ ِمعوَن �َ تَ وا املدينَة َ� ِدمُ وَن حَ� قَ مُ قال: اكَن الُمسلِ  ،عن ابن ُعمرَ  )۹( – ۶۴۹
 ِ ِ إوا يوماً يف ذلَك، فقال بعُضهم: مُ لَكَّ تَ الِة، وليَس يُنادي بها أحٌد، �َ لصَّ ل

َّ
ذوا مثـَل نـاقوِس خت

ًال يُنـادي ُجـوَن رَ وقاَل بعُضهم: قَْرناً مثَل قْرن ايلهـوِد. فقـاَل عمـُر: أو ال تَبَعثُـانلَّصارى. 
الة !يا بالُل : «جفقال رسوُل اهللا  ؟الةالصَّ بِ   .)١(متفقٌ عليه .»ُ�ْم فناِد بالصَّ

گوید: در ابتدا چون مسلمانان، مکه را به مقصد  ـ بـ ابن عمر  )۹( – ۶۴۹
شدند و وقت نماز را  منوره آمدند، با ھم جمع می ی مدینهمدینه ترک کردند و به 

شد. پیرامون این مسئله روزی  برای نماز، اذان گفته نمی زدند و در آن زمان تخمین می
شدن برای نماز، به  با ھم به مشورت و رایزنی پرداختند (تا برای جمع ش اصحاب

وقت نماز، زنگ بزرگی بسان  ای مطلوب و دلخواه برسند) برخی گفتند: برای اعالم ایده
د، و برخی دیگر گفتند: در این زمینه، یزنگ بزرگ کلیسای مسیحیان به کار گیر

شیپوری ھمانند شیپور یھودیان مورد استفاده قرار دھید (تا مانند ایشان، مردم را به 
  ).مسجد و عبادت خدا فرا خوانیم و آنھا را از وقت نماز باخبر سازیم

فرستید تا با صدای بلند  چرا یک نفر را نمی :گفت س حضرت عمر در اینجا بود که

فرمود: ای  ج پیامبر») الصلوة جامعة«و رسا مردم را به نماز فرا خواند؟ (و بگوید: 

نیز در ابتدای  س و بالل(و بانگ نماز کن و مردم را برای نماز فراخوان  بلند شو !بالل

، مردم را به سوی نماز دعوت »ة جامعةالصلو«امر، قبل از تشریع کلمات اذان، به 
  ).کرد می

  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

 .شیپور :»قَرن«زدند.  وقت نماز را تخمین می »:يتحّينون«

ّه )۱۰( – ۶۵۰
ِ بن ز�ِد بن عبِد ر�ِ ا أمَر رسـوُل اهللا  ،وعن عبد ا�َّ بانلَّـاقوِس  جقال: لمَّ

ِ رْضََب به يُعَمُل يِلُ  الة، طاَف يب وأنا نائٌِم رجٌل �ِمُل ناقوساً يف يِده، فقلُت: ل لنَّاس جلمع الصَّ

 ،۱ح۲/۲ یینسا ،۱۹۰ح  ۱/۳۶۲ یترمذ ،)۳۷۷-۱ح (۱/۲۸۵مسلم  ،۶۰۴ح ۲/۷۷ بخاری -١
 .۲/۱۴۸مسنداحمد 
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فَال أدُ قلُت: نَدعُ  ؟ُع بهصنَ قال: وما تَ  ؟يُع انلَّاقوَس أتَبِ  !يا عبَد اهللا
َ
لَُّك و به إىل الصالِة. قاَل: أ

ُ أ�رُب، إىل آخره، و�ذا اإلقامة  ؟ىلع ما ُهَو خٌ� مْن ذلَك  فقلُت هل: بَ�. قال: فقال: تقوُل: ا�َّ
ا أصبَ  ، فُقْم  إنَّها لُرْؤ�ا حّق «تُه بما رأيُت. فقال: ، فأخرَبْ جيُت رسوَل اهللا حُت، أتَ فلمَّ ُ إْن شاَء ا�َّ

ِق عليه ما رأيت فليُؤَِذُّن به، فإنَّه أنْدى َص 
ْ
مُت مع بِـالٍل، فجعلـُت قُ �َ  ».نَك وتاً مِ مَع بالٍل، فأل

قيِه عليه و�ُؤَِذُّن به. قال: فَ 
ْ
ل
ُ
رُّ رِداَءه يقوُل: َج َ�ُ رَ خَ َع بذلَك عمُر بن اخلطاب، وهو يف بيته، فَ مِ سَ أ

رَِي. فقـال رسـوُل اهللا  !يا رسوَل اهللا
ُ
». احلمـدُ  ِ�ِّ «: جواذلي بعثَك باحلِقّ لقْد رأيُت مثَل ما أ

ـرواه ابوداود، والدار : هـذا حـديثٌ  رِ ذكِ مي، وابن ماجة؛ إالَّ أنَّـه مل يُ . وقـال الرتمـذيُّ اإلقامـةَ

، لكنَّه مل يُ  ِّ صحيحٌ  .)١(حْ قصةَ الناقوسرصُ

خواست تا فرمان ج  گوید: چون پیامبرس  عبد الله بن زید بن عبدربه )۱۰( – ۶۵۰
شود تا به برای ادای آن، ناقوسی ساخته  شدن مردم دھد که ھنگام نماز و برای جمع

گاه سازند، شبی در خواب  ی ذریعه آن، مردم را برای نماز جماعت دعوت دھند و آ
گشت  و ناقوسی در دست داشت، به دورم می )دیدم که مردی (که دو لباس سبز بر تن

فروشی؟ گفت:  آیا این ناقوس را می !خدا ی بدو گفتم: ای بنده .کرد و از کنارم عبور می
خوانیم. گفت: آیا تو را به  با آن مردم را به نماز فرا می :فتمبا آن چه کار داری؟ گ

 اهللا« :بگو :گفت .چیزی بھتر از آن راھنمایی نکنم؟ گفتم: چرا، حتمًا این کار را بکن

 اهللا ،اهللا اكرب اهللا اكرب(» اكرب
ّ

 )تا آخر اذان ....أشهد أن ال � اال
 داد.و نیز بسان اذان، کلمات اقامه را به من آموزش 

رفتم و  ج خدا چون صبح شد و از خواب بیدار شدم، نزد رسول :گوید س عبدالله
ن رؤیا یالله، ا ان شاء :فرمود ج آنچه را در خواب دیده بودم برایش بازگو کردم. پیامبر

در کنار بالل بایست و  :به من دستور داد و فرمود ج سپس پیامبر .حق است )(خواب
ای، بیاموز تا در اذان بگوید، زیرا صدای او از صدای  بدو این کلمات را که در خواب دیده

 تو بلندتر و رساتر است.
ایستادم و آن کلمات را به او  س در کنار بالل ج خدا من نیز بر حسب فرمان رسول

 برد. تلقین نمودم و او نیز آنھا را در اذان به کار می

 .۴/۴۳مسنداحمد  ،۱۱۸۷ح  ۱/۲۸۶ یدارم ،۷۰۶ح  ۱/۲۳۲ابن ماجه  ،۴۹۹ح  ۱/۳۳۷ ابوداود -١

 

                                           



 ٣٩٣  ) پیرامون اذان)۴کتاب الصلوة (باب (

شنید،  س کلمات اذان را از دھان بالل س چون عمر بن خطاب :گوید س داللهعب
به محض شنیدن آن، فورًا با عجله و شتاب در حالی که ردائش از پشت سر بر روی 

حاضر شد و گفت: ای  ج خورد، از خانه بیرون آمد و خدمت آن حضرت زمین کش می
دین حق مبعوث کرده است، من  ! سوگند به آن ذاتی که تو را با آئین وج خدا رسول

ام و کلماتی بسان کلمات اذان، به من نیز  دیده س نیز بسان خواب عبدالله بن زید
 تعلیم داده شده است.

حمد » فلله احلمد« :حمد و ستایش خدا را به جای آورد و فرمود ج خدا آنگاه رسول
 .و ستایش از آن خداست

آن » اقامه«ماجه نیز بدون ذکر  و ابن .اند کرده[این حدیث را ابوداود و دارمی روایت 
البته ترمذی به  .این حدیث، حدیثی صحیح است :و ترمذی گفته .را روایت نموده است

  ].ای نکرده است ناقوس اشاره ی قصه

 ألیعنی این خواب، حق و درست است و از جانب خداوند  »:إنه لرؤ�ا حق« شرح:
 ، پاک و منزه است.است، و از القائات نفسانی و شیطانی

شود، اما به سبب تقریر و  گر چه از رؤیا و الھام صالحه، حکم یقینی ثابت نمی 
به  ج خدا و رسول ،قرار گرفت» وحی جلی« ی این خواب به منزله ج تصدیق و تأیید پیامبر

 مردم دستور داد که به ھمین الفاظ و کلمات اذان گویند.

بنا به تعلیق و یا شک و » ان شاء اهللا« ی در اینجا جمله :»لرؤ�ا حق إن شاء اهللا«
 تردید در مسئله نیست، بلکه جھت تبرک و تأّدب است. 

 بسیار خوش آوازتر و صدایش بسیار بلندتر و رساتر است. »:اَندی صوتاً «

ِ  ججُت مع انليِبّ رَ قال: خَ  ،وعن أيب بْ�رةَ  )۱۱( – ۶۵۱ ـبِح، فـاكَن ال يمـرُّ ل َصالِة الصُّ
 ناداه بِ 

َّ
كُه بِ الة، أو حَ الصَّ برجٍل إال  .)١(رواه ابوداوده. جلِ رِ رَّ

برای خواندن نماز صبح بیرون  ج ھمراه با پیامبر :گویدس  ابوبکرة )۱۱( – ۶۵۱
مگر اینکه او را به سوی نماز دعوت  کرد، از کنار ھیچ مردی عبور نمی ج رفتم و پیامبر

داد (تا برای نماز بیدار  جنبانید و تکان می خواند و یا با پایش آن را می کرد و فرا می می
 شود و آمادگی نماید). 

 .۱۲۶۴ح ۲/۴۹ابوداود  -١
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  ].[این حدیث را ابوداود روایت کرده است

ِ  ،وعن مالٍك  )۱۲( – ۶۵۲ ـبح. فوجـَده نائمـاً. بلَغه أنَّ املؤَِذَّن جاَء عمَر يُؤِْذنُه ل َصالِة الصُّ
الُة خٌ� مَن انلَّوِم، فأمَرُه عمُر أْن �علَها يف نِداِء الصبح. أفقاَل:  طَّألصَّ  .)١(رواه يف املُوَ

بدو خبر رسیده که مؤذن (پس از گفتن  :از مالک روایت است که گوید )۱۲( – ۶۵۲
برایش وقت نماز را اعالم نماید، آمد تا وی را به نماز فرا خواند، و  س اذان) پیش عمر

الصالة خ� من «گفت:  با صدای بلند و رسا ،رو ولی مؤذن او را در خواب یافت، از این
دار شد) آن یاز خواب ب س چون حضرت عمر( ][نماز از خواب بھتر و برتر است» انلوم

 آن). (نه بیرون از مؤذن را فرمان داد تا این جمله را فقط در اذان صبح قرار بدھد
  .][این حدیث را مالک در مؤطا روایت کرده است

در اذان صبح، از خود » الصالة خ� من انلوم«قبًال گفتیم که ثبوت گفتن  شرح:
بدان اشاره رفته  ]۶۴۵شماره [ابومحذوره  ثابت است، چنانچه در حدیث ج پیامبر

 فرماید:  دھد و می دستور می س به ابومحذوره ج است، آنجا که پیامبر
 ».الصالة خ� من انلوم ،الصالة خ� من انلوم :قلت ،فإن اكن صلوة الصبح«

آمد و ایشان را در خواب  ج نزد پیامبر س و نیز در روایتی دیگرآمده است که بالل

چون از خواب بیدار شد، از  ج آن حضرت» الصالة خ� من انلوم« :رو گفت دید، از این
 آن را در اذان قرار بدھد. س جمله بسیار خوشش آمد و دستور داد تا بالل گفتن این
گذاری  دست به تشریع و قانون از پیش خود س توان گفت که عمر رو نمی از این

را در اذان صبح وضع نموده است. بلکه مقصود از » الصالة خ� من انلوم«زده و گفتن 

دید که مؤذن  س این است که چون عمر» فأمره أن �علها يف نداء الصبح« ی این جمله
از این جھت بدو فرمان داد تا این جمله را فقط در گوید  می این کلمه را بیرون از اذان

 ج خدا از رسولس  اذان به کار ببرد نه در بیرون آن، و این ھمان چیزی بود که عمر
 تعلیم گرفته بود.

 .۸ح ۱/۷۲تاب الصالة ک کمؤطا مال -١

 

                                           



 ٣٩٥  ) پیرامون اذان)۴کتاب الصلوة (باب (

ارِ  )۱۳( – ۶۵۳ قـال:  ،جُمـؤَِذِّن رسـول اهللا  ،بن سعدٍ  وعن عبِد الرمحِن بِن سعِد بن عمَّ
ه، أنَّ رسوَل اهللا  ث� أيب، عْن أبيه، عن جِدّ ذنَيـه،  جحدَّ

ُ
أمَر بـالًال أْن �عـَل أصـبَعيه يف أ

ِ «وقال:   .)١(رواه ابنُ ماجة». َصوتَِك إنَّه أْرفُع ل
سعد بن (پدرم  :عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قرظی گوید )۱۳( – ۶۵۳

) به ج خدا مؤذن رسول ،س سعد قرظو او نیز از جدش ( )عمار بن سعداز پدرش (عمار) 
فرمان داد تا به ھنگام اذان، دو انگشت  س به بالل ج من خبر داده است که پیامبر

این امر فرمود: این  ی علت و فلسفه ی و درباره .ھا قرار دھد خویش را در داخل گوش
 سازد.  و صدایت را رساتر میکند  می کار به بلندترشدن صدایت کمک

  ].ماجه روایت کرده است [این حدیث را ابن
  :ج خدا مؤذنان رسول شرح:
  :چھار مؤذن داشت که عبارتند ازج  خدا رسول

 س  بالل بن رباح -۱
  س عبدالله بن عمرو بن ام مکتوم -۲

 دادند. منوره اذان می ی این دو بزرگوار درمدینه
 در قبا. ج خدا ؛ مؤذن رسولس سعد القرظ -۳
 .مکرمه ی در مکه ج خدا ؛ مؤذن رسولس ابومحذوره -۴

 .۷۱۰ح ۱/۲۳۶ماجه  ابن -١

 

                                           





 

 

 

 

  )۵(باب 
 درباره فضیلت اذان و اجابت آن



 

 

 

 اول فصل

ِ  ،عن معاو�ةَ  )۱ـ ( ۶۵۴ ُل انّلـاِس وَ الُمؤَِذّنُـوَن أْطـ«يقـوُل:  جقال: سـمعُت رسـوَل ا�َّ
 .)١(رواه مسلم». أعناقاً يوَم القيامةِ 

گاه  شنیدم که فرمود: اذان ج خدا گوید: از رسول س معاویه ) ــ۱ـ ( ۶۵۴ گویاِن (آ
و با اخالص که از روی صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل، مردم را به سوی نماز فرا 

تر دارند و از دیگران به  مردم گردنی برافراشته ی خوانند) در روز رستاخیز، از ھمه می
فرازترین مردمان در  یعنی آنھا سربلندترین و گردن(یک سر و گردن بلندترند. ی اندازه

  ).روز قیامت خواھند بود
  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

کردن  در حقیقت این بلندی و سرافرازی، ھمان بلندی مقام رھبری و دعوت شرح:
دیگران به سوی خدا و به سوی عبادت و نیایشی ھمچون نماز است. چرا که اذان از 

ھای موزون، عبارات  پذیرد، جمله پایان می» الله«شود و با نام  می شروع» الله«نام 
گ  اه کننده است.کوتاه، محتویات روشن و مضمون سازنده و آ

گردد و با اعالم  در حقیقت چه شعاری از این رساتر که با نام خدای بزرگ آغاز می
گیرد و با  وحدانیت و یگانگی آفریدگار جھان، و گواھی به رسالت پیامبر او، اوج می

 پذیرد. دعوت به رستگاری، فالح، نماز و یاد خدا پایان می
ر روز قیامت، از ھمه سربلندتر و پس جا دارد چنین شعاری، منادیانش را د

 فرازتر قرار دھد.  گردن

ِ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۲( – ۶۵۵ ـيطاُن إذا نُوِدَي ل الِة، أْدبَـَر الشَّ لصَّ
 َ الِة أْدبَـَر، حـىت  انّلداُء أقبَ َع اتلَّأِذيَن، فإذا قيُِضَ سمَ هل رُضاٌط حىت ال � َل، حىت إذا ثُوَِّب بالصَّ

 .۴/۹۵مسنداحمد  ،۷۲۵ح  ۱/۲۴۰ابن ماجه  ،)۳۸۷-۱۴ح (۱/۲۹۰مسلم  -١
                                           



 ٣٩٩  ) در باره فضیلت اذان و اجابت آن)۵کتاب الصلوة (باب (

 نفِسه، يقول: و �ِطَر ب� املرءِ 
ُ
 ذُكْر كذا، أ

ُ
ُل ال جُ ُ�ْن يَذُكُر، حىت َ�َظلَّ الرَّ ذُكْر كذا، مِلا لْم يَ أ

 .)١(متفق عليه». يَدري: �م صّ�؟

وقتی برای نماز (با صدای بلند و رسا)  :فرمود ج گوید: پیامبر س ابوھریره )۲( – ۶۵۵
و به صورت توھین و استھزاء و (گریزد  گرداند و می شود، شیطان پشت می اذان گفته می

 تا صدای اذان را نشنود. آورد تمسخر و ریشخند) سر و صدایی با دھان از خود در می
کردن  و مشغول شیطنت و وسوسه(گردد  برمی ،و چون گفتن اذان تمام شود 
دھد و  نماز، گفته شود، مجددًا فرار را بر قرار ترجیح می ی که اقامه شود) و ھمین می

و دوباره به شیطنت (گردد  گریزد. و ھنگامی که اقامه تمام شد برمی و میکند  می پشت
 پردازد) و میان انسان (نمازگزار) و گزاران می گری و انحراف و گمراھی نماز و وسوسه

گوید: فالن موضوع را به یاد آور، و فالن مسئله  و بدو میکند  می نفس او، وسوسه ایجاد
ای فرد  و به اندازه فکر او نبوده است ـ اد ویرا به خاطر بیاور ـ از چیزھایی که قبًال در 

داند چند رکعت نماز  دھد که نمی و وی را در حالتی قرار میکند  می نمازگزار را وسوسه
 خوانده است.

  ].اند بخاری و مسلم روایت کرده[این حدیث را 

 اند:  این واژه را به دو گونه ترجمه کرده ،شارحین :»رضاط« شرح: 
ادب به  ی شیطان برای اینکه صدای اذان را نشنود و به خاطر توھین و اسائه -۱

 اندازد.  اذان، با دھانش سر و صدا و ھیاھو به راه می
طر توھین و تمسخر و استھزاء شیطان برای اینکه صدای اذان را نشنود و به خا -۲

آورد، چرا  گریزد و با مقعدش باد در می و میکند  می و ریشخند به اذان، پشت

 گویند.  می» رُضاط«آوردن از مقعد،  ھا به باد در که عرب
به ھر حال در حقیقت این یک روش قدیمی برای مبارزه در برابر نفوذ حق است، 

تری ادامه  تر و خطرناک صفتان به صورت گسترده که امروز نیز پیروان شیطان و شیطان
کردن صدای منادیان حق و  دھند که برای انحراف ساختن افکار مردم و خفه می

که ھیچ کس صدای کنند   می عدالت، محیط را آنچنان آلوده و پر از جنجال و ھیاھو
 آنھا را نشنود. 

 ،۶۷۰ح  ۲/۲۱ یی، نسا۵۱۶ح۱/۳۵۵ابوداود  ،)۳۸۹-۱۹ح ( ۱/۲۹۱مسلم  ،۶۰۸ح  ۲/۸۴ یبخار -١
 .۲/۳۱۳مسنداحمد  ،۶ح  ۱/۶۹تاب الصالة ک کمؤطا مال ،۱۲۰۴ح  ۱/۲۹۵ یدارم

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٠٠

فی و دروغین، گاه با ھای خرا گاه با جار و جنجال و سوت و صفیر، گاه با داستان
سخن نیز فراتر رفته و  ی انگیز، و گاه از مرحله ھای عشقی و ھوس ھا و رمان افسانه

 یمحتوا ھای مبتذل و سکسی و مطبوعات بی مراکز سرگرمی و فساد و انواع فیلم
ھای کاذب، و خالصه ھر چیزی که  ھای دروغین سیاسی و ھیجان کننده و بازی سرگرم

ای  آورند و در این راستا لحظه محور حق منحرف سازد، به وجود می افکار مردم را از
 کنند.  کوتاھی نمی

 ای در میان دانشمندان یک قوم، مطرح ھای بیھوده و از ھمه بدتر این که، گاه بحث
دارند که ھرگونه مجال تفکر در  آن وا می ی و چنان آنھا را به قیل و قال دربارهکنند   می

 ھا گرفته شود. مسائل بنیادی از آن

َ « :جقال: قـال رسـوُل اهللا  ،وعن أيب سعيٍد اخلُدرِيّ  )۳( – ۶۵۶ َصـوِت  سـَمُع َمـدَى ال �
 شَ املؤَِذّن ِجنٌّ 

َّ
 .)١(رواه البخاريّ ». ِهَد هل يوَم القيامةِ ، وال إ�ٌس، وال يشٌء؛ إال

ھر جن و انسان و چیز  :فرمود ج گوید: پیامبر س ابوسعید خدری )۳( – ۶۵۶
شنوند، در روز قیامت برای او شھادت  دیگری که صدای مؤذن را تا دورترین نقطه می

رو برای مؤذن مستحب است که با اخالص و صداقت و از روی اعتقاد  دھند (از این می
تواند بلند و رسا نماید  و عمل اذان گوید. و در وقت اذان صدایش را ھر چه قدر که می

ھا و مخلوقات زیادتری صدای او را بشنوند و در روز قیامت، به نفع و سود وی،  انتا انس
  ).شھادت و گواھی دھند ألدر پیشگاه خداوند

 ].[این حدیث را بخاری روایت کرده است

 انتھای مسافتی که صدا بدان برسد.  :»َمَدی صوت« 

ِمعتُم إذا َسـ« :جقـاَل: قـاَل رسـوُل اهللا  ،وعن عبِد اهللا بن عمرو بِن العاص )۴( – ۶۵۷
ُ قُ املؤَِذَّن �َ  ُ عليـه بهـا ول ؛ فإنَّه َمْن صّ� يلعَّ صـالًة، صـ�َّ ا�َّ وا مثَل ما يقوُل، ثمَّ صلُّوا يلعَّ

تاب الصالة ک کمؤطا مال ،۷۲۳ح  ۱/۲۳۹ابن ماجه  ،۶۴۴ح  ۲/۱۲ یینسا ،۶۰۹ح ۲/۸۷ یبخار -١
 .۳/۳۵مسنداحمد  ،۴ح  ۱/۶۹

 

                                           



 ٤٠١  ) در باره فضیلت اذان و اجابت آن)۵کتاب الصلوة (باب (

َ يَل الوَسيلََة؛ فإنَّها َم�ِ عرْشاً، ثمَّ سَ   لِ يِغ ٌة يف اجلنَِّة ال تَنبَ لَ لُوا ا�َّ
َّ
أرُجو و اِد اهللا،ْن ِعببٍد مِ عَ  إال

َل يِلَ وَن أنا هو، فَمْن سَ أْن أ�ُ 
َ
فاعةُ  الوَسِ أ  .)١(رواه مسلم». يلََة َحلَّْت عليه الشَّ

ھرگاه ندای  :فرمود ج پیامبر :گوید ش عبدالله بن عمرو بن العاص )۴( – ۶۵۷
تکرار کنید، سپس بر من صلوات و درود بفرستید، گوید  می مؤذن را شنیدید آنچه را

فرستد،  ده درود بر او می بر من یک درود بفرستد خداوند در برابر آن،ھرکس  چون
مقام و جایگاھی است در » وسیله«که  ،کنید» وسیله«طلب  أل سپس از خداوند

شود و امیدوارم که آن بنده، من باشم.  بھشت که تنھا به یکی از بندگان خدا داده می
کند، شفاعت (من در روز رستاخیر) شامل » وسیله«پس کسی که از خدا برایم طلب 

 گردد.  حالش می
  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

 :فرستد) یخداوند در برابر آن، ده صلوات بر او م( »صّ� اهللا عليه بها عرشاً « شرح:
ھا و ترفیع مقام نزد خدا و  پیروزی ،در اینجا انواع تکریم» صلوات خدا«منظور از 

 تواند منظور از آن، آمرزش و بخشش گناھان باشد، ولی روشن بندگان است، و نیز می
ھا و  حمتمفھوم وسیعی دارد که ھم این امور و ھم سائر ر» صلوات«است که 

 شود.  ھای الھی را شامل می نعمت

 شود.  ) بر او واجب میشفاعت (من در روز رستاخیز »:حلّت عليه الشفاعة«

ُ أ�ـربُ « :ج، قال: قال رسوُل اهللا سوعن عمَر  )۵( – ۶۵۸ ُ أ�رُب، ا�َّ ؛ إذا قاَل املؤِذُّن: ا�َّ
ُ أ�ربُ  ُ أ�رُب. ا�َّ ؛ قال: أشهدُ  فقاَل أحد�م: ا�َّ ُ  ا�َّ

َّ
  ثمَّ قال: أشَهُد أْن ال �َ إال

َّ
أن ال �َ إال
داً رسوُل اهللا؛ قال: أشهُد أنَّ �مداً رسوُل اهللا. ثـمَّ قـال: يحَّ ىلع  . ثمَّ قال: أشهُد أنَّ �مَّ ُ ا�َّ

 بِ 
َّ
َة إال الِة؛ قال: ال حْوَل وال قُوَّ . ثمَّ قال: يحَّ ىلع الَفالالصَّ ِ  ا�َّ

َّ
َة إال ِح؛ قال: ال َحـوَل وال قـوَّ
؛ قـال: ال  ُ  ا�َّ

َّ
ُ أ�رُب. ثمَّ قـاَل: ال �َ إال ُ أ�رُب، ا�َّ ُ أ�رُب؛ قاَل: ا�َّ ُ أ�رُب، ا�َّ باهللا. ثمَّ قال: ا�َّ

ُ مْن قَلِبه، دَ   ا�َّ
َّ
 .)٢(رواه مسلم». َل اجلنَّةَ خَ �َ إال

ح  ۲/۲۵نسایی  ،۳۶۱۴ح  ۵/۵۴۷ترمذی  ،۵۲۳ح۱/۳۵۹ابوداود  ،)۳۸۴-۱۱(ح ۱/۲۸۸مسلم  -١
 .۲/۱۶۸مسنداحمد  ،۶۷۸

 .۵۲۸ح ۱/۳۶۱ابوداود  ،)۳۸۵-۱۲ح (۱/۲۸۹ مسلم -٢

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٠٢

اهللا اكرب اهللا «فرمود: ھرگاه یکی از شما با  ج گوید: پیامبر س عمر )۵( – ۶۵۸
مؤذن، بگوید: » أشهد أن ال � اال اهللا«و با  ،»اهللا اكرب اهللا اكرب«مؤذن، بگوید: » اكرب

أن  أشهد« :بگوید ،مؤذن» أشهد أن �مداً رسول اهللا«و با » أشهد أن ال � اال اهللا«

، و با »ال حول وال قوة اال باهللا« :بگوید ،مؤذن» ىح ىلع الصوة«و با  ،»�مداً رسول اهللا

» اهللا اكرب اهللا اكرب«و با  ،»ال حول وال قوة ال باهللا« :بگوید ،مؤذن» ىح ىلع الفالح«

از ته قلب و از روی صداقت و  ،او» ال اهل اال اهللا«و با » اهللا اكرب اهللا اكرب« :مؤذن بگوید

 شود.  ، وارد بھشت می»ال اهل اال اهللا« :اخالص و اعتقاد و عمل بگوید
  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

از دو حدیث باال دانسته شد که مستحب است کسی که اذان و اقامه را  شرح:
 گوید، تکرار کند.  شنود، آنچه را که مؤذن می می

ىح «و  »ىح ىلع الصلوة«گوید، تکرار کند، و یا ھنگام  پس کسی که آنچه را مؤذن می
و  »ىح ىلع فالح«و  »ىح ىلع الصلوة«و یا » ال حول وال قوة اال باهللا« :بگوید »الفالحىلع 

 باز ھم طبق سنت عمل کرده است.  را با ھم بگوید، »ال حول وال قوة اال بااهللا«

قد «شوند و ھنگام  البته در جواب اقامه نیز کلمات اقامه به طور آھسته گفته می
  ]۹۴ص  ۱ابوداود ج [ .گفته شود ،أداَمهاو أقامهااهللاُ  ،»قامت الصلوة

ِ  ،وعن جابرٍ  )۶( – ۶۵۹  ُهمَّ رَبَّ داَء: اللَّ نلِّ َ� �سمُع اَمْن قاَل حِ « :جقال: قال رسوُل ا�َّ
عَوةِ  ةِ  هذهِ ادلَّ داً الوَسِ ، وَ اتلَّامَّ الِة القائَِمِة، آِت �مَّ وداً امـاً َ�ُمـقَ ابَعثُْه مَ َة، وَ يلَ َة والَفِض يلَ الصَّ

 ِ
َّ

 .)١(رواه البخاريُّ  .»لَّْت هل َشفاَعيت يوَم القيامةي وََعْدَت؛ حَ اذل

فرمود: ھرکس پس از شنیدن اذان (از روی  ج گوید: پیامبر س جابر )۶( – ۶۵۹

ة، «صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل و از ته قلب) بگوید:  عَوة اتلَّامَّ اللُهمَّ رَبَّ هذهِ ادلَّ
الِة  داً الوَسيلَة والَفضيلَة، وابَعثُْه مقاماً َ�موداً اذلي وََعْدتَ والصَّ  :یعنی »هالقائَِمِة، آِت �مَّ

شود، وسیله  پروردگارا! به حق این دعوت کامل(اذان) و نمازی که ھم اکنون بر پا می«

ابن  ،۶۸۰ح  ۱/۲۶ یینسا ،۲۱۱ح  ۱/۴۱۳ یترمذ ،۵۲۹ح۱/۳۶۲ابوداود  ،۶۱۴ح  ۲/۹۴ بخاری -١
 .۷۲۲ح ۱/۲۳۹ماجه 
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ای  عطا فرما و در روز رستاخیز او را به مقام محمود و ستوده ج و فضیلت را به محمد
  .»ای مبعوث فرما او وعده داده ه بهک

 گردد. شفاعت من در روز قیامت شامل حال او می
  ].[این حدیث را بخاری روایت کرده است

مقامی است در بھشت که تنھا به  :وسیله در پرتو حدیث گذشته :»الوسيلة« شرح:
 .ج جز شخص پیامبر شود، و آن بنده کسی نیست یکی از بندگان خدا داده می

عنایت  ج خدا عنوان ھمان مقام و امتیاز مخصوص است که به رسول »:ةالفضيل«
 شود، فضیلتی افزون بر سایر مخلوقات. می

مقام بسیار برجسته و شامخی است که » مقام محمود« ،بدون شک :»مقاماً �موداً «
قت مراد از انگیزد و در حقی ستایش برانگیز است که ستایش و تمجید ھمگان را بر می

از پروردگار، تمنا و  ج اکرم مقام شفاعت کبری است که در آن رسول» محمودمقام «
نماید که دادگاھی مردمان را با لطف و کرم، و فضل و احسان خود آغاز  تقاضا می

بزرگترین شفیعان در عالم رستاخیز است و آنھا که شایسته  ج فرماید، چرا که پیامبر
 ند شد. شفاعت باشند، مشمول این شفاعت بزرگ خواھ

َ لَ ُ� إذا َط يُغِ  جقال: اكَن انليبُّ  ،وعن أ�ٍس  )۷( – ۶۶۰ ُع األذاَن، فإْن ستَمِ َع الَفجُر، و�َن �
 أاغَر. فَ و َك،سَ سمَع أذاناً أمْ 

َّ
: مِ سَ �ال ِ ُ أ�رُب. فقاَل رسـوُل ا�َّ ُ أ�رُب ا�َّ ىلع «َع رجًال يقوُل: ا�َّ

ُ فقاَل رسوُل اهللا ». الِفْطَرةِ   ا�َّ
َّ
فنَظـروا ». َن انلَّـارِ رَجَت مِ خَ : «جثمَّ قال: أشهُد أْن ال �َ إال

 .)١(رواه مسلمإيله فإذا هَو َرايِع ِمْعَزًى. 

بود که به ھنگام طلوع صبح، بر  ج رگوید: عادت پیامبس  انس )۷( – ۶۶۰
بود که ھرگاه با  ج و معمول پیامبربرد ( تاخت و یورش می می دشمنان و بدخواھان

برد، تا صبح گردد و) منتظر  کرد، به آنھا حمله و یورش نمی گروھی جھاد و پیکار می
شنید، از جنگ و پیکار با  شد، اگر صدای اذان را می شنیدن اذان از آن منطقه می

رده کنقل » و اال اغار«... ث را تا عبارتین حدیا یترمذ ،)۳۸۲-۹( ح۱/۲۸۸ مسلم -١
ث ین حدیز اول این یبخار ،۲۴۴۵ح  ۲/۲۸۷ یدارم ،۲۶۳۴ح ۳/۹۸ابوداود ،۱۶۱۸ح ۴/۱۴۰است:
 .۶۱۰ح۲/۸۹رده است:کت یروا یطوالن یتیروا یرا در پ
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دانست) و اگر  کرد (چون اذان را شعار اسالم و مسلمانی می ایشان خودداری می
 برد.  نید، بر ایشان یورش میش صدای اذان را نمی

». اهللا اكرب اهللا اكرب:«گوید از مردی شنید که می ج ھا، پیامبر باری در یکی از جنگ
دھم که این مرد) بر فطرت و سرشت حقگرایانه و  گواھی می(فرمود: ج پیامبر

 خداباوری و خداشناسی است.  ی مخلصانه
اسان و مسلمانان وحقگرایان (چرا که اذان گفتن، فقط شعار خداباوران و خداشن

به خاطر (فرمود: ج پیامبر .»اشهد ان ال اهل اال اهللا«سپس آن مرد گفت:  ).است
 اعتراف به توحید و یگانگی خدا) از آتش سوزان دوزخ نجات یافتی. 

آن مرد شدند تا ببینند آن مرد کیست (که  ی متوجه ش صحابه :)گویدس  (انس
ناگھان متوجه شدند که وی چوپان  ؟)دھد را بدو مینین نوید و بشارتی چ ج پیامبر

 بزھا است. 
  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

 .چوپان :»راىع«برد.  یتاخت و یورش م یبر دشمنان و بدخواھان م :»يُغ�« شرح:

 به معنای ُبز.  اسم جنس است :»ِمعزیً «
منطقه و مکانی، اذان است، ه شعار مسلمانان در ھر کشود  از این حدیث دانسته می

و چنانچه قبًال نیز گفته شد، ھر ملتی در ھر عصر و زمانی برای برانگیختن عواطف و 
احساسات افراد خود و دعوت آنھا به وظایف فردی و اجتماعی، شعاری داشته است، 

با نواختن صدای ناموزون ناقوس، پیروان خود را به کلیسا  مسحیان در گذشته و امروز
 و به صدا درآوردن ناقوس، جزء شعار دین آنھا است. کنند   می دعوت

شود که به مراتب رساتر و  ولی در اسالم برای این دعوت، از شعار اذان استفاده می
گردد و با اعالم  موثرتر است. چه شعاری از این رساتر که با نام خدای بزرگ آغاز می

گیرد و با  لت پیامبر او، اوج میوحدانیت و یگانگی آفریدگار جھان و گواھی به رسا
د و شو شروع می» الله«پذیرد. از نام  ا پایان میدعوت به رستگاری، فالح، نماز و یاد خد

ھایش موزون، عباراتش کوتاه، محتویاتش روشن، و  پذیرد، جمله پایان می» الله«با نام 
گاه  کننده است.  مضمونش سازنده و آ

آزادی، و نسیم حیات بخش استقالل و عظمت در حقیقت صدای اذان، مانند ندای 
و بر جان  دھد ھای مسلمانان راستین را نوازش می و ابھت مسلمانان است که گوش

 



 ٤٠٥  ) در باره فضیلت اذان و اجابت آن)۵کتاب الصلوة (باب (

افکند و یکی از رموز بقای اسالم و یکی از خصوصیات و  بدخواھان رعشه و اضطراب می
 ھای مسلمانی است.  ھا و شاخصه مّیزه

َ َمـْن قـال ِحـ« :جقال: قاَل رسـوُل اهللا  ،وعن سعِد بن أيب وقَّاٍص  )۸( – ۶۶۱ سـَمُع َ� �
 ِ ُ وحَدُه ال رِش�َك هل، وأنَّ �مداً عبُده ورُسُوهل، رَِضـيُت بـا�َّ  ا�َّ

َّ
املؤَِذَّن: أشهُد أْن ال �َ إال

ٍد رُسوًال، و�اإلسالم ِديناً، ُغِفَر هل َذنبُهو َرّ�اً،  .)١(رواه مسلم». �ُِمحمَّ

به وقت شنیدن ھرکس  فرمود: ج گوید: پیامبر س ابی وقاص سعد بن )۸( – ۶۶۱

رسوهل، رضيُت و ان �مداً عبدهو هل كاشهد ان ال اهل اال اهللا وحده ال رش�«اذان بگوید: 
دھم که  میگواھی راستین بر این « :یعنی» �االسالم ديناً و �محمد رسوالً و باهللا ر�اً 

بنده و  ج دھم که محمد حقیقت میخدایی جز خدای یگانه نیست و گواھی به این 
خدا  ی رسول و فرستاده ج خداست. من به پروردگاری خدا و اینکه محمد ی فرستاده

 .»)کنم و اینکه اسالم دین من است، راضی و خرسند ھستم (و بدان افتخار می
 شوند.  ) او معاف و بخشوده میی تمام گناھان (صغیره

  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

ٍل  )۹( – ۶۶۲  أذانَِ� َصالٌة، بََ� بَ� لُكِّ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن عبِد اهللا بن ُمغفَّ
 .)٢(متفقٌ عليه». لَمْن شاءَ «ِة: ، ثمَّ قاَل يف اثلَّاثِلَ »لِكّ أذانَِ� َصالٌة، بََ� لِكّ أذانَِ� َصالةٌ 

اذان، نمازی ھردو  میان«فرمود:  ج گوید: پیامبر س عبدالله بن مغفل )۹( – ۶۶۲
که بخواھد. ھرکس  برای«:و در مرتبه سوم فرمود» زی استاذان، نماھردو  است، میان

(یعنی خواندن نماز میان دو اذان [اذان و اقامه] مستحب است، و فرض یا واجب 
 .»)نیست

  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

 میان اذان و اقامه است. :اذانھردو  مراد ازاذان] ھردو  [میان :»ب� لك اذان�«

ح  ۲/۲۶نسایی  ،۲۱۰ح  ۱/۴۱۱ترمذی  ،۵۲۵ح ۱/۳۶۰ابوداود  ،)۳۸۶-۱۳ح ( ۱/۲۹۰مسلم  -١
 .۱/۱۸۱مسنداحمد  ،۷۲۱ح  ۱/۲۳۸ابن ماجه  ،۶۷۹

ح  ۱/۳۵۱ یترمذ ،۱۲۸۳ح  ۲/۵۹ابوداود  ،)۸۳۸-۳۰۴ح ( ۱/۵۷۳مسلم  ،۶۲۷ح ۲/۱۱۰ یبخار -٢
مسنداحمد  ،۱۴۴۰ح  ۱/۳۹۷ یدارم ،۱۱۶۲ح  ۱/۳۶۸ابن ماجه  ،۶۸۱ح  ۲/۲۸ یینسا ،۱۸۵

 است.رده کر نکرا ذ» ی الثالثة ..ثم قال ف«و احمد بن حنبل عبارت  ۴/۸۶

 

                                           





 

 

 

 دوم فصل

اإلماُم ضاِمٌن، واملـؤَِذُّن ُمـْؤَ�َمٌن. « :جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،عن أيب هر�رةَ  )۱۰( – ۶۶۳
 ُهمَّ اللَّ 

َ
ئِ أ

َ
َة، واْغِفـرِْشِد األ ، ويف ». ْر للُمـؤَِذّن�َ مَّ ـافعيُّ رواه أمحـد، وابـوداود، والرتمـذي، والشَّ

 .)١(»املصابيح«أخر له بلفظ 

فرمود: پیشنماز (عالوه از نماز خویش)  ج گوید: پیامبر س ابوھریره )۱۰( – ۶۶۳
است که حد امکان  رو بر او الزم و ضروری نماز مردم نیز)است، (از این(ضامن و کفیل 

ھای نبوی و احکام و  در ظاھر و باطن بکوشد، تا اوامر و فرامین الھی و تعالیم و آموزه
دستورات شرعی، و آداب و شرایط و سنن و فرائض و خشوع و خضوع نماز را در امامت 
خویش رعایت نماید تا اینکه نماز به خوبی و درستی و بدون ھیچ مشکلی برگزار 

  ).گردد
رو بر او نیز الزم و ضروری است که  دار است (از این گو نیز در حقیقت امانت نو اذا

منافع شخصی، اغراض فردی، و امیال نفسی را کنار بگذارد و بدون رعایت ھرگونه 
مصلحت و سازشی در وقت معین اذان گوید و مردمان را به سوی عبادت و پرستش 

را به راه راست (و به علم توأم با عمل و  پیشنمازان !پروردگارا ).خدای متعال فراخواند
وقت  گویان را (که در برخی اوقات، وقت و بی صداقت و اخالص) رھنمون ساز، و اذان

زند) ببخش و  دھند و از آنھا نسبت به این قضیه، کوتاھی و تقصیری سر می اذان می
 مغفرت فرما. 

و امام شافعی در  .اند کرده[این حدیث را احمد، ابوداود، ترمذی و شافعی روایت 
روایت کرده است که عبارت است » مصابیح«نیز این حدیث را با لفظ روایتی دیگر 

  ]»غفر للمؤذن�و املؤذنون أمناء فأرشد اهللا االئمةو األئمة ضمناء«از:
خطیر پیشنماز و  ی مسئولیت و وظیفه ج در حقیقت در این حدیث، پیامبر شرح:

کند، و ھمین دعای  رد و در حق ھر دوی آنھا، دعای خیر میدا گو را بیان می اذان

امام  ۵۶ص  یمسند شافع ،۲۰۷ح  ۱/۴۰۲ یترمذ ،۵۱۷ح  ۱/۳۵۶ابوداود  ،۲/۴۶۱ مسنداحمد -١
ضمناء  األئمة«با لفظ  ۳۳کرده است و در ص ن لفظ نقل یث را با ھمین حدیدر مسند ھم یشافع

 رده است.کر کذ» ..
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و برتری برای پیشنمازان  ن فضیلتیتر ترین و سترگ بدون شک، بزرگ ج پیامبر
 گویان مخلص و رّبانی است. خداترس و نیکوکار، و اذان

ِسباً؛ بَع ِسن� ُ�تَ َمْن أذََّن سَ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن ابن عبَّاِس  )۱۱( – ۶۶۴ 
 .)١(رواه الرتمذي، وابوداود، وابن ماجة». راَءٌة مَن انلَّارِ ُكِتَب هل بَ 

(پیرامون فضیلت و برتری اذان و  ج گوید: پیامبر ـ بـ عباس  ابن )۱۱( – ۶۶۴
گویان) فرمود: ھرکس ھفت سال (از روی صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل و) به  اذان

آوردن مال و ثروت و اجرت و مزد و شھرت و  نه به قصد به چنگ(قصد ثواب و پاداش 
ای مبنی بر نجات و رھایی وی از آتش  جایگاه اجتماعی) اذان گوید، برایش پروانه

 سوزان دوزخ، نوشته خواھد شد. 
  ].اند ماجه روایت کرده [این حدیث را ترمذی، ابوداود و ابن

»: براءة«ب خدا در روز رستاخیز به قصد چشم داشتن به مزد و ثوا :»�تسباً «
اش را در انجام کاری و یا اخذ حقی، قادر  ای که دارنده خالصی. اجازه نامه ی پروانه

 گرداند. 

 َ�نٍَم ْن رايِع َ�ْعَجُب ر�ُّك مِ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن ُعقبَة بِن اعمرٍ  )۱۲( – ۶۶۵
ُن بِ يف رأِس َشِظيٍَّة للَجبَِل يُ 

: ؤَِذّ ُ عزَّ وجلَّ الِة وُ�صّ�، فيقوُل ا�َّ  الصَّ
ُ
وا إىل َ�بْدي هـذا، نُظرُ أ

الَة، �ـاُف ِمـ ، قـْد �َ يُؤَِذُّن و�قيُم الصَّ رواه ابـوداود، ». َفـرُت لَعبـدي، وأْدَخلتُـه اجلنَّـةَ ِ�ّ

 .)٢(والنّسائيّ 

فرمود: پروردگارت آن چوپانی را  ج گوید: پیامبرس  عقبة بن عامر )۱۲( – ۶۶۵
ھا فاصله گرفته و) در سر کوھی گوسفندانش را  دارد (که از مردم و فتنه دوست می

(از  ألخواند. خداوند  و نماز خویش را میگوید  می چراند و در ھنگام نماز، اذان می
ام بنگرید  فرماید: به این بنده روی فخر و مباھات به فرشتگان مقرب درگاه خویش) می

کند،  ترسد و پروا می و چه طور از من میگوید  می اقامهکه چگونه برای نماز، اذان و 
 ام.  ام را بخشیده و او را وارد بھشت نموده (بدانید که) براستی من بنده

  ].اند ث را ابوداود و نسایی روایت کردهی[این حد

 .۷۲۷ح  ۱/۲۴۰ابن ماجه  ،حدیث غریب و تکلم فی سنده :و قال ۲۰۶ح  ۱/۴۰۰ترمذی  -١
 .۴/۱۵۷مسنداحمد  ،۶۶۶ح  ۲/۲۰ یینسا ،۱۲۰۳ح ۲/۹ابوداود  -٢

 

                                           



 ٤٠٩  ) در باره فضیلت اذان و اجابت آن)۵کتاب الصلوة (باب (

یعنی خداوند  .خرسندی است ت ویه از دوست داشتن و رضایکنا »:يُعجب رّ�ك«
و گوید  می دارد واز او راضی و خرسند است که در سر وقت اذان چوپانی را دوست می

 خواند.  نماز خودش را می

 .ای از کوه بر سر پاره »:راس شظِيّه«

الِمسِك يوَم  الثٌة ىلع ُكثْبانِ ثَ : «جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن ابن عمرَ  )۱۳( – ۶۶۶ 
ِ وحقَّ موالُه، ورجٌل أمَّ قَوماً وُهم به راُض الِقياَمِة: َعبٌد أدَّى  ي وَن، ورجٌل يُنادِ حقَّ ا�َّ

لَوَ بِ  ، وقال: هذا حديثٌ غريب .»اِت اخلمِس لكَّ يوٍم ويلْلةٍ الصَّ  .)١(رواه الرتمذيُّ

فرمود: سه نفر ھستند که در روز  ج گوید: پیامبر ـ بـ ابن عمر  )۱۳( – ۶۶۶
ای که در دنیا، حقوق  گیرند: نخست برده قرار می کی از مشیھا رستاخیز، بر توده

گردد، به خوبی و به نحو احسن اداء  و حقوقی که به سید و آقایش بر می ،خداوندی
دوم پیشنماز جامعه و مردمی که آنان از او و عملکردش راضی و خشنودند  .کرده باشد

پنج بار  ،روز (و امامت خویش را بر آنان تحمیل نکرده باشد) و دگر کسی که در شبانه
  ).اذان گوید (و مردمان را به سوی نماز فرا خواند

  ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: حدیثی غریب است

 :گویند، مانند می »كثبان«و یا  »الكثبة«آمده که اندک باشد  به ھر چیز جمع :»بانُكث«

 شود.  خوشبویی که در ناف آھوی مشک تولید می ی ماده :»املسك«تپه و غیره. 

 برای گروھی در نماز مقتدا و پیشنماز شد.  :»اَمَّ قوماً «

َصـوتِه،  ُر هل َمـدَى يُغَفـ املـؤِذّنُ « :جقال: قال رسـوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۱۴( – ۶۶۷
الِة يُ�تَُب هل مخٌس وِعرشـوَن َصـُد هل لُكُّ و�َشهَ  ـُر  َرْطٍب و�ا�ٍِس. وشاِهُد الصَّ الًة، وُ�َ�فَّ

، وابـوداود، وابـن ماجـة. ورو النّسـائيُّ إىل قولـه: ». عنه ما بينَُهمـا ـ«رواه أمحـدُ طْـبٍ لُّ رَ كُ

رِ «، وقال: »ويابس ه مثلُ أجْ  .)٢(»نْ صىلّ مَ  ولَ

 ۲۵/۲۶ث را در مسند ین حدیز ایاحمد بن حنبل ن ،بیحسن غر :وقال ۱۹۸۶ح  ۴/۳۱۲ یترمذ -١
 رده است.کت یر روایم و تأخیبا تقد

ث را تا ین حدیز این یینسا ،۷۲۴ح  ۱/۲۴۰ابن ماجه  ،۵۱۵ح ۱/۳۵۳ابوداود  ،۲/۴۱۱مسنداحمد  -٢
 .۲۴۸ح ۲/۱۲ت نموده است:یروا» ابسیل رطب و ک«عبارت 
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 ی گو، به اندازه فرمود: گناھان اذان ج گوید: پیامبر س رهیابوھر )۱۴( – ۶۶۷
شود (یعنی ھر اندازه که آواز برای  مسافتی که صدای اذانش بدان برسد، بخشوده می

  ).شود اذان رساتر و بلندتر باشد، به ھمان اندازه، معاف شدن گناھانش نیز بیشتر می
شنود در روز رستاخیز برای او شھادت  که صدای مؤذن را میو ھر تر و خشکی 

کند،  و در نماز با جماعت شرکت میگوید  می دھد، و کسی که به ندای مؤذن لبیک می
اش) که میان دو  آورد و از گناھان (صغیره نماز به دست می ۲۵فضیلت و ثوابی معادل 

 شود.  نماز وجود دارد، معاف می

 لك رطب«اند. و نسایی نیز تا  ماجه روایت کرده ابوداود و ابن[این حدیث را احمد، 
پاداش  :»و هل مثل أجر من ص�«روایت نموده و این عبارت را نیز آورده است: » �ا�سو

کسانی است  ی مؤذن که مردم را به سوی نماز فرا خوانده است، به سان پاداش ھمه
  ].اند اند و نماز خوانده اند و در نماز شرکت کرده که به ندای او لبیک گفته

 .خشک :»يا�س« .تر :»رطب«

جَعل� إمام قـو�. إ !قال: قلُت: يا رسوَل اهللا ،وعن عثماَن بن أيب العاص )۱۵( – ۶۶۸
ِ هِ ِف�ِاْ�تَِد بأضعَ أنَت إماُمهم، وَ «قال: 

َّ
رواه أمحـد، ». ْذ مؤِذّناً ال يأخُذ ىلع أذانِـه أْجـراً م، واخت

 .)١(وابوداود، والنّسائيُّ 

! مرا ج خدا گفتم: ای رسول ج گوید: به پیامبر س عثمان بن ابی العاص )۱۵( – ۶۶۸
فرمود: تو مقتدا و پیشنماز آنان ھستی و در امامت و  ج پیشنماز قومم قرار بده. پیامبر

پیشنمازی خویش، حال ناتوانان و ضعیفان را رعایت کن(و نمازت را بر حسب توانایی 
گیری و رفع عسر و حرج از  چرا که مبنای شریعت نیز بر آسان ضعفاء و بیماران بخوان،

بندگان است) و برای اعالم نمودن وقت نماز مؤذنی را انتخاب کن که در مقابل 
اذانش، پاداشی دریافت نکند (بلکه اذان را تنھا به منظور کسب رضای خدا بگوید و در 

  .)داشتی به مزد و پاداش مردم نداشته باشد قبال آن، چشم

بخش اول  یز به معنایمسلم ن ،۴/۲۱۷مسنداحمد  ،۶۷۲ح  ۲/۲۳ یینسا ،۵۳۱ح  ۱/۳۶۳ابوداود  -١
ث را در دو جا ین حدیز ایابن ماجه ن ،)۴۶۸ -۱۸۶ح ( ۱/۳۴۱رده است:کرا نقل  یتیث روایحد

ث را در یو بخش دوم حد ۷۱۴ح ۱/۲۳۶ث را در یه است بخش اول حدردکاز سننش نقل 
 رده است.کت یروا ۹۸۸و  ۹۸۷ح۱/۳۱۶
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  ].اند [این حدیث را احمد، ابوداود و نسائی روایت کرده
نظران  در پرتو این حدیث و احادیثی دیگر از این دست، بیشتر علماء و صاحب شرح:

متقدم و پیشین اسالمی و فقھی بر این باورند که برای اذان گفتن، گرفتن اجر و مزد 
 درست نیست. 

تحوالت و تغییرات زمان، گرفتن اجرت را  ولی برخی از متأخرین احناف، با توجه به
اصلی مؤذن، رضای  ی اند، البته به شرطی که ھدف و انگیزه برای اذان جایز دانسته

خدا باشد و از روی صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل اذان گوید و مردم را به سوی 
مقابل  توان در نماز فراخواند و در ضمن اگر ناگریز به گرفتن حقوق و اجرت شد، می

 دیگر خدمات، برای خویش اجرت تعیین کند و در وقت قرارداد، اسم اذان را نگیرد. 
البته فتوای متأخرین بر حسب تغییرات و تحوالت زمان است و شایسته نیز است 
که شرایط زمانه و عصرمان را در نظر بگیریم تا فقھمان امروزی گردد. باید به تغییرات 

ای مشکالت، واقعیات و  چرا که ھر عصر و زمانه و تحوالت زمانه توجه کرد،
ھای مخصوص به خود را دارد، عصر ما دچار تغییراتی شده و نسبت به  نیازمندی

گذشته، تغییرات زیادی کرده است، پس باید این تغییرات در فقه و فتوا نیز خود را 
ای است  ه(البته در چھارچوب اصول و موازین کلی اسالمی) زیرا فقه، ماد نشان دھد

 زنده، نرم، پویا و متحرک و اصًال چیز جامدی نیست. 
اند که  به عالوه برخی از وقایع و امور قدیم دستخوش تغییر حاالت و اوصافی شده
شوند و  به سبب تغییر طبیعت، حجم و تأثیر آن و حکم وقایع ھم دستخوش تغییر می

آن  ی که گذشتگان دربارهگونه مناسبت و سازشی با حکم و فتوایی  حوادث جدید ھیچ
نظران اسالمی بر  اند، نخواھند داشت و این امر باعث شد که فقھاء و صاحب صادر نموده

حسب تغییر زمان، مکان، عرف، عادات و حالت، اقرار به تغییر فتوا نمایند، و این 
و علماء گذشته برای خورد  می موضوع در بسیاری از کتب مذاھب متبوع، به چشم

نظران  اند، پس علماء و صاحب اند و فتوا داده ن خودشان اجتھاد کردهعصر و زما
اسالمی ما نیز که از صالحیت علمی و عملی کافی برخوردارند، نیز متناسب با عصر و 

کردند  خودشان اجتھاد کنند و فتوا دھند شاید آن چیزھایی که آنان اجتھاد می ی زمانه
و حال خودشان بود، اکنون دیگر آن چیزھا،   انهدادند، متناسب با جامعه و زم و فتوا می

 ما نیست.  ی عصر و زمانه ی مناسب و شایسته
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رغم سکون و ایستایی زندگی  ھای گذشته، علی وقتی که دانشمندان در زمان
بشریت، قادر به تغییر فتوا بر حسب تغییر زمان، مکان، عرف و عادات و حالت 

اختالفات میان امام ابوحنیفه و شاگردانش گفته  شدند، تا آنجا که راجع به بعضی از می

[این اختالف » �رهانو ليس أختالف حجةو زمانو هذا إختالف عرص«:شده است
پس اگر اختالف آنان اینگونه  ،مربوط به عصر و زمان است، نه اختالف دلیل و برھان]

 بوده، اختالف عصر ما با عصر آن بزرگان باید چگونه باشد. 
و باید دانست که وقایع زندگی، پیوسته در تغییر و تحول و حاالت جامعه در تطور و 

باشد، و شریعت مقدس اسالم نیز در ھر زمان و مکان حاکم، و صالحیت  دگرگونی می
 ھای بشریت را دارا است.  گویی به تمام خواسته پاسخ

که با توجه به تحوالت اند  با در نظرگرفتن این مسائل، علمای متأخر احناف فتوا داده
 و تغییرات زمان، گرفتن اجرت (البته آن ھم به ناچار) درست است. 

أْن أقـوَل عنـَد أذاِن  ج رسـوُل اهللا ِ� لَّمَ ، قالْت: عَ ]ل[وعن أِمّ سلمَة  )۱۶( – ۶۶۹
ِلَك، و�ْدباُر نهارَِك، وأْصواُت ُداعتَِك؛ فاغِفْر يلاللَّ «املغرِِب: 

َ
رواه ابـوداود، ». ُهمَّ هذا إقْباُل يل

واتِ الكبري«والبَيهقيُّ يف  عَ  .)١(»الدَّ

به من یاد داد تا در موقع اذان  ج خدا گوید: رسول ـ لـ ام سلمه  )۱۶( – ۶۶۹

ِلَك، و�ْدب«مغرب چنین بگویم: 
َ

 »اُر نهارَِك، وأْصواُت ُداعتَِك؛ فاغِفْر يلاللُهمَّ هذا إقْباُل يل
این وقت (مغرب) ھنگام روآوردن شب تو و رفتن روز تو، و زمان بلندشدن  !پروردگارا«

باشد، پس به برکت این  کنندگان (مؤذنان) به سوی طاعتت (نماز) می منادیان و دعوت
  .»بخش و مورد عفو و بخشش قرار بدهلحظه، مرا ب

  ].اند روایت کرده» الدعوات الکبیر«اود و بیھقی در ابود[این حدیث را 

 ألباشند که مردم را به سوی نماز و طاعت خدای  گویان می مراد اذان :»ُداعتك«
 خوانند.  فرا می

ماَمةَ  )۱۷( – ۶۷۰
ُ
قـاَل: إنَّ بـالًال أخـَذ يف  ،جأو بعض أصحاِب رسوِل اهللا  ،وعن أيب أ

الُة. قاَل رسوُل اهللا  ا أْن قاَل: قْد قامِت الصَّ ُ وأداَمهـا: «جاإلقامِة، فلمَّ وقـال يف ». أقاَمها ا�َّ
 .)١(رواه ابوداودسائِِر اإلقاَمة: كنحِو حديث عمَر يف األذاِن. 

 .بیث غریو قال حد ۳۵۸۹ح  ۵/۵۳۶ یترمذ ،۵۳۰ح  ۱/۳۶۲ ابودود -١

 

                                           



 ٤١٣  ) در باره فضیلت اذان و اجابت آن)۵کتاب الصلوة (باب (

روایت است که گفت:  ج خدا ا از یکی دیگر از یاران رسولی ،س از ابوُامامه )۱۷( – ۶۷۰

در  ج رسید، پیامبر» قد قامت الصلوة«شروع به گفتن اقامه کرد و چون به  س بالل

نماز را بر پا، و پیوسته آن را پایدار و  ،أل[خداوند» أدامهاو أقامها اهللا«پاسخ آن فرمود: 
  ].ماندگار دارد

در  س ھای اقامه، مانند حدیث عمر الفاظ و واژه ی در بقیه ج راوی گوید: پیامبر
فرمود، به جز  شنوید، تکرار می گفت و ایشان می اذان گفت [یعنی ھر چه مؤذن می

و در جواب  ،ال قوة اال بااهللاو ال حول ،»الفالح ىح ىلع«و » ىح ىلع الصلوة«اینکه در 

  ].گفت ، میادامهاو اقامها اهللا، »قد قامت الصلوة«
 ].ث را ابوداود روایت کرده است[این حدی

ِ  ،وعن أ�س )۱۸( – ۶۷۱  ذاِن واإلقامةِ « :قال: قال رسوُل ا�َّ
َ
رواه ». ال يَُردُّ ادلاعُء بََ� األ

 .)٢(ابوداود، والرتمذيّ 

شود  فرمود: دعا در بین اذان و اقامه رد نمی ج گوید: پیامبر س انس )۱۸( – ۶۷۱
و  است بین اذان و اقامه، بسیار دعا کنند (پس برای نمازگزاران محترم، مستحب

ھای مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی،  نیازمندی
.. خود را از خداوند بطلبند، چون در این .فرھنگی و اقتصادی، عبادی و خانوادگی و

  )شود. ھنگام دعا اجابت می
  ].ندا [این حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده

لَّمـا دَّان: ـ أو قَ ان ال تُـرَ نتَـثِ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن سهل بن سعدٍ  )۱۹( – ۶۷۲
اعُء عِ  اِن ـ ادلُّ وحتـتَ «ويف روايـة: ». لَحُم بعُضـهم بعضـاً نَد ابَلأِس حَ� يَ نَد انِلّداِء، وعِ تَُردَّ

: ». املطَرِ  رْ ؛ إالَّ أنَّه مل يذكُ  .)٣(»وحتتَ املطَر«رواه ابوداود، والدارميُّ

فرمود: بدون تردید، دو دعا رد  ج گوید: پیامبرس  سھل بن سعد )۱۹( – ۶۷۲
: نخست دعا در وقت اذان، و  شود ـ یا اینکه احتمال رد شدنشان خیلی کم است ـ نمی

 .۵۲۸ح ۱/۳۶۰ابوداود  -١
 .۳/۱۱۹مسنداحمد  ،حیحسن صح :و قال ۲۱۲ح  ۱/۴۱۵ یترمذ ،۵۲۱ح  ۱/۳۵۸ابوداود  -٢
نقل کرده است، » و وقت المطر«با عبارت  ۳/۴۶در  و روایت دوم را نیز ۲۵۴۰ح  ۳/۴۵ ابوداود -٣

 .۱۲۰۰ح  ۱/۲۹۳دارمی 
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دیگری، دعا در وقت جنگ و پیکار با دشمنان و بدخواھان اسالم و مسلمین، وقتی که 
 افتد، تازان می شود و خون در چشمان جنگجویان و قھرمانان و یّکه میتنور جنگ داغ 

 کشند. و برخی از آنھا برخی دیگر را به بدترین وجه می
 شود. و در روایتی آمده است: دعا در وقت نزول باران الھی نیز رد نمی

و حتت «[این حدیث را ابوداود روایت کرده و دارمی نیز این حدیث را بدون ذکر 
  ].روایت نموده است» راملط

برخی از جنگجویان  :لحم است یعنی ی از ماده »يلحم« .جنگ و پیکار :»ابلأس«
 برخی دیگر را به بدترین وجه بکشند.

ِ بـن َعمـٍرو )۲۰( – ۶۷۳ إنَّ املـؤَِذّنَ�  !قـال: قـال رجـٌل: يـا رسـوَل اهللا ،وعن عبِد ا�َّ
رواه ». ُ�ْعــَط  ،َســْل يــَت فَ يقولــوَن، فــإذا انتَهَ  قُــْل كمــا: «جنَنا: فقــاَل رســوُل اهللا فُضــلوُ يَ 

 .)١(ابوداود

! (با ج خدا گفت: ای رسول ج گوید: مردی به پیامبر س عبدالله بن عمرو )۲۰( – ۶۷۳
ھایی که شما برای مؤذنان بیان داشتید، معلوم  ھا و ویژگی فضایل و محاسن و خوبی

برترند، و تفوق و فضیلت قابل شود که آنھا در ثواب و پاداش) از ما بھتر و  می
  !گوئیم) و ما نمیگویند  می ای بر ما دارند (چرا که آنھا اذان مالحظه

گویند، تو نیز تکرار کن، و ھنگامی که  گویان می فرمود: ھر چه را که اذانج  پیامبر
 اذان و تکرارش پایان یافت، از خداوند بخواه، که به تو عطا خواھد شد.

  ].ابوداود روایت کرده است[این حدیث را 
خواھد به بھشت برین خدا و رضایت و خشنودی، و  پس اگر مسلمانی می شرح:

کران او تعالی دست یابد، برایش زیبنده است که ھرگاه اذان و اقامه را  ثواب و پاداش بی
بخش و  ھای روح گوید، تکرار کند تا بشارت شنود، او نیز ھر آنچه را که مؤذن می می

در حق او، تحقق  ج مبنی بر دخول بھشت، و شفاعت پیامبر ج آفرین پیامبراکرم تعالی
 کاران جدا سازد. محرومان و زیان ی یابد و خویشتن را از جرگه

 .۵۲۴ح ۱/۳۶۰ابوداود  -١

 

                                           



 

 

 

 سوم فصل

ـيطاَن إذا َسـِمَع انِلّـداَء «يقـوُل:  جقال: سمعُت انلـيبَّ  ،عن جابرٍ  )۲۱( – ۶۷۴ إنَّ الشَّ
وْحاءِ  الِة ذهَب حىت ي�وَن ماكَن الرَّ وْحاُء مـَن املدينَـِة: ىلع ِسـ». بالصَّ ٍة تَّ قال الراوي: والرَّ

 .)١(رواه مسلموثالثَ� ميًال. 

گمان (ھنگامی که  شنیدم که فرمود: بی ج گوید: از پیامبرس  جابر )۲۱( – ۶۷۴
شنود، به خاطر  شود) و شیطان آن را می و رسا گفته می نماز، با صدای بلنداذان برای 

دور » روحاء«نماید، و تا مکان  و فرار میکند  می اینکه صدای اذان را نشنود، پشت
 رود. می

 ی محلی در فاصله» روحاء«) گوید: طلحة بن نافع مكی ،راوی حدیث (ابو سفیان
 مایلی مدینه است. ۳۶حدود 

 ].ث را مسلم روایت کرده است[این حدی

قمَة بِن وقَّـاٍص  )۲۲( – ۶۷۵
ْ
نُـه، فقـاَل قـال: إ� لَِعنـَد معاو�ـَة، إْذ أذََّن ُمؤَذِّ  ،وعن َعل

ـا معاو�ُة كما قاَل ُمؤَِذّنُه. حىت إذا قاَل: يحَّ ىلع الصالِة؛ قال: ال حوَل وال قُ  . فلمَّ ِ  با�َّ
َّ
َة إال وَّ

ِ الَعِ�ّ الَعظيِم. وقاَل بعَد ذلَك مـا قـاَل قال: ال حْوَل وال قُ قاَل: يحَّ ىلع الَفالِح؛   با�َّ
َّ
َة إال وَّ

 .)٢(رواه أمحدقاَل ذلك.  جاملؤَِذُّن. ثمَّ قاَل: سمعُت رسوَل اهللا 

برای  بودم که مؤذن وی، س نزد معاویه :گویدس  عقلمة بن وقاص )۲۲( – ۶۷۵

گفت، تکرار کرد  اذان را مثل آنچه که مؤذن مینیز کلمات  س نماز، اذان گفت. معاویه

، و »ال قوة اال با اهللاو ال حول« :گفتس  معاویه رسید» ىح ىلع الصالة«و چون به 

» ال قوة اال با اهللا الع� العظيمو ال حول«وی  ،گفت» ىح ىلع الفالح«چون مؤذن 
 ر کرد.ھرآنچه را که مؤذن گفت او نیز تکرا گفت، و پس از این تا آخر اذان

 .)۳۸۸-۱۵(ح  ۱/۲۹۰مسلم  -١
 .۹۲و ۴/۹۱مسنداحمد  ،۶۷۷ح  ۲/۲۵ نسایی -٢
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گفت (یعنی آنچه را که مؤذن  شنیدم که اینچنین می ج گاه گفت: از خود پیامبر آن

ىح ىلع «و » ىح ىلع الصلوة«فرمود و در وقت شنیدن  گفت او نیز تکرار می می
  ).فرمود می» القوة اال بااهللاو الحول«، »الفالح

  ].[این حدیث را احمد روایت کرده است

ـا لَ ي، فَ ، فقـاَم بِـالٌل يُنـادِ جنَّا مـَع رسـوِل اهللا قال: كُ  ،هر�رةَ وعن أيب  )۲۳( – ۶۷۶ مَّ
: كَ سَ  ِ  .)١(رواه النّسائيُّ ». قيناً، دخَل اجلنَّةَ ثَل هذا يَ َمْن قاَل مِ «َت قاَل رسوُل ا�َّ

از جای  س بودیم که بالل ج ھمراه با پیامبر :گویدس  رهیابوھر )۲۳( – ۶۷۶
 ج گفتن فراغت یافت، پیامبر از اذان س گفتن کرد. چون بالل اذانبرخاست و شروع به 

قلب، مثل این کلمات را  ھرکس از روی صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل و از ته :فرمود
 شود. گوید، تکرار کند،) وارد بھشت می بگوید، (یعنی ھر آنچه را که مؤذن می

  ].[این حدیث را نسائی روایت کرده است

دُ َشـتَ يَ  مؤَِذّنَ ـَع الـِ إذا سمَ  ج ، قالت: اكن انليبُّ ال ،وعن اع�شةَ  )۲۴ـ ( ۶۷۷ قـال:  هَّ
 .)٢(رواه أبو داود». وأنا وأنا«

اشهد ان ال اهل اال «ن (= یشھادت ج امبرید: ھرگاه پیگو ـ لـ شه ی) عا۲۴( -۶۷۷
ز بر یو من نفرمود:  ید، میشن یگو م را از دھان اذان») اشهد ان �مداً رسول اهللا«و »اهللا
صداقت و اخالص، بر رسالت  یز از رویدھم، و من ن یم یخدا گواھ یگانگید و یتوح

 دھم. یشھادت م ج محمد
 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

در پاسخ  ج امبریه پکن است یاول ا ی»أنا«[من و من]: مراد از » أناو أنا« شرح:

 یعنی» أنا اشهد ان ال اهل اال اهللا«فرمود: » اهللاشهد ان ال اهل اال «گفت:  یه مکمؤذن 
و منظور از  .»ستیگانه نی یجز خدا ییه خداکھم د ین مین بر ایراست یمن گواھ«

» اشهد ان �مداً رسول اهللا«ه کدر پاسخ مؤذن  ج امبریه پکن است یدوم، ا ی»أنا«

 .۶۷۴ح ۲/۲۴نسایی  -١
 .۱/۳۶۱ابوداود  -٢

 

                                           



 ٤١٧  ) در باره فضیلت اذان و اجابت آن)۵کتاب الصلوة (باب (

دھم  یقت مین حقیبه ا یگواھ: «یعنی» أنا اشهد اّن �مداً رسول اهللا«گفت، فرمود:  یم
 .»خداست ی امبر و فرستادهیپ ج ه محمدک

ْت َة سـنًة؛ وَجبَـرشَ َمْن أذََّن ثِنيْْت عَ «قال:  ،جأنَّ رسوَل اهللا  ،وعن ابِن عمر )۲۵ـ ( ۶۷۸
 ُ
َ

ابـنُ  رواه».  إقامٍة ثالثـوَن َحسـنةً لُكِّ تُّوَن َحَسنًة، ولِ  يوٍم سِ اجلنَُّة، وُ�ِتَب هل بتَأِذيِنه يف لُكِّ  هل

 .)١(ماجة

صداقت و  یاز روھرکس  فرمود: ج امبرید: پیگو ـ بـ ) ابن عمر ۲۵( -۶۷۸
نماز فراخواند،  ید و مردمان را به سویاخالص و اعتقاد و عمل، دوازده سال اذان گو

اعمالش در قبال اذاِن ھر روز،  ی شود، و در نامه یوارد شدنش به بھشت، مسّجل م
 شود. ی، ثبت و ضبط میکین یھر روز، س ی اقامه، و در قبال یکیشصت ن

 ].رده استکت یماجه روا ث را ابنین حدی[ا
ان شده یدخول به بھشت، مدت ھفت سال ب یبرا ،۶۶۴ ی ث شمارهیدر حد شرح:

 د:یفرما یم ج امبریاست، چنانچه پ
صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل، و به قصد ثواب و  یس، ھفت سال، از روکھر« 

ث مدت دوازده سال ین حدیو در ا .»ابدی یم یید، از آتش دوزخ رھایگوپاداش، اذان 
 ر شده است.؟کذ

ر باشد، نه یثکن است از باب تکمم» دوازده«ا ی» ھفت«ر به یر، تعبیبه نظر حق
وند بر اساس صداقت و ه خداکن باشد یمنظور ا ن استکز ممید و عدد، و نیتحد

شان  ه اخالص و صداقتک ییند، آنھاک یصله میان فیگو اخالص و اعتقاد و عمل اذان
ه کشود، وآنھا  یاز جانب خدا شامل حال آنھا م یشتریشتر است، فضل و احسان بیب

گردد و خداوند  یشامل حال آنھا م یمترکمتر است، فضل واحسان کشان  اخالص
مستحق آن  یسکاست و چه  یبخش ن افزونیق امستح یسکه چه کداناست 

 باشد. ینم

اعِء عنَد أذاِن املغرِِب. رواه ابليهيقُّ يف:  ،وعنه )۲۶ـ ( ۶۷۹ عواِت «قال: ُكنَّا نُْؤَمُر بادلُّ ادلَّ
 .)١(»الكب�

از » یھاات فیر االقامة و اختالف الرواکذ«از باب  ۲۳ح ۱/۲۴۰ یدارقطن ،۷۲۸ح  ۱/۲۴۱ابن ماجه  -١
 ».کتاب الصالة«
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شد تا  ید: در ھنگام اذان مغرب، به ما دستور داده میگو ـ بـ ابن عمر -۶۷۹
داد تا  یخواست و ما را فرمان م یدر وقت اذان مغرب از ما م ج امبریپ یعنیم (ینکدعا 
 ).شود ین وقت رد نمیه دعا در اکم، چرا ینکدعا 

 ].رده استکت یروا» ریبکالدعوات ال«در  یھقیث را بین حدی[ا

 .»ریبکالدعوات ال«ی در ھقیب -١

 

                                                                                                       



 

 

 

 

 ) ۶باب (
 ر اذانیرامون تأخیپ



 

 

 

 اول فصل

:  ،عن ابِن عمرَ  )۱ـ ( ۶۸۰ ِ وا وارَشُ�ـوا لُكُـي بلَيـٍل، فَ إنَّ بالًال يُنادِ «قال: قال رسوُل ا�َّ
 حىت يُنادِ 

ُ
ي حـىت يُقـاَل هل: نـادِ ، قال: و�َن ابُن مكتوٍم رجًال أعـ�، ال يُ »ِمّ َمكتومٍ َي ابُن أ

 .)١(متفق عليهَت أصبحَت. حْ بَ أْص 

 بالل، شب اذان یفرمود: براست ج امبرید: پیگو ـ بـ ) ابن عمر ۱( -۶۸۰
ه خواب است ک یسکگر نماز نخواند، و یه مشغول تھجد بوده، دک یسک(تا گوید  می

نند) پس کت کحر یسحر یگفت تا مردم برا یا در ماه رمضان اذان میدار شود، و یب
 یتا وقت دیاشامید و بی) بخوریسحر ید، برایتوان ید، میرید روزه بگیخواھ یه مکشما (

 د.یصبح) اذان گو ی(برا س تومکه ابن ام مک
صبح اذان  یه براکنا بود یناب یمرد س تومکد: ابن ام میگو ـ بـ ابن عمر 

 شد: صبح است، صبح است. یه به او گفته مکداد تا آن ینم
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

خود ھنگام  یفجر، به خوده وقت کن سبب است یدوبار اذان گفتن به ا شرح:
دار گردند تا یه قبل از وقت، بکاند، ضرورت دارد  خواب است و مردم به خواب رفته

نماز آماده  یدار گردند و خود را برایخوردن بپردازند و خفتگان ب یداران به سحر روزه
دار ھستند و قبل از وقت نماز، یه مردم در آن اوقات بکر نمازھا یسازند. بر خالف سا

 ه بر حسب عادت خود، قبل از اذان صبح، اذانک یه مؤذنکجز آن دیگو یاذان نم یسک
با اذان او دچار شبھه  یسکشناسند و یاو را م یو مردم شھر و روستا، صداگوید  می

گر، اذان را درست در وقت نماز ین مؤذن، مؤذن دینخواھد شد، و ھمراه ا یوگمراھ
مردم  یردند وقتک ینگونه عمل میا ـ بـ توم که بالل وابن ام مکد، ھمانطور یگو یم

 یقبل از وقت، برا س ه اذان باللکدانستند  یدند، میشن یرا م س اذان بالل
 س تومکه اذان ابن ام مک یداران است، و ھنگام خوردن روزه یدارساختن مردم و سحریب

تاب ک کمؤطا مال ،۶۳۷ح  ۲/۱۰ یینسا ،*۱۰۹۲-۳۶ح ( ۲/۸۶۸مسلم  ،۶۱۷ح  ۲/۹۹ بخاری -١
 .۲/۶۲مسنداحمد  ،۱۵ح  ۱/۷۴الصالة 

                                           



 ٤٢١  ) پرامون تأخیر اذان)۶کتاب الصلوة (باب (

ت فجر سن یده است و زمان ادایه وقت فجر صادق فرارسکدانستند  یدند، میشن یرا م
 ده است.یو نماز فرض فرارس

د وقت نماز فرا رسد، یرو، با نیقت اصل در اذان، اعالم وقت نماز است، از ایو در حق
ز یدن زمان آن، جاین، گفتن اذان قبل از فرارسید، بنابرایآن وقت مؤذن، اذان بگو

ه از اھداف و مقصود آن است، خواھد بود، مگر در کست و ُمخّل اعالم به دخول نماز ین
ن ی) چنج خدا ه بالل، (مؤذن رسولکز است، ھمانطور یه اذان قبل از وقت جاکنماز صبح 

 .است» وسفیابو«فه، یو شاگرد ارشد امام ابوحن ین مذھب امام شافعیرد. و ھمک یم
 ،)س (بالل یکیه کگو بود  دو اذان ج امبریپ یه براکشود  یث معلوم مین حدیو از ا

ا یو  یا خوردن سحریردن مردم از خواب و کداریب یش از طلوع فجر صادق، برایپ
نماز  یپس از طلوع فجر صادق، برا )س تومک(ابن ام م یگریداد، و د یتھجد، اذان م

 یبرا س ه باللکدر ماه رمضان بود  ج امبریپ ی ن برنامهیگفت، و غالبًا ا یصبح اذان م
 گفتند. ینماز صبح اذان م یبرا س تومکوابن ام م یسحر

وِر�م نَّ�م ِمْن ُسحُ ال َ�ْمنَعَ : «جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن َسُمَرُة بِن ُجنُدب )۲ـ ( ۶۸۱
فُ يُل؛ ول�ن الَفجُر الُمستَطِ طِ أذاُن بِالٍل، وال الَفْجُر الُمستَ 

ُ
رواه مسـلم. ولفظُـه ». قُ� يف األ

 .)١(للرتمذيِّ 

فرمود: اذان بالل شما را از  س امبرید: پیگو س سمرة بن جندب) ۲( -۶۸۱
گر یه مشغول تھجد بوده، دک یسکتا گوید  می ه او اذانکباز ندارد (چرا  یخوردن سحر

ن یند، اک یخواھد سحر یه مک یسکدار شود، و یه خواب است، بک یسکنماز نخواند و 
در  یه به طور عمودکباز ندارد صبح دراز،  یز شما را از خوردن سحریند) و نکار را بک

اذب و کن ھمان صبح یاند، ا ردهکه یه آن را به دم روباه تشبکشود ( یدا میآسمان پ
و در امتداد افق  یبه طور افق یشّفاف یدیبعد از آن سف یمکاما ( ).دروغگو است

اه شب یس ی نار رشتهکه در کاست  یدیه ھمچون رشته نخ سپکشود  یان مینما
شود مانع  یدا میو در امتداد افق پ یه) به طور افقک ین صبحیده شده است و چنیشک

 ین معنیز به ھمیابوداود ن ،)۱۰۹۴-۴۳( ح۲/۷۷۰رده است:کت یروا ین معنیمسلم به ھم -١
 است. یز از ترمذیث نیو لفظ حد ۷۰۶ح ۳/۸۶ یترمذ ،۲۳۴۶ح  ۲/۷۵۹ت نموده است:یرول

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٢٢

وقت نماز  یه آغاز روزه و ابتداکن ھمان صبح صادق است یاست (و ا یخوردن سحر
 ).اذب نداردکبا صبح  یچ شباھتیصبح است و ھ

 ].است یرده و لفظ آن از ترمذکت یث را مسلم رواین حدی[ا
 یبنده به طور عمودیرنگ و فر مکار یبس یدیسف یکان شب، نخست یدر پا شرح:

اذب و کن ھمان صبح یاند، ا ردهکه یه آن را به دم روباه تشبکشود  یدا میدر آسمان پ
شود و نه با ظاھرشدن آن، وقت نماز صبح  یخوردن م یه نه مانع سحرکدروغگو است 

 شود. یداخل م
ه کشود  یان میو در امتداد افق نما یر افقبه طو یشفاف یدیبعد از آن سف یمکاما 

ن یده شده است، ایشکاه شب یس ی نار رشتهکه در کاست  یدیھمچون رشته نخ سپ
با  یچ شباھتیوقت نماز صبح است و ھ یه آغاز روزه و ابتداکھمان صبح صادق است 

 اذب ندارد.کصبح 

إذا «أنـا وابـُن عـٍمّ يل، فقـال:  جيُت انلَّيبَّ قال: أتَ  ،وعن مالِك بن احلَُو�ْرِث )۳ـ ( ۶۸۲
ُكما أ�رَبُ  َُؤمَّ  .)١(رواه البخاريُّ ». ماكُ سافَرتُما فأِذّنا وأِ�يما، ويلْ

 ج خدا م، نزد رسولید: ھمراه با پسرعمویگو س رثیبن حو ک) مال۳( -۶۸۲
د) ید (و وقت نماز فرارسیرو یه به سفر مک یشان خطاب به ما فرمودند: ھنگامیم، ایآمد

بزرگتر است، شما را امامت  یگریه از شما به لحاظ سن از دکد، وآنییاقامه گو اذان و
 دھد.
 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

يتُمُ َص « :جقال: قال نلا رسوُل اهللا  ،وعنه )۴ـ ( ۶۸۳
َ
َصّ�، و�ذا حَ لُّوا كما رأ

ُ
ـو� أ ِت رَضَ

 َ
َ

يُؤَِذّْن ل�م أَحُد�م، ثمَّ يل
ْ
الُة؛ فل  .)٢(متفقٌ عليه .»م أ�رُب�مُؤمَّ�ُ الصَّ

آمدم  ج امبریاز قوم خود، نزد پ ید: (با گروھیگوس  رثیبن حو ک) مال۴( -۶۸۳
و  ینبو یھا م وآموزهیو تعال ین و حقائق اسالمیم دیمفاھ یریادگیو به منظور 

ست روز در خدمت ی، در حدود بین الھیآفر بخش و سعادت ین تعالیدستورات و فرام

 ۱/۳۹۵ابوداود  ،۲۰۵ح  ۱/۳۹۹ یترمذ ،)۶۷۴ -۲۹۲ح ( ۴۶۵/ ۱مسلم ،۶۲۸ح  ۲/۱۱۰ یبخار -١
 .۵/۵۳مسنداحمد  ،۹۷۹ح  ۱/۳۱۳ابن ماجه  ،۶۳۶ح  ۲/۹ یینسا ،۵۸۹ح 

م و یت را با تقدین روایز ایاحمد بن حنبل ن ،۱۲۵۳ح  ۱/۳۱۸ یدارم ،۶۳۱ح  ۲/۱۱۱ یبخار -٢
 رده است.کنقل  ۵/۵۳ر در مسند یتأخ

 

                                           



 ٤٢٣  ) پرامون تأخیر اذان)۶کتاب الصلوة (باب (

د یدیه دک یتیّم کت ویفکیخطاب به ما فرمود: با ھمان  ج امبریپ ).میماند ج امبریپ
از شما  یکید، یه وقت نماز فرارسک ید، و ھنگامیز بخوانیخوانم، شما ن یمن نماز م

 ند.کن شما، امامت ید و سپس بزرگتریاذان بگو
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ینیاز لحاظ دھرکس  هکن است یا یشرع ی اصل مسئله »:يلؤّم�م أ�رب�م« شرح:
بن  کمال«چون  یشنماز شود، ولید مقتدا و پیگران برتر است او بایاز د یو علم

گاھ یواخالق ینیش از نظر دیو پسر عمو» رثیحو گر برابر یبا ھمد ینیاز مسائل د یوآ
 فرمود: ج امبریگر نداشتند، پیدیکبر  یلت و برتریچ فضینه ھین زمیبودند، و در ا

 ه به لحاظ سن و سال بزرگتر است امام شود.کاز شما ھرکس 

ح� َ�َفَل مْن َغْزَوِة َخيرَب، ساَر يللًة،  جقال: إنَّ رسوَل اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۵ـ ( ۶۸۴
 «رََّس، وقال بِلالٍل: ى عَ حىت إذا أْدر�ُه الَكرَ 

َ
َر هل، ونـاَم َص يَل. فَ  نلا اللَّ إألْك �َّ بـالٌل مـا قُـِدّ

ا تقارََب الفجُر،  ِ وأصحابُه. فلمَّ َه الفجـِر، �َ ِل�َنََد بالٌل إىل راحِ ستَ إرسوُل ا�َّ ْت لَبَـغَ تِه ُموَِجّ
َ يناُه، وهو ُمستَ بالًال عَ  ، وال بالٌل، وال أحـٌد مـن جيِقْظ رسوُل اهللا ستَ ِنٌد إىل راحلِته، فلم �

لَهُ الشَّ  مُ تْهُ �َ أصحابِه حىت رَضَ  ِ أوَّ ، فقـاَل: ستَ إم مُس، فاكَن رسوُل ا�َّ ِ يقاظاً، َ�َفِزَع رسوُل ا�َّ
فاقتاُدوا رواِحلَهـم ». قْتادواإ«فِسَك. قال: نَ َذ بِ فقال بالٌل: أخَذ بنفيس اذلي أخَ » !أْي بِالل«

، وأمَر بالًال فأقاَم الصَّ وَ شيئاً، ثمَّ تَ  ِ  رسوُل ا�َّ
َ
أ ا قَ الَة، فص�َّ ضَّ بَح. فلمَّ ـالَة، ىَض بِهُم الصُّ  الصَّ

َ «قاَل:  الَة، فَ َمْن � يَُص يِسَ الصَّ
ْ
ـري لِّ ل

ْ
ك الَة ذِلِ قِِم الصَّ

َ
َ تعاىل قاَل: { وأ  .}»ها إذا ذَكَرها؛ فإنَّ ا�َّ

 .)١(رواه مسلم

از  یپاس» بریخ«در راه بازگشت از  ج خدا د: رسولیگو س رهی) ابوھر۵( -۶۸۴
ن ھنگام در یرد، در اکغلبه  )ش ه خواب بر او (و صحابهک یتا ھنگاممود، یشب را راه پ

 س جھت استراحت و خواب، شتران را متوقف ساخت و به بالل ییساعات آخر شب در جا
 بده. یما نگھبان یامشب ما را داشته باش و برا یفرمود: ھوا

و  ج امبریتوان و قدرتش نماز خواند، و پ ی دار ماند و به اندازهیز، بین س بالل
ه کیرو به افق، ت س شد، بالل یکدند. سپس چون طلوع فجر صادق نزدیارانش خوابی

 ،۶۱۸ح  ۱/۲۹۵کرده است: ث را نقل ین حدیز آخر این یینسا ،)۶۸۰ -۳۰۹ح ( ۱/۴۷۱مسلم  -١
 .۶۹۷ح  ۱/۲۲۷ابن ماجه 

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٢٤

ه به ک یرد و او در حالکدگانش غلبه یه خواب بر دکاش زد و مراقب اوضاع بود  بر ناقه
س، کچ یجه، ھیه داشت، به خواب فرو رفت و در نتکی خود ت ِی جھاز شتر و به بار و بنه

دار نشدند و ینماز صبح ب یشان برایاران ایاز  یکچ یو نه ھ س بالل و نه ج امبرینه پ
ن یگاه نخست آنان افتاد، آن یه آفتاب باال آمده بود و روک یھمه به خواب رفتند، تا وقت

د آفتاب باال آمده و یه (چون دکبود  ج خدا دار شد، رسولین لحظه بیه در اک یسک
بالل! (مگر  یرا صدا زد و فرمود: ا س ، باللیشانیو پر ینماز صبح قضا شده) با نگران

در پاسخ  س بالل ؟)ینکدار ینماز صبح ب یو ما را برا یه مراقب اوضاع باشکقرار نبود 
 رد.کز غلبه یرده بود، بر من نکگفت: آنچه بر تو غلبه 

ش ببرند و از آن منطقه خارج یپ کیدستور داد تا شتران را اند ج امبریپس از آن پ
ش یپ کیش را اندیشتران خو ج خدا ز بر اساس فرمان رسولین ش صحابهبشوند، 

 یبرا س وضو گرفت و به بالل ج خدا گاه رسول دند. وآنیگر برگزید یانکبردند و م
نماز صبح  ج اقامه و اذان نماز را گفت وآن حضرت س اقامه و اذان فرمان داد و بالل

 آورد. یآنان به جا یرا برا
را فراموش  ینمازھرکس  آوردن آن نماز قضاء، فرمود: یبه جا یدر پ ج خدا رسول

ا و نماز ر«د: یفرما یم أل ه خداوندکند کاد آورد، آن را ادا یند، پس ھر گاه آن را به ک
 .)١(»یاد من باشیشه به یبخوان تا ھم

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

 مود.یاز شب را راه پ یمقدار»: سار يللة«ا سفر برگشت. یاز جنگ »: قَفل« شرح:

استراحت فرود آمد.  یمسافر در ساعات آخر شب برا »:َعرَّس«چرت و خواب.  »:الَكري«

ما را  یامشب ھوا یعنیت و حراست. یت و حمایرعا یبه معنا :»ألك« ی از ماده »:األك«

را رو به  د وآنھایش بریبه پ کیشتران را اند»: اقتادوا« بده. یداشته باش و ما را نگھبان
 د.یشکجلو ب

ف، روبرو یف و وظایالکدر انجام ت ییخود با عذرھا ین است در زندگکھر انسان مم
ان کشود، ام یعارض م یانسان است، آنچه بر ھر انسان یکه کاز آنجا  ج امبریشود و پ

قِِم ﴿ -١
َ
لَٰوةَ ٱَوأ   ].۱۴[طه/ ﴾ِ�ِۡ�رِيٓ  لصَّ

 

                                           



 ٤٢٥  ) پرامون تأخیر اذان)۶کتاب الصلوة (باب (

ف یو وظا ینیف دیالکانجام ت یرا برا یز دارد، وآنچه ھر انسانیشدن بر او را ن عارض
 ند.کل، روبرو کز، با مشین است، او را نکسازد، مم یل روبرو مکخود با مش یشرع

دار و مؤظف بود تا آن یستاده و بیا ،ج ت، ھر چند نگھبان آن حضرتین روایبنا به ا
ز به خواب رفته یاند و او ن ن فرو رفتهیه مردم به خواب سنگک یرا (ھنگام ج حضرت

 یره ساخت و ویدگان نگھبان، چیخواب را بر د ،ألند، اما خداوندکدار یاست)، ب
رود،  یامبران بخواب میدگان پیه دکه آفتاب باال آمده بود، و با آن کدار شد یب یھنگام

بر ھر چند قلب یخ ی غزوه یخوابد و در ط یماند و نم یدار میشان بیھا اما دل
ند، انسان بودن ه خداوکن یدگان او به خواب رفت تا ایدار بود، اما دیب ج خدا رسول

مردم در جبران  یباشد برا ییار او بتواند الگوکرا به مردمان نشان دھد و  ج امبریپ
ه کمؤمنان است و اوست  یسته برایشا ییه قضا شده است، چه او الگوک یاعمال

 د:یفرما یم
 .»دیگزارم، نماز بگزار یمن نماز م دینیب یه مکآن سان « 
ه چگونه در حال اداء و در حال قضا، نماز کند کان یمردم ب ید براین او بایبنابرا 

 آورند. یخود را به جا
چ گاه به سبب غفلت، در نماز و عبادت در سھو و ی، ھیامبران الھیقت پیو در حق

شوند تا امت از  یه از جانب خداوند متعال در سھو انداخته مکشوند، بل یاشتباه واقع نم
از  یآمد، اّمت اسالم یش نمین سھو پیا ج خدا ابند، اگر به رسولیمسائل سھو اطالع 

ا بر سه یبر دو و  ید دوباره قضاء شود؟ واگر ویه نماز فوت شده، باکدانست  یجا مک
ن آمده یدیث ذوالیداد (چنانچه در حد یسالم نم یا عصر به سبب فراموشیعت ظھر کر

حضرت  آموخت، و اگر به یسھو را م ی جا مسائل سجدهکاز  یاست) اّمت اسالم
 شد و...؟  یجا معلوم مکآمد، روش توبه و استغفار از  یش نمیان، پیسھو و نس ÷آدم

 یام الھکن احییح و تبیجھت تشر یا لهیز، وسیامبران نیان پیقت سھو و نسیدر حق
 رد:کتوان استفاده  یته را مکث باال، دو نیاست. از حد

آن  ییآوردن قضا یبه جاا خواب قضاء شود، ی یبه سبب فراموش یھرگاه نماز الف)
آن ھمراه با توبه الزم و  یز قضاینماز بدون عذر، ن کواجب است. البته در صورت تر

خدا  یند و به سوکه توبه کاست  یسکآن  ی ه خداوند، بخشندهکاست، چرا  یضرور
 د:یفرما می د، خداوندیبرگردد و در مقام جبران گذشته برآ

 



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٢٦

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ ْ ِمنۢ  �َّ ْ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدِ  تَابُوا ۡصلَُحوا
َ
َ ٱ َفإِنَّ  َوأ [آل عمران:  ﴾٨٩رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ

۸۹[. 
 یبه سو یعنینند و به اصالح بپردازند (که بعد از گناه، توبه ک یسانکمگر « 

 ).است یرفتنیآنان پذ ی ه توبهکند یخدا برگردند و در مقام جبران گذشته برآ
 .»را خداوند آمرزنده و مھربان استیز

آورد، به  یبه جا ییوتنھا یتوان به صورت فراد یه مکنماز قضاء را ھمان گونه  ب)
ه فقھاء در ک یط و ضوابطیت شرایتوان انجام داد (البته با رعا یز میصورت جماعت ن

ه کد انجام آن به صورت جماعت بھتر است، چرا یترد یو ب ).اند ان نمودهیتب فقه بک
 ، ثواب و پاداش دارد.یشتر از فرادیو ھفت درجه ب ستیعت آن بکنماز جماعت، ھر ر

ِ  ،وعن أيب قَتادةَ  )۶ـ ( ۶۸۵ ِ�يمَ « :قال: قاَل رسوُل ا�َّ
ُ
الُة فـال تقومـوا حـىت إذا أ ِت الصَّ

 .)١(متفق عليه .»ُت جْ رَ َرو� قْد خَ تَ 

د و یه نماز برگزار گردک یفرمود: ھنگام ج امبرید: پیگو س ) ابوقتاده۶( -۶۸۵
رون یشما ب یه از منزل خود به سوکد یا دهیه مرا ندک ینماز گفته شد، تا وقت ی اقامه
 د. یزینماز برنخ یبرگزار یخود برا یام، از جا آمده
 ].رده استکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ی از حجره ج خدا ه رسولکنیقبل از ا یه لحظاتکافتاد  یاوقات اتفاق م یگاھ شرح:
 یبرگزار یخاستند و برا یبر م یاورد، مردم از جایف بیمسجد تشر یش به سویخو

 رد و فرمود:ک ین عمل نھیآنان را از ا ج امبریستادند، پیا ینماز، منتظر م
رون یشما ب یه از منزل به سوکد یدیام و مرا ند امدهیه به مسجد نک یتا وقت« 

 .»دیزینماز برنخ یبرگزار یخود برا یم، از جایآ یم
 ز باشد:یتواند دو چ یم ین نھیا و عّلت

ه بندگان کخواست  ینم یاء و شرم و تواضع و فروتنیاز فرط ح ج امبریه: پکنیا یکی
 ستند.یشان بایشان صف بسته، در انتظار اکگانگان و گردنیشان ھمانند بیا یخدا در جلو

ح  ۱/۴۲۲مسلم  ،رده است .کر نکرا ذ» و قد خرجت«عبارت  یو بخار ۶۳۷ح  ۲/۱۱۹ یبخار -١
 :در سننش یقیث را بصورت تعلین حدیز این یترمذ ،۵۳۹ح  ۱/۳۶۸ابوداود  ،)۶۰۴- ۱۵۶«
ح  ۱/۳۲۲ یدارم ،۷۹۰ح ۲/۸۱ یینسا ،رده است.کنقل  ۵۱۷ث شماره یپس از حد ۲/۳۹۵

 .۵/۲۹۶مسنداحمد  ،۱۲۶۱

 

                                           



 ٤٢٧  ) پرامون تأخیر اذان)۶کتاب الصلوة (باب (

ت یستادن و منتظرماندن، باعث چالش و دغدغه و اذین بود اکه: ممکنیو دوم ا
ر یتأخ ج آن حضرت یلین بود به دالکاوقات مم یه برخکمردم شود، چرا  یوآزار، برا

ت و آزار آنھا یستادن و منتظرماندن مردم، باعث اذید و ایش آیشان، پیبرا یارکا یند و ک
و  یریگ و ُعسر و حرج متنفر بود و به آسان یریاز سختگ ج امبریشود، و چون پ

ه مردم در کجھت، دوست نداشت  نیداشت، از ا لیسھولت و رفع ُعسر و حرج تما
ن جھت، آنھا را یت آنھا فراھم شود، از ایرند و موجبات آزار و اذیچالش و دغدغه قرار گ

 ار منع فرمود.کن یاز ا

ِ  ،وعن أيب هر�رةَ  )۷ـ ( ۶۸۶ �ِ « :ج قال: قاَل رسوِل ا�َّ
ُ
ـالُة، فـال تَأتُ يَمـإذا أ وهـا ِت الصَّ

كِ وَن، َوأتُوها �َْسعَ  واَص �تُم فَ ينَُة. فما أْدرَ تمشوَن وعلَيُ�م السَّ تِمُّ
َ
متفـق ». لُّوا، وما فات�م فأ

دُ إىل «: عليه. ويف روايةٍ ملسلم كم إذا كانَ يعمِ و يف صالةفإن أحدَ الةِ فهُ  .)١(»الصَّ

 ی فرمود: ھرگاه نماز برگزار شد (و اقامه ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۷( -۶۸۶
ه به ھنگام کد، بلینماز نرو یدن به سویبا عجله و شتاب و با حالت دو د)یدینماز را شن

آن  یبه سو ید و با متانت و بزرگوارینکد و شتاب نینکرفتن، آرامش و وقار را حفظ 
د (بعد یه از دست دادکد و ھر قدر را ید، آن را بخوانیدیاز نماز رس ید. به ھر مقداریائیب

 د.ینکامل کدادن امام) آن را  از سالم
  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

رد و به کاز شما آھنگ نماز  یکیھرگاه  یبراست«از مسلم آمده است:  یتیو در روا
شود) ثواب و  یه نماز برگزار مک یرده تا وقتکه آھنگ نماز ک یآن رفت (از وقت یسو

 یا نماز را در فاصله: خداوند، ثواب و پاداش یعنیشود ( یش حساب میپاداش نماز برا
 ).دھد یشود، بدو م یه نماز برگزار مک یرد تا وقتکه قصد نماز ک

 ۲/۱۴۸ یترمذ ،۵۷۲ح  ۱/۳۸۴ابوداود  ،)۶۰۲-۱۵۱ح ( ۱/۴۲۰مسلم  ،۹۰۸ح  ۲/۳۹۰ یبخار -١
، ۴ح  ۱/۶۸کتاب الصالة  کمؤطا مال ،۷۷۵ح  ۱/۲۵۵ابن ماجه  ،۸۶۱ح  ۲/۱۱۴ یینسا ،۳۲۷ح 

 .۲/۲۳۷مسنداحمد 

 

                                           



 

 

 

  وهذ ابلاُب خاٍل عن الفصل اثلا�

 ].ندارد» فصل دّوم«ن باب ی[ا 



 

 

 

 سوم فصل

َ بِـالًال أْن قال: عَ  ،عن ز�ِد بن أْسلمَ  )۸ـ ( ۶۸۷ ِ يللًة بطر�ِق مكَة، وَو�َّ رََّس رسوُل ا�َّ
ِ يُ  الِة، فَرقََد بالٌل وَرقَ وقَِظهم ل مُس، فاستَ يَقُظ ستَ إ ىتَّ ُدوا حَ لصَّ َظ يقَ وا وقد طلَعْت عليِهم الشَّ

ِ أْن يَ القوُم، وقْد ف إنَّ «رَ�بُوا حىت �رُجوا مْن ذلَك الـوادي، وقـاَل: زِعوا، فأمَرهْم رسوُل ا�َّ
ِ أن يِ�لـوا، َرهُ ِ�بوا حىت خرُجوا مْن ذلَك الوادي، ثمَّ أمَ رَ فَ ». هذا واٍد بِه شيطانٌ  ْم رسـوُل ا�َّ

ؤوا، وأمر بالًال أْن يُنادِ تَ وأْن �َ  ِ وَضَّ الِة ـ أو يُقِ َي ل بانلَّـاِس، ثـمَّ  جيَم ـ، فص�َّ رسوُل اهللا لصَّ
َ  !يا �يُّها انلَّاُس «مْن فزَِعهم، فقاَل: انرصَف وقْد رأى ِ  َ قبَض أرواَحنا، ولو شـاَء ل دَّهـا رَ إنَّ ا�َّ

َ َد أحُد�ُ قَ إيلنا يف حٍ� غِ� هذا؛ فإذا رَ  يَُصـِسيَها، ثمَّ فَـِزَع إيلهـا، فَ م عن الصالِة أو �
ْ
ِلّها ل

يِق، فقـاَل: َفـتلَ إ، ثـمَّ »يها يف وقِتهـالِّ يَُصـ كما اكنَ  ِ إىل أيب ب�ـر الصـِدّ إنَّ «َت رسـوُل ا�َّ
يطاَن أىت بالًل وُهو قائٌِم يُ   الصيبُّ حىت نـامَ َص�ِّ الشَّ

ُ
 ُ�ْهِدئُه كما يُهَدأ

ْ
».  فأْضَجَعه، ثمَّ لم يَزل

ِ مبالًال، فأخرَبَ  جثمَّ داع رسوُل اهللا  ِ أبـاب�ٍر،  بالٌل رسوَل ا�َّ ثـَل اذلي أخـرَب رسـوُل ا�َّ
 . ِ الً فقال أبو��ٍر: أشهُد �نََّك رسوُل ا�َّ رسَ  .)١(رواه مالكٌ مُ

ه، در اواخر ساعات کدر راه م ج خدا رسول ید: شبیگو س دبن اسلمی) ز۸( -۶۸۷
ت یرد و مسئولکصبح، جھت استراحت و خواب توقف  یھا یکیشب، و در نزد

 س او گذاشت. (بالل ی رد و به عھدهکواگذار  س نماز صبح را به بالل یردن براکداریب
دگانش یه خواب بر دکه به جھاز شتر و به بار و بنه خود داشت و مراقب اوضاع بود کیت

به  س و شخص بالل ش و صحابه ج امبریآنھا اعم از پ ی جه) ھمهیرد، و در نتکغلبه 
آنان افتاد.  یه آفتاب روک ینشد تا وقت دارینماز صبح ب یس براکچ یخواب رفتند و ھ

از خواب بلند  یشانیو پر یه نماز صبح قضاء شده) با نگرانکدند ی(چون د ش صحابه
 شدند. 

ش سوار شده و از آن منطقه یخو یھا بکبدانھا فرمان داد تا بر مر ج خدا رسول
 طان وجود دارد.ین منطقه، شیخارج شوند و فرمود: در ا

رده کنقل  ۲۶ح  ۱/۱۴تاب وقوت الصالة کث را به صورت مرسل در مؤطا ین حدیا کامام مال -١
 است.

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٣٠

ه از آن منطقه کنیش را سوار شده تا ایخو یھا یسوار ،ش هب، صحابین ترتیبد
ند و یخود فرود آ یھا یبدانھا دستور داد تا از سوار ج خدا رون رفتند. سپس رسولیب

گاه  د، آنیا اقامه ـ گوینماز، اذان ـ  یفرمان داد تا برا س رند. و به باللیوضو گ
از نماز فارغ شد،  ج امبریچون پ آورد. یآنان به جا ینماز صبح را برا ج خدا رسول

دادن نماز صبح) نگران و  ھنوز (به خاطر از دست ش ه صحابهکرد کاحساس 
 یمردم! براست یآنھا، فرمود: ھان ا یشانیردن پرکرو، به جھت دور نیاند، از ا شانیپر

خواست، ارواح ما  یرد و برگرفت، و اگر مکارواح ما را در وقت خواب، قبض  ألخداوند 
 گرداند. ین وقت، به تن باز میر از ایغ ینیسر آمد مع را در

را فراموش  یا نمازیاز شما به خواب برود و نمازش را نخواند و  یکیپس ھرگاه 
ه در کمال و ھمانگونه کو به تمام و یادش آمد، آن را به صورت معمولیرد، سپس به ک

 رد، بخواند.ک یوقتش ادا م
ست و بدو متوجه شد و فرمود: یوانگر س قیر صدکبه ابوب ج امبریپس از آن پ

مشغول خواندن نماز بود، سپس  یه وکش بالل آمد یپ یطان در حالیگمان ش یب
ن کردن و ساک وسته به آرامیگاه پ د، آنین خوابانیزم یرا بر پھلو بر رو یطان ویش

 یھا، بالل را به آرام ردن بچهک دن بالل ھّمت گماشت و آنقدر بسان به خوابیگردان
رد و به کدگان بالل غلبه ید، تا خواب بر دیش زد و دست مالیان داد و آھسته بر پھلوکت

 خواب فرو رفت.
ا یقت حال را از او جویرا به حضورش فراخواند و حق س بالل ج امبرین، پیپس از ا 

آن  یخبر داده بود، برا س قیر صدکبه ابوب ج امبریز بسان آنچه پین س شد، بالل
 بازگو نمود.  ج حضرت
صداقت و اخالص واعتقاد و عمل،  یگفت: از رو س قیر صدکه ابوبکنجا بود یدر ا

 د.یامبر و فرستاده خدائیه شما پکدھم  یقت مین حقیبر ا یگواھ
 ].رده استکت یبه طور مرسل روا کث را مالین حدی[ا

بالل  »:فاضجعه«آنھا.  یشانیو پر یترس و دھشت و نگران »:فزعهم«د. یخواب »:َرقد«

ان داد کت یبه آرام کوچک یھا بالل را به سان بچه »:يُهدئه«د. یرا بر پھلو خوابان
 ش زد تا بخوابد.یوآھسته بر پھلو

 



 ٤٣١  ) پرامون تأخیر اذان)۶کتاب الصلوة (باب (

تاِن يف أْعناِق لَّقَ عَ َخصلَتاِن مُ « :ج، قال: قاَل رسوُل اهللا بوعن ابِن عمَر  )۹ـ ( ۶۸۸
ِ المُ   .)١(رواه ابنُ ماجة». مْ وصالُ�هُ ْم َ�: ِصياُمهُ لُمسِلمِ ؤَِذّنَ� ل

ه کاست  یژگیفرمود: دو خصلت و و ج امبرید: پیگو ـ بـ ) ابن عمر۹( -۶۸۸
زان است (و آنھا مؤظف و یان نسبت به سائر مسلمانان آویگو اذان یھا در گردن

ت یت آنھا گذاشته شده، رعایمسؤل ی طهیه در عھده و حکز را یاند تا آن دو چ مسئول
نماز مسلمانان  یگریروزه و د یکیرند): یار گکامل را در انجام آنھا به کاط ینند و احتک

، اغراض یگفتن، منافع شخص ه در اذانکاست  یان الزم و ضروریگو (پس بر اذان
نار بگذارند و بدون کرا  یطانیش یھا و وسوسه یوانی، خواھشات حیال نفسی، امیفرد

عبادت و  یند، و مردمان را به سویگون اذان ی، در وقت معیھرگونه مصلحت و سازش
نشان  یانگار شتن سھلیگفتن از خو د در اذانیمتعال فراخوانند. و نبا یپرستش خدا

ند، و نسبت یوقت، چه قبل از دخول وقت و چه بعد از آن، اذان گو یبدھند و وقت و ب
نماز  روزه و یه صّحت و درستکر سر بزند، چرا یو تقص یوتاھکه، از آنھا ین قضیبه ا

تواند، در روزه و نماز  یاشتباه از آنھا م یکگردد و  یتمام مسلمانان، به اذان آنھا بر م
توان در  یه مکاست  یانتین خیتر ن بزرگیقت ایند. و در حقکجاد یمسلمانان خلل ا

 ).ردکحق مسلمانان 
 ].رده استکت یماجه روا ث را ابنین حدی[ا

 .۷۱۲ح  ۱/۲۳۶ابن ماجه  -١

 

                                           





 

 

 

 

 ) ۷باب (
ه ک ییها انکمساجد و م ی در باره

 شود. ینماز در آنها گزارده م



 

 

 

 اول فصل

ّ  يهِ َل انليبُّ ابليَت، داع يف نواحِ خَ قال: ملا دَ  ،عن ابن عبَّاس )۱ـ ( ۶۸۹ ِلّ َصـهـا ولـم يُ لُكِ
ا خـرَج َر�ـَع َر�عتَـِ� يف لَ حىت خرج منه، فَ  رواه  .»ةُ بلَـهـذه القِ «ُ�بُـِل الكعبـة، وقـال: مَّ

 .)١(البخاري

ه) داخل ک(در روز فتح م ج امبرید: چون پیگو ـ بـ عباس  ) ابن۱( -۶۸۹
 یناف آن (براکنار و اطراف و اکعبه شد، در تمام نقاط خانه و در ھر گوشه و ک ی خانه

فر و زندقه و کشدن  ده یشدن حق بر باطل، و برچ رهین، و چیاسالم و مسلم یروزیپ
 یرون آمد، در آن نمازیه از درون خانه بک یرد، و تا وقتک) دعا یپرست و چندگانه کشر

عت نماز خواند و فرمود: کعبه، دو رک یرون شد، در روبروینخواند، و چون از خانه ب
 عبه است. ک ی ن خانهیقبله، ھم

 ].رده استکت یروا یث رابخارین حدی[ا

 .)٢(مسلم عنه، عن أسامة بن ز�د رواهو )۲ـ ( ۶۹۰
رده کت یروا ش اسامة بن زيداز  ث را مسلم از ابن عباسین حدی) و ھم۲( -۶۹۰

 است.

دخَل الكعبِة هو وأسـامُة  جأنَّ رسوَل اهللا  ]ب[ ،وعن عبد اهللا بن عمر )۳ـ ( ۶۹۱
، و�الُل بن ر�اٍح، فَ   سَ َث فيها، فَ كَ ومَ َقها عليه، أغلَ بن ز�د، وعثماُن بُن طلحَة احلَْجيِبُّ

ْ
ُت أل

َ  ؟جَع رسوُل اهللا نَ : ماذا َص جَ رَ بِالًال حَ� خَ  هِ، وعمـودين عـن سارِ فقال: َجَعل َ�ُموداً عن �
 .)٣(متفق عليهّ�. أعمدٍة، ثم َص  ٍذ ىلع ِستَّةِ ئِ ٍة وراَءه، و�ن ابليُت يومَ دَ َة أعمَ الثَ يمينِه، وثَ 

 .۳۹۸ح  ۱/۵۰۱بخاری  -١
 .۵/۲۰۱، مسنداحمد ۲۹۱۷ح  ۵/۲۲۰ نسایی ،)۱۳۳۰-۳۹۵( ح ۲/۹۶۸مسلم  -٢
و مسلم  یت بخارین روایقت بی) و در حق۱۳۲۹ -۳۸۸ح ( ۲/۹۶۶مسلم  ،۵۰۵ح  ۱/۵۷۸ بخاری -٣

ن عن یساره و عمودیعمودًا عن «رده است: کت ین روایچن یه بخارکن طور یاختالف است ا
، ابوداود »ینهمیساره و عمودًا عن ین عن یعمود«ین نقل نموده است: ز چنیو مسلم ن» ینهمی

یز ن عبارت را نیرده و اکت یروا ۷۴۹ ح ۲/۶۳ث را در ین حدیز این یینسا ،۲۰۲۳ح  ۲/۵۲۴

                                           



 ٤٣٥  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

، »اسامة بن زيد«ھمراه با  ج امبرید: پیگو ـ بـ ) عبدالله بن عمر۳( -۶۹۱

بي« عبه شدند، آنگاه عثمان ک ی داخل خانه ،ش »بالل بن رباح«و » عثامن بن طلحة احلَجَ

(و  ج امبریپ یعبه را بر روک ی عبه بود) دِر خانهک ی ددار خانهیلکه کبن طلحه (
 دروناز  س رد. چون باللکدرنگ  یعبه قدرکدرون  ،ج امبریھمراھانش) بست و پ

(رو به  ج امبریرد؟ گفت: پکدر درون خانه چه  ج امبریدم: پیرون شد، از او پرسیخانه ب
وار یتا آن د سه ذراع ی رد و در فاصلهکعبه بود، ک ی دِر خانه یه روبروک یوارید یسو

ن را در کر یکه در آن زمان وجود داشت) کن خانه، که از شش رک یا ستاد، به گونهیا
ش ین را پشت سر خوکش و سه ریرا در سمت راست خون کش، دو ریسمت چپ خو

 قرار داد، و آن گاه نماز گزارد.
 شده بود. یگذار ن شالودهکعبه، بر شش رک ی د: در آن زمان، خانهیگو یراو

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا 

  .هیستون خانه. پا »:َعموداً « شرح:
 ـ بـ عباس  ث ابنیه در حدکث باال، تعارض است، چرا یان دو حدیبه ظاھر م

در درون خانه نماز نخواند،  یوارد خانه شد، ول ج امبریه پکن مسئله اشاره رفته یبه ا
ون در در ج امبریه پکن موضوع اشاره رفته است یبد ،س ث باللیه در حدکحال آن

 .!عبه، نماز گزارده استک ی خانه
، نسبت به »در درون خانه نماز گزارد ج امبریپ«ه: ک س بالل ی قت گفتهیدر حق

 ج ھمراه آن حضرت ،س را باللیتر است، ز تر و درست مؤثق ،ـ بـ عباس  ابن ی گفته
بوده  ج با آن حضرت ـ بـ عباس  ه ابنکعبه بوده و ثابت نشده ک ی به داخل خانه

 باشد. 
اساس مشاھدات و معلومات دام از آن دو بزرگوار، بر کن است، ھرکن ممیعالوه از ا

را در  ج امبرینمازخواندن پس  رده باشند. و در واقع باللکت یث را روایش، حدیخو
 بـ عباس  اد ابنیه به احتمال زکدھد  یخبر م یانیو از جرکند  می درون خانه ثابت

 نداشته است.  یاز آن اطالع ـ

، ۱۹۳ح ۱/۳۹۱کتاب الحج  کمؤطا مال ،»اذرعو جعل بينه و بني اجلدار نحواً من ثالثة «افزوده است: 
 .۲/۱۱۳احمد  مسند

 

                                                                                                       



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٣٦

ه کاند  امر متفقن یبد یو فقھ ینظران اسالم به ھر حال، تمام علماء و صاحب
نظر  خواندن نماز فرض، اختالف ی ز است، اما دربارهیعبه جاکخواندن نفل در درون 

ه خواندن نماز فرض در کن باوراند یحنبل بر ا و امام احمد بن کوجود دارد، امام مال

 .]١٤٤[البقرة:  ﴾ۥفََولُّواْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ ﴿ی هیست، و به آیعبه درست نک ی درون خانه
 اند.  ردهکاستدالل 

ه کاند  بر آن ینظران فقھ ثر علماء و صاحبکو ا یفه وامام شافعیامام ابوحن یول

ن َطّهَِرا بَۡيِ�َ ﴿ی هیعبه درست است و به عموم آکخواندن نماز فرض در درون 
َ
أ

آ�ِفَِ� وَ  عِ ٱوَ  ۡلَ�ِٰكفِ�َ ٱلِلطَّ كَّ ُجودِ ٱ لرُّ ه نماز فرض کاند  استدالل جسته .]١٢٥[البقرة:  ﴾لسُّ
 شود.  یو نفل را شامل م

الٌة يف مسِجدي هذا َخٌ� َص « :ج، قال: قال رسول اهللا ]س[وعن أيب هر�رة  )۴ـ ( ۶۹۲
 املسجَد احلَرامَ 

َّ
 .)١(متفق عليه». مْن ألِف صالٍة فيما ِسواه، إال

نماز در مسجد من  یکفرمود: خواندن  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۴( -۶۹۲
) بھتر و برتر از خواندن ھزار نماز در سائر مساجد است، به جز مسجد ی(مسجد النب

 ).ه نماز در آن، برابر با صدھزار نماز استکالحرام (
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ش از یمنوره، ساختن مسجد بود، پ ی نهیدر مد ج خدا ن اقدام رسولینخست شرح:
ساخته شد  ش و اصحاب بزرگوارشان ج به دست آن حضرت یز مسجدیآن، در قبا ن

 ت نقش مسجد در اسالم دارد.ینشان از اھم ین اقدامیه چنک
منوره  ی نهیه در مدکاست » یمسجد النب«ن مسجد پس از مسجد الحرام، یتر فیشر

 فرمود:  ج امبریه پکن مسجد است یا ی واقع شده است. درباره
 .»با ھزار نماز استر مساجد، برابر ی، نسبت به ساینماز در مسجد النبثواب «

و مسلم  یت بخاریان روای، و در م)۱۳۹۴-۵۰۵ح ( ۲/۱۰۱۲، مسلم ۱۱/۹۰ح  ۳/۶۳ یبخار -١
نقل  یث را به صورت طوالنین حدیز این یینسا ،۳۲۵ح  ۲/۱۴۷ یترمذ ،اختالف وجود دارد .

 ی، دارم۹ح  ۱/۱۹۶کتاب القبلة  کؤطامالم ،۴۰۴ح ۱/۴۵۰،ابن ماجه ۶۹۴ح ۲/۳۵ رده است:ک
 .۱۴۱۸ح  ۱/۳۸۸

 

                                           



 ٤٣٧  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

 ۱۰۶۰ه مساحت مسجد در آغاز، حدود کشتر مؤرخان معتقدند یب :»یمسجد النب«
ذراع عرض) اما پس از بازگشت  ۶۳ذراع طول و ۷۰ یعنیمترمربع بوده است (

داد مسلمانان به ش تعیل افزایھـ.ق به دل ۷ بر در سالیخ ی از غزوه ج خدا رسول
ش یصد ذراع افزایک، به حدود یکمساحت مسجد افزوده شد و طول و عرض آن ھر 

 ل مربع درآمد.کجه، مسجد به شید و در نتیمترمربع رس ۲۴۷۵افت و مساحت آن به ی
از جانب  ،متر) ۱۰ذراع ( ۲۰ھـ.ق از طرف غرب،  ۱۷سال  در س عمربن خطاب

متر) به مسجد افزود و در  ۱۵ذراع ( ۳۰شمال  یمتر)، و از سو ۵ذراع ( ۱۰قبله، 
متر  ۳۵۷۵متر و مساحت آن به  ۶۰متر و عرض آن به  ۱۴۰جه طول مسجد به ینت

 د.یمربع رس
افزود و  یالنب مترمربع به مسجد ۴۹۶ھـ.ق  ۳۰ـ۲۹در سال  س عثمان بن عفان 

 یل باقکشن ی، به ھمکد بن عبدالملید و تا زمان ولیمترمربع رس ۴۰۷۱مساحت آن به 
 ماند. 
مترمربع به مساحت مسجد افزود و مساحت  ۲۳۶۹ھـ.ق  ۹۱ـ ۸۸ یھا د در سالیول

 د.یمترمربع رس ۶۴۴۰آن به 
گر دست به توسعه مسجد زد و مساحت آن یھـ.ق بار د ۱۶۱در سال  یعباس یمھد

 د. یمترمربع رس ۸۸۹۰را به 
ھـ.ق  ۸۸۸سال  به یتبایمصر)، قا یکممال ی ن سلسلهی(سالطیکدر عصر ممال

 مترمربع رساند. ۹۰۱۰متر مربع به مساحت مسجد افزود و مساحت آن را به  ۱۲۰
متر مربع به  ۱۲۹۳ھـ.ق  ۱۲۷۷ـ  ۱۲۶۵ یھا در سال ید عثمانیسلطان عبدالحم

 مترمربع رساند.  ۱۰۳۰۳مساحت مسجد افزود و مساحت آن را به 
متر مربع  ۶۰۲۴ھـ.ق  ۱۳۷۲اول سال  ی ان، در توسعهیارآمدن سعودک یپس از رو

 د. یمترمربع رس ۱۶۳۲۷ل مسجد به کبه مساحت مسجد افزوده شد و مساحت 
گر به یمترمربع د ۸۲۰۰۰ھـ.ق آغاز شد  ۱۴۰۵ه از سال کدوم  ی در توسعه

ش از یه بکد یمترمربع رس ۹۸۵۰۰مساحت مسجد افزوده شد و مساحت آن به 
اطراف حرم،  ی ه با توسعهکاست  یدھد. گفتن یم ینمازگزار را در خود جا ۱۶۷۰۰۰

 ت نمازگزاران افزوده شده است. یگر به ظرفیھزاران نفر د

 



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٣٨

ال �َُشـدُّ الرِّحـاُل إال إىل « :جقال: قـاَل رسـوُل اهللا  ،وعن أيب سعيٍد اخلُدرِيّ  )۶ـ ( ۶۹۳
 .)١(عليهمتفق  .»مسجدي هذاو ساجَد: املسجِد احلراِم، واملسجِد األقىص،ِة مَ الثَ ثَ 

ارت) بار و اثاث یفرمود: (به قصد ز ج امبرید: پیگو س ید خدری) ابوسع۵( -۶۹۳
ن یوا» یمسجد االقص«، »مسجد الحرام« :شود مگر به قصد سه مسجد یسفر، بسته نم

 ).یمسجد من (مسجدالنب
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ن سه مسجد، یاز مسافرت به سائر مساجد شده به جز ا یث نھین حدیدر ا شرح:
در  یا دهیه فاکنیچون مسافرت به سائر مساجد، متضمن رنج ومشقت بوده، بدون ا

اند،  یه تمام مساجد در داشتن ثواب، مساوکنیا یثواب و پاداش داشته باشد، برا یادیز
و » صدھزار نماز« را عبادت در مسجدالحرام ثوابش برابراست باین سه مسجد، زیجز ا

پانصد «، برابر است با یو در مسجد االقص» ھزار نماز«برابر است با  یدر مسجد النب
ث را ید حدیند. البته نباک یآنھا را مباح م ی، سفر به سوین ثوابیلذا داشتن چن». نماز

 ايل ثالثة مساجد«رد: کنگونه ترجمه یا
ّ

رده کسفر « »ال �شدالرحال [ايل االما�ن] اال
ن ترجمه، منع مسافرت یا ی ه الزمهکچرا ». جز به سه مسجد ییچ جایشود به ھ ینم
 ر امور است.یل و سایسب علم و دانش و تحصکتجارت و  یبرا

» یمستثن«ه از جنس کم یریدر نظر بگ» ین خاصکاما«را » منه یمستثن«د یپس با

 ايل ثالثة« :ن گونهیباشد، به ا
ّ

سفر  یعنی. »مساجد ال �شد الرحال [ايل املساجد] اال
 شود به مساجد جز به سه مسجد.   یرده نمک

ِمـن  ةٌ وَضـي رَ ما بَ� بييت وِمنـرَبِ : «جقال: قال رسول اهللا  ،وعن أيب هر�رة )۶ـ ( ۶۹۴
 .)٢(متفق عليه». ي ىلع َحويضِر�اِض اجلنَِّة، وِمنرَبِ 

منبرم، ن منزل و یماب ی فرمود: فاصله ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۶( -۶۹۴
 وثر قرار گرفته است.کبھشت است و منبر من بر حوض  یھا از باغچه یباغچه و گلزار

ح  ۲/۳۷، نسایی ۳۲۶ح  ۲/۱۴۸ ، ترمذی)۸۲۷ -۴۱۵ح ( ۲/۹۷۵، مسلم ۱۱۹۷ ح۳/۷۰بخاری  -١
، ابوداود نیز این حدیث را از ابوھریره س در ۳/۷، مسنداحمد ۱۴۰۹ح  ۱/۴۵۲اجه ابن م ،۷۰۰

 نقل کرده است.۲۰۳۲ح  ۲/۵۲۹سننش 
مسنداحمد  ،۳۹۱۵ح  ۵/۶۷۵ ی، ترمذ)۱۳۹۱-۵۰۲ح ( ۲/۱۰۱۱، مسلم ۱۱۹۶ح  ۳/۷۰ بخاری -٢

۲/۲۳۶. 
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  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 شرح:

(رو به  یجنوب شرق ی هیه در ناحک یاز مسجدالنب یقسمت»: فهیشر ی روضه« 
لت ین قسمت فضیشود. ا یشناخته م» مطھر ی روضه«سمت قبله) قرار دارد، به نام 

 شده است.  یبھشت معرف یھا از باغ یث به عنوان باغین حدیدارد. و در ا یادیز
باشد.  یمتر م ۱۵متر و عرض آن  ۲۲ه طول آن کمتر است  ۳۳۰» فیشر ی روضه«

ه عبارتند از: کز وجود دارد یگر نیان مقدس دکمطھره، سه م ی روضه ی در محدوده
 راب.منبر و مح ،ج امبریمرقد مطھر پ

است. در  ج خدا مقدس در مسجد، محل منبر رسول یھا انکاز م یکیقت یدر حق
راد خطبه یه بر درخت خرما، به اکیدر آغاز با ت ج امبریه پکات آمده است یروا

 یرو ج خدا را داد تا رسول یشنھاد ساختن منبریپ ش از اصحاب یکیپرداخت،  یم
ن یستادن، خسته نشود، ایاز ا ج آنحضرتنند و ھم یند تا ھم مردم او را ببیآن بنش

شد، ھر بار در  ینوساز ھشت بار ،ج خدا سه پله بوده است، منبر رسول یمنبر دارا
 ن خود قرار داده شده است. یشیپ یجا

در سال  یه سلطان مراد عثمانکاست  یه در حال حاضر وجود دارد، منبرک یمنبر
 یکباشد و  یدوازده پله م ینبر داران میدستور ساخت و نصب آن را داد. ا ھـ.ق ۹۹۹

 است. یاثر ارزشمند ھنر

 َسبٍْت ماشياً وراكبـاً، باء لُكَّ يأيت مسجَد قُ  جقال: اكن انليبُّ  ،وعن ابن عمرَ  )۷ـ ( ۶۹۵
 .)١(متفق عليه�. تَ �عَ ّ� فيه رَ فيَُص 

بند رفتن به  یاده و سواره، پایپ ،ج امبرید: پیگو ـ بـ ) ابن عمر۷( -۶۹۵
 یخواند (پس برا یعت نماز مکرفت و دو ر یشنبه به آنجا م یقباء بود و روزھا مسجد

 یتیدر روا یرده است ولکر نکرا ذ» فیصلی فیه رکعتین«و بخاری عبارت  ۱۱۹۳ح  ۳/۶۹ یبخار -١
 ،ر ننموده است.کرا ذ» کل سبت«ت را روایت کرده و در آن ن عباری] ا۱۱۹۴ث شماره یگر [حدید

رده است و در کر نکرا ذ» ل سبتک«) و امام مسلم نیز عبارت ۱۳۹۹-۵۱۶ح(۲/۱۰۱۶مسلم 
ابوداود  ،رده است.کر نکرا ذ» فیصلی فیه رکعتین«) نیز عبارت ۱۳۹۹-۵۲۱یث شماره (حد

 ۷۱ح ۱/۱۶۷السفر  یتاب قصر الصالة فکدر مؤطا  کمال ،۶۹۸ح  ۲/۳۷ یینسا ،۲۰۴۰ح  ۲/۵۳۳
 .۲/۴مسنداحمد  ،اند. ردهکر کث را به صورت مختصر ذین حدیز این
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و  یرویروند، به مسجد قباء رفته و به پ ینه میه ھرگاه به مدکز سّنت است یمسلمانان ن
 ).شتر بخوانندیا بیعت نماز و کدر آنجا دو ر ج امبریاز پ یو تأس اقتدا
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ه مقارن کمنوره  ی نهیمد یلیبود در دو ما یا دهکقباء دھ :»مسجد قباء« شرح:
ونت داشتند. کدر آن س» عمرو بن عوف یبن« ی ن شھر، طائفهیبه ا ج امبریھجرت پ

ه به کن مسجد را یاول ،ش ارانشیاصحاب و  کمکنه، با یپس از ورود به مد ج امبریپ
مسجد و  یبینون مساحت تقرکان ساختند. ھم اکمن یشد، در ھم ینامگذار» قباء«

ساخته شده  ییبایل زکده و به شیمترمربع رس ۱۳۵۰۰مربوط به آن به  یجانب یبناھا
متر طول دارد  ۴۷دام که ھر کمناره  نمازگزار را دارد و چھار ۲۰۰۰۰ی ه جاکاست 

َس َ�َ ﴿ه یوآ ّسِ
ُ
ََّمۡسِجٌد أ ن مسجد نازل شده یھم ی بارهز درین .]١٠٨[التوبة:  ﴾�َّۡقَوىٰ ٱل

 است.

ِ مَ بُّ ابِلـأحَ « :جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رة )۸ـ ( ۶۹۶  ُدها،سـاجِ الد إىل ا�َّ
 .)١(رواه مسلم». الِد إىل اهللا أسواقُهاابلِ  ُض أبغَ و

ن یتر یداشتن ن و دوستیتر فرمود: محبوب ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۸( -۶۹۶
 ین جایتر زیانگ ن و خشمیتر آن است و منفور یشگاه خدا، مسجدھایدر پجا در شھرھا، 

 آن.  یآنھا، بازارھا
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

 ی ضهیفر یمسلمانان جھت ادا یعبادت جمع یبرا یزکمسجد، اساسًا مر شرح:
در  یو فرھنگ ی، اجتماعیاسیامور س یز مسلمانان براین یخیه است و از لحاظ تاریومی

 ند.یآ یمسجد گردھم م
ن، در یمسلم یانون اجتماعکن یتر ن و مھمیتر یقت مساجد به عنوان اصلیدر حق

اسالم، مالزم با  یخیبًا روند تاریاند و تقر ت بودهیمورد توجه و اھم یخ اسالمیطول تار
 تیا ھدایھا و  یساز انیبوده است و ھمواره مساجد در جر ینیان بزرگ دین بنیا

، نقش یاسالم ی در جامعه یاسیو س ی، اجتماعی، معنویرکموجود ف یھا انیجر
 اند. ن برعھده داشتهیادیو بن یو محور یو اساس یدیلک

 .)۶۷۱-۲۸۸(ح۱/۴۶۴مسلم  -١
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 یاسالم ی ت و جنبش سازندهکھرگونه حر یباشند برا یانونکد یرو، مساجد با نیاز ا
گاھ ی نهیدر زم و  کشرفر و زندقه، کط از یمح یسازکمردم و پا یداریو ب یآ

، وآماده ساختن یو جھالت و نادان ی، نفاق و دورنگیبندوبار ی، الحاد و بیپرست چندگانه
 ن.ین اسالم و مسلمیوز یھا راثیان و مکیدفاع از  یمسلمانان برا

 یبرا یزکه مسجد را مرکد توجه داشته باشند یان و پاسداران مسجد بایمتول
ارافتادگان کز بازنشستگان و از که تنھا مرکن یمان وسلحشور گردانند، نه ایجوانان با ا

ھا،  ارهیکز افراد بکاجتماع باشد، نه مر ین قشرھایتر فعال یبرا یانونکد یشود. مسجد با
 آلودھا.  ھا وخواب حال یب

ھا  انکن میتر ن و مقدسیتر کن، پایتر ن، محبوبیتر یداشت و چون مساجد، دوست
ان ید از میز بایمحافظان، امام و مؤذن مساجد نان، یشگاه پروردگار است، متولیدر پ

وآلوده و  که افراد ناپاکنین افراد انتخاب شوند، نه ایتر دهین و برگزین و بھتریتر کپا
و  یت اجتماعیا منصب و موقعینت به خاطر مال و ثروتشان و یث و بدطیخب
از نقاط  یاریبسه در کشان ـ آنچنان  یا نفوذ اجتماعیا به خاطر مقام یشان، و  یاسیس

 یو مقدس اسالم کز عبادت و اجتماعات پاکن مرایج شده است ـ بر ایمتأسفانه را
 گمارده شوند. 

وتاه ساخت، و کو مقدس  کز پاکن مرایوآلوده را از ا کناپا یھا د تمام دستیه باکبل
 زکن مرایا یه ھنگامکل داد، چرا یھا تحو ن انسانیتر دهین و برگزیتر کآنھا را به پا

ند یآ یدر م یتیترب یعال یھا السکو یساز انسان یھا انونکبه صورت  یمقدس اسالم
شجاع داشته  یان، پاسداران و محافظانیگو ان، امامان، اذانیانگزاران، متولیه بنک

قرار  یچ مقام و قدرتیر ھیس جز خدا نترسند و تحت تأثکچ یه از ھک یسانکباشند، 
ام و ک، احینبو یھا م وآموزهی، تعالین الھیاوامر و فرام یجز اجرا یا رند و برنامهینگ

 نند. کاده نیدر آن پ یقرآن یھا و برنامه یدستورات شرع
مان به خدا و روز یه اکو پاسدار مساجد شوند  یتوانند متول یم یسانکقت یو در حق

ز عشق ھستند و قلبشان مملو ا یو نبو ین الھیبند به اوامر و فرامیز دارند، و پایرستاخ
ف را ینند و بندگان ضعکت در برابر فرمان خدایبه خدا باشد و تنھا احساس مسئول

او، و  ی ندهیاو، و آ ی ه بتوانند در سرنوشت او، و جامعهکتر از آن شمارند  کوچک
 داشته باشند. یریانون عبادت او، تأثک یو باالخره در آباد شرفت او،یو پ یروزیپ
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 ید به ساختن افرادیم، بایت دھیساختن مسجد اھمش از آنچه به یپس در واقع ب
آن ھستند،  یقین و حقیمسجد و حافظان راست یه اھل مسجد و پاسداران واقعک

 م.یت بدھیاھم
ا ثروتمندان یامگان جّبار و کتاتوران و خودیکاز د یه گروھکمتأسفانه از آن روز 

و مقدس  کن پاکمان ای(ا یز اسالمکار دست به ساختمان مساجد و مراکآلوده وگنھ
م ینیب یه مکن است یآنھا مسخ شد، و ھم ی سازنده یھا ت و برنامهیزدند) روح معنو

 ل مسجد ضرار را به خود گرفته است.کگونه مساجد، ش نیاز ا یاریبس

ِ من �َ « :ج، قال: قال رسول اهللا سوعن عثمان  )۹ـ ( ۶۹۷ ُ هل داً، َ�ـَ� سـجِ  مَ َ� ِ�َّ  ا�َّ
 .)١(متفق عليه». يتاً يف اجلنَّةِ بَ 

صداقت  یخدا (از رو یه براک یسکفرمود:  ج امبرید: پیگو س ) عثمان۹( -۶۹۷
او  یبا، برایبسازد، خدا در بھشِت پرطراوت و ز یو اخالص و اعتقاد و عمل) مسجد

 وه خواھد ساخت.کپرش یا خانه
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

َمـْن َغـَدا إىل املسـجِد أو « :ج، قال: قال رسول اهللا ]س[وعن أيب هر�رَة  )۱۰ـ ( ۶۹۸
ُ من اجلنَّة لُكَّ َراَح، أعَ 

َ
ُ هل نُُزهل  .)٢(متفق عليه .»دا أو راحَ ما غَ دَّ ا�َّ

بامدادان و شامگاھان به ھرکس  فرمود: ج امبرید: پیگو یم س رهی) ابوھر۱۰( -۶۹۸
 أل، خداوند یند، در ھر رفت وآمدکخواندن نمازھا به جماعت) رفت وآمد  یمسجد(برا

 ند.ک یا میش آماده و مھیرا در بھشت برا یافتیو ض یو مھمان ییرایل پذیوسا
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

نماز رفت. مراد از  یشبانگاه به سو »:راح«نماز رفت.  یھنگام بامداد به سو »:غدا«
بند ینماز باشد و ھمواره پا یوسته در حال رفت وآمد بسویه پکن است ین دو واژه، ایا

 پنجگانه با جماعت باشد.  ینمازھا یبه ادا

ح  ۱/۳۱ یینسا ،۳۱۸ح  ۲/۱۳۴ یترمذ ،)۵۳۳-۲۴ح( ۱/۳۷۸مسلم  ،۴۵۰ح ۱/۵۴۴ یبخار -١
 .۱/۷۰مسنداحمد  ،۱۳۹۲ح  ۱/۳۷۶ یدارم ،۷۳۶ح  ۱/۲۴۳ابن ماجه  ،۶۸۸

 .۵۰۹و  ۲/۵۰۸مسنداحمد  ،)۶۶۹ – ۲۸۵ح (۱/۴۶۳مسلم  ،۶۶۲ح  ۲/۱۴۸ یبخار -٢
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شود و  یمھمان آماده م ییرایپذ یه براکاست  یزیچ یدر لغت به معنا نُُزل :»نُزهل«

آن از مھمان در  ی لهیه بوسکاست  یزین چینخست یبه معنا »نزل«اند:  گفته یبرخ
مھمان  یه در آغاز ورود براک یا وهیا میشود ھمانند: شربت  یم ییرایآغاز نزول، پذ

 آورند. یم
ه کاست  یو معنو یروحان یھا تر ھمان نعمت یتر وعال مھم ییرایقت پذیو در حق

 ند.ک یم ییرایمؤمن و نمازگزار بدانھا پذ یھا خداوند در بھشت از انسان

ُم انلَّاِس أجراً يف أعَظ « :ج، قال: قال رسول اهللا ]األشعري[أيب موىس وعن  )۱۱ـ ( ۶۹۹
ُم أجـراً اإلماِم أعَظ  عَ ُر الصالَة حىت يُصِلّيَها مَ ظِ نتَ ىًش، واذلي يَ ُدهم َم عَ م فأبُدهُ الة، أبعَ الصَّ 

ِ  نَ مِ 
َّ

 .)١(متفق عليه». نامُ  ثمَّ يَ �ِّ َص ي يُ اذل

ن یتر وهکن و پرشیفرمود: بزرگتر ج امبرید: پیگو  سی اشعر ی) ابو موس۱۱( -۶۹۹
 یسانکه راِه گذرش به مسجد دور باشد، و کاست  ینمازگزار یبرا ثواب و پاداش نماز،

ن ثواب و اجر را یتر ند، بزرگیآ یمردم از مسجد دورترند و به مسجد م ی ه از ھمهک
ش در نظر یرارا ب یا ع درجهیدارند، ثواب و ترف یه برمک یه با ھر قدمکدارند (چرا 

 ).دیبخشا یاز گناھانش را م یرد و گناھیگ یم
ند تا با امام نماز بخواند، اجر و پاداشش ینش یه به انتظار نماز در مسجد مک یسکو  

خوابد (و منتظر  یگذارد و م ی) نماز مییه (به تنھاکاست  یسکتر از آن  شتر و فزونیب
  ).شود ینماز با جماعت نم

  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 رو. ادهیگذرگاه و پ ميش:ـمَ 

وا قال: َخلَِت ابِلَقاُع حوَل املسجد، فأراَد بنو َسـِلَمة أن يَنْتَِقلُـ ،وعن جابر )۱۲ـ ( ۷۰۰
وا قُـرَب لُـقِ نتَ وَن أن تَ �ـدُ رِ م تُ بلغـ� �نَُّ�ـ«فقال هلم:  ،ج َغ ذلك انليبَّ لَ بَ قُْرَب املسجِد، �َ 

ْب م، تُ�تَـديـاَر�ُ  !يا بـ� سـلمة«قد أرَدنا ذلك. فقال:  !قالوا: نعم يا رسول اهللا». املسجدِ 
 .)٢(رواه مسلم». ْب آثار�مم، دياَر�م، تُ�تَ آثاُر�ُ 

 .)۶۶۲ – ۲۷۷ح ( ۱/۴۶۰مسلم  ،۶۵۱ح  ۲/۱۳۷بخاری  -١
 .)۶۶۵ – ۲۸۰ح ( ۱/۴۶۲ مسلم -٢
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اطراف و  یھا نیاز زم ییھا نین و قطعه زمکد: امایگو یم س ) جابر۱۲( -۷۰۰
ل معروف یاز قبا یا لهی(قب» بنوسلمه« ی لهیرو قب نیشد، از ا یخال یالنب رامون مسجدیپ

ت، خواستند تا ین موقعیه منازلشان از مسجد دور بود) با استفاده از اکو مشھور انصار 
ند (و در جوار یان نماکمسجد، نقل م یکیه از مسجد دور بود، به نزدکخود  یھا از خانه

 ).نند، تا زودتر به جماعت برسندیگز ینکس ج امبریمسجد پ
د یخواھ یه شما مکام  دهیان باخبر شد بدانھا فرمود: شنین جریاز ا ج امبریچون پ

، یآر :د؟ گفتندینیگز ینکد و در جوار مسجد من سییان نماکمسجد نقل م یکبه نزد
 ز درست است. ین خبر نیم و ایا م گرفتهین تصمی! چنج خدا رسول یا

ست) ار خود (اگر چه از مسجد دور ایبنوسلمه! در د ی لهیقب یفرمود: ا ج امبریپ
 یھا یکیحسنات و ن ی مسجد در زمره یتان (به سویھا را نقش قدمید، زیبمان یباق

 ی(به سوتان یھا ه نقش قدمکچرا  ،دیبمان یار خود باقیشود. در د یشما) نوشته م
مسجد و نماز  یه به سوک یشود (و در ھر قدم ی) نوشته محسناتتان ی مسجد در زمره

ع یو ترفکند  می اعمالتان ثبت ی پاداش در نامه یک ألد، خداوند یدار یجماعت بر م
د، تا به یبخشا یاز گناھانتان را م یرد و گناھیگ یدر درجات شما، در نظر م یا درجه

ه کد یھا را بدان ن دوربودنیھا و ا یرو ادهین پیھا و ا ن قدمید، پس ارزش ایمسجد برس
ز ید و آن چیدار یرا دوست نم یزیدر آن نھفته است، چه بسا چ یادیت زکر و بریخ

شما بد  یز براید وآن چیرا دوست داشته باش یزیباشد و چه بسا چ یکشما ن یبرا
داند و شما از اسرار  یارھا آشنا است و از جمله مصلحت شما را مکباشد و خدا به رموز 

 ).دیدان ید نمید و بایه شاکد و مصلحت خود را چنانیخبر یامور ب
  ].رده استکت یم رواث را مسلین حدی[ا

گرداگردش  یھا نیه با زمکاست  ینیقطعه زم یبه معنا »بقعة«جمع  »:ابلقاع«

 نه شد. کاز س یھا خال نیزم »:خلت ابلقاع. «ز و ناھمگون باشدیمتما

ُ يف ِظِلِّه يـوَم ال  مُ بعٌة يُِظلُّهُ سَ : «جقال: قال رسوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۱۳ـ ( ۷۰۱ ا�َّ
 َ  ِظلُّه: إماٌم اعِدٌل، وشاٌبّ �

َّ
، ورجٌل قَ شَ ِظلَّ إال ِ  يف عبادِة ا�َّ

َ
ٌق باملسـجِد إذا َخـعَ لبُه مُ أ َج رَ لَـّ

 ِ َ خايِلاً إمنه حىت يعوَد إيله، ورُجالِن حتابَّا يف ا�َّ قا عليه، ورجٌل ذكَر ا�َّ جتَمعا عليه وتفرَّ

 



 ٤٤٥  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

َق َص رجٌل تَ و مجاٍل فقاَل: إ� أخاُف اهللا،و مرأُة ذاُت َحَسٍب إَ�تْه ورجٌل دَ ففاضْت عيناُه،  دَّ
 ما تُنفَ فاها حىت ال تَعلَ َدقٍة فأخْ َص بِ 

ُ
 .)١(متفق عليه». ُق يَمينُهَم ِشماهل

ه خدا، آن کفرمود: ھفت نفر ھستند  ج امبرید: پیگو س رهیابوھر ۱۳۹( -۷۰۱
اش پناه  هیر سایست، آنان را زیمھر و رحمت خدا ن ی هیجز سا یا هیه ساک یروز

 دھد:  یم
ش خدا رشد و پرورش نموده یایه در پرستش و نک یعادل و دادگر، و جوان یشوایپ 

رون رفت، دلش بدان گره خورده است تا به آنجا یاز مسجد ب یه وقتک یاست، و مرد
گر ی، با ھمدیاو تعال یت و خشنودیرضا یه در راه خدا و براک یز مردانیبازگردد و ن

ه خدا را در ک یشوند و مرد ینده مکند و پرایآ یند، و برآن محورگرد مینما یم یدوست
با و یز یه زنک یبار است، و مردک) اشیدگانش (از ترس او تعالیو دکند  می ادیخلوت 

ان یه پرروردگار جھانک ییه نه، من از خداکام بخواھد و او پاسخ دھدکه از او یبلندپا
ه کنھان دارد  یا بدھد و آن را به گونه یا ه بخشش و صدقهک یترسم، و مرد یاست، م

 رده است.کرا انفاق  یزیراست او چه چ ه دستکاو نداند  دست چپ
فرسا و مخوف  و طاقت کنھا را خدا در روز سخت و وحشتنایا ی ھمه !یآر

 خواھد داد  یمھر و رحمتش جا ی هیر سایز، در زیرستاخ
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

قت یدر حق :»و رجٌل تصّدق بصدقة فاخفاها ال تعلم شماهل ما تنفق يمينه« شرح:
خدا، پرورش اخالق و  یه تنھا بخاطر خشنودکھستند  یسانک ینندگان واقعکانفاق 

دادن به  انین پاین صفات در درون جان خود و ھمچنیت ایو تثب یل انسانیفضا
ت در برابر محرومان، در وجدان آنھا یه بر اثر احساس مسؤلک ییھا یناراحت اضطراب و

  نند.ک یشود، اقدام به انفاق م یدا میپ
را یدارد، ز یدیدام اثر مفکآن، ھر یار در راه خدا و اختفاکوآش یدر واقع انفاق علن

اگر  ند،ک یمال خود را در راه خدا انفاق م یار و علنکه انسان به طور آشک یھنگام

ال تعلم یمینه ماتنفق «) و در مسلم با عبارت ١٠٣١-٩١ح (٢/٥١٥مسلم  ،٦٦٠ح  ٢/١٤٣بخاری  -١
صحیح «وارد شده است و ابن حجر نیز این عبارت را در فتح الباری آورده و گفته است: » شماله

، نسایی ٢٣٩١ح ٤/٥١٦ترمذی  ،»ال تعلم شماله ما تنفق یمینه«این است که چنین روایت شود:
 .٢/٤٣٩، مسنداحمد ١٤ح  ٢/٩٥٣اب الشعر مؤطا مالک کت ،٥٣٨٠ح ٨/٢٢٢
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شوند،  یم یکن یارھاکگونه  نیق به ایه مردم تشوکن یانفاق واجب باشد،گذشته از ا
 رده است. کواجب خود عمل ن ی فهیه به وظکگردد  یز از انسان مین تھمت نیرفع ا

ه مردم را به کاست  یغ عملیتبل ی نحوه یکقت یو اگر انفاق مستحب باشد، در حق
ق یالمنفعه تشو و عام یاجتماع یکن یارھاکت از محرومان و انجام یر و حمایخ یارھاک
 ند.ک یم

ا و یو دور از انظار مردم انجام شود، به طور قطع ری و چنانچه انفاق به طور مخف
درآن خواھد بود، مخصوصًا  یشتریمتر است و خلوص و صداقت بکدر آن  ییخودنما
  شود. یصدقه، بھتر حفظ م یتفاآنھا در اخ یه آبروکبه محرومان  کمک ی درباره

 یا شتر است و لطمهیصدقه و انفاق ب یقیه اثر تشوکاز موارد  یا به ھر حال، درپاره
 یه افراد آبرومندک یه صدقه اظھار گردد و در مواردکزند، بھتر است  یبه اخالص نم

م یرد و بیانجام گ یند، انفاق به صورت مخفک یجاب میآنھا ا یه حفظ آبروکھستند 
 ساختن صدقه بھتر خواھد بود. یرود، مخف یو عدم اخالص م یارکایر

سازند تا ھم  یاظھار ندارد، آن را مخف یبرا یازمندان، موجبیه انفاق به نکپس آنجا 
 یگرید ه مصالحکدر آن باشد، و آنجا  یشتریآنان حفظ شود و ھم خلوص ب یآبرو

 یشخص ی است و انفاق، جنبه ارکگران در یب دیق و ترغیم شعائر و تشویمانند: تعظ
ر و امثال آن، و با یخ یجھاد و بناھا یشود، مانند: انفاق برا یسکاحترام  کندارد تا ھت

د انفاق را ید. به ھر حال، در ھر حال نبایارا انفاق نماکز منافات ندارد، آشیاخالص ن
 : دیفرما یصدقه داده شود، خداوند م یه پنھانکرد و بھتر ھمان است کفراموش 

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ِ ۡمَ�ٰلَُهم ب
َ
ۡلِ ٱيُنفُِقوَن أ ۡجرُُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ�  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ

َ
� وََعَ��َِيٗة فَلَُهۡم أ ّٗ�ِ

 .)١(]٢٧٤[البقرة:  ﴾٢٧٤َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
رو دانسته  نیرد، از اکار مقدم که، خداوند شب را بر روز و پنھان را بر آشین آیدر ا

 اظھار آن باشد. یبرا یردن انفاق بھتر است، مگر موجبک یه مخفکشود  یم

صـالُة الرجـِل يف اجلماعـِة تَُضـعَُّف ىلع : «جقال: قاَل رسـوُل اهللا  ،وعنه )۱۴ـ ( ۷۰۲
أ فَ وَ ْعفاً؛ وذلَك �نَّه إذا تَ صالتِه يف بيته و� سوقه مخساً وعرش�َن ِض  وَء، ثـمَّ َن الوُُضـأحَسـضَّ

ار ک) و به گونه پنھان و آشی خود را در شب و روز (و در ھمه اوضاع و احواله دارائک یسانک -١
شان یبر آنان است و نه ا ی) است و نه ترسمزدشان نزد پروردگارشان (محفوظ ،بخشند یم

  .ین خواھند شداندوھگ
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 ُرفِعَ َج إىل الَمسجِد ال ُ�رِ رَ خَ 
َّ
الُة، لم َ�ُْط ُخطَوًة إال  الصَّ

َّ
ٌة وُحطَّ عنـه جَ رَ ْت هل بها دَ ُجه إال

ِلّ عليـه، ُهمَّ َصـّ� عليه ما داَم يف ُمَصالَّه: اللَّ ُة تَُص �َ َزل املالئِ ّ�، لم تَ ٌة؛ فإذا َص يئَ طِ بها خَ 
ـالةَ تَ �ْ اا يف صالٍة مَ م ُد�ُ ُه. وال يزاُل أحَ ُهمَّ ارمَْحْ اللَّ  َل َخـو� روايـِة: قـال: إذا دَ ». َظـَر الصَّ

ُهمَّ تُـْب عليـه. ْر هل، اللَّ ُهمَّ اغفِ اللَّ «وزاَد يف داعِء املالئ�ِة: ». الُة حتِبُسهَد اكنِت الصَّ املسجِ 
 .)١(متفق عليه». ما لم يُؤِْذ فيه، ما لم ُ�ِْدْث فيه

ست و پنج برابر یفرمود: نماز جماعت، ب ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱۴( -۷۰۲
 یه وقتکشود، ثواب و پاداش دارد، بدان جھت  یه در خانه و بازار خوانده مک ینماز

 یرود، با ھر قدم یخواندن نماز به مسجد م یرد و تنھا برایگ یوضو م یشخص به خوب
شود و  یدر درجاتش افزوده م یا و درجهکند  می دایع درجه پیدارد، ترف یه برمک

ه در ک یه نماز خواند، تا زمانک یشود، سپس ھنگام یاز گناھانش بخشوده م یگناھ
ند) پروردگارا! بر او صلوات یگو یفرستند(و م یمحل نمازش است فرشتگان بر او درود م

دام از شما در انتظار نماز باشد، که ھرک ین. و تا زمانکبفرست، خداوندا! به او رحم 
 شود.  یش حساب میثواب و پاداش نماز براا در نماز است و یگو

ھرگاه در مسجد داخل شود و جز انتظار  ن آمده است:ین چنیگر اید یتیو در روا
، چون به یسکن یچن یعنیند. (کشدن از مسجد منع ن او را از خارج یگریز دینماز چ

مانده است، ثواب و  یه فقط به خاطر نماز در مسجد باقک ید و تمام مدتیمسجد آ
 ).شود یش حساب میاداش نماز براپ

ز اضافه شده است: ین عبارت نیفرشتگان، ا یدعا ی ت در دنبالهین روایو در ھم
ر و او را ببخش! و یاش را بپذ ند: پروردگارا! او را ببخشا، پروردگارا! توبهیگو یفرشتگان م

از مسلمانان را با  یکچ یه در مسجد، ھک یش قرار بده و تا وقتیمورد عفو و رحمت خو
ن دعا ادامه یش باطل نشود، ایه وضوک یند و تا ھنگامکت نیش اذیدست و زبان خو

 دارد.
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ز اول ین یترمذ ،۵۵۹ح ۱/۳۷۸ابوداود  ،)۶۴۹-۲۷۲ح( ۱/۴۵۹مسلم  ،۶۴۷ح  ۲/۱۳۱ بخاری -١
ت نموده یث را رواین حدیاز ا یز برخیابن ماجه ن ،۲۱۶ح ۱/۴۲۱:رده استکت یث را رواین حدیا

ث را با ین حدین بزرگواران ایه تمام اکناگفته نماند  ۲/۲۵۲مسنداحمد  ،۷۷۴ح  ۱/۲۵۴است: 
 اند. ردهک به ھم نقل یکمتقارب و نزد یالفاظ
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َسيدٍ  )۱۵ـ ( ۷۰۳
ُ
ِ  ،وعن أيب أ م املسـجَد َل أحـُد�ُ َخـإذا دَ : «جقـال: قـاَل رسـوُل ا�َّ

يَ 
ْ
رواه ». ْن فَضِلكُهْم إ� أسألَُك مِ ُقْل: اللَّ ليَ َك. و�ذا خرَج فَ تِ محَ أبواَب رَ ُهمَّ افتْح يل ُقْل: اللَّ فل

 .)١(مسلم

از شما وارد مسجد  یکیفرمود: ھرگاه  ج امبرید: پیگو س دی) ابو اس۱۵( -۷۰۳

مَّ افتحْ يل أبوابَ رمحتكَ «ن دعا را بخواند: ید ایشد با رحمتت را  یدرھا پروردگارا!» «اللهُ
 » بر من بگشا.

مْ إين أسألُكَ منْ فَضلِك«ن دعا را بخواند: ید ایو چون از مسجد خارج شد، با » اللهُ
 .»طلبم یا مرم تو رکاز تو فضل و پروردگا را!«

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

ِ قال:  ،وعن أيب قتادةَ  )۱۶ـ ( ۷۰۴ َ� م ُد�ُ َل أَحـخَ إذا دَ «أنَّ رسوَل ا�َّ
ْ
ْع َ�ـاملسـجد، فل

 .)٢(متفق عليه». ِلَس بَل أْن َ� ِ� قَ �َعتَ رَ 

از شما وارد مسجد  یکیفرمود: ھرگاه  ج امبرید: پیگوس  ابو قتاده )۱۶( -۷۰۴
وارد مسجد شد مستحب است،  یسکند (پس ھرگاه یعت نماز نخواند ننشکشد، تا دو ر

بخواند و از نظر جمھور » املسجدحتية «عت نماز به عنوان کند دو ریه بنشکقبل از آن

 ).یدارد نه وجوب یاستحباب ی جنبه» حتية املسجد«ائمه، نماز 
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ابوداود نیز این حدیث را از ابوحمید یا ابواسید [با شک] روایت کرده  ،)۷۱۳-۶۸ح( ۱/۴۹۴مسلم  -١
و نسایی این حدیث را ھم از ابوحمید و ھم از ابواسید نقل نموده است:  ،۴۶۵ح۱/۳۱۷است: 

دارمی نیز این روایت  ،۷۷۲ح۱/۲۵۴ابن ماجه فقط از ابوحمید روایت کرده است:  ،۷۲۹ح  ۲/۵۳
احمد بن حنبل نیز این  ،۱۳۹۴ح۱/۳۷۷را از ابوحمید یا از ابواسید [باشک] نقل نموده است:

 روایت کرده است. ۳/۴۹۷حدیث را ھم از ابوحمید و ھم از ابواسید در مسند 
و ابوداود به عوض  ۴۶۷ح۱/۳۱۸ود ) ابودا۷۱۴-۶۹ح( ۱/۴۹۵، مسلم ۴۴۴ح  ۱/۵۳۷ یبخار -٢

 ،۷۳۰ح ۲/۵۳ یینسا ،۳۱۶ح  ۲/۱۲۹ یترمذ ،را نقل نموده است» نیسجدت«عبارت » نیعتکر«
السفر  یتاب قصر الصالة فک کمؤطا مال ،۱۳۹۳ح  ۱/۳۷۶ یدارم ،۳۲۴ح ۱/۳۲۴ابن ماجه 

 .۵/۲۹۵مسنداحمد  ،۵۷ح  ۱/۱۶۲
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 نَ ال يَقـِدُم مـْن َسـ جقال: اكَن انليبُّ  ،وعن كعِب بِن مالٍك  )۱۷ـ ( ۷۰۵
َّ
هـاراً يف َفٍر إال

ىح، فإذا قَِدَم بَ   الضُّ
َ
 .)١(متفق عليه». َس فيهلَ �عتَِ�، ثمَّ جَ  فيه رَ �َّ َص باملسجِد، فَ َدأ

ه ھرگاه از سفر بر کعادت داشت  ج امبرید: پیگوس  کعب بن مالک) ۱۷( -۷۰۵
نه باز یرد و چاشتگاه به مدک یبرگشتن انتخاب م یگشت ھنگام چاشت را برا یم
ند، دو یه بنشکنیاز اشد و قبل  یز نخست وارد مسجد میگشت، و قبل از ھر چ یم

در مسجد  یخواند و پس از آن تا مدت یم») حتيةاملسجد«عت نماز (به عنوان کر
شان را مالقات یشان بدانجا آمده و ایارت ای(تا مشتاقان ز ردک ینشست و درنگ م یم

  ).ندینما
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ه در کمان مستحب است یتمام مسافران با ا یچاشتگاه. پس برا »:الضيح« شرح:
 یکابتدا به مسجد نزد ).و.. یا علمیباشد  یھنگام بازگشتن از سفر (خواه سفر تجار

ند و کاز یش راز و نیخو یعت نماز بگذارد و با خداکمنزل خود برود و در آن دو ر
 د.یبخواھد و او را بجو کمکوسته در ھمه حال، او را بخواند و از او یپ

ِ  ،وعن أيب هر�رةَ  )۱۸ـ ( ۷۰۶ ًال يَنُشـْد ضـالًَّة يف جُ َع رَ مِ َمْن سَ : «ج قال: قاَل رسوُل ا�َّ
يَ املسجِد؛ فَ 

ْ
ُ عليَك، فإنَّ املساجَد لم ُ�نْبَ هلذال  .)٢(رواه مسلم». ُقْل: ال رَدَّها ا�َّ

را  یدر مسجد آواز مردھرکس  فرمود: ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱۸( -۷۰۶
د: خدا آن را به تو باز ییابد) به او بگویه آن را بکدھد ( یاش را م گمشده یه نشانکد یشن

 اند. ساخته نشده ییارھاکن ین چنیا یه مساجد براکنگرداند! چرا 
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

 رد.ک یگشت وآن را در مسجد جستجو م یاش م دنبال گمشده »:ينشد ضالّة«

ابوداود ،و لفظ حدیث از مسلم است ۷۱۶-۷۴ح (۱/۴۹۶مسلم  ،۳۰۸۸ح  ۶/۱۹۳بخاری  -١
احمد بن حنبل نیز این حدیث را در  ،۱۵۲۰ح۱/۴۲۸، دارمی ۷۳۲ح۲/۵۳، نسایی ۲۷۸۱ح۳/۲۲۰

 .۶/۳۸۶پی حدیثی طوالنی نقل کرده است: 
و  ۲/۳۴۹، مسنداحمد ۷۶۷ح۱/۲۵۲ابن ماجه ،۴۷۳ح۱/۲۱ابوداود  ،)۵۶۸-۷۹ح (۱/۳۹۷مسلم  -٢

 اند. ذکر کرده» اداھا«واژه » رّدھا«احمد بن حنبل و ابوداود به عوض 
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ـجَ « :جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،وعن جابرٍ  )۱۹ـ ( ۷۰۷ ِة الُمنْتِنَـِة؛ رَ َمْن أَ�َل ِمْن هـِذه الشَّ
ا يتأذَّى مِ �َ إنَّ املالئِ َدنا، فَ نَّ مسجِ فال يَقَر�َ  ذَّى ِممَّ

َ
 .)١(متفقٌ عليه». اإل�س نهُ َة تتأ

ر و یاه بدبو (سین گیه از اک یسکفرمود:  ج امبرید: پیگوس  ) جابر۱۹( -۷۰۷
ه ک یزیرا از چیشود (و با ما نماز بخواند) ز یکد به مسجد ما نزدیاز) بخورد، نبایپ

 نند.یب یشوند وآزار م یت میز اذیند، فرشتگان نیب یشود وآزار م یت میانسان اذ
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ن، یتر ین، معنویتر ین، روحانیتر ن، محبوبیتر ن، مقدسیتر کپا مساجد، شرح:
، یز مقدس اسالمکاند. مساجد مرا ین خداوندکن امایتر یداشتن ن، و دوستیباتریز
ت و جنبش کسازان ھرگونه حر نهی، زمیتیترب یعال یھا السک، یساز انسان یھا انونک

گاھ ی نهیدر زم یاسالم ی سازنده فر کط از ھرگونه یمح یسازکمردم، و پا یداریو ب یآ
 ینندگان مسلمانان براک وآماده یبندوبار یو الحاد و ب یپرست گانه و چند کو زندقه، شر

ن یتر فعال یبرا یانونکمان، و یجوانان با ا یبرا یزکاسالم، و مر یھا راثیدفاع از م
 ھستند. یفرشتگان مقّرب الھ یبرا یجوانان) و فرودگاھ یعنیاجتماع ( یقشرھا

م و حرمت یتعظ یه در راستاکت بنده اسیز مناسب و زیمسلمانان ن یپس برا
آنھا،  یع، و قدر و منزلت واالیگاه رفیاحترام گذاشتن به شأن و جا یمساجد و در راستا

بد  یز گردانند، و مساجد را از ھر گونه بویو تم کھا، پا ھا و نجاست یدیمساجد را از پل
بدبو و...  یھا بان، مواد مخدر، جورایگار، قلیاز، تره، سیر، پیس یو متعّفن، مانند: بو
شود،  یت وآزار میالطبع، اذ میه انسان سلک یزیه از ھرچکنند، چراکحفاظت و حراست 

 شوند. یت میز از آن اذین یفرشتگان رحمت الھ
است،  ی، و منزلگاه فرشتگان خداوندیرم الھکو چون مسجد فرودگاه لطف و

نند، لذا ک یت مکشر زین یادیه در وقت نماز، عالوه از فرشتگان، مردمان زکباالخص 
ف و یثک یھا ان و جورابیگار و قلیاز و سیر و پیبد س یه با بوکاست  یالزم و ضرور

 م.یت قرار ندھیرا مورد آزار و اذ یبدبو، آن مھمانان مقدس و محترم خداوند

ارَ ٌة؛ و�َ يئَـالزُبَاُق يف املسجِد َخطِ « :جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،وعن أ�ٍس  )۲۰ـ ( ۷۰۸ تُهـا فَّ
 .)١(متفق عليه». َدفنُها

ح  ۲/۴۳ ییث از مسلم است، نسای) و لفظ حد۵۶۴-۷۲(ح ۱/۳۹۴مسلم  ،۸۵۴ح  ۲/۳۳۹ یبخار -١
 .۳/۳۷۳، مسنداحمد کرده استر کز ذیرا ن» ّراثکثوم و بصل و «تش یدر روا ییو نسا ۷۰۷

 

                                           



 ٤٥١  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

فرمود: انداختن آب دھان و خلط در مسجد،  ج امبرید: پیگو س ) انس۲۰( -۷۰۸
 باشد. یردن آن مک کآن، پا ی ّفارهکگناه است، و

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 آب دھان. »:الزباق«

َّ ُعرَِضـ« :ج، قال: قـاَل رسـوُل اهللا ]س[وعن أيب َذّر  )۲۱ـ ( ۷۰۹ ـيت ْت يلَعَ مَّ
ُ
 أعمـاُل أ

ذى يُماُط عَ جَ وَ َسنُها وَسِيّئُها، فَ حَ 
َ
ىِء ساوِ �ق، ووجدُت يف مَ رِ الطَّ  ِن ْدُت يف �اسن أعماهِلا األ

 .)٢(رواه مسلم». نُ وُن يف املسجِد ال تُد�َ �ُ َة تَ أعماهِلا انلُّخاعَ 

انم بر من یو بد امت یکن یارھاکفرمود:  ج امبرید: پیگو س ) ابوذر۲۱( -۷۰۹
، یُمضر، ُموذ یزھایامتم، دفع چ یھا یکیھا و ن یان خوبیار شد، پس در مکعرضه و آش

ن یرا از سر راه عابر کیوچکمانع  یسکه کافتم (یآزاردھنده و مزاحم از سر راه مردم را 
 ).نرسد یبردارد تا به آنھا آزار

ه در کدم یرا د ینینه و بیدشان، انداختن اخالط سیبد و پل یارھاکان یو در م
ه بھداشت و کشود  یز نشده بود (پس مشخص میو تم کمسجد انداخته شده و پا

مزاحم در راه، از ثواب و پاداش  یایمساجد و برداشتن اش یزیت نظافت و تمیرعا
 ).م و بزرگ برخوردار استیعظ

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

 د.یدرآ ینیا بینه یه از سکاخالط »: انلخاعة« د و مضر.یز پلی: چ»االذي«

الِة فال م إىل الصَّ ُد�ُ إذا قاَم أحَ : «جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۲۲ـ ( ۷۱۰
َ ما داَم يف ُمصالَّه، وال عـْن يَمِ يَ  ماَمه؛ فإنما يُنايج ا�َّ

َ
. يِنـه؛ فـإنَّ عـْن يميِنـه مَ بُصْق أ

ً
لَـاك

 َ َبُصْق عْن �
ْ

  ارِهسَ ويل
َ

 .)٣(»هانُ ْدفِ يَ ِمه �َ دَ َت قَ أو حت

 ،۵۷۲ح  ۲/۴۶۱ترمذی  ،۴۷۵ح  ۱/۳۲۲ابوداود  ،)۵۵۲-۵۵مسلم ح ( ،۴۱۵ح ۱/۵۱۱بخاری  -١
 .۳/۲۳۲مسنداحمد  ،۱۳۹۵ح  ۱/۳۷۷ی دارم ،۷۲۳ح  ۲/۵۰نسایی 

 .۵/۱۷۸مسنداحمد  ،۳۶۸۳ح  ۲/۱۲۱۴ابن ماجه  ،)۵۵۳-۵۷ح (۱/۳۹۰ مسلم -٢
و لفظ حدیث  ۱۰۲۲ح  ۱/۳۲۶ابن ماجه  ،)۵۵۰ -۵۳ح ( ۱/۳۸۹مسلم  ،۴۱۶ح  ۱/۵۱۲بخاری  -٣

 از بخاری است.
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نماز بلند  یاز شما برا یکیفرمود: چون  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۲۲( -۷۱۰
گاه نماز یه در جاک یرا تا وقتیاندازد، زیا خلط بید به طرف جلو، ُتف و یشد، پس نبا

خود و  یه در جلوکست یسته نیاز است (و شایش در حال راز و نیاست، با پروردگار خو
ان قبله یان او و مین حالت، پروردگار او، میه در اکاندازد، چرا یقبله، ُتف ب در جھت

از  یا ه در جانب راستش، فرشتهکاندازد چرا یز ُتف نیش نیاست) و به طرف راست خو
تواند (در  یم یسد) ولینو یاو را م یھا یکیه حسنات و نکقرار دارد ( یفرشتگان الھ

 کند و آن را با خاکش، تف یخو یر پایا زیخارج نماز و خارج مسجد) به طرف چپ و 
 گ بپوشاند.یو ر

 « :و� روايِة أيب سعيدٍ  )۲۳ـ ( ۷۱۱
َ

 .)١(متفق عليه». اليرُسى َدِمهِ َت قَ حت
ر نماز و خارج از یتواند (در غ ید آمده است: میت ابوسعی) و در روا۲۳( -۷۱۱

 اندازد.یا خلط بیچپش تف و  یر پایمسجد) ز
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ج امبریار پیت بسیاد و اھمیث، توجه زین احادیتمام ا یام واقعیو پ یھدف اصل شرح:
ق و یرا مورد تحق ینبو کسنت پاھرکس  است. کیت پاینظافت و رعا ی به مسئله

ه در ھر مورد و کابد ی یح و حسن را میث صحیاز احاد یادیقرار دھد، شمار ز یبررس
د، خواه در ارتباط با ینما یب میق و ترغی، مردمان را به نظافت، تشویدر ھر سطح

  ...ا نظافت راه و معابر ویا نظافت منزل و یا نظافت مسجد، ینظافت انسان باشد، 
 د: یفرما یخداوند م

َ ٱإِنَّ ﴿ ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱَوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ  ]۲۲۲[البقرة:  ﴾ُمَتَطّهِرِ�نَ ل
 .»دارد یان را دوست مکاران و پاک توبه، أل گمان خداوند یب«
 د: یستا ینگونه مین مسجد قباء را اینکو سا

ن ُ�ِبُّونَ  رَِجالٞ  �ِيهِ ﴿
َ
ْۚ  أ ُروا ُ ٱوَ  َ�َتَطهَّ ۡ ٱُ�ِبُّ  �َّ ّهِرِ�نَ ل  ]۱۰۸[التوبة:  ﴾ُمطَّ

از  ۴۰۹و  ۴۰۸شماره  و در روایت ۴۱۴ح ۱/۵۱۱:بخاری این حدیث را از ابوسعید نقل کرده است -١
) فقط از ابوسعید ۵۴۸-۵۲ح (۱/۳۸۹مسلم در  ،ھر دو [ابوھریره و ابوسعید] روایت نموده است

نیز این حدیث را فقط از ابوسعید  ۴۸۰ح  ۱/۳۲۳ابوداود  ،۷۲۵ح  ۲/۵۱نسایی  ،نقل کرده است
 ،از ابوسعید . ھم از ابوھریره نقل کرده و ھم ۷۶۱ح ۱/۲۵۱اند ولی ابن ماجه در  روایت کرده

 .۳/۶مسنداحمد  ،۱۳۹۸ح  ۱/۳۷۸دارمی 

 

                                           



 ٤٥٣  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

عبادت درست،  یخواھند جسم و روح خود را با ادا یه مکھستند  یسانکدر آنجا « 
 .»دارد یزگان را دوست مکیوند ھم پازه دارند و خداکیپا

 د: یفرما یم ج امبریو پ

 .»مان استیا ی مهین یزگکیپا« .»الطهور شطر االيمان«
 د: یفرما یز میو ن
 »برد.مان، صاحبش را به بھشت خواھد یشود و ا یمان رھنمون میبه ا یزگکیپا«
ه زبانزد خاص و کج گشته یان مسلمانان رایم یا مانهکیاندرز ح یکن جھت یاز ا 

انلظافة «ه ندارد وآن عبارت یر اسالم، شبیدر غ یا مانهکین سخن حیباشد و چن یعام م
 : یعنیباشد.  یم» من االيمان

 .»مان استیاز ا یزیتم«
 د:یفرما یدر مسجد م ژهیز، به ویدر ھمه چ کیو پا یزیتم ی درباره ج امبریپ

 .»است یزگکیاسالم بر پا یه مبناکد یزه باشکیپا« .»تنّظفوا فاّن االسالم نظيف« 
 د:یفرما یز میو ن

 .»دیبدرخش گر، چون ستارهیان امتان دید تا در میزه باشکیپا« 
 د: یفرما یز میو ن
دوست زگان را کیزه است و پاکیان را دوست دارد و پاکاست و پا کخداوند پا«

ف و نامرتب یثکان یھودیند د و مانیزه سازکیش را پایخو یھا خانه یدارد، پس جلو یم
 .»دینباش

انات و وضع کبا توجه به ام یزیو تم کیت پایه نظافت و رعاکرو، روشن است  نیاز ا
ما دارد و  ی متفاوت با نظافت در زمانه یفیتعر ،ش و صحابه ج امبریمردم در عصر پ

ت ید در رعاکیمناسب، تأ یانات بھداشتکما، به جھت وجود ام ی مساجد زمانه یبرا
 تر است. شتر و الزمینظافت آنھا، ب

ه در خارج نماز و خارج از کن است یمراد ا»: وليبصق عن يساره او حتت قدمه«
چپش  یر پایا زید آن را به طرف چپ و یاندازد، بایب یا تفیمسجد، اگر خواست خلط و 

قبله تف  یه اگر به جلوکاندازد، چرا یاندازد وآن را به طرف جلو و راست خود نیب
نمازگزار قرار  ی را خداوند در جھت قبلهیبه قبله نموده است، ز یاحترام یاندازد، بیب
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رده است ک یا به فرشته یاحترام یند، بکفیا خلط بیدارد و اگر به طرف راست، تف و 
 ه در جانب راستش قرار دارد.ک

انداختن، ملوث وآلوده  د مساجد را با تف و خلطید مواظب بود و نبایبه ھرحال، با
 ست.کنمود، و حرمت آن را ش

ه: قبله، کم ین را بگویرامون احترام و بزرگداشت قبله، اینجا پینم در ایب یالزم م
ار اسالم و کمسلمانان و پرچم آش ی ، وآرم و نشانهیگانگید و ینشانه و مظھر توح

معموًال رو به  ج امبریه پکم یخوان یات میرو در روا نیتوجه به خدا است. از ا ی نشانه
نند، یقبله بخوابند و بنش یز، به سویرد تا مسلمانان نک ینشست و سفارش م  یقبله م

اعمال، توجه به آن واجب است،  یدارد و در بعض یگاه و احترام خاصیه قبله، جاکچرا 
د رو یت، بایوان ودفن مید رو به قبله خوانده شود، ذبح حیجب باوا یمثال: نمازھا یبرا

 ا پشت به قبله نشستن، حرام است.یقبله باشد، در مستراح رو به قبله  یبه سو
د آن را به طرف یاندازد، بایب یا تفیز اگر خواست خلط و یرو فرد مسلمان ن نیاز ا
اندازد، چرا یبله) و راست خود ناندازد، وآن را به طرف جلو (قیچپش ب یر پایا زیچپ و 

را خداوند در یبه قبله نموده است، ز یاحترام یاندازد، بیقبله، تف ب یه اگر به سوک
 نماز گزار قرار دارد. ی جھت قبله

ُ َعـلَ «ُقْم ِمنـه: َرِضه اذلي لم �َ قال يف مَ  جأنَّ رسوَل اهللا  ،وعن اع�شةَ  )۲۴ـ ( ۷۱۲ َن ا�َّ
َ إايلهوَد وانلَّصارى: 

َّ
 .)١(متفق عليه». م مساجدَ وَر أنبيائِهِ وا ُ�بُ ذُ خت

ن یش فرمود: نقریدر مرض وفات خو ج امبرید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۲۴( -۷۱۲
امبرانشان را به صورت یپ یھا ان باد، چون قبور وآرامگاهیحیان و مسیھودیخدا بر 

 مسجد در آوردند.
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ال َ«يقوُل:  جقال: سمعُت انليبَّ  ،وعن ُجنُدٍب  )۲۵ـ ( ۷۱۳
َ
بلَ�م اكنـوا و�نَّ َمْن اكَن قَ أ

َال فال َ�تَّ وَر أنْبيائِهم وصاحِلِ وَن ُ�بُ تَِّخذُ �َ 
َ
م ِخذوا الُقبوَر مسـاجَد، إ� أنهـا�ُ يِهم مساجَد. أ

 .)٢(رواه مسلم». ْن ذلَك �َ 

 .۶/۱۲۱مسنداحمد ،)۵۲۹-۱۹ح ( ۱/۳۷۶مسلم  ،۴۴۴۴ح ۸/۱۴۰ بخاری -١
 .)۵۳۲-۲۳ح (۱/۳۷۷ :رده استکنقل  یطوالن یتیروا یث رادر پین حدیا مسلم -٢

 

                                           



 ٤٥٥  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

ه کفرمود: به ھوش!  یه مکدم یشن ج امبرید: از پیگو س ) جندب۲۵( -۷۱۳
ار و کویکامبران و اشخاص نیپ یھا اند، قبور وآرامگاه ه قبل از شما بودهک یسانک

گاه باش یش را به صورت مسجد در میزگار خویپرھ د، ینکن نیه شما چنکد یآوردند. آ
 دارم. ینم و بر حذر مک یم یمن شما را از آن، نھ

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا
 کره، انس بن مالی، ابوھریحضرت عمر، عل :م نماز در قبرستانکح شرح:

ر بن مطعم، طاووس، عمروبن ی، نافع بن جبیم نخعین: ابراھیو از تابع ش عباس، وابن
ه کن باورند یگر از علماء بر اید یثمه، و امام احمدبن حنبل و جمعینار، وخید

ا نشده باشد، ـ اگر چه یباشد نده شده کنمازخواندن در قبرستان، خواه قبرستان 
ز است و یفار، حرام و ناجاکا یبر آن فرش شود، ـ قبرستان مسلمانان باشد،  یزیچ

 شود، باطل است. یه در قبرستان خوانده مک ین نمازیچن
نده شده باشد، نمازخواندن در که: اگر قبرستان کبرآنند  یو امام بخار یامام شافع

ھاست  مرده کش آلوده به گوشت و چرکنده شده، خاکه قبرستان کآن حرام است چرا 
، نماز کپا یین قول، اگر در جایست، پس بنا به ایز نیو به خاطر نجاست، نماز درآن جا

 روه است.کم یرده ولکت یفاکنده شده نباشد، نمازش که در آن قبر ک یخواند، به طور
ه خواندن نماز کباورند ن یامام احمد، برا یتیو در روا ی، اوزاعیفه، ثوریامام ابوحن

آمده در  ین گروه، نھیروه است. اکا نشده باشد، مینده شده باشد کدر قبرستان، خواه 
ن یت ایلکت ویاند بر عموم ردهکز استدالل یاند و ن ت نمودهیراھکث را حمل بر یاحاد

 ه:کت یروا
 .»ه ھمانجا مسجد استکرا به پا دار و ھنگام نماز شد، نماز  یجا بودکھر « 

قائل به اباحت خواندن نماز در قبرستان ھستند و  ش و ابن عمر کو امام مال
اه، نماز خواند، یس یزن رهیدر قبرستان بر قبر پ ج خدا ه رسولکنیاند به ا ردهکاستدالل 

ث، رد شده یور در احادکمذ یح نھیصر ی با ادّله ین رأیچنانچه معلوم است، ا یول
 است.

 



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٥٦

ْن م ِمـوتِ�ُ وا يف ُ�يُـجَعلُـإ« :ج، قال: قاَل رسوُل اهللا ب وعن ابِن ُعمرَ  )۲۶ـ ( ۷۱۴
 .)١(متفق عليه .»ِخذوها قُبوراً تَّ التِ�م، وال �َ َص 

تان یاز نمازھا یفرمود: بعض ج امبرید: پیگو ـ بـ ) ابن عمر۲۶( -۷۱۴
 د.ینکد، و آنھا را چون گور نیتان بخوانیھا سنت) را در خانه ی(نمازھا

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
سّنت، در خانه  یه نمازھاکشود: مستحب است  یث دانسته مین حدیاز ا شرح:

 د: یفرما یگر مید یثیدر حد ج امبریه پکخوانده شود، چرا 
خانه  یاز نمازھا را برا یاز شما نماز فرض را در مسجد خواند، قسمت یسکھرگاه «

 [مسلم] .»دھد یاش قرار م را در خانه ینور نماز، ی بگذارد، چون خداوند به واسطه
 د: یفرما یز میو ن
ر یاش است، غ ن نماز شخص، نماز در خانهید، چون بھتریتان نماز بخوانیھا در خانه«

 و مسلم] ی[بخار» د در مسجد خوانده شود.یه باکفرض  یاز نمازھا
د و یبخوانتان یھا تان را در خانهیاز نمازھا یبرخ«فرمود:  ج امبریث باال پیدر حد

ھا در عدم نماز در آنھا،  ه قبور وآرامگاهکن است یمنظور ا .»دینکآنھا را چون گور ن
ه کشود  یده میاز آن فھم ،شود، پس یه در آن نماز خوانده نمک یا ه شده به خانهیتشب

 روه خواھد بود. کشود، و اگر خوانده ھم شود، حداقل م یدر قبرستان نماز خوانده نم

 ۲/۳۱۳ یترمذ ،۱۰۴۳ح  ۱/۶۳۲ابوداود  ،)۷۷۷ – ۲۰۸ح ( ۱/۵۳۸مسلم  ،۴۳۲ح  ۱/۵۲۸ یبخار -١
» صّلوا« ی ز با واژهین ییر نموده است و نساکرا ذ» صّلوا«واژه » اجعلوا«ی به عوض و ترمذ ۴۵۱ح 

 .۲/۱۶مسنداحمد  ،۱۵۹۷ح  ۳/۱۹۷رده است:کث را نقل ین حدیا

 

                                           



 

 

 

 دوم فصل

 .»ةٌ َ� الَمرِشـِق واملغـرِِب قِبلَـما بَ « :جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،عن أيب هر�رةَ  )۲۷ـ ( ۷۱۵
 .)١(رواه الرتمذيُّ 

 ی(  ان مشرق و مغرب، قبلهیفرمود: م ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۲۷( -۷۱۵
 منوره) است. ی نهیمد

 ].رده استکت یروا یث را ترمذین حدی[ا
ه کمنوره است، چرا  ی نهیمد ییایت جغرافیم، مربوط به موقعکن حیالبته ا شرح:

رمه قرار دارد، و در آنجا قبله در کم ی هکم یشمال شرق یلومترکینه در پانصد یمد
ا مغرب واقع یه قبله در سمت مشرق و ک ییھا نیواقع است. و در سرزمسمت جنوب 

ردن به سمت و کن مسئله، ھمان رویرا اصل در ایند، زک یم فرق مکاست، در آنجا ح
ه قبله در سمت مشرق ککند  نمی یعبه و مسجدالحرام است، و فرقک ی جانب خانه

 ...ا جنوب ویا مغرب و یباشد، 
د یه در ساختن مسجد باکاست  یگریقبله، از عوامل دق ین دقییقت تعیو در حق

رون از مسجد یه در بک ینمازگزاران ی ن قبلهییرد. متأسفانه در تعیمورد توجه قرار گ

ما ب� املرشق «ن گفته است: یا ل آنھایشود و دل یم یانگار خوانند، سھل ینماز م
 ].بن مشرق و مغرب قبله استی» [واملغرب قبلة

 نه ھستند صدقیه در جھت مدک یینه و شھرھایاھل مد یتنھا بران گفته، یا یول
 مناطق. ی ھمه یو نه براکند  می

 ی ن قبلهیید در تعیشود با یساخته م یه مسجد به طور ثابت و دائمکنیبه خاطر ا
ھا  جھت یم، قبله را از رویقد یھا ت دقت را به خرج داد. در زمانیح آن، نھایصح

زدن،  نیدن مشرق و مغرب و شمال و جنوب، با تخمرک شناختند و با مشخص یم
 یھا یکنکو ت یشرفت وسائل علمیامروزه با پ یردند، ولک یرا مشخص م یا قبله

 م.یار را انجام دھکن یت دّقت، ایه در نھاکم یتوان یمختلف، م

 .۱۰۱۱ح  ۱/۳۲۳ابن ماجه  ،حیث حسن صحیو قال: حد ۳۴۴ح  ۲/۱۷۳ یترمذ -١
                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٥٨

گاه، اطمیپس با دا ین قبله پیینان صددرصد در تعید با مراجعه به افراد خبره وآ
 به سمت قبله نمازخواندن از شروط و مقدمات جواز نماز است.را یرد، زک

ِق بِن يلٍعّ  )۲۸ـ ( ۷۱۶
ْ
لّينا ، فبايَعنـاُه، وَصـجْجنا َوفْداً إىل رسوِل اهللا رَ قال: خَ  ،وعن َطل

 وَ تَ ه. فـَداع بمـاٍء، �َ ورِ معه، وأخربناُه أنَّ بأرِضنا �ِيَعًة نلـا، فاسـتَوَهبناه مـْن فَضـِل َطُهـ
َ
ـأ ضَّ

 «َرنا، فقاَل: بَّه نلا يف إَداَوة، وأمَ ضَمَض، ثمَّ َص مَ و�َ 
ُ
ـْم أرَضـ�م، فَ وا فإذا أتَيـتُ خرُجُ أ وا اكرِسُ

رَّ قُلنـا: إنَّ ابَلـَ� بعيـٌد، واحلَـ». وا ماكنَها بهذا املاِء، واختـذوها مسـجداً تَ�م، وانَضحُ �ِيعَ 
وه مِ «شديٌد، واملاُء يُنَْشُف. فقال:   ِطيباً َن املاِء، فإنَّه ال يُمدُّ

َّ
 .)١(رواه النسائيُّ  .»ز�ُده إال

 ج امبریعت به نزد پیب یاز ما، برا یا د: عدهیگو س ی) طلق بن عل۲۸( -۷۱۶
 یخدا و رسالت و نبوت او و اجرا یگانگید و یشان (بر اعتراف به توحیم، و با ایآمد

بخش و  یتعالام و دستورات کو اح ینبو یھا م وآموزهیو تعال ین الھیامل اوامر و فرامک
 ج م، و با آن حضرتیعت نمودی) بیقرآن یم واالیو حقائق و مفاھ ین شرعیآفر سعادت

ه کاست (چرا  ییسایلکارمان، یه ما را در دکم یشان را خبر دادیم، و ایز خواندینماز ن
ش یایسا مشغول عبادت و نیلکم و در یبود یحیم، مسیه مسلمان شوکش از آنیپ

 !م)یل به مسجد نمائیم آن را تبدیخواھ یم م، حالیشد یپروردگار م
 ج م، آن حضرتیشد ج امبریپ یآب وضو ی ماندهی، خواستار باقکتبر یگاه برا آن

د و مضمضه یرا خواست، آنگاه وضو گرفت وآب را در دھان جنبان یوضو، آب یز براین
 ین فرمان داد و فرمود: به سویخت و به ما چنیر یما در ظرف یرد، وآن را براک
 ید، و براینکران یتان را ویسایلکد، یدیش رسین خوید و چون به سرزمیارتان بروید

ن ی، از ایپرست و چندگانه کفر و زندقه و شرک یھا یان از آلودگکشدن آن م کو پا کتبر
سا یلکد و آن یب شده بپاشیتخر یسایلکمن) در محل آن  یآب وضو ی ماندهیآب (باق

گاھ یبرا یسا، مسجدیلکآن  یبه جا یعنید (یرا به صورت مسجد درآور  یداریو ب یآ
و الحاد و  یپرست و چندگانه کفر و زندقه، شرکط از ھرگونه یمح یسازکمردم، و پا

ان اسالم و کیدفاع از  یآماده ساختن مسلمانان برا یبرا یانونک، و یبندوبار یب
ھرگونه  یساز نهیزم یبرا یانونکمان، و یجوانان باا یبرا یزکمسلمانان و مر یھا راثیم

 ).دیبساز یاسالم ی ت و جنبش سازندهکحر

 .۷۰۱ح  ۲/۳۸ یینسا -١

 

                                           



 ٤٥٩  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

منوره) دور است، و گرما،  ی نهیار (ما از مدین و دی! سرزمج خدا رسول یم: ایگفت
ز یشما) ن یگرم و مسافت دور، آب (وضو ین ھوایفرسا است و در ا سخت و طاقت

 ماند.  ینم یاز آن باق یزیار ما چیخواھد شد و تا د کخش
د (تا در ینکاد ید و زیزیآِب وضو، بر ی ماندهین باقیگر بر اید یفرمود: آب ج امبریپ
وضو،  ی ماندهیبا آب باق یچ آبیھ یبراست را:یز ،نشود) کگرم و مسافت دور، خش یھوا
 د.یافزا یآن م کیه بر پاکشود، مگر آن ینم یقاط

 ].رده استکت یروا یث را نسائین حدی[ا

ه به ک یا هیئت بلندپایھ»: َوفداً «ان]. یان، عبادتگاه ترسایحیمسسا [معبد یلک: »بيعة«
ام نزد شاه یدن پیرسان یه براک یسکشوند. به  یان اعزام مینزد پادشاھان و فرمانروا

 ند.یگو یم »وافد«ز یبرود، ن

شان آب وضو به یم. [از ایه نمودیدرخواست بخشش و عط ج امبریاز پ »:فاستوهبنا«
 ].میخواست هیعنوان بخشش و ھد

 رد.کد و مضمضه یآب در دھان جنبان »:تمضمض«

 وستن دو پوست به ھم، درست شود.یه از پک کیوچک ک: مش»إداوة«

 ماند.  ینم یاز آن باق یزیشده و چ ک: آب خش»واملاء يُنَشف«

 د.یزید و برییافزایگر بید ی: بر آن آب»ُمّدوه من املاء«

وَ ا، قالْت: لوعن اع�شَة  )۲۹ـ ( ۷۱۷ ِ ببنـاِء املسـجِد يف ادلُّ ِر، وأْن أمـَر رسـوُل ا�َّ
َف وُ�َطيَّب ، وابنُ ماجة». يُنظَّ  .)١(رواه أبو داود، والرتمذيّ

ھا و  به ساخت مساجد در محله ج خدا د: رسولیگو ـ لـ شه ی) عا۲۹( -۷۱۷
ت یگر باشند) و نظافت و رعایه دور از ھمدک ییھا یھا (خصوصًا محله و آباد یآباد

 خوش و مطبوع در آنھا فرمان داد. یبھداشت و استعمال بو
 ].اند ردهکت یماجه روا و ابن یث را ابوداود، ترمذین حدی[ا

ِمرُت بِ « :جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،عباس وعن ابن )۳۰ـ ( ۷۱۸
ُ
قال ». يِد املساجدِ شيِ تَ ما أ

 .)١(رواهُ أبوداودِت ايلهوُد وانلَّصارى. فَ ابُن عبَّاِس: لزَُتَْخِرُ�نَّها كما زَْخرَ 

 .۷۵۸ح  ۱/۲۵۰ابن ماجه  ،۵۹۴ح  ۲/۴۸۹ یترمذ ،۴۵۵ح  ۱/۳۱۴ابوداود  -١
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با و یمرا به ز ألخداوند فرمود: ج امبرید: پیگو ـ بـ عباس  ) ابن۳۰( -۷۱۸
 مساجد فرمان نداده است. یمجّلل ساختن ظاھر

ز شما مسلمانان، به نقش و ینده نید: سوگند به خدا! در آیگو ـ بـ عباس  ابن
ان در معابد و یھودیه کد، ھمانگونه یپرداز یمساجد م یظاھر یباسازینگار و ز

 ردند.کش یخو یساھایلکان در یحیمس
 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

مساجد را  »:لزتخرفّنها«دادن و قصرگونه ساختن مساجد.  نتیز»: �شييد املساجد«
 د پرداخت.یآن خواھ یباسازیل و زید داد و به تجلینت خواھیآراسته و ز

رْشاِط السَّ : «جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،وعن أ�ٍس  )۳۱ـ ( ۷۱۹
َ
انلَّـاُس  تَباِ�َ اعِة أْن يَ ِمْن أ

، وابنُ ماجة». يف املساجدِ  ، والدارميُّ  .)٢(رواه أبو داود، والنّسائيُّ

ز، یشدن رستاخ یکنزد یھا فرمود: از نشانه ج امبرید: پیگو س ) انس۳۱( -۷۱۹
 فروشند. یگر فخر میدیکه مردم به مساجد خود بر کن است یا یکی

 ].اند ردهکت یماجه روا و ابن ی، دارمیث را ابوداود، نسائین حدی[ا
ن مساجد، مبالغه و یید در تزیه نباکشود  یات دانسته مین روایاز مجموع ا شرح:

ماز شدن نمازگزاران به آن، و مانع خشوع در ن نمود، تا سبب مشغول یرو ادهیاسراف و ز
ن به یرمسلمیگر معابد غیسا و دیلکان مسجد با یم یه شباھتکنیز بخاطر اینگردد، و ن

ه مساجد نقش و نگار شده و با کست ین کید: بایگو یفه مید. امام ابوحنیایوجود ن
رد کرا نقش و نگار  یز، مسجد النبیه عمر بن عبدالعزکطال، اندوده شوند، چنان  آب

را با گچ و  یز مسجدالنبینگرفت، و حضرت عثمان ن یرادیا یھم بر و یسکو
 رد.ک ی، بازسازیرنگ یھا سنگ

ش از حدِّ ید مساجد را بیه نباکشوند  ین حمل میر شده بر اکث ذیو به ھر حال احاد
ده شود، روشن یشک یرو ادهیه به اسراف و زک یرد، به طورکن ییاز، تزیمعمول و ن

شرفت یان و حاالت انسان و پکزمان و م یدگرگونز با یھا ن ازھا و حاجتیه نکاست 

این حدیث را به صورت  ۱/۵۳۹» بناء المساجد«، و بخاری نیز در باب ۴۴۸ح  ۱/۳۱۰ابوداود  -١
 .»لتزخرفّنھا کما زخرفت الیھود والنصاري«تعلیقی بدین گونه روایت کرده است: 

ح  ۱/۲۴۴ابن ماجه  ،۱۴۰۸ح  ۱/۳۸۳دارمی  ،۶۸۹ح  ۲/۳۲نسایی  ،۴۴۹ح  ۱/۳۱۱ابوداود  -٢
۷۳۹. 
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داللت  یھیراھت تنزک یش از نوعیور به بکث مذیند، و احادک یر مییجامعه، تغ
 ند.ک ینم

ه: کن است یات، این روایدر خالل ا ج امبریپ یام اصلیر)، پیقت (به نظر حقیدر حق
 یشوند، ول یو نقش و نگار و زرق و برق، آباد م یمسلمانان از لحاظ ظاھر یمسجدھا

رانند، مساجد یو و یات و ارشادات عاریات و روحانیات و عبادات، و معنویبه اعتبار ھدا
گرانبھا و رنگارنگ،  یھا شوند، فرش یش میرایخاص، آراسته و پ ینتیب و زیبا ز

بنده، گچ و یفر یھا ب، پردهیب وغریعج یھا فرش گرانبھا، سنگ یھا و لوسترھا چراغ
در مساجد  یل رفاھیانات و وساکننده، و تمام امک رهیمتنوع و خ یھا یارک سنگ

بت، و آشوب و ی، طعنه و غیویدن یھستند، و گفتگو یموجوداند، اما از نمازگزار خال
 خودشان تصور ی رد، امام و مؤذن، مساجد را خانهیگ یبلوا، در مساجد صورت م

آن، درب مساجد را قفل  یویدن یاء و اسباب گرانبھایاشو به سبب وجود کنند   می
م یتعل ی شود، و نه حلقه یزنند، در مساجد آنھا نه نماز با خشوع و خضوع اقامه م یم
ه ک. حال آنیا ر و تالوت نشانهکاست و نه از ذ یخبر ینیشود و نه از مشورت د یده مید

و  یمشورت مسائل فرد زکمر ،ش رامک ی و صحابه ج رمکامبر ایمسجد در زمان پ
 یبرا یانونکو  یویو دن ینیو د یو اقتصاد ی، فرھنگیو نظام یاسی، سیاجتماع

 ن بود.یان اسالم و مسلمکیدفاع از  یمسلمانان برا یساز آماده
ل و کن مسجد با توجه به شییار و مخالفت با تزکه انکرسد  ین جھت به نظر میاز ا

 .ییباینت و زیقت زیھر و باطن و حقار است و نه در جوکن یظاھر و صورت ا
ند، در ک یداللت نم یھیراھت تنزک یش از نوعیور به بکث مذیبه ھر حال احاد

 رود. ین میاز ب یاز و ضرورتین کبا اند یراھتکن یه وجود چنک یحال
 د:یگو یھا م از و ضرورتین نیان ایدر ب یوسف قرضاویتر کد

مسجد با سطح ساخت وساز در منطقه وجود داشته  یان نوع بنایم یتناسب -۱
 د.یاین نییگر پاین دکباشد، تا قدر و منزلت مسجد از اما

داشته و  یه عمر طوالنکھستند  یمکمساجد مستح ازمندیمسلمانان ھمواره ن -۲
مثل: ضعف  ییھا ه به علتک ییھا رتر فرسوده و خراب گردند، تا در زمانید

 یدیه قادر به ساختن مساجد جدکومت کستم حا فشار و ظلم و یو  یاقتصاد
نند، مثل: مساجد جامع بزرگ و کن مساجد استفاده یستند، بتوانند از این

ه) کیاند و مسلمانان (تر ساخته شده یه در زمان خالفت عثمانک یوھکباش
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ن مساجد بھره یاز ا» کمال آتاتورک« یکومت ظالم و الئکتوانستند در زمان ح
 ببرند.

 یعیه در برابر وقوع حوادث طبکھستند  ییازمند بناھایشه نیھممسلمانان،  -۳
 م باشند.کمثل: زلزله و امثال آن، مقاوم و مستح

ه سالھا قبل در شھرشان، کاز برادران مسلمانم در ژاپن به من خبر دادند  یا عده
 یب نموده است، ولیز تخریبلند و بزرگ را ن یھا ه ساختمانکن آمده یسھمگ یا زلزله

، به خاطر لطف و ین مسجدیماندن چن ده است، در واقع سالمینرس یبیبه مسجد آس
 ان مسجد بوده است.یام بنکت خداوند متعال و به سبب استحیعنا

اند تا سنگر و  م بودهکاستوار و مح ییازمند بناھایرباز نیمسلمانان از د -۴
 یتین وضعیه چنکدشمنان باشد، ھمانطور  ی آنھا ھنگام حمله یبرا یپناھگاھ

ر و مانند آنھا یشمکن ویو ھرزگو یدشمنان به بوسن ی را در زمان حمله
 .)١(میردکمشاھده 

فه، نقش و نگار یه بر اساس نظر امام ابوحنکن باور است یز برایرو نگارنده ن نیاز ا
 مسجد درست است، اما به چند شرط: 

نشود، تا سبب  یرو ادهیش مسجد مبالغه، اسراف و زین وآرایدر تزئ -۱
ز به خاطر یشدن نمازگزاران به آن، و مانع خشوع در نماز نگردد و ن مشغول

 د.یاین به وجود نیرمسلمیگر معابد غیسا و دیلکان مسجد با یم یه شباھتکنیا
 ینار عمران وآبادکه در کتفا نشود، بلکمسجد ا یتنھا به نقش و نگار ظاھر -۲

ل کر شکت داده شود، و تنھا به فیز اھمین یمعنو ی، به عمران وآبادیظاھر
 نند.کقت امر توجه یه به جوھر، باطن و حقکظاھر و صورت نباشند، بل

 بر نورزند.کگر تیگر فخر نفروشند و بر ھمدیدیکنت مساجد بر یبه خاطر ز -۳
نمودن مساجد،  نیان و مستمندان از مزینواین، و بکیه فقرا و مساک ییدر جا -۴

د توجه به یرد، و نباک یدگینخست به فقرا رس ی د در مرحلهیترند، با محتاج
ردن فقرا و ک ردن آنھا، به فراموشک نییوار مسجد و تزیھا، در و د ستون

 انجامد.ین بکیمسا

 .۵۷-۵۶ ی، ترجمه: فاروق نعمتیدگاه اسالم، قرضاویاز د یساز مسجد -١
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حال حاضر  ینه وجود دارد، بناین زمیه در اک یین الگوھایبھتر ی د از جملهیو شا
، ضمن یسالما ین دو بنای، امروزه اکاست. بدون ش یمسجدالحرام و مسجدالنب

قراردارند،  یوآراستگ ییبایو ابھت و رفعت و ز ی، در اوج بزرگیافکام کمتانت و استح
 یھا ه دلکده است یشکن یرو ادهیو عظمت به حد اسراف و ز ییباین زیا یول

ت، و یت، روحانین دو مسجد، سرشار از معنویه اکند، بلکنمازگزاران را به خود مشغول 
 صداقت و اخالص ھستند.

َّ ُعرَِضـ: «جقال: قاَل رسـوُل اهللا  ،وعنه )۳۲ـ ( ۷۲۰ ُجـْت يلَعَ
ُ
ـيت حـىت الَقـذاُة  أ وُر أمَّ

يت، فلْم أَر ذَ ْت يلعَّ ُذنُ َض رِ ُجها الرَّجُل مَن املسجِد. وعُ ُ�رِ  نباً أعظـَم ِمـْن سـورٍة مـن وُب أمَّ
وِ�يَ 

ُ
 .)١(وأبوداودرواه الرتمذي، ». ها رجٌل ثمَّ �َِسيَهاالُقرآِن أو آيٍة أ

امتم (از پاداش بزرگ  یھا فرمود: پاداش ج امبرید: پیگو س ) انس۳۲( -۷۲۰
ند، کرون افیه مرد مسلمان آن را از مسجد بک کیَخس و خاشا ی) حتّ کوچکگرفته تا 

د، و یار گردکانم بر من عرضه و آشیامت یھا یارکز گناھان و بزھیبر من عرضه شد، و ن
ا یسوره و  یه به مردکدم یتر از آن ند دھنده انکتر و ت تر و سخت را بزرگ یچ گناھیھ
ت شود) و باز یقرآن بدو عنا ینعمت حفظ الفاظ و معان یعنیاز قرآن داده شود ( یا هیآ

 ند.کآن) فراموش  یام به مقتضایو عدم ق یانگار آن را (با نخواندن و سھل
 ].اند ردهکت یو ابوداود روا یث را ترمذین حدی[ا

ردن لفظ قرآن، به ھمراه فھم معنا و مفھوم آن، و ک ه فراموشکد دانست یبا شرح:
 یھا م وآموزهی، و تعالکن تابنایاوامر و فرام یام به مقتضایردن قکفراموش 

آن، و  یام و دستورات نورانکن، و احیآفر سعادت یھا ھا و سفارش  هیبخش، و توص یتعال
 د و ھشدار داخل است.ین وعی، در ایمفاد قرآن ینمودن اجرا فراموش

 د:یفرما یم ج امبریپ یثیدر حد

 ليق اهللا يوم يلقاه«
ّ
  .»هو اجزمو ما من رجل قرأ القرآن، فنسيه اال

رده] و باز آن را فراموش کآن را حفظ  یعنیه قرآن را خوانده [کست یس نکچ یھ«
روبرو  یند، در حالک یمالقات م یه با وک یرا در روز أل یه خداکنینموده مگر ا

 »دیتواند سخن بگو یزبان است و نم یه بکشود  یم

 .۴۶۱ح  ۱/۳۱۶ابوداود  ،»غريب ال نعرفه اال من هذالوجه«و قال:  ۲۹۱۶ح  ۵/۱۶۳ ترمذی -١
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ه قرآن را حفظ نموده و کسان کنگونه یا یبرا ،ج امبریث پین احادیقت ایو در حق
 دھنده است. انکسخت و ت یدیاند، وع سپرده یسپس آن را به باد فراموش

ِ : «جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،وعن بَُر�دةَ  )۳۳ـ ( ۷۲۱ لَِم إىل املساجِد َمّشاال �رَِشّ ئَ� يف الظُّ
 .)١(رواه الرتمذي، وأبو داود .»ام يوَم الَقيامةِ وِر اتلّ بانلُّ 

شب به  یکیه در تارکرا  یانیفرمود: رھپو ج امبرید: پیگو س دهی) بر۳۳( -۷۲۱
ه کد و مژده بده (چرا ینو زیامل در روز رستاخک ییمسجدھا رھسپارند، به روشنا یسو

از اعمال بندگان  یکپاداش ن ی لهی، به وسیکار نکدر برابر اطاعت و انجام  ألخداوند 
مسلمان  یھا انسان یکبه اعمال ن ألت احترام خداوند یانگر نھاین بیو اکند  می رکتش

ھا،  یھا و سرد یکیھا، تار ھا و دغدغه الت، چالشکھا و مش یه در سختک یسانکاست. 
ه ک یشب و به ھنگام یھا یکیخرند، و در تار یمات را با جان میھا و نامال یناھموار

ا و یآرام و به دور از ھرگونه ر یطیش نموده و محکفرو ینیو ماش یماد یزندگ یغوغا
 یشود، به سو یا میت خاطر، مھیو توأم با حضور قلب و جمع ییتظاھر و خودنما

پردازند و او  یگانه میتا و یک یپرستش خدا شوند و به عبادت و یمساجد رھسپار م
و سپاس  یرگزارکداشته، ش یه بدانھا ارزانکن ھمه نعمت یرا در مقابل ا یتعال

 ند.یگو یم
را در  یھا، و یکین تاریر و سپاسگذار است و در عوض اکز شایو خداوند ن

امل و کنور  یش به ویخو یز، از سویروز رستاخ کمخوف و وحشتنا یھا یکیتار
 ).ردکت خواھد یوه، عناکر و باشیوصف ناپذ ییروشنا
 ].اند ردهکت یو ابوداود روا یث را ترمذین حدی[ا

 .)٢(وأ�ٍس  ،عن سهِل بِن َسْعدٍ  ،ورواه ابُن ماجة )۳۴ـ ( ۷۲۲
 ـ بـ » انس«و » سھل بن سعد«ز از یماجه ن ث را ابنین حدی) ھم۳۴( -۷۲۲

 رده است. کت یروا

لوجه مرفوع . وهو و قال: حديث غريب من هذا ۲۲۳ح  ۱/۴۳۵ یترمذ ،۵۶۱ح  ۱/۳۷۹ابوداود  -١

 .جم يسند ايل النبي ـلو جموقوف ايل اصحاب النبي صحيح مسند و
 .۷۸۱ح  ۱/۲۵۷و بروایت از انس  ۷۸۰ح  ۱/۲۵۶ماجه به روایت از سھل  ابن -٢

 

                                           



 ٤٦٥  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

ُد عاهَ تَ َل �َ إذا رأيتُُم الرَّجُ : «جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،وعن أيب سعيٍد اخلُدرِيّ  )۳۵ـ ( ۷۲۳
ِ دُ املسجَد، فاشهَ  ِ َمـْن آَمـَن بـا�َّ َ يقوُل: { إنَّمـا َ�ْعُمـُر َمسـاِجَد ا�َّ وا هل باإليماِن؛ فإنَّ ا�َّ
، وابنُ ماجة، والدارميُّ }». َوايلَْوِم اآلِخِر   .)١(رواهُ الرتمذيّ

ه کد یدیرا د یفرمود: ھرگاه مرد ج امبرید: پیگو س ید خدری) ابوسع۳۵( -۷۲۳
را خداوند متعال ید، زیدھ یاو گواھ ینیمان و باور دیدر مساجد رفت وآمد دارد، به ا

دا ه به خکا عبادت آباد سازد یر یحق دارد مساجد خدا را با تعم یسکتنھا «د: یفرما یم
 .)٢(»باشدمان داشته یامت ایو روز ق

 ].اند ردهکت یروا یماجه و دارم ، ابنیث را ترمذین حدی[ا
ر کنماز و دعا و ذ ی لهیمسجد به وس یه به عمران وآبادک یسانکقت یدر حق شرح:

ت کھرگونه حر یبرا یانونکدھند و مسجد را  یت می، اھمیشعائر مذھب یخدا و بر پادار
گاھ ی نهیدر زم یاسالم ی و جنبش سازنده ط از یمح یسازکمردم، و پا یداریو ب یآ

 یا لهیدھند وآن را وس ی، قرار میو نفاق و دورنگ یپرست و چندگانه کفر و زندقه و شرک
ن و قرآن و سّنت، و یان اسالم و مسلمکیدفاع از  یآماده ساختن مسلمانان برا یبرا
اجتماع  ین قشرھایتر فعال یبرا یانونکن، و یمان و متدیجوانان با ا یبرا یزکمر

ن یو محافظان راست یز جزو پاسداران واقعیدھند، خود ن ی(جوانان) قرار م یبشر
 یھا ت و برنامهیش در مسجد، روح معنویوسته با حضور مداوم خویاند و پ مسجد

ساز  انسان یانونکمقدس، و  یزکآورند و مسجد را به مر یسازنده را در آن به اجرا در م
، به یو فرشتگان الھ أل، خداوند یسانکن ین چنیند، انک ی، مبدل میتیترب یالسکو 

ھستند  یسانکن یه فقط چنکدھند، چرا  یم یآنان، گواھ ینین دیمان و باور راستیا
 د: یفرما یم ج امبریگر پید یثیپردازند. چنانچه در حد یمسجدھا م یر وآبادیه به تعمک

  [بزاز]» انما عّمار املساجد، هم اهل اهللا«
 .»باشند یم ألیمساجد، وابستگان به خدا نندگانکآباد«

ی  و ابن ماجه به عوض واژه ۸۰۲ح  ۱/۲۶۳ابن ماجه  ،ب حسنیو قال: غر ۲۶۱۷ح  ۱/۱۴ یترمذ -١
رده کنقل » عتادی« ی ز با واژهیرده است. و احمد بن حنبل نکل را نق» عتادی«عبارت » تعاھدی«

 .۱۲۲۳ح ۱/۳۰۲ یدارم ،۳/۶۸است: 

ِ ٱ َمَ�ِٰجدَ  ُمرُ إِ�ََّما َ�عۡ ﴿ -٢ ِ بِٱ َءاَمنَ  َمنۡ  �َّ  .]۱۸[التوبة:  ﴾ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
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خِتصـاِء. فقـال ئَذْن نلا يف االِ إ !قال: يا رسوَل اهللا ،وعن عثماَن بِن َمْظعونٍ  )۳۶ـ ( ۷۲۴
يامُ إ وال ليَس ِمنَّا َمن َخىَص : «جرسوُل اهللا  يت الِصّ مَّ

ُ
فقال: إئَذْن نلـا ». ْختىَص، إنَّ ِخصاَء أ

ِ «يف الّسياحِة. فقال:  يت اجِلهاُد يف سـبيِل ا�َّ ـِب. إفقـال: ». إنَّ سياحَة أمَّ َهُّ ئـَذْن نلـا يف الرتَّ
يت اجلُلوُس يف املساجِد «فقال:  َب أمَّ نة«رواه يف ». نتظار الصالةإإنَّ تَرهُّ  .)١(»رشح السُّ

! به ج خدا رسول یگفتم: ا ج امبرید: به پیگو س ) عثمان بن مظعون۳۶( -۷۲۴
ھا  یله از لذائذ و راحتین وسیم (و بدیو اخته نمائ یشتن را َخصید تا خویما اجازه دھ

 یوانیو خواھشات ح ینفسان یو ھواھا یجنس ی م و بدور از ھرگونه دغدغهیریفاصله بگ
 .!م)یخدا بپرداز ، به عبادت و پرستشیطانیش یھا و وسوسه

ش یردن خوک ا به اختهید، و یو اخته نما یگران را خصیه دک یسکفرمود:  ج امبریپ
انم در گرفتن روزه است یردن امتک و اخته یخص یست. براستیھّمت گمارد، از ما ن

ن در مقابل آتش سوزان دوزخ و یم و پوالدکمح یقت روزه، سپریه در حقک(چرا 
و  یطانیز شیالت ناجایو تما ینفسان یخواھشات ناروام در برابر کمح یسپر

 نفس اّماره است. ی نندهک دیاره و ناامکطان بدیش یرو ی نندهک اهیس
ن یاز غذا و آب و ھمچن یو تشنگ یدار در حال روزه، با وجود گرسنگ شخص روزه

 یھا و وسوسه یوانیو غرائز ح یویالت دنیو تما ی، خواھشات نفسانیلّذت جنس
وان، در بند اصطبل و یه او ھمچون حککند  می پوشد و عمًال ثابت ی، چشم میطانیش

ھا و  رد و بر ھوسیش را به دست گیش خوکتواند زمام نفس سر یست، او میعلف ن
 ی لهیروزه را مقرر نموده است تا انسان به وس ألشھوات خود مسلط گردد. خداوند 

ات یکش آزاد شده، بر تحریخو ی غرائز و زندان بدن و ماده و معده ی آن از سلطه
م شود و به فرشتگان کش حایخو یوانیو بر مظاھر ح ،دهیخود غالب گرد یشھوان

 ).ھمانند گردد
 ی ! به ما اجازهج خدا رسول یبار دوم گفت: ا یبرا س عثمان بن مظعون

احت یناف جھان به سکمختلف و اطراف و ا یشورھاکد، تا در شھرھا و یدھ یجھانگرد
 م.یبپرداز یو گردشگر

 .۴۸۴ح  ۲/۳۷۰شرح السنه  -١

 

                                           



 ٤٦٧  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

ار در راه خدا با یکامتم، در جھاد و پ یاحت و گردشگریفرمود: س ج امبریپ
 دشمنان و بدخواھان اسالم و قرآن است.

ت (و یردن رھبانکاریاخت ی ن بار گفت: به ما اجازهیسوم یبرا س عثمان
 .!دیبدھ )آن را یھا یھا و راحت ذتاز ل یپوش ا و چشمیدن کو تر ینینش گوشه

 دن نماز است. یت امتم، نشستن در مساجد به انتظار فرارسیفرمود: رھبان ج امبریپ

 ].رده استکت یروا» رشح السنة«در  یث را بغوین حدی[ا

 ردن.ک واخته یخص »:االختصاء« شرح:

 آن.  یھا از لذت یپوش ا و چشمیدن کو تر ینینش ت وگوشهیرھبان »:ترّهب«
 یعت انسان است و جوامع انسانیطب ت بر خالف اصول فطرت ویقت، رھبانیدر حق

ب یمال نفس و تھذکت نه تنھا سبب یشاند. و رھبانک یم یماندگ را به انحطاط و عقب
، غرور، عجب و ینی، بدبی، تنبلیه منجر به انحرافات اخالقکست، بلیروح و اخالق ن

 شود. یو مانندآن م ینیخودبرترب
 یاخالق یلت و برتریبه فض ینینش ه انسان بتواند در حال انزوا و گوشهکو به فرض 

ه انسان در دل اجتماع کلت آن است یه فضکشود، بل یلت محسوب نمیبرسد، فض
 برھاند. یاخالق یھا یبتواند خود را از آلودگ

ت است، یه از اصول رھبانکا یدن یھا یدن از لذائذ و راحتیگز یازدواج و دور کتر 
گردد. و  یم یروان یھا یماریھا و ب عقده شیدایه موجب پکند، بلیآفر یمال نمکنه فقط 

لفات، و کو حذف تجمالت و ت یزندگ یسادگ یه به معناک یه زھد اسالمکد دانست یبا
با  یچ ارتباطیت است، ھیعدم اسارت در چنگال مال و منال، جاه و مقام و پست و موقع

م یاز اجتماع و تحر یگانگیو ب یی: جدایت به معنایرا رھبانیت ندارد، زیرھبان ی مسئله
ف انسان در یو پشت پازدن به وظا یاجتماع یمردان و زنان، و انزوا یازدواج برا

در  یعبادت و زندگ یدورافتاده برا یرھایھا و د و انتخاب صومعه یاجتماع بشر
تر  یبه خاطر اجتماع یو وارستگ یآزاد یدور از اجتماع است و زھد به معنا یطیمح

 م.ینمائ یت، قاطیرا با رھبان ی، زھد اسالمدیستن است، پس نبایز

ف یرد ھم یزیشده، چ یت از آن نھین روایه در اک یاحتی: س»ائذن نلا يف السياحة«
از افراد،  یه بعضکن معنا ی، بوده است. به ا»اریت سیرھبان«نوع  یک یعنیت، یرھبان

داشته باشند، به صورت  یارکسب وکا ینند، که یخود تھ یبرا یه خانه و زندگکآن یب
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رفتند و با گرفتن  یگر مید ی به نقطه یا ، بدون زاد و توشه، دائمًا از نقطهیجھانگرد
ا یدن کنوع زھد و تر یکردند وآن را ک یم یزندگ ،ـ یگر یدکوت ییاز مردم ـ گدا کمک
» اریت سیرھبان«رده است و ھم ک یرا نف» ت ثابتیرھبان«اسالم ھم  یپنداشتند، ول یم
 .)١(را

ه انسان در دل اجتماع، وارسته و زاھد باشد، نه ک! از نظر اسالم، مھم آن است یآر
 از اجتماع. یگانگیدر انزوا و ب

رِ�ّ عزَّ وجلَّ  رأيُت « :جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،وعن عبِد الرمحن بِن اع�ٍش  )۳۷ـ ( ۷۲۵
 تَِص ِبَم َ� يف أحسِن صورٍة. قال: فَ 

ُ
ُه بَ� َض وَ فَ «قال: » قلُت: أنَت أعلمُ  ؟األىلع ُم الَمأل َع كفَّ

 َ� ، ، فوجدُت بَْرَدَها بَ� ثَديَّ ماواِت واألرِض، وتَاللِ عَ كِتيفَّ َوَ�َ�ٰلَِك نُرِٓي ﴿: مُت ما يف السَّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱإِبَۡ�ٰهِيَم َملَُكوَت  �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
رواه ». ]٧٥[األنعام:  ﴾٧٥لُۡموقِنِ�َ ٱَوِ�َُكوَن ِمَن  ۡ�

ه عنه رسالً، وللرتمذيّ نحوُ  .)٢(الدارميُّ مُ

فرمود: پروردگارم را در  ج امبرید: پیگو س ) عبدالرحمان بن عائش۳۷( -۷۲۵
(و فرشتگان عالم باال)  یمأل اعل یزیچه چ ی د: دربارهیدم. از من پرسیل دکن شیبھتر

رامون یپ یعنی، بحث وگفتگو است، »مجادله و منازعه«نند؟ (مراد از ک یجدال و نزاع م
 .ینند؟) گفتم: پروردگارا! خودت داناترک یگفتگو م یزیچه چ

ش را یرم) خوکدسِت (قدرت و انعام، و فضل و  ألد: خداوند یفرما یمج  امبریپ
رم کصال لطف ویه از ایناکو برودت آن [ یه در اثر آن، سردکام گذاشت،  ان دو شانهیم

به  یعلم ی ت آن احاطهکنمودم و به برش احساس یان دو پستان خوی] را در میالھ
 دا نمودم.ین است، پیھا و زم آنچه در آسمان

 .۳۹۹ص  ۲۳تفسیر نمونه ج  :ر.ک -١
 یش نقل نموده است و ترمذیث را از عبدالرحمن بن عاین حدیا یدارم ۲۱۴۹ح  ۲/۱۷۰ یدارم -٢

به صورت  یاز قول بخار ۳۲۳۵ ی ث شمارهیپس از حد ۵/۳۴۴ت را در سننش ین روایز این
 رده است.کت یروا یقیتعل

 

                                           



 ٤٦٩  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

م را یقوم ابراھی ه گمراھکو ھمان گونه «ه را تالوت فرمود: ین آیا ج امبریو در ادامه پ
ن را به یھا و زم م آسمانیعظ کز ُملیم، بارھا و بارھا نیدر امر پرستش بتھا به او نمود

 .)١(»رود یخداشناس یو بر راستا ن شودیباورمندان راست ی م، تا از زمرهیم نشان دادیابراھ
ز بسان آن را از ین یرده، و ترمذکت یبه طور مرسل روا یث را دارمین حدی[ا

 ].ت نموده استیروا» س عبدالرحمن بن عائش«

، فضل و احسان ألدادن خداوند  صیه از تخصیناک »:فوضع كّفه ب� كتيفّ « شرح:
خداوند  یعنیاست.  ج امبریض و لطف خود، به پیصال فیش، و ایسخاوت خورم و کو

 ل و احترام و بزرگداشت قرار داد.یم و تجلیرکش مورد تیران خویکض بیمرا با فضل و ف

 است.  یرم الھکلطف و یش و راحتیه از احساس نمودن آسایناک »:فوجدُت بَردها«

، و نزول یرم الھکصال لطف ویه از ایناکا قلب است. و ینه و یمراد س »:ب� ثديّ «
در  یو رسوخ و اتقان حقائق آسمان یانیو جاگرفتن علوم وح یض خداوندیرحمت ف
 است. ج امبریپ ی نهیقلب و س

دُ «وزاَد فيه:  ،وُمعاِذ بِن جبٍل  ،وعن ابن عبَّاٍس  )۳۸ـ ( ۷۲۶ يَم هْل تْدري �ِ  !قال: يا �مَّ
 األىلعتَ َ� 

ُ
ـارات ؟ِصُم الَمأل ـاراُت: المَ ». قلُت: نعم، يف الَكفَّ ْكـُث يف املسـاجِد بعـَد والكفَّ

لَواِت، والمَ   الوُُض الصَّ
ُ
وِء يف الَماكرِه، فمْن فعـَل ذلـَك يْشُ ىلع األقداِم إىل اجلمااعِت، و�بالغ

دُ  ه، وقال: يا �مَّ مُّ
ُ
تْه أ

َ
لّيَت فُقْل: إذا َص  !اعَش خبٍ�، وماَت خبٍ�، و�َن مْن خطيئِته كيَوَم ودل

 اللُهمَّ إ� أسألَُك فِْعَل اخلَ�اِت، وتَ 
ْ
ًة بِعباَدَك فِتنَ  دَت اكِ�، و�ذا أرَ َمسْرَك الُمنَكراِت، وُحبَّ ال

ـالُة ». ونٍ  إيلَك غَ� َمفتُ اقِْبضِ� فَ  ـالِم، و�ْطعـاِم الطعـام، والصَّ رجاُت: إفشاُء السَّ قال: وادلَّ
 يف لم أجِ » املصابيح«ا احلديِث كما يف بالليِل وانلَّاُس ِ�ياٌم، ولفُظ هذ

َّ
ْده عن عبِد الرمحِن إال

نة«  .)٢(»رشح السُّ
ت شده یز رواین ش »معاذ بن جبل«و » عباس ابن«ث از ین حدی) ھم۳۸( -۷۲۶

 ز افزوده است: ین عبارت را نی، ایه در آن ترمذکاست 

َ�َٰ�ٰتِ ٱ َملَُكوَت  َ�ٰهِيمَ إِبۡ  َوَ�َ�ٰلَِك نُرِيٓ ﴿ -١  ٱوَ  لسَّ
َ
ۡ ٱَوِ�َُكوَن ِمَن  ِض �ۡ�  .]۷۵[األنعام:  ﴾٧٥ُموقِنِ�َ ل

خامر یبن  ک، از مالیش حضرمی... عبدالرحمن عای ازاداتیث را با زین حدیر اینظ یترمذ -٢
ث را در ین حدیز این یخ بغوی، و ش۳۲۳۵ح  ۵/۳۴۳ست: رده اک، از معاذ بن جبل نقل کیسکالس

 .یت نموده استشرح السنه روا
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بحث  یزیدر چه چفرشتگان عالم باال، ی دان یا می! آج محمد یپروردگار فرمود: ا«
 ه گناھان را جبرانک ییارھاکّفارات (ک، آنھا در مورد ینند؟ گفتم: آرک یوگفتگو م

شند) به گفتگو پرداختند. و ک یآنھا م یرا بر رو یعفو و بخشش الھ ی و پردهکنند   می
ا یردن (و ک ر و دعا) درنگکذ یّفارات عبارتند از: پس از خواندن نماز، در مسجد (براک

امل کنماز جماعت، گام برداشتن، و  ی)، به سویبعد از نماز یدن نمازیشکانتظار
 ره).یل سرما و غیالت (از قبکھا و مش یساختن وضو با وجود سخت

ن یسته را انجام بدھد (در ایسته و بایشا یارھاکن یس (چه زن و چه مرد) اکو ھر
ند و یخوشا یحتمًا بدو زندگ یعنیرد (کبه سر خواھد  ی، زندگیکیر و نیا) با خیدن
بر مصائب  ییاکیت و شیز از قناعت و رضایلبر یفرد یت خواھد شد، زندگیعنا یا زهکیپا

ت و ین با آرامش و امنیقر یجمع یزدان و به تبع آن، زندگی یھا ر بر نعمتکجھان و ش
 ی م سازندهیگر مفاھیو د یارک، و تعاون و ھمیرفاه و صلح و صفا و محبت و دوست

ز خواھد مرد و چشم از جھان فرو خواھد بست. و از ین یکیر و نیو با خ ).یانسان
ز خداوند ید. و نیزه خواھد گردکیو پا که از مادر زاده شده، پاک یگناھانش بسان روز

ا�ّ اّ� اسئلك فعل «ن دعا را بخوان: ی، پس از آن ایمحمد! چون نماز خواند یفرمود: ا
اذا اردت بعبادك فتنة فاقبض� ايلك و حّب املساك�،و ترك املنكراتو اخل�ات

زشت و  یارھاک کسته و تریر و شایخ یارھاکق انجام یا! از تو، توفیبار خدا». «غ�مفتون
بندگانت را با ضاللت  یم. و چون خواستیجو یان و مستمندان را مینوا ید، و محبت بیپل

ش ی، پس مرا پییازمایمان است) بیا ن ویه در آن زوال دک( یویا عقوبت دنیو  یوگمراھ
  .»رانیش را از دست بدھم) بمیمان خوین و ایه گرفتار آن آزمون شوم، (و دکاز آن
گاه انسان در یآنھا ارزش و جا ی لهیه به وسکدر ادامه فرمود: و درجات ( ج امبریپ

چه بر ابد) عبارتند از: افشاء نمودن سالم (چه بر آشنا و ی یع میترف أل یشگاه خدایپ
دادن، و در دل  کنان، خوراینش کان و مستمندان و گرسنگان و خاینوایگانه)، به بیب

ش نموده، وآرامش کفرو یماد یزندگ یه مردم خوابند (و غوغاکشب، در آن ھنگام 
ده، و حالت توجه و نشاط یخواب،حاصل گرد یروح و جسم انسان در پرتو مقدار

ا و تظاھر و یآرام و به دور از ھرگونه ر یطیدھد، در مح یبه انسان دست م یخاص
 ، توأم با حضور قلب) نماز خواندن. ییخودنما

 



 ٤٧١  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

ق ی) است، از طریح (اثر عالمه بغویث را چنانچه در مصابین حدی[و لفظ ا

 ].افتمیاست) ن یه اثر عالمه بغوک» (رشح السنة«عبدالرحمن بن عائش، جز در 

است نه » بحث و گفتگو«ث باال، تنھا ین دو حدیدر ا »�اصمه«منظور از  شرح:
 ی فاره و پوشانندهکه ک ییارھاکان و یش. بحث و گفتگو از اعمال آدمکشمکجدال و 

 د.یافزا یھا م شود و بر درجات انسان یھا م یارک گناھان و بزه
ن یا ی ه سرچشمهکاست  یفرشتگان عالم باال، در تعداد اعمال ید گفتگویو شا
ن اعمال حاصل یه از اکاست  یزان درجاتین حد و مییر تعا دیگردد و  یفضائل م

 شود. یم

مامةَ  )۳۹ـ ( ۷۲۷
ُ
ِ  ،وعن أيب أ : رَ ثالثٌة لُكُّ « :قال: قال رسوُل ا�َّ ِ ٌل ُجـُهـم ضـامٌن ىلع ا�َّ

ِ حىت �َ خرَج اغِز�اً يف سبيل اهللا، فُهو ضامِ  ه وَ تَ ٌن ىلع ا�َّ بما نـاَل فَّاه، فيُدِخلَه اجلنََّة، أو يَُردَّ
ِ جُ يَمٍة؛ ورَ نِ مْن أجٍر أو غَ  اه فيُدِخلـه َوّفـتَ حـىت �َ [ٌل راَح إىل املسجِد، فُهـو ضـامٌن ىلع ا�َّ

ه بما ناَل مْن أجٍر وَغنِ  ِ ]ةيمَ اجلنََّة، أو يَُردَّ ه �
 .»َسـالٍم، فُهـو ضـامٌن ىلع اهللا؛ ورجٌل دخَل بيتَ

 .)١(رواه أبو داود

ه محافظت و کاند  فرمود: سه انسان ج امبرید: پیگو س ) ابوامامه۳۹( -۷۲۷
) بر خدا است: ینیو د یویھا، وآفات دن ھا و خسارت مراقبت از آنھا (در برابر فتنه

ن با دشمنان و یان اسالم و مسلمکیدفاع از  یه در راه خدا، براک ینخست جھادگر
خدا بر  یسکن یپردازد، محافظت و مراقبت از چن یار میکبدخواھان، به جنگ و پ

 یسازد (و به سعادت و خوشبخت راند و وارد بھشتیسته است تا او را (در جنگ) بمیبا
ار یکمت از جنگ و پیا او را زنده و سالم با اجر و پاداش و غنیبرساند) و  یاخرو

 ).شود یم یه شامل حال وکاست،  ینیو د یویز، سعادت دنین نیه اکبازگرداند (
خواندن نماز) رھسپار است،  یمسجد (برا یسووسته به یه پک ییگر آن رھپویو د

راند و وارد بھشت یسته است، تا او را بمیز بر خدا باین ین فردیمحافظت و مراقبت چن
اش  خانه یمت از مسجد به سویا او را زنده و سالم با اجر و پاداش و غنیسازد، و 

اش سالم  خانه یلشود، بر اھا یاش وارد م در خانه یه وقتک یسکگر آن یبازگرداند. و د

 .۲۴۹۴ح  ۳/۱۶ابوداود  -١
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 یفرد یھا انیو ز یز (از آفات خانوادگین ین فردین چنیند، محافظت و مراقبت اک یم
 سته است. ی) بر خدا بایو اجتماع

 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

ِ  ،وعنه )۴۰(ـ ۷۲۸ راً إىل صالٍة مكتُ َط َمْن خرَج مْن بيِته ُمتَ « :قال: قاَل رسوُل ا�َّ  وَ�ـٍة؛ِهّ
 إياُه؛ فـأجُره كـأجر 

َّ
ىح اليُنِصبُه إال جر احلاِجّ الُمحِرِم. وَمْن خرَج إىل �سبيِح الضُّ

َ
ْجُره كأ

َ
فأ

، وأبـو ». الٍة ال لَْغـَو بينَُهمـا كتـاٌب يف ِعِلّّيـ�َ  إثْر َص الٌة ىلَع ر. وَص مِ احلاج الُمعتَ  رواه أمحـدُ

 .)١(داود

ش را با طھارت یخو ی س خانهکفرمود: ھر ج امبرید: پیگوس  ) ابوامامه۴۰( -۷۲۸
بسان پاداش  یند، اجر و پاداشک کخواندن نماز فرض تر یو وضو به مقصد مسجد برا

 یبراھرکس  آورد، و یرده باشد، فرا چنگ مکخدا را  ی ه آھنگ حج خانهک یسک
خواندن آن به جان  یو مشقت را فقط برا ید، و خستگیرون آیخواندن نماز چاشت ب

و غفلت، نشان ندھد،  یانگار ا و تظاھر و سھلیشتن ریراستا از خون یبخرد و در ا
 ه آھنگ عمره نموده باشد. کآورد  یبدست م یسکھمانند پاداش  یپاداش

مداومت بر نمازھا و مراقبت و حفاظت از  یعنیگر (ینماز د یدر پ یو خواندن نماز
ست صورت یو نابا ست، و سخنان زنندهیھوده و ناشایب ییارھاکان آنھا یه در مکآن) 

 است.» نییعلّ «توب و ثبت شده در کم یارکرد، ینگ
 ].اند ردهکت یث را احمد و ابوداود رواین حدی[ا

 یا اشخاصیان باال، کم ی) در اصل به معنای(بر وزن ملّ  »يلِعّ «جمع  :»علّي�« شرح:
شده  ز اطالقیھا ن وهکمرتفع  یھا نان قسمتکنند و به ساینش یه در محل باال مکاست 

ان کن میبرتر« ی، آن را به معناینظران اسالم از علما و صاحب ینجا جمعیاست، و در ا
ن یاعمال چن ی ه نامهکن معنا یاند. به ا ردهکر یتفس» ان بھشتکن میبرتر«ا ی» آسمان

دارد،  ین مقام، جایا بر فراز بھشت در بلندتریان، کن میتر فیبر فراز آنھا در شر یافراد
 العاده بلند و واالست.  ه مقام خود آنھا فوقکدھد  یا نشان منھیا ی و ھمه

 .۵۵۸ث یحد ۱/۳۷۷، ابوداود ۵/۲۶۸مسنداحمد  -١

 

                                           



 ٤٧٣  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

اعمال  یھا ل نامهکا دفتر یوان یاسم خاص د »علّي�«ه گفته شود: کاما بھتر است 
ن یات ایه محتوکن باشد ین نام، به خاطر ایر از آن بدیاران است. تعبکویکان و نیکن

 صاحبان خود در بھشت است. ی عهیوان، سبب درجات رفید

َرْرُ�ْم بِر�ـاِض اجلنَّـِة إذا َمـ« :جقال: قاَل رسوُل اهللا  ]س[وعن أيب هر�رَة  )۴۱ـ ( ۷۲۹
ْ�عُ ». الَمساجدُ «قال:  ؟وما ر�اُض اجلنَّةِ  !قيَل: يا رسوَل اهللا». فاْرَ�ُعوا يا رسـوَل  ؟قيَل: وما الرَّ

 ِ ِ «قال:  ؟ا�َّ ، واحلمُد �َّ ِ ُ أ�ربُسبْحاَن ا�َّ ، وا�َّ ُ  ا�َّ
َّ
 .)١(رواه الرتمذيُّ ». ، وال �َ إال

بھشت  یھا فرمود: ھرگاه از باغ و بوستان ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۴۱( -۷۲۹
! ج خدا رسول ید) گفته شد: اییمال استفاده را از آن بنماکد (و ید، خوب بچریردکگذر
! چه ج خدا رسول یا :ده شدیمساجد. پرسفرمود:  ج امبریست؟ پیبھشت چ یھا باغ

 ». اهللا اكرب«و »ال اهل اال اهللا«و »احلمد هللا«و »سبحان اهللا«د؟ فرمود: ید چریرا با یزیچ
 ].رده استکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

دن و فراوان یچر یدر اصل به معنا» رتع« ی د]: از مادهی[بچر »فارتعوا« شرح:
 کح و خورد و خورایتفر یدر مورد انسان به معنا یگاھ یوانات است، ولیخوردن ح
 ند: یگو یوسف میرود. برادران  یار مکفراوان به 

رِۡسۡلُه َمَعَنا َغٗدا يَۡرَ�ۡع َوَ�ۡلَعۡب ﴿
َ
 .]١٢وسف: ی[ ﴾أ

 یان چمنزارھا و گلزارھا بخورد و بازیوسف را با ما بفرست تا در میپدر! فردا « 
  .»ندک

خوشمزه  یزھایوه و چیاز م یمند دن و بھرهیخوردن وآشام» رتع«نجا مراد از یدر ا
 است.

ه کن باشد ید به خاطر ایث، شاین حدیھا در ا انسان یبرا یا ن واژهیر از چنیو تعب
و  یدن مشغول شود به سادگیبه چر یزار و بوستان در سبزه یوانیه اگر حکگونه  ھمان
چوب صاحب بوستان را ھم به جان و دل  ی ضربه یرود، حت یرون نمیاز آنجا ب یراحت

د به یننده ھم نباکرکز ذین نینچنید، ایدن باز آیه از چرکشود  یرد اما حاضر نمیپذ یم
و غرائز  ینفسان یو خواھشات ناروا یو موانع سخت زندگ یویار پست دنکسبب اف

 د.یاد خدا باز آیر و ک، از ذیطانیرانگر شیو یھا و وسوسه یوانیز حیناجا

 .بیو قال: حسن غر ۳۵۰۹ح  ۵/۴۹۷ ترمذی -١
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ِ  ،وعنه )۴۲ـ ( ۷۳۰ ِ « :قال: قاَل رسوُل ا�َّ ـهٍء، فُهـو حَ يَش مْن أىت املسجَد ل رواه أبـو ». ظُّ

 .)١(داود

ه ک یا زهیت و انگیس به ھر نکفرمود: ھر ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۴۲( -۷۳۰
دارد و  یت او بستگید و پاداشش به نینما یز را حاصل مید، ھمان چیایبه مسجد ب

 ند.ک یافت میش را دریخوت ین ی جهینت
 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

ه در رفتن به مسجد، به دنبال کان مساجد الزم است یرھپو یپس برا شرح:
، منافع یویا دنی، یشخص یھا بهیآن از شا ی هیت خدا در عمل و تصفیاشدن رضایجو
گام  یمنزل اخروت خدا و یجز به خاطر جلب رضا یعنیباشند،  یوامراض درون یفرد

ھا و  بهیدارند آن را از شا یمسجد بر م یبه سو یمسجد بر ندارند، و اگر گام یبه سو
ه، شھرت، یاعم از سرما ، اعم از ظاھر و باطن و موانع راه،یزودگذر نفس یال وآرزوھایام

سب کز از مالمت، یگران، مدح و ثنا، گریسب شھرت و منزلت در دل دکمقام، مال، 
 یھا زهیراسته گرداند و انگیبا بزرگان و... پ یستیمردم، تعارف و رودربا ی ت عامهیرضا
در قلبش غالب  یویو دن یوانی، حی، نفسانیطانیش یھا زهیرا بر انگ ینیو د یالھ

ت و قول و عمل را یح دھد، و نیمردم ترج یھا خدا را بر خواسته یھا گرداند و خواسته
ش را خاّص پروردگار جھان یات خویخدا خالص، و نماز و عبادات و مرگ و ح یبرا

ت خود را ین ی جهیس نتکدارد و ھر یت بستگیه: پاداش اعمال به نکگرداند، چرا 
ه آمدنش به مسجد به خاطر خدا است، پاداش آمدن به خاطر ک یسکند، ک یافت میدر

ا منافع یو  یویدن یخاطر ھدف ه آمدنش بهک یسکوکند  می افتیت او دریخدا و رضا
آن آھنگ  یه براکاست  یزیھمان چ یرسد وآمدنش به سو یباشد، به آن م یشخص
 رده است.کرفتن 

تِها فاطمـَة الكـربى ،وعن فاِطمَة بنِت احلَس�ِ  )۴۳ـ ( ۷۳۱ قالـْت: اكَن  ،مش ،عْن جدَّ
ٍد وسـلَّم، وقـال:  جانليبُّ  افـتَْح يل و�، وَ رَِبّ اغِفـْر يل ُذنُـ«إذا دخَل املسجَد صّ� ىلع �مَّ

ٍد وسـلَّم، وقـال: » َك تِ محَ أبواَب رَ  رِبّ اغفـْر يل ذنـو�، وافـتْح يل «و�ذا خَرَج صّ� ىلع �مَّ
. وأمحُد، وابُن ماجة و� روايِتهما، قالْت: إذا ». ضِلكأبواَب فَ  دخَل املسـجَد، رواه الرتمذيُّ

 .۴۷۲ح ۱/۳۲۰ ابوداود -١

 

                                           



 ٤٧٥  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

الُم ىلع رسول اهللا«و�ذا إذا خرَج، قال:  ، والسَّ ِ بدل: صّ� ىلع �مٍد وسلَّم. وقـال » �ِسم ا�َّ
: ليَس إسناُده بُمتَِّص   .)١(ْك فاطمَة الُكربىْدرُ ٍل، وفاطمُة بنُت احلسِ� لم تَ الرتمذيُّ

 ج امبریدختر پ» فاطمه«از مادر بزرگش  ـ بـ ن ی) فاطمه دختر حس۴۳( -۷۳۱
سالم و درود  ج شد، بر محمد یوارد مسجد م یوقت ج امبریه گفت: پکند: ک یت میروا

افتح يل ابواب و سلّم] رّب اغفر� ذنو�و ا� صّل يلع �مدٍ «[فرمود:  یفرستاد و م یم
امرز و یدرود و سالم بفرست]، خداوندا! گناھانم را ب ج [پروردگارا! بر محمد» رمحتك

 .یرحمتت را برمن بگشا یدرھا
فرستاد و  یسالم و درود م ج شد، بر محمد یه از مسجد خارج مک یو وقت

» افتح يل ابواب فضلكو سلّم] رّب اغفر� ذبو�و ا� صّل يلع �مد«[فرمود:  یم
 یامرز و درھایدرود و سالم بفرست،] خداوندا! گناھانم را ب ج [پروردگارا! بر محمد
 . یافضلت را بر من بگش

ت یث را رواین حدیز ایماجه ن رده، و احمد و ابنکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

�سم «، »سلّمو صّ� يلع �مد«به عوض عبارت » فاطمه«ت آن دو، یاند، و در روا نموده
 رده است.کخدا باد] نقل  [به نام خدا، سالم بر رسول »اهللا والسالم يلع رسول اهللا

ه کست، چرا یث متصل نین حدیگفته است: اسناد اث ین حدیرامون ایپ یترمذ
 ].افته استیرا در ن» ج امبریفاطمه دختر پ«ن، مادر بزرگش یفاطمه دختر حس

ه، قال: نـ� رسـوُل اهللا  ،وعن عمرو بِن ُشعيٍب  )۴۴ـ ( ۷۳۲ عـْن  جعْن أبيه، عْن جِدّ
لََّق انلَّاُس يوَم اجلمعـِة قبـَل حَ تَ شرِتاِء فيه، وأْن �َ ناُشِد األشعار يف املسجِد، وعِن ابليِع واإلِ تَ 

الِة يف املسجِد.   .)٢(رواه أبو داود، والرتمذيُّ الصَّ

ز از جدش (عبدالله بن عمرو بن یب، از پدرش و او نیبن شع ) عمرو۴۴( -۷۳۲
د و فروش در یاز مشاعره و داد و ستد و خر ج امبریه گفت: پککند  می تیالعاص) روا

ابن ماجه  ،۲/۲۸۲مسنداحمد  ،و قال حدیث حسن و لیس اسناده بمتصل ۳۱۴ح  ۲/۱۲۷ترمذی  -١
 .۷۷۱ح  ۱/۲۵۳

ث را به ین حدیز این یی، نسایث حسنو قال حد ۳۲۲ح ۲/۱۳۹ ی، ترمذ۱۰۷۶ح  ۱/۶۵۱ابوداود -٢
ن یت ایز به صورت مختصر به روای، ابن ماجه ن۷۱۴ح  ۲/۴۷مختصر نقل نموده است: صورت 

 .۷۴۹ح  ۱/۲۴۷رده است: کر نکرا ذ» وم الجمعةیالتحلق «ث پرداخته و عبارت یحد
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ش از نماز، مردم، گروه گروه در یه در روز جمعه، پکنیاز از یفرمود، و ن یمسجد نھ
 رد.ک یند، نھیل دھند و با ھم صحبت نماکیمسجد دور ھم جمع شده و جلسه تش

 ].اند ردهکت یروا یث را ابوداود و ترمذین حدی[ا

له ین وسیبد یامام بخار یثیدر حد :»عن تناشد االشعار ج ن� رسول اهللا« شرح:
را در  یاتیدر مسجد اب ]ج [شاعر توانمند رسول الله» حسان بن ثابت«ه: کرده کاشاره 

افران و بدخواھان ک، و در مذمت یاسالم یھا ھا و ارزش وآرمان ج خدا دفاع از رسول
در  ین اشعارین چنیرا از خواندن ا یز وین ج خدا سرود، و رسول ین میاسالم و مسلم

از  ج امبریث، پین حدیدر ا یفرمود. ول یز مید نییرا تأ یه وکرد، بلک ینم یمسجد، نھ
 .فرموده است! یشعر گفتن و مشاعره در مسجد نھ

از  ج خدا ه رسولکست، بلین یث تعارض و تضادین دو حدیان ایقت، میدر حق
 یھودگیا در بطالت و بیت یه از اشعار جاھلکفرموده  ینھ یخواندن سرودھا و اشعار

درآن نباشد،  ینی، و منفعت دیالھ یا زهیدرست و انگ یح و ھدفیصح یباشد، و غرض
ان دفاع از یه در بک یه در قالب نظم است و اشعارک یخواندن علوم و معارف یول

اوامر و  یا در راستایق در طاعت و عبادت خدا و یب و تشویا ترغیو  ج خدا رسول
م یحقائق و مفاھ و یام و دستورات شرعکو اح ینبو یھا م و آموزهیو تعال ین الھیفرام
نمازگزاران  یرکش فیتشو ی هیما ه:کندارد، مشروط بر آن یاست، منع یقرآن یواال

 ند.یآ یه مردم به مسجد مکست یه وقت نماز فرض نکباشد  یا در وقتینباشد، 

ث، مربوط ین بخش از حدیا»: وأن يتحلّق انّلاس يوم اجلمعه قبل الصالة يف املسجد«
روند،  ینه، زود به مسجد میه صبح آدک یسانک یعنیبه آداب و سنن روز جمعه است، 

، تالوت یاد خدا، عبادت و پرستش الھیر و کاز، ذیه مشغول نماز، راز و نکسته است یشا
از فرصت  رده ـکنا یین فاصله ـ خدایشوند و در ھم ج امبریقرآن، درود و صلوات بر پ

بپردازند  یویدن یھا ل دھند و به صحبتکیگر تشیدیکان یم یجلساتنند تا کاستفاده ن
 از دست بدھند. یویدن یھا ش را با صحبتیو وقت خو

 



 ٤٧٧  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

إذا رأيتُْم َمـْن يَبيـُع أو يَبتـاُع يف « :جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۴۵ـ ( ۷۳۳
ُ جتارتََك، و�ذا َرأْ�تُ املسجِد، فقولوا: ال أر�َ  ُ ْم مَح ا�َّ ْن يَنُشُد فيـه ضـالًَّة، فقولـوا: ال رَدَّ ا�َّ

، والدارميّ ». عليَك   .)١(رواه الرتمذيُّ

ه در کد یدیرا د یسکفرمود: ھرگاه  ج امبرید: پیگوس  رهی) ابوھر۴۵( -۷۳۳
ندھد و  ید: خدا در تجارت و داد و ستد تو، سودییند، بدو بگوک یمسجد داد و ستد م

 ده گرداند.یفا یآن را ب
د: ییند، بدو بگوک یاش را از مردم طلب م شده در مسجد گم یسکد، یدید یوقتو 

د و یل: خریزھا از قبینگونه چیا یه مساجد براکخداوند آن را به تو باز نگرداند (چرا 
 ).ساخته نشده است یویدن یارھاکفروش و داد و ستد و 

 ].اند ردهکت یروا یو دارم یث را ترمذین حدی[ا

قاَد يف املسـجد، وأْن أن �ُستَ  جقال: ن� رسوُل اهللا  ،وعن حكيِم بِن حزامٍ  )۴۶ـ ( ۷۳۴
جـامِع «، وصـاحُب »ُسـنِنه«وُد. رواه أبـو داود يف دُ َد فيه األشعاُر، وأْن تُقـاَم فيـه احلُـيُنشَ 

 .)٢(فيه عن حكيمٍ » األصول

در از گرفتن َقَود و قصاِص قتل  ج امبرید: پیگو س م بن حزامکی) ح۴۶( -۷۳۴
در آن اجرا گردد  یه حدود شرعکنیا ایدر آن خوانده شود، و  یه شعرکن یمسجد، و ا

اند و مساجد مختص عبادت و  ارھا ساخته نشدهکن یا یه مساجد براکفرمود: (چرا  ینھ
 ).پرستش خدا است

م کیاز ح» جامع االصول« ی سندهیش، و نویث را ابوداود در سنن خوین حدی[ا
 ].ت نموده اندیروا

 شد.که قاتل را عوض مقتول بکم خواستن کقصاص گرفتن. از حا »:�ُستقاد«

 .)٣(عن جابر» املصابيح«و�  )۴۷ـ ( ۷۳۵

 .۱۴۰۱ح  ۱/۳۷۹ یدارم ،بیو قال: حسن غر ۱۳۲۱ح  ۳/۶۱۰ یترمذ -١
ش: یث را به صورت مختصر در مسند خوین حدیز ایو احمد بن حنبل ن ،۴۴۹۰ح  ۴/۶۲۹ابوداود  -٢

 رده است.کنقل  ۳/۴۳۴
 .۵۲۰ح  ۱/۲۹۷مصابیح السنة  -٣
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 س از حضرت جابر» حیمصاب«ز در ین یخ بغویث را شین حدی) و ھم۴۷( -۷۳۵
 رده است.کت یروا

ةَ  )۴۸ـ ( ۷۳۶ ـجَ  ،وعن معاو�َة بِن قُرَّ ِ ن� عْن هاتَِ� الشَّ رتِ� ـ عن أبيه، أنَّ رسوَل ا�َّ
 دَّ نـتُم ال بُـإْن كُ «وقـال: ». نَّ مسـجَدناما فال َ�ْقـَر�َ لَهُ َمْن أ�َ «يع� ابَلَصَل واثلُّوَم ـ وقال: 

ِميتُ آِ�لَ 
َ
 .)١(رواه أبو داود .»وُهما َطبْخاً يِهما؛ فأ

ة) ۴۸( -۷۳۶ از  ج امبریه گفت: پککند  می تیاز پدرش روا س معاويه بن قرّ
ه از ک یسکرد و فرمود: ک یبد آنھا) نھ یر (به خاطر بویاز و سیاه: پین دو گیخوردن ا

 شود. یکد به مسجد ما نزدیاه بخورد نباین دو گیا
آنھا  یبو )د (با پختن،ید، پس بایاه ھستین دو گیر از خوردن ایز فرمود: اگر ناگزیو ن
 ).دیآن را بخور ی  ه شدهد (و پختیان ببریرا از م
 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

 الَمقـرُبَ األرُض لُكُّ « :جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،وعن أيب سعيدٍ  )۴۹ـ ( ۷۳۷
َّ
َة ها مسجٌد إال

امَ  ، والدارميّ  .»واحلمَّ  .)٢(رواه أبو داود، والرتمذيّ

به جز قبرستان و  نیفرمود: تمام زم ج امبرید: پیگو س دی) ابوسع۴۹( -۷۳۷
 سجده است. یان جواز نماز و مسجد و جاکحمام، م

 ].اند ردهکت یروا یو دارم یث را ابوداود، ترمذین حدی[ا

أْن يُصـ�َّ يف سـبعِة مـواِطَن: يف  جقـال: نـ� رسـوُل اهللا  ،وعن ابِن عمرَ  )۵۰ـ ( ۷۳۸
ر�ق، ِة، واملْجَزَرِة، واملقرَبِة، وقارِعَ لَ الَمْز�َ  اِم، و� معاِطِن اإلبـل،ِة الطَّ وَق ظْهـِر فَـو و� احلَمَّ

، وابن ماجةبيت اهللا.   .)٣(رواه الرتمذيُّ

 ینھ یاز خواندن نماز در ھفت جا ج امبرید: پیگو ـ بـ ) ابن عمر ۵۰( -۷۳۸
وچه و کوانات، قبرستان، گذرگاه مردم (یشتارگاه حکدان،  دان و زباله فرمود: آشغال

 .۴/۱۹مسنداحمد  ،۳۸۲۷ح  ۴/۲۷۲ابوداود  -١
 ،۷۴۵ح  ۱/۲۴۶ابن ماجه  ،و قال: فیه اضطراب ۳۱۷ح  ۲/۱۳۱ترمذی  ،۴۹۲ح  ۱/۳۳۰ابوداود  -٢

 .۱۳۹۰ح  ۱/۳۷۵دارمی 
 .۷۴۶ح  ۱/۲۴۶ابن ماجه  ،اسناده لیس بذاک القوی :و قال ۳۴۶ح  ۲/۷۷۷ترمذی  -٣

 

                                           



 ٤٧٩  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

ه در مجاورت آب قرار گرفته باشد، و کابان)، حمام، خوابگاه و استراحتگاه شتران یخ
 خدا. ی سقف خانه یرو

 ].اند ردهکت یماجه روا و ابن یث را ترمذین حدی[ا
نظران  ن، علماء و صاحبکن اماینمازخواندن در ا یمت نھکان حیدر ب شرح:

وانات و قبرستان، به یشتارگاه حک، دان از خواندن نماز در زباله یاند: نھ گفته یاسالم
ابان وگذرگاه مردم، به سبب یوچه و خکان ی، و میدیسبب وجود نجاست و پل

دن یردن راه بر عابران، و در خوابگاه و استراحتگاه شتران، به سبب ترس از رمک تنگ
عبه، ک ی سقف خانه یاز خواندن نماز در رو یشتر و ضرررساندن به فرد نمازگزار، و نھ

 عبه است.ک ی ن به خانهیادب و توھ ی جھت اسائه به

الَغـنِم، وال  ِض لُّوا يف َمـرابِ َصـ: «جقال: قـاَل رسـوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۵۱ـ ( ۷۳۹
 .)١(رواه الرتمذيّ ». وا يف أْعطاِن اإلبِِل لُّ تَُص 

د در خوابگاه وآُغل یتوان یفرمود: م ج امبرید: پیگوس  رهی) ابوھر۵۱( ۷۳۹
 د.یدر استراحتگاه شتران نماز نخوان ید. ولینماز بخوان گوسفندان

 ].رده استکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

 آغل و خوابگاه گوسفندان است.  یبه معنا» مر�ض«جمع  »مرابض« شرح:

ه در مجاورت آب کخوابگاه و استراحتگاه شتران  یبه معنا» عطن«جمع  »أعطان«
 قرار گرفته باشد. 

تمام خردمندان و  یاز نمازخواندن در خوابگاه شتران برا ینھ ی مت و فلسفهکح
زپا یرمنده، چموش وگر یوانیه شتر، حکده، مشخص است، چرا یعاقل و فھم یھا انسان

در اصطبل  یه اگر فردکبه اسم است، و احتمال دارد  یو چموش یاست و در رمندگ
را مجروح و  یو ورشود و بر او حمله یستد، شتریواستراحتگاه شتران به نماز با

، انسان را از حالت خشوع و ینکن اماید، عالوه ازآن، نمازخواندن در چنیمصدوم نما
ه از کن است یر اکوسته در فیه فرد نمازگزار پکند، چرا ک یرون میز بیخضوع نماز ن

ه آنھا کرد. برخالف استراحتگاه وآغل گوسفندان یشتران مورد حمله قرار نگ ی هیناح
 باشند. یم یو چموش یرمندگ از یدردسر و عار بی آرام و یواناتی، حبر خالف شتران

 ،۷۶۸ح  ۱/۲۵۲ابن ماجه با اندکی زیادتی آن را روایت کرده است: ،۳۴۸ح  ۲/۱۸۰ترمذی  -١
 .۱۳۹۱ح  ۱/۳۷۵دارمی  ،۲/۴۵۱مسنداحمد 
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ه کست یه نمازخواندن در آغل گوسفندان، مستلزم آن نکد توجه داشت یالبته با
ه نمازخواندن در آغل گوسفندان کز است، بلیز جاینجاسات آنھا ن ینماز بر رو خواندن
ار کن یا یو نجاست، برا یدیاز ھرگونه پل یو عار کپا یانکه مکز است یجا یدر صورت

 اختصاص داده شود.

ــاٍس  )۵۲ـ ( ۷۴۰ زائــراِت الُقبــوِر،  جَن رســوُل اهللا َعــ، قــال: لَ ب ،وعــن ابــِن عبَّ
جَ ذِ تَّخِ والمُ  ُ ، والنّسائيّ  .يَن عليها املساجَد والرسُّ  .)١(رواه أبو داود، والرتمذيّ

قبور و  ی نندهکارت یزنان ز ج امبرید: پیگو ـ بـ عباس  ) ابن۵۲( – ۷۴۰
م و بزرگداشت یرند، و بر آنھا (به قصد تعظیگ یه گورھا را به عنوان مسجد مکرا  یسانک

 رد.کن یگذارند، لعن و نفر ی) چراغ میپرست و چندگانه کو شر
 ].اند ردهکت یروا یو نسائ یث را ابوداود، ترمذین حدی[ا

 یھا نتیا زیارت زن، موجب فتنه گردد، و یاگر ز :»ارت قبور توسط زنانیز« شرح:
 یون و زاریو ش یخوان نوحه یا برایش گذارد و با مردان مختلط شود، یخود را به نما

نگونه امور باشد، یاز ا یارتش خالید، با اتفاق تمام علماء حرام است و اگر چنانچه زیایب
نظران  از علماء و صاحب یزبودن آن، علماء اختالف نطر دارند: گروھیدر مورد جا

 اند. ث باال، حرام دانستهیارت زنان را بنا به حدی، زیاسالم
نت، یش زیه از فتنه، نماک یاند، اما به شرط ز دانستهیگر از علماء آن را جاید یگروھ

در  »فزوروها«باشد و به فعل امر یخال یون و زاری، شیخوان اختالط با مردان، نوحه

را یاند، ز ردهکند، استدالل ک یه داللت بر عموم مک »تذّكر االخرة فزوروها فانّها«ث: یحد
 گردد. یز میھرگاه فعل امر، خطاب به مردان باشد، آن امر شامل زنان ن

 د: یگو یم ـ لـ »هیاّم عط«ر یو ن
 [مسلم]  ،»بر ما واجب نشد یم، ولیارت قبور منع شدیما زنان از ز«

 د:یگو یم ـ لـ شه یز حضرت عایو ن
م؟ حضرت یروم، چه بگو یارت قبور میه به زک یدم: وقتیپرس ج خدا از رسول« 

 »..السالم علي�م اهل ادليار من املؤمن�فرمود: بگو: 

، ابن ماجه ۲۰۴۳ح  ۴/۹۴یی ، نسایث حسن: حدوقال ۲/۱۳۶ی ، ترمذ۳۲۳۶ح  ۳/۵۵۸ابوداود  -١
 .۱/۲۲۹، مسنداحمد ۱۵۷۵ح  ۱/۵۰۲کرده است: ث را نقل ین حدیز اول این

 

                                           



 ٤٨١  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

 ه: کت شده است یروا ین در بخاریو ھمچن 
 ج خدا رد رسولک یه میگر ینار قبرکه در ک گذشت یبر زن ج امبریپ یروز«

 راحتم بگذار.  را نشناخت وگفت: ج امبریزن، پن. کفرمود: تقوا داشته باش و صبر 
 رد. کن یارت نھیرا از ز ث آن زنین حدیدر ا ج امبریپ

ارت یقبر برادرش (عبدالرحمن) را ز ـ لـ شه یه عاکرده کت یروا یز ترمذیو ن
 رد. ک یم

، ینظران اسالم را، علماء و صاحب» لَعن زائرات القبور ج اّن رسول اهللا«ث یاما حد
واختالط با نامحرمان و  یون و زاریه به قصد نوحه و شکاند  ردهک یزنانحمل بر 

 یدر ابتدا ین نھیه اکان دارد کارت بروند، و امیجاد فتنه، به زینت و ایگذاردن ز شینما
ارت قبور منع یمردم را از ز ج امبریه در اوائل دعوت به اسالم، پکامر بوده باشد، چرا 

س یھا را پرستش و تقد ه قبور و بتک یا ت بود، دورهیجاھل ی دورهیک رد، چون نزدک
رد کشان رسوخ یھا مان در دلیردند و اک که عادات گذشته را ترکنیردند، بعد از اک یم

 رند.یشود و عبرت گ یادآوریشان ینند تا آخرت براکارت یه قبور را زکبه آنان اجازه داد 

 ؟أيُّ ابِلقـاِع خـ�ٌ  :ج ايلهوِد سأَل انلَّيبَّ  قال: إنَّ َحرْباً منَ  ،وعن أيب أمامةَ  )۵۳ـ ( ۷۴۱
 «َت عنه، وقال: كَ سَ فَ 

ُ
، فسكَت، وجاَء جرب�ـُل عليـه السـالم، »سُكُت حىت ييجَء ِجرب�ُل أ

ائِِل؛ ول�ْن أسأُل رِ�ّ تبارَك وتعاىل. ثمَّ قـاَل أَل، فقاَل: ما املسُؤوُل عنها بأْعلََم مِ سَ فَ  َن السَّ
دُ  ِ ُدنُّواً ما َدنَ إ� دَ  !جرب�ُل: يا �مَّ » ؟و�يَف اكَن يـا جرب�ـُل «ّط. قال: وُْت منه �َ نَوُت مَن ا�َّ

 ابِلقاِع أسواقُها، وخُ� ابلقاِع وَن ألَف ِحجاٍب مْن نُوٍر، فقاَل: رَشُّ بعُ قال: اكَن بي� و�ينَه سَ 
 .)١(مساجُدها

د: یپرس ج امبریھود از پی یھا از خاخام ید: خاخامیگو س ) ابوامامه۵۳( -۷۴۱
رد و فقط فرمود: تا آمدن کوت کدر پاسخ س ج امبریست؟ پین چکن اماین و برتریبھتر
ن یرامون ایپ ج امبریشان آمد، پیل به نزد ایرد. چون جبرئکوت خواھم کل سیجبرئ

 د.یپرس یمسئله از و
گاهک ل گفت: مورد سؤال قرارگرفته از سؤالیجبرئ ن یمن در ا یعنیست (یتر ن ننده آ

ام سؤال خواھم  باره از پروردگار بلند مرتبه نیدر ا یستم) ولیتر و داناتر ن مورد از تو عالم

 .۴/۸۱ مسنداحمد -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٨٢

چنان  یبراست !ج محمد یآمد، گفت: ا ألشگاه خداوند یل از پیه جبرئکرد. پس از آنک
 نشده بودم. یکن به او نزدین چنیه ھرگز اکشدم  یکبه خدا نزد

ل یم بگو. جبرئیش به خدا، برایخو یکینزد یت و چگونگیفکیفرمود: از  ج امبریپ
رامون یان خدا و من، ھفتاد ھزار پرده و حجاب از نور وجود داشت (و از او پیگفت: م

ن جاھا در یتر زیانگ ن و خشمیفرمود: بدتر أل یدم) خداین، پرسکن اماین و برتریبھتر
 آن است. یمسجدھان جاھا، یتر یداشتن ن و دوستیآن، و بھتر یشگاه خدا، بازارھایپ

 ].رده استکت یروا ـ لـ ح خود از ابن عمر یحبان در صح ث را ابنین حدی[ا

 ھود.یدانشمند و خاخام  »:حرب«

ھفتاد ھزار «ر به یتعب :[ھفتاد ھزار پرده از نور]» سبعون الف حجاب من نور«
غالبًا ه کاست  یرا عدد ھفتاد، از اعدادیر باشد، زیثکن است از باب تک، مم»حجاب

ه مراد کست، بلین ید و عدد خاصیز مراد تحدینجا نیرود. و در ا یار مکثرت به ک یبرا
 ر است. یثکت

 



 

 

 

 سوم فصل

ِ يقول:  ،عن أيب هر�رةَ  )۵۴ـ ( ۷۴۲ َمْن جاَء مسجدي هذا لـم «قال: سمعُت رسوَل ا�َّ
 خِلٍَ� �َ 

َّ
ت إال

ْ
لَة املجاهِد يف سبيِل اهللا. وَمن جاَء لغِ� ذلَك؛ فهَو �ِ مَ يُعِلُّمه؛ فهَو بِ لُّمه أو عَ تَ يأ

 .)١(»شعِب اإليمان«رواه ابُن ماجة، وابليهيقُّ يف ». ُر إىل َمتاِع غ�هنُظ بم�لِة الرَّجِل يَ 
به ھرکس  فرمود: یه مکدم یشن ج خدا د: از رسولیگو س رهی) ابوھر۵۴( -۷۴۲

م ی، تعالین الھی، اوامر و فرامیمت و فرزانگکر (علم و دانش، حیتعّلم خا یم و یت تعلین
) به مسجد یقرآن یم واالیو حقائق و مفاھ یام و دستورات شرعک، احینبو یھا وآموزه

گاه جھادگر در راه خدا خواھد یگاه و منزلت او بسان جاید، جایای) بیمن (مسجد النب
ه به کاست  یھمانند منزلت مرد یمنزلت ود، ین آیجز ا یھدف یبراھرکس  بود. و
در  ین فردیچن یعنیشد. ک یم کدی(و حسرت نداشتن آن را کند  می رش نگاهیمتاع غ

 ید، و در آخرت از درجات واالیف و تمجیش و تعریا از علم و عمل و ثنا و ستایدن
، به دور و محروم خواھد بود و فقط حسرت یاخرو یھا بھشت، و از اجر و پاداش

 ).شدک یاشتن آن را مند
 ].اند ردهکت یروا» مانیشعب اال«در  یھقیماجه و ب ث را ابنین حدی[ا

 ىلع انلـاِس زمـاٌن ي�ـوُن أيِت يَ « :قال: قاَل رسوُل هللا ،وعن احلسِن ُمرَسالً  )۵۵ـ ( ۷۴۳
الُِسـيثُهُ دِ حَ 

ُ
ِ وهُ م يف مساجِدهم يف أمِر ُدنيـاهم. فـال جت رواه  .»يِهْم حاجـةٌ  ِ�ـم؛ فلـيَس ِ�َّ

 .)٢(»شعب اإليامن«البيهقيّ يف 

ه گفت: کت است یبه طور مرسل روا ـ رمحة اهللا عليهـ  ی) از حسن بصر۵۵( -۷۴۳

آنان،  یویه سخنان دنکد یفرا خواھد رس یب بر مردم زمانیفرمود: عنقر ج خدا رسول
و مجالست  ینیھمنش ین افرادیه با چنکدر مساجدشان خواھد بود، بر شما باد 

 یتین توجه و عنایترکوچکست (و بدانان ین ین افرادیازمند چنیز نیو خداوند ن د،ینکن
 ).زار استیگذارد و از آنان متنفر و ب یو آنھا را به حال خودشان وا مکند  نمی

 .۱۶۹۸ح  ۲/۲۶۳» شعب االیمان«بیھقی در  ،۲۲۷ح  ۱/۸۲ابن ماجه  -١
 .اعلمافتم . و الله ین یھقیب» مانیشعب اال«را در  این حدیث -٢

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٨٤

 ].رده استکت یمان روایاال در شعب یھقیث را بین حدی[ا

ائِب بِن يز�دَ  )۵۶ـ ( ۷۴۴  رجـٌل، صـبَِ� حَ املسـجِد، فَ نـُت نائمـاً يف قـال: كُ  ،وعن السَّ
اِب. فقاَل:  تِ� بهَذيِْن. فَ ْذهَ إفنظرُت، فإذا هَو عمُر بُن اخلطَّ

ْ
ـْن ِجئتُـه بهمـا. فقـال: مِ ْب فأ مَّ

نتُمـا مـْن أهـِل املدينـِة قـاال: مـْن أهـِل الطـائِف. قـاَل: لـو كُ  ؟ْن أْ�َن أنتما ـأنتُما ـ أو مِ 
 
َ َ
 .)١(رواه البخاريّ . ؟!جمسجِد رسوِل اهللا  ما يفعاِن أصواتَ�ُ رفَ ُكما؛ تَ عتُ وْجَ أل

مرا با  یه مردکده بودم ید: من در مسجد خوابیگو س دیزی) سائب بن ۵۶( -۷۴۴
است. او گفت:  س ه عمربن خطابکردم، ناگاه متوجه شدم کزه زد، چون نگاه یسنگر

بدانھا گفت: شما  س اور. آنھا را آوردم. عمر بن خطابیش من بین دو نفر را پیبرو و ا
 س م. عمریشھر طائف ھست ید؟ـ گفتند: از اھالیجا ھستکاگفت: شما اھل ید؟ ـ یستکی

د، حتمًا سخت یبود یمنوره م ی نهیشھر مد ید و از اھالیبود یگفت: اگر شما مھمان نم
تان ید و صدایانداز یسر و صدا به راه م ج خدا ردم، شما در مسجد رسولک یتان م هیتنب

 د؟!ینک یمرا بلند 
 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

�َّ ابُلَطيْحاَء، وقال: ِة املسجِد �ُسَ يَ َحبًَة يف ناحِ قال: بَ� عمُر رَ  ،وعن مالٍك  )۵۷ـ ( ۷۴۵
َغَط، أو يُ 

ْ
يَ ر�َ نِشَد ِشعراً، أو يَ َمْن اكَن يُر�ُد أْن يَل

ْ
خُرْج إىل هـذه الرََّحبَـِة. رواه يف َع صوتَه؛ فل

أ  .)٢(الُموطَّ
رون از مسجد، محوطه و یب یا هیدر ناح س د: عمریگو ک) مال۵۷( -۷۴۵

خواھد سر و صدا به راه اندازد  یس مکساخت و فرمود: ھر» حاءیبط«به نام  یدانگاھیم
د از ید، بایش را بلند نمایا صدایبلند خواند، و  یرا با صدا یا شعریند، و کو ھمھمه 

 ییارھاکن یرون رود و در مسجد از چنیدانگاه بیم ن محوطه ویا یمسجد به سو
 اجتناب ورزد. 

 ].رده استکت یدر موطأ روا کث را مالین حدی[ا

 ھا. ان خانهیم یخال یدانگاه. فضایمحوطه و م »:رحبة«

 ند.کاندازد و ھمھمه یسر و صدا راه ب »:يلغط«

 را ذکر کرده است.» اھل البلد«عبارت » اھل المدینة«و بخاری به عوض  ۴۷۰ح  ۱/۵۶۰بخاری  -١
 .۹۳ح  ۱/۱۷۵مؤطا مالک کتاب قصر الصالة فی السفر  -٢

 

                                           



 ٤٨٥  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

امًة يف الِقبلِة، فَ  جقال: رأى انلَّيبُّ  ،وعن أ�ٍس  )۵۸ـ ( ۷۴۶
ُ

قَّ ذلَك عليه حىت ُرؤَي شَ �
ه بيدهِ، فقال: حَ يف وجِهه، فقاَم فَ  الِة فإنَّمـا يُنـايج ر�َّـه، و�نَّ «كَّ إنَّ أحَد�م إذا قاَم يف الصَّ

َ ينَه و�َ� الِقبلِة؛ فال َ�زْبُ ر�َّه بَ   سَ َ�نَّ أحُد�م قِبََل قِبلَِته، ول�ْن عْن �
َ

، »َدِمـهَت قَ ارِه، أو حت
رواه  .»ُل هكـذافَعـأو يَ «َق فيه، ثمَّ ردَّ بعَضـه ىلع بعـٍض، فقـال: َص بَ رَف رِدائِه �َ ثمَّ أخَذ َط 

 .)١(البخاريّ 

د. یمسجد د ی را در جھت قبله یُتف و خلط ج امبرید: پیگو س ) انس۵۸( -۷۴۶
ظاھر  کمبار یمایو خشم در س یه اثر ناراحتکنطور یگران آمد، ا ین مسئله بر ویا

ز نمود و آثارش را محو ساخت و یبرخاست و آن را با دستش تم یرو از جا نیشد. از ا
قت با یستد در حقیا یه به نماز مکاز شما ھریک  رد و فرمود:کسپس رو به مردم 

نمازگزاران  ی در جھت قبله ألاز است، و در واقع خداوندیش در راز و نیپروردگار خو
(در خارج نماز و خارج  یند، ولکاز شما به طرف قبله تف  یکی دیرو نبا نیقرار دارد، از ا

 ند.کش تف یر پایا زیاز مسجد) به طرف چپ 
رد و آن را به ھم کش را گرفت و در آن تف یخو یردا ی گوشه ج گاه آن حضرت آن

 ند.کن ین چنیا اید و فرمود: یمال
 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

ائِب بِن َخالَّدٍ  )۵۹ـ ( ۷۴۷ ـ، قال: إنَّ  جـ وهو رجٌل مْن أصحاِب رسوِل اهللا  ،وعن السَّ
: لقوِمه حَ� فَ  جُر، فقاَل رسوُل اهللا نُظ يَ  جِة، ورسوُل اهللا َق يف الِقبلَ َص بَ قوماً، �َ  ًال أمَّ جُ رَ 

َ
َرغ

َذَكَر ، فَ جبقوِل رسوِل اهللا  وهُ أخرَبُ وُه، فَ عُ نَ مَ ّ�َ هلم، �َ فأراَد بعَد ذلَك أْن يَُص ».  ل�م�ِّ ال يَُص «
، فقال: نعْم، وحَ  ِ  «ُت �نَّه قـاَل: بسِ ذلَك لرسوِل ا�َّ

َ
َ ورسـوهل َك قـد آَذيْـَت ا�َّ رواه أبـو ». إنَـّ

 .)٢(داود

د: یباشد ـ گو یم ج رمکامبر ایاران پیاز یکی ه کـ  س ) سائب بن خالد۵۹( -۷۴۷
 یشنماز جماعت آنھا شد. پس آن مرد درحالیامامت مردم را به عھده گرفت و پ یمرد

 رد، در جھت قبله تف انداخت.ک یرا نظاره م یو ج امبریه پک

 .۴۰۵ح  ۱/۵۰۷ یبخار -١
 .۴۸۱ح  ۱/۳۲۴ابوداود  -٢
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گر ین دیبه قوم آن مرد فرمود: پس از ا ج امبریافت، پیچون آن مرد از نماز فراغت 
 شنماز شما نشود.یرد و پین مرد، امامت شما را به عھده نگیا

ار کن یرا از ا یشنماز جماعت شود، مردم ویپه، آن مرد خواست تا یپس از آن قض
گاه نمودند ج  امبریردند و او را از سخن پکمنع  شنمازشدن منع یرا از پ یشان ویه اکآ

 اند. ردهک
! من تو یفرمود: آر ج امبریرد. و پکبازگو  ج خدا رسول یه را براین قضیآن مرد ا

 ج امبریه پکنم ک ید:) گمان میوگ یام، (راو شنمازشدن منع نمودهیرا از امامت مردم و پ
ادب بدان)  ی و اسائه یاحترام یانداختن در جھت قبله و ب تو (با تف یبدو فرمود: براست

 .یغمبرش را آزار رساندیخدا و پ
 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

آوردن  بر سر خشم ،ج امبریمراد از آزار رساندن خدا و پ :»رسوهلو اذيت اهللا« شرح:
تواند  ینم یگریجاد خشم، مفھوم دیه آزار در مورد خداوند، جز اکباشد، چرا  یآنھا م

و » امبریذاءپیا«ھمان » ذاء خداوندیا«ه کز وجود دارد ین ن احتمالیداشته باشد. ا
 د مطلب است. کیت و تأیاھم یر خداوند براکمؤمنان است، و ذ

ه او را آزار دھد، شامل ک یارکدارد و ھرگونه  یعیوسمفھوم » ج امبریذاء پیا«و اّما 
، ین الھی، و مخالفت با اوامر و فرامیبند و بار یفر و زندقه، الحاد و بکشود، اعم از  یم

 ... .جاد مزاحمت ویو ا یام و دستورات اسالمک، احینبو یھا م وآموزهیتعال
جھت قبله و  ه تف انداختن درکشود  ین استفاده میث چنین حدیاز ا یو حت

خدا و رسول است، و چطور  یذایز مشمول این یبه شعائر خداوند یاحترام یب
ه قبله، کن نشوند، حال آنیار ناراحت وخشمگکن یاز ا ج رمکامبرایخداوندمتعال و پ

ار اسالم، و کمسلمانان و پرچم آش ی ، وآرم و نشانهیگانگید و ینشانه و مظھر توح
 یا تفیز اگر خواست خلط و یرو فرد مسلمان ن نیا توجه به خدا است. از ی نشانه

اندازد.، و آن را به طرف جلو یچپش ب یر پایا زید آن را به طرف چپ و یاندازد، بایب
 یاحترام یاندازد بیقبله، تف ب یه اگر به جلوکاندازد، چرا ی(قبله) و طرف راست خود ن

نمازگزار قرار دارد و اگر  ی را خداوند در جھت قبلهیبه قبله نموده است، ز یو گستاخ
ه در کرده است ک یا به فرشته یاحترام یند، بکافیا خلط بیبه طرف راست، تف و 
 جانب راستش قرار دارد.

 



 ٤٨٧  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

ِ ذاَت َغـداٍة عـْن صـالِة إقال:  ،وعن ُمعاِذ بن جبٍل  )۶۰ـ ( ۷۴۸ حتبََس عنَّا رسوُل ا�َّ
بِح، حىت ِكْدنا َ�رَت  مِس، اءى عَ الصُّ الةِ، فَ فخرَج رس�عاً، �َ َ� الشَّ  جّ� رسـوُل اهللا َص ثُوَِّب بالصَّ

ا سلَّم َداع بِ  َز يف صالتِه. فلمَّ تَـَل ، ثـمَّ اْ�فَ »م كمـا أنـتُمصافِّ�ُ مَ «وتِه، فقاَل نلا: ىلع َص وجتَوَّ
َما إ� َسـ«إيلنا، ثمَّ قاَل: 

َ
حَ أ

ُ
ثُ�ُ أ الغـداَة: إ� قُمـُت مـَن الليـِل،  مُ ن�ُ  َعـَسـِ� بَ م مـا حَ ِدّ

أُت وَص وَ تَ �َ  َر يل، �َ ضَّ تبـارَك  َر�ِّ ْسـتثقلُت، فـإذا أنـا بِـإَعسُت يف صاليت حـىت نَ لّيُت ما قُِدّ
 األىلعتَ قاَل: ِ�ـيَم َ�  !لُت: بلَّيَك رِبّ قُ  !وتعاىل يف أحسِن صورٍة، فقاَل: يا �مدُ 

ُ
 ؟ِصـُم الَمـأل

هَع كَ َض أيتُه وَ رَ فَ «قال: ». الثاً قلُت: ال أْدري. قاهلا ثَ  ه بـَ� دُت بَْرَد أنامِل�َجَ َ� كِتيفَّ حىت وَ بَ  فَّ
، �َ ثَ  دُ رَ  يشٍء وعَ �َّ يل لُكُّ جَ تَ ْدَيَّ  تَ قال: ِ�يَم َ�  !قلُت: بلَّيَك رِبّ  !فُت. فقاَل: يا �مَّ

ُ
ِصُم الَمـأل

ىلع
َ
ارات قاَل وما ُهّن قلُت: مَ قُ  ؟األ لـوُس يف يُش األقـداِم إىل اجلمـااعِت، واجلُ لُت يف الكفَّ

 الوُُض املساجِد بَ 
ُ
لَواِت، و�ْسباغ رجاِت.  ؟وِء حَ� الكر�هاِت. قال: ثمَّ ِ�يمَ عَد الصَّ قلُت: يف ادلَّ

الُة وانلَّاُس ِ�ياٌم. ثمَّ قال: َسـْل، قُـِل:  ؟نَّ قال: وما هُ  قلت: إطعاُم الطعاِم، وِلُ� الالكِم، والصَّ
لَُك فِعَل اخل�اِت، وتَ اللَّ 

َ
رمَح�، تَـو يل غِفـرَ راِت، وُحبَّ املساكِ�، وأْن تَ نكَ رَك المُ ُهمَّ إ� أسأ

ٍل َمـبَُّك، وُحـبَّ �َ فَّ� غَ� مفتوٍن، وأسألَُك ُحبََّك وُحبَّ مْن ُ�ِ وَ تَ و�ذا أرْدَت فِتنًة يف قوٍم �َ 
ُ�� إىل ُحِبّكُ�قَ  ، رواه أ .»وهـامُ لَّ عَ وها ثـمَّ �َ ادرُُسـٌقّ فَ إنَّهـا َحـ: «جفقاَل رسـوُل اهللا ». ِرّ محـدُ

 . دَ بن إسامعيلَ عـنْ هـذا احلـديثِ ، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح، وسألتُ حممَّ والرتمذيّ

: هذا حديثٌ ص  .)١(ححيفقالَ

 یبه عّلت ج خدا در وقت بامداد، رسول ید: روزیگوس  ) معاذ بن جبل۶۰( -۷۴۸
ه کرد کر ین قدر تأخیخواندن و امامت نماز صبح، از ما بازداشته و حبس شد، و ا یبرا

با عجله و شتاب از خانه  ج امبریم. پینید را به نظاره بنشیبود، طلوع خورش یکنزد
و اختصار نماز را خواند، چون از  یوتاھکشان با ینماز گفته شد، و ا ی رون آمد، و اقامهیب

د، یا ه نشستهک یانکبلند و رسا خطاب به ما فرمود: در ھمان م ینماز سالم داد، با صدا
به ھوش «ما شد و فرمود:  ی گاه متوجه د. آنیش را برھم نزنیخو یھا صفد و یباش
ن بامداد، یمرا از شما در ا یزیه چه چکب به شما خبر خواھم داد یه عنقرکدیباش

خواندن نمازتھجد در شب بلند شدم و  یه من براکن قرار است یان از ایبازداشت، جر

 .حیث حسن صحیحد :و قال ۳۲۳۵ح  ۵/۳۴۳ ترمذی -١
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بود، نماز خواندم، در نماز حالت م مقدر شده یه براک یا وضو گرفتم و به اندازه
رد و بر من غالب کن یه خواب، مرا سنگکنیو ُچرت به من دست داد تا ا یآلودگ خواب

 آمد.
محمد!  ید: ایدم. از من پرسیل دکن شیباترین و زیدر خواب پروردگارم را در بھتر

 یگشما آماد یھا فرموده یقبول و اجرا ی، در خدمتم و برایکگفتم: پروردگارا! لب
 امل دارم.ک

نند؟ گفتم: ک ی(فرشتگان عالم باال) گفتگو م یمالء اعل یزیچه چ ی فرمود: درباره
ھرسه بار گفتم:  ز درید، و من نین سؤال را سه بار از من پرسیا ألدانم ـ خداوند  ینم
ه دست (قدرت و انعام، و فضل و کدم یفرمود: پروردگارم را د س امبریپ دانم ـ ینم
ف کیو برودت انگشتان بال یه در اثر آن، سردکام نھاد،  ان دو شانهیمش را یرم) خوک

ز یت آن، علوم و حقائق ھمه چکش احساس نمودم، و به بریان دو پستان خویاو را در م
 قت امر را دانستم.یدا گشت، و حقیار و ھوکم آشیبرا

، در خدمتم. فرمود: یکلب گفتم پروردگارا! !ج محمد یفرمود: ا ألخداوند 
ّفارات کرامون ینند؟ گفتم: پک یگفتگو م یزیچه چ ی فرشتگان عالم باال درباره

آنھا  یرا بر رو یعفو و بخشش الھ ی و پردهکند  می ه گناھان را جبرانک ییارھاک(
نماز  یبرداشتن به سو ست؟ گفتم: گامیّفارات چکنند. فرمود: ک یشد) گفتگو مک یم

ا یردن، (و ک ر و دعا) در مسجد درنگکذ یجماعت، پس از خواندن نمازھا (برا
الت کھا و مش یبا وجود سخت امل ساختن وضوک)، ویپس از نماز یدن نمازیشکانتظار
 ).رهیو غ یماریل سرما و بی(از قب

فرشتگان عالم باال گفتگو  یزیرامون چه چید: سپس پیدوباره خداوند پرس
گاه انسان در یآنھا، ارزش و جا ی لهیه به وسکدرجات ( ی نند؟ گفتم: دربارهک یم
  نند.ک یابد) گفتگو می یع میترف أل یشگاه خدایپ

ان و مستمندان وگرسنگان و ینوایدادن به ب کست؟ گفتم: خورایفرمود: درجات چ
ه مردم خوابند، نماز کشب، در آن ھنگام  در گفتار، و در دل ینان، و نرمینش کخا

 خواندن.
گفتم: .از من بطلب! یخواھ یفرمود: ھر چه م گاه خداوند خطاب به من آن

و  د،یزشت و پل یارھاک کسته، و تریر و شایخ یارھاکق انجام یپروردگارا! از تو، توف
و مرا  ییخواھم تا بر من ببخشا یم و از تو میجو یان و مستمندان را مینوایمحبت ب

 



 ٤٨٩  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

را با  از مردمان ی، جماعتی، و چون خواستیش قرار دھیمورد لطف و مرحمت خو
، پس ییازمایمان است) بین و ایه در آن زوال دک( یویا عقوبت دنیو  یظاللت و گمراھ

ران و از یش را از دست بدھم) بمیمان خوین و ایه گرفتار آن شوم (و دکش از آنیمرا پ
ه مرا به محبت تو ک یارکه تو را دوست دارد و محبت ک یسکتو محبتت و محبت 

 م.یجو یگرداند، م یم یکنزد
د یاست، پس آن دعا را بخوان تیواقع یکن خواب یا یفرمود: براست ج امبریگاه پ آن

 د. یاموزیو ب
 یثین حدیگفته است: ا یاند و ترمذ ردهکت یروا یث را احمد و ترمذین حدی[ا

ث سؤال ین حدیرامون ای] پیل [بخاریح است. و از محمد بن اسماعیحسن و صح
 ].ح استیصح یثیردم گفت: حدک

 نماز، اقامه گفته شد.  یبرا »:فثوّب للصالة« م.یردکنگاه  :»نرتاءي«

: بر سر »يلع مصاف�م. «وتاه و مختصر خواندکنمازش را  »:جتوز يف صالته«
 د. یان مخورکد و تینیش بنشیخو یھا صف

رم و ک، فضل و احسان و ألدادن خداوند  صیه از تخصیناک »:وضع كّفه ب� كتيفّ «
خداوند مرا با  یعنیاست.  ج امبریض و لطف خود را به پیال فصیش و ایسخاوت خو

 ل و بزرگداشت و احترام قرار داد.یم و تجلیرکش مورد تیران خویکض بیفضل و ف

 یرم الھکو لطف و ینمودن آرامش و راحت ه از احساسیناک »:وجدُت برد أناملها«

و نزول  یرم الھکصال لطف و یه از ایناکا قلب است. و ینه یمراد س»: ب� ثدي« است.
ق یو رسوخ حقا یو معارف شرع یانیو جاگرفتن علوم وح یض خداوندیرحمت و ف

 است.  ج امبریپ ی نهیدر قلب و س یآسمان

ِ بن عمٍرو بِن العاِص  )۶۱ـ ( ۷۴۹ قال: اكَن رسـوُل هللا يقـوُل إذا دخـَل  ،وعن عبِد ا�َّ
ِ العَ «املسجَد:  ـيطاِن الـرَّ يِم، ِمـدِ الكر�ِم، وُسلطانِه الَقـ جِههِ وَ �ِ و يِم،ظِ أُعوُذ با�َّ ». يمِ جِ َن الشَّ

 .)١(رواه أبو داود».  سائَِر ايلومِ يطاُن: ُحِفَظ ِم�ِّ فإذا قاَل ذلَك، قال الشَّ «قال: 

وارد  یوقت ج امبرید: پیگو ـ بـ ) عبدالله بن عمرو بن العاص ۶۱( -۷۴۹

سلطانه القديم من و �وجهه الكر�مو العظيماعوذ باهللا «فرمود:  یشد، م یمسجد م

 .۴۶۶ح  ۱/۳۱۸ابوداود  -١
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بزرگ و ذات بخشنده و سخاوتمند، و قدرت  یبرم به خدا یپناه م« :»الشيطان الرجيم
 .»طان رانده شدهیاش از شر ش یو ابد یازل

خواند،  یلمات را مکن یشود و ا یوارد مسجد م یسک یفرمود: چون وقت ج امبریپ
 روز از شر من، در امان است.ن بنده در تمام ید: ایگو یطان میش

 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

 اللَّ « :جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،وعن َعطاِء بن �َسارٍ  )۶۲ـ ( ۷۵۰
َ

ي َوثنـاً ربِ ْل قَـَعـُهمَّ ال جت
َ إُب اهللا ىلع قوٍم ُض شتَدَّ غَ إيُعبَُد، 

َّ
رسالً ». وا قُبوَر أنبيائِِهم مساجدَ ذُ خت  .)١(رواه مالكٌ مُ

فرمود: پرودگارا! آرامگاه مرا به  ج امبرید: پیگو س ساری) عطاءبن ۶۲( -۷۵۰
 یاور. غضب و خشم سخت خدا بر گروھیه عبادتگاه مردم گردد در نک یا دهکصورت بت

 دند.یامبرانشان را مسجد گردانیپ یھا ه آرامگاهکباد 
 ].رده استکت یبطور مرسل روا کث را مالین حدی[ا

الَة يف احِليْطانِ �َستَ  جاكَن انليبُّ «قال:  ،وعن ُمعاِذ بِن جبٍل  )۶۳ـ ( ۷۵۱ قال ». ِحبُّ الصَّ
، وقال: هذا حديٌث غر�ٌب ال نَ ـ يع� البَ  هبعُض ُروات  مـْن عرِ سات� ـ: رواه الرتمذيُّ

َّ
فُُه إال

فه �� بُن سعيٍد وغُ�هحديِث احلسن بن أيب جعفر، قد َض   .)٢(عَّ
» طانیح«از نمازخواندن در  ج امبرید: پیگو س جبل) معاذبن ۶۳( -۷۵۱

 ھا است.  طان، باغ و بوستانیند: مراد از حیان گویاز راو یآمد. برخ یخوشش م
ق یب است، و جز از طریغر یثیرده و گفته است: حدکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

 ییحی« ی هیاز ناح» جعفر یحسن بن اب«م. و یشناس یرا نم آن» جعفر یحسن بن اب«
 ].ف قرار گرفته استیث، مورد تضعیعلم حد ی گر بزرگان عرصهیو د» دیبن سع

 یھا است. ول باغ و بوستان» طانیح«ه مراد از کاند  ان گفتهیاز راو یبرخ شرح:
وار ینار دکه در کنیاز ا ج امبریپ یعنیوار است. ید» طانیح«ه مراد از کاند  گفته یبرخ

شان عبور ینماز ا یاز جلو یسکن صورت نه یه در اکرا آمد، چ ینماز بخواند، خوشش م
 ساخت، و یشان را از خشوع و خضوع نماز به خود مشغول میا یزیرد و نه چک یم

ه ھمانطور کاند، چرا  ردهکد یی، تأینظران اسالم شتر علماء و صاحبیب زین معنا را نیھم

 .۸۵ح  ۱/۱۷۲مؤطا مالک کتاب قصر الصالة فی السفر  -١
 .جعفر یث الحسن بن ابیب النعرفه اال من حدیث غریو قال: حد ۳۳۴ح  ۲/۱۵۵ یترمذ -٢

 

                                           



 ٤٩١  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

شود  یز استعمال مین» وارید« ید، به معنایآ یباغ و بوستان م یبه معنا» طانیح«ه ک
 ند.یگو یم»حائط«وار یھا به د وعرب

ِل يف بيِتـه الُة الرَُّجـَصـ« :جقـال: قـاَل رسـوُل اهللا  ،وعن أ�ِس بن مالـٍك  )۶۴ـ ( ۷۵۲
 و بصالٍة،

َّ
ي صالتُه يف مسجِد القبائِل خبمـٍس وعرِشـ�َن صـالًة، وصـالتُه يف املسـجِد اذل

ُع فيه خبمِسمائِة صالٍة، وصالتُه يف املسجِد األقىص خبمسَ� ألَف صـالٍة، وصـالتُه يف ُ�َ  مَّ
رواه ابـنُ ». مسِجدي خبمسَ� ألَف صالٍة، وصالتُه يف املسجِد احلراِم بمائـِة ألـِف صـالةٍ 

 .)١(ماجة

فرمود: نماز فرد مسلمان در  ج امبرید: پیگو س ک) انس بن مال۶۴( -۷۵۲
ست و پنج نماز؛ در مسجد یاش معادل ب نماز؛ در مسجد محله یکاش معادل  خانه

برابر با ھزار نماز؛ در مسجد من (مسجد  یاالقص اش معادل پانصد نماز؛ در مسجد جامع
 ) معادل پنجاه ھزار نماز و در مسجد الحرام برابر با صدھزار نماز است.یالنب

 ].رده استکت یماجه روا را ابنث ین حدی[ا

ِ  ،وعن أيب َذرّ  )۶۵ـ ( ۷۵۳ ُل أيُّ مسـجٍد وُِضـ !قال: قلُت: يا رسـوَل ا�َّ  ؟َع يف األرِض أوَّ
قـال:  ؟قلُت: �م بينَُهمـا». ثمَّ املسجُد األقىص«قال:  ؟قلت: ثمَّ أيٌّ ». املسجُد احلرامُ «قال: 

الُة فَ أدرَ أر�عون اعماً؛ ثمَّ األرُض لَك مسجٌد، فحيثما «  .)٢(متفق عليه». ِلّ َص �تَُك الصَّ

ن ی! نخستج خدا رسول یدم: ایپرس ج امبرید: از پیگو س ) ابوذر۶۵( -۷۵۳ 
الحرام.  فرمود: مسجد ج امبریدام است؟ پکن ساخته شد یزمی ه روک یمسجد

ن ساختن ی. گفتم: بیاالقص دام مسجد ساخته شد؟ فرمود: مسجدکدم: سپس یپرس
د، یسال فاصله افتاد؟ فرمود: چھل سال، و افزود: ھرجا وقت نماز فرارسآنھا، چند 

 تو مسجد و محل سجده است. ین برایرا تمام زمیھمانجا نماز بخوان، ز
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

خود را  ج گفتند: چگونه محمد یگرفتند و م یراد میا ج امبریھود از پی شرح:
ه تمام ک یداند در حال یم ÷م یامبران بزرگ خدا، مخصوصًا ابراھیپن ییوفادار به آ

 .۱۴۱۳ح  ۱/۴۵۳ماجه  ابن -١
 ۲/۳۲نسایی  ،) و لفظ حدیث از مسلم است.۵۲۰-۲ح ( ۱/۳۷۰مسلم  ،۳۳۶۶ح  ۶/۴۰۷بخاری  -٢

 .۵/۱۵۶مسنداحمد  ،۷۵۳ح  ۱/۲۴۸ابن ماجه  ،۶۹۰ح 

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٩٢

را » المقدس تیب«) بودند، ÷می(فرزند ابراھ ÷ه از دودمان اسحاقک یامبرانیپ
 یاز آن قبله رو ج محمد یخواندند، ول یآن نماز م یشمردند و به سو یمحترم م
 رده است؟کگاه خود انتخاب  عبه را قبلهکگردانده و

 رد: که را نازل ین آیالمقدس ا تیعبه بر بک یلت برتریز در فضینخداوند 

َل َ�يۡ ﴿ وَّ
َ
ِي لِلنَّاِس  ُوِضعَ  تٖ إِنَّ أ ةَ  لَ�َّ [آل عمران:  ﴾٩٦َ�ٰلَِم�َ ّلِلۡ  ىوَُهدٗ  ُمَباَرٗ�  بَِبكَّ

۹۶[)١(. 
 ه فرمود: ین آید اییز در تأین ج امبریو پ
الحرام بود، و مسجد الحرام  مسجدن ساخته شد، یزم یه روک ین مسجدینخست«

 .»شده استساخته  یش از مسجد االقصیچھل سال پ
تعجب  یمسلمانان انتخاب شده است، جا ی عبه به عنوان قبلهکب، اگر ین ترتیبه ا

 یه در روکاست  ین معبدیتر سابقه ید است و بیتوح ی ن خانهین نخستیرا ایست، زین
 ن وجود دارد.یزم

است  یا ش و پرستش پروردگار نبوده است، خانهیایز نکن، مرش از آیپ یزکچ مریھ
ت کپربر یز اجتماع و محلکه مرک یا ت در نقطهیبشر ی مردم و به سود جامعه یه براک

 است، ساخته شده است.
ه ککند  می دییمعروف را تأ ی خچهین تاریات ایات قرآن و روایه: آکن یوتاه سخن اک
خت و یساخته شد، سپس در طوفان نوح فرو ر ÷عبه، نخست به دست آدمک ی خانه

ن، انتخاب ید. بنا براید بنا گردیتجد ÷لیو فرزندش اسماع ÷میبعد به دست ابراھ
 تر است. ستهیشا یگرید ی قبله از ھر نقطه ید برایتوح ی ن خانهیتر پرسابقه

 ه عبارتند از:کاست  یا دهیعد )٢(ازاتیامت ین خانه دارایو ا
 م در آن.یابراھت مقام یموجود -۱
 ار در آن.یرات بسیات و خکوجود بر -۲

ح یش صحیایاء جھت پرستش و نیه با دست انبکث قدمت و حرمت ی(از ح یا ن خانهینخست -١
عبه نام کو (ه قرار دارد که در مکاست  یا خانه ،گشته است یانگذاریمردم بن یبرا )گانهیخداوند 

ان حّج کگاه نماز مسلمانان و م هه قبلکاز آنجا (ت و نعمت است و کبر پر )و از لحاظ ظاھر و باطن
  .یان استت جھانیه) ھدایما ،شان استینگره بزرگ ساالنه اک یعنیآنان 

 .۱۸ص  ۴ر جیر المنی: تفسکر. -٢

 

                                           



 ٤٩٣  هایی که نماز در آنها...) مساجد و مکان ی ) در باره۷الصلوة (باب (کتاب 

 ت مردم.یھدا ی قرار داشتن آن به عنوان مصدر و سرچشمه -۳
شان در ھنگام  آوردن ین در رویقرارداشتن آن به عنوان رمز وحدت مسلم -۴

 آن. ینماز به سو
ه به آن داخل ک یسک یبرا یگاه امن و سالمتیقرار داشتن آن به عنوان جا -۵

کند  می یریعبه از قتل و تجاوز بر آن جلوگکه کن معنا یا به ایدن ـ در شود، یم
از آتش دوزخ است  یسانکافتن یعبه سبب امان که کن معنا یو در آخرت به ا

 ییحج را ادا و با آشنا کبه آن، مناس نھادن بزرگداشت و حرمت یه از روک
گاھ  به خدا به آن در آمده باشند. ـ یکیت تقرب و نزدیعبه و با نکبه حق  یوآ

 





 

 

 

 

 )۸باب (
 دن عورتیپوش ی در باره 



 

 

 

 اول فصل

 يف ثـوٍب واحـٍد �ِّ يَُصـ جعن عمَر بِن أيب َسلََمَة، قـال: رأيـُت رسـوَل اهللا  )۱ـ ( ۷۵۴
 .)١(. متفق عليهَقيْهِ َسلمَة، واِضعاً َطَرَ�يْه ىلع اعتِ ِمًال به، يف بَيِت أِمّ ُمْشتَ 

ن] یالمؤمن (ام ی را در خانه ج خدا د: رسولیگو س سلمه ی) عمربن اب۱( -۷۵۴
شتن را یه خوک یخواند، در حال یلباس نماز م  هکت یکه با کدم ید ـ لـ » ام سلمه«

 ش قرار داده بود. یھا ده و پوشانده بود و دو طرف آن را بر شانهیچیبدان پ
  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ه کد وآن را به دور تمام بدن خود بست چنانیچیجامه را برخود پ »:مشتمالً «
 ش از آن خارج نشود. یھا دست

وِب ال يَُصـلِّ « :جقال: قاَل رسـوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۲ـ ( ۷۵۵ َ�َّ أحـُد�م يف اثلَـّ
 .)٢(متفق عليه». ءٌ َقيه منه يَش ىلع اعتِ  الواحِد ليَس 

قطعه  یکاز شما با  یکچ ید ھیفرمود: نبا ج امبرید: پیگو س رهیابوھر )۲( -۷۵۵
ه کھرکس  هکش نباشد (بلیھا از آن بر شانه یزیچ چیه ھک یلباس نماز بخواند در حال

قرار دھد، تا ش یخو یھا د دو طرفش را بر شانهیجامه نماز بگزارد، با یکخواھد در  یم
 ).ز بپوشاندیبدنش را ن یقسمت باال

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

يُخالِ ّ� يف ثوٍب واحٍد، فَ َمْن َص «يقوُل:  جقال: سمعُت رسوَل اهللا  ،وعنه )۳ـ ( ۷۵۶
ْ
ْف ل

 .)١(رواه البخاريّ ». َرفَيهبَ� َط 

مؤطا مالک کتاب  ،۳۳۹ح  ۲/۱۶۶ترمذی  )،۵۱۷-۲۷۸(ح  ۱/۳۶۸مسلم  ،۳۵۶ح  ۱/۴۶۹بخاری  -١
 .۴/۲۶مسنداحمد  ،۲۹ح  ۱/۱۴۰صالة الجماعة 

ث از مسلم است و امام مسلم ی) و لفظ حد۵۱۶-۲۷۷ح ( ۱/۳۶۸مسلم  ،۳۵۹ح  ۱/۴۷۱ یبخار -٢
و ابوداود به  ۶۲۶ح  ۱/۴۱۴ابوداود  ،رده است.کر کرا ذ» یصلیال«عبارت» نیصلیال «به عوض 

 ،۱۳۷۱ح  ۱/۳۶۷ یدارم ،۷۶۹ح ۲/۷۱ یینسا ،رده است.کنقل » هیبکمن« ی واژه» هیعاتق«عوض 
 .۲/۲۴۳مسنداحمد 

                                           



 ٤٩٧  ی پوشیدن عورت) ) در باره۸کتاب الصلوة (باب (

ه با ک یسکفرمود:  یه مکدم یشن ج خدا د: از رسولیگو س رهی) ابوھر۳( -۷۵۶
ش قرار دھد (تا قسمت یھا د دو طرفش را بر شانهیخواند، با یلباس نماز م  هکت یک
 ).بدنش را بپوشاند یباال

  ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

گر را بر یسر آن جامه را بر دوش راست و سر د یکد یبا »:فليخالف ب� طرفيه«
 دوش چپ قرار دھد.

ِ يف مَخِ لوعن اع�شَة  )۴ـ ( ۷۵۷ ظـَر إىل نَ يَصٍة هلا أعـالٌم، �َ ا، قالْت: صّ� رسوُل ا�َّ
ا ظرَ أعالِمها نَ  نِبجاِ�يَّـة يَصيِت ذَهبوا خَبمِ إ«َف، قال: نرَصَ إًة، فلمَّ

َ
 هذهِ إىل أيب َجْهٍم، وأتُـو� بأ

َهتِ� 
ْ
ل
َ
، قال: متفق عليه. و� روايٍة ».  آنِفاً عْن َصاليتأيب َجهم؛ فإنَّها أ  كُ «للبُخارِيّ

َ
ُر نُظ نُت أ

الِة، فأخاُف أْن يفِتنَ إىل عَ   .)٢(»ِ� لَِمها وأنا يف الصَّ
نقش و  یه داراکل کمربع ش یا با جامه ج امبرید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۴( -۷۵۷

به نقش و خطوط آن جامه  ج امبریبار نگاه پ یکخطوط بود، نماز خواند، و در نماز 
دار را به  ل و خطکن لباس مربع شیاز نمازش فارغ شد، فرمود: ا رو چون نیافتاد، از ا

د، یاوریم بین و درشت ابوجھم را براید و لباس بدون خط و نقش و پشمیبدھ» ابوجھم«
ن لحظه قلب مرا به خود مشغول نموده و توجه مرا از یدار، ھم نقش ی ن جامهیه اکچرا 

 نماز به خود معطوف داشته است.
آمده  یگر از بخارید یتیر روااند و د ردهکت یو مسلم روا یخارث را بین حدی[ا
 :]است

دم یردم و از آن ترسک ینقش و خطوط آن جامه نگاه م یدر ھنگام نماز، من به سو
به خود معطوف دارد و خشوع و خضوع نماز  ند (و توجه مرا از نمازکه مرا در فتنه افک

 ).اردرد و مرا از حضور در نماز باز دیرا از من بگ

را نیز افزوده » علی عاتقیه«و ابوداود عبارت  ۶۲۷ح  ۱/۴۱۴ابوداود  ،۳۶۰ح  ۱/۴۷۱بخاری  -١
 .۲/۲۵۵است.، مسنداحمد 

ز یابوداود ن ،است. یث از بخاری) و لفظ حد۵۵۶ -۶۲(ح ۱/۳۹۱مسلم  ،۳۷۳ح  ۱/۴۸۲ یبخار -٢
ت را با ین روایز این یینسا،۹۱۴ح  ۱/۵۶۲رده است:کت یث را به صورت مختصر رواین حدیا

تاب الصالة ک کموطا مال ،۳۵۵۰ح  ۲/۱۱۷۶ابن ماجه  ،۷۷۱ح  ۲/۷۲اختصار نقل نموده است: 
 .۶/۱۷۷مسنداحمد  ،۶۷ح  ۱/۹۷

 

                                                                                                       



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٤٩٨

بدون  ی پارچه»: انبجانية«ل. کدار و مربع ش اه نقشیس ی جامه»: مخيصة« شرح:
  شود. یشتر از پشم درست میلفت و درشت است و بکه کخط و نقش 

 نقش و نگار جامه.  »:َعلمها«

 رد.کخبرم  یمرا به خود مشغول و سرگرم داشت و از نماز غافل و ب :»اهَلت�«
 شود: یدانسته مث دو مسئله ین حدیاز ا
 یزیآن، چ ید به جایه را به صاحبش برگرداند، بای، ھدیبنا به عّلت یسکاگر  -۱

ز با ین ج امبریدھنده ناراحت نشود. چنانچه پ هید، تا ھدیگر درخواست نماید

رد تا ابوجھم ناراحت نشود کرا درخواست »أنبجانيه«، »مخيصة«دن یبرگردان
 ده است.یو به خودش بازگردانرده کاش را قبول ن هیھد ج امبریه پک

ر و که فکپرنقش و نگار  یھا ه در نماز، لباسکسته است ینمازگزار شا یبرا -۲
گر یو د یسازد و توجه و یگران را به خود مشغول و سرگرم میو د یذھن و

دارد و خشوع و خضوع نماز را از  ینمازگزاران را از نماز به خود معطوف م
ش، ینماز خو دارد، نپوشد تا در یور در نماز باز مرا از حض رد وآنانیگ یشان میا

باشند و  یش و مناجات او تعالیایر طاعت و پرستش خدا و راز و نکفقط به ف
 بس. 

ت مسجد و که فرش و موکد متوجه باشند یز بایمسجد ن یئت امنایان و ھیمتول
خود مشغول و ر نمازگزار را به کف جهیه در نتکز اگر نقش و نگار داشته باشند یسجاده ن
د در یم را دارد، پس باکن حیدارد، ھم سازد و توجه او را از نماز به خود معطوف  سرگرم 

ه کنند و بدانند کت را بیمال توجه وعناکز یمسجد ن ی ت و سجادهکانتخاب فرش و مو
آرام و  یطیند تا در مسجد، محیوشش نماکو  ید سعیاست و بای در ھمان سادگ ییبایز

 یت خاطر، برایبا حضور قلب و جمع و توأم ییا و تظاھر و خودنماینه ربدور از ھرگو
ه مسجد و نماز، روح پرور و کن صورت است یه در اکنمازگزاران فراھم آورند، چرا 

 شوند. یساز م بخش و سعادت ین و تعالیآفر املکت

: ج فقال هلا انلـيبُّ ْت به جانَب بيِتها، قال: اكَن قِراٌم لعا�شَة َسرَتَ  ،وعن أ�ٍس  )۵ـ ( ۷۵۸
 .)١(رواه البخاريّ  .»عرُِض يل يف َصاليتك هذا، فإنَّه ال يزاُل تصاو�ُره تَ ي عنَّا قِرامَ أِميطِ «

 .۳/۱۵۱مسنداحمد  ،۳۷۴ح  ۱/۴۸۴بخاری  -١

 

                                           



 ٤٩٩  ی پوشیدن عورت) ) در باره۸کتاب الصلوة (باب (

ه کستبر و درشت داشت  یا پرده ـ لـ شه ید: عایگو س ) انس۵( -۷۵۸ 
 ی آن را پرده یعنیاش را پوشانده بود ( از خانه ینقش و نگار بود و با آن بخش یدارا

  .نموده بود) یا طاقچه
وسته در نمازم به یر آن پیرا تصاویما بردار! ز یبدو فرمود: آن را از روبرو ج امبریپ

شود (به ھر صورت، منزل  یشدن ذھنم در نماز م و سبب مشغولخورد  می چشم
مردم  یه براک، الزم بود یگر ز از مظاھر اسراف و اشرافیدر جھت پرھ ج خدا رسول

 ).الگو و سرمشق باشد
 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

 ه از آن پرده و جز آن بدوزند.کستبر از پشم رنگارنگ  ی پارچه »:قرام«

 نار بزن.کمن دورساز و یرنگارنگ و منقش را از روبرو ی پرده »:أميطي«

هِدَي لرسول اهللا  ،َة بِن اعمرٍ وعن ُعقبَ  )۶ـ ( ۷۵۹
ُ
وُج حر�ـٍر، فَ فَـ جقال: أ َسـه ثـمَّ بِ لَ رُّ

 شديداً اكلاكرِه هل، ثمَّ قال: َ�َ صّ� فيه، ثمَّ انرصَف �َ 
ً
ِ «َعه نزاع متفـق ». �َ تَِّقـلمُ الينبيغ هذا ل

 .)١(عليه

ه یبه صورت ھد یشمیابر ییقبا ج امبریپ ید: برایگوس  عقبة بن عامر) ۶( -۷۵۹

 ی دن پارچهیخواند (البته پوش نماز ده و در آنیآن را پوش ج آورده شد، آن حضرت
 یاز نماز برگشت وآن قبا ج امبریم آن بوده است) سپس پیش از تحریپ یشمیابر
رون آورد و یرا زشت و ناپسند بدارد، از تن ب ه آنک یسکرا به شدت، ھمانند  یشمیابر

 ست.یزگاران و خداترسان نیپرھ ی بندهیسته و زین جامه، شایفرمود: ا
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یبخارث را ین حدی[ا

ه علماء ک ییداشته باشد، مانند قبا که از پشت، چاک یلباس :»فَّروج« شرح:
 پوشند. یم

مان و کمردمان، چه حا ی ھمه یھا را برا ن سرمشقیتر املکن ویتر یعال ج امبریپ
 ھا، ارائه داده است. مردم و چه افراد و گروه یھا رھبران، و چه توده

مسنداحمد  ،۷۷۰ح  ۲/۷۲نسایی  ،)۲۰۷۵ -۲۳(ح ۳/۱۶۴۶مسلم  ،۳۷۵ح  ۱/۴۸۴بخاری  -١
۴/۱۴۹. 
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از درون  ین سادگیافته بود. ای یتجل یاملکه در مرد کبود  یخوِدِ◌ سادگ ج امبریپ
ا تجمالت و یو  ییاست و فرمانروایاذب رکشان مظاھر یجانش برخاسته بود و لذا ا

 رد.ک یآنھا است، متالش ی ه الزمهکلفات را کت
و ا یب ندارد و ریذب و فرکاز  یچ پوششیه ھکبود  یآراسته به اخالق ج امبری! پیآر

ار، کست، او شب و روز، در نھان وآشین یرا بدان راھ یو ظاھرساز ییتظاھر و خودنما
 یریجوان بود، در پ یکه کو قدرت، در بازار، آن وقت  یش، در ناتوانیوآسا یدر سخت

صورت  یکحاالت، تنھا به  ی ه بر تخت نبوت و اقتدار نشسته بود، در ھمهک یدر حال
و  یه دگرگونکو تواضع بود  یاز سادگ یتیاخالقش، شخصبا  ج امبریشود، پ یده مید
ست و به ین زیافت و بر زمیوند یه با آسمان پکبود  یافت، او وجودیبدو راه ن یرییتغ

 بود. یداشتن بود و نزد آنان دوست یکمردم نزد

 



 

 

 

 دوم فصل

ِ  ،عن سلَمَة بِن األ�َوِع  )۷ـ ( ۷۶۰ َصـ !قال: قلُت: يا رسوَل ا�َّ
ُ
ِصيُد؛ أفأ

َ
ّ� يف إ� رجٌل أ

ِ «قال:  ؟يِص الواحدِ الَقمِ  ه .»ْوكةٍ شَ نعْم، واْزُررُْه ولو �  .)١(رواه أبو داود، ورو النسائيُّ نحوَ

! من ج خدا رسول یگفتم: ا ج امبرید: به پیگو س سلمة بن اكوع) ۷( -۷۶۰
 یکم، فقط از یارم را دنبال نماکش یه به راحتکنیه به خاطر اکھستم ( یارچکش یمرد

راھن یقطعه پ یکتوانم در  یا میه) آکد: یینم، حال شما بفرماک یلباس استفاده م  هکت
 باشد.  یاگر چه با خار را ببند، بان آنیگر ی، ولیفرمود: آر ج امبرینماز بخوانم؟ پ

 ].ت نموده استیرا روا ز بسان آنین یرده و نسائکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

 خار »: شو�ة« مه ببند.کآن را با د »:وازره« شرح:
ه در که جامه، گشاد باشد، چرا کالزم است  یراھن در صورتیبان پیالبته بستن گر

 یادیز کمکوع و سجده کپوشاندن عورت در وقت ر ینمودن آن برا مهکن صورت، دیا
باشد  یم ج امبریث مربوط به اوائل عھد پین احادیه اکد دانست یرد. البته باکخواھد 

ن در کو مس ک، پوشاکاران باوفا و جان نثارشان از جھت خورایشان و یه خود اک
ز یھن، چرایقطعه پ یکا یلنگ  یکش از یه بکقه و تنگنا بودند و بسا اوقات یمض

ثر کشان در ایھا نه و شانهیدند وسیپوش یش را مینداشتند، و با آن عورت خو یگرید
 ان بود.یاوقات برھنه و عر

: ّ� ُمسـبِ قال: بينما رجـٌل يَُصـ ،وعن أيب هر�رةَ  )۸ـ ( ۷۶۱ ِ ٌل إزارَه، قـال هل رسـوُل ا�َّ
 ضَّ وَ تَ ذَهْب �َ إ«

ْ
أ، ثمَّ جاَء. فقاَل وَ ، فذهَب وتَ »أ  وَ تَ رتَه أْن �َ رجٌل: يا رسوَل اهللا! ما لَك أمَ ضَّ

َ
أ  ؟ضَّ

َ ال يَ �ِّ إنَّه اكَن يَُص «قال:  رواه أبـو  .»ٍل إزارَهسـبِ الَة رجٍل مُ ُل َص قبِ  وهَو ُمسِبٌل إزارَه، و�نَّ ا�َّ

 .)٢(داود

، نقل نموده است ۷۶۵ح  ۲/۷۰سننش  ث را درین حدیر ایز نظین یینسا ،۶۳۲ح  ۱/۴۱۶ ابوداود -١
 .۴/۴۹احمد  مسند

 ر نموده است.کرا دو بار ذ» اذھب فتوّضأ«ارت و ابوداود عب ۶۳۸ح  ۱/۴۱۹ابوداود  -٢
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خواند  ینماز م یاز مسلمانان در حال ی، فردید: روزیگو س رهی) ابوھر۸( -۷۶۱
بدو فرمود: برو و وضو  ج امبریرده بود. پکزان یپا فروھشته و آو کاز قوزه شلوارش را ک

ش یامل، پک یرفت و پس از وضو ،ج امبریز برحسب فرمان پیر. آن مرد نیبگ
 آمد. ج خدا رسول

د وضو امر ین مرد را به تجدی! چرا اج خدا رسول یگفت: ا ج امبریبه پ یمرد
پا،  که شلوارش از قوزکخواند  ینماز م یفرمود: آن مرد در حال ج امبری؟ پیردک

ند، قبول ک یه اسبال ازار مکرا  ینماز آن شخص ألخداوند  یو براست تر بود. نیپائ
 رد.کنخواھد 

 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا
» اسبال ازار«ظ در امر ید وتغلیو تشد یرید و سختگیاز باب تھد ج امبریپ شرح:

ه نماز ک یرد، در حالکد وضو امر یپا)، آن مرد را به تجد کقوزآوردن شلوار بر  نی(پائ
بودن و رفع ذمه قرار  حیصح ی ند، گر چه در مرحلهک یم» اسبال ازار«ه ک یشخص

ار ناقص و یش، بسیرش خویت و پذیت، و قبولیو نوران یر باطنیاز نظر تأث یدارد، ول
 ر خواھد بود.یتأث ینور و ب یب

ع، و مقصود و منظور از ینماز را ضا ی جهی، ثمره و نت»ازاراسبال «قت یو در حق
، خشوع، یسارک، انیه نماز به انسان، تواضع، فروتنکند، چرا ک یع نماز را فاسد میتشر

 ی، رھاورد و دستاورد»اسبال ازار« یآموزد، ول یرا م ..و. یثار، از خودگذشتگیخضوع، ا
وغرور، نخواھد داشت. و در  یمحور، خودینیب ، خودبزرگیبر، نخوت، خودخواھکجز ت

برد، به  ینم یه نمازگزار از نمازش، ثواب و پاداشکث، آن است ین حدیا یواقع مقتضا
و آنچه » اسبال ازار«زان عمل، ثواب و پاداش نماز، در برابر گناه یه در مکن معنا یا

 ندارد. ألشگاه خداوند یدر پ یان شد، وزنیھمراه آن ب

ِ لوعن اع�شَة  )۹ـ ( ۷۶۲  ُل َصـالُة حـائِ ال تُقبَـ« :ا، قالـْت: قـاَل رسـوُل ا�َّ
َّ
ٍض إال

 .)١(رواه أبو داود، والرتمذيّ  .»مارٍ خِبَ 

 ،۶۵۵ح  ۱/۲۱۵ابن ماجه  ،ث حسنیو قال: حد ۳۷۷ح  ۲/۲۱۵ یترمذ ،۶۴۱ح  ۱/۴۲۱ ابوداود -١
 .۶/۱۵۰مسنداحمد 

 

                                           



 ٥٠٣  ی پوشیدن عورت) ) در باره۸کتاب الصلوة (باب (

، بدون یچ زن بالغیفرمود: نماز ھ ج امبرید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۹( -۷۶۲
 قبول نخواھد شد. یمقنعه و روسر

 ].اند ردهکت یروا یث را ابوداود و ترمذین حدی[ا

شود و به سبب آمدن  یانه میه عادت ماھکاست  یزن یبه معنا :»حائض« شرح:
 ده است.یبر او فرض گرد یگر فرائض الھیده و نماز و دیبه بلوغ رس یخون قاعدگ

 .یروسر چارقد، :»مخار«
ر از صورت یش را غیبدن خو ید ھنگام نمازخواندن، تمام اعضاین، زن بالغ بایبنابرا

ر از صورت و دو دستش ھنگام یبدن زن غ یه تمام اعضاکبپوشاند، چرا  ف دست،کو دو
 نماز، عورت است.

ِ �نَّها سألَ  ،وعن أِمّ سلَمةَ  )۱۰ـ ( ۷۶۳ رٍع ومخـاٍر لـيَس  املـرأُة يف دِ �ِّ أتَُص  :ْت رسوَل ا�َّ
ي ُظهوَر قَـرُع سابِغاً �ُ إذا اكَن ادلِّ «قال:  ؟عليها إزارٌ  داود، وذكـرَ مجاعـةً رواه أبـو ». يهاَدمَ َغِطّ

 .)١(وقفوهُ عىل أمِّ سلمةَ 

از  یه وکت است یروا ـ لـ » ام سلمه«ن) ی) از (ام المؤمن۱۰( -۷۶۳
ه شلوار به پا داشته کنی، بدون ایراھن و روسریتواند با پ یا زن مید: آیپرس ج خدا رسول

 باشد، نماز بخواند؟
 یبدن او را بپوشاند و حتّ  یاعضا ی ه ھمهکبلند  یراھنیفرمود: ھرگاه پ ج امبریپ

راھن و ین پیتواند با چن یز تحت پوشش قرار دھد، داشته باشد، میش را نیپشت پاھا
 نماز بخواند. یا مقنعه
علم  ی عرصه یاز علما یرده و گفته است: برخکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

ث از اقوال ین حدیا یعنیدانند،  یم ـ لـ ث را موقوف بر ام سلمه ین حدیث، ایحد
  .ج امبریاست نه پ ـ لـ ام سلمه 

ث ین حدیا ج رمکامبر ایھمسر پ ،ـ لـ »ام سلمه«ه کد دانست ید: بایمترجم گو
ن کده و ممیشن ج امبریرا از پ یزین چین چنینًا ایقید، و یگو یش نمیخو شیپ را از

ح  ۱/۱۴۲تاب صالة الجماعة کث را در مؤطا ین حدیز اول این کامام مال ،۶۴۱ح  ۱/۴۲۰ابوداود  -١
 رده است.کنقل  ۳۸
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ه کتوان گفت  یرو م نید، از ایبگو یزین چیاز نزد خود، چن ین مسائلیه در چنکست ین
 ].ث مرفوع استیم حدکث در حین حدیا

 ی مهیه نک یا شلوار. جامه »:ازار« .یمقنعه و روسر :»مخار« راھن زنانه.یپ :»درع«

بدن (از سر  یاعضا ی ه ھمهکفراخ و بلند  یراھنیپ »:درع سابغ«ن بدن را بپوشاند. یپائ
 تا پشت پاھا) را بپوشاند. 

ـْدل يف الصـالِة، وأْن �ُ  :وعن أيب هر�رةَ  )۱۱ـ ( ۷۶۴ ِ ن� عـِن السَّ ـَي غَ أنَّ رسوَل ا�َّ ِطّ
 .)١(رواه أبو داود، والرتمذيّ  .ُل فاهُ الرَّجُ 

ردن) لباس و کزان یاز فروھشتن (و آو ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱۱( -۷۶۴
 فرمود. یپوشاندن دھان در نماز نھ

 ].اند ردهکت یروا یث را ابوداود و ترمذین حدی[ا

ردن کزان یفروھشتن و آو یعنی »:سدل«ند: یگو یاز علماء م یبرخ : »سدل« شرح:
 ن برسد. یه به زمک یلباس بر تن به طور

ه دو طرف لباسش را از جلو که مرد بدون آنکن است یا» سدل«ند: یگر گوید یبرخ
 شود.  یچد، سدل محسوب نمیند، و اگر آن را به خود بپکچد، آن را رھا یبه خود بپ

چاند و یبا لباسش خود را بپ یسکه کنیا یعنی» سدل«ند: یز گوین یبرخ و
 وع و سجده برود.کن حالت به ریش را داخل آن قرار دھد و به ھمیھا دست

سرش قرار  یه شخص، وسط لباسش را روکاست  یحالت»: سدل«ند: یگو یبرخ
 ند.کش قرار دھد، آن را رھا یھا شانه یه دو طرف آن را روکدھد و بدون آن

ن یرد، چون سدل در بکحمل  ین معانیا یث را بر تمامین حدیتوان ا یالبته م
 است. کن حاالت مشتریا ی ھمه

 ز باشد: یتواند در چند چ یز مین» سدل«از  یو عّلت نھ
رو به خاطر  نین بود، از ایچن نیان ایھودیعادت و معمول  ج امبریدر زمان پالف) 

 رد.ک یمسلمانان را از آن نھ ،ج امبریه تشابه با آنھا نشود، پکنیا

رده کت یروا ۳۷۸ح  ۲/۲۱۷ث را در سننش یاول حد ی ز حصهین ی، ترمذ۶۴۳ح  ۱/۴۲۳بوداود ا -١
 .۲/۳۴۱است.، مسنداحمد 

 

                                           



 ٥٠٥  ی پوشیدن عورت) ) در باره۸کتاب الصلوة (باب (

از  یکی، و یّبر و نخوت، و غرور و خودخواھکاز مظاھر ت یکی» سدل«چون  ب)
 یھا ه انسانکم ینک یشتر مشاھده میبران است، و بکشان و متکردار گردنکاعمال و 

ا یه به ھم ببندند و کنیاندازند و اطراف آن را بدون ا یش را بر دوش میت خوکبر، کمت
 نند.ک یش، رھا مینند، در جوانب خوکآن داخل  یھا نیھا را در آست ه دستکنیبدون ا

 یزیه فرد نمازگزار، دھانش را در نماز با چکنیاز ا ج امبری[پ »ان يغّطي الرجل فاه«
مال کن قرائت و یه بستن دھان، مزاحم اتمام و تحسکچرا  :فرمود] یبپوشاند، نھ

 است. سجده، و مخّل خشوع و خضوع نماز

اِد بن أوٍْس وعن شَ  )۱۲ـ ( ۷۶۵ ِ  ،دَّ ْم ال إ�َّهُ وا ايلهـوَد، فَـخـاِلفُ « :جقال: قاَل رسـوُل ا�َّ
 .)١(رواه أبو داود .»مم وال ِخفافِهِ وَن يف نِعالِهِ لُّ يَُص 

فرمود: (با خواندن نماز در موزه و  ج امبرید: پیگو س ) شدادبن اوس۱۲( -۷۶۵
شان نماز یھا ھا و موزه فشکه آنھا در کد، چرا یان مخالفت نمائیھودیفش) با ک

درست  یفش، در صورتکه خواندن نماز در موزه وکد دانست یخوانند. (البته با ینم
  ).باشند کف، پایثک یزھایو چ یدیو نجاست و پل یاز آلودگھردو  هکاست 
 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

ِ يَُصـقال: بَينَ  ،وعن أيب سعيٍد اخلُدرِيّ  )۱۳ـ ( ۷۶۶ َع لَـ بأصـحابِه إْذ خَ �ِّ ما رسـوُل ا�َّ
َ ما �َ َعهُ َض وَ علَيِه فَ نَ  ا رأى ذلَك لَ سارِه، فَ ْن � ـا قَ ُهموُم، ألَقـْوا نِعـالالَقـ مَّ ِ . فلمَّ ىضـ رسـوُل ا�َّ

قائِ�ُ ما مَحلَ�ُ «التَه، قال: َص 
ْ
ألَقينـا علَيـَك، فَ يـَت نَ أيناَك ألقَ قالوا: رَ » ؟مم نِعالَ�ُ م ىلع إل

ا. فقاَل رسوُل اهللا نَ 
َ

م يِهمـا قَـَذراً. إذا جـاَء أحـُد�ُ � أنَّ �ِ إنَّ ِجرب�َل أتا� فأخرِبَ : «جعانل
يَ املسجَد، فَ 

ْ
يَمَسـعلَيـه قَـَذراً، فَ إْن رأى يف نَ ْر، فَ نُظ ل

ْ
َُصـْحُه، وَ ل رواه أبـو داود، ». يِهمـاِلّ �ِ يلْ

 .)٢(والدارميّ 

ارانش یشنماز یپ ج امبریه پکن اثنا یدر ھمد: یگو س ید خدری) ابوسع۱۳( -۷۶۶
درآورد وآنھا را در سمت  یش را از پایھا فشکداد، ناگاه  یآنھا امامت م یبود و برا

شان یھا فشک ج امبریز به دنبال پیدند، آنھا نین صحنه را دیچپش نھاد. چون مردم ا
 درآوردند.  یرا از پا

 .۶۵۱ح  ۱/۴۲۷ابوداود  -١
 .۳/۲۰مسنداحمد  ،۱۳۷۸ح  ۱/۳۷۰ یدارم ،۶۵۰ح ۱/۴۲۶ ابوداود -٢

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥٠٦

د؟ گفتند: تو را یتان را درآوردیھا فشک از نماز فارغ شد، فرمود: چرا ج امبریپ یوقت
ش یل پیفرمود: جبرئ ج امبریم. پی، ما ھم آنھا را درآوردیت را درآوردیھا فشکم یدید

 یسکاست، پس ھرگاه  یدیمن نجاست و پل یھا فشکه بر کمن آمد و به من خبر داد 
 یاگر نجاستند، کرآنھا) نگاه یرده و به زکش را وارونه یھا فشکاز شما به مسجد آمد (

 ن بمالد و سپس با آن نماز بخواند.ید آن را بر زمید
 ].اند ردهکت یروا یث را ابوداود و دارمین حدی[ا

ِ  ،وعن أيب هر�رةَ  )۱۴ـ ( ۷۶۷  علَيـهِ ْع نَ �َّ أحُد�م، فال يََض إذا َص « :قال: قاَل رسوُل ا�َّ
 َ� َ  أْن ال ي�ـوَن عـن �سـارِه أحـٌد، وَن عن يمِ� غـِ�ه، كُ تَ ساره، �َ ْن يميِنه، وال عْن �

َّ
إال

ََض  رو ابـنُ ماجـة و رواه أبـو داود، .»يِهمـاِلّ �ِ أو يِلَُصـ«و� روايـٍة: ». َ� رِجلَيـهبَ  َعُهماويلْ

 .)١(معناه

از شما خواست نماز  یکی یفرمود: وقت ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱۴( -۷۶۷
ش بگذارد (چرا یسمت چپ خو ایش را در طرف راست و یھا فشکد یبخواند، پس نبا

 یسکن است در طرف چپش کش بگذارد، ممیش را در سمت چپ خویھا فشکه اگر ک
ه در سمت چپش کنیرد، مگر ایقرار بگی ھا در جھت راست و فشکنشسته باشد) و 

ش یچپ خو ی هیھا را در ناح فشکتواند  ین صورت مینشسته نباشد (در ا یسک
 ش بگذارد.یخو یرا در روبروش یخو یھا فشکد یبگذارد) و با

ه از ک یھا نماز بخواند (البته در صورت فشکد با یا بای آمده است: ـ یتیـ و در روا
  ).باشد کپا یدینجاست و پل

 ].رده استکت ین معنا روایز به ھمیماجه ن رده و ابنکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

رده است و کت یروا ۶۵۵ث یز در سننش حدیت دوم را نیو ابوداود روا ۶۵۴ح  ۱/۴۲۸ ابوداود -١
 .۱۴۳۲ح۱/۴۶۰ر آن را نقل نموده است یز نظیابن ماجه ن

 

                                           



 

 

 

 سوم فصل

ٍ� ِص أيتُه يَُصّ� ىلع حَ رَ فَ  ،ج لُت ىلع انلَّيِبّ خَ قال: دَ  ،عن أيب سعيد اخلُدرِيّ  )۱۵(ـ  ۷۶۸
 َ حاً بهوَ تَ  يف ثوٍب واحٍد مُ �ِّ أيتُُه يَُص ُد عليه. قال: ورَ سجُ �  .)١(رواه مُسلم .ِشّ

ه کدم یشان را دیآمدم و ا ج امبرید: به نزد پیگو س ید خدری) ابو سع۱۵( -۷۶۸
 ند.ک یخواند و برآن سجده م ینماز ما یبر بور

 یخواند در حال یقطعه لباس نماز م یکه با کدم یرا د ج امبرید: پیگو س دیابوسع
 ش قرار داده بود.یھا ه دو طرف آن را بر شانهک

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

چپ  ی شانه ید و رویر بغل راست در گذرانیلباس را از ز »:توّشح«از باب  »:متوشحاً «
 انداخت.

ه، قال: رأيُت رسوَل اهللا عن أبيه، عن جَ  ،وعن عمِرو بِن ُشعيٍب  )۱۶ـ ( ۷۶۹  �ِّ يَُص  جِدّ
 .)٢(رواه أبو داودًال. نتَعِ حاِ�ياً ومُ 
ز از جدش (عبدالله بن عمروبن یب از پدرش و او نی) عمروبن شع۱۶( -۷۶۹

با  یپابرھنه، و گاھ یه گاھکدم یرا د ج امبریه گفت: پککند  می تیروا )سالعاص
فش از وجود که کبود  یفش، در صورتکخواند (البته خواندن نماز با  یفش نماز مک

 ).باشد کپا یدینجاست و پل
 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

ِد بِن الُمنكِدرِ  )۱۷ـ ( ۷۷۰  ُه مْن قِبـِل قَفـاُه،َقدَ قال: صّ� جابٌر يف إزاٍر قد �َ  ،وعن �مَّ
ُت ذلَك عْ نَ فقاَل: إنَّما َص  ؟ّ� يف إزاٍر واحدٍ يابُه موضوعٌة ىلع الِمشَجِب. فقال هل قائٌل: تَُص �ِ و

 .)٣(رواه البخاريّ  ؟!.جثلَُك، و�يُّنا اكَن هل ثو�اِن ىلع عهِد رسول اهللا ِل�ا� أمحُق مِ 

 .)۵۱۹-۲۸۴ح ( ۱/۳۶۹مسلم  -١
 .۱۰۳۸ح  ۱/۳۳۰ابن ماجه  ،۶۵۳ح  ۱/۴۲۷ابوداود  -٢
 .۳/۳۳۵مسنداحمد  ،۳۵۲ح  ۱/۴۶۷بخاری  -٣

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥٠٨

ه آن را بر کنماز خواند  یدر ازار س د: جابریدر گوک) محمدبن من۱۷( -۷۷۰
خته یآو یبر جالباس یو یھا ه لباسکبود  ین در حالیش بسته بود، و ایگردن خو پس
 بود.

گفت:  س ؟ جابریخوان یقطعه لباس، نماز م یکا فقط در یبدو گفت: آ یا ندهیگو
ه کند (و بداند یچون تو مرا بب یخرد و احمق یتا ب ار را نمودمکن ین جھت ایمن بد

از ما  یکدام کست) و یقطعه لباس جائز است و خالف سنت ن یکنمازخواندن در 
 دو جامه بوده است؟ یدارا ج امبریدر زمان پ )ش (صحابه

 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

 .یجالباس :»ِمشَجب« شرح:
، ک، خوراکشان از نظر پوشایاران ایو  ج خود آن حضرتج  امبریل عھد پیدر اوا

ش از یثر اوقات بکقه و تنگنا بودند و در ایدر مض یشیوآسا یانات رفاھکن و امکمس
رو حضرت  نیش نداشتند، از ایپوشش عورت خو یقطعه لباس، برا یکا یلنگ و  یک

نماز خواند تا بدو  قطعه لباس یکدادن آن مرد، در  م و نشانیتعل یبرا س جابر
 ز است. یز جایه لباس نکت یکه خواندن نماز در کبفھماند 

مواقع  یدر برخ یو حت ش شانیاران ایز، صحابه و ین ج امبریدر عھد پ چنانچه
شتن یخواندند وخو یقطعه لباس نماز م یکه با کردند ک ین مینچنیا ج خود آنحضرت

 دادند. یشان قرار میھا چاندند. و دو طرف آن را بر شانهیپ یرا بدان م
ه انسان مسلمان به ک، مناسب است کو داشتن پوشا یاگر چه در صورت توان مال

دن یند و با پوشکبا و متناسب به تن یا رفتن به مساجد، لباس زیھنگام نماز و 
نت یار بردن عطر و مانندآن، به زکزدن موھا، و به  ز و شانهیو تم کمرتب و پا یھا لباس

 ش بپردازد. یخو
نتخاب نت، اسالم مانند تمام موارد، حد اعتدال را ایدر مورد استفاده از لباس و ز

ھا و تجمالت ھر چند به  نتیپندارند استفاده از ز یه مک یمانند بعض رده است وک
ا رفتن یرو به ھنگام نماز و  نیاست، از ا ییصورت معتدل بوده باشد، مخالف زھد و پارسا

 ار را در تنکا یمخصوص منزل و  یھا ا لباسیھنه و مندرس و ک یھا به مسجد، لباس
نند، و نه مانند ک یت مکل، شرکأت و شیبادت خدا به ھمان ھو در مراسم عکنند   می

 



 ٥٠٩  ی پوشیدن عورت) ) در باره۸کتاب الصلوة (باب (

 یبرا یشوند و تن به ھرگونه عمل نادرست ینت و تجمل میه غرق در زک یپرستان تجمل
 دھند. ین عمل نامقدس میدن به ایرس

با و متناسب، به یز یھا عت، لباسیطب یھا ییبایردن از زک لذا در اسالم، استفاده
ز شده است. و یه وسفارش نیه به آن توصکاربردن عطرھا و امثال آن، نه تنھا مجاز، ک
در سر  یادیز یھا ه لباسکنیبا وجود ا س ه حضرت جابرکنیه عّلت اکد دانست یبا

م وآموزش آن یقطعه لباس نماز خواند، به خاطر تعل یکاش وجود داشت، با  یجالباس
ز است، اگر چه خواندن یز جایقطعه لباس ن یک ه نمازخواندن درکمرد بود، تا بداند 

 نماز در چند قطعه لباس بھتر است.

يِبّ بِن كعٍب  )۱۸ـ ( ۷۷۱
ُ
الُة يف اثلوب الواحـِد ُسـ ،وعن أ َع لُـه َمـفعَ نَّـا نَ نٌَّة. كُ قال: الصَّ

ِ وال يُعاُب علينا. فقال ابُن مسعوٍد: إنَّما اكَن ذاَك إْذ اكَن يف اثِلّياِب  ـا إذا  رسوِل ا�َّ قِلٌَّة؛ فأمَّ
، فَ  ُ َع ا�َّ الُة يف اثلَّوَ�ِ� أْز�. وَسَّ  .)١(رواه أمحدالصَّ

ز است، ما یقطعه لباس جا یکد: نماز خواندن در یگو س عبکبن  ی) اب۱۸( -۷۷۱
م) یخواند یه لباس، نماز مکت یکدر  یعنیم (یردک یار را مکن یا ج خدا ھمراه با رسول

 شد. یھم نم یریخرده گ و بر ما
ه کاست  یقطعه لباس، مربوط به دوران یکد: نمازخواندن در یگوس  ابن مسعود

 یوقت یقه و تنگنا بودند ولین جھت در مضیبود و مردم از ا یمک کدر لباس و پوشا
رد، پس کفراخ و فراوان  ).و.. ک، خوراکل: پوشایرا (از قب یروز أله خداوند ک

 تر است. بندهینمازخواندن در دو لباس بھتر و ز
 ].رده استکت یث را احمد رواین حدی[ا

 .۵/۱۴۱احمد  مسند -١

 

                                           





 

 

 

 

 ) ۹باب (
 ردن و قرارک ستره (نصب ی در باره

 نمازگزار) یدر جلو  یزیدادن چ



 

 

 

 اول فصل

ر آن، خواه آن یغش نھد، اعم از عصا و یخو یآنچه نمازگزار آن را در جلو »:سرته«
 ا نپوشاند. یز او را بپوشاند یچ

پاالن شتر  یپشت ی آن در شرع مقدس اسالم به اندازه ی ن اندازهیمترکطول ستره و
 یکد از یارتفاع ستره با یعنیباشد،  یذراع م یک ی پاالن شتر به اندازه یاست و پشت

د به قدر انگشت یبا.ضخامت ستره .متر است.یسانت ۴۵متر نباشد، و ھر ذراع کذراع 
 باشد. 

اش  نظر فرد نمازگزار در نماز و محل سجده ه نقطهکن است یو عّلت نصب آن ا
جا کفرد نمازگزار  ی ه محل سجدهکروند بدانند  یند و میآ یه مک یمعلوم شود و مردم
 ندارد. یند، گناھکء عبور یھم از پشت آن ش یسکنند و اگر کاست و برآن عبور ن

  يهِ دَ َزُة بَ� يَ ـ والَعن�ِّ و إىل الُمَص ْغدُ �َ  جقال: اكَن انليبُّ  ،ابِن عمرَ عن  )۱ـ ( ۷۷۲
ُ

ُل، مَ حت
 .)١(رواه البخاريّ  إيلها. �ِّ  بَ� يديه، فيَُص �ِّ َص وتُنَصُب بالمُ 

ش یشاپیرفت و پ یدگاه میع یبه سو ج امبرید: پیگو ـ بـ ) ابن عمر۱( -۷۷۲
آن آھن بود، حمل  یه در انتھاکزه یوتاھتر از نکدرازتر از عصا و  یا یشان چوبدستیا
رو به  ج د و آن حضرتیگرد یشان (در جھت قبله) نصب میا یرو یشد و در جلو یم

 ).خواندند ینماز م ج امبریخواند (و مردم ھم پشت سر پ یآن نماز م
 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

آن آھن  یه در انتھاکزه یوتاھتر از نکدرازتر از عصا و  یچوبدست»: الع�ة« شرح:
اش معلوم شود و  ه نقطه نظرش در نماز و محل سجدهکنیا یباشد. فرد نمازگزار برا

نند، کجا است و بر آن عبور نکاش  ه محل سجدهکروند، بدانند  یند و میآ یه مک یمردم
ب خود در جھت قبله نص یره را در جلویر و غیا شمشیقطعه چوب  یکه کسّنت است 

 ندارد. یند، گناھکء عبور یاز پشت آن ش یسکد و رو به آن نماز بخواند و اگر ینما

م و یتقد کیث مذبور را با اندیابن ماجه حد ۱۳۰۴ح  ۱/۴۱۳ابن ماجه  ،۹۷۳ح  ۲/۴۶۳ بخاری -١
 ،۱۴۱۰ح  ۱/۳۸۳باختصار ان را نقل نموده است: یرده است. و دارمکت یر در الفاظ روایتأخ

 .۲/۱۴۵مسنداحمد 

                                           



 ٥١٣  ی ستره (نصب کردن و قرار دادن چیزی...) ) در باره۹کتاب الصلوة (باب (

ه سّنت است فرد نمازگزار در وقت نمازخواندن کث باال دانسته شد یو از حد
نمازگزار و مانع  یگران از جلویگاھش قرار دھد تا مانع عبور د سجده یدر جلو یا ستره
ن یه در زمک ییا عصایا ستون یوار یستره شود. و ستره با د یردن او به آن سوک نگاه

(مانند شتر) را اگر در مقابل خود قرار دھد و نماز یسوار ی لهیا وسیفرو برده شود و 
پاالن  ی یپشت ی به اندازه یشرع ی ستره ی ن اندازهیمترکو کند  می دایبخواند، تحقق پ

 ذراع) است.  یک ی به اندازه یعنیشتر (

بطح يف ُ�بٍَّة محراَء  جقال: رأيُت رسوَل اهللا  ،وعن أيب ُجحيفة )۲ـ ( ۷۷۳
َ
ة وهو باأل بمكَّ

 
َ
وَن ذلك الوضوء، فمْن ِدرُ بْتَ رأيُت انلَّاَس يَ و ،جَذ وضوَء رسول اهللا َدٍم، ورأيُت بِالًال أخَ من أ

ح به، ومْن لم يُِصْب ِ مَ أصاَب منُه شيئاً �َ  صـاحبه ثـمَّ رأيـُت بِـالًال منُه أخذ ِمْن بَلَِل يد سَّ
ًة فَ  ِة بانلـاس  جها. وخرج رسول اهللا زَ �َ رَ أخَذ َ�َ�َ راً صـ�َّ إىل الَعـَ�َ يف ُحلٍَّة محـراء ُمشـِمّ

واَب �َ تَ �عَ رَ  ة. متفق عليهمُ �. ورأيُت انلَّاَس وادلَّ ون ب� يدي الَعْ�َ  .)١(رُّ
 یقرمزرنگ یچرم ی مهیه در خکدم یرا د ج امبرید: پیگو س فهی) ابوجح۲( -۷۷۳
 س ه باللکدم یرمه واقع است، قرار دارد و دکم ی هکم یکنزد هک» أبطح«ن یدر سرزم

ز پشت سرھم با عجله و یبا آن وضو گرفته است برداشته و مردم ن ج امبریه پکرا  یآب
 از آن آب را به دست آورند.  یمقدارھریک  خواستند یشتاب م

 کاز آن آب را به دست آورند، آن را به عنوان تبر یه توانسته بودند مقدارک یسانک
را به دست  یزیه نتواسته بودند چک یسانکدند و یمال یش میبه صورت و بدن خو

 رد.ک یابانش استفاده مکگر ھمراھان و ھمریو نم دست د یآورند، از تر
 یھاه در انتکزه یتر از ن وتاهک(درازتر از عصا و یه چوبدستکدم یرا د س گاه بالل آن

با  ج امبریرد و پکن فرو برد و نصب یآن آھن بود،) را آورد و آن را (به عنوان ستره) در زم
رون آمد یمه بیشد، از خ یده میش دیاز ساق پاھا یه مقدارک یلباس قرمز رنگ، در حال

 عت نماز را به امامت با مردم خواند.کستاد و دو ریا یو به طرف چوبدست
ه به عنوان ستره از آن ک( یاز پشت آن چوبدست واناتیه مردم و حکدم یو د

 ردند. ک یشد) آمد و رفت و عبور و مرور م یاستفاده م
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 .)۵۰۳-۲۵۰ح ( ۱/۳۶۰مسلم  ،۳۷۶ح  ۱/۴۸۵ بخاری -١

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥١٤

 ی ن پست، بستر رود، رودخانهیشود: زم یاستعمال م ین معانیدر لغت به ا »:أبطح«
 فراوان باشد. ی  زهیه در آن شن و سنگرکل یفراخ، گذرگاه س

ه آن را کاست  یه و در راه منکم یکیدر نزد یا یواد ینجا به معنایاما در ا

 ند.یگو  یز مین» بطحاء«ه را به جھت آن کند. و میگو زین» بطحاء«و  »محصب«

 .یو نم یتر »:بَلَل« آب وضو.»: وَضوء« پوست. :»أدم« مه.یخ »:قّبة«

 إيلهـا. �ِّ لتَـه فيَُصـراحِ  اكن َ�ْعـرُِض  جأنَّ انلـيبَّ  ،عن ابن عمر ،وعن نافع )۳ـ ( ۷۷۴
، متفق عليه. وزاد ابلخاري، قلت: أفرأيت إذا هبَِّت الر�ب. قال: اكن يأخذ الرَّحْ 

ُ
هل َل َ�يَُعِدّ

 .)١( إىل آخرته�ِّ فيَُص 
اوقات  یه گفت: گاھککند  می تیروا ـ بـ » ابن عمر«) نافع از ۳( -۷۷۴

داد و رو به طرف آن  یان خود و در جھت قبله قرار میرا در مش یشتر خو ج امبریپ
 خواند. ینمازش را م

ز افزوده ین عبارت را نیا یاند، و بخار ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 است:]

خاست و  یبر م یگفتم: به من بگو: اگر شتر از جا ـ بـ د: به ابن عمر ینافع گو
گفت: پاالن شتر را  ـ بـ داد؟) ابن عمر یجام مان یارکچه  ج رفت (آن حضرت یم

گذاشت و رو به  یش راست میخو یداشت (و به عنوان ستره) آن را در جلو یبر م
 خواند.  یپاالن شتر نماز م یطرف پشت

 برخاست و رفت. یاز جا »:هّبت«

بـَ� م ُد�ُ َضَع أحَ إذا وَ « :جقال: قال رسول اهللا  ،وعن طلحة بن عبيد اهللا )۴ـ ( ۷۷۵
، وال يُ َص ليُ فَ  َرِة الرَّحِل خِّ ثَل ُمؤَ يديِه مِ   .)٢(رواه مسلم». باِل َمْن مرَّ وراَء ذلكِلّ

 یزیاز شما چ یکیفرمود: ھرگاه  ج امبرید: پیگو س طلحة بن عبيداهللا) ۴( -۷۷۵
 یسکش قرار دھد، نمازش را بخواند و به یخو یپاالن شتر را رو برو یپشت ی به اندازه

ح  ۱/۳۵۹مسلم  ،رده استکنقل  ۵۰۷ح  ۱/۵۸۰حش یآ ن را در صح یادتیز کیبا اند یبخار -١
)۲۴۷-۵۰۲(. 

ابن ماجه  ،۳۳۵ح  ۱/۱۵۶ترمذی  ،۶۸۵ح  ۱/۴۴۲ابوداود  ،)۴۹۹ -۲۴۱ح ( ۱/۳۵۸مسلم  -٢
 .۱/۱۶۱مسنداحمد  ،۹۰۴ح  ۱/۳۰۳

 

                                           



 ٥١٥  ی ستره (نصب کردن و قرار دادن چیزی...) ) در باره۹کتاب الصلوة (باب (

ه با گذاشتن ستره، نقطه نظرش در کند (چرا کند، توجه نک یآن عبور م یسوه از آن ک
دانند محل  یروند، م یند و میآ یه مک یاش معلوم شده و مردم نماز و محل سجده

ھم از پشت آن  یسکرد، و به فرض اگر کجا است و بر آن عبور نخواھند ک یو ی سجده
 ).شود ینم یشامل و یند، گناھکعبور 
 ].رده استکت یرا مسلم روا ثین حدی[ا

ِ�ّ مـاذا ُم املارُّ بَ� يدي املَص علَ لو يَ « :جقال: قال رسول اهللا  ،وعن أيب ُجَهيم )۵ـ ( ۷۷۶
قال أبو انلرضـ: ال أدري قـال: ». رَّ ب� يديهمُ َف أر�ع� خ�اً هُل من أْن �َ قِ اكن أْن يَّ عليه، لَ 

 .)١(عليهمتفق ». أر�عَ� يوماً، أو شهراً، أو سنةً «

نمازگزار  یه از جلوک یسکفرمود: آن  ج امبرید: پیگو س می) ابوُجھ۵( -۷۷۶
 ..؟.ا روز)یشده، چھل (سال، ماه،  یب چه گناھکه مرتکدانست  یند، اگر مک یعبور م

 داد. یح مینمازگزار، ترج یتوقف را بر عبور از جلو
روز  چھل شبانه ج امبریه پکدانم  ید: نمیث است) گویحد یه راوکابوالنضر (

  .ا چھل سال!یا چھل ماه و یفرمود، 
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

َ ُد�ُ �َّ أحَ إذا َص « :جقال: قال رسول اهللا  ،وعن أيب سعيد )۶ـ ( ۷۷۷ ه سـرَتُ م إىل يشٍء �
يُقاتِ ْعهُ ْد�َ ليَ ٌد أْن �تاَز بَ� يديه، فَ انلاس، فأراَد أحَ  نَ مِ 

ْ
هُ ، فإن أىب فل

ْ
 .»ما هـو شـيطانٌ ، فإنَّ ل

 .)٢(هذا لفظ البخاري، وملسلم معناه

 یزیاز شما چ یکیفرمود: ھرگاه  ج امبرید: پیگو س ید خدری) ابو سع۶( -۷۷۷
ن خود و مردم قرار یره) را به عنوان ساتر در بیوار، عصا و غیزه، دیر، نی(چوب، شمش
ن ساتر و نمازگزار عبور یب ی فاصلهه از کخواست  یسکآن نماز خواند و  یداد و به سو

 یتواند مانع او شود (برا یند و تا مکش عبور ید فرد نمازگزار اجازه ندھد از جلویند، باک

ح ۲/۱۵۸ترمذی  ،۷۰۱ح  ۱/۴۴۹ابوداود  ،)۵۰۷-۲۶۱ح ( ۱/۳۶۳مسلم  ،۵۱۰ح  ۱/۵۸۴بخاری  -١
مؤطا مالک کتاب  ،۱۴۱۷ح  ۱/۳۸۷دارمی  ،۹۴۵ح  ۱/۳۰۴ابن ماجه  ،۷۵۶ح  ۲/۶۶نسایی  ،۳۳۶

 .۴/۱۶۹مسنداحمد  ،۳۴ح  ۱/۱۵۴قصر الصالة فی السفر 
ح  ۲/۶۶نسایی  ،۷۰۰ح ۱/۴۴۹ابوداود  ،)۵۰۵-۲۵۹ح ( ۱/۳۶۲مسلم  ،۵۰۹ح  ۱/۵۸۱ بخاری -٢

 ،۱۴۱۱ح  ۱/۳۸۴دارمی  ،۹۵۴ح  ۱/۳۰۷ابن ماجه نیز به ھمین معنی نقل کرده است: ،۷۵۷
 .۳/۳۶مسنداحمد  ،۳۳ح  ۱/۱۵۴مؤطا مالک کتاب قصر الصالة فی السفر 

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥١٦

د با او بجنگد، یرد و اصرار نمود، باک یچیند) و اگر سرپکنمازش عبور ن یه از جلوکنیا
 ).و مضّر است یموذ یعنیطان است (یرا او شیز

 ].رده استکت ین معنا روایز به ھمیت و مسلم ناس ین لفظ بخاری[ا

[چون  »فاّن معه القر�ن«آمده است:  یگریت دیدر روا :»فانّما هو شيطان« شرح:
 یطان باعث و راھنمایه شکعبارت داللت دارند ھردو  ، به ھر حال].طان با اوستیش

 اش بگذرد. ان نمازگزار و سترهیخواھد م یاوست و م
اش  ان نمازگزار وسترهیخواست از م یسکه اگر کشود  یث مشخص مین حدیاز ا

نمازش، مانع او شود  یتواند در صورت اصرار بر عبور از جلو یبگذرد، شخص نمازگزار م
 شتن شدت به خرج دھد.یتواند از خو یم یچیو در صورت سرپ

ـ: «جوعن أيب هر�رة قال: قـال رسـول اهللا  )۷ـ ( ۷۷۸ مـاُر واحلِ رأُة الَة الَمـَ�ْقَطـُع الصَّ
 
ْ
 .)١(رواه مسلم .»َرة الرَّْحلخِّ ؤَ يق ذلك مثُل مُ �َ و ُب.واللَك

فرمود: عبور زن، االغ، و سگ، نماز را (در  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۷( -۷۷۸
شدن  ند. و نماز را از قطعک ینباشد) قطع م ینمازگزار ستره ا یه در جلوک یصورت
 یکبًا در حدود یپاالن شتر (تقر یپشت ی اندازهه به ک یا وجود سترهکند  می حفظ

 ذراع) باشد. 
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

ش ستره یخو یه اگر نمازگزار در جلوکن دارد یث داللت بر این حدیظاھر ا شرح:
قطع  ید. و ظاھر معناینما یاه، نماز او را قطع مینداشته باشد، عبور زن، االغ و سگ س

 سازد. یه نماز را باطل مکن است ینماز ا
و  یو نصران یھودیت نموده، عبور یه ابوداود آن را رواکف یضع یثیو در حد

 ند.ک یه ستره نباشد، نماز را قطع مک یھم وقت کو خو یمجوس
 ین مواردیاز ا یزیه چکن باورند یبر ا ینظران اسالم جمھور علماء و صاحب یول

نماز،  ه مقصود از قطعکاند  ردهکل یث را تأویند، و حدک یاد شد، نماز را قطع نمیه ک
ھا، دل نمازگزار  نیه به عبور اکنقصان خشوع و خضوع و حضور قلب در نماز است 

 ن است مشغول شود. کمم

نقل  ۹۵۰ح  ۱/۳۰۵ابن ماجه نیز اول این حدیث را در سننش  ،)۵۱۱ -۲۶۶(ح  ۱/۳۶۵مسلم  -١
 .۲/۴۲۵مسنداحمد  ،رده است.ک
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ث را ین احادیه عموم اکھست  یگریشمار د یاد و بیث زیقت احادیو در حق
سوار بر  یه وکت شده یروا ـ بـ عباس  ه از ابنک یثیدھند. مثل حد یص میتخص
خواند، عبور  ینماز م ش با صحابه ج خدا ه در آن رسولک یصف یبود و از جلو یاالغ

ه کفرمان داد  ش نماز را اعاده نمود و نه به صحابه ج خدا ه نه رسولک ینمود در حال
 ].مراجعه شود ۷۸۰ث شماره ینند. [به حدکنماز را اعاده 

 یدر جلو ـ لـ شه یخواند و عا یشب نماز مبه  ج خدا ه رسولک یتیز روایو ن
رد ک یخود را جمع م یپاھا ،ج خدا رسول ی ده بود و در موقع سجدهیشان خوابینماز ا

 ] و...۷۷۹ث ینماز بلند شود [حد یه او از جلوکنفرمود  ج امبریو پ
منسوخ ھستند، آنجا  ۷۸۵ث یث قطع نماز به حدیند: احادیگو یاز علماء م یو برخ

 ه:ک
ند، نه ک یز نماز را قطع نمیچ چیھ«فرمود:  ج امبرید: پیگو یمس  »دیابوسع« 

 » نھا.یر ایو نه غ یھودیعبور زن و نه االغ و نه سگ و نه 
نھا یاز ا یکین است به عبور که ممکن است یث باال، ایو مقصود از قطع نماز در حد

در خشوع و خضوع و حضور قلب در نماز  یدر نماز حاصل گردد و نقصان یشیتشو
 ند.کجاد یا

ه قطع خشوع و خضوع و حضور در کست) بلیپس مقصود از قطع نماز (ابطال نماز ن
 شود. یث ثابت میشتر احادیه با بکاست  ین ھمان مطلبینماز است و ا

بينَـُه و�ـ� ٌة َضـعرَتِ  من اللَّيل وأنا مُ يَُص�ِّ  جقالت: اكن انليبُّ  ،وعن اع�شة )۸ـ ( ۷۷۹
 .)١(متفق عليهاجِلنازة.  اِض عرِت القبلة اَكِ 

ه من ک یخواند در حال یدر شب نماز م ج امبرید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۸( -۷۷۹
 رده بودم. کش کدراز یا رختخواب، مانند جنازه یو قبله به رو ج امبرین پیدر ب

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ابوداود نیز این حدیث را با الفاظی نزدیک  ،)۵۱۲-۲۶۷ح ( ۱/۳۶۶مسلم  ،۳۸۳ح  ۱/۴۹۲بخاری  -١
 ،۹۵۶ح  ۱/۳۷۰ابن ماجه  ،روایت کرده است. ۷۱۱ح  ۱/۴۵۶به الفاظ این حدیث در سننش 

 .۶/۱۹۹مسنداحمد 

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥١٨

ه کرد کان یب یسانکقت در رد یث را در حقین حدیا ،ـ لـ شه یحضرت عا شرح:
شدن نماز او  نمازگزار باعث باطل یردن سگ و االغ و زن از جلوکه عبورکمعتقد بودند 

 گردد. یم
 گفت: » مسروق«ه کنقل شده  یت بخاریچنانچه در روا

ردند. کان یب ـ لـ شه یش عایشوند، را پ یه باعث بطالن نماز مک ییزھایچ
شدن نماز او  نمازگزار، باعث باطل یردن سگ و االغ و زن از جلوکگفتند: عبور

 گردد. یم
د؟! یه نمودیھا را به سگ و االغ تشب به عنوان اعتراض گفت: ما زن ـ لـ شه یعا

 یخواند. من در جلو او در جھت قبله بر رو ینماز م ج امبریه پک یبه خدا قسم! در حال
ه بلند کآمد دوست نداشتم  یش میم پیبرا یارکه ک یوقتدم. و یخواب یرختخواب م
ن رختخواب خارج یانه از طرف پائیه آھسته و مخفکنم، بلکت ینم و او را اذیشوم و بنش

 شدم. یم

زُت ٍذ قـد نـاهَ وَمئِـبـاً ىلع أتـاٍن، وأنـا يَ لـُت راكِ ، قـال: أقبَ عباٍس  وعن ابن )۹ـ ( ۷۸۰
ِ يُ حتِ االِ  ـرَ مَ ً� إىل غِ� جداٍر، �َ مِ بانلاِس بِ ّ� ُص الم، ورسوُل ا�َّ ، رُت بَ� يَدي بعِض الصَّ ِفّ

، فلم يُنِكْر ذلَك يلَعَّ دخلُت يف الصَّ و ُع،ر�َ لُت األتاَن تَ أرسَ و لُت،َ�َ �َ   .)١(متفق عليه أَحٌد. ِفّ

بودم و در  یه سوار بر ماده خرک ید: در حالیگو ـ بـ عباس  ابن )۹( -۷۸۰
» یمن«ه در کدم یرا د ج امبریسن بلوغ قرار داشتم، آمدم و پدن به یرس ی آستانه
مردم نماز  یرا در جلو خود (به عنوان ستره) قرار داده باشد، برا یواریه دکنیبدون ا

ن آمدم و ماده خر را یردم، و پائکھا، (با االغ) عبور  از صف یبعض یخواند، از جلو یم
و نه  ج امبریس (نه پکچ یاران شدم و ھز داخل صف نمازگزیردم تا بچرد و خود نکرھا 

 رد.کار منع نکن یمرا از ا )ش صحابه
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 شده بودم.  یکبه سن بلوغ نز »:ناهزت االحتالم« ماده خر. »:أتان« شرح:

 کمؤطا مال ،۷۱۵ح  ۱/۴۵۸ابوداود  ،)۵۰۴ -۲۵۴(ح  ۱/۳۶۱مسلم  ،۴۹۳ح  ۱/۵۷۱ بخاری -١
 .۱/۲۶۴مسنداحمد  ،۳۸ح  ۱/۱۵۵السفر  یتاب قصر الصالة فک

 

                                           



 ٥١٩  ی ستره (نصب کردن و قرار دادن چیزی...) ) در باره۹کتاب الصلوة (باب (

نمازگزار،  یاه) از جلویه عبور خر (زن و سگ سکن مسئله است یانگر ایث بین حدیا
د: یگو یم ـ بـ عباس  ه: ابنکند، چرا ک یدر صورت نگذاشتن ستره، نماز را باطل نم

خود به عنوان ستره قرار داده  یرا در جلو یواریه دکنیه بدون اکدم یرا د ج امبریپ
ار کن یبه خاطر ا ج امبریردم و پکش عبور یھا، با االغ خو از صف یبعض یباشد، از جلو

 یوانات از جلویردن حکه عبورکن است ین خود روشنگر ایرد و اکنبه من اعتراض 
 شود.  یشدن آن نم نماز، باعث باطل

 





 

 

 

 دوم فصل

جَعْل تِلقـاَء ليَ م فَ ُد�ُ إذا ص�َّ أحَ « جقال: قال رسول اهللا  ،عن أيب هر�رةَ  )۱۰ـ ( ۷۸۱
يَنِصْب َعَصاه. فإن لم يَ 

ْ
ْن معُه عىًص؛ فليَْخُطط خّطاً، ثـم ال �ُ وجهِه شيئاً. فإْن لم �د؛ فل

 .)١(رواه أبو داود، وابن ماجة .»رَّ أماَمهُ ه ما مَ رُضُّ يَ 

از شما خواست نماز  یکیفرمود: ھرگاه  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱۰( -۷۸۱
ره) به عنوان یر و غیوار، درخت، ستون، چوب، شمشیرا (از جنس د یزید چیبخواند، با

ن فرو یرا در زم ییافت، عصایرا ن یا ش قرار دھد، پس اگر سترهیخو یستره در روبرو
شد. ک) ب(به مانند ھالل ین خطید بر زمیز به ھمراه نداشت، پس بایبرد، و اگر عصا ن

به نمازش  یانیند، زکاو عبور  یس از جلوکخود قرار داد، ھر یه ستره براکنیپس از ا
 رساند.  ینم

 ].اند ردهکت یماجه روا ث را ابوداود و ابنین حدی[ا

راست و  یشد و اگر خطکب )رهیمداین(ھمانند ھالل یخط»: فليخط خطاً « شرح:
 ند.ک یت میفاکشد، کم ھم بیمستق

گر ین مسئله با ھمدیرامون ایپ یو فقھ ینظران اسالم صاحب البته علماء و
توان به  یه از خط نمکباورند  نیا بر کخ احناف و امام مالیثر مشاکنطر دارند، ا اختالف

 ست.یمعتبر ن یزین چیعنوان ستره استفاده نمود و چن
ن احناف (از جمله یاز متأخر یمش)، امام احمد و برخی(در قول قد یامام شافع یول

ن یلشان ھمیرد و دلکتوان به عنوان ستره استفاده  یه از خط مکابن ھمام) معتقدند 
 ث است.یحد

رو  نیف و مضطرب است، از ایث باب ضعیه حدکاند  گروه نخست گفته یول
 توان بدان استدالل جست. ینم

حبان  و ابناند  ح دانستهیث را صحین حدیا ینیقت امام احمد و ابن مدیدر حق یول
 ح است.یث، صحین حدیگفته: ا

 .۲/۲۴۹مسنداحمد  ،۹۴۳ح  ۱/۳۰۳ابن ماجه  ،۶۸۹ح  ۱/۴۴۳ ابوداود -١
                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥٢٢

ِ  )۱۱ـ ( ۷۸۲ إذا صـ�َّ أحـُد�م إىل : «جوعن سهِل بِن أيب َحثْمَة، قال: قاَل رسوُل ا�َّ
يَ 
ْ
ٍة، فل يطاُن عليه َص ْدُن منها، ال يَقَط ُسرْتَ  .)١(رواه أبو داود». التَهِع الشَّ

از شما  یکیفرمود: ھرگاه  ج امبرید: پیگو س حثمه ی) سھل بن اب۱۱( -۷۸۲
 ند.کطان نمازش را قطع نیشود تا ش یکد بدان نزدیخواست رو به ستره نماز بخواند، با

 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا
ا یا ستون یه ھرگاه فرد نمازگزار از چوب، کشود  یث دانسته مین حدیاز ا شرح:

شود و مناسب  یکد بدان خوب نزدیند، باک یره، به عنوان ستره استفاده میدرخت وغ
م در برابر آن یه مستقکش قرار دھد یا چپ خویراست  یه ستره را برابر ابروکاست 

 نباشد.

سوَدِ  )۱۲ـ ( ۷۸۳
َ
يُت رسوَل اهللا  ،وعن الِمقداِد بِن األ

َ
ال و ِ�ّ إىل ُعـوٍد،يَُصـ جقال: ما رأ

 جَ و َ�ُموٍد،
َّ
ـ ِبـه األيَمـِن لَـه ىلع حاجِ عَ ال شجرٍة إال �رَسِ

َ
رواه ْمداً. ، وال يَْصـُمُد هل َصـأو األ

 .)٢(أبوداود

از  یا ه رو به سترهکدم یرا ند ج امبرید: ھرگز پیگو س ) مقداد بن اسود۱۲( -۷۸۳
ا چپ یراست  یه آن را برابر ابروکنیل: چوب، ستون و درخت نماز بخواند، مگر ایقب

گرفت (چرا  یبرابر آن قرار نم م و راست دریداد، و ھرگز به صورت مستق یش قرار میخو
 ).دیگرد یپرستان م ه به بتیه در آن صورت، تشبک

 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

معـه و و�ُن يف باديٍة نلا، جقال: أتانا رسوُل اهللا  ،وعن الفضِل بِن عبَّاٍس  )۱۳ـ ( ۷۸۴
 عبَ ومحارٌة نلا و�بٌة تَ ٌة، �َّ يف صحراَء ليَس بَ� يديِْه ُسرتَ َص عبَّاٌس، فَ 

َ
ثَاِن ب� يديْه، فما بـاىل

هرواه أبو داود. ولِ بذلك.   .)٣(لنّسائي نحوُ

ه ما در چراگاه و کن حال ید: در ھمیگو ـ بـ ) فضل بن عباس ۱۳( -۷۸۴
در  ج امبریبه نزد ما آمدند. پ س »عباس«ھمراه با (پدرم)  ج امبریم، پیش بودیدشت خو

 .۷۴۸ح  ۲/۶۲نسایی  ،۶۵۵ح  ۱/۴۴۶ابوداود  -١
 .۶/۴مسنداحمد  ،۶۹۳ح  ۱/۴۴۵ابوداود  -٢
نقل کرده است،  ۷۵۳ح  ۲/۶۵نیز به ھمین معنی در سننش  نسایی ،۷۱۸ح  ۱/۴۵۹ ابوداود -٣

 .۱/۲۱۱مسنداحمد 

 

                                           



 ٥٢٣  ی ستره (نصب کردن و قرار دادن چیزی...) ) در باره۹کتاب الصلوة (باب (

گاھش قرار داشته باشد، نماز خواند در  سجده یدر جلو یا سترهه کصحراء بدون آن
(به عبور خر و  ج امبریردند و پک یم یباز ج امبریپ یه االغ و سگ ما، در جلوک یحال

 رد.کن یینمازش در صورت نگذاشتن ستره) توجه و اعتنا یسگ از جلو
 ].نموده استت یز بسان آن را رواین یرده و نسائکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

 ن وآب و چراگاه باشد.کمس یه داراکدشت و صحرا  :»بادية« شرح:
ل: یوانات (از قبیه گذشتن حکانگر آن است یث گذشته، بیز بسان احادیث نین حدیا

ا قطع ینمازگزار، در صورت نگذاشتن ستره، نماز را باطل و  یخر و سگ) از جلو
نه تنھا از  س عباس االغ و سگ فضل بنه کان شد یث بین حدیه در اکند، چرا ک ینم

ن یردند با اک یم یشان بازینماز ا یه در جلوکردند بلکعبور  ج امبرینماز پ یجلو
گر یه عبور خر و سگ و دکرد و به ھمه فھماند کن یبدان توجھ ج امبریوجود، پ

 شود.  یشدن آن نم نماز در صورت نگذاشتن ستره، باعث باطل یوانات از جلویح

ِ  ،وعن أيب سعيدٍ  )۱۴ـ ( ۷۸۵ ـالَة يشء، واْدَرؤوا قَطـال يَ : «جقال: قال رسوُل ا�َّ ُع الصَّ
 .)١(رواه أبو داود». م، فإنَّما هَو شيطانٌ َطعتُ ما استَ 

ردن زن، کل عبوری(از قب یزیفرمود: چ ج امبرید: پیگو س دی) ابوسع۱۴( -۷۸۵
د عبور یتوان یو تا مکند  نمی قطع) نماز را یو مجوس ی، نصرانیھودی، کاالغ، سگ، خو

را او یند زکنمازتان عبور  یه از جلوکد ید و اجازه ندھینکننده از جلو نمازتان را دفع ک
 طان است. یش

 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا
 ی، و... از جلویھودیزن،  ،واناتیه گذشتن حکآن است  ی ز نشانهیث نین حدیا

 شود. یشدن آن نم نماز باعث باطل

 .۷۱۹ح  ۱/۴۶۰ابوداود  -١

 

                                           





 

 

 

 سوم فصل

ِ قالْت: كُ  ،عن اع�شةَ  )۱۵ـ ( ۷۸۶ ِته. فـإذا رِْجالَي يف قِبلَ و نُت أناُم بَ� يَدْي رسوِل ا�َّ
َ بَْضُت رِْجـَ�َّ قَ َمَز�، �َ سجَد �َ  يَس فيهـا ما. قالـْت: وابُليـوُت يومئِـٍذ لَـَسـطتُهُ ، و�ذا قـاَم �
 .)١(متفقٌ عليه .مصابيحُ 

ده بودم و یخواب ج امبریپ یش روید: من در پیگو ـ لـ شه ی) عا۱۵( -۷۸۶
خواست  یه مکرو ھر گاه  نیشان قرار داشت. از ایا ی م در جھت قبله و سجدهیپاھا

 ج امبریردم. و چون پک یم را جمع میو من ھم پاھا داد یان مکند، مرا با دست تکسجده 
 ردم.ک یشان دراز میا ی م را در جھت قبله و سجدهیشد، باز پاھا یسجده بلند ماز 

 ھا چراغ نبود. د: در آن روزگار در خانهیگو ـ لـ شه یعا
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ت است: یانگر دو واقعیث بین حدیا شرح:
 شود. یاز لمس زن، وضو باطل نم -۱
ا قطع ینمازگزار، در صورت نگذاشتن ستره، نماز را باطل  یگذشتن زن از جلو -۲

 ند.ک ینم

ِ  ،وعن أيب هر�رةَ  )۱۶ـ ( ۷۸۷ م مـا هُل يف أْن ُم أحـُد�ُ علَـلو يَ : «ج قال: قاَل رسوُل ا�َّ
الِة، اكَن ألْن يُقِ ُمرَّ بَ� يَدي أخيه ُمعرَتِ �َ  يت َة اعٍم خـٌ� هل مـن اخلُطـَوِة الَـّائَ يَم مِ ضاً يف الصَّ

 .)٢(رواه ابنُ ماجةخَطا[ها]. 

نماز  یه از جلوکاز شما  یسکفرمود: آن  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۱۶( -۷۸۷
شده است، توقف  یب چه گناھکه مرتکدانست  یاگر مکند  می برادر مسلمانش عبور

 داد. یح مینمازگزار، ترج یگام از جلو یک ی صد سال را بر عبور به اندازه
 ].رده استکت یماجه روا را ابنث ین حدی[ا

ح  ۱/۱۰۲نسایی  ،۷۱۲ح  ۱/۴۵۷ابوداود  ،)۵۱۲-۲۷۲(ح  ۱/۳۶۸مسلم  ،۵۱۳ح  ۱/۵۸۸بخاری  -١
 .۶/۱۴۸مسنداحمد  ،۲ح  ۱/۱۱۷مؤطا مالک کتاب صالة اللیل  ،۱۶۸

 .۹۴۶ح  ۱/۳۰۴ابن ماجه  -٢
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ّ� ماذا عليه؛ لـاكَن َص ُم املارُّ بَ� يَدْي المُ علَ لو يَ  :قال ،وعن كعِب األحبارِ  )۱۷ـ ( ۷۸۸
 .)١(رواه مالكٌ  .رَّ بَ� يديْه. و� رواية: أهَوَن عليهمُ مْن أْن �َ  ]هل[أْن ُ�َسَف به خ�اً 

نمازگزار عبور  ی سجده یجلوه از ک یسکد: اگر یعب احبار گوک) ۱۷( -۷۸۸
ن را بر عبور یشده است، فرورفتن به دل زم یب چه گناه بزرگکدانست مرت یند، مک یم

 داد. یح مینمازگزار ترج یاز جلو
 یاو از عبور از جلو ین برایگر آمده است: فرورفتن در دل زمید یتیو در روا 

 تر است. نمازگزار آسان ی سجده
 ].رده استکت یروا کث را مالین حدی[ا

 نمازگزار است.  ی سجده یانگر حرمت عبور از جلویث باال، بیدو حد

ِ ل ،وعن ابِن عبَّاٍس  )۱۸ـ ( ۷۸۹ م إىل ُد�ُ ّ� أحَ إذا َص : «ج ما، قال: قاَل رسوُل ا�َّ
رتَ  ، واملـرأُة.زِ ـنماُر، واخلِ التَه احلِ ِة؛ فإنَّه يقَطُع َص غِ� السُّ ، واملجويِسُّ وجتْـِزىُء  �ُر، وايلهوديُّ
وا بَ� يَ عنه إذا مَ   .)٢(رواه أبو داود .»ٍة حبجرٍ  قَْذفَ يْه ىلَع دَ رُّ

از شما خواست  یکیفرمود: ھرگاه  ج امبرید: پیگو ـ بـ عباس  ) ابن۱۸( -۷۸۹
و زن، نمازش را قطع  ی، مجوسیھودی، که بدون ستره نماز بخواند، عبور خر، خوک
 ند.ک یم

به  ).، و.کزھا (خر، خوین چیه اک یوقتکند  می ازین بی و نمازگزار را از وجود ستره 
نند کش عبور یاز جلو )سه ذراع ی بًا به اندازهیبارانداختن سنگ(تقر یک ی فاصله

نمازگزار  یا زن از جلویو  یھودیا یو خر و  کاگر در صورت نگذاشتن ستره، خو یعنی(
ن صورت عبور یان نمازگزار وآنھا سه ذراع فاصله است، در ایه مک یردند، در حالکعبور 

سه ذراع، نمازگزار را از وجود  ی ن فاصلهیه ھمکند، بلک ینم نمازش را قطع زھاین چیا
  ).ندک یاز مین بی ستره
 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

آن را سه  سنگ. علماء، مقدار یکانداختن  ی به فاصله :»يلع قذفٍة حبجر« شرح:
 اند.  ذراع گفته

 .۳۵ح  ۱/۱۵۵مؤطا مالک کتاب قصر الصالة فی السفر  -١
 .۷۰۴ح  ۱/۴۵۳ابوداود  -٢

 

                                           



 ٥٢٧  ی ستره (نصب کردن و قرار دادن چیزی...) ) در باره۹کتاب الصلوة (باب (

بر  یگر مبنیث دیل، با احادین قبیاز ا یثیث و احادین حدیه اکم یقبًال گفت
 ، و... منسوخ ھستند. کنشدن نماز به خاطر عبور زن، االغ، سگ، خو باطل

ث آمده، قطع خشوع و یه در حدکه مقصود از قطع نماز کتوان گفت  یز میو ن
ه نماز کشود  یزھا، مانع از آن مین چیعبور ا یعنیخضوع و حضورقلب در نماز است. 

جاد یو ا یرکش فیرد. و موجبات تشویفرد مسلمان در حال تواضع و حضور دل انجام گ
 آورند.  یخلل در خشوع و خضوع در نماز را فراھم م

 ه مقصود از قطع نماز،کند، بلک یطل مه نماز را باکست ین نیقطع نماز ا یپس معنا 
 نقصان خشوع و خضوع و حضور قلب در نماز است.

 





 

 

 

 

 )۱۰باب (
 نماز یچگونگ 



 

 

 

 اول فصل

ِ جُ : أن رَ ]س[عن أيب هر�رة  )۱ـ ( ۷۹۰ ِ جـال ناحيـة ٌس يف ًال دخَل املسجَد ورسوُل ا�َّ
الُم، : «جلَّم عليه. فقاَل هل رسوُل اهللا سَ ّ�، ثمَّ جاَء فَ َص املسجِد، فَ  ، رِْجْع فَ إوعلَيَك السَّ َصـِلّ

، فإنََّك لم أالُم، وعليَك السَّ «لَّم. فقال: سَ َجَع فَصّ�، ثمَّ جاَء، فَ رَ فَ ». فإنََّك لم تَُصِلّ  رجْع فصِلّ
إذا قُمـَت إىل «! فقـال: ِلّمـ� يـا رسـوَل اهللابعَدها ـ: عَ فقال يف اثلاثلِة ـ أو يف اليت ». تُصِلّ 

الِة فأْسِبِغ الوُُض  ، ثمَّ َة، فَ قِبل الِقبلَ وَء، ثمَّ اْستَ الصَّ ْ َ معَك مـَن القـرآن، ثـمَّ إكرِبّ  بما تيرَسَّ
ْ
قَرأ

اجداً، ثـمَّ  سـنِئَّ طَمـ راكعاً، ثمَّ ارفع حىت �ستَوَي قائماً، ثمَّ اسُجْد حىت تَ نِئَّ طمَ اْركْع حىت تَ 
ــ ». ارفْع حىت تطمنئَّ جالساً، ثمَّ اسُجْد حىت تطمنئَّ ساجداً، ثمَّ ارفْع حىت تطمـنئَّ جالسـاً 

 .)١(متفقٌ عليه .ـ» هاوَي قائماً، ثمَّ افعْل ذلَك يف صالتَِك لُكِّ ثمَّ ارفْع حىت �ستَ «و� رواية: 

در  ج امبریپه ک یوارد مسجد شد در حال ید: مردیگو س رهی) ابوھر۱( -۷۹۰
 ج امبریاز مسجد نشسته بود. آن مرد نماز خواند و پس از آن جلو آمد و به پ یا گوشه
ن فرد، یه اکد یجواب سالم او را داد (و چون د» السالم یکعل«با  ج امبریرد. پکسالم 

ھا را  ھا و سجده وعکنه ریفاتحه را نخواند و با آرامش و طمأنی  سوره ینه و تأنیبا طمأن
ه تو کرا یاند، انجام نداده بود) فرمود: بازگرد و دوباره نماز بخوان، ز ان نمازکز اره اک

 . یا ھنوز نماز نخوانده
تر نماز گزارده بود، نماز خواند. سپس آمد و به  شیه پکگونه  آن مرد رفت و ھمان

 به او جواب داده و فرمود: برگرد نمازت را بخوان چون ج امبریرد. پکسالم  ج امبریپ
ا یسوم ــ  ی رار شد) آن مرد در مرحلهکن حالت تی(تا سه بار ا یا تو نماز نخوانده

بھتر از  یزی! (سوگند به خدا، چج خدا رسول یاد بده، ایچھارم ــ گفت: نماز را به من 
  !دانم) ین نمیا

ترمذی نیز به  ،۸۵۶ح  ۱/۵۳۴ابوداود  ،)۳۹۷ -۴۵(ح  ۱/۲۹۸مسلم  ،۷۵۷ح  ۲/۲۳۷بخاری  -١
ابن ماجه  ،۱۰۵۳ح  ۱/۱۹۳نسایی  ،نقل کرده است. ۳۰۳ح  ۲/۱۰۳ھمین معنی در سننش 

 .۲/۴۳۷مسنداحمد  ،۱۰۶۰ح  ۱/۳۳۶

                                           



 ٥٣١  ) چگونگی نماز)۱۰کتاب الصلوة (باب (

ر، سپس رو به یامل وضو بگک، خوب و ینماز بخوان یفرمود: ھرگاه خواست ج امبریپ
ن است بخوان. کت از خواندن قرآن ممیگاه آنچه برا بر) بگو، آنکر (الله ایبکقبله ت

رد یت گردد وآرام گکحر یوع بدنت بکه در ھنگام رکنیآور تا ا یوع را بجاکسپس ر
ت شود، پس از آن کحر یو قدت راست و ب یستیه خوب باکنیوع بلند شو تا اکگاه از ر آن

ستد، سپس سرت را از یت باز اکو بدنت از حر یریگ به سجده برو تا در سجده آرام 
 .یریه به حالت نشسته، آرام گکنیسجده بردار تا ا

ه خوب کنیدوم بلند شو تا ا ی گر آمده است: ــ پس از آن از سجدهید یتیـ و در روا
نمازت به  یھا عتکات را در تمام رین عملیت شود، و اکحر یو قدت راست و ب یستیبا

 اور. یاجراء در ب
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدیا[

ه در کسته است یانسان مسلمان، شا یه براکشود  یث دانسته مین حدیاز ا شرح:
ش را در یند و اندام بدن خوکت یرا رعا یو روحان یو خشوع قلب ینماز، خشوع جسمان

با اندام از نماز و خشوع و خضوع آن،  یباز ی لهیت باز نگاه دارد و بوسکنماز از حر
نزند و  کند و ھمچون خروس، نوکن طرف وآن طرف نگاه نیآسا به ا غافل نماند و روباه

ع یتشر أله خداوند که ھمانگونه کز نپردازد، بلیوع و سجده نکع و تند به ریسر یلیخ
اب و سنن و ط و لوازم وآدیان و حّد و حدود و شراکار یفرموده است، نماز را با تمام

باعث آمرزش گناھان و  یه نمازخواندن، تنھا در صورتکد چرا یفرائض و واجبات، ادا نما
ان وآداب و که انسان مسلمان آن را با شروط و ارکگردد  یھا م یدیشدن از پل کپا

 امل انجام دھد.که دارد به طور ک یحدود
د در یپردازد و با یگفتگو مبه  أله در نماز با خداوندکد بداند یو مسلمان نمازگزار با 

ان آن، حضور کاز ار ینکاز اوقات آن، و در ھر ر یات نماز، و در ھر وقتکاز حر یتکھر حر
ان نماز بپردازد؛ کگر اریوع و سجود و دکبه انجام ر ینه و تأنیقلب داشته باشد و با طمأن

ارغ شوند و از آن ه از نماز فکن باشد یھم و قصد آنان ا یه تمامک ین رو نمازگزارانیاز ا
ه کگونه نمازخواندن  نینند، اکبر دوش خود احساس  ینیابند وآن را بار سنگی ییرھا

امل و با خشوع و کوع و سجود آن به طور که رکنیابد و بدون ای یان میبسرعت پا
شود، مورد قبول درگاه خداوند  ین، تمام مکن وقت ممیمترکنه ادا گردد در یطمأن

 یکاه و تاریث آمده است، سیه در حدکت چنانیفکین یه نماز به اکبلمتعال نخواھد بود، 

 



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥٣٢

ما کالله  کعیض«شود:  یرود و به نمازگزار گفته م یآسمان باال م یبسو
 .»یدیه تو مرا تباه گردانکگونه  خداوند تو را تباه گرداند، ھمان».«یعتنیض

ِ  ،وعن اع�شةَ  )۲ـ ( ۷۹۱ َ  جقالْت: اكَن رسوُل ا�َّ ِ�، والِقراَءَة بـ الَة باتلكبِ ُح الصَّ فتِ ستَ �
ِ رِبّ العامل�َ ( �ْه؛ ول�ـْن بـَ� ذلـَك. . و�َن إذا ر�َع لم �ُشِخْص رأَسه، ولْم يَُص )احلمُد �َّ ِوّ

كوِع لْم �سـُجْد حـىت �سـتوَي قائمـاً. و�َن إذا رفـَع رأَسـه مـَن و�َن إذا رفَع رأَسه مِ  َن الرُّ
جدِة لم �سجْد حىت �ست   ر�عتَـ� وَي جالسـاً. و�َن يقـوُل يف لُكِّ السَّ

َ
فـُرُش َة. و�َن يَ يَّـحِ تلَّ أ

ـيطاِن، و�ـن� أْن يَ �َ و اليرُْسى، رِجلَهُ  َش فـرَتِ نِصُب رجلَه ايلُم�. و�َن ين� عْن ُ�ْقبَِة الشَّ
الَة بالتَّسلِ الرَّجُ  بُِع. و�َن �ِتُم الصَّ  .)١(رواه مسلميِم. ُل ذراَعيه افرِتاَش السَّ

، و )اهللا اكربر (یبکنماز را با ت ج خدا د: رسولیگو ـ لـ شه ی) عا۲( -۷۹۱

رفت، سرش را نه  یوع مکبه ر یرد و وقتک یشروع م »احلمد هللا رب العامل�«قرائت را با 
داد، و ھرگاه سرش را از  یوسط قرار م یه در حدکند، بلکاف یر میرد و نه به زک یبلند م

شد، به سجده  یت نمکحر یه قدش خوب راست و بک یداشت تا وقت یوع بر مکر
ه بحالت نشسته، آرام ک یداشت تا وقت یرفت، و چون سرش را از سجده برم ینم
خواند و در  یم» اتیالتح«عت کرھردو  رفت و بعد از یدوم نم ی گرفت، به سجده ینم

ودن ن و با رو به قبله نمیزم یراستش را (رو یچپ را پھن و پا یپا» تشھد«موقع 
ز از یرد و نک یم ینھ» طانیش ی عقبه«رد و از نشستن مانندک یانگشتان آن) نصب م

ن بگذارد بسان درندگان یش را بر زمیدست خو یه نمازگزار در حال سجد، دو بازوکنیا
نماز را  ج امبریفرمود، و پ یشند، نھک یده و دراز مین گسترانیخود را بر زم یه بازوک

 رساند.  یان میپا») رمحةاهللاو السالم علي�م«م (با گفتن یبا تسل
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

ند و دو ساق پا را راست یه شخص بر باسن بنشکاست  یحالت»: عقبة الشيطان«
 بدارد و دو دست را پشت سر گذارد.

: قــال يف �َ  ،وعــن أيب مُحَيــٍد الســاِعدِيّ  )۳ـ ( ۷۹۲ ِ أنــا َفــٍر مــْن أصــحاِب رســوِل ا�َّ
َ جَ أيتُه إذا كَ : رَ جالِة رسوِل اهللا َص م لِ ُظ�ُ أحفَ  َن نِْكبَيه، و�ذا ر�َع أْم�َ َل يديْه ِحذاَء مَ عَ ربَّ

 .۶/۱۹۴، مسنداحمد ۷۸۳ح  ۱/۴۹۴)، ابوداود ۴۹۸ – ۲۴۰ح ( ۱/۳۵۷ مسلم -١

 

                                           



 ٥٣٣  ) چگونگی نماز)۱۰کتاب الصلوة (باب (

 َ�َقـاٍر ماكنـه، فـإذا وَد لُكُّ ُعـوى حىت �َ ستَ إ ظهَره، فإذا رفَع رأَسه تَيه، ثمَّ َهرَصَ يديه ِمن ُركبَ 
َل بأطراِف أصابِع رجلَيه الِقبْلـَة، فـإذا قبَ واستَ ضُهما، ٍش وال قابِ ه غَ� ُمفرَتِ يدَ َع يَ َض سجَد وَ 

َس يف الر�عِة اآلِخَرِة لَ َصَب ايلُم�، فإذا جَ جِله اليرُسى ونَ تَِ� جلَس ىلع رِ كعَ جلَس يف الرَّ 
َم رجلَه اليرُسى ونصَب األخرى،  .)١(رواه البخاريّ  .قَعَد ىلع َمْقَعَدتِهو قدَّ

گفت: من  ج امبریاران پیاز  یجمعدر حضور  س ید ساعدی) ابوحم۳( -۷۹۲
 ج امبریشتر به خاطر دارم. پیشما ب ی را از ھمه ج خدا نماز رسول یت و چگونگیفکی

خود را برابر  یھا شروع نماز) گفت، دست یبر براکر (الله ایبکه چون تکدم یرا د
م گرفت، کش را با دو دستش محیخو یوع رفت، دو زانوکبه ر ید و وقتیھا رسان شانه

وع باال کرد و ھموار ساخت، و چون سرش را از رکش را خوب خم یسپس پشت خو
 خود قرار گرفت. یپشت در جا یھا از مھرهھریک  هکستاد یآورد، چنان راست ا

ه کنیگذاشت بدون ا ین میزم یش را رویھا رفت، دست یه به سجده مک یو وقت 
ش را به جلو برده و یدست خوھردو  هکند (بلکا به پھلوھا جمع ین پھن یآنھا را بر زم

ن و یخود را از زم یبازوھردو  داد و یبرابر با صورت خود، در سمت راست و چپ قرار م
 رد.ک یش را رو به قبله میانگشتان پا کداشت) و نو یاز پھلوھا دور م

راستش را  ینشست و پا یچپش م یپا ینشست، رو یعت دوم مکبعد از ر یو وقت 
عت آخر کدر ر یند) و وقتیگو یم» افتراش ی جلسه« ه آن راکرد (ک ینصب م

 یرد و روک یراستش را نصب م یبرد و پا یراستش م یر پایچپ را ز ینشست، پا یم
  ).ندیگو یم» کتَورُّ «ه آن را کنشست ( یمنگاھش مینش

 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

 پشت  یھا مھره»: فقار«رد کخم  »:هرص« برابر :»حذاء«

ح  ۱/۴۶۷ث را در سنننش ین حدیا یادتیر و زییتغ کیز با اندیابوداود ن ،۸۲۸ح  ۲/۳۰۵ یبخار -١
 رده است.کنقل ۷۳۰
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ِ  ،بوعن ابِن عمَر  )۴ـ ( ۷۹۳ نِكبَيْـه إذا اكَن يرفـُع يديـه َحـْذَو مَ  ج أنَّ رسوَل ا�َّ
 ِ َ ل الَة، و�ذا كربَّ ُكوِع، و�ذا رفَع رأَسه مَن الر�وِع رفَعهُ افتَتََح الصَّ َسـِمَع «ما كذلَك، وقـال: لرُّ

َده، ر�َّنا لَك احلَْمدُ  ُ ملْن مَحِ جود. و�َن ال يفعُل ذلَك يف ». ا�َّ  .)١(متفقٌ عليهالسُّ

رد، ک یشروع به نماز م یوقت ج امبرید: پیگو ـ بـ ) ابن عمر۴( -۷۹۳
ز یوع نکر یرگفتن برایبکرد و ھنگام تک یش بلند میھا ش را تا مقابل شانهیھا دست
ش را تا مقابل یھا خاست، دست یوع بر مکه از رک ینمود و وقت یش را بلند میھا دست

، و به ھنگام »سمع اهللا ملن محده، ر�نا لك احلمد«گفت:  یرد و مک یش بلند میھا شانه
 رد. ک یھا را بلند نم سجده رفتن و برخاستن از آن، دست

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ف که ک یرد به نحوک یاش بلند م شانهھردو  ش را تا مقابلیھا دست »:حذومنكبيه«
ھا،  گوش یسر انگشتان بلندش، در برابر قسمت باالدو دست در مقابل دوشانه و 

 گرفت. یش قرار میھا ن گوشیوتاھش، در برابر قسمت پائکوانگشتان 

َ وَرَ�َع يَ  :وعن نافع )۵ـ ( ۷۹۴ الِة كربَّ يْـِه، و�ذا َرَ�ـَع دَ أنَّ ابن عمر اكن إذا َدخَل يف الصَّ
ُ لَمْن مِحَدُه؛مِ َرفَع يديِْه، و�ذا قال: سَ  كَعتَ� رفع يديْه. َع ا�َّ َرفَـع و َرفع يديْه، و�ذا قاَم من الرَّ

 .  .)٢(رواهُ البخاريذلك ابُن عمر إىل انليِبّ

شروع به نماز  یوقت ـ بـ ه گفت: ابن عمرکت است ی) از نافع روا۵( -۷۹۴
رفت،  یوع مکه به رک یرد و وقتک یش را بلند میھا گفت و دست یم» برکالله ا«رد، ک یم

ش یھا ز دستیگفت، ن یم» سمع اهللا ملن محده«ه ک یرد. و وقتک یرا بلند مش یھا دست
ش را یھا شد، دست یعت سوم) بلند مکر یعت (براکه از دو رک یرد و وقتک یرا بلند م

 نسبت داده است. ج امبریث را به پین حدیا ـ بـ رد، وابن عمر ک یبلند م
 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

ح  ۲/۳۵ترمذی  ،۷۲۲ح  ۱/۴۶۳ابوداود  )۲۲۳۹۰ح ( ۱/۲۹۲مسلم  ،۷۳۵ح  ۲/۲۱۸بخاری  -١
مؤطا مالک کتاب  ،۲۵۰ح  ۱/۳۱۶دارمی  ،۸۵۸ح  ۱/۲۷۹ابن ماجه  ،۸۷۸ح  ۲/۱۲۲نسایی  ،۲۵۵

 .۱۶ح ۱/۷۵الصالة 
 .۷۳۹ح  ۲/۲۲۲بخاری  -٢

 

                                           



 ٥٣٥  ) چگونگی نماز)۱۰کتاب الصلوة (باب (

َ َرفـَع يَديْـه حـىت  جقال: اكَن رسوُل اهللا  ،وعن مالِك بِن احلَُو�ْرِث )۶ـ ( ۷۹۵ إذا كـربَّ
ُ لَمْن مِحَده؛ فَعَل مثـَل ذلـك.  كوِع فقال: سمَع ا�َّ ُذَ�يْه، و�ذا َرفَع رأَسُه من الرُّ

ُ
ُ�اذَي بهما أ

ُذَ�يْه
ُ
قٌ عليه .و� رواية: حىت ُ�اذَي بهما فُروَع أ  .)١(متفَ

شروع  یخواند و برا یھرگاه نماز م ج امبرید: پیگو س رثیبن حو کل) ما۶( -۷۹۵
رد، و ک یش بلند میھا ش را تا مقابل گوشیھا گفت، دست یبر) مکر(الله ایبکنماز، ت

ن یز ھمیگفت ن یم» سمع الله لمن حمده«رد و ک یوع بلند مکه سرش را از رک یوقت
و در  ).ردک یش بلند میھا گوش ش را تا مقابلیھا دست یعنیداد ( یار را انجام مک

نار که آنھا را در ک یبرد بطور یش را باال میھا دست ج امبریآمده است: پ یتیروا
 داد.  یش قرار میھا گوش
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ىت ْض َحـنهَ ، فإذا اكن يف ِوتٍْر من صالته لم يَـ�ِّ يَُص  ج أنه رأى انليبَّ  ،وعنه )۷ـ ( ۷۹۶
 .)٢(رواه البخاري .قاِعداً  �َْستَوَي 

ه نماز کدم یرا د ج امبریه گفت: پکت است یروا س رثیبن حو ک) از مال۷( -۷۹۶
عت اول و سوم) تا به صورت کعات فرد نمازش (مانند رکخواند و ھنگام خواندن ر یم
عت کدوم، در ر ی لحظه پس از سجده یک یبرا یعنیشد ( ینشست، بلند نم یامل نمک

  ).نشست یاول و سوم م
  ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

الة، َكـرفَع يديْه حَ� َدخَ  ج أنُه رأى انليبَّ  :وعن وائِل بن ُحْجرٍ  )۸ـ ( ۷۹۷ َ َل يف الصَّ ربَّ
خـَرَج يَديـه مـَدُه ايلُْم� ىلع اليرُسى، فلما أراَد أْن يَرَ�ـَع يَ َف بثَْو�ِه، ثمَّ وََض ُ�مَّ اتَلحَ 

َ
َن َع أ

َ فَ اثلَّوِب، ثمَّ َرفَعهُ  ُ ملْن مَحَده«َع، فلما قاَل: �َ رَ ما َو�ربَّ َجد، سـجَد َرفَع يديه، فلما سَ » سمَع ا�َّ
يْهبَ� كَ   .)٣(رواه مسلم ،فَّ

ح  ۱/۲۷۹ابن ماجه  ،۸۸۰ح  ۲/۱۲۲نسایی  ،)۳۹۱-۲۵(ح  ۱/۲۹۳مسلم  ،۷۳۷ح  ۲/۲۱۹بخاری  -١
 .۳/۴۳۶مسنداحمد  ،۱۲۵۱ح  ۱/۳۱۷دارمی  ،۸۵۹

 .۱۱۵۲ح  ۲/۲۳۴نسایی  ،۲۵۷ح  ۲/۷۹ترمذی  ،۸۴۴ح  ۱/۵۲۷ابوداود  ،۵۲۳ح  ۲/۳۰۲بخاری  -٢
 .)۴۰۱-۵۴(ح  ۱/۳۰۱مسلم  -٣
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ه چون کدم یرا د ج امبریه گفت: پکت است یروا س ) از وائل بن حجر۸( -۷۹۷

رد و ک) بلند تكبرية االحرامگفتن (ش را ھنگام یھا ند، دستکخواست نمازش را شروع 
د، یچیش را به جامه خود پیخو یھا گفت، سپس (به علت سرما) دست» برکالله ا«

وع برود، کخواست به ر یآنگاه دست راستش را بر دست چپ قرار داد و وقت

وع کگفت و به ر» اهللا اكرب«رده وکرون آورد وآنھا را بلند یب ی ش را از جامهیھا دست

رد و ھرگاه به سجده کگفت، باز ھم دستانش را بلند » سمع اهللا ملن محده«ن و چو رفت.
ف دستش سجده کان دو یم یعنیداد،  یف دستش قرار مکن دو یرفت، سرش را ب یم
 رد. ک یم

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

مه، دستانش را از یر تحریبکدر وقت گفتن ت ج امبریپ یعنی»: اتلحف بثو�ه« شرح:
ن یر فارغ گشت، دوباره دستانش را در آستیبکرون آورد و چون از گفتن تین بیآست

 ج امبریه پکرد و دست راستش را بر دست چپش گذاشت. و احتمال دارد کداخل 
 ده باشد.یچیبعلت سرما، دستانش را در جامه پ

َد ايلُمـ� الرَُّجـُل ايلَـَع َض اكَن انلاُس يُْؤَمروَن أْن يَ  :قال ،وعن سهِل بِن سعدٍ  )۹ـ ( ۷۹۸
الة ىلع ِذراِعهِ   .)١(رواه البخاري .اليرُسى يف الصَّ

شد تا شخص در نماز،  ید: به مردم فرمان داده میگو س ) سھل بن سعد۹( -۷۹۸
 ش را بر دست چپش بگذارد. یدست راست خو

 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

 دست.  یانیآرنج شخص تا سر انگشت م ی فاصله :»ذراع«

ـالِة يَُ�ـ جقال: اكَن رسوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۱۰ـ ( ۷۹۹ ُ حـَ� إذا قاَم إىل الصَّ رِبّ
ُ حَ� يَ يقوُم، ثمَّ يُ�َ  َده«، ثمَّ يقول: عُ ر�َ رِبّ ُ لِمْن مَحِ بَه من الر�عِة، ثمَّ ر�َ حَ� يَ » َسِمَع ا�َّ

ْ
ُع ُصل

ُع رأَسـه، ثـم رَ�ـيَُ�رِبّ حَ� يهوي، ثم يَُ�ـرِبّ حـَ� يَ  ثمَّ » َر�َّنا لَك احلَْمد«يقوُل وهو قائٌم: 

 .۴۷ح  ۱/۱۵۹السفر  یتاب قصر الصالة فک کمؤطا مال ،۷۴۰ح  ۲/۲۲۴ بخاری -١

 

                                           



 ٥٣٧  ) چگونگی نماز)۱۰کتاب الصلوة (باب (

ُ يُ�َ  ُ  رِبّ ـالِة لُكِّ  حَ� �َسُجُد، ثمَّ يُ�رِبّ هـا حـىت حَ� يرفـُع رأَسـه، ثـمَّ يفعـُل ذلـك يف الصَّ
ُ قِض يَ   .)١(متفقٌ عليه .وسحَ� يقوُم من اثلنتِ� بعَد اجلُلُ  يَها، وُ��رِبّ

خواست نماز بخواند،  یه مک یوقت ج امبرید: پیگو س رهیابوھر )۱۰( -۷۹۹

» اهللا اكرب«رفت  یوع مکبه ر یسپس وقت» اهللا اكرب«فرمود:  یستاد، میا یه مک یھنگام

راست  یو وقت» سمع اهللا ملن محده«فرمود:  یوع مکگفت، و ھنگام بلندشدن از ر یم

آمد،  یاول فرود م ی سجده یبرا یسپس وقت» ر�نا لك احلمد«فرمود:  یستاد، میا یم

اهللا «فرمود:  یرد، مک یاول بلند م ی سرش را از سجده یو وقت» اهللا اكرب«فرمود:  یم
سرش را بلند  یو وقت» اهللا اكرب«فرمود  یرفت، م یدوم م ی به سجده یو وقت» اكرب

 یعنیداد ( یان نمازش انجام میار را تا پاکن یسپس ا» اهللا اكرب«فرمود:  یرد، مک یم
در نماز، و  یآمدن و بلندشدن نییرد و در ھر پاک یرار مکعات نماز تکرھا را در تمام ریبکت

پس از تشھد اول،  ج امبریگفت) و پ یر میبکگر، تین دکبه ر ینکدر ھر انتقال از ر

 گفت.  ی) ماهللا اكربر (یبکز تیعت سوم نکھنگام بلندشدن به ر
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

در  یشدن آمدن و بلند نییه در ھر پاکقت است ین حقیانگر ایث بین حدیا شرح:
وع کگفته شود بجز ر )برکر (الله ایبکد تیگر، باین دکبه ر ینکنماز، و در ھر انتقال از ر

 شود. یدر آن گفته م» سمع اهللا ملن محده ر�نا لك احلمد«ر، یبکت یه به جاک

الِة ُطوُل الُقنُ أفَض « :جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،وعن جابرٍ  )۱۱ـ ( ۸۰۰ رواه  .»وِت ُل الصَّ

 .)٢(مسلم

است  ین نماز، نمازین و برتریفرمود: بھتر ج امبرید: پیگو س جابر )۱۱ـ ( ۸۰۰
 برخودار باشد. یشتریه از خشوع و خضوع بک

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا
 است: ین معنیچند یدارا» قنوت«در شرع مقدس اسالم،  شرح:

 .۲/۴۵۴، مسنداحمد ۱۱۵۰ح  ۲/۲۳۳نسایی  ،)۳۹۲-۲۸(ح  ۱/۲۹۳مسلم  ،۷۱۹ح  ۲/۲۷۲بخاری  -١
مسنداحمد  ،۱۴۲۱ح  ۱/۴۵۶ابن ماجه  ،۳۸۷ح  ۲/۲۲۹ترمذی  ،)۷۵۶ -۱۶۴(ح  ۱/۵۲۰مسلم  -٢

۳/۳۰۲. 
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ام ک، احینبو یھا م وآموزهی، تعالین الھیردن از اوامر و فرامک و اطاعت یرویپ -۱
 .یقرآن یھا ھا و سفارش هی، و توصیو دستورات شرع

 خشوع وخضوع.  -۲
  وت.کس -۳
  .امیق -۴
  قرائت. -۵
 ام، ھمراه با خشوع وخضوع.یر خدا در حال قکذ -۶

فه یث مطابق با مذھب امام ابوحنیحدن یم، ایریبگ» امیق« یرا به معنا» قنوت«اگر 
 د: یفرما یه مکاست 
 .»سجده در نماز بھتر است یاز دراز امیق یدراز«

 ج امبریث پیه مفھوم حدکرد و گفت: کن جمع ین اقوال را چنیشود تمام ا یو البته م
د و در ھنگام یستیتمام با یتان به خشوع و فروتن یمؤمنان! در نمازھا یه اکن است یا

ه قلب را از حضور باز کا یمشاغل دن ی ذھنتان را از ھمه ی ال خانهینماز، خ یادا
ر آن از ید، نه به غیمشغول باش ألاد خداوندیر و کد و فقط به ذینک یدارد، خال یم
آنچه شرع  و دعا و مناجات با حق، بر طبق یات قرآنیگر و به جز آیار دکار و اذکاف

 د. یدر نماز نگوئ یگرینموده است، سخن د یزیر مقدس اسالم در نمازھا برنامه
خشوع و خضوع «تر را ھمان  راجح ی، معناینظران اسالم از علماء و صاحب یو برخ

ن نماز از نظر ین و برتریند: بھتریگو یدانند و م یم» و تواضع و حضور قلب در نماز
ه از لحاظ خشوع و خضوع و تواضع و حضور قلب و کاست  یت، ھمان نمازیفکی

 ده باشد.یرس یبه حّد اعل یو قلب یوع جسمانخش
شمارد وآنان را  یمؤمنان را بر م یھا یژگی، اوصاف و وألخداوند یچنانچه وقت

 د:یفرما یگذارد و م ینماز م یز، انگشت روید، قبل از ھرچیستا یم
 »اند. شان خاشعیه در نمازھاکھستند  یسانکآنھا « 

مؤمنان  ی گر را نشانهید ییھا ا الفاظ و واژهی، و »ي صلوة اقامه« ألنجا خداوند یدر ا
ن یشمارد و به ا یآنان م یھا یژگیه خشوع وخضوع در نماز را از وکشمارد، بل ینم

ه به کست بلیروح و فاقد معنا ن یب یاتکه نماز آنھا الفاظ و حرککند  می طرف اشاره
ر او جدا یه از غکشود  یدا میھنگام نماز، آنچنان حالت توجه به پروردگار در آنان پ

از با پروردگار یر و حضور و راز و نکوندند و چنان غرق حالت تفیپ یگردند و به او م یم
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نند در برابر یب یم یا گذارد و خود را ذره یه بر تمام ذرات وجودشان اثر مکشوند  یم
 ران.یکب یانوسیدر برابر اق یا ان و قطرهیپا یب یوجود

و  یت انسانیو ترب یاست از خودساز یاو درس یدام براک، ھر ین نمازیلحظات چن
 ب روح و جان.یتھذ یاست برا یا لهیوس

 





 

 

 

 دوم فصل

ـاِعدي )۱۲ـ ( ۸۰۱ : أنـا ج ِة مـن أصـحاب انلـيبرَشـقـاَل يف عَ  ،وعن أيب مُحَيٍْد السَّ
علَُم�ُ 

َ
الِة رفَع يَديْه أ. قالوا: فَ جم بصالِة رسوِل اهللا أ عرِْض قال: اكَن انليب إذا قاَم إىل الصَّ

، ثمَّ يُ َي بهما مَ حىت ُ�اذِ 
ُ
، ثم يقرأ ُ ُ و�َ �َ نِكبَيْه ثمَّ ي�رِبّ مـا َي بِهِ ُع يديـه حـىت ُ�ـاذِ رَ�ـرِبّ

ُع ر�َ أَسه وال ُ�ْقِنُع، ثمَّ يَ ِدُل فال يَُصيِبّ رَ عتَ يَ  ، ثمَّ يْهِ تَ  ُركبَ ىلَع  تَيهِ ُع راحَ َض ُع و�َ ر�َ يه، ثمَّ يَ نِكبَ مَ 
َدهَسمِ «رأَسه فيقوُل:  ُ ملْن مَحِ ِدًال، ثـمَّ ي بِهمـا منِكبيـه ُمعتَـُع يديه حىت ُ�ـاذِ ر�َ ثمَّ يَ » َع ا�َّ

ُ أ�ربُ «يقوُل:  أصـابَِع ُح فـتَ ، و�َ يُجايف يديه عْن َجنْبَيـهِ ، ثمَّ َ�ْهوي إىل األرض ساِجداً، �َ »ا�َّ
ظٍم يف  عَ ِدُل حىت يرِجَع لُكُّ عتَ ْقُعَد عليها، ثمَّ يَ يَ  رِْجلَه اليرُْسى �َ يْه، ثمَّ يرفُع رأَسه وَ�ثِْ� رِْجلَ 

ُ أ�ـربُ «موضِعه ُمعتِدًال، ثمَّ �سجُد، ثمَّ يقوُل:  قُعـُد يَ َ�ثْـ� رجلَـه اليرُسـى �َ و �رفـعُ و ،»ا�َّ
ه، ثمَّ ينهُض، ثمَّ يصـنُع يف الر�عـِة اثلانيـِة عِ عظٍم إىل موِض  رِجَع لُكُّ ِدُل حىت يَ عليها، ثمَّ يعتَ 

َ ورفَع يده حىت ُ�اذِ مثَل ذلَك، ثمَّ إذا قاَم مَن الرَّ  َ عنـَد ي بِهما مَ كعتَِ� كربَّ نِكبيْه كما كـربَّ
الِة، ثمَّ يصنُع ذلَك يف بَ إ سـليُم فيهـا التَّ ُة اليت جدَ يَِّة صالتِه، حىت إذا اكنِت السَّ قِ فِتتاِح الصَّ

َر رِ  ه األ�رِس، ثمَّ سـلَّم. قـالوا: صـدقَت، هكـذا اكَن ْجلَه اليرُسى، وقعَد ُمتَ أخَّ  ىلع ِشِقّ
ً
َوِرّاك

رواه أبو داود، وادلارّ�. وروى الرتمذيُّ وابُن ماجـة معنـاه. وقـال الرتمـذّي: هـذا  .ِ�ّ يَُص 
َع يديـه ىلع َضـوَ يد: ثمَّ ر�َع فَ حديٌث حسٌن صحيح. و� رواية أليب داود مْن حديِث أيب مُح 

اُهما عْن جَ لَ ٌض عَ ك�نَّه قابِ  يْهِ تَ ُركبَ  ، وقال: ثمَّ سجَد فأم�َن أنَفه يهِ نْبَ يِهما، وَوتََّر يديه فنحَّ
يه وضعو نبَيه،يديه عْن جَ  يحَّ تَه األرَض، ونَ بهَ وجِ  ِخَذيه غَ� َج بَ� فَ رَّ نِكبيْه، وفَ َحْذَو مَ  َكفَّ

، ثَمّ جلَس، فَـرَ ِخَذيه حىت فَ ىلع يشٍء من فَ طنَه ٍل بَ حامِ 
َ
جلَـه اليرُسـى، وأقبـَل َش رِ رَتَ ا�ْ غ

 اليرُسـى ىلع رُ  هِ فِّ ايلُم�، و�َ  ِتهِ كبَ ه ايلُم� ىلع رُ فَّ ِته، ووضَع كَ بلَ ْدِر ايلُم� ىلع قِ َص بِ 
ْ
ِتـه بَ ك

كعتَِ� قعـَد ىلع قعَد يف الـرَّ ابَة ـ. و� أخرى هل: و�ذا بَّ ه ـ يع� السَّ يعَ صبَ اَ اليرسى، وأشاَر بِ 
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رسـى إىل األرض ِة أفىْض بَوِرِ�ـه اليُ عَ ابِ َب ايلُم�. و�ذا اكَن يف الرَّ َص اليرسى، ونَ  ِمهِ دَ بَطِن قَ 
 .)١(ٍة واحَدةيْه مْن ناِحيَ َدمَ وأخرَج قَ 
گفت: من  ج امبریاران پیدر حضور ده تن از  س ید ساعدی) ابوُحم۱۲( -۸۰۱

گاهیداناتر ھستم. گفتند:  ج خدا نماز رسول یت و چگونگیفکین شما نسبت به یتر ن وآ
 ان ساز.یار و نماکما آش یرا برا ج امبرینماز پ یت و چگونگیفکیپس 

ش را تا مقابل یھا خواست نماز بخواند، دست یه مک یوقت ج امبرید گفت: پیابوحم
ش و سر یھا ش در مقابل شانهیھا ف دستکه ک یرد (به نحوک یش بلند میھا شانه

وتاھش در برابر قسمت کش و انگشتان یھا گوش یانگشتان بلندش در برابر قسمت باال

گفت، و شروع به قرائت  ی) ماهللا اكربر (یبکگرفت) سپس ت یش قرار میھا ن گوشیپائ
وع کرد و به رک یش بلند میھا ش را تا مقابل شانهیھا ر گفته و دستیبکرد، آنگاه تک یم
نه را یداد، سپس اعتدال و طمأن یش قرار میدو زانو یرا رو ف دستشکرفت و دو  یم

ه کرد (بلک یند و نه بلند مکاف یر مینه به ز ه سرش راکنگونه یرد اک یت میوع رعاکدر ر

سمع اهللا «فرمود:  یرد و مک یوع بلند مکآنگاه سرش را از ر ).داد یوسط قرار م یدر حد
ش بلند یھا امل تا مقابل شانهک ی نهیش را با اعتدال و طمأنیھا و دست» ملن محده

رفت و  یآمد و به سجده م ین فرود میگفت و رو به زم یم» اهللا اكرب«رد پس از آن ک یم
ش را از ھم باز (و رو به قبله) یرد و انگشتان پاھاک یش دور میدو دستش را از دو پھلو

 رد. ک یم
نمود و بر آن  یم چپش را پھن یرد و پاک یاول بلند م ی سپس سرش را از سجده

 هکنیرد تا اک یت مینه را رعایاستراحت، اعتدال و طمأن ی نشست، آنگاه در جلسه یم
 گرفت. یخود قرار م یبدن، در جا یھا از استخوانھریک 

و سرش را از » اهللا اكرب«فرمود:  یآورد و م یم یرا به جا دوم ی سجده سپس
ن ینشست، و در ا ینمود و برآن م یچپش را پھن م یرد و پاک یدوم بلند م ی سجده

بدن، در  یھا از استخوان یکنمود تا ھر یت مینه را رعایمال اعتدال و طمأنکنشستن، 

ح  ۲/۱۰۵در سننش  ین معنیز به ھمین یترمذ ،۱۳۵۶ح  ۱/۳۶۱ یدارم ،۷۳۰ح ۱/۴۶۸ابوداود  -١
ت اول را در یو ابوداود روا ۵/۴۲۴مسنداحمد  ،۱۰۶۱ح  ۱/۳۳۷ابن ماجه  ،رده استکنقل  ۳۰۴

 رده است.کت یروا ۴۶۸ح ۱/۴۶۹را در  ت دومیو روا ۷۳۴ح  ۱/۴۷۱
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عت کدوم در ر ی لحظه پس از سجده یک یبرا ج امبریپ یعنیرد (یخود قرار بگ یجا
ن یز ھمیعت دوم نکشد و در ر یعت دوم بلند مکر ینشست) سپس برا یاول و سوم، م

 نمود.  یرار مکات را تیعمل

گفت و  یم» اهللا اكرب«عت سوم ک(و پس از تشھد اول) ھنگام بلندشدن به ر
ر یبکشروع نماز ت یه براکرد ھمانگونه ک یش بلند میھا دستانش را تا مقابل شانه

نماز  یھا عتکارھا را در تمام رکات و ین عملیرد) و اک یگفت (و دستانش را بلند م یم
ر یدر تشھد اخ» کمتوّر «د بصورت یرس یعت آخر مکه به رک یوقتداد و  یانجام م

رد و بر باسن خود در ک یرون میراست ب یر پایش را از زیچپ خو یپا یعنینشست  یم
 گفت. ینشست و آنگاه سالم نماز م یسمت چپ م

 یه تو گفتکن ین چنیا ج امبری! پیگفتند: راست گفت س دیبه ابوحم ش صحابه
 خواند.  ینماز م
ن یز به ھمیماجه ن و ابن یاند و ترمذ ردهکت یروا یث را ابوداود و دارمین حدی[ا

 ].ح استیو صح ث حسنیگفته: حد یاند و ترمذ ردهکت یمعنا روا
  :ه گفتککند  می نقل س دیگر، ابوداود از ابوحمید یتیو در روا

داد  یش قرار میدو زانو یرفت و دو دستش را رو یوع مکبه ر ج امبریسپس پ«
رد. آنگاه ک یش دور میه آنھا را گرفته باشد، و دو دستش را خم و از دو پھلوکنیمانند ا

نھاد و در سجده،  ین میم و استوار بر زمکاش را مح یشانیو پ ینیرفت و ب یبه سجده م
ان یداد و تا پا یش قرار میھا برابر شانه و آنھا را نمود یش دور میدو دستش را از دو پھلو

 نمود. یش دور میم خوکش را از شیھا رانسجده، 
چپش را پھن  ینشست، پا یتشھد) م یشد (و برا یه از سجده فارغ مکآنگاه 

ن پا را یرد) و انگشتان اک ین نصب میبر زم یراستش را به حالت عمود یرد و (پاک یم
 یف دست چپش را روکران راستش و  یف دست راستش را روکرد وک یرو به قبله م

شت سبابه رد) و با انگک یداد (و انگشتان دست راستش را مشت م یقرار م ران چپش
 .»ردک یبطرف قبله اشاره م

 ن آمده است:یگر از ابوداود، چنید یتیو در روا
چپش را  ینشست (پا یتشھد اول م یعت دوم براکان ریبعد از پا ج امبریو ھرگاه پ«

بر  یراستش را (به حالت عمود ینشست و پا یف آن مکرد و با آرامش) بر ک یپھن م
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نشست،  یم )تشھد یعت آخر، براکعت چھارم (در رکدر ر یرد و وقتک ین) نصب میزم
چسباند و بر آن  ین میه باسن چپش را به زمکن طور ینشست، ا یم کبه صورت تور

  .»آورد یرون می(سمت راست) ب یش را از سمتیپاھردو  نشست، و یم

ن یزم یسرش را بسو»: اليصيّب رأسه« داد. یھا قرار م برابر و مقابل شانه »:�اذي«

 رد. ک یسرش را بلند نم »:ال يقنع«اورد. یرد و فرود نکخم ن

و «رد. کش را خم و پھن یپا »:يث� رجله«ن فرود آمد. یزم یبسو »:يهوي إيل االرض«
 
ً
 یه پاکن طور یند؛ ایون نشستن را گیبر سر :»تورّك«ن نشست. یبر سر »:قعد متور�

 ند. یند و بر باسن خود در سمت چپ بنشکرون یراست ب یر پایش را از زیچپ خو

دو دستش را از دو  :»�اهما عن جنبيه«رد. کش را خم یھا دست »:وتر يديه«
 ش دور نمود. یپھلو

ـالِة رفـَع يديْـه  ج�نَّه أبرَص انليبَّ  :وعن وائِِل بِن ُحْجرٍ  )۱۳ـ ( ۸۰۲ ح� قـاَم إىل الصَّ
َ بَ نكَ ياِل مَ تا حِبِ حىت اكنَ  عُ رفَـيف روايـة لـه: يَ و رواه أبوداود. .يِه، وحاذى إبْهاَميه أذنَيه، ثمَّ كربَّ

ةِ أذنَيه يه إىل شحمَ امَ  .)١(إهبْ

ت نماز را بجا یدم ھرگاه نیرا د ج امبرید: پیگوس  ) وائل بن حجر۱۳( -۸۰۲
در دستش ھردو  فک یعنیرد (ک یاش بلند م شانهھردو  ش را تا مقابلیھا آورد دست یم

ش یھا ) و انگشتان ابھامش را در برابر قسمت گوشگرفت یش قرار میھا مقابل شانه
 گفت. یم» برکالله «داد و  یقرار م
گر از خود ابوداود نقل شده ید یتیرده است و در رواکت یث را ابوداود رواین حدی[ا
  :]است
 .»ردک یش بلند میھا گوش ی نرمهھردو  انگشتان ابھامش را تا مقابل ج امبریپ«

 یت نماز را به جایھرگاه ن ج امبریه پکن است یا س ھدف وائل بن حجر شرح:
ھردو  فکه ک یرد به نحوک یاش بلند م شانهھردو  ش را تا مقابلیھا آورد دست یم

ش و یھا گوش یبرابر قسمت باالش و سر انگشتان بلندش در یھا دستش در مقابل شانه

 ،روایت کرده است ۷۳۷ح  ۱/۴۷۳و روایت دوم را در  ۷۲۴ح ۱/۴۶۵ابوداود روایت اول را در  -١
 .۸۸۲ح  ۲/۱۲۳نسایی 
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ھا)  گوش ی ش (نرمهیھا ن گوشیوتاھش (انگشتان ابھام) در برابر قسمت پائکانگشتان 
 گرفت. یقرار م
 شود. یات جمع میان تمام رواین گونه میو ا

ٍب  )۱۴ـ ( ۸۰۳
ْ
نـا فيأخـُذ يَ  جعن أبيـه، قـال: اكَن رسـوُل اهللا  ،وعن قَبيصَة بن ُهل ُؤمُّ

 .)١(رواه الرتمذي وابن ماجة .ِشماهل بيمينه

مقتدا و  ج امبریه گفت: پککند  می تیاز پدرش روا قبيصة بن هلب) ۱۴( -۸۰۳
در  یعنیگرفت ( یگرفت و دست چپش را با دست راست م یشنماز جماعت ما قرار میپ

 ).داد یش قرار میدست چپ خو ینماز دست راستش را رو
 ].اند ردهکت یماجه روا و ابن یث را ترمذین حدی[ا

قال: جاَء رجٌل فصّ� يف املسجِد، ثمَّ جاء فسـلََّم ىلع  ،وعن رفاعة بن رافع )۱۵ـ ( ۸۰۴
كيـف  !فقـاَل: َعِلّْمـ� يـا رسـوَل اهللا» ك لم تَُصِلّ التَك؛ فإنَّ أِعْد َص : «فقاَل انليبُّ  جانليب 

َص 
ُ
، ثم كَ هَت إىل القبلِة فَ جَّ وَ إذا تَ «قال:  ؟�ِّ أ  ارِبّ

ُ
، فـإذا ِمّ قرأ بأ

َ
القرآِن ومـا شـاء اهللا أن تقـرأ

عـَت فـأقِم فَ ن ر�وَعك، وامُدْد َظهـَرك. فـإذا رَ �ِّ تَيْك ىلع ُركبتَيك ومَ عَت فاجَعْل راحَ �َ رَ 
بََك، وارفْع رأَسَك حىت ترِجَع العِ 

ْ
ن لِ دَت فمَ جَ ها. فإذا سَ ظاُم إىل مفاِصلِ ُصل جود. فإذا ِ�ّ لسُّ

هذا ». نِئَّ  َر�عٍة وَسجدٍة حىت تطمَ ْع ذلَك يف لُكِّ . ثمَّ اْصنَ خِذَك اليرُسىاجِلْس ىلع فَ رفعَت فَ 
، و». املصابيح«لفُظ  يف روايـةٍ و رو الرتمذيُّ والنسائيُّ معنـاه.و رواه أبوداود معَ تَغيريٍ يَسريٍ

الةِ فَ  متَ إذا قُ «للرتمذي، قال:  أْ كام أمركَ اهللاَُّ به، ثمَّ تَ وَ تَ إىل الصَّ ، فَ ضَّ دْ فـإنْ كـانَ معـكَ أَقِمْ شهَ

رَ قرآنٌ فَ  َدِ اهللاََّ وكَ اقْ ، ثمَّ اركعْ أْ، وإالَّ فامحْ ، وهلِّلهُ هُ  .)٢(ربِّ

 .۵/۲۲۶مسنداحمد  ،۸۰۹ح  ۱/۶۶ابن ماجه  ،وقال حدیث حسن ۲۵۲ح  ۲/۳۲ترمذی  -١
که ابوداود این حدیث را با اندکی تغییر نقل  ناگفته نماند ۸۶۰و  ۸۵۹ح  ۵۳۸و  ۱/۵۳۷ابوداود  -٢

رده و گفته است: نقل ک ۳۰۲ح  ۲/۱۰۵ترمذی نیز به ھمین معنی در سننش  ،نموده است.
ت و روای ۴/۳۴۰، مسنداحمد ۱۳۲۹ح ۱/۳۵۰ ، دارمی۱۰۵۳ح  ۲/۱۹۳ ، نسایی»ث حسنحدی«
أ ...« ی  ذی نیز در ضمن شمارهو ترم ۸۶۱ح  ۱/۵۳۸را ابوداود در سننش » اذا قمت لصالة فتوضّ

 .اند ردهنقل ک ۳۰۲

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥٤٦

وارد مسجد شد و نماز خواند سپس  ید: مردیگوس  رفاعة بن رافع) ۱۵( -۸۰۴

فرمود: نمازت را  سالم او را داد و) (جواب ج امبریرد، پکسالم  ج امبریجلو آمد و به پ
 ست.ین نماز نیو ا یچون تو نماز نخوانددوباره بخوان، 

 ج امبریاد بده! پینماز را به من  یت و چگونگیفکی! ج خدا رسول یآن مرد گفت: ا
» القرآن ام«بر) بگو، سپس کر (الله ایبک، تینماز رو به قبله بلند شد یفرمود: ھرگاه برا

ه ک یبخوان. و وقتن است، کمم یقرآن یھا گر سورهیت از دیفاتحه) وآنچه برا ی (سوره
وع کنه، ریت قرار بده و با اعتدال و طمأنیزانوھا یف دستت را روک، دو یوع رفتکبه ر

وع، خوب ھموار ساز و کش را در ریر، و پشت خوینمازت را انجام بده و در آن آرام بگ
، استخوان و یردکوع، بلند کسرت را از ر یبده، و وقت سطح قرار یکتمام آن را در 

ھا و  از مھرهھریک  ن تاکوع بلند کتت را راست گردان و سرت را از رپش ی رهیت
 رند.یخودشان آرام گ یپشت در جا یھا استخوان
، پس یر و ھرگاه سرت را از سجده برداشتیات آرام گ ، در سجدهیبه سجده رفت یو وقت

 ین، و پاین و با آرامش برآن بنشکش را پھن یچپ خو یپا یعنین (یبر ران چپ خود بنش
  ).ن و انگشتان آن پا را رو به قبله قرار بدهکن نصب یبر زم یراستت را به حالت عمود

وع و کان نماز، در ھر ریالزم تا پا ی نهیامل و طمأنکار را با اعتدال کن یسپس ا
 انجام بده.  یا سجده
ت نموده یر روایییتغ کیث را ابوداود با اندین حدیاست. و ھم» حیمصاب«ن لفظ ی[ا

ن یچن یاز ترمذ یتیوااند. و در ر ردهکت یآن روا یز به معناین یو نسائ یترمذ است و
 :]نقل شده است

به تو فرمان  أل، پس چنانچه خداوند ینماز بخوان یه خواستک یفرمود: وقت ج امبریپ«

بگو، » أن �مداً رسول اهللاو اشهد ان ال اهل اال اهللا«ر، آنگاه پس از وضو، یوضو بگ ،داده
از قرآن بود، آن را در نماز بخوان، و  یتو مقدار ی ن، و اگر در حافظهکسپس نماز را برگزار 

 .»وع بروکبگو. سپس به ر» ال اله اال الله«و» برکالله ا«، »الحمد لله«ن صورت یر ایدر غ
 اد نداشت،یرا  یزیاز قرآن چ یسکه اگر کشود  یث دانسته مین حدیاز ا شرح:

ر و یبکح، تید، به تسبیاز آن را حفظ نما یاتیرد وآیاد بگیه قرآن را ک یوقت تواند تا یم

الاهل «و » اهللا اكرب« ،»احلمد�«، »سبحان اهللا«در نماز  یعنیل پروردگار بپردازد، یتھل
 د.یبگو» اال اهللا

 



 ٥٤٧  ) چگونگی نماز)۱۰کتاب الصلوة (باب (

حاالت  ی دًا اسالم آورده است، در ھمهیا جدیداند و  یه قطعًا قرآن را نمک یسکن یبنابرا
آموختن قرآن و نماز، خوب زحمت  یبرا یگردد، ول ید، فرض اداء میبگو» سبحان الله«
 د.یاز قرآن را حفظ نما ید تا مقداریوقفه نما یو تالش ب ین راستا سعیشد و در اکب

ـالُة َمثْـ� « :ج، قال: قـال رسـوُل اهللا بوعن الفضِل بِن عبَّاٍس  )۱۶ـ ( ۸۰۵ الصَّ
 َ ٌد يف لِكّ َمث�، � َ َشهُّ

َ
ٌع و�َ ر�عتَِ�، وخت ٌع وترضُّ ما ـ ُعهُ ر�َ سُ�ٌن، ثمَّ ُ�ْقِنُع يديَك ـ يقوُل: تَ مَ شُّ

وَمْن لم يفعْل ذلـَك فُهـو كـذا  !يا رِبّ  !ِهما وَجَهك، وتقوُل: يا رِبّ قِبًال ببُطونِ ستَ إىل رّ�َك مُ 
 .)١(رواه الرتمذيُّ ». فهو ِخداجٌ «و� روايٍة: ». و�ذا

ن حّد) نماز، یمترک( فرمود: ج امبرید: پیگو ـ بـ ) فضل بن عباس ۱۶( -۸۰۵
و  ی(جسمان» خشوع وخضوع« و )٢(»تشھد«عت آن کرھردو  ه درکعت است کدو ر

، یفیو ضع یینوایاظھار ب«ان) و یشگاه پروردگار جھانی(در پ» یتضرع و فروتن«) ویقلب
 است.» نتکو مس یزیچ یو ب

ف آنھا مقابل و که ک یرا در حالت یھا ) دستیه از نمازت فارغ شدکوآن گاه (
 ن و بگو: پروردگارا! پروردگارا!....کپروردگارت بلند یبه سو باشد، رخسارت  یروبرو

را  یو روحان یو قلب یو جسمان یخشوع بدن یعننیند (کن نین چنیس اکو ھر
ور  وغرور و نخوت در وجودش شعله یو خودمحور یند، و حس خودخواھکت نیرعا

از دراز ین یپروردگار ب یاز به سویه دست نکن یاز از دعا و از این یرا بشتن یباشد، و خو
ان یشگاه پروردگار عالمیدر پ یریو ضعف و فق یزیچ یو ب یینوا یبداند و اظھار ب ،ندک
ان کاز ار ینکاز اوقات آن و در ھر ر یات نماز و در ھر وقتکاز حر یتکند، و در ھر حرکن

ط و یان و حد و حدود وآداب و سنن و شراکتمام ار آن حضور قلب نداشته باشد و به
ر یتأث یو ب نور، یناقص و ب یعنین و چنان است. (یبند نباشد) نمازش چنیلوازم نماز، پا

 ).روح است یو ب
) یلت و برتری(در اجر و پاداش و فض ین نمازیه چنکوارد شده است  یتیو در روا
 ناقص است.

 ].استرده کت یروا یث را ترمذین حدی[ا

 .۱/۲۱۱مسنداحمد  ،۳۸۵ح  ۲/۲۲۵ یترمذ -١
بركاته، السالم علينا وعيل عباداهللا و رمحة اهللاو التحيات هللا والصلوات والطيبات، السالم عليك اهيا النبي« -٢

 .»رسولهو الصاحلني، اشهد ان ال اله اال اهللا واشهد ان حممداً عبده
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 . یاستکنقصان و  »:خداج«

 



 

 

 

 سوم فصل

، فَ  ،عن سعيد بِن احلارِث بِن الُمَعّ�  )۱۷ـ ( ۸۰۶ َهـَر جَ قال: صّ� نلا أبوسـعيٍد اخلُـدريُّ
جوِد، وحَ� سجَد، وحَ� رفَع [وح� قامِ� حَ� رفَع رأَسه مِ كبِ باتلَّ  كعَ ِمـ ]َن السُّ تَ�. َن الـرَّ

 .)١(رواه البخاريُّ . ج وقال: هكذا رأيُت انليبَّ 

مقتدا و  س ید خدرید: ابوسعیگو س یدبن حارث بن معلی) سع۱۷( -۸۰۶
ردن ک اول و ھنگام سجده ی ردن سر از سجدهکشنماز جماعت ما شد و ھنگام بلندیپ

اول نماز عت که از دو رکدوم، و آنگاه  ی ردن سر از سجدهکدوم) و بلند ی سجده ی(برا
ه در کدم (ین دیرا چن ج امبریبر) گفت و فرمود: پکر (الله ایبکبلند شد، به آواز بلند ت

ر یبکگر، تین دکبه ر ینکدر نماز و در ھر انتقال از ر ین آمدن و بلندشدنیھر پائ
 ).گفت یم

 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

َ ثِنْتَـِ� وعرشـ�َن لَّيُت َخلَف قال: َص  ،وعن ِعكرَمةَ  )۱۸ـ ( ۸۰۷ شـيٍخ بمكـَة، فكـربَّ
ـَك، ُسـنَّة أيب القاسـِم. �ِ لُت البِن عبَّاٍس: إنَّه أمحـُق. فقـال: ثَ قُ ت�ب�ًة. �َ  مُّ

ُ
رواه لَتـَك أ

 .)٢(البخاري

د: در ی) گوـ بـ  عباس (غالم آزاد شده و شاگرد ابن س رمهک) عِ ۱۸( -۸۰۷
ر گفت. یبکست و دو تیدر نماز ب یه وکنماز خواندم  یه پشت سر دانشمند و عالمکم

ر را با ییبکن اندازه تیه اکخرد است ( مکجاھل و  یگفتم: و ـ بـ عباس  به ابن
 .بلند و رسا گفته است) یصدا
ند! سّنت یت نشید، گفت: مادرت در عزاین سخنم را شنیچون ا ـ بـ عباس  ابن 

 یآمدن و بلندشدن نیئه در ھر پاکن بود (ین چنیا ج و روش ابوالقاسم کو منش، و سب
 ).گفت یر میبکگر، تین دکبه ر ینکدر نماز و در ھر انتقال از ر

 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

 .۸۲۵ح  ۲/۳۰۳بخاری  -١
 .۷۸۸ح  ۲/۲۷۲ بخاری -٢
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دا یتحقق پ یعتکچھار ر یر در نمازھایبکست و دو تیب»: ریبکست و دو تیب« شرح:
 ینکو در ھر انتقال از ر یآمدن نیعت آن، در ھر بلندشدن و پائکه در ھر رکند، چرا ک یم

ر یبکست تیعت، به بکرھا در چھار ریبکه مجموع تکر وجود دارد یبکگر، پنج تین دکبه ر
 رسد، یم

ر یبکت یگریو د مهیر تحریبکت یکیز وجود دارد: یگر نیر دیبکعالوه از آن، دو ت 
دو ست و یعت به بکرھا در چھار ریبکن تیتمام ا ی بلندشدن از تشھد اول. و مجموعه

 رسد. یر میبکت

ر ین پیه معموًال سنش از پنجاه گذشته بود. مراد از اکر یخ: پیش »:خلف شيخ بمكة«
 س رهیرمه پشت سرش نماز خواند، حضرت ابوھرکم ی هکرمه در مکه عکدانشمند و عالم 

ن موضوع اشاره رفته ودر آنھا یبه ا ی، و طحاویت احمد، طبرانیاست، چنانچه در روا
 ان شده است.یبا صراحت ب س رهیابوھرنام حضرت 

قت دعا، یالبته حق :ند]یت نشی[مادرت تو را از دست بدھد و در عزا»: کامّ  کلتکث«
ھا از  ه عربک باشد یم ین از شمار عباراتیه اکنبوده است، بل ـ بـ عباس  مدنظر ابن

 قت آن را مدنظر ندارند.یچ عنوان حقیآورند و به ھ یعادت بر زبان م یرو

ـالِة َ�ـيُ  جقـال: اكَن رسـوُل اهللا  ،وعن يلِعّ بِن احلُسِ� ُمرسالً  )۱۹ـ ( ۸۰۸ ُ يف الصَّ رِبّ
 تِ رفَع، فَ و ما خفَض لُكَّ 

ْ
. لَك صالتُه حىت ليَِقَ لْم تَزل َ  .)١(رواه مالكٌ  ا�َّ

ه گفت: کت است یبه صورت مرسل روا ـ بـ ن یبن حس ی) از عل۱۹( -۸۰۸
شد،  یا بلند میوع، تشھد، قومه و جلسه، خم کسجده، ر یبرادر نماز، ھرگاه  ج امبریپ

ن جھان فرو بست، یچشم از ا ج امبریه پک یوسته تا وقتیگفت و پ یرا م» برکالله ا«
در نماز و در ھر  یآمدن و بلندشدن نیدر ھر پائ یعنین بود (ین چنیت نمازش ایفکی

 ).گفت یبرـ مکر ـ الله ایبکگر، تین دکبه ر ینکانتقال از ر
 ].رده استکت یروا کث را مالین حدی[ا

ِ  ،وعن َعلقمةَ  )۲۰ـ ( ۸۰۹ َصّ� ب�م صالةَ رسـوِل ا�َّ
ُ
َال أ

َ
 ؟جقال: قاَل نلا ابُن مسعوٍد: أ

 مَ ر�َ فصّ�، ولم يَ 
َّ
ة واحـدًة مـع ت�ِ ْع يديه إال ، وأبـو داود، تـاح. بـ�ِة االفتِ رَّ رواه الرتمـذيُّ

. وقال أبوداود:  حيحٍ عىل هذا الوالنسائيُّ وَ بصَ  .)١(معنىـليسَ هُ

 .۱۷ح  ۱/۷۶تاب الصالة ک کمال مؤطا -١

 

                                           



 ٥٥١  ) چگونگی نماز)۱۰کتاب الصلوة (باب (

 یشما نماز یخطاب به ما گفت: برا س د: ابن مسعودیگو س ) علقمه۲۰( -۸۰۹
رد و در آن کن را گفت و شروع به نمازخواندن یا یبخوانم؟ و ج خدا بسان نماز رسول

بلند )، دستانش را تكبرية االحرامر شروع نماز (یبکمرتبه. آن ھم به ھنگام ت یکجز 
 رد. کن

ن یاند و ابوداود گفته است: ا ردهکت یروا ی، ابوداود و نسائیث را ترمذین حدی[ا
 یثیحد ،س ث ابن مسعودیگفته: حد یترمذ یست. ولیح نین معنا صحیث به ایحد

 ].حسن است
ند. در شروع نماز و در ھنگام یگو یم» نیدیرفع «ردن را کدو دست بلند شرح:

ن یباشد و در ا یم یو اجتماع یاتفاق یا ردن، مسئلهکرا بلندمه، دو دست یر تحریبکت
گر اختالف نظر ندارند، البته در یبا ھمد ینظران اسالم از علماء و صاحب یکچ یمورد ھ

عت کوع، و بلند شدن از آن و بعد از تشھد و ھنگام بلندشدن به رکھنگام رفتن به ر
 ر؟ یا خیبشود » نیدیرفع «ن موارد، یا در ایه آکسوم، اختالف است 

ثابت است، و از نظر جواز  ج خدا از رسولھردو  آن، کو تر» نیدیرفع «به ھر حال 
زاند و اختالف نظر یجاھردو  هکوجود ندارد بل یچ اختالفیآن، ھ کا تریان رفع و یم

 ش از صحابه یه برخکت است ی، فقط در افضلیو فقھ ینظران اسالم علماء و صاحب
، یان ثوریفه و سفیاز فقھاء وائمه ھمانند: ابوحن یو برخ س مسعودمانند: عبدالله بن 

 ش گر از صحابهید یاریاند و عبدالله بن عمر، جابر و بس ردهکار ین را اختیدیرفع  کتر
 اند. ار نمودهین را اختیدی، احمد و... رفع الیشافع :ن مانندیفقھاء و مجتھد از یو جمع

ن و اشاره یدی  رفع کدر مورد تر س مسعودث ابن یپس از نقل حد یامام ترمذ

و به يقول غري واحد من أهل العلم من «د: یگو یم س »براء بن عازب«ث یحد یبسو

ن یدی  رفع کن، قائل به تریاز اھل علم از صحابه و تابع یاریبس» التابعنيو اصحاب النبي

 د:یگو یز مین س ث ابن مسعودیھستند، و در مورد حد
 .»حسن است یثیحد ،س ث ابن مسعودیحد« 

و قال:  ۲۵۷ح  ۲/۴۰ یترمذ ،ھذا اللفظ یح علیس ھو بصحیو قال: ل ۷۴۷ح  ۱/۴۷۷ابوداود  -١
 ین معنیز به ھمیو احمد بن حنبل ن ۱۰۵۸ح  ۱/۱۹۵ یینسا ،ث عبدالله بن مسعود حسنیحد

 نقل نموده است. ۱/۴۴۲در مسندش 

 

                                                                                                       



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥٥٢

ـاعِدِيّ  )۲۱ـ ( ۸۱۰ ِ  ،وعن أيب مُحَيـٍد السَّ ـالِة  ج قـال: اكَن رسـوُل ا�َّ إذا قـاَم إىل الصَّ
ُ أ�ربُ «رفَع يديه، وقال: و َل الِقبلَة،قبَ ستَ إ  .)١(رواه ابنُ ماجة .»ا�َّ

خواست نماز  یه مک یوقت ج امبرید: پیگو س ید ساعدی) ابوحم۲۱( -۸۱۰
 ».برکالله ا«فرمود:  یرد و مک یش را بلند میھا ستاد و دستیا یبه قبله م بخواند، رو

 ].رده استکت یماجه روا ث را ابنین حدی[ا

هَر، جقال: ص�َّ بنا رسوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۲۲ـ ( ۸۱۱ ـفوِف  رِ � ُمـؤخَّ و الظُّ الصُّ
الَة، فَ جُ رَ  ا سَ ٌل، فأساَء الصَّ : َم ناداُه رسوُل لَّ لمَّ ِ َ  !يا فالن«ا�َّ ال َ�ـتَّيق ا�َّ

َ
َال تـرى كيـف  ؟!أ

َ
أ

ا تَ إنَّ�م تََرْوَن أنه �ىف يلعَّ يشء مِ  ؟!ّ� تَُص  رى مْن َخلـيف كمـا أرى مَّ
َ
ِ إ� أل صنَعوَن، وا�َّ

 .)٢(رواه أمحد .»مْن بِ� يديَّ 

جماعت شنماز یدر نماز ظھر، مقتدا و پ ج امبرید: پیگوس  رهی) ابوھر۲۲( -۸۱۱
ان، حد و حدود، کردن ارکت نیه با رعاکبود ( یھا، مرد ما قرار گرفت و در آخر صف

) یو روحان یو خضوع قلب یو جسمان یط و لوازم، و خشوع بدنیآداب و سنن، شرا
 اقامه نمود. ینمازش را با بد

را به نزدش فراخواند و فرمود:  یو ج امبریچون آن مرد از نمازش سالم داد، پ
) نماز یت (بد و نامطلوبیفکیه به چه ک ینیب یا نمی! آینک یا از خدا پروا نمیآ !یفالن

د از چشم من یدھ یه آنچه (پشت سر من) انجام مکد یپندار یشما م ی! براستیخوان یم
ش چنان یبه خدا قسم! من شما را از پشت سر خو یماند ول یم یده و مخفیپوش

 م.یانم یخود مشاھده م یه از روبروکنم یب یم
 ].رده استکت یث را احمد رواین حدی[ا

د ییت و تأیست و به عنایه مخالف عقل نکالعاده است  خارق یمعجزه، امر شرح:
امبران، در موارد یو نبوت و رسالت پ یت الھیت و ربوبید الوھکیاثبات و تأی برا یالھ

 گردد.  یار مکامبران آشیمختلف بر دست پ
اء است، معجزات یت و صدق انبیاثبات حقانان و یمت معجزات، بکفلسفه و ح

قرآن، مختص و محدود  یبه استثنا ج امبر اسالمیمعجزات پ ی گذشته و ھمه یایانب

 .۸۰۳ح ۱/۲۶۴ابن ماجه  -١
 .۲/۴۴۹مسنداحمد  -٢

 

                                           



 ٥٥٣  ) چگونگی نماز)۱۰کتاب الصلوة (باب (

و  یشگیبه زمان خودشان بوده، اما قرآن باز ھم به نص خود قرآن و اعجازش، ھم
 مان دارند.یموارد فوق ا یکایکن به یماندگار است و مؤمن

با قدرت خدا و اجازه از  ج امبریه پکن بود یھم یکی ن معجزات،یا ی از جمله
ش یآنھا را از پشت سر خو یارھاکنات و کات و سکمحضر پروردگار، نمازگزاران و حر

 نمود. یار را مکن یه از روبرو اکرد، ھمانگونه ک یمشاھده م
ار خدا بود کگر، ید ی العاده فوق یارھاکز بسان معجزات و ین معجزه نیو در واقع ا

 .ج امبریار خود پکنه 
رد و به آنھا ثابت کرون ین پندار اشتباه را از مغز مردم بیوسته ایپج  امبریخود پ

ار اوست. کو انباز خدا و اعجاز و معجزه، تنھا  یکه من نه خدا ھستم، نه شرکنمود، 
شود  یبر من نازل م یه وحکن تفاوت یگر، با اید یھا ھستم ھمانند انسان یمن بشر

ن یش از ایارم گذارده است، بیز الزم بوده، خودش در اختیه از اعجاز نکوآن مقدار 
 ست.یاز دست من ساخته ن یارک

نسبت  ÷یسیبه حضرت ع یه در قرآن معجزات متعددکنیل با این دلیبه ھم
ا یر قابل عالج و یماران غیب یردن مردگان، شفاک ل: زندهیداده شده است، از قب

ه آن را ک» بأذن اهللا«ا ی» بأذ�« ی لمهکن موارد ین حال در تمام ایبا ا یولورمادرزاد، ک
ن معجزات گر یداند، آمده است تا روشن شود ا یمنحصرًا منوط به فرمان پروردگار م

ه ھمه بفرمان خدا بوده کظاھر شده اما از خود او نبوده است، بل ÷حیچه بدست مس
 است. 

 





 

 

 

 

 ) ۱۱باب (
ر یبکآنچه پس از گفتن ت ی در باره
 د خوانده شود.یمه بایتحر 



 

 

 

 اول فصل

َ  ،عن أيب هر�رةَ  )۱ـ ( ۸۱۲ � ِ ُت بـَ� اتلَّكبـِ� و�ـَ� الِقـراَءِة سـكُ قال: اكَن رسـول ا�َّ
ِ ًة. فقلُت: إْساكتَ  � يا رسوَل ا�َّ

ُ
 ؟تََك بَ� اتلكبِ� و�َ� الِقراَءِة مـا تقـوُل إْساَك  !بأيب أنَت وأ

ـ� �َ� خطاياَي كما باَعْدَت بَ� املرِشق واملغرِِب، اللَّ و ُهمَّ باِعْد بي�أقوُل: اللَّ «قال:  ُهمَّ نَِقّ
�َمَن اخلَطايا كما يُن �ِس، اللَّ قَّ مَّ اغِسـْل خطايـاَي باملـاِء واثللـِج ُهـى اثلَّوُْب األبيُض مَن ادلَّ

 .)١(متفق عليه .»والرَبَد

گفت، قبل  یر (احرام) میبکدر نماز ت یوقت ج امبرید: پیگوس  رهی) ابوھر۱( -۸۱۲
! پدر و مادرم ج خدا رسول یرد. گفتم: اک یوت مکس یا از خواندن فاتحه، لحظه

فرمود:  ج امبری؟ پییگو ی، چه مینک یر و قرائت میبکن تیه بک یوتکت، در سیفدا

�� خطاياي كما باعدت ب� املرشق واملغرب، ا� نق� من و ا� باعد بي�«م: یگو یم
 »اخلطايا كما ينيق اثلوب االبيض من ادل�س، ا� اغسل خطاياي باملاء واثللج والربد

فاصله ن مشرق و مغرب یه بکانداز، ھمچنانیم فاصله بین من و خطاھایپروردگارا! ب
 یو آلودگ کد از چریه لباس سفکن ھمچنانک ک. پروردگارا! مرا از گناھانم پایانداخت

گناھان و  یعنی( یم با برف وآب و تگرگ بشویمرا از خطاھا !شود. خداوندا یم کپا
  ).محو و نابود گردان یلکش به یرم خوکم را با رحمت و مغفرت و لطف و یخطاھا

 ].اند ردهکت یواو مسلم ر یث را بخارین حدی[ا
از شر  ج امبریپ یانسان وجود دارد واصوًال وقتی ان انحراف براکھر لحظه ام شرح:

و با  یرم الھکبا لطف و ج امبریه پکنیبرد، با ا یبه خدا پناه م یگناھان، خطاھا و معاص
مه یت بیشتن به خدا، از ھرگونه انحراف، گناه و معصیو سپردن خو یبیغ یامدادھا

و از شّر گناھان به او کند  می را درخواست یرم الھکن حال، لطف ویباا یولشده بود، 
 ھا روشن و مشخص است. گر انسانیف ما و دیلکن حال، تیبرد، با ا یپناه م

) و لفظ حدیث از بخاری است، ابوداود ۵۹۸-۱۴۷(ح  ۱/۴۱۹، مسلم ۷۴۴ح  ۲/۲۲۷بخاری  -١
، مسند ۱۲۴۴ح  ۱/۳۱۳، دارمی ۸۰۵ح  ۱/۲۶۴، ابن ماجه ۶۰ح  ۱/۵۰، نسایی ۷۸۱ح  ۱/۴۹۳

 .۲/۲۳۱احمد 

                                           



 ٥٥٧  ی آنچه پس از گفتن تکبیر تحریمه باید...) ) در باره۱۱کتاب الصلوة (باب (

ر احرام و قبل از یبکپس از گفتن ت یگاھ ج امبریه پکث دانسته شده ین حدیاز ا
 خواند. ین دعا را میقرائت، ا

  تگرگ و ژاله»: الربد« برف. »:اثللج« .یوآلودگ کچر »:ادل�س«
 مراد از آب و برف و تگرگ، مبالغه در درخواست مغفرت و رحمت خداوند متعاال در

ھا و  نندهک کگناھانم را با انواع ُمَطّھِـرات و پا ا!یخدا یعنیردن گناھان است. کمحو
 کناھان پاگ یرم محو و نابود بساز، و مرا از تمامکاقسام مغفرت و رحمت و لطف و

 ن.ک

إذا قـاَم إىل الصـالِة ـ و� روايـٍة: اكن إذا  ج، قال: اكَن انليبُّ س ،وعن يلٍعّ  )۲ـ ( ۸۱۳
، ثمَّ قال: افتَتَ  َ الَة ـ كربَّ ماواِت واألرَض َحنيفاً ومـا أنـا «َح الصَّ ْهُت وجِ�َ ل�ي فَطَر السَّ وَجَّ

ِ يْـاَي مَن الُمرِش�َ� إنَّ َصاليت و�ُُسيك وَ�   رِبّ العـاملَ�، ال رَش�ـَك هل، و�ـذلَك وَمـايت ِ�َّ
ِمْرُت وأنا مَن املسلمَ�. اللَّ 

ُ
 أنَت، أنـَت رِ�ّ وأنـا عَ أ

َّ
ْمـُت لَ بـُدَك، َظ ُهمَّ أنَت املِلُك ال �َ إال

ه ال يَ نَفيس، واعرتفُت بَذنيب، فَ  نُـغِفـاغِفْر يل ُذنو� مجيعاً، إنَـّ  أنـَت، وَ ُر اذلُّ
َّ
� اهـدِ وَب إال

 
َ
 أنَت، وارصِْف عَ حَسِن األخالِق، ال َ�ْهدي ألحسَ ِأل

َّ
ِ�ّ سِيّئَها، ال يرصُِف ع� سـيئَها ِنها إال

 أنَت. بلَّيَْك وسَ 
َّ
ُّ ه يف يَ ْعَديَْك واخلُ� لُكُّ إال   ليَس إيلَك، أنا بَك و�يلـك، تبار�ـتَديَْك، والرشَّ

لـَك و ْعـُت، و�ـَك آَمنـُت،�َ ُهمَّ لـَك رَ اللَّ «ل و�ذا ر�َع قا». وُب إيلَك تعايلَت، أستغِفُرَك وأتُ و
ُهـمَّ اللَّ «فإذا رفَع رأَسه قال: ». ، وعْظ�، وعَصيبْميع، و�رَصي، وُميخِّ َشَع لَك سَ ْمُت، خَ أسلَ 

ماواِت واألرِض وما بَ  و�ذا ». دْعـئَت مـْن يشٍء �َ ْلَء ما شِ ُهما، ومِ ينَ ر�َّنا لَك احلمُد ِمْلَء السَّ
 َد وجـ� لِـجَ مُت، َسـلـَك أسـلَ و ْدُت، و�َك آمنُت،جَ ُهمَّ لَك سَ اللَّ «سجَد قال: 

َّ
ي خلَقـه �

ُ أحسَ و وصوَّرَه، ثمَّ ي�وُن من أِخِر ما يقوُل بـَ� ». ُن اخلاِلق�َ شقَّ سمَعه و�رَصه، تبارَك ا�َّ
ِد والتَّسليِم: التَّشَ  رُت، ومـا ُهمَّ اغِفْر يل ما قَ اللَّ «هُّ مُت وما أخَّ أرَسرُْت ومـا أعلَنـُت، ومـا دَّ

 أنـَت . أنَت الُمقَ ُم به ِم�ِّ أرَسفُت، وما أنَت أعلَ 
َّ
ُر، ال �َ إال ُم وأنَت الُمـؤَِخّ  رواه مسـلم.». ِدّ

ِ و افِ � روايٍة ل : لشَّ ُّ «يِعّ  ليَس إيلَك، والَمهِديُّ َمْن هَديَت، أنـا بـَك و�يلـَك، ال َمـنىَج والرشَّ
 إِمنَك وال مَ 

َّ
 إال

َ
َجأ

ْ
 .)١(»يلَك، تبار�َت ل

 »نیو انا من المسلم«و ابوداود به عوض  ۷۶۰ح  ۱/۴۸۱ ابوداود )،۷۷۱-۲۰۱( ح ۱/۵۳۴مسلم  -١
كان اذا افتتح «یت و روا ۳۴۲۱ح  ۵/۴۵۲ یترمذ ،رده است.کر کذ» مسلمنيـو انا اول ال«عبارت 

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥٥٨

خواست نماز بخواند ـ و در  یه مک یوقت ج امبرید: پیگو س ی) عل۲( -۸۱۳
گفت و  یم» برکالله ا« رد ـک یه نمازش را شروع مک یامبر(ص) وقتیگر: پید یتیروا

وجهت وج� ل�ي فطر السموات واالرض حنيفاً وما انا «فرمود:  یر احرام میبکپس از ت
�ذالك و �ياي ومايت هللا رب العامل�، ال رش�ك هلو �سيكو صاليتمن املرش��، ان 

اُمرت وانا من املسلم�. ا� انت امللك ال اهل اال انت، انت ر� وانا عبدك، ظلمت 
نفيس واعرتفت بذنيب، فاغفر يل ذنو� مجيعاً انّه اليغفر اذلنوب اال انت واهد� ألحسن 

وارصف ع� سيئها، اليرصف ع� سيئها اال انت، االخالق، اليهدي ألحسنها اال انت، 
 ،تعايلتو سعديك واخل��ه يف يديك، والرش ليس ايلك، انا بك وايلك، تبار�تو بليك

 .»اتوب ايلكو استغفرك
ھر  ده است و من ازین را آفریه آسمانھا و زمکنم ک یم یسک یگمان من رو به سو یب«

ستن و مردن من از یستم. نماز و عبادت و زیان نکمشر ی نارم و از زمرهکجز راه او به  یراھ
ن یست و به ھمین یو انباز یکچ شریان است، خدا را ھیه پروردگار جھانکآن خدا است 

، و جز تو یین مسلمان ھستم. پرورگارا! پادشاه ھمه تویو من نخست ام دستور داده شده
و  یتو پروردگارم ھستست. ین یبردار اطاعت و فرمان ی ستهیو با یبندگ ی ستهیشا یسک

ان یشتن را در معرض زیام و خو ش ظلم و ستم روا داشتهیات ھستم. بر نفس خو من بنده
را جز تو یامرز، زیگناھانم را ب ی نم. ھمهک یام و به خطا و گناھم اعتراف م و ضرر قرار داده

 یاخالق یھا یژگیھا و و ن خصلتین و برتریآمرزد و مرا به بھتر یگناھان را نم یسکچ یھ
ست و از من اخالق زشت یگر ن تین اخالق ھدایبه بھتر یسکه جز تو کرھنمون ساز، چرا 

 ند.ک یجز تو اخالق بد را دور نم یرا احدین، زکو بد را دور 
ن و یاوامر و فرام یقبول و اجرا ی! در خدمتم و برایکو سعد یکپروردگارا! لب

 یامل دارم. پروردگارا! ھر نوع خوبک یگام و دستورات شما آمادکھا و اح م وآموزهیتعال
ق شّر یگاه نتوان از طر چیبه درگاه تو ندارد و ھ ی) در دست تو است. و شّر، راھی(و بد

ق طاعتم از فضل توست و یتوست و توف یآوردنم به سو د. پناهیشد و رس یکبه تو نزد

استغفرک و اتوب «یی تا عبارت ) و نسا۷۷۱-۲۰۲ح ( ۱/۵۳۶حش یرا مسلم در صح» الصالة ...

کتاب ت خود را در یز رواین یامام شافع ،رده است.کت یروا ۸۹۷ح  ۲/۱۲۹در سننش » اليک
 رده است.کنقل » االم«
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، یواال مقام ت وکآورم، تو با بر یم یتو رو یتوست و فقط به سو یبازگشت من به سو
 »نم.ک یپروردگارا! آمرزش تو را خواھانم و به درگاه تو، توبه م

لك و �ك آمنتو ا� لك ر�عت«فرمود:  یرفت م یوع مکبه ر ج امبریو چون پ
پروردگارا! به خاطر «ترجمه: » عصيبو عظ�و ميخو �رصيو اسلمت خشع لك سميع

ام و  مان آوردهید تو ایو توح یگانگیه ام و ب ام وسر بر آستان تو نھاده تو خم شده یرضا
وجودم، ھمه  یھا م، مغز و استخوانم و رگیھا ام، گوشم، چشم شتن را به تو سپردهیخو

وع کو ھرگاه سرش را از ر .»اند شع و فروتن و متواضع و خاضعو ھمه درحضور تو خا

ملء و بينهماا� ر�نا لك احلمد، ملء السموات واالرض وما «فرمود:  یرد، مک یبلند م
ن حمد و یش تو را سزاست، ایپرودگارا! حمد و ستا«ترجمه: .» ما شئت من يشء بعد

نھا ه بعد از آک یزیچ ین آن دو است و به پرین وآنچه بیھا و زم آسمان یش به پریستا
 .»ع استیت وسینھا ی، بیخواھ یم

اسلمت، لك و �ك آمنتو ا� لك سجدت«فرمود:  یرفت م می ه به سجدهک یو وقت
ترجمه:  ».شّق سمعه برصه، تبارك اهللا احسن اخلالق�و صوره،و سجد وج� ل�ي خلقه

شتن را به تو سپرده و یام و خو مان آوردهیام و به تو ا ردهکتو سجده ی پرودگارا! من برا«
زم، یام، صورت و رخسار ناچ تو شده یھا م وآموزهین و تعالیع و منقاد اوامر و فرامیمط

ل کآورد و بدو ش یبه ھست یستیه او را از نکآورد  یم یرا بجا یدگاریر آن آفرکسجده و ش
د و سر و سامان و نظم و نظام و معتدل و متناسبش ساخت، وگوش و چشم در آن یبخش

 .»رندگان و سازندگان استیاندازه گ نیه بھترکزدان است ی کد. واال مقام مباریآفر

ا� اغفر� ما «فرمود:  می ات) و سالم،ی(التحن تشھد یان نماز، در بیآنگاه در پا
ما انت اعلم به مّ�. انت املقدم و ما ارسفتو ما اعلنتو ما ارسرتو ما اخرتو قدمت

ش فرستادم یھا را پ پروردگارا! آنچه از لغزش«ترجمه: » وأانت املؤخر، ال اهل اال انت
و  یدم، گناه و نادانیار گردانکام و آش ام وآنچه نھان داشته ندهکوآنچه واپس اف

ر چتر ی، و مرا زیم ببخشای، برایبه آن از من داناتر ارم وآنچه توکمرا در  یرو ادهیز
م (جلو برنده)یرم و عفو و بخشش خوکرحم و  ر (عقب  ش قرار بده، مقدِّ و مؤخِّ

و به  یگردان یاش را باال و واال م رتبه یه بخواھکرا  یسکتو ھر  یعنی( ییبرگرداننده) تو
و ی دار یو خوار م یشک ین میپائ یرا بخواھھرکس  و یرسان یبھشت م یدرجات واال

   .»ستین یگر معبودیجز تو د یو براست) یشانک یات پست دوزخ مکبه در
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و الرّش «پس از  یگر از شافعید یتیرده است و در رواکت یث را مسلم رواین حدی[ا
ليس ايلك، واملهدي من هديت، انا بك و الرش « :]ز آمده استین عبارت نیا» ليس ايلك

به درگاه تو  یو شر، راھ«ترجمه: ». وايلك، المنيج منك وال ملجأ اال ايلك، تبار�ت
ه کت شده آن است ید. ھدایشد و رس یکق شر به تو نزدیگاه نتوان از طر چیندارد و ھ

ق یتوست و توف ی، پناه آوردنم به سویو به مقصد رسان یت و رھنمودش سازیتو ھدا
آورم.  یم یتو رو یتوست و فقط به سو یطاعتم از فضل توست و بازگشت من به سو

تو  یجز به سو یگاھ گاه و پناه هکیچ تیاز عذاب و قھر تو و ھ یو نجات یچ رستگاریھ
 .»یتکتو با بر ).ییو پناھگاه ھمگان تو یست. (ناجین

رده است، از کر کنماز تھجد ذث یاحاد ی ث را در سلسلهین حدیامام مسلم ا شرح:
 یدر نمازھا ج امبریپ یه روش معمول و متداول و دائمکشود  یرو مشخص م نیا

فرض، آن ھم در  یھا اوقات در نماز یه گاھکنگونه نبوده است بلیفرِض روزمره، ا
وسته یپ ج امبریرا پیخواند، ز ین دعاھا را میت وآزار مردم نشود، ایه باعث اذک یصورت

داد و  یح میر و عسر و حرج ترجید و تعسیرا بر جانب تشد یریر وآسانگیسیجانب ت
 بود. یریارش بر سھولت وآسانگک یمبنا

ار و اوراد و دعاھا، در زحمت و مشقت قرار کن اذیھا با خواندن ا ین اگر مقتدیبنابرا
شد،  یگر مردم فراھم نمیران و دیماران، پیب و مشقت یگرفتند و موجبات سخت ینم
 فرض بخواند. ین دعاھا را در نمازھایتواند ا یم ماما

نفل  ین را در نمازھایآفر یبخش و تعال روح ین دعاھایتوانند، ا یو حداقل نمازگزاران م
 مند شوند. ، بھرهیران الھک ین نعمت بزرگ و ثواب سترگ و پاداش بیو سّنت بخوانند و از ا

ُ َل خَ دَ أنَّ رجًال جاَء فَ  :وعن أ�ٍس  )۳ـ ( ۸۱۴ ، وقـْد َحَفـَزه انلََّفـُس، فقـال: ا�َّ ـفَّ الصَّ
 ِ  فيه. فَ أ�رُب، احلمُد ِ�َّ

ً
ِ صـالته قـال: لَ  محداً كث�اً طّيباً ُمبار� ا قىض رسـوُل ا�َّ �يُّ�ـم «مَّ

َرمَّ القوُم. فقال: » ؟ُم باللِكماِت لَكِّ تَ المُ 
َ
يُُّ�ـ«فأ

َ
ّ تَ م الُمـ� َرمَّ القـوُم. » ؟ُم باللِكمـاِت لَكِ

َ
فقـاَل: فـأ

يُّ�م املتلكُم بها«
َ
قد حَفَز� انلََّفُس فُقلتُها. فقال: و فقال رجٌل: جئُت ». ُقْل بأساً فإنَّه لم �َ  ؟�
ُهْم يرَ�ُعها مَ رَشَ  عَ ثَ� إلقْد رأيُت «  يَبتَِدرونها، ��ُّ

ً
 .)١(رواه مسلم». لاَك

مسنداحمد  ،۹۰۱ح  ۲/۱۳۲ یینسا ،۷۶۳ح  ۱/۴۸۵ابوداود  ،)۶۰۰ – ۱۴۹(ح  ۱/۴۱۹مسلم  -١
۳/۱۰۶. 
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وارد نان ک زده و َنفس َنفس به مسجد آمد و شتاب ید: مردیگوس  ) انس۳( -۸۱۴

 فيه«صف نماز جماعت شد و گفت: 
ً
[خدا » اهللا اكرب، احلمد� محداً كث�اً طّيباً مبار�

 ]کاد، خوب و مباریز یشیش خدا را سزاست، ستایحمد و ستا بزرگ است،
لمات بود؟ ک ی ندهیاز شما گو یکدام کنمازش را گزارد، فرمود:  ج امبریچون پ
از شما  یکدام کد: یپرس ج امبریگر پید ت شدند. بارکقوم خاموش و سا ی پس ھمه

د: یپرس ج امبریبار سوم پ یلمات بود؟ باز ھم قوم خاموش شدند. براکن یا ی ندهیگو
نگفته تا موجب اثم  را یاو سخن یلمات بود؟ براستکن یا ی ندهیاز شما گو یکدام ک

 وگناه شود.
نان به ک زده و باعجله و َنفس َنفس برخاست و گفت: من شتاب یاز جا یمرد

گمان دوازده  یفرمود: ب ج امبریلمات را گفتم. پکمسجد آمدم و وارد صف شدم وآن 
پروردگار،  یلمات به سوکن یه به خاطر باالبردن ثواب و پاداش اکدم یفرشته را د

باال بردن  یکدام کنند یا ببنمودند ت یم یشدستیگر پیدیکردند و بر ک یشتاب و عجله م
 رند.یگ یلمات را به جانب خدا به عھده مکن یثواب و پاداش ا

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

نماز، آن مرد را نفس، سخت در مشقت و  یدن برایبه خاطر دو »:حفزه انلفس«
 انداخت.  یخستگ

را  یسخن نامربوط و بد »:لم يقل بأساً «ت شدند. کقوم خاموش و سا »:أرّم القوم«
 ت شود.یه موجب گناه و معصکنگفته است 

گر یدیکردند و بر ک یلمات، شتاب مکفرشتگان در باال بردن ثواب  »:يبتدرونها«
 نمودند.  یم یدست شیپ

 





 

 

 

 دوم فصل

ِ ل ،عــن اع�شــةَ  )۴ـ ( ۸۱۵ ــ ج ، قالــْت: اكَن رســوُل ا�َّ ــالَة قــال: تَ إذا افتَ َح الصَّ
َك، وال �َ َغـمِدَك، وتبارَك اسُمَك، وتعـاىل َجـمَّ وحِبَ هُ ُسبحانَك اللَّ « رواه الرتمـذي،  .»ُ�كَ دُّ

 .)١(وأبو داود

خواست نماز را شروع  یم ج امبریه پک ید: ھنگامیگو ـ لـ شه ی) عا۴( -۸۱۵

 تبارك اسمكو حبمدكو سبحانك ا�«فرمود:  یخواند و م یاستفتاح را م یند، دعاک
ند) و یگو یا میافران در دنک(از آنچه  یپروردگارا! تو منزھ«، »تعايل جدك وال اهل غ�كو

گاھت یت و شأن و جاکار بابریدارم. نامت بس یان میش تو را بیو حمد و ستا کیمن پا
ست و تنھا تو معبود بر حق ین یعبادت و بندگ ی ستهیشا یسکواالست. و جز تو  یبس

 .»یھست
 ].اند ردهکت یو ابوداود روا یث را ترمذین حدی[ا

  .ورواه ابُن ماجة عْن أيب سعيدٍ  )۵ـ ( ۸۱۶
َّ
: هـذا حـديٌث ال نعِرفُـه إال وقال الرتمذيُّ

 .)٢(ِل ِحفِظهبَ ِلَّم فيه مْن قِ حاِرثَة، وقد تُ�ُ  ]حديِث [مْن 
 یت نموده است. و ترمذیروا» دیابو سع«ماجه از  ث را ابنین حدی) و ھم۵( -۸۱۶
رامون یه پکم یشناس ینم» حارثه«ت یه ما آن را جز از رواکاست  یثین حدیگفته: ا

 گفته شده است.ھا  ت سخنیت و درایروا ی بزرگان عرصه یز از سوین یضبط و حفظ و
شه، عبدالله بن مسعود، ی، عایه از حضرات علکگر ید یثیث و احادین حدیاز ا شرح:
 یگاھ ج امبریه پکشود  یاند، دانسته م ت شدهیروا ش ربن مطعم وابن عمریجابر، جب

[شماره  س رهیث ابوھریخواند و از حد یرا م» سبحانك ا�«ر احرام، یبکپس از ت

�� و ا� باعد بي�« یر شروع نماز، دعایبکشان پس از تیه اک] معلوم شد ۸۱۲
] ۸۱۳[شماره یث حضرت علیخواند، و از حد یرا م» ...خطاياي كما باعدت ب� املرشق

و شة ال نعرفه اال من ھذالوجه یث عایو قال: حد ۲۴۳ح  ۲/۱۱ یترمذ ،۷۷۶ح  ۱/۴۹۱ابوداود  -١
 .۸۰۶ح  ۱/۲۶۵ابن ماجه  ،»تکلم فیه من قبل حفظه حارثه قد

 .۸۰۴ح ۱/۲۶۴ ید خدریت از ابوسعیابن ماجه به روا -٢
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وجهت وج� ل�ي « یمه، دعایرتحریبکاوقات پس از ت یشان گاھیه اکمشخص شد 
 خواند.  یرا م» ...فطرالسموات واالرض
دام را کتواند ھر  یثابت است و نمازگزار م ج امبریھا از پن دعایلذا خواندن تمام ا

مه بخواند، یر تحریبکند و پس از تکتر و بھتر است، انتخاب  کتر، سب ش آسانیه براک

 ز است.یز جاین» سبحانك ا�«ر از یگر دعاھا غیه خواندن دکچرا 

ِ يَُص  ،وعن ُجبَِ� بِن ُمْطِعمٍ  )۶ـ ( ۸۱۷ ُ أ�رُب كب�اً، « صالًة قال: �ِّ �نَّه رأى رسوَل ا�َّ ا�َّ
 ِ ُ أ�رُب كب�اً، واحلمُد ِ�َّ ُ أ�رُب كب�اً، ا�َّ ِ ا�َّ ِ  كث�اً، واحلمـُد ِ�َّ  كثـ�اً،  كثـ�اً، واحلمـُد ِ�َّ

ِ بُ�رَ  يطان، مِ «الثاً، ثَ » ًة وأصيالً وسبُحاَن ا�َّ ِ مَن الشَّ  .»ِزهْفِثـه وَهْمـْفِخـه و�َ ْن �َ أعوُذ با�َّ
 �نَّه لـم يـذكر: 

َّ
ِ «رواه أبو داود، وابُن ماجة؛ إال َن ِمـ«َر يف آخـره: َكـ، وذَ » كثـ�اً واحلمـُد ِ�َّ

يطاِن الرجيم ةَ ». الشَّ   .)١(الُموتَة :الِشعُر، وهمُزه :الِكرُب، ونفثُه :: نفُخهس ،وقال َ�ْمِرو بِن ُمرَّ
ه کدم یرا د ج امبریپه گفت: کت شده است یروا س ربن مطعمی) از جب۶( -۸۱۷

اهللا اكرب «ر احرام) سه بار یبکخواند (و پس از ت یا نفل) میفرض  ی(از نمازھا ینماز
گفت و در » و سبحان اهللا ب�رة واصيالً «و سه بار » احلمد هللا كث�اً «، سه بار »كب�اً 

نفثه و اعوذ باهللا من الشيطان من نفخه«طان به خدا پناه برد و فرمود: یادامه از شر ش
طان به خدا پناه یش ی سوسهو سحر و جادو و و یبر و خودخواھکاز « ؛.»وهمزه

 .»برم یم
 یرده، ولکت یرا روا ثین حدیز ایماجه ن ت نموده و ابنیث را ابوداود رواین حدی[ا

الشيطان «، »الشيطان« یث به جایرده و در آخر حدکر نکرا ذ» واحلمد� كث�اً «عبارت 
 ].سترده اکنقل » الرجيم

 د:یث است) گوین حدیاز رجال سلسله و سند ا یکیه ک» (ةعمرو بن مّر «و 
، شعر (البته شعر »نفثه«طان، و منظور از یش یبر و خودپسندک» نفخه«مراد از  

 است. یوانگی، جنون و د»ھمزه«ح)، و مراد از یمذموم و قب

اللهم انی اعوذ بک من «و ابن ماجه عبارت  ۸۰۷ح  ۱/۲۶۵ ابن ماجه ،۷۶۴ح  ۱/۴۸۶ ابوداود -١

 .۴/۸۰مسنداحمد  ،رده است.کر کز ذیرا ن» الشيطان الرجيم

 

                                           



 ٥٦٥  ی آنچه پس از گفتن تکبیر تحریمه باید...) ) در باره۱۱کتاب الصلوة (باب (

تَ�: سكتًة إذا كتَ سَ  ج�نَّه حِفَظ عن رسوِل اهللا  :وعن َسُمَرَة بن ُجندٍب  )۷ـ ( ۸۱۸

، وسكتًة إذا فَ   من قراَءة رَ كربَّ
َ
ِينَ ٱِصَ�َٰط ﴿غ َّ�  ۡ�

َ
ۡ ٱ َ�ۡ�ِ  ِهمۡ َعلَيۡ  َت َعمۡ � قه َص ، فَ ﴾ُضوبِ َمغۡ ل دَّ

يبُّ بُن كعب. 
ُ
هو رواه أبو داود.أ ، وابنُ ماجة، والدارميُّ نحوَ  .)١(رو الرتمذيُّ

ته کدو س ج امبریاز پ یه گفت: وکت است یروا س سمرة بن جندب) از ۷( -۸۱۸
ھرگاه از قرائت  یگریر احرام، و دیبکپس از گفتن ت یکی) به خاطر دارد: ی(دو خاموش

ۡ ٱ َ�ۡ�ِ ﴿ آٱ َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ُضوبِ َمغۡ ل  شد. یفارغ م ﴾ّلِ�َ لضَّ

 رد.کق ید و تصدییرا تأ »سمرة«ز ین» کمال یابن اب«و 
 یز به معناین یماجه و دارم ، ابنیترمذت نموده است. و یث را ابوداود رواین حدی[ا

 ].اند ردهکت یآن روا

ن یدر ا» تهکس«ه مراد از کد دانست ی. البته بایبار خاموش یک »:سكته« شرح:
 وت مطلق.کاست نه س» عدم جھر و بلندنخواندن«ث یحد

ر احرام بود. به یبک) پس از گفتن تیته(خاموشکاز دو س یکی: »سكتة اذا كرّب «
 یش از قرائت، به آرامیر و پیبکته، بعد از تکن سیدر ا ج امبریعلماء، پاتفاق تمام 

 خواند. ی) را مسبحانك ا�استفتاح ( یدعا یوآھستگ

ان علماء و یم ین خاموشیرامون ایپ»: سكتة اذا فرغ من قراءة غ�املغضوب عليهم«
 ج امبریه پکن باور است یبر ا ینظر وجود دارد: امام شافع اختالف ینطران فقھ صاحب

فاتحه را  ی ان سورهیرد، تا مقتدک یوت مکس کیفاتحه، اند ی پس از قرائت سوره
گفتن  یدوم برا ی تهکه سکن باورند یبرا کفه و امام مالیامام ابوحن یبخوانند. ول

 گر بود.ید ی ان فاتحه وسورهیفاصله انداختن م ردن وکفرق  یا برای» آم�«

انيـِة ِة اثلَّ كَعـَض مـن الرَّ َهـإذا �َ  جقـال: اكَن رسـوُل اهللا  ،وعن أيب هر�ـرةَ  )۸ـ ( ۸۱۹
َ َح القراَءَة بِ فتَ ستَ إ ، »صـحيِح ُمسـلمٍ «ْت. هكـذا يف سـكُ ـ { احلمُد هللا رِبّ العاملَ� }، ولـْم �

ه» اجلامعِ «وكذا صاحبُ َرُه احلَُميِْديُّ يف افراِده. كَ وذَ   .)٢(عنْ مسلمٍ وحدَ

ح  ۱/۳۱۳ یدارم ،۸۴۴ح  ۱/۲۷۵ابن ماجه  ،۲۵۱ح  ۲/۳۰ یترمذ ،۷۷۹ح  ۱/۴۹۲ ابوداود -١
 .۵/۷مسنداحمد  ،اند ردهکث را نقل ین حدیر ایز نظین

 .)۵۹۹-۱۴۸ح (۱/۴۱۹ مسلم -٢
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شد،  یعت دوم نماز بلند مکر یبرا یوقت ج امبریپد: یگو س رهی) ابوھر۸( -۸۱۹

 یخواندن دعا یرد و (براک یشروع م» احلمد هللا رب العاملني«قرائت را با خواندن 
 رد.ک یوت نمکاستفتاح) س

ر کذ» افراد مسلم«آن را در  یدینگونه است. و ُحمیح مسلم ایث در صحین حدی[ا
ث را تنھا از مسلم ین حدیر] ای[ابن أث» الجامع لالصول« ی سندهیز نویرده است. و نک

 ].ت نموده استیروا

 



 

 

 

 سوم فصل

، ثمَّ قـال: َح الصَّ فتَ إذا استَ  جقال: اكَن انليبُّ  ،عن جابرٍ  )۹ـ ( ۸۲۰ َ إنَّ صـاليت «الَة كربَّ
ِ ياَي وَمايِت و�ُُسيك وَ�ْ  ِمـرُت وأنـا أوَّ و العامل�، ال رش�َك هل، رِبّ  ِ�َّ

ُ
ُل املسـلمَ�. �ـذلَك أ

 أنَت، وقِ� َسـحسِن األعمال، وأحسِن األخالِق، ال َ�ْهدي ِأل ُهمَّ اْهِد� ِأل اللَّ 
َّ
َء �ِّ حَسِنها إال

َء األخالِق، ال ييَِق األعمال، وسَ   أنَت ِ�ّ
َّ
 .)١(رواه النسائيُّ  .» سِيّئَها إال

» برکالله ا«رد، ک یه نمازش را شروع مک یوقت ج امبرید: پیگو س ) جابر۹( -۸۲۰

مايت هللا رّب و �يايو �سيكو ان صاليت«فرمود:  می ر احرام،یبکگفت. و پس از ت یم
 أنا اول املسلم�. ا� اهد� ألحسن االعمالو �ذالك امرتو العامل�، الرش�ك هل

سّئ األخالق، ال ييق و سّئ االعمال ق�و احسن االخالق، ال يهدي ألحسنها اال انت،و
ه کستن و مردن من از آن خداست ینماز و عبادت و ز«ترجمه: ». سيّئها اال انت
ن یا یارھاکنم و ک یه تنھا خدا را پرستش مکن است یان است (و ایپروردگار جھان

 وشمک یزدان میاندازم و بر بذل مال و جان در راه  یت او میر رضایجھان خود را در مس
 یو انباز یکچ شریخدا را ھ ).مماتم شود ی رهیاتم ذخیرم، تا حیم ین راه میو در ا

ان امت خود و ین مسلمانان (در میام و من اول ن، دستور داده شدهیست و به ھمین
 خدا) ھستم. یھا، برا انسان ی ان ھمهین فرد در میتر مخلص

رھنمون  یاخالق یھا یژگیھا و و ن خصلتیردار، و برترکن یپرودگارا! مرا به بھتر
ردار کست، و مرا از یگر ن تیردار و اخالق ھداکن یبه بھتر یسکه جز تو کساز، چرا 

 یاخالق و زشت یجز تو از بد یسکرا یزشت و اخالق بد، محفوظ و مصون بدار، ز
 .»ندک یردار، حفظ نمک

 ].رده استکت یروا یث را نسائین حدی[ا

ِد بن َمْسلَمةَ  )۱۰ـ ( ۸۲۱ ِ  ،وعن �مَّ ، قال: َط ّ� �َ إذا قاَم يَُص  ]اكنَ [قال: إنَّ رسوَل ا�َّ
ً
وُّاع

هُت وَ « ُ أ�رُب، وجَّ ِ ْجِ�َ ا�َّ   ل
َّ

ماواِت واألرَض َحنيفاً، وما أنـا مـَن المُ � ». رِشـ��َ ي فطَر السَّ

 .۸۹۶ح  ۲/۱۲۹ یینسا -١
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 �نَّه قال: 
َّ
ُهـمَّ أنـَت اللَّ «ثـمَّ قـال: ». املسلم�َ وأنا ِمَن «وذكَر احلديَث مثَل حديِث جابٍر، إال
 أنَت، ُسبحانَك وحِبَ 

َّ
 ». مِدكَ املِلُك، ال �َ إال

ُ
 .)١(رواه النسائيُّ  .ثمَّ يقرأ

خواست نماز نفل  یه مک یوقت ج امبرید: پیگو س ) محمدبن مسلمه۱۰( -۸۲۱

ما أنا و حنيفاً اهللا اكرب، وّجهت وج� ل�ي فطرالسموات واالرض «فرمود:  می بخواند،
رد، جز کر ک] ذ۸۲۰[شماره س ث جابریث را مانند حدیحد ی هی، و بق»من املرش��

 ت نمود.یروا» و أنا من املسلم�« ،»وأنا اول املسلم�«ه به عوض عبارت کنیا

 اللهمّ انت امللك، ال اله اال انت، سبحانك«در ادامه فرمود:  ج امبریسپس پ

 ی ستهیو با یبندگ ی ستهیشا یسک، جز تو ییپروردگارا! پادشاه ھمه تو« ،»بحمدكو
ـ  یو منزھ ک، پروردگارا! تو پایست و تو معبود بر حق ھستین یاطاعت و فرمانبردار

س و حمد و یو تقد کیـ و من پاگویند  می پرستان ان و چندگانهکافران و مشرکازآنچه 
مشغول  ج امبرین دعا، پیز فراغت از خواندن اگاه پس ا آن» نم،ک یان میش تو را بیستا

 به قرائت شد.
 ].رده استکت یروا یث را نسائین حدی[ا

 .۸۹۸ح  ۲/۱۳۱ نسایی -١

 

                                           



 

 

 

 

 )۱۲باب (
 قرائت در نماز 



 

 

 

 اول فصل

امِت  )۱ـ ( ۸۲۲ ِ  ،عن ُعبادَة بن الصَّ فاحتِة قَرأ بِ ال َصالَة ملْن لم يَ « :جقال: قاَل رسوُل �َّ
: و متفق عليه. .»الكتاب أ بِ نْ مل يَ ملَِ «يف روايةٍ ملسلمٍ داً قرَ  .)١(»أُمِّ القرآنِ فصاعِ

فاتحه را  ی ه سورهک یسکفرمود:  ج امبرید: پیگوس  عبادة بن صامت) ۱( -۸۲۲
 ست. ی(در نمازش) نخواند، نمازش قبول ن

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 یفاتحه را ھمراه با مقدار ی ه سورهک یسکاز مسلم آمده است: نماز  یتیو در روا

 ست.یقرآن در آن نخواند، نماز ن یھا گر از سورهید

ِمّ قَرأ فيها بِ الًة لم يَ ّ� َص َمْن َص « :جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۲ـ ( ۸۲۳
ُ
أ

قَرأ إوُن وراَء اإلماِم. قال: �ُ فقيَل أليب هر�رَة: إنَّا نَ ». ِخداٌج ـ ثالثاً ـ غُ� تمامٍ  ِ�َ رآِن فَ القُ 
 ِ ُ تعاىل: قَ «يقول:  جبها يف نفسَك؛ فإ� سمعُت رسوَل ا�َّ الَة بي� و�َ� مُت الصَّ سَّ قاَل ا�َّ

 َعبدي ما سَ صَفِ�، ولِ َعبدي نِ 
َ
ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿َل. فإذا قاَل العبُد: أ : ﴾٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ َرّبِ ِ�َّ ُ ؛ قال ا�َّ

َّ  ﴾٣لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿َد� عبْدي. و�ذا قال: حَم�ِ  عبدي، و�ذا قال: قال اهللا تعاىل: أثْ� يلَعَ

. ﴾٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتِع�ُ ﴿، قال: �ََّد� عبْدي. و�ذا قال: ﴾٤ّ�ِينِ ٱَ�ٰلِِك يَۡوِم ﴿

َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿أَل. فإذا قال: بْدي ما سَ عَ بي� و�َ� عبْدي، ولِ قال: هذا   ٦لُۡمۡسَتِقيمَ ٱ لّصِ

و «عبارت و ابوداود  ۸۲۲ح  ۱/۵۱۴د ابوداو ،)۳۹۴-۳۴(ح  ۱/۲۹۵مسلم  ،۷۵۶ح  ۲/۲۳۶بخاری  -١
ح  ۱/۲۷۳ابن ماجه  ،۹۱۰ح  ۲/۱۳۷نسایی  ،۲۴۷ح  ۲/۲۵ترمذی  ،را نیز افزوده است» صاعداً 
 ۱/۲۹۶را مسلم در صحیحش » من مل يقرأ بأُمّ القرآن فصاعداً ـل«ت و روای ۵/۳۱۴احمد  مسند ،۸۳۷
در سننش » فصاعداً «ی  ث را بدون واژهین حدیز این ) نقل کرده است. دارمی۳۹۴-۲۷ح (

 رده است.کنقل  ۱۲۴۲ح ۱/۳۱۲

                                           



 ٥٧١  ) قرائت در نماز)۱۲کتاب الصلوة (باب (

ِينَ ٱِصَ�َٰط  ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ  �َّ
َ
آّلِ�َ ٱَعلَۡيِهۡم َوَ�  لَۡمۡغُضوبِ ٱ� َعبدي . قال: هذا لِ ﴾٧لضَّ

 .)١(رواه مسلم». وِلعبْدي ما سأل

فاتحه را در  ی ه سورهک یسکفرمود: نماز  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۲( -۸۲۳
 ست.یامل نکآن نخواند، ناقص است، ناقص است، ناقص است و 

ز یا در آنجا نیم، پس آیاوقات پشت سر امام ھست یگفتند: گاھس  رهیبه ابوھر
 م؟یبخوان

ه کدم یشن ج خدا از رسول را منیآھسته بخوان، ز گفت: آن را س رهیابوھر
ام به دو  ان خود و بندهینماز را م«د: یفرما یم یث قدسیدر حد ألخداوندفرمود:  یم
ه بنده ک یدھم. وقت یه از من خواھد به او مکام آنچه را  ام و بنده م نمودهیم تقسین

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿د: یگو یم من، مرا  ی د: بندهیفرما یخداوند متعال م ﴾٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

د: یفرما یخداوند متعال م ﴾٣لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿د: یھرگاه بگورد، و کد یش و تحمیستا

خداوند متعال  ﴾٤ّ�ِينِ ٱَ�ٰلِِك يَۡوِم ﴿د: یگو یه بنده مکگاه  ام مرا ثنا گفت، وآن     بنده

إِيَّاَك َ�ۡعُبُد ﴿د: یگو یه بنده مکگاه  رد، وآنکد یم و تمجیام مرا تعظ د: بندهیفرما یم
ام  باشد و بنده یام م ان من و بندهین مید: ایفرما می خداوند متعال ﴾٥�َۡسَتِع�ُ �يَّاَك 

 دھم. یه از من بخواھد به او مکآنچه را 

َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿د: یگو یه بنده مک یو وقت ِينَ ٱِصَ�َٰط  ٦لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لّصِ ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم  �َّ
َ
�

آّلِ�َ لٱَعلَۡيِهۡم َوَ�  لَۡمۡغُضوبِ ٱَ�ۡ�ِ  ام  ن از آِن بندهید: ایفرما ی، خداوند متعال م﴾٧ضَّ
 دھم. یه از من بخواھد، بدو مکباشد وآنچه را  یم

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا
ده یبه ما رس» قرائت پشت سر امام«رامون یه پک یثیات واحادیبراساس روا شرح:

خواند و چه  ینمازگزار، چه با جماعت نماز م یه براکن باوراست یبر ا یاست، امام شافع
(صبح، مغرب  یا جھری(ظھر و عصر) باشد  ی، نماز سّر یا مقتدیتنھا، امام است، 

ح  ۲/۱۳۵یی ، نسا۲۹۵۳ح  ۵/۱۸۴ی ، ترمذ۸۲۱ح  ۱/۵۱۲، ابوداود )۳۹۵-۳۸ح ( ۱/۲۹۶مسلم  -١
موطا  ،نقل نموده است. ۸۳۸ح ۱/۲۷۳ث را به اختصار در سننش ین حدیز ای، و ابن ماجه ن۹۰۹

 .۲/۲۸۵، مسنداحمد ۳۹ح  ۱/۸۴کتاب الصالة  کمال

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥٧٢

عت از کاست و در ھر ر یو الزام یفاتحه ضرور ی وعشاء) در ھر حال، خواندن سوره
 نماز بر منفرد و امام و مأموم فاتحه خواندن فرض است.

(صبح، مغرب و  یجھر یه قرائت امام در نمازھاکعتقاد است ن ایبر ا کامام مال
فاتحه را  ی ، سورهید در نماز جھرینبا یند، لذا مقتدک یت میفاک یمقتد یعشاء) برا
 ی سوره یند، و اگر مقتدکقرائت امام را گوش  ید به حالت خاموشیه باکبخواند، بل

(ظھر و عصر) خواندن  یسّر  ینمازھاباشد، و در  یروه مکن عملش میفاتحه را بخواند، ا
ست. امام احمد بر آن یا واجب نیمستحب است، فرض  یمقتد یفاتحه برا ی سوره
 یروه و در نمازھاکم یمقتد یبرا یجھر یفاتحه در نمازھا ی ه خواندن سورهکاست 

خواندن فاتحه  یمقتد یبرا ی، در صورتیجھر یمستحب است و در نمازھا یسّر 
 از انحاء نشنود. یائت امام را به نحوه قرکمستحب است 

 یو چه نمازھا یسّر  یه قرائت امام چه در نمازھاکفه معتقد است یو امام ابوحن
ه پشت سر کست یز نیجا یمقتد یرو برا نیند، از اک یت میفاک یمقتد ی، برایجھر

 ند.کفاتحه را قرائت  ی ) سورهیو چه جھر یسّر  یامام (چه در نمازھا
علم و  ی داران عرصه هی، مجتھدان و طالینظران فقھ علماء و صاحببه ھر حال، 

ات و یاخالص و عمل، براساس روا ی شتاز عرصهیشگامان پیشقراوالن و پیدانش و پ
م و یق و تفحص تعالیث و تحقیاحاد یمطالعه و بررس یده بدانھا و برمبنایاخبار رس

با صداقت و اخالص و  ،ش و صحابه ج امبریقرآن و سّنت و طرز عمل پ یھا آموزه
ز از آنھا به یاند. و خداوند ن ار نمودهیرا انتخاب و اخت یدام قولکاعتقاد و عمل، ھر 

 باد. یسته، راضیوقفه و شا یوشش بکن تالش ویخاطر ا

ـِتُحـفتَ ما، اكنوا يَ بوأبا ب�ر وعمَر،  جأنَّ انليبَّ  :وعن أ�ٍس  )۳ـ ( ۸۲۴ الَة وَن الصَّ
ِ بِ   .)١(رواه مسلم .رِبّ العاملَ� } ـ { احلمُد ِ�َّ

احلمد هللا «نماز را با  ،ـ بـ ر و عمرکو ابوب ج امبرید: پیگو س ) انس۳( -۸۲۴

 ردند. ک یآغاز م» رب العلمني
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ابوداود  ،است. یث از بخاری) و لفظ حد۳۹۹-۵۰(ح ۱/۲۹۹مسلم  ،۷۴۳ح  ۲/۲۲۶ بخاری -١
 یدارم ،۸۱۳ح ۱/۲۶۷ابن ماجه  ،۹۰۷ح  ۲/۱۳۵ یینسا ،۲۴۶ح  ۲/۱۵ یترمذ ،۷۸۲ح ۱/۴۹۴
 .۳/۱۰۱مسنداحمد  ،۱۲۴۰ح  ۱/۳۱۱

 

                                           



 ٥٧٣  ) قرائت در نماز)۱۲کتاب الصلوة (باب (

�سم اهللا « ـ بـ ر و عمرکو ابوب ج امبریه پکن است یث، این حدیمراد از ا شرح:
مه به یخز و ابن یت احمد، نسائیخواندند، چنانچه در روا یرا آھسته م» الرمحن الرحيم

» ال �هرون ببسم اهللا الرمحن الرحيم«د: یفرما یه مکن مطلب اشاره رفته است، آنجا یا
 خواندند.  یآنان بسم الله را با آواز بلند نم

بسم الله الرحمن «آنان » اكنوا �رّسون«مه آمده است: یخز گر از ابنید یتیو در روا
خواندن  ینف ه در آنھاک یاتیان روایب مین ترتیخواندند. و به ا یرا آھسته م» میالرح

 شود. یاست، جمع م» اثبات خواندن آن«ا یو » بسم الله«

ِ  ،وعن أيب هر�رةَ  )۴ـ ( ۸۲۵ ه َمـن « :جقال: قاَل رسوُل ا�َّ نوا، فإنَـّ ِمّ
َ
َن اإلماُم فـأ مَّ

َ
إذا أ

َم ِمْن ذنِبهقَ َر هل ما �َ �ة؛ ُغفِ َ� املالئِ ينُه تأمِ وافَق تأمِ  إذا «متفق عليه. و� روايٍة، قـال:  .»دَّ
 قـوَل قاَل اإلمام: { غِ� املغضوِب عليِهْم وال الضَّ 

ُ
الَ� } فقولوا: آمَ�، فإنَّه َمْن وافـَق قـوهل

َم مـْن ذنِبـهَقـَر هل مـا �َ ُغفِ املالئ�ِة؛  . ويف أخـر ». دَّ ، وملسـلمٍ نحـوهُ هـذا لفـظُ البخـاريّ

، قال:  نَ القارءُ فَ «للبخاريِّ ، فمنْ وافَقَ تأمِ نُ مِّ أَ إذا أمَّ نُ مِّ ؤَ ةُ تُ ؛ وا، فإنَّ املالئكَ ينُه تأمنيَ املالئكةِ

فِ  مَ منْ ذنبِهغُ  .)١(»رَ له ما تقدَّ

گفت، شما ھم » نیآم«امام  یفرمود: وقت ج امبریپ د:یگو س رهی) ابوھر۴( -۸۲۵
ن گفتن فرشتگان باشد، ین گفتنش ھمزمان با آمیه آمک یسکد، چون یین بگویآم

 شود. ینش، بخشوده میشی) پی رهیگناھان (صغ
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ح  ۲/۳۰ یترمذ ،۹۳۶ح  ۱/۵۷۶ابوداود  ،)۴۱۰-۷۲ح ( ۱/۳۰۷مسلم  ،۷۸۰ح  ۲/۲۶۲ یبخار -١
اما  ۴۵ح  ۱/۸۷اب الصالة تک کمؤطا مال ،۸۵۱ح  ۱/۲۷۷ابن ماجه  ،۹۲۸ح  ۲/۱۴۴ یینسا ،۲۵۰

آّلِ�َ ٱَعلَۡيِهۡم َوَ�  لَۡمۡغُضوِب ٱَ�ۡ�ِ ﴿اذا قال االمام: «روایت  ن بزرگواران به نقل آن یا ﴾لضَّ
) ۴۱۰-۷۶ح ( ۱/۳۰۷حش یر آن را در صحیز نظیمسلم ن ،۸۷۱ح ۲/۲۶۶ یاند: بخار پرداخته

مؤطا  ،۱۲۴۶ح  ۱/۳۱۴ یدارم ،۹۲۹ح  ۲/۱۴۴ یینسا ،۹۳۵ح  ۱/۵۷۵ابوداود  ،رده استکنقل 
اند:  ت نمودهین بزرگواران روایرا ا» ی ...اذا امنَّ القار«یت و روا ۴۵ح  ۱/۸۷تاب الصالة ک کمال

ح ۱/۳۱۴ یدارم ،۸۵۲ح  ۱/۲۷۷ابن ماجه  ،۹۲۵ح ۲/۱۴۳ یینسا ،۶۴۰۲ح  ۱۸/۲۰۰ یبخار
 .۲/۴۴۹مسنداحمد  ،۱۲۴۵

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥٧٤

 لَۡمۡغُضوِب ٱَ�ۡ�ِ ﴿ھرگاه امام در نماز جماعت گفت: «گر آمده است: ید یتیو در روا
آّلِ�َ ٱَعلَۡيِهۡم َوَ�  ه ھمزمان با فرشتگان آن ک یسکرا یز». نیآم«د: ییشما ھم بگو ﴾لضَّ

 .»شوند یاش بخشوده م گذشته ی رهیصغد، گناھان یرا بگو
 ].رده استکت یز ھمانند آن را روایاست و مسلم ن ین لفظ بخاری[ا

(در نماز جماعت، پس از  یقار یوقت«آمده است:  یگر از بخارید یتیو در روا
ن یه فرشتگان ھم آمکد، چرا یین بگوید، شما ھم آمین بگویفاتحه) آم ی خواندن سوره

ن گفتن فرشتگان باشد، ین گفتنش ھمزمان با آمیه آمک یسکند. پس چون یگو یم
 .»شود یاش بخشوده م ) گذشتهی رهیصغگناھان (
شود و  یفاتحه گفته م ی پس از دعا و خواندن سورهه کاست  یلفظ»: نیآم« شرح:

 شود. یر]، اراده میا! بپذی[بارخدا» ا� استجب«از آن 

به مد و » نیآم«است. و» ا� إستجب« یف به معنایبه َمد و تخف» نیآم«البته 

 یعالمه واحد» آّم� ابليت احلرام«است. مانند: » نیقاصد« ید، به معنایتشد
د یو با مد و تشدگویند  می از عوام یاریه بسکبعد از فاتحه چنان» نیآم«د: یفرما یم

 ن معنا است:ینند، به اک یتلفظ م
 »ر.یما را بپذ یم، دعاینندگان درگاھت ھستکقصد ما« 

ِ  ،وعن أيب موىس األشعرِيّ  )۵ـ ( ۸۲۶ يُموا م فـأ�ِ لَّيتُ إذا َصـ« :جقـال: قـاَل رسـوُل ا�َّ

َ ُصفُ 
َ

وا، و�ذا قـال: ُؤمَّ�ُ وفَ�م، ثمَّ يل َ فكرِبّ َعلَـۡيِهۡم  لَۡمۡغُضوبِ ٱَ�ۡ�ِ ﴿م أحُد�م، فإذا كربَّ
آّلِ�َ ٱَوَ�  وا واْركعـوا، فـإنَّ اإلمـاَم  ﴾لضَّ َ ور�َع، فكـرِبّ . فإذا كربَّ ُ بُْ�م ا�َّ فقولوا: آمَ�؛ ُ�ِ

َ و�ذا «قال: ». فتلَك بتلك: «ج، فقال رسوُل اهللا »ُع قبلَ�م، و�رفُع قبل�مر�َ يَ  َع سـمَ قـال: �
ُ ملْن مِحَده، فقولوا: اللَّ  َ ا�َّ ُ ل�م عُ سمَ ُهمَّ ر�َّنا لَك احلمُد، �  .)١(رواه مسلم». ا�َّ

د، پس ید نماز جماعت بخوانید: چون خواستیگو س یاشعر ی) ابوموس۵( -۸۲۶
گاه  د، آنینکنواخت و درست یکخودتان را در نماز راست و ھماھنگ و  یھا صف

 رد.ی(از لحاظ علم و قرائت)، امامت شما را به عھده بگ ن شمایتر بزرگ

، کرده است) نقل ۴۰۴-۶۲ح ( ۱/۳۰۳حش یدر صح یطوالن یثیحد یث را مسلم در پیحد این -١
 .۴/۴۰۱، مسنداحمد ۱۳۱۲ح  ۱/۳۴۳ی دارم ۱۰۶۴ح ۲/۱۹۶ یینسا ،۹۷۲ح  ۱/۵۹۴ابوداود 

 

                                           



 ٥٧٥  ) قرائت در نماز)۱۲کتاب الصلوة (باب (

ر یبکر گفت، شما ھم تیبکه به او اقتدا شود) پس ھرگاه تکن است یا ی(و امام برا

آّلِ�َ ٱَعلَۡيِهۡم َوَ�  لَۡمۡغُضوِب ٱَ�ۡ�ِ ﴿ه ک ید، و زمانییبگو » نیآم«را گفت، شما ھم  ﴾لضَّ
 ند.ک یشما را قبول م یدعا أله خداوند کد، چرا ییبگو

ش یرا امام پید، زیوع بروکد و به رییر بگویبکوع رفت، با او تکر گفت و به ریبکھرگاه ت
فرمود:  ج امبریرو پ نیشود. از ا یوع بلند مکرود و قبل از شما از ر یوع مکاز شما به ر

ه ک یا گرفت، در مقابل آن لحظه یشیوع از شما پکه امام در رفتن به رکپس آن لحظه 
وع، با کم امام در رفتن به ریتقد یعنی(کند  می وع بلندکزودتر از شما سرش را از ر یو
وع با ھم کر ی شما در اندازه یشود، پس ھر دو یوع جبران مکر بلندشدن شما از رید

 ).دیسان ھستیکبرابر و 

د: ییرا گفت، شما ھم بگو» محده سمع اهللا ملن«ه کدر ادامه فرمود: و ھرگاه  ج امبریپ

د و یفرما یشما را اجابت م ی ندهیش ستایه خداوند ستاکچرا » ا� رّ�نا لك احلمد«
 رد.یپذ یم

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

 رفت.یخود را اجابت فرمود و پذ ی ندهیش ستایخداوند ستا »:سمع اهللا ملن محده«

 .)١(»واتُ أنِص قرأ فَ و�ذا «قتَادَة: و ،و� روايٍة هل عن أيب هر�رةَ  )۶ـ ( ۸۲۷
ه ککند  می نقل ـ بـ ره و قتاده یگر، مسلم از ابوھرید یتی) و در روا۶( -۸۲۷
 »).دید و) خاموش باشیھرگاه امام، قرائت خواند، شما (گوش فرا دھ«گفتند: 

ـِ� بِـ جقال: اكَن انليبُّ  ،وعن أيب قتَادةَ  )۷ـ ( ۸۲۸
َ

ويل
ُ
 يف الظهـِر يف األ

ُ
ِمّ الكتـاِب يقرأ

ُ
أ

خَر�ِ� بِ � الرَّ و وسورتَ�،
ُ
 كعتَِ� األ

ُ
ُل يف الر�عـِة ُ�َطـو ُعنا اآلية أحيانـاً،مِ �ُسْ و ِمّ الكتاِب،أ ِوّ

بح  .)٢(متفق عليه .األو� ما ال يُطيُل يف الر�عِة اثلانيِة، وهكذا يف العرِص، وهكذا يف الصُّ
فاتحه و دو عت اول نماز ظھر، کدر دو ر ج امبرید: پیگو س قتاده ی) اب۷( -۸۲۸

عت کخواند، و در دو ر یسوره) م یکعت کقرآن را (در ھر ر یھا گر از سورهید ی سوره

) نقل کرده است و ابن ماجه ۴۰۴-۶۳ح (۱/۳۰۴مسلم این حدیث را فقط از قتاده در صحیحش  -١
 روایت نموده است. ۸۴۶ح ۱/۲۷۶ابوھریره در سننش نیز این حدیث را از 

نسایی  ،) و لفظ حدیث از بخاری است.۴۵۱-۱۵۴ح (۱/۳۳۳مسلم  ،۷۷۶ح  ۲/۲۶۰بخاری  -٢
 .۴/۳۸۳مسنداحمد  ،۹۷۸ح  ۲/۱۶۶

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥٧٦

بلند  یات را به نحویاوقات آ یخواند، و گاھ یفاتحه را م ی آخر نماز، فقط سوره
عت کداد و در ر یعت اول، طول مکم. و به قرائت در ریدیشن یه ما آن را مکخواند  یم

 یعنیخواند ( یز بسان نماز ظھر میرد، و نماز عصر را نک یتر م وتاهک سوره را دوم، قرائت
تر  وتاهکعت دوم را کو ر یعت اول نماز را طوالنکرد و رک یفاتحه و دو سوره را قرائت م

 ).خواند یم
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ـقـال: كُ  ،وعن أيب سـعيٍد اخلُـدرِيّ  )۸ـ ( ۸۲۹
َ

يف الظهـِر  جِزُر ِ�يـاَم رسـوِل اهللا نَّـا �
: { آلم ت��ُل } السـجدة ةِ كعتَِ� األويلَِ� من الظهِر قْدَر قراءَ َزرنا قياَمه يف الرَّ حَ والعرِص، فَ 

 �عَ  رَ ـ و� رواية ـ: يف لُكِّ 
ُ
ْصـِف مـْن خَرَ�ِ� قـْدَر انلِّ ٍة قْدر ثالثَ� آيًة، وحَزْرنا ِ�ياَمه يف األ

  ذلَك، وحزْرنا يف
ُ
َ�ِ� من الظهـِر، و� خرَ الر�عتَِ� األويلَِ� مَن العرص ىلع قْدر قياِمه يف األ

 .)١(رواه مسلمصِف مْن ذلَك. األخرَ�ِ� من العرص ىلع انلِّ 

را در نماز  ج خدا ام رسولی، ق)ش د: ما (صحابهیگو س ید خدری) ابوسع۸( -۸۲۹
عت اول نماز کشان در ریه اک یطورم به یگرفت یم و اندازه میزد ین میظھر و عصر تخم

گر آمده ید یتیرد. ـ و در رواک یقرائت م» ل سجدهیالم، تنز« ی سوره ی ظھر، به اندازه
ام یخواند ـ و ق یه می) آی(س ۳۰عت نماز ظھر، به قدر کعت از دو رکاست: در ھر ر

دو  هکن شد ینمان بر ایم و تخمیگرفت یاندازه م عت آخر نماز ظھرکشان را در دو ریا
 ه).یبقدر پانزده آ یعنیعت اول آن بود (کعت آخر نماز ظھر بقدر نصف دو رکر

شان در یه اک یم بطوریزد ین میعت اول نماز عصر تخمکرا در دو ر ج امبریام پیو ق
ه) قرائت یپانزده آ یعتکدر ھر ر یعنیعت آخر نماز ظھر (کدو ر ی عت به اندازهکن دو ریا
ھفت تا ھشت  یعنیعت اول (کنماز عصر، بقدر نصف دو ر عت آخرکرد، و در دو رک یم
 نمود. یه) قرائت میآ

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا
 ج امبریه غالبًا روش و معمول پکشود  یده میگر فھمیث دیث و احادین حدیاز ا شرح:

ز یخواند، نماز ظھر را ن یتر م رد و مفصلک یم یه قرائت نماز صبح را طوالنکن بود یا

 ۳/۲مسنداحمد  ،۴۷۵ح ۱/۲۳۷ یینسا ،۸۰۴ح  ۱/۵۰۵) و ابوداود ۴۵۲-۱۵۶(ح  ۱/۳۳۴مسلم  -١
ح  ۱/۳۳۴حش یز در صحیاند و مسلم ن ردهکاند و آن را نقل  ردهکت جمع ین ھر دو روایز بین
 .اند یث دوم پرداختهت حدیفقط به روا ۴۷۶ح  ۱/۲۳۷در سننش  ییو نسا )۴۵۲ – ۱۵۶(

 

                                           



 ٥٧٧  ) قرائت در نماز)۱۲کتاب الصلوة (باب (

خواند و در مغرب و عشاء  یم کنمود، و نماز عصر را مختصر و سب یم یطوالن یمقدار
 یخواند، ول یل و بلند میطو یھا ز سورهین یوتاه و مختصر و گاھکنسبتًا  یھا سوره

فان، زنان یماران، ضعف ناتوانان و ضعیب یماریبخاطر ب(ییھا انًا بنا به مصلحتیاح
 رد.ک یز عمل مین نیدار) بر خالف ا بچهران، و زنان یباردار، پ

گرفت،  یقرار م ،ش نین اولیھرگاه در جمع صحابه و سابق ج امبریچننانچه پ
ان آن کشد و ام ینمود و ھرگاه بر تعداد نمازگزاران افزوده م یم یھا را غالبًا طوالن نماز

دار،  رده، بچهف، ناتوان، درمانده، سالخویمار، ضعیب یان آنھا برخیه از مکوجود داشت 
و عسر و  یسخت گذارد تا موجبات زحمت، مشقت، یومختصر م کباشند، نماز را سب

ماران، و یب یماریاز ب یمیان وجود نداشت و بکن امیحرج آنھا را فراھم نسازد. و اگر ا
 رد.ک یم یطوالن کیدرماندگان و سالخوردگان نبود، نماز را اند یناتوان

ط را یان افراط و تفریحد وسط و اعتدال مت یوسته رعایپ ج و آن حضرت
د و یف را بر جانب تشدیر و تخفیسیداد و ھموا ره جانب ت یار خود قرار مک ی سرلوحه

و سھولت و رفع عسر و  یریگ ش را بر آسانیار خوک یداد، و مبنا یح میر ترجیتعس
ن، مارایحرج از بندگان قرار داده بود و در حد توان نسبت به مردم، خصوصًا ب

مردم نسبت  ی ب عامهیق وترغیر بود و به خاطر تشویگ درماندگان، سالخوردگان، آسان
م ی، تعالین الھیاوامر و فرام یر اجراین و ثابت قدم واستوارماندن آنان در مسیبه د

 ی شتر از جنبهیرخصت را ب ی ، جنبهیام و دستورات اسالمک، احینبو یھا وآموزه
بھره  یریگ د و سختیشتر از تشدیف بیو تخف ریسیو از تنمود  یمت به آنان عرضه میعز

 در نمازھا. یگرفت، حت یم

 يف الظهر بِ  جقال: اكن انليبُّ  ،وعن جابِر بِن َسُمرةَ  )۹ـ ( ۸۳۰
ُ
يِل إذا يغىش اللَّ و ـ {يقرأ

بِح أط ـ { سِبِّح }، ـ و� رواية ـ: بِ  َّك األىلْع }، و� العرِص �َو ذلك، و� الصُّ
َوَل مـْن اسَم ر�ِ

 .)١(رواه مسلمذلك. 

اذا  لیوال« ی در نماز ظھر سوره ج امبرید: پیگو س جابربن سمرة) ۹( -۸۳۰
خواند و در نماز عصر  یم را ـ» یاعل کسبح اسم رب« ی : سورهیتیرا ـ و در روا» یغشی

ح ۱/۵۰۶در سننش  یطوالن یتیروا یث در پین حدیز ایابوداود ن ،)۴۵۹-۱۷۰ح (۱/۳۳۷مسلم  -١
و  ،)۴۶۰-۱۷۱(ح  ۱/۳۳۸حش یدر صح و مسلم ۹۸۰ح  ۲/۱۶۶ ییرده است، نساکنقل  ۸۰۶

 .اند یث دوم پرداختهت حدیبه روا ۵۰/۸۶احمد در مسندش 
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نمود، و در نماز صبح،  یاز قرآن را قرائت م ییھا ن دو سوره، سورهیبه ھم یکز نزدین
 رد. ک یتر م یطوالن یمقدار
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

ِ يقرأ يف املغرِِب بـ  ،وعن ُجبَ� بِن ُمطِعمٍ  )۱۰ـ ( ۸۳۱ ـورِ (قال: سِمعُت رسوَل ا�َّ . )الطُّ
 .)١(متفق عليه

را در » طور« ی سوره ج امبریه پکدم ید: شنیگو س ربن مطعمی) جب۱۰( -۸۳۱
 خواند. ینماز مغرب م

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ِ يقرأ يف املغرِِب بِـ ،نِت احلارِثوعن أِمّ الفضِل بِ  )۱۱ـ ( ۸۳۲ ـ قالت: سمعُت رسوَل ا�َّ
 .)٢(متفٌق عليه .الُمرَْسالِت ُعْرفاً } و{

 ج خدا ه رسولکدم ید: شنیگو ـ لـ ) ام الفضل دختر حارث ۱۱( -۸۳۲
 خواند. یرا در نماز مغرب م» عرفاً واملرسالت « ی سوره
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ه کنگونه بود یاغلب ا ج امبریه روش پکشود  یگر مشخص مید یثیاز احاد شرح:
ه وارد شده کث ین احادیخواند. و در ا یرا م کوچک یھا مغرب سوره یدر نمازھا

 یع اتفاقیھا وقا نیا ی خواند، ھمه یز مین یطوالن یھا در نماز مغرب، سوره ج امبریپ
روش و  ینمود، ول یار را مک نیا ج امبریاوقات پ یه برخکن ھستند یگر ا انیب ھستند و

 بود. کوچک یھا شتر در نماز مغرب، خواندن سورهیشان، بیا معمول و متداول ی وهیش

، ثمَّ يـأيت �َ  ،وعن جابرٍ  )۱۲ـ ( ۸۳۳ ُؤمُّ قوَمـه، يَـقال: اكَن معاُذ بُن جبٍل يُصِ�ّ مع انليِبّ
ُهم، فـافتَ اَ  يللًة مع انليِبّ الِعشاَء، ثمَّ أىت قوَمه فَـ�َّ َص فَ  َف رجـٌل رَ ا�َ َح �سـورِة ابلقـرِة، فَـتَ مَّ

 ،و لفظ حدیث از مسلم است. )۴۶۳-۱۷۴ح ( ۱/۳۳۸مسلم  ،۷۶۵ح  ۲/۲۴۸بخاری  -١
مؤطا مالک کتاب الصالة  ،۱۲۹۵ح  ۱/۳۳۶دارمی  ،۹۸۷ح ۲/۱۶۹نسایی  ،۸۱۰ح ۱/۵۰۸ابوداود

 .۸۳۲ح ۱/۲۷۲ابن ماجه  ،۴/۸۴مسنداحمد  ،۲۳ح  ۱/۷۸
ح  ۲/۱۶۸نسایی  ،۸۱۰ح  ۱/۵۰۸ابوداود  ،)۴۶۲-۱۷۳ح ( ۱/۳۳۸مسلم  ،۷۶۳ح ۲/۲۴۶بخاری  -٢

ترمذی  ،۶/۳۴۰مسنداحمد  ،۲۴ح  ۱/۷۸مؤطا مالک کتاب الصالة  ،۱۲۹۴ح  ۱/۳۳۶دارمی  ،۹۸۵
 .۸۳۱۰ح  ۱/۲۷۲ابن ماجه  ،۳۰۸ح  ۲/۱۱۲

 

                                           



 ٥٧٩  ) قرائت در نماز)۱۲کتاب الصلوة (باب (

 قـال: ال وا ؟ْقَت يا فُالنُ فسلََّم، ثمَّ ص�َّ وحَده وانرَصَف، فقالوا هل: أنا�َ 
َ

، وآل ِ ِ�ـَ�َّ رسـول �َّ
 ِ ، فقال: يا رسوَل ا�َّ ِ خرِبنَّه. فأىت رسوَل ا�َّ

ُ
ِ فَأل عَمُل بانلَّهار، و�نَّ إنَّا أصحاُب نَواِضَح، نَ  !ا�َّ

ىلع ُمعاٍذ،  جَح �سورِة ابلقرِة. فأقبَل رسوُل اهللا تَ ُمعاذاً ص�َّ معَك الِعشاَء، ثمَّ أىت قوَمه، فافتَ 
ىح} { واللَّيِل إذا َ�ْغىشـ } :قَرأإ ؟أَ�تَّاٌن أنَت  !ذُ يا معا«فقال:   { والشمِس وُضحاها } { والضُّ

َّك األىلْع  { سِبِّح و
 .)١(متفق عليه .}»اْسَم ر�ِ

نماز (عشاء) را  ج امبریبا پ س د: معاذ بن جبلیگوس  ) جابر۱۳( -۸۳۳
 ینماز را برا گشت و امامت یش بر میخو ی لهیخواند، سپس به مسجد محله و قب یم

خواند، سپس به  ج امبریھا، او نماز عشاء را با پ از شب یگرفت. شب یآنان به عھده م
بقره  ی آنان انجام داد و سوره یاش برگشت و امامت نماز را برا قوم و مردم محله یسو

از جماعت نماز خارج شد و خودش تنھا نماز را (به  یرد. مردکرا در نماز شروع 
گونه  نیه اک( یا ار) خواند و رفت. مردم بدو گفتند: مگر منافق شدهو اختص یوتاھک

مسلمانان، اتخاذ ر از راه یغ یو راھ یدھ یت نمیبسان منافقان به نماز جماعت اھم
  ؟)یا ردهک

خواھم شتافت و او  ج امبریام، خودم نزد پ ر، منافق نشدهیگفت: به خدا سوگند! خ
! شغل ج خدا رسول یرفت وگفت: ا ج امبریپ شیان باخبر خواھم ساخت. پیرا از جر

 یم و جماعتیدھ یره میشتران است و با شتر، آب مزرعه و غ ی لهیمزارع بوس یاریما آب
ار کم و با دست خود یسب ھستکار و که در تمام روز مشغول کارگر، کم یھست

م و قو یه نماز عشاء را با شما خوانده بود، سپس به سوکن یم، معاذ پس از اینک یم
بقره را  ی آنان انجام داد و در نماز، سوره یاش برگشت و امامت نماز برا مردم محله

نم و با شتر آب ک یار مکارگر و با دست خود کھستم  یتیشروع نمود (من چون از جمع
شوم و توان و قدرت  یوفته به نماز حاضر مکدھم، شب خسته و  یره میمزرعه و غ

رو از جماعت نماز خارج  نیھمچون بقره را در نماز ندارم، از ا یبزرگ ی استماع سوره
 ه من منافقم!) کاند  ردهکرو مردم گمان  نیرا خواندم، از ا یوتاھکشدم وخودم تنھا نماز 

نسایی  ،۷۹۰ح  ۱/۵۰۰ابوداود  )،۴۶۵-۱۷۸ح ( ۱/۳۳۹مسلم  ،۶۱۰۶ح  ۱۰/۵۱۵بخاری  -١
ح  ۱/۳۱۵ابن ماجه نیز به اختصار آن را در سننش  ،۱۲۹۶ح  ۱/۳۳۷دارمی  ،۹۹۸ح  ۱/۱۷۲

 روایت کرده است. ۹۸۶
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معاذ! مگر تو مردم  یرد و فرمود: اک س د، رو به معاذین را شنیا ج خدا چون رسول

و » ضحاهاو والشمس« ی ؟ سورهیگردان یمن بر یوآنان را از د ینکاف یرا در فتنه م

 را در نماز بخوان.» سبح اسم ربك االعيل«و » والليل اذا يغيش«و » والضحي«
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 رد:کتوان استنباط  یث، دو مسئله مین حدیاز ا شرح:
پشت  یبومرتبه در مسجد ن یکخواند،  ینماز عشاء را دوبار م س حضرت معاذ -۱

 ش.یخو ی لهیدوم: در مسجد قوم و قب ی و مرتبه ج امبریسر پ
پشت سر  یه در مسجد نبوکرا  ینماز س ه حضرت معاذکمعتقد است  یامام شافع

خواند  یله و قوم خود میه در مسجد قبکرا  یخواند نماز فرض، و نماز یم ج امبریپ
ه نماز فرض را خوانده ک یسکن باور است: یبر ا یرو امام شافع نینماز نفل بود. از ا

اند،  ه آن نماز فرض را نخواندهک یسانکت نفل به یتواند ھمان نماز را به ن یاست، م
 ز است.یگذار جا مفترض به نفل یاقتدا یعنیامامت دھد، 

ه ک یه خواندن نماز فرض، پشت سر امامکمعتقدند  کفه و امام مالیامام ابوحن یول
ه ککنند   می استدالل س ث حضرت عمریست و آنھا به حدیز نیخواند جا ینماز نفل م

 گفت: 
 .»شود یز در روز، دو بار خوانده نمنما یک«

ت در نماز کاز شر یمند بھره یت نماز نفل برایبه ن س ه معاذکند: یگو یز میو ن
از را نم ،ج امبریات آن و به قصد آموختن از پکردن از برک و استفاده ج امبریجماعت پ

گشت و امامت نماز را  یاش بر م قوم و مردم محله یخواند و سپس به سو یشان میبا ا
 داد. یت فرض انجام میآنان به ن یبرا

ارگران، ناتوانان، درماندگان کماران، یت حال بید رعایجمعه و جماعات با ی ائمه -۲
ه کنند ک ید نماز را آنقدر طوالنینند، و نباکو سالخوردگان را در نماز جماعت ب

 آنھا شود. یباعث مشقت و زحمت برا
و  یگرمحوریبر د یات، خودمحوریات بر معنویه چگونه مادکم ینیب یامروز م

ش به شر و یگرا یھا ره و غالب شده است، و چگونه وسوسهیبر اخالق، چ ییسودجو
 اخگرآتش برافروخته ی ھمچون نگھدارنده ینداریاند؟ امروزه د ر، فراوان شدهیموانع خ

انسان مؤمن  ی فر از چھار طرف متوجهکانات یه امواج و جرکف دست است، آنجا کبر 

 



 ٥٨١  ) قرائت در نماز)۱۲کتاب الصلوة (باب (

 یا نند و چنان ضربهکشه قلع و قمع یده و فرھنگ را از ریه عقکخواھند  یشوند و م یم
ن یشخص مسلمان در چن یه توان برگشت را نداشته باشد، زندگانکبر آن وارد سازند 

 است.  یمینبرد دا یکوسته در یسخت پررنج و پ یجوامع
 یسانکن یه در حد توان نسبت به چنکمساجد الزم است  ی رو بر ائمه نیاز ا

قدم و  ن و ثابتیب مردم نسبت به دیق و ترغیر باشند و به خاطر تشویآسانگ
 یھا م وآموزهی، تعالین الھین، نماز و روزه، اوامر و فرامیر دیاستوارماندن آنان در مس

مت به یعز ی شتر از جنبهیرخصت را ب ی ، جنبهیتورات اسالمام و دسک، و احینبو
را بر جانب  یف و سھولت و آسانیر و تخفیسیند و ھمواره جانب تیآنان عرضه نما

 ح دھند.یو عسر و حرج ترج یریر و سختگید و تعسیتشد
شد،  یاعمال و اجرا م ش و صحابه ج امبریدر زمان پ یریآسانگ یھا وهیه شک یوقت

 یریبه سھولت وآسانگ یاز مبرمین روگردانند و نیه مردم از دکت عصر و زمان ما یوضع
 د چگونه باشد؟ یدارند، با

ھا  در مسائل، به مراتب از آن یریو آسانگ ینیج و سھولت دیما امروز از لحاظ ترو
راه و کم و با اینکرا بش یه گردن نصوص شرعکست ین بدان معنا نیم البته ایتر ازمندین
م، ید، از آن استخراج نمائیه امورات مردم را سھل وآسان نماک یامکم واحیف، مفاھلّ کت

م کنّص ثابت و مح یکه با کاست  یوسھولت یریرا منظور، آسانگیست. زین نیھرگز چن
در پرتو  یرید آن آسانگیه باک، در تعارض نباشد، بلیقطع یشرع ی قاعده یکا با یو 

 رد.یاسالم قرار گ یلکو اھداف  ینصوص و قواعد شرع
از  یریگ شرع مقدس اسالم بر رفع عسر و حرج وسخت یرو چون مبنا نیاز ا

راد یردند، اک یم یه نماز را بر مردم طوالنک یسانکاز  ج امبریبندگان است، پ
 ت فرمود: یراد گرفت و با عصبانیا س ه به معاذکگرفت. چنان یم

 ؟»یگر معاذ! مگر تو فتنه یا«
ه قبل از آن کن شد یراد گرفت و چنان خشمگیا س »عبکبن  یاب«ن از یھمچن 

 ن نشده بود و بدو فرمود:ین خشمگیچن نیا
د نماز یامام مردم شده با هک یسکشوند،  یاز شما باعث تنفر مردم م یھمانا برخ« 

ا پشت یاند،  ستادهیمار و ناتوان ایرمرد و بیرا پشت سرش پیوتاه بخواند، زکو کرا سب
 ». ارشان برسندکخواھند به  یه مکاند  ستادهیا یسانکسرش 
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بقره را بخواند و  ی ، مردم را پشت سرش نگه دارد وسورهیکیه کست یپس درست ن
د یبا یه تمام جماعت موافق باشند. پس در حالت عادکن درست است یا یدر صورت

 رد.کد مراعات حال آنان را یرد و باکت کارگران حرکھمگام با ضعفا و

�تـوِن }،  جقال: سمعُت انليبَّ  ،وعن الرَبَاءِ  )۱۳ـ ( ۸۳۴ يقرأ يف الِعشـاِء: { واتِلّـِ� والزَّ
 .)١(متفق عليه .داً أحَسَن َصْوتاً منهوما سمعُت أحَ 

ن یوالت« ی (در سفر) سوره ج امبریه پکدم ید: شنیگو س ) براء۱۳( -۸۳۴
س را کچ یآواز ھ یبراستخواند و  ینماز عشاء م عت)کاز دو ر یکیرا در (» تونیوالز

 ده بودم.ینشن یتر از و آوازتر و خوش الحان خوش
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ـ { ق والقـرآِن يقـَرأ يف الفجـر بِـ جقال: اكَن انليبُّ  ،وعن جابِر بِن َسُمرةَ  )۱۴ـ ( ۸۳۵
 الَمجيد } و�وها، و�نت صالتُه بَ 

َ
 .)٢(رواه مسلم .فيفاً عُد خت

ق، والقرآن « ی در نماز صبح سوره ج امبرید: پیگو س جابربن سمرة) ۱۴( -۸۳۵
بعد از  یخواند، و قرائت نمازھا یگر از قرآن مید یھا و ھمانند آن، سوره» دیالمج

 یقرائت نمازھا یعنیو مختصر بود ( کظھر، عصر، مغرب و عشاء) سب یعنیصبحش (
تر و  کدارند نسبت به نماز صبح سب ه بعد از صبح قرارکظھر، عصر، مغرب وعشاء 

 ).ردک یم کدر آنھا قرائت را مختصر و سب ج امبریمختصرتر بود و پ
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

 يف الَفجـر: { ج�نَّه َسـمَع انلـيبَّ  :وعن َعمِرو بِن ُحَر�ٍث  )۱۵ـ ( ۸۳۶
ُ
واللَّيـِل إذا يقـَرأ

 .)٣(رواه مسلم .}َعْسَعَس 

احمد  ، مسند۸۳۵ح  ۱/۲۷۳)، ابن ماجه ۴۶۴-۱۷۷ح ( ۱/۳۳۹، مسلم ۷۶۹ح  ۲/۲۵۱بخاری  -١
۴/۲۹۱. 

 .۵/۹۱مسنداحمد  ،)۴۵۸-۱۶۸ح ( ۱/۳۳۷مسلم  -٢
 ۱/۵۱۱ابوداود نیز این حدیث را بر خالف روایت مسلم در سننش  ،)۴۵۶-۱۶۴ح ( ۱/۳۳۶مسلم  -٣

 ۸۱۷ح  ۱/۲۶۸ابن ماجه  ،۴/۳۰۷مسنداحمد  ،۱۲۹۹ح  ۱/۳۳۸دارمی  ،نقل کرده است. ۸۱۷ح 
 شود که لفظ حدیث از مسلم است. می خاطرنشان

 

                                           



 ٥٨٣  ) قرائت در نماز)۱۲کتاب الصلوة (باب (

 ی سوره ج امبریه پکد یشن یه وکت است یروا س ثیعمرو بن حر ) از۱۵( -۸۳۶

 خواند. یرا در نماز صبح م» والليل اذا عسعس«
 ].است ردهکت یث را مسلم رواین حدی[ا

بَح بِ  )۱۶ـ ( ۸۳۷ ِ الصُّ ائِب، قال: صّ� نلا رسوُل ا�َّ ِ بن السَّ َح فتَ استَ فَ ّكَة، مَ وعن عبِد ا�َّ
َسـعلٌة  ج َذِت انلـيبَّ حىت جاَء ِذكُر موىس وهاروَن ـ أو ِذكُر عيىسـ ـ أَخـ، )املْؤِمن�َ (سورةَ 

 .)١(رواه مسلم .عَ �َ رَ فَ 

رمه نماز صبح را به کم ی هکدر م ج امبرید: پیگو س ) عبدالله بن سائب۱۶( -۸۳۷
قدر به قرائت  را شروع نمود، و آن» مؤمنون« ی ما خواند و در آن سوره یجماعت برا

 یسیر عکا ذی) ۴۵ه یو ھارون (آ یاد موسیه در آن کد یرس ییداد تا به جاش ادامه یخو
 وع رفت. کشان را سرفه گرفت و به ریه ناگاه اک) بود ۵۰ه ی(آ

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

 سرفه. :»سعلة«

 يف الفجِر يـوَم اجلُمَعـ جقال: اكَن انليبُّ  ،وعن أيب هر�رةَ  )۱۷ـ ( ۸۳۸
ُ
{ الـم ـ ِة: بِـيقرأ

 .)٢(متفق عليه .}ثلانية: {َهْل أىت ىلع اإل�سانِ يف الر�عة األو�، و� ا )ت��ُل 

عت کدر ردر نماز صبح روز جمعه،  ج امبرید: پیگوس  رهی) ابوھر۱۷( -۸۳۸ 
» االنسان یعل یھل ات« ی عت دوم سورهک[سجده] و در ر» لیالم تنز« ی نخست، سوره

 خواند. یدھر] را م ی [سوره
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخاریحدن ی[ا

در نماز صبح، نسبت به  ج امبریه قرائت پکشود  یات مشخص مین روایاز ا شرح:
 یگاھ یتر بود، ول یشتر و طوالنیب یمغرب و عشاء مقدار ر نمازھا اعم از ظھر، عصر،یسا

 کیوچک یھا ره در نماز صبح، سورهیل: سفر و غیخاص از قب یاوقات بخاطر عوامل

 ۱/۲۶۹ابن ماجه  ،۱۰۰۷ح  ۲/۱۷۶، نسایی ۶۴۹ح ۱/۴۲۶ابوداود  ،)۴۵۵-۱۶۳ح (۱/۳۳۶مسلم  -١
الجمع بین «وایت را به صورت تعلیقی در باب بخاری نیز این ر ،۳/۴۱۱، مسنداحمد ۸۲۰ح 

 نقل کرده است. ۲/۲۵۵» کتاب االذان«در » السورتین فی الرکعة
ح  ۲/۱۵۹نسایی  ،۱۰۷۴ح ۱/۶۴۸ابوداود  ،)۸۸۰-۶۵ح ( ۲/۵۹۹مسلم  ،۸۹۱ح ۲/۳۷۷بخاری  -٢

 .۱۵۴۲ح  ۱/۴۳۵دارمی  ،۸۲۳ح  ۱/۲۶۹ابن ماجه  ،۹۵۵
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قل اعوذ برب «و  »قل اعوذ برب الفلق«، »قل هواهللا احد«، »قل يااهيا الكافرون« :بسان

 خواند. می زین »الناس

ِ بن أيب رافعٍ  )۱۸ـ ( ۸۳۹ رواُن أبـاهر�رَة ىلع املدينـِة، خلََف مَ ستَ إقال:  ،وعن ُعبيُد ا�َّ
ـ )ةِ اجلُمَعـ( نلا أبوهر�رَة اجلمعَة، فقرأ سورَة َص�َّ َج إىل مكَة، فَ رَ وخَ  جدِة األو�، و� يف السَّ

 بهمـا يـوَم اجلمَعـة.  جاآلخرِة: { إذا جاَءَك املنافِقوَن }، فقال: سِمعُت رسوَل اهللا 
ُ
رواه يقرأ

 .)١(مسلم

م ک(حا» مکمروان بن ح«د: چون یگو س رافع یدالله بن ابی) عب۱۸( -۸۳۹ 
ن خود یمنوره) جانش ی نهیرا (در مد س رهیرد، ابوھرکرمه کم ی هکنه) آھنگ میمد
 ی عت نخست آن سورهکما خواند، پس در ر یز نماز جمعه را به جماعت براین یرد، وک
ن یا ج امبریه پکدم یرا خواند وگفت: شن» منافقون ی سوره«عت دوم کو در ر» جمعه«

 خواند. یعت نماز جمعه) مکدو سوره را در روز جمعه (در دو ر
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

 رد. کن خود یاو را جانش :»استخلف«

يـَديِن، و� يقـرأ يف العَ  جقـال: اكَن رسـوُل اهللا  ،وعن انلُّعماِن بـن �شـ�ٍ  )۱۹ـ ( ۸۴۰
َّك األىلْع }بِّ ـ { سَ اجلُمعة: بِ 

َمَع العيُد { َهْل أتاَك َحديُث الغاِشيَة }. قال: و�ذا اجتَ و ِح اسَم ر�ِ
 قَرَ واجلمعُة يف يوٍم واحٍد 

َ
التَِ�. بِهِ  أ  .)٢(رواه مسلمما يف الصَّ

د فطر و قربان و یدر نماز ع ج خدا د: رسولیگوس  ری) نعمان بن بش۱۹( -۸۴۰

را » هل اتاك حديث الغاشيه« ی و سوره» سبح اسم ر�ك االيلع« ی سوره نماز جمعه،
 خواند. یم

 ج امبریشد، پ یروز واقع م یکدر ھردو  د و جمعهیه عک ید: و وقتیگوس  نعمان 
 خواند. ین دو سوره را مینماز، ھمھردو  در

 ۱/۳۵۵ابن ماجه  ،۵۱۹ح  ۲/۳۹۷ یترمذ ،۱۱۲۴ح ۱/۶۷۰ابوداود  ،)۸۷۷-۶۱ح ( ۲/۵۹۷مسلم  -١
 .۱۱۱۸ح 

ح  ۳/۱۱۲ یینسا ،۵۳۳ح  ۲/۴۱۳ ی، ترمذ۱۱۲۲ح ۱/۶۷۰ابوداود  ،)۸۷۸-۶۲ح ( ۲/۵۹۸ مسلم -٢
 رده است.کز در مؤطا آن را نقل ین کمال ،۱۵۶۸ح  ۱/۴۲۳ ی، دارم۱۴۲۴

 

                                           



 ٥٨٥  ) قرائت در نماز)۱۲کتاب الصلوة (باب (

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

 بـه  :وعن ُعبيِدا� )۲۰ـ ( ۸۴۱
ُ
: ما اكن يقـرأ أنَّ عمَر بَن اخلطاِب سأَل أبا واقٍِد اللَّييثَّ

{ و }املجيـدِ ـ {ق والقـرآن يف األضىح والِفْطـِر؟ فقـال: اكَن يقـرأ فيِهمـا: بِـ جرسوُل اهللا 
اعةُ إ  .)١(رواه مسلم .ْ�رَتَ�ِت السَّ

د: یپرس سی سیاز ابو واقد ل س د: عمربن خطابیگو س داللهی) عب۲۰( -۸۴۱
در  س خواند؟ ابوواقد یاز قرآن را م ییھا د فطر، چه سورهید قربان و عیدر نماز ع ج امبریپ

 را در »اقرتب الساعة« ی و سوره» ق والقرآن املجيد« ی سوره ج امبریپاسخ گفت: پ
 .خواند ینماز مھردو 
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

ِ  ،وعن أيب هر�رةَ  )۲۱ـ ( ۸۴۲ الفجِر: {قُـْل يـا �يُّهـا  يَتِّ �عَ قرأ يف رَ  جقال: إنَّ رسوَل ا�َّ
ُ أَحدٌ و الاكفِروَن}  .)٢(رواه مسلم .}{ قُْل ُهَو ا�َّ

و » قل يايها الاكفرون« ی سوره ج خدا رسولد: یگوس  رهی) ابوھر۲۱( -۸۴۲

 خواند.  یصبح م عت نماز (سّنت)کرھردو  را در» قل هوا� احد« ی سوره
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

قُولُٓواْ ﴿يقرأ يف ر�عيت الَفجر:  جقال: اكَن رسوُل اهللا  ،وعن ابِن عبَّاٍس  )۲۲ـ ( ۸۴۳
 ِ ِ ٱَءاَمنَّا ب نزَِل إَِ�َۡنا �َّ

ُ
ۡهَل ﴿: )آل عمرانَ (، واليت يف ﴾َوَمآ أ

َ
أ َ�َعالَۡواْ إَِ�ٰ َ�َِمٖة  ۡلِكَ�ٰبِ ٱقُۡل َ�ٰٓ

ِۢ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�مۡ   .)٣(رواه مسلم .﴾َسَوآء

عت (سنت) نماز کدر دو ر ج خدا د: رسولیگو ـ لـ عباس  ) ابن۲۲( -۸۴۳

ْ ﴿بقره  ی ات سورهیصبح، آ ِ قُولُٓوا ِ ٱَءاَمنَّا ب نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ�  �َّ
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡنا َوَما

ُ
ٓ أ َم  َۧوَما

ۡسَباطِ ٱ�ۡسَ�ِٰعيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب وَ 
َ
وِ�َ  ۡ�

ُ
ٓ أ وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَما

ُ
ٓ أ ِمن  �َّبِيُّونَ ٱَوَما

ح ۳/۱۸۳نسایی  ،۵۳۴ح ۲/۴۱۵ترمذی  ،۱۱۵۴ح ۱/۶۸۳ابوداود  ،)۸۹۱-۱۴ح ( ۲/۶۰۷مسلم  -١
 ۸ح  ۱/۱۸۰و مالک در مؤطا کتاب العیدین  ۱۲۸۲ح  ۱/۴۰۸ابن ماجه نیز در سننش  ،۱۵۶۷

 نظیر این حدیث را نقل نموده است.
 .۱۱۴۸ح  ۱/۳۶۳ابن ماجه  ،۹۴۵ح  ۲/۱۵۵نسایی  ،)۷۲۶-۹۸ح (۱/۵۰۲مسلم  -٢
 .)۷۲۷-۱۰۰ح ( ۱/۵۰۲ مسلم -٣
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َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ۡ 
َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ آل  ی ات سورهیوآ ]١٣٦[البقرة:  ﴾١٣٦ُمۡسلُِمونَ  ۥُن َ�ُ رَّ

ۡهَل ﴿عمران 
َ
أ �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱقُۡل َ�ٰٓ

َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ۡم � َ ٱَ�َعالَۡواْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء َوَ�  �َّ

ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٔٗ َشۡ�  ۦ�ُۡ�َِك بِهِ 
َ
ِۚ ٱا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ ْ َ�ُقولُواْ  �َّ ْ ٱفَإِن تََولَّۡوا  ۡشَهُدوا

 ِ نَّاب
َ
 خواند.  یرا م ]٦٤[آل عمران:  ﴾٦٤ُمۡسلُِمونَ  �

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا 
ه کن است یباال ا ثیه مراد از دو حدکاند  ث گفتهیاز شارحان حد یبرخ شرح:

 یعنیاخالص ( ی افرون وسورهک ی عت نماز صبح، سورهکدر دو ر یگاھ ج امبریپ

ر�عيت «ن یخواند آنھا ب یسوره را م یکچند از  یاتیفقط آ یمستقل) و گاھ یھا سوره
اند در ھر  اند و گفته اند فرق قائل شده ات آمدهیه در رواک» صالة الفجر«و » الفجر

باشد مراد از آن نماز سنت صبح است، و در ھر  »ر�عيت الفجر«ه عبارت ک یتیروا

ن دو یباشد منظور از آن نماز فرض صبح است و در ا» صالة الفجر«ه عبارت ک یتیروا

آمده است، پس مراد از آن نماز سنت صبح است نه نماز » ر�عيت الفجر«ت عبارت یروا
 فرض صبح.

 



 

 

 

 دوم فصل

�سِم ا�َّ الرمحِن (ـ يفتَِتُح صالتَه بِ  جقال: اكَن رسوُل اهللا  ،عن ابِن عبَّاٍس  )۲۳ـ ( ۸۴۴
ه بذاك .)الرحيمِ  ، وقال: هذا حديثٌ ليسَ اسنادُ  .)١(رواه الرتمذيُّ

بسم اهللا الرمحن «ش را با یخونماز  ج امبرید: پیگو ـ بـ عباس  ابن )۲۳( -۸۴۴

 رد.ک یشروع م» الرحيم
 ].ستین یث قوین حدیرده وگفته است: سند اکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

 لَۡمۡغُضوِب ٱَ�ۡ�ِ ﴿قرأ:  جقال: سمعُت رسوَل اهللا  ،وعن وائِل بن ُحْجرٍ  )۲۴ـ ( ۸۴۵
آّلِ�َ ٱَعلَۡيِهۡم َوَ�  ، وأبوداود، .صوتَهبها  ، فقال: آمَ�، َمدَّ ﴾لضَّ ،و رواه الرتمذيُّ  الدارميّ

 .)٢(ابنُ ماجةو

َ�ۡ�ِ ﴿ه ک یوقت ج خدا ه رسولکدم ید: شنیگو س ) وائل بن حجر۲۴( -۸۴۵
آّلِ�َ ٱَعلَۡيِهۡم َوَ�  لَۡمۡغُضوِب ٱ  ن. یگفت: آم یبلند م یرا خواند با صدا ﴾لضَّ

 ].اند ردهکت یماجه روا و ابن ی، ابوداود، دارمیث را ترمذین حدی[ا
ا یدر بلندگفتن و  ینظران فقھ ان علماء و صاحبیدر م :»نیآم« شرح:

ه اصل در کبر آن است  ینظر وجود دارد. امام شافع اختالف ،»نیآم«خواندن  آھسته
ن روش عمل یشتر بر ھمیب ج بلندگفتن آن است و در زمان آن حضرت ،»نیآم«
بلند  یبا صدا» نیآم«گر از علماء، گفتن ید یا شان و عدهیرو در نزد ا نیشد از ا یم

 دانند. یز میز جاین خواندن آن را ن بزرگواران آھستهین حال ایبھتر و افضل است و در ع
ن است. و یخواندن آم ، آھستهیه افضل و اولکفه معتقد است یو امام ابوحن 

ه در آن کاست  یت ترمذیفه، روایز است و استدالل امام ابوحنیز جایبلندخواندن آن ن
 آمده است: 

 .لیس اسناده بذاک :و قال ۲۴۵ح  ۲/۱۴ ترمذی -١
ی  واژه» مّد «و ابوداود به عوض  ۹۳۲ح  ۱/۵۷۴ابوداود  ،و قال حدیث حسن ۲۴۸ح  ۲/۲۷ ترمذی -٢

و نسایی نیز نظیر آن را در  ۴/۳۱۶مسنداحمد  ،۲۴۷ح  ۱/۳۱۵دارمی  ،را ذکر کرده است.» رفع«
 نقل نموده است. ۸۷۹ح  ۲/۱۲۲سنننش 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥٨٨

آلِّ�َ ٱَعلَۡيهِۡم َوَ�  لَۡمۡغُضوبِ ٱَ�ۡ�ِ ﴿قرأ  ج ان انليب«  .»صوتها خفض بهاو ام� .فقال ﴾لضَّ
، یموصل یعلی، مسند ابویالسیم، مسند ابوداود طکحا کو در مسنداحمد و مستدر

به » صوتهاواخيف بها «ت شده است. ین الفاظ روایره، با ایو غ ی، دارقطنیمعجم طبران
از علماء و  یکچ یاست و ھ یو عدم اول یت و اولیان افضلیھر حال، اختالف فقط در ب

 یاختالف »نیآم«خواندن  ا آھستهین بزرگوار در جواز و عدم جواز بلندگفتن و یمجتھد
 با ھم ندارند. 

 ينا ىلَع أتَ ذاَت يوم، فَ  جقال: خرجنا مع رسوِل اهللا  ،وعن أيب زُهٍ� انلُّم�ِيّ  )۲۵ـ ( ۸۴۶
أِيّ يشٍء فقـال رجـٌل مـن القـوم: بِـ». مَ تَ خَ  أوَْجَب إنْ « يِبُّ ٍل قد ألحَّ يف املسألة، فقال انلَّ جُ رَ 

 .)١(رواه أبوداود». بآم�َ «قال:  ؟ِتمُ َ� 

رون یب ج امبریاز روزھا ھمراه با پ ید: روزیگو س یریرالنمی) ابو زھ۲۵( -۸۴۶
رد (و با ک یم یار الحاح و اصرار و پافشاریبس ه در دعا،کم یدیرس یم و به مردیرفت

چون  ج امبرید) پیطلب یازش را از خدا میر، نیناپذ وصف یزائدالوصف و تواضع یتضرع
 یاز قوم گفت: ا یشود.! مرد یش حتمًا اجابت میان دھد، دعاید فرمود: اگر پایاو را د
ه اگر کچرا ». نیآم« فرمود: با ج امبریند؟ پکتمام  یزی! آن را با چه چج خدا رسول

است بر  یھمچون مھر ،»نیآم«ند، اجابت خواھد شد، چون کن تمام یش را با آمیدعا
 د.یافزا یه بر اعتبار و ارزش آن مکاغذ ک

 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

و مبالغه و  یزار یزیوسته در طلب چیا پیچ شد ید و پاپیھیدر درخواست ست »:ألَحَّ «
 رد. ک یاصرار و پافشار

ِ َصــ جا، قالــت: إنَّ رســول اهللا ل ،وعــن اع�شــةَ  )۲۶ـ ( ۸۴۷ ســورة ّ� املغــرِب �
قها يف ر�عت�. فَ  )األعراف(  .)٢(رواه النسائيرَّ

عت کاعراف را در دو ر ی سوره ج خدا د: رسولیگو ـ لـ شه ی) عا۲۶( -۸۴۷
رد و ک یم میاز مغرب تقسعت نمکاعراف را در دو ر ی سوره یعنیخواند ( ینماز مغرب م

  .)خواند یم

 رده است.کنقل  ۹۳۷ح  ۱/۵۷۷در سننش  یطوالن یتیروا یث را در پین حدیا ابوداود -١
 .۹۹۱ح  ۲/۱۷۰ نسایی -٢

 

                                           



 ٥٨٩  ) قرائت در نماز)۱۲کتاب الصلوة (باب (

 ].رده استکت یروا یث را نسائین حدی[ا
ه روش و منش معمول کن است یر است، اکث قابل تذین حدیه در اک یا تهکن شرح:

شان در نماز مغرب بخاطر یه اکنگونه بود یدر نماز مغرب، اغلب ا ج امبریو متداول پ
اوقات اتفاق  یگاھ یخواند ول یو مختصر م کوچک یھا سوره ش،کم و اندکوقت 

بزرگ  ییھا ) در نماز مغرب سورهین (آن ھم بنا به مصلحتیه بر خالف اکافتاد  یم
در اغلب  یخواند ول یرا م» طوال«از  ییھا گر سورهیا دی» اعراف« ی ھمچون سوره

ه کرد کد فراموش یبارد. البته نک یقرائت م کیوچک یھا اوقات در نماز مغرب، سوره
رد، ک یمردم فرق م یھا یازمندیبر حسب حاالت، اوقات و مشاغل و ن ج امبریقرائت پ

ه کشد، چرا  یاز آن خسته نم یسکداد  یطول م ج امبریه پکرا  یعالوه از آن، نماز
، حضور قلب یالحان خوش ،یآواز شنمازان و امامان جماعت، نظر به خوشیشتر پینماز ب

ھا  یه مقتدکن است کگر فرق فراوان دارند. چه بسا ممیصداقت با ھمدو اخالص و 
گر ید یامامنند و پشت سر کن یساعت ھم احساس خستگ یکپس از  یپشت سر امام

 یلیبا و ترتیز یدیخوش، تجو یبه سبب عدم اخالص و عدم حضور قلب و نداشتن صدا
  ند.یبه ستوه آه خواندن ھم ین و جذاب، پس از چند آینش دل یوا و قرائتیش

ن مردمان بود و از یتر ن و خوش الحانیآوازتر خوش ج امبریه پک یو به راست
 ی شقراوالن عرصهیاخالص و عمل و حضور قلب و از پ ی داران عرصه هیطال ی زمره

 اعتقاد و عمل بود. ی شتاز عرصهیشگامان پیانت و از پیصداقت و د

ِ  ،وعن عقبة بن اعمر )۲۷ـ ( ۸۴۸ ناقته يف السفر، فقـال  جرسول اهللا قال: كنت أقوُد ل
  !يا عقبة«يل: 

ُ
ال أ

َ
{قـل أعـوذ و فعلّم� {قل أعوذ برب الفلق}» تا؟ئَ رِ � سورت� قَ خَ  َك ِلّمُ عُ أ

ِ مَّ لَ }، قال: فلم ير� رُسِرُت بهما جّداً، فَ برب انلاس صـ� بِهمـا صـالَة  بِح الصُّ  الةِ َص ا نزل ل
ِ الصُّ  ، فقال: إلناس. فلما فرغ، بِح ل  كيف رَ  !يا عقبة«تلفت إيلَّ

َ
رواه أمحد، وأبو داود،  .»؟يَت أ

 .)١(والنسائي

بودم  ج امبریشتر پ ی نندهک، مھارید: در سفریگو س عقبة بن عامر) ۲۷( -۸۴۸

! عقبةبه من فرمود:  ج امبریدم. پیشک یه افسار ستور را گرفته و آنرا به دنبال خود مک

 ۲/۱۵۸نسایی نیز باختصار آن را در سننش  ،۱۴۶۲ح  ۲/۱۵۲ابوداود  ،۱۵۰و  ۴/۱۴۹مسنداحمد  -١
 روایت کرده است. ۹۵۳ح 

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥٩٠

 ی اموزم؟ سپس به من سورهیقرآن را به تو ب یھا ن سورهیدو تا از بھتر یخواھ یا میآ

 م داد.یرا تعل» قل اعوذ برب الناس« ی و سوره» قل اعوذ برب الفلق«

ار مسرور و ین دو سوره بسیم ایه من از تعلکرد کاحساس  ج امبرید: پیگو س عقبه
ده ید، چون من ندیخوشحال ند یلین دو سوره، خیم ایام (و مرا به تعل خوشحال نشده

خواندن نماز  یرو چون برا نین دو سوره را در نماز بخواند) از ایا ج امبریه پکبودم 
مردم خواند. چون  ین دو سوره را در نماز صبح با جماعت برایصبح فرود آمد، ھم

ن دو سوره را) یا یلت و برتری(فض عقبه!نمازش را گزارد متوجه من شد و فرمود: 
 ی ن دو سورهیبزرگ،ا یھا ه من در نماز صبح به عوض سورهکن ی؟ (و ھمیدید چگونه

گاه یو شأن و جا یانگر عظمت و بزرگی، اما پرمحتوا و جامع را خواندم، خود بکوچک
 ).آنھاست یواال

 ].اند ردهکت یروا یث را احمد، ابوداود و نسائین حدی[ا

 قرَ يَ  ج قال: اكن انليب ،وعن جابر بن سُمرة )۲۸ـ ( ۸۴۹
ُ
يف صالة املغرب يللة اجلمعة:  أ

 .)١(»رشح السنة«رواه يف قل هو اهللا أحد}. {و {قل يا أيها الاكفرون}

 ی در نماز مغرِب شب جمعه، سوره ج امبرید: پیگو س جابربن سمرة) ۲۸( -۸۴۹

 خواند. یرا م» قل هواهللا احد« ی و سوره» قل ياهيا الكافرون«

 ].رده استکت یروا» السنةرشح «در  یث را بغوین حدی[ا

 .)٢(»يللة اجلمعة«ورواه ابن ماجة عن ابن عمر إال �نَّه لم يذكر  )۲۹ـ ( ۸۵۰
ر عبارت کبدون ذ ـ بـ ماجه از ابن عمر  ث را ابنین حدیو ھم )۲۹( -۸۵۰

 رده است.کت یروا» ليلة اجلمعة«

ث یدر حدعت سنت نماز مغرب است [چنانچه کا مراد دو ری»: صلوة املغرب« شرح:
در  ج امبریه پکعت فرض نماز مغرب است کا منظور دو ریو  ].بدان اشاره خواھد شد یبعد

 رد.ک یاخالص را قرائت م ی ، سورهیگریافرون و در دک ی از آنھا، سوره یکی

 .۱۸۳۸ح  ۳/۱۵۸و ابن حبان  ۳/۸۱شرح السنة (اثر عالمه بغوی)  -١
 .۸۳۳ح  ۱/۲۷۲ابن ماجه  -٢

 

                                           



 ٥٩١  ) قرائت در نماز)۱۲کتاب الصلوة (باب (

حيِص  ،وعن عبد اهللا بن مسعود )۳۰ـ ( ۸۵۱
ُ
 قرَ يَ  ج ما سمعُت رسول اهللا قال: ما أ

ُ
يف  أ

{قـل و ـ {قـل يـا أيهـا الاكفـرون}� الر�عت� قبل صالة الفجر: بِ و املغرب،كعت� بعد الرَّ 
 .)١(رواه الرتمذي}. هوا� أحدٌ 

 ج امبریه پکام  دهیار شنید: آنقدر بسیگو س ) عبدالله بن مسعود۳۰( -۸۵۱
عت (سنت) بعد از کرا در دو ر» قل هواهللا احد« ی و سوره» قل يا اهيا الكافرون« ی سوره
توانم آن را بشمارم و  یه نمکخواند  یعت (سنت) قبل از نماز صبح مکمغرب و دو رنماز 

 رون است.یاز شمارش ب
 ].رده استکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

 �نَّه لم يَ و )۳۱ـ ( ۸۵۲
َّ
 .)٢(»بعد املغرب« :رذكُ رواه ابن ماجة عن أيب هر�رة إال

بعد «ر عبارت کبدون ذ س رهیماجه از ابوھر ث را ابنین حدی) و ھم۳۱( -۸۵۲
 ت نموده است.یروا» المغرب

يُت وراَء أحـٍد أشـبََه لَّ قال: ما َصـ ،عْن أيب هر�رةَ  ،وعن ُسليماَن بن �سارٍ  )۳۲ـ ( ۸۵۳
 يُل الرَّ ِمْن فالن. قال ُسليماُن: َصلَّيُت َخلَفه فاكَن يُطِ  جرسوِل اهللا الًة بِ َص 

ُ
ويلَِ� كعتَِ� األ

 ْهِر، وُ�َ من الظُّ 
ُ
ُف األ ُف العرَص،خَرَ�ِ�، وُ�َ ِفّ ِل،�قرأ يف املغرب بقصاِر المُ و ِفّ �قـرأ يف و َفصَّ

بِح بِ وَ الِعشاِء بِ  ِل، و�قرأ يف الصُّ ِل. طِ َسِط املفصَّ ،واِل املفصَّ  :رو ابنُ ماجـة إيلو رواه النَّسائيُّ

 .)٣(خيففُ العرصَ و

 یکی ی درباره یه (وککند  می تیروا س رهیسار از ابوھریمان بن ی) سل۳۲( -۸۵۳
ه نمازش کنخواندم  یسکش) فرمود: نماز پشت سر یاز امامان جماعت دوران خو

نماز او با نماز  یعنیشباھت داشته باشد ( ج خدا شتر از نماز فالن امام به نماز رسولیب
 ار مشابه بود).یبس ج امبریپ

 .و قال حدیث غریب ال نعرفه اال من حدیث عبدالله بن معدان عن عاصم ۴۳۱ح  ۲/۲۹۶ترمذی  -١
 روایت کرده و عبارت ۱۱۴۹و از ابن عمر ح  ۳۶۳ح  ۱/۳۶۳از ابوھریره ابن ماجه این روایت را  -٢

 را ذکر نکرده است.» بعد المغرب«
 ۱/۲۷۰و نسایی نیز باختصار به روایت آن در سننش  ۲/۳۰۰مسنداحمد  ،۹۸۳ح  ۲/۱۶۷نسایی  -٣

 پرداخته است. ۸۲۷ح 
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اش را در  قهیوش و طرز نماز خواندم (و رید: پشت سر آن امام من نیمان گویسل
عت کرد و دو رک یم یعت نخست ظھر را طوالنکه) قرائت دو رکافتم ینگونه یقرائت ا

خواند و  یم کداد و سب یخواند. و نماز عصر را طول نم یم کآخر آن را مختصر و سب
طوال «و در نماز صبح » اوساط مفصل«و در نماز عشاء » قصار مفصل«در نماز مغرب 

 خواند. یرا م» مفصل

 وخيفف«ز آن را تا عبارت یماجه ن رده است و ابنکت یروا یث را نسائین حدی[ا

 ].ت نموده استیروا» العرص
ند، و مراد از آن از یگو یم» مفصل«ن منزل قرآن یآخر یھا به سوره:»مفصل« شرح:

 شود: یز به سه بخش تقسم مین» مفصل«تا آخر قرآن است. و » حجرات«ی  سوره

در نماز صبح و ظھر  ».بروج«ی تا سوره» حجرات« ی از سوره »طوال مفصل« -۱
تر  یه در نماز صبح طوالنکن فرق یقرائت از طوال مفصل سنت است البته با ا

 از نماز ظھر باشد.

در نماز عصر و عشاء ». بينه«ی  ِتا سوره» بروج« ی از سوره »اوساط مفصل« -۲
 سنت است. » اوساط مفصل«قرائت از 

قل اعوذ برب « ی ] تا سورهبينه» [مل يكن الذين«ی سورهاز  »قصار مفصل« -۳

 سنت است.» قصار مفصل«در نماز مغرب قرائت از  ».الناس

به حسب حاالت، اوقات، مشاغل و  ج امبریه قرائت پکد دانست یبه ھر حال با
رد و نظر ک یصبح، ظھر، عصر، مغرب و عشاء فرق م یمردم در نمازھا یھا یازمندین

 ثر اوقات بوده است.کم مفصل به طوال و اوساط و قصار، نظر به ایفقھاء در تقس

امِت  )۳۳ـ ( ۸۵۴ ، رَ َقـيف صالِة الفجِر، �َ  جنَّا خلَف انليِبّ قال: كُ  ،وعن ُعبادَة بِن الصَّ
َ
أ

. قال: لَ ُقلَْت عليه القراَءة. فَ ثَ �َ 
َ
ا فرغ قُلنـا: نعـْم، يـا » ؟لَف إماِم�موَن خَ ؤُ قرَ م تَ لَّ�ُ عَ لَ «مَّ

 بفاحتِة الكتاِب؛ فَ ال تَ «قال:  !اهللا رسوَل 
َّ
 الَة ملْن لم يَ إنَّه ال َص فَعلوا إال

ْ
رواه أبوداود،  .»بها قرأ
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. . ويف روايةٍ أليب داود، قال: لِ و والرتمذيُّ ـ«لنسائيِّ معناهُ ني القـرآنُ وأنـا أقُ عُ نـازِ : مـا يل يُ  ؟ولُ

ؤوا بِ  تُ إالَّ بِ يشَ فال تقرَ رْ هَ  .)١(»مِّ القرآنأُ ءٍ منَ القرآنِ إذا جَ

و به  ج امبریپشت سر پ )ش د: ما (صحابهیگو س بن صامت عبادة) ۳۳( -۸۵۴

پس از  یرد ولکشروع به قرائت  ج م. آن حضرتیخواند یشان نماز صبح را میامامت ا
رو چون از نماز فارغ شد،  نین و مشتبه شد، از ایشان دشوار و سنگیقرائت بر ا یا لحظه

 ج امبریپ !.ج خدا رسول ی، اید؟ گفتند: آریخوان یامامتان قرائت مفرمود: شما پشت سر 
ه ک یسکرا نماز ید، زیرا نخوان یزیفاتحه، چ ی فرمود: پشت سر امامتان، جز سوره

 ست. یفاتحه را در آن نخواند نماز ن ی سوره
ت یآن روا یز به معناین یاند.و نسائ ردهکت یروا یث را ابوداود و ترمذین حدی[ا

 ].است نموده
گفتم: چرا قرآن  یفرمود: من با خود م ج امبریاز ابوداود آمده است: پ یتیو در روا

ه شما پشت کن و دشوار است. پس دانستم یبا من منازعه دارد؟ (و قرائتش بر من سنگ
چ یخوانم شما ھ یه من به آواز بلند قرائت مک یپس وقت ).دیخوان یسر من قرائت م

 فاتحه را. ی د مگر سورهینخوان

ِ  ،وعن أيب هر�رةَ  )۳۴ـ ( ۸۵۵ الِقراَءِة، َهَر فيهـا بِـنرَصَف مْن صالٍة جَ إ جأنَّ رسوَل ا�َّ
 ميع أحٌد من�م آنفاً «فقال: 

َ
ِ » ؟هْل قرأ  أقوُل: ما يل إ�ِّ «قال:  !فقال رجٌل: نعْم، يا رسوَل ا�َّ
ناَزَع القرآن

ُ
ِ فيما جَهَر فيه بِـ ِن اُس عَ  انلّ َ� انتَ قال: فَ » ؟!أ القراَءِة مـَن القراَءِة مَع رسوِل ا�َّ

لَواِت حَ� سِمعُ  . الصَّ ِ ، و رواه أمحـد،وا ذلـَك ِمـن رسـوِل ا�َّ مالـك، وأبـو داود، والرتمـذيُّ

هو والنسائي.  .)٢(رو ابنُ ماجة نحوَ

و نسایی  ۵/۳۲۲احمد مسند ،حدیث حسن :وقال ۳۱۱ح  ۲/۱۱۶ترمذی  ،۸۲۳ح۱/۵۱۵ابوداود  -١
» انازع ... مالی«روایت کرده است و ابوداود نیز روایت  ۹۲۰ح  ۲/۱۴۱نیز نظیر آن را در سننش 

 نقل نموده است. ۸۲۴ح  ۱/۵۱۵را در سننش 
 ۱/۱۱۸ترمذی  ،۸۲۶ح ۱/۵۱۶ابوداود  ،۲۴ح  ۱/۸۶مؤطا مالک کتاب الصالة  ،۲/۲۴۰ مسنداحمد -٢

نقل کرده  ۸۴۸ح  ۱/۲۷۶ابن ماجه نیز به معنی آن در سننش  ،۱۴۱ح  ۲/۱۴۰نسایی  ،۳۱۲ح 
 است.
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ه در آن ک یجھر یاز نمازھا یکیاز  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۳۴( -۸۵۵
از شما  یکی کنیا ھم ایقرائت را با آواز بلند خوانده بود فارغ شد و پس از آن فرمود: آ

 ام.  ! من خواندهج خدا رسول ی، ایگفت: آر یبا من قرائت خوانده است؟ مرد
گفتم: چرا قرآن با من منازعه دارد؟ (و  یگمان من با خود م یامبر(ص) فرمود: بیپ

ه تو پشت سر من قرائت ک. پس دانستم ن و دشوار استیقرائتش بر من سنگ
 ج خدا دند، از خواندن قرائت ھمراه با رسولین سخن را مردم شنی) پس چون ایخوان یم

عت کعت اول مغرب و عشاء و دو رکعت صبح، و دو رک(مثل دو ر یجھر یدر نمازھا
 نماز جمعه) باز آمدند.

ز یماجه ن اند. و ابن ردهکت یروا یو نسائ ی، ابوداود، ترمذکث را احمد، مالین حدی[ا
 ].رده استکت یھمانند آن را روا

ِ  ،وابَليايِضّ  ،وعن ابِن عمرَ  )۳۵ـ ( ۸۵۶ �َّـه؛ ّ� يُنـايج رَ َصـإنَّ المُ « :قاال: قاَل رسوُل ا�َّ
 .)١(رواه أمحد». م ىلع بعٍض بالقرآنِ َهْر بعُض�ُ نُظْر ما يُناِجيه به، وال َ�ْ ليَ فَ 

فرمود:  ج امبریند: پیگو ش (عبدالله بن غنام)» یاضیب« و» ابن عمر) «۳۵( -۸۵۶
ه ک یزیشد در آن چیاندید بیند، پس باک یاز میگمان نمازگزار با پروردگارش راز و ن یب

ر، کشه و حضور قلب و فیر و اندکد با تفیبا یعنید (ینما یاز میبدان با پرودگارش راز و ن
ار ک، به خواندن قرائت و گفتن اذیرکو ف یو جسم یو روحان یو خشوع و خضوع قلب

از به ینگونه صداقت و اخالص و اعتقاد و عملش را در راز و نیدر نماز بپردازد و ا
گر آوازش را به خواندن قرآن ید یاز شما بر برخ ید برخیو نبا ).پروردگار نشان دھد

را  یبرخ یرکش فیذاء و تشویند (و موجباب اکر نماز) بلند ی(چه در نماز و چه در غ
 ).فراھم آورد

 ].رده استکت یث را احمد رواین حدی[ا

َل اإلماُم يِلُْؤَ�مَّ بـه، فـإذا إنما ُجعِ : «جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۳۶ـ ( ۸۵۷
َ فَ كَ  ُ كَ ربَّ ، وابنُ ماجة .»نِصتُوااَ وا، و�ذا قرأ فَ رِبّ  .)٢(رواه أبو داود، والنسائيُّ

 .۲۹ح ۱/۸۰مؤطا مالک کتاب الصالة  ،۴/۳۴۴مسنداحمد  -١
 .۲/۴۲۰مسنداحمد  ،۱/۳۷۶ابن ماجه  ،۹۲۲ح  ۲/۱۴۲ یینسا ،۶۰۴ح  ۱/۴۰۴ ابوداود -٢
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ن یا یشنماز برایگمان امام و پ یفرمود: ب ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۳۶( -۸۵۷
 ید و وقتییر بگویبکر گفت، شما ھم تیبکشود، پس ھرگاه امام ت یرویپ یاست تا از و

 د.ید و) خاموش باشیه قرائت خواند، شما (گوش فرا دھک
 ].اند ردهکت یماجه روا و ابن یث را ابوداود، نسائین حدی[ا

 ی داران عرصه هی، طالینظران فقھ م، علماء و صاحبیگفتز یچنانچه قبًال ن شرح:
ور و یت، علم و دانش، اخالص و صداقت و اعتقاد و عمل، و مجتھدان غیت و درایروا

 ی عت را از سرچشمهیام شرکن، احیار در دیمجاھد، با تالش فراوان وتفّقه بس یفقھا
ات زمان ینگ با مقتضرا ھماھ یراث بزرگ فقه و حقوق اسالمیاستخراج و م ینبو کپا

ان یعرضه نمودند و به جھان یو اسالم یو انسان یشرفت تمدن، به جامعه بشریو پ
ه تا جھان بر پا است در ھر کداشتند  یارزان یاستوار و متعال یچنان تمدن و فرھنگ

وند خورده و از یعت پیآن درخت پربار شر ی رد، از دوحهیگ یپا یه ثقافتک یارید
 راب گشته است.یس اض آنیف ی سرچشمه

مجاھد، بر اساس  یور و علمایز، فقھاء و مجتھدان غیدر باب قرائت پشت سر امام ن
ق و تفحص یث، و تحقیاحاد یمطالعه و بررس یده بدانھا، و بر مبنایات واخبار رسیروا
و طرز عمل  یام و دستورات شرعکو اح ین نبوی، اوامر و فرامیالھ یھا م وآموزهیتعال

را انتخاب  یقول آن ھم با صداقت واخالص واعتقاد و عمل، ش صحابهو  ج امبریپ
 اند. ار نمودهیواخت

ه نادر به کو بل کاند یو امور عبادات، موارد یام فقھکمسائل و اح ی نهیو در گنج
شتر یه بکروه باشد، بلکم یگریواجب و نزد امام د یه نزد امامکخورد  می چشم

 است.  یو عدم اول یت و اولیاختالفات بر سر افضل
واجب و نزد امام  یباشند و در نزد امام یه نادر مکو بل که اندک یو از جمله موارد

ه از نظر امام کفاتحه پشت سر امام است  ی باشد، خواندن سوره یروه مکم یگرید
 یھا واجب است، ول یمقتد ی، خواندن آن برایو جھری سر یدر تمام نمازھا یشافع

ھا در نماز  یمقتد یه خواندن فاتحه براکپندارند  ین میفه، چنیروان امام ابوحنیپ
 اند. گر قرار گرفتهیدیکن دو قول مقابل یروه است و اکجماعت م
ه خواندن فاتحه در کنیوجود دارد وآن ا یانیم ی هینظر یکه، ین دونظریان ایو در م

 یدر نماز جھر یاست ول یشنود شرع یه آن را نمک یمأموم و مقتد یبرا ینماز سّر 
 وت الزم است.کشنود، س یامام را م ی ه مأموم، فاتحهک
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ه کن یه منبع و مصدر دکل است ین دلیمذاھب به ا ی به ھر حال،اختالف ائمه 
است و الجرم مردم  ینیع نموده، عبارت از نصوص دیبندگان تشر یخداوند متعال برا

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

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

نُفِسِهنَّ ثََ�َٰثَة قُُروٓءٖ  لُۡمَطلََّ�ُٰت ٱوَ ﴿در  »ُقرء« ی واژه
َ
�َّۡصَن بِأ  یوگاھ. ]٢٢٨[البقرة:  ﴾َ�َ�َ

را در  یو مجاز یقیحق یالفاظ، احتمال معنا یه بعضکن است یاسباب اختالف فقھاء ا
 آن. یمجاز یبه معنا یآن ھستند و بعض یقیحق یبه معنا کمتمس یبردارد، لذا بعض

نان نسبت به ینان و عدم اطمیاختالف فقھاء در رابطه با اطمگر از اسباب ید یکی
رد و یپذ یت او را میدارد و روا» وثوق واعتماد« ین راویبه ا یکیه کت است یروا

ه کنیا ایدھد  یعمل قرار نم یتش را مبنایو روا نان و اعتماد نداردیبه آن اطم یگرید
ھستند و  یطیل به شرای، قایومژه در امور مبتالبه و عمیبو یثیرفتن حدیدر پذ یبعض
 اند.  ردهکط را منظور نیآن شرا یبعض

و  یل شرعیگر از موارد اختالف فقھاء در ارتباط با اعتبار و عدم اعتبار دالید یکی
 ینه در مسائلیه عمل اھل مدکن است یبر ا کمثال: نظر امام مال یاست برا یاسالم

 ، مقدم بر خبر واحد است. یل فقھیچون عبادات به عنوان دل
 ه بعدھاکف ـ یث ضعیاز علماء حد یه برخکن است یگر از اسباب اختالف اید یکی
س، کبر ع یدارند و برخ یاس مقدم میشد ـ را بر ق ینام گذار» حسن«ث یبه حد

مردود  یلکآن را به طور  یقبول دارند و بعض یلکث مرسل را بطور یحد یبعض
عت یبه طور مطلق، شر یرند و بعضیپذ یآن را م یطیبا شرا یشمارند و بعض یم

بدان اعتبار  یند و بعضینما یرند و بدان اعتبار میپذ یقبل از اسالم را م یھا امت
 دانند و بدان استدالل یاز ادله م یکیرا به عنوان  ش قول صحابه یدھند بعض ینم

 نند.ک یبدان اجتجاج نمرند و یپذ ینم یشرع ی آن را به عنوان ادله یو بعضکنند   می
آن را  یرند و بعضیپذ یعت میشر ی از ادله یکیرا به عنوان » مصالح مرسله« یبعض

ف از طرق متعدد، موجب یث ضعیه نقل حدکاز فقھاء اعتقاد دارند  یرند برخیپذ ینم
ھم ھست  یرا قبول ندارند زمان ین اصلیگران چنیه دک یت است در صورتیت روایتقو

اما در کند  می ع صحبتیدر عالم تشر یشگیو ھم یعموم یا به مسئلهث راجع یه حدک
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 ی غهیث شامل بر صیاگر حد :دھد. مثالً  یم یمراد، اختالف رو یث بر معنایداللت حد
ا یا استحباب و یانگر وجوب است ین امر بیا ایه آکرد کتوان سؤال  یباشد م یا نھیامر 

راھت کراھت؟ اگر دال بر کا یحرمت است  یایث گویدر حد ینھ ی غهیا صیارشاد؟ آ
 ؟یھیا تنزی یمیاست؟ تحر یراھت از چه نوعکن یباشد ا

د، منطوق و ی، عام و خاص، مطلق و مقیاختالف در رابطه با داللت امر و نھ یگاھ
 باشد. یان شده است میل بیه در علم اصول فقه به تفصکھا  نیر ایمفھوم و غ

ان یف راویق و تضعین به توثیفقھا و مجتھد یعلت اختالف رأ یو باالخره گاھ
ھمان را نامؤثق  یگریشمارد و د یرا مؤثق م یخاص یراو یکیه کگردد  یث بر میحد

 ند.ک یم یمعرف
 ییضرورت، رحمت، وسعت و ثروت گرانبھا یک، ین اختالف در مسائل فرعیبنابرا

تاب کاز  یماسال که تمام مردم ممالکفه منصور، خواست یخل یاست، چنانچه وقت
افراد  ی ھمه یتاب مرجع براکرا به عنوان  یتاب وکو  نندک یرویپ کامام مال یمؤطا

ش به منصور یبا فقاھت و ورع خو کد، امام مالینما یمعرف یاسالم کموجود در ممال
 گفت:
به شھرھا و مناطق ج  خدا ه اصحاب رسولکن کن یارکن ین! چنیرالمؤنیام«

نش است و اقوال یمت و بکنوع علم و دانش و ح یک یدارا یاند و ھر قوم نده شدهکپرا
مردم را به  ی اند، اگر ھمه و قانع گشته یگرفته و بدان راض یشیبر آنان پ ییو فتاوا

 .»جاد خواھد شدیان امت، فتنه ایر م، دیفتوا برگردان یکه و ینظر یک یسو
اختالف در  یکه آن کستند ینگر یان ائمه میگونه به اختالف م نی! آنان ایآر

ه در کان ندارد کاست. ام یه ضرورکندارد و بل یانیگونه ز چیاست و ھ یفرع یایقضا
ن اختالف یند و خود ایه اتفاق نماینظر یک یبر رو ی، امت اسالمیگونه مسائل فرع نیا

ا و مسائل یم و قضاکه حکن امت است یآراء از لطف و موھبت خداوند متعال نسبت به ا
نسبت به تعّدد افھام  یبخش اجتھاد و وسعت یبرا ینموده تا فرصتان نیرا ب یفرع

 باشد.
ل مورد استناد یو دال یآراء فقھاء و مجتھدان اسالم یپس تعدد مذاھب وگوناگون 

عت، با صداقت و یران شریکب یایاز آنھا از درھریک  هکن است یانگر ایدام از آنھا، بکھر
 اند.  برگرفته یا اخالص جرعه

 



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٥٩٨

يُع طِ ، فقال: إ� ال أسـتَ ج قال: جاَء رجٌل إىل انليِبّ  ،وعن عبِد اهللا بن أيب أْو� )۳۷ـ ( ۸۵۸
ِ قُـْل ُسـ«ْم� ما ُ�زئُ�. قال: لِّ عَ َن القرآن شيئاً، �َ أْن آُخَذ مِ  ، واحلمـد ِ�َّ ِ  بحاَن ا�َّ

َّ
، وال �َ إال

ُ أ�رُب، وال حَ  ، وا�َّ ُ  بِ ا�َّ
ّ
ةَ إال ِ ْوَل وال قُوَّ ِ ». ا�َّ ؛ فمـاذا يل !قال: يا رسوَل ا�َّ ِ قُـْل: «قـال:  ؟هذا ِ�َّ

: فقال هكذا بيَديه و�َ » ، واعفِ�، واْهِد�، وارُزقْ�ِ� ُهمَّ ارمَح اللَّ  ِ ـا «بََضُهما. فقال رسـوُل ا�َّ أمَّ
 يَديْه مِ 

َ
تْ رواية النسائيِّ عندَ  .»َن اخلَ�ِ هذا فقد َمأل  .)١(»إالَّ باهللاَِّ«قوله: رواه أبو داود. وانتهَ

آمد و گفت: ج  امبریبه نزد پ ید: مردیگو س یاوف ی) عبدالله بن اب۳۷( -۸۵۸
ار دشوار و یم بسیات قرآن برای: حفظ آیعنی(رم یاد بگیرا  یزیتوانم از قرآن چ ینم

 رد.یقرائت قرآن را در نماز بگ یم جایه براکد یادم بدھی یزیرو چ نین است) از ایسنگ

ال حول «و »اهللا اكرب«و »الاهل اال اهللا«و »احلمد هللا«و »سبحان اهللا«فرمود: بگو:  ج امبریپ
ل و ید و تھلیح و تحمیلمات (تسبکن یا ج خدا رسول یآن مرد گفت: ا ».وال قوة اال باهللا

وه و کاز وصف و ش یش و حمد خدا و نشانگر پرتویانگر ستایر) ھمه از آن خداست (و بیبکت

 اللهم ارمحني«فرمود: بگو: ج  امبریست؟ پیخودم چ یاوست) پس برا یبزرگقدر ت و 

و  یام ده و تندرست ین و رزق و روزکپرودگارا! بر من رحم «، »ارزقنيو اهدينو عافنيو
 .»ساز به راه راست و درست رھنمون م فرما و مرایت عطایعاف

ه با آنھا کا یرد گوکه آن مرد از جا برخاست تا برود) به دو دستانش اشاره ک ی(وقت
ش ین مرد دو دست خویفرمود: اما ا ج امبریپ رد.کرا گرفته، سپس آنھا را جمع  یزیچ

 ت نمود.کر و بریرا پر از خ

» ال قوة اال باهللاو و ال حول«ز تا ین یرده است و نسائکت یث را ابوداود رواین حدی[ا
  ].ت نموده استیروا

» اهللا سبحان«لمات کن یبدان مرد دستور داد تا ا ج امبریث پین حدیدر ا شرح:

ه بتواند قرآن را به قدر ک ید، تا وقتیقرائت قرآن در نماز بگو یرا بجا »...هللا احلمد«و

د از یرا حفظ نما»... احلمد هللا«و » اهللا سبحان«ه بتواند ک یسک د، چونیاز حفظ نماین
 د.یاز از حفظ نمایتواند به قدر ن یم قرآن ھم

، ده استرروایت ک ۹۲۴ح ۲/۱۴۳، نسایی اول این حدیث را در سننش ۸۳۲ح  ۱/۵۲۱ابوداود -١
 .۴/۳۵۳ مسنداحمد
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ده، اگر در یا تازه به اسالم گرویداند و  یاز قرآن نم یزیه قطعًا چک یسکن یبنابرا

گردد  یاش اداء م د فرض از ذمهیبگو» و... احلمد هللاو سبحان اهللا«حاالت نماز ی ھمه
 د. یوشش نماکشد و تالش وکآموختن قرآن و نماز، خوب زحمت ب ید برایبا یول

ّـَك َسـاكَن إذا قـرأ { ج : أنَّ انليبَّ ]ماب[ ،وعن ابِن عّباٍس  )۳۸ـ ( ۸۵۹
ِبِّح اسـَم ر�ِ

ىلْع 
َ
، وأبو داود .»ُسبحاَن رِ�َّ األىلْع «}؛ قال: األ  .)١(رواه أمحدُ

سبح اسم ربك «ه ین آیا ج امبرید: ھرگاه پیگو ـ بـ عباس  ) ابن۳۸( -۸۵۹

[ذات » سبحان ريب االعيل«فرمود: یم امتثال فرمان خدا)خواند (بخاطر  یرا م» االعيل
و منزه  کق مقام و عظمتش نباشد پایه الک یمقدس پروردگارم را از ھر فعل و صفت

 سیح و تقدیدانم و تسب یاس و گمان و وھم، دورتر و برتر میال و قیدارم و از خ یم
 .]م پرودگار واالمقامم راینما یم

 ].اند ردهکت یاود رواث را احمد و ابودین حدی[ا

اتِلّـِ� وـ { م بِـَمـْن قـرأ ِمـن�ُ « :جقال: قال رسـوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۳۹ـ ( ۸۶۰
ُ بأحَ�ِم احلاكم�َ  �توِن }، فانت� إىل: { ألَيَْس ا�َّ ُقْل: بَ�، وأنـا ىلع ذلـَك مـَن ليَ ؛ فَ )والزَّ

 } فانت� إىل: { أليَس ذلك بقادر ىلع أْن ُ�ِيَ يَن. ومْن قرأ: { ال أقِسُم بيوِم الِقيامة دِ اهِ الشَّ 
يَ  )والُمرَْسالِت (َمْن قَرأ و ْل: ب�.قُ ليَ املو� }؛ فَ 

ْ
ُقـْل: فبلَغ: { فِبأِيّ حديٍث بعَده يُْؤِمنوَن }؛ فل

ا بِ 
ِ آَمنَّ اهِ «رواه أبو داود، والرتمذيُّ إىل قوهل:  .»ا�َّ  .)٢(»ينَ دِ وأنا ىلع ذلَك مَن الشَّ

 ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿ ی از شما سوره یکیفرمود: چون  ج امبرید: پیگو س رهیابوھر ۳۹ -۸۶۰
ۡ�ُتونِ ٱوَ  لَۡيَس ﴿ ی هیآ یعنیخواند و به آخر آن،  یرا م ]١ن: ی[الت ﴾١لزَّ

َ
ُ ٱ� ۡحَ�ِم  �َّ

َ
بِأ

ن داوران یان و داورترین فرمانروایا خداوند فرمانرواتری[آ .]٨ن: ی[الت ﴾٨ۡلَ�ِٰكِم�َ ٱ
د در یبرسد، با ؟]ستیتر ن تر و متقن مانهکیھمه، ح ام و فرمانش ازکاحباشد؟ و  ینم

ان و ین فروانرویخداوند فرمانرواتر ی[آر» أنا عيل ذلك من الشاهدينو بيل« :د:یپاسخ بگو
 ].ن امر گواھمین داوران است. و من بر ایداورتر

 .۸۸۳ح  ۱/۵۴۹،ابوداود ۱/۲۳۲ مسنداحمد -١
 .۱/۲۴۹مسنداحمد  ،۳۳۴۷ح  ۵/۴۱۳ یترمذ ،۸۸۷ح  ۱/۵۵۰ ابوداود -٢
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ۡقِسُم �َِيۡوِم ﴿ ی از شما سورهھرکس  و 
ُ
خواند و به  یرا م» ]١امة: ی[الق ﴾١ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَ�ٓ أ

ن ُ�ۡـَِۧي ﴿ یحق تعال ی فرموده
َ
ٰٓ أ لَۡيَس َ�ٰلَِك بَِ�ِٰدٍر َ�َ

َ
ا ی[آ ]٤٠امة: ی[الق ﴾٤٠لَۡمۡوَ�ٰ ٱ�

 یآر«، »یبل«د: ید بگویرسد، با یتواند مردگان را زنده گرداند] م ینم یین خدایچن
 .»ردن مردگان توانا استک ا بر زندهپروردگار م

فباي حديث بعده « ی هیخواند و به آ یرا م» والمرسالت« ی سورهھرکس  و 
ات و یت آن در تمام آیحقان یھا ل صدق و نشانهیه دالکن قرآن یاگر به ا«، »يؤمنون

مان یر از قرآن ایگر غیددام سخن کاورند، پس به یمان نیار است، اکراتش آشیتعب
 ».میمان آوردیا ألبه خداوند « ،»امنا بالله« دید بگویرسد، با یم ؟»آورند یم

و أنا يلع ذلك من «ز تا عبارت ین یت نموده و ترمذیث را ابوداود رواین حدی[ا
  ].رده استکت یروا» الشاهدين

رأ علـيهم سـورَة َقـىلع أصـحابِه، �َ  جقال: خرَج رسـوُل اهللا  ،وعن جابرٍ  )۴۰ـ ( ۸۶۱
هِلا إىل آخرِها، فَ  )الرَّمحِن (  «فقاَل: وا. تُ كَ سَ من أوَّ

َ
، فاكنـوا لَـلقـْد قرأتُهـا ىلع اجِلـِنّ يل َة اجِلـِنّ

باِن }، قـالوا: �ُ �ِّ ِبأِيّ آالِء رَ ما أتيُت ىلع قوهِل: { فَ م، كنُت لُكَّ أحسَن َمْرُدوداً ِمن�ُ  ما تُ�ِذّ
 ِ ُب، فَ �َ نَِعِمَك ر�َّنا نُ  نْ ٍء مِ يَشْ ال �  .)١(غريبٌ رواه الرتمذيُّ وقال: هذا حديثٌ  .»مدُ احلَ  لََك ِذّ

 ی ش رفت و سورهیاران خویبه نزد  ج خدا د: رسولیگو س ) جابر۴۰( -۸۶۱
ت و خاموش بودند. پس کسا ج شان خواند و صحابهیا یرا از اول تا آخر برا» الرحمن«

ان خواندم، آنان ین سوره را بر جنیدار با جّن، ایدر شب د یفرمود: وقت ج آن حضرت

فباّي آالء « ی هیه ھرگاه من به آکرا چنان بود یبودند، زنش خود از شما بھتر کدر وا
ال �يشء من نعمك رّ�نا «گفتند:  یدم آنھا در جواب میرس یم» ر��ما ت�ذبان

ار کب و انیذکپروردگارمان را ت یھا از نعمت یزینه، ما چ«؛ »ن�ّذب، فلك احلمد
 .»ش از آن توستیوردگارا! حمد و ستاپر م،ینک ینم

  ].ب استیغر یثیرده و گفته است: حدکت یروا یترمذث را ین حدی[ا

حدیث غریب النعرفه اال من حدیث الولید بن مسلم عن زھیر بن  :و قال ۳۲۹۱ح  ۵/۳۷۲ترمذی  -١
 .محمد

 

                                           



 

 

 

 سوم فصل

ِ اجلَُهِ�ّ دعن ُمعاِذ بِن عب )۴۱ـ ( ۸۶۲
ه سـمَع  ،ا�َّ قال: إنَّ رجًال مْن ُجَهينََة أخـرَبه �نَـّ

بِح { إذا ُزلِزلَت } يف الرَّ  ِ قرأ يف الصُّ  رسوَل ا�َّ
ْ
 تَيِهما، فال أْدرِ كَعتِ� لِك

َ
َ ي أ أ ذلـَك رَ يِسَ أْم قَـ�

 .)١(رواه أبو داود .ْمداً �َ 

بدو خبر » نهیجھ« ی لهیاز قب ید: مردیگو س ی) معاذبن عبدالله ُجھن۴۱( -۸۶۲
 را در» اذا زلزلت« ی بار در نماز صبح، سوره یک ج خدا ه رسولکده یشن یه وکداد 

و آن شخص  ).سوره خواند یکعت، کرھردو  در یعنیعت آن خوانده است (کرھردو 
سوره را  یک ،عتکرھردو  ا به عمد دریرد و کفراموش  ج امبریپ ایه آکدانم  یگفت: نم

ز یعت ھم جاکسوره در دو ر یکه خواندن کشود  یث ثابت مین حدیخواند (پس از ا
ان یز بین ار راکن یرد تا جواز اکار را کن یبه قصد ا ج امبریاد پیاست و به احتمال ز

 ).دارد
 ].رده استکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

يَق، قال: إنَّ أباب�ٍر الصِّ  ،وعن ُعْروةَ  )۴۲ـ ( ۸۶۳ ـ، َص سِدّ َح، فقـرأ فيهمـا بــ بْ ّ� الصُّ
 .)٢(رواه مالكٌ  .يِهماتُ يف الر�عتَِ� لِك  )سورَة ابلقرة(

ھردو  گزارد و دررا  نماز صبح س قیر صدکد: ابوبیگو س عروةبن زبري) ۴۲( -۸۶۳
م یتقس عت آن،کرھردو  بقره را در ی سوره یعنیرا خواند (» بقره« ی عت آن سورهکر
 ).عت دوم خواندکگر را در رید ی عت نخست، و پارهکاز آن را در ر یا رد و پارهک

  ].رده استکت یروا کث را مالین حدی[ا 

  ،وعن الفرافَصِة بن ُ�َمٍ� احلَنيِفّ  )۴۳ـ ( ۸۶۴
َ
 مـْن  )يوُسـف(ْذُت سورَة خَ قال: ما أ

َّ
إال

اَن إياها يِف ِة ُعثماَن بِن �َ قِراءَ  بِح، مِ فَّ  .)٣(رواه مالك .رثِة ما اكَن يَُرِدُّدها نلاْن كِ  الصُّ

 .۸۱۶ح  ۱/۵۱۰ابوداود  -١
 .۳۳ح  ۱/۸۲الصالة  مؤطا مالک کتاب -٢
 .۳۵ح  ۱/۸۲مؤطا مالک کتاب الصالة  -٣
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مري احلنفي) «۴۳( -۸۶۴ را از قرائت عثمان » وسفی« ی د: سورهیگو» فرافصة بن عُ

ن سوره را یشان ایه اکافتاد  یار اتفاق میرا بسیدر نماز صبح فراگرفتم، ز س بن عفان
 رد.ک یرار مکما ت یدر نماز جماعت صبح برا

 ].رده استکت یروا کث را مالین حدی[ا
 ندارد. یالکسوره در نماز، اش یکرار که تکث مشخص شد ین حدیاز ا

لَّينا وراَء ُعمـَر بـِن اخلَطـاِب قال: َص  ،اعمِر بِن ر�يعةَ  ]عبِد اهللا بن[وعن  )۴۴ـ ( ۸۶۵
بَح، فقرأ فيِهما �سورة  وُم ُقـْد اكَن �َ َقـيَل هل: إذاً لَ يئًة، �ِ طِ راَءًة بَ قَ  )احلِجّ (وسورِة  )وُسفيُ (الصُّ

 .)١(رواه مالكطلُُع الفجُر. قال: أَجْل. َ� يَ حِ 

 س خطابد: نماز صبح را پشت سر عمر بن یعه گوی) عبدالله بن عامربن رب۴۴( -۸۶۵
و  یرا به آرام» حج« ی هو سور» وسفی« ی عت آن، سورهکرھردو  در یم، ویخواند

 خواند. یندکو  یآھستگ
متصل پس از طلوع  س ن صورت حضرت عمریبه عبدالله بن عامر گفته شد: در ا

ش یگنجا یه وقت صبح در صورتکنمود؟ (چرا  یفجر صادق، نماز صبح را شروع م
ه نماز کرا دارد  ند ـکحج ـ آن ھم به صورت آھسته و  ی سورهوسف و ی ی قرائت سوره

 س عمر !یعبدالله گفت: آر !د)یصبح را متصل بعد از طلوع فجر صادق شروع نما
ن دو سوره را یرد و در آن اک ینماز صبح را شروع م متصل بعد از طلوع فجر صادق،

 خواند. یم
  ].رده استکت یروا کث را مالین حدی[ا

از دو سوره را خوانده باشد  یا عت از نماز صبح، پارهکه در ھر رکال دارد البته احتم
 .امل خوانده باشدکھا را  عت از آن، سورهکه در ھر رکن است کو مم

ـِل سـورٌة  ،وعن َعمِرو بِن ُشَعيٍب  )۴۵ـ ( ۸۶۶ ه، قال: مـا مـَن املفصَّ عْن أبيه، عْن جِدّ
 قْد َسـو صغَ�ةٌ 

َّ
ـالِة املكتوَ�ـة. ال كبَ�ٌة إال ِ يَـُؤمُّ بهـا انلَّـاَس يف الصَّ رواه ِمعُت رسـوَل ا�َّ

 .)٢(مالك

 .۳۴ح  ۱/۸۲مؤطا مالک کتاب الصالة  -١
 .۸۱۴ح  ۱/۵۱۰ابوداود  -٢

 

                                           



 ٦٠٣  ) قرائت در نماز)۱۲کتاب الصلوة (باب (

ز از جّدش (عبدالله بن عمرو بن یب از پدرش و او نی) عمرو بن شع۴۵( -۸۶۶
» حجرات«ن منزل قرآن، از یآخر یھا ه گفت: از مفّصل (سورهککند  می تیالعاص) روا

 ج خدا ه رسولکدم یه شنکنیوجود نداشت، مگر ا یو بزرگ کوچک ی چ سورهیھ») ناس«تا 
 داد. یم فرض، امامت یبدان، مردم را در نمازھا

 ].رده استکت یروا کث را مالین حدی[ا

يف صـالِة  جقـال: قـرأ رسـوُل اهللا  ،وعن عبِد اهللا بِن ُ�تْبَة بـِن َمسـعودٍ  )۴۶ـ ( ۸۶۷
خان(ـ املغرِب بِ  الً سائيُّ مُ رواه النِّ . )حم ادلُّ  .)١(رسَ

در نماز مغرب  ج خدا د: رسولیگو س بن مسعود عبداهللا بن عتبة) ۴۶( -۸۶۷
 را خواند.» حم الدخان« ی سوره
 ].رده استکت یبصورت مرسل روا یث را نسائین حدی[ا

 .۹۸۸ح  ۲/۱۶۹نسایی  -١

 

                                           





 

 

 

 

 ) ۱۳باب (
 وعکدر باره ر 



 

 

 

 اول فصل

ـوا الرُّ يُمـأ�ِ « :جقال: قال رسـوُل اهللا  ،عن أ�ٍس  )۱ـ ( ۸۶۸ ِ إ� وَ جوَد فَـكـوَع والسُّ
ا�َّ

را�ُ 
َ
 .)١(متفق عليه». م ِمْن بَعديأل

وع و سجود نماز را به کفرمود: نمازگزاران! ر ج امبرید: پیگو س ) انس۱( -۸۶۸
نم (و یب ید. سوگند به خدا! من شما را از پشت سر خود ھم میامل انجام دھکو  یخوب

ه در کوع شما ھم که خشوع و رکنم بلیب یش را میخو یه فقط من جلوکد ینکر نکف
  ).نمیب یست و من شما را از پشت سر ھم میده نید بر من پوشیھست یصف بعد

  ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ـو وسجوُده، ،ج قال: اكَن ر�وُع انليبَّ  ،وعن الرَباءِ  )۲ـ ( ۸۶۹ َع َ�ـجدت� و�ذا رَ �َ� السَّ
واِء. كوِع، ما َخال الِقياَم والُقعوَد؛ قر�باً مِ مَن الرُّ   .)٢(متفقٌ عليهَن السَّ

شان در یو نشستن ا ج امبریوع و سجود پکد: مدت زمان ریگو س ) براء۲( -۸۶۹
) یبًا ھمه (از نظر زمانیردند، تقرک یوع بلند مکه سرشان را از رک ین دو سجده و وقتیب

 یه براک یا مدتیستادند و یا یقرائت م یه براک یاندازه بودند به جز مدت زمان یکبه 
تر  یشتر و طوالنینماز ب یھا نکر رین از ساکن دو ریه مدت زمان اکنشستند ( یتشھد م

 ).بود
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ُ ملْن مَحِ مِ سَ «إذا قاَل:  ،جقال: اكَن انليبُّ  ،وعن أ�ٍس  )۳ـ ( ۸۷۰  نقول: قام حىتَّ » َدهَع ا�َّ
 .)٣(رواه مسلموَل: قْد أوَْهم. قُ جَدتَِ� حىت �َ قُعُد بَ� السَّ �َ و قْد أوَْهَم، ثمَّ �سُجدُ 

سمع «رد و) ک یوع بلند مکھرگاه (سرش را از ر ج امبرید: پیگو س ) انس۳( -۸۷۰
فراموش  ج امبریم: پیگفت یه ما مکستاد یا یم یا گفت، به اندازه یم» الله لمن حمده

 .)۴۲۵-۱۱۰ح ( ۱/۳۱۹مسلم  ،۷۴۲ح  ۲/۲۲۵بخاری  -١
 ۱/۵۳۲ابوداود  ،۱۰۶۵ح  ۲/۱۹۷نسایی  ،)۴۷۱ -۱۹۳ح ( ۱/۳۴۳مسلم  ،۷۹۲ح  ۲/۲۷۶بخاری  -٢

 .۸۵۴ح 
 .۳/۲۰۳مسنداحمد  ،)۴۷۳-۱۹۶ح ( ۱/۳۴۴مسلم  -٣

                                           



 ٦٠٧  ) در باره رکوع)۱۳کتاب الصلوة (باب (

توقف  یا ن دو سجده به اندازهیرفت و در ب یه به سجده برود سپس به سجده مکرده ک
 آورد.  یدوم را به جا ی ه سجدهکرده کفراموش  ج امبریپ م:یگفت یه ما مکنمود  یم

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا
ان نماز کت اعتدال و خشوع و خضوع در اریرعاانگر یث باال بیسه حد شرح:

نماز، ی  وع و سجدهکقت ریوع و سجده و قومه و جلسه است. در حقکبخصوص در ر
عت و کروز ھفده ر ه انسان در ھر شبانهکند چرا کش یبر انسان را درھم مکو  ینیخودب

در  کوچک یا گذارد و خود را ذره یدر برابر خدا م کبر خا یشانیعت دوبار پکدر ھر ر
 ت.ینھا یدر برابر ب یه صفرکند، بلیب یبرابر عظمت او م

را  یو خودمحور ینیو خودبرترب یغرور و خودخواھ یھا نماز پرده ی وع و سجدهکر
و  یل اخالقیپرورش فضا ی لهیوبد و وسک یرا درھم م ییجو یبر و برترکزند، ت ینار مک
وار عالم یو چھارد  جھان محدود مادهه انسان را از کشود چرا  یانسان م یامل معنوکت

و با فرشتگان ھم صدا و کند  می ھا دعوت وت آسمانکبرد و به مل یرون میعت بیطب
ند و با او به یب یچ واسطه در برابر خدا میاز به ھیسازد و خود را بدون ن یھمراز م
 پردازد. یگفتگو م

به  یدرون ی  قلب و توجه م، حضوری... را جسم نماز بدان.وع، سجود وکدر واقع اگر ر 
 م، روح نماز است.ینک یاز میه با او راز و نک یسکقت نماز و یحق

تواضع،  جز حضور قلب توأم با یزیز در واقع چیت اعتدال نیخشوع و خضوع و رعا 
ه مؤمنان تنھا به نماز به عنوان کشود  یب روشن مین ترتیست و به ایادب و احترام ن

 قت نماز است.یتوجه آنھا به باطن و حق یه تمامکنگرند بل یروح نم یالبد بک یک
و  یو عاجز یو فروتن ین مظھر بندگیتر بزرگ نماز، ی وع و سجدهکو چون ر 

از مسلمانان نمازگزار  ج امبرین جھت پیان است، از ایدر برابر پروردگار جھان یینوایب
تند و  یلیند و خیمات نیوع و سجده را رعاکخواھد تا اعتدال و خشوع و خضوع ر یم

ن طرف یآسا، به ا نزنند و روباه کوع و سجده نپردازند و ھمچون خروس، نوکع به ریسر
ع فرموده است نماز آن را به یتشر أله خداوند کگونه  ه ھمانکنند، بلکوآن طرف نگاه ن

 د. یان و حد و حدودش ادا نماکار یتمام
ه در نماز با خداوند متعال به کد توجه داشته باشد یبا ن مسلمان نمازگزاریبنابرا
د یمالد و با یم کبر خا یشانیرود و پ یوع و سجده مکپردازد و در برابر او به ر یگفتگو م

ان آن، کاز ار ینکاز اوقات آن و در ھر ر یات نماز و در ھر وقتکاز حر یتکدر ھر حر
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ه کداشته باشد و بداند  ینو روحا یو خشوع قلب یو جسمان یحضور قلب و خشوع بدن
را بار  ابند و آنی ییه از نماز فارغ شوند و از آن رھاکن باشد یاگر تمام ھم و غم آنھا ا

ه نمازھا را به ک ن باشدیھم و قصد آنان ا ینند و تمامکبر دوش خود احساس  ینیسنگ
نه یطمأنامل با خشوع و کوع و سجده را به طور که رکنیان برسانند بدون ایسرعت به پا

ت مورد قبول یفکین یبا ا ینند، نمازکن نماز را تمام کن وقت ممیمترکند و در یادا نما
اه و یس ین نمازین چنیث آمده است: ایه در حدکدرگاه خداوند نخواھد بود و چنان

؛ »ضّيعك اهللا كما ضّيعت�«د: یگو یرود و به صاحبش م یآسمان باال م یبه سو یکتار
 ».یدیه تو مرا تباه گردانکگونه  گرداند ھمان خداوند تو را تباه«

ــل ،وعــن اع�شــةَ  )۴ـ ( ۸۷۱  أن يقــوَل يف ر�وِعــه رِثُ يُْ�ــ ج يبُّ ا، قالــت: اكَن انلَّ
 تَ ، �َ »ُهمَّ اغفْر يلمدَك، اللَّ حِبَ و ُهمَّ ر�َّناُسبحانَك اللَّ «وِده: وُسجُ 

َ
ُل القرآَن. أ  .)١(متفق عليهوَّ

ن دعا را یش ایوع و سجود خوکدر ر ج امبرید: پیگو ـ لـ شه ی) عا۴( -۸۷۱

و  کتو پا پروردگارا!«؛ »حبمدك ا� اغفر�و سبحانك ا� ر�نا«گفت:  یار میبس
ش تو را یحمد و ستا !ند) خداوندایگو یپرستان م افران و چندگانهک(از آنچه  یمنزھ

 .»م. پرودگارا! مرا ببخشیینما یم
نمود  یش و دعا، دستور قرآن را اجرا میستا نیبا ا ج امبرید: پیگو ـ لـ شه یعا

ش را سپاس و یپروردگار خو« .]٣[النصر:  ﴾ۡسَتۡغفِۡرهُ ٱفََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ ﴿د: یفرما یه مک

خدا،  ی ن فرمودهیبه منظور عمل به ا ج امبریپ یعنی» (ن و از او آمرزش بخواهکش یستا
رد و ک یان میح خدا را بیش، حمد و تسبیخو ی وع و سجدهکش و دعا در رین ستایبا ا

رد و از او آمرزش ک یپرداخت و استغفار م یوه او مکاز وصف و ش یر پرتوکبه ذ
 ).دیطلب یم

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

وٌس، ربُّ «سـجوِده: و اكَن يقـوُل يف ر�وِعـه ج أنَّ انلـيبَّ  ،وعنها )۵ـ ( ۸۷۲ ُسـبُّوٌح قُـدُّ
 .)١(رواه مسلم». وِح ِة والرُّ �َ املالئِ 

ح  ۲/۲۱۹ یی، نسا۸۷۷ح  ۱/۵۴۶ابوداود ،)۴۵۴-۲۱۷ح (۱/۳۵۰مسلم  ،۸۱۷ح  ۲/۲۹۹ بخاری -١
 .۶/۱۹۰مسنداحمد  ،۸۸۹ح  ۱/۲۸۷ابن ماجه  ،۱۱۲۲

 

                                           



 ٦٠٩  ) در باره رکوع)۱۳کتاب الصلوة (باب (

سبوح، «گفت:  یوع و سجودش مکدر ر ج امبرید:پیگو ـ لـ شه ی) عا۵( -۸۷۲
ت ینھا یب پرورگار ما و پرودگار فرشتگان و روح،«، »الروحو رب املالئ�ةو قدوس، ر�نا

 .»ب و نقص استیو منّزه از ھر ع کپاشده و  شیستا
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

ب یو ع یه او را از ھرگونه بدکرا یاست ز یتعال یبار یاز صفات خدا »:سّبوح« شرح:

و منّزه از  کپا یبزرگ و به معنا یخدا یھا از نام »:قّدوس«نند. ک یح می، تسبیو نقص

گفته اند:  یست؟ بعضکی» روح«ه منظور از کن یدر ا »:الروح«ب و نقص است یھر ع

 ی لمهکه کشود و ھر چند  یده میز نامین» االم�روح «ه کن است یل امیجبرئ
ز یشرفش، مخصوصًا ن یاز او به سبب فزون یشود ول یز میشامل او ن» فرشتگان«
 است. » عطف خاص بر عام«ن از باب یشد پس ا یادآوری

 ی سوره ۵۲ه یآ ی نهیبه قر اند ردهکر یتفس» یوح« یرا به معنا» روح« یو برخ
 د: یفرما یه مکآنجا » یشور«

ۡمرِنَا﴿
َ
ۡوَحۡيَنآ إَِ�َۡك ُروٗحا ّمِۡن أ

َ
 .)٢(]٥٢[الشوری:  ﴾َوَ�َ�ٰلَِك أ

 شود: ین میث چنین مفھوم حدیبنابرا 
 .»و منّزه است کت ستوده شده و پایانھ یب ،یپرودگار ما و پرودگار فرشتگان و وح« 
وع و سجده، خواندن که در رکن مطلب است یانگر ایث باال بیبه ھر حال دو حد 

از » سبحان ر� العظيم«و » سبحان ر� االيلع«ز عالوه بر یگر نید یلمات و دعاھاک
 ثابت است.  ج امبریپ

ِ  ،وعن ابن عباٍس  )۶ـ ( ۸۷۳ َال إ� نُهِ : «جقال: قال رسـوُل ا�َّ
َ
 القـرآَن أ

َ
يـُت أْن أقـرأ

ا الرُّ اِجداً؛ فَ عاً أو سَ راكِ  جوُد فاجتُ الرَّ  يهِ وا �ِ مُ ظِّ عَ ُع �َ كوُ أمَّ ا السُّ ، وأمَّ اعِء؛ �َ هِ بَّ َقِمٌن دوا يف ادلُّ
 .)١(رواه مسلم». أْن �ُستجاَب ل�م

مسنداحمد  ،۱۰۴۸ح  ۲/۱۹۰، نسایی ۸۷۲ح  ۱/۵۴۳ابوداود  ،)۴۸۷-۲۲۳ح ( ۱/۳۵۳مسلم  -١
۶/۱۹۳. 

ایم  به تو نیز به فرمان خود جان را وحی کرده ،ایم ھمان گونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده -٢
 .).ھا است . که قرآن نام دارد و مایه حیات دل(

 

                                                                                                       



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٦١٠

ه کنیه من از اکفرمود: به ھوش  ج امبرید: پیگو ـ بـ عباس  ) ابن۶( -۸۷۳
م پروردگار را یوع، تعظکام پس اما در ر منع شده ،وع و سجده بخوانمکقرآن را در حال ر

د و اما در یاو بپرداز یوه و عظمت و بزرگکاز وصف و ش یان پوتوید و به بیآور یبه جا
 ی ستهیسجده، شا یرا دعاید. زییو جھد نما ید و سعیوشکردن بکدعا  یسجود برا
 ت پروردگار است.یعنا ی بندهیرش و درخور توجه و زیپذ ی ستهیقبول و با

  ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

وع کم و بزرگداشت پروردگار در ریتعظ »:الر�وع فعّظموا فيه الربفاما « شرح:

 ند.ک یدا میتحقق پ» سبحان ر� العظيم«گفتن  ی لهیبوس

 یکز یدر سجده ن »سبحان ر� االيلع«گفتن  »:اما السجود فاجتهدوا يف ادلاع«
ان یرانه به بیه عاجزانه و متضرعانه، و خاضعانه و فقک یسکه است چرا یدعائ ی جمله

شأن و جالل  یوه و عظمت و بزرگکو وصف و ش یالھ یایماالت، صفات و ثناکمحامد، 
ه فرد نمازگزار ک ینوع از دعا پرداخته است در حال یکقت به یپردازد، در حق یاو م

سبوح، « :لیاز قب یلماتکدر سجود، دعاھا و» سبحان ر� االيلع«تواند پس از گفتن  یم
» حبمدك، ا� اغفر�و سبحانك ا�، ر�نا«ا یو  »والروحرب املالئ�ة و قدوس، ر�نا

 د. یافزایش بیوع و نماز خوکعبادت سجده، ر ییریز بخواند و بر حالوت و شیرا ن
 .یزیسته و سزاوار چیشا »:قَِمنٌ «

َده؛ إذا قاَل اإلماُم: َسمِ « :جقال: قاَل رسوُل اهللا  ،وعن أيب هر�رةَ  )۷ـ ( ۸۷۴ ُ ملْن مَحِ َع ا�َّ
 قوَل املالئ�ِة، ُغفِ ُد؛ فَ مْ ُهمَّ ر�َّنا لَك احلَ للَّ أفقولوا: 

ُ
َم مِ قَ َر هل ما �َ إنَّه َمْن واَ�َق قوهل ». ْن ذنِبهدَّ

 .)٢(متفق عليه

شنماز در نماز جماعت یفرمود: ھرگاه پ ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۷( -۸۷۴

ھرکس  چون» اللهم ربنا لك احلمد«د: ییھم بگوشما » سمع الله لمن حمده«گفت: 
 شود. یاش بخشوده م گذشته ی رهید، گناه صغیلمات را بگوکن یھمزمان با فرشتگان ا

 ۱/۳۴۹دارمی  ،۱۰۴۵ح  ۲/۱۸۹، نسایی ۸۷۶ح  ۱/۵۴۵ابوداود  ،)۴۷۹-۲۰۷ح ( ۱/۳۴۸مسلم  -١
 .۱/۱۵۵مسنداحمد  ،۱۳۲۵ح 

ح  ۲/۵۵ترمذی  ،۸۴۸ح  ۱/۵۲۹ابوداود  ،)۴۰۹-۷۱(ح ۱/۷۰۶مسلم  ،۷۹۶ح  ۲/۲۸۳بخاری  -٢
 .۴۷ح  ۱/۸۸مؤطا مالک کتاب الصالة  ،۱۰۶۳ح  ۲/۱۹۶نسایی  ،۲۶۷

 

                                                                                                       



 ٦١١  ) در باره رکوع)۱۳کتاب الصلوة (باب (

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

َن َع َظهـَره ِمـَ�ـإذا رَ  جقـال: اكَن رسـوُل اهللا  ،وعن عبـِد اهللا بـِن أيب أو� )۸ـ ( ۸۷۵
ُ ملْن مَحِ َسمِ «قال: ِع كوُ الرُّ  َ لَّ لأَده، َع ا�َّ

ْ
ـماواِت ْمـُهمَّ ر�َّنا لَك احل  ِمـْلَء األرِض،و ُد ِمـْلَء السَّ

 .)١(رواه مسلم». ٍء بعدٌ ئَت مْن يَش ِمْلَء ما شِ و

وع بلند کسرش را از ر یوقت ج امبرید: پیگو سی اوف ی) عبدالله بن اب۸( -۸۷۵

ملء و السموات محده، ا� ر�نا لك احلمد، ملءسمع اهللا ملن «فرمود:  یرد مک یم
خود را اجابت فرمود  ی ندهیش ستایخداوند ستا«؛ »بعده شئ ملء ماشئت منو االرض

 یشی، حمد و ستاییه پروردگار ماکش تو را سزا است یحمد و ستا !رفت، خداوندایو پذ
 .» یخواھ یه بعد از آنھا مک یزیچ ین و پریھا و زم آسمان یبه پر
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

كـوِع َن الرّ َع رأَسه ِمـ�َ إذا رَ  جقال: اكَن رسوُل اهللا  ،وعن أيب سعيٍد اخلُدرِيّ  )۹ـ ( ۸۷۶
ماواِت ومْلَء األرِض، ومْلَء ما شِ اللَّ «قال:  ئَت مْن يشٍء بعـُد، ُهمَّ ر�َّنا لَك احلمُد، مْلَء السَّ

  قُّ ماجِد، أحَ أهَل اثلَّناِء والمَ 
ُّ
َع مِلـا أعَطيـَت، وال ُهـمَّ ال مـانِ نا لـَك عبـٌد: اللَّ قال العبُد، وُ�

 .)٢(رواه مسلم». نَك اجلَدُّ نَفُع ذا اجلَِدّ مِ نَعَت، وال يَ َي مِلا مَ ُمعطِ 
 ردک یوع بلند مکسرش را از ر ج امبرید: ھرگاه پیگو سی خدر دیابوسع )۹( -۸۷۶

ملء ما شئت من يشٍء و ملء االرضو ملء السمواتا� ر�نا لك احلمد،     « فرمود: می
نا لك عبد، ا� ال منع ملا اعطيط و بعده، اهل اثلناء

ّ
املجد، أحق ما قال العبد، وِ�

 ».ال ينفع ذااجلّد منك اجلدّ و والِمعطي ملا منعت
 یبه پر یشی، حمد و ستاییه پروردگار ماکش تو را سزاست یخداوندا! حمد و ستا«

ش و ی. تو سزاوار ستایخواھ یھا م ه بعد از آنک یزیچ ین و پریمھا و ز آسمان
ما بندگان  ی و ھمهگوید  می ه بندهک یتر از آن ھست ستهی. تو شایھست یبزرگ ی برازنده
 ینک یست و آنچه را تو منع میآن ن یبرا یچ مانعیھ ینک یم. آنچه تو عطا میتو ھست

مسنداحمد  ،۸۷۸ح  ۱/۲۸۴ابن ماجه  ،۸۴۶ح  ۱/۵۲۸ابوداود  ،)۴۷۶-۲۰۲ح( ۱/۳۴۶ مسلم -١
۴/۳۵۳. 

ح ۱/۳۴۴دارمی  ،۱۰۶۸ح  ۲/۱۹۸نسایی  ،۸۴۷ح  ۱/۵۲۹ابوداود  ،)۴۷۷-۲۰۵ح ( ۱/۳۴۷مسلم  -٢
 .۳/۸۷، مسنداحمد ۱۳۱۳
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رساند  یه نفع مکرساند، آن ینم ینفع ییست. مال و دارایآن ن یبرا یا نندهکچ عطا یھ
 .»فضل و رحمت توست

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

ـا رفـَع رأَسـه مـَن نَّا نَُصـقال: كُ  ،وعن ِرفاعَة بِن رافعٍ  )۱۰ـ ( ۸۷۷ ، فلمَّ ّ� وراَء انلـيِبّ
ُ ملْن مَحِ َسمِ «الر�عِة، قال:  ِيّبـاً احلمـُد، محْـداً كثـ�اً َط  فقاَل رجٌل وراَءه: ر�َّنا ولَك ». َدهَع ا�َّ

ا انرصف قال: مُ   فيه، فلمَّ
ً
ّ تَ َمِن المُ «باَر�  الثَ� مَ ًة وثَ رأيُت بِضعَ «قال: أنا. قال: ». ؟م آنفاً لَكِ

ً
لاَك

ُهْم يَ يَ  ُل بتَِدُرَونها، ��ُّ  .)١(رواه البخاريّ ». �تُبُها أوَّ

فاعة بن رافع) ۱۰( -۸۷۷ شان نماز یبه امامت ا ج امبریپشت سر پ ید: باریگو س رِ

» سمع لمن حمده«رد گفت: کوع بلند کسرش را از ر ج م چون آنحضرتیخواند یم
صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل  یخاص و از رو یفتکیدر پشت سرشان با  یمرد

 فيهو ر�نا«گفت: 
ً
ش تو را یپروردگارا! حمد و ستا«؛ »لك احلمد، محداً كث�اً طيباً مبار�

رد کنماز را تمام  ج امبریچون پ .»کخوب و مبار اد،یز یشیستا حمد وسزااست، 
ساخت؟ آن  یرا بر زبانش جار یلماتکن ین چنیا کنیه ھم اکست کینده یفرمود: گو

ه بخاطر کدم یفرشته را د یش از سیفرمود: من ب ج امبریپ مرد گفت: من ھستم.
 یدست شیگر پیدیکردند و بر ک یلمات شتاب و عجله مکن ینوشتن ثواب و پاداش ا

 سد.یتر بنو لمات را اولکن یاز آنھا ثواب و پاداش ا یکدام کنند ینمودند تا بب یم
 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

عدد از سه تا ُنه » ابَلضع«و » ابِلضع« :]یو اند ی[س »رأيُت بِضعًة وثالث�َ « شرح:

رأيت بضعة «شود  یاست گفته م» ندَا « آن، یشود و معادل فارس یه بر عقود افزوده مک
 
ً
لمه کن یشود. و ا یدم. و بر صد و ھزار افزون نمیفرشته د یو اند یس» وثالث� ملاك

د مثل: یآ یم» تاء تأنيث«رد و با معدود مؤنث بدون یگ یم» تاء مؤنث«ر، کبا معدود مذ

ضع رأيت ب« و مانند: پس چند سال در زندان بماند.» فلبث يف السجن بضع سن�«
از ». دمیمرد د یزن و پنجاه و اند یده و اند« ؛»رجالً مخس� و �ضعةو عرشة امرأة

مؤطا مالک کتاب القرآن  ،۱۰۶۲ح  ۲/۱۹۶نسایی  ،۷۷۰ح  ۱/۴۸۸ابوداود ،۷۹۹ح  ۲/۲۸۴بخاری  -١
 .۴/۳۴۰مسنداحمد  ،۲۵ح  ۱/۲۱۱

 

                                           



 ٦١٣  ) در باره رکوع)۱۳کتاب الصلوة (باب (

سمع اهللا ملن «پس از گفتن  یگاھ ج امبریه پکشود  یات دانسته میروا ی مجموعه
لك احلمد ملء و ا� ر�نا«ز ین یگفت وگاھ یم» ا� ر�نا لك احلمد«فقط  »محده

لك احلمد، محداً و ر�نا« ی، و گاھ»من يشء بعدهالسماوات وملء االرض وملء ماشئت 
 فيه

ً
ملء و ملء األرضو ا� ر�نا لك احلمد، ملء السموات«یو گاھ» كث�اً طيباً مبار�

�نا لك العبد، ا� ال و واملجد، أحق ما قال العبد، اهل اثلناء ،ما شئت من شئ بعده
ن یز قومه را این یوگاھ». نك اجلدال ينفع ذاجلد مو ال معطي ملا منعتو مانع ملا أعطيت

گفتند:  یم ش ه صحابهکرد ک یم ستاد و دعایا یم یا رد و به اندازهک یم یقدر طوالن
 ج ه از آن حضرتک ییرو تمام دعاھا نیاز ا رده به سجده برود.کفراموش  ج امبریپ

ش یتواند در نماز خو یه شخص نمازگزار مکھستند  یو مقدس کمبار یاند دعاھا منقول
 رد.یش پروردگار از آنھا بھره گیاز و پرستش و ستایردن عبادت، راز و نک پررنگ یبرا

ار ک ی ن امر را سرلوحهید ایباشد با یشنماز گروھیو اگر شخص نمازگزار، امام و پ
ن یه طرز عمل او در خواندن اکش قرار دھد یگوش خو ی زهین وآویالع ش و نصبیخو

از  یمیاگر ب یعنیھا نشود  یو عسر و حرج مقتد یدعاھا باعث زحمت، مشقت، سخت
م آن ین دعاھا را در قومه بخواند و اگر بیتواند ا یزحمت و مشقت نمازگزاران نبود، م

ند. به ھر حال نمازگزار در کتفا کا» ا� ر�نا لك احلمد«تواند فقط به گفتن  یبود م

لك و ر�نا«و بعد از گفتن وع کباال، در اعتدال بعد از ر یاز دعاھا یکیردن ک اضافه
 د.یتواند بعد از آن اضافه نما یدام از آنھا را خواست مکمختار است و ھر » احلمد

 





 

 

 

 دوم فصل

ـِزىءُ ال : «جقـال: قـال رسـوُل اهللا  ،عن أيب مسعوٍد األنصارِيّ  )۱۱ـ ( ۸۷۸
ُ

صـالُة  جت
ـجودِ الرَّجِل حىت يُقِ  ، وابـنُ  رواه أبـوداود،». يَم ظهَره يف الر�ـوِع والسُّ ، والنسـائيّ والرتمـذيُّ

: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . وقال الرتمذيُّ  .)١(ماجة، والدارميُّ

ه شخص در آن ک یفرمود: نماز ج امبرید: پیگو س ی) ابومسعود انصار۱۱( -۸۷۸
با  یعنی(ندکسجود راست و ھموار و ھماھنگ و درست ن وع وکپشتش را ھنگام ر

امل انجام کح و به طور ینان و طبق ضابطه، و به طور صحینه و آرامش و با اطمیطمأن
 ست.ین حیندھد)، صح

اند و  ردهکت یروا یماجه و دارم و ابن یو نسائ یث را ابوداود و ترمذین حدی[ا
 ].ح استیحسن و صح یثیگفته: حد یترمذ

وع و کژه در ریان نماز، بوکار یه در تمامکشود  یث دانسته مین حدیاز ا شرح:
 باشد. یوع و سجود، شرط الزم نماز مکدادن ر امل انجامکنه و بطور یسجود طمأن

نظر  مشروط و الزم، اختالف ی نهین طمأنیداشمندان و علماء در حد و حدود ا

سبحان ر� «ح گفتن مثل: یبار تسب یک ی ن حد آن را به اندازهیمترک یدارند: بعض
وع و سجده، کنه در ریه مقدار طمأنکاند  ردهکگر شرط ید یاند و بعض دانسته» االيلع

 ح گفتن باشد.یسه بار تسب ی الزم است به اندازه
باعث  یه نماز تنھا در صورتکد بداند یبه ھر حال، انسان مسلمان و نمازگزار با 

را با شروط و  ه انسان مسلمان آنکگردد  یھا م یدیشدن از پل کآمرزش گناھان و پا
نه و یم با طمأنیدان یه مکامل انجام دھد چنانکه دارد بطور ک یان وآداب و حدودکار
د در یرو با نیات نماز است، از ایاز لوازم و ضرور یکیھا  ھا وسجده وعکدادن ر انجام یتأن

ان آن، حضور کاز ار ینکو در ھر راز اوقات آن  یات نماز و در ھر وقتکاز حر یتکھر حر
ه کگونه  داشت و ھمان یرکو ف یو روحان یو قلب یقلب، خشوع و خضوع جسمان

ح  ۲/۱۸۳ یینسا ،حیث حسن صحیو قال: حد ۲۶۵ح  ۲/۵۱ یترمذ ،۸۵۵ح  ۱/۵۳۳ ابوداود -١
 .۱۳۲۷ح  ۱/۳۵۰ یدارم ،۸۷۰ح  ۱/۲۸۲ابن ماجه  ،۱۰۲۷
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ان و حد و حدود و آداب و کار یع فرموده است نماز آن را با تمامیخداوند نماز را تشر
ه کن باشد یھم و قصد آنان ا یه تمامک یسانکنمود و  ادا ینه و تأنیشروط و با طمأن

بر دوش خود احساس  ینیابند وآن را بار سنگی ییزودتر از نماز فارغ شوند و از آن رھا
ع به یتند و سر یلیو خکنند   می ن طرف وآن طرف نگاهیآسا به ا ه روباهکنند و آنان ک
چند  ی زنند و فقط در فاصله یم کپردازند و ھمچون خروس، نو یوع و سجده مکر

ه نمازھا را کن است یھم و غم آنان ا یخوانند و تمام یمعت نماز کش از چند ریقه، بیدق
امل و با خشوع و کوع و سجود را به طور که رکنیان برسانند و بدون ایبه سرعت به پا
نماز کنند   می ن نماز را تمامکن وقت ممیتر مکند در ینه وآرامش ادا نمایخضوع و طمأن

ن یصاحبش را نفر ین نمازینخواھد بود و چن یت مورد قبول درگاه خداوندیفکین یبا ا
 ز خواھد نمود.ین

ت { فسِبّْح باسـِم ر�ـَك العظـيِم }، قـال لَ زَ ا نَ لَمَّ  قال: ،وعن ُعقبَة بن اعمرٍ  )۱۲ـ ( ۸۷۹
 : ِ ا نزلت { َسبِّح اسَم ر�َِّك األىلْع } قال رسوُل اهللا ». جَعلوها يف ُركوِع�مإ«رسوُل ا�َّ : جفلمَّ

 .)١(رواه أبوداود، وابنُ ماجة. والدارميّ ». جَعلوها يف سجوِد�مإ«

 .)٢(»فسبح باسم ر�ك العظيم«ه ین آید: چون ایگو س عقبة بن عامر) ۱۲( -۸۷۹

به منظور عمل بر  یعنی(د.یش قرار دھیوع خوکفرمود: آن را در ر ج امبرینازل شد پ

 ۡسمَ ٱَسّبِِح ﴿ ی هیو چون آ ).دییبگو» میالعظ یسبحان رب«وع کخدا، در ر ی ن فرمودهیا
ۡ�َ ٱَرّ�َِك 

َ
فرمود: آن را در سجود قرار  ج امبریفرو فرستاده شد، پ ]١[األعلی:  ﴾١ۡ�

 »).سبحان ر� االيلع«د ییش بگویدر سجود خو یعنی(د.یدھ
 ].اند ردهکت یروا یماجه و دارم ابن ،ث را ابوداودین حدی[ا

إذا ر�ـَع : «جقال: قال رسوُل اهللا  ،عن ابِن مسعودٍ  ،وعن َعْوِن بِن عبِدا� )۱۳ـ ( ۸۸۰
ات، فقْد تمَّ ُركوُعه، وذلَك أدناه. رَّ أحُد�م، فقال يف ر�وعه: سبُحاَن رِ�َّ الَعظيِم، ثالَث مَ 

». و�ذا سجَد. فقال يف سجوِده: ُسبحاَن رِ�َّ األىلْع ثالَث مرات، فقد تمَّ سجوُده، وذلَك أدناه

 .۴/۱۵۵مسنداحمد  ،۱۳۰۵ح  ۱/۳۴۱دارمی  ،۸۸۷ح  ۱/۲۸۷ابن ماجه  ،۸۶۹ح  ۱/۵۴۲ابوداود  -١
 .۵۲الحاقه/ -۷۴،۹۶واقعه/ -٢

 

                                           



 ٦١٧  ) در باره رکوع)۱۳کتاب الصلوة (باب (

ه بِ  : ليسَ إسنادُ لـقَ مُ رواه الرتمذي، وأبو داود، وابنُ ماجة. وقال الرتمذيّ وناً مل يَ ، ألنَّ عَ تَّصلٍ

 .)١(ابنَ مسعود

 ج امبریه گفت: پککند  می تیروا س بن عبدالله از ابن مسعود ) عون۱۳( -۸۸۰
گفت » میالعظ یسبحان رب«وع رفت و در آن سه بار کاز شما به ر یکیفرمود: ھرگاه 

ح گفتن است. و یوع، سه بار تسبکح در رین مقدار تسبیمترکامل است و کوعش کر
گفت » یاالعل یسبحان رب«ش سه مرتبه یه به سجده رفت و در سجود خوک یوقت

ح گفتن یز در سجده، سه بار تسبیح نین مقدار تسبیمترکامل شده است و کسجودش 
 است.
گفته است اسناد  یاند و ترمذ ردهکت یماجه روا ، ابوداود و ابنیث را ترمذین حدی[ا

را مالقات  س ه عون بن عبدالله، عبدالله بن مسعودکست چرا یث متصل نین حدیا
 باشد] یث منقطع مین حدیرده است پس اکن

ُسـبحاَن رِ�َّ «، و�ن يقـوُل يف ر�وعـه: ج �نَّه صّ� مع انليِبّ  :وعن ُحذيفةَ  )۱۴ـ ( ۸۸۱
 وقَف وَ ». ُسبحاَن رِ�َّ األىلْع «، و� ُسجوِده: »الَعظيمِ 

َّ
 وما أىت ىلع آيِة رمَحٍة إال

َ
مـا أىت و َل،سأ

 وقَف 
َّ
،تعوََّذ. و ىلع آيِة عذاٍب إال سـائيُّ وابـنُ رو النِّ و وأبوداود، والـدارمي. رواه الرتمذيّ

ىل«ماجة إىل قوله:   .)٢(وقال الرتمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح» األعْ

ش یوع خوکشان در رینماز گزاردم و ا ج امبرید: با پیگوس  فهی) حذ۱۴( -۸۸۱
گفت. و در قرائت  یم» یاالعل یسبحان رب«و در سجود خود » میالعظ یسبحان رب«

رد و از خدا رحمت و ک یگذشت نزد آن وقف م یه مک یرحمت ی هینماز از ھر آقرآن در 
گذشت مگر  یر عذاب و عقاب در آن بود نمکه ذک یا هید و از ھر آیطلب یرمش را مک
 برد. یرد و از آن به خدا پناه مک یه نزد آن وقف مکآن

 ،۸۹۰ح  ۱/۲۸۷ابن ماجه  ،و قال: مرسل فعون لم یدرک ابن مسعود ۸۸۶ح  ۱/۵۵۰ابوداود  -١
 .اسناده لیس بمتصل :و قال ۲۶۱ح  ۲/۴۶ ترمذی

و نسایی نیز این روایت را در  ۸۷۱ح  ۱/۵۴۳ابوداود  ،و قال: حسن صحیح ۲۶۲ح  ۲/۴۸ ترمذی -٢
ابن ماجه نیز بسان  ،۱۰۴۶ح  ۲/۱۹۰روایت کرده است.: » سبحان ربی االعلی«سننش تا عبارت 

 ،۱۳۰۶ح  ۱/۳۴۱دارمی  ،پرداخته است. ۸۸۸ح  ۱/۲۸۷نسایی بروایت این حدیث در سننش 
 .۵/۳۸۲مسنداحمد 

 

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٦١٨

ز آن را یماجه ن و ابن یاند و نسائ ردهکت یروا ی، ابوداود و دارمیث را ترمذین حدی[ا
ح یحسن و صح یثیگفته: حد یاند و ترمذ ت نمودهیروا» یاالعل یسبحان رب«تا عبارت 

 ].است
ش را با ینماز تھجد خو ج امبریه غالبًا پکشود  یات دانسته میاز مجموع روا شرح:

دانسته  یزیمطلق است و از آن چ س فهیث حضرت حذیخواند. حد یل مین تفصیا
ن مسئله اشاره رفته یگر بدیات دیدر روا یا نماز نفل. ولیه نماز فرض بوده کشود  ینم

 یلیخواند، چنانچه امام احمد از ابول یت میفکین ینماز تھجد را به ا ج امبریه پکاست 
 ه گفت: ککند  می تیروا

انلار فقال: اعوذ و يقرأ يف صلوة ليست بفر�ضة فمر بذكر اجلنة ج سمعت رسول اهللا«
 .»انلار و�ل ألهل انلار باهللا من

ش از یخواند و در قرائت خو یه فرض نبود قرآن مک یدر نماز ج امبریه پکدم یشن«
برم،  می پناهاد بھشت و دوزخ درآن بود گذشت و فرمود: از شر دوزخ به خدا یه ک یاتیآ

 .»انیبه حال دوزخ یوا
 ه:ککند  می تیز امام احمد روایو ن

به نماز  ج امبریزمستان با پ یطوالن یھا از شب یشب گفت: در ـ لـ شه یعا 
ه در ک یا هیبقره، نساء وآل عمران را خواند و از آ ی شان در نماز سورهیستادم، ایشب ا

رد و از عذاب آن به ک یه دعا مکن یرد مگر اک یدن از عذاب خدا بود عبور نمیآن ترسان
شت و رحمت پرودگار بود ر بھکه در آن بشارت و ذک یا هیبرد و از آ یخدا پناه م

 د.یطلب یرد و رحمت خدا را مک یه دعا مکنیگذشت مگر ا ینم
 د: یگو س کز عوف بن مالیو ن
زد و وضو گرفت:  کنخست مسوا ج امبریستادم، پیبه نماز ا ج امبریھمراه پ یشب

 ی هین سوره به ھر آیبقره را خواند و در ا ی نماز شب برخاست و سوره یگاه برا آن
نمود و به ھر  یرد و طلب رحمت از خدا مک ید قرائت را متوقف میرس یه مک یرحمت

داشت و از  یداشت و دست به دعا بر م ید قرائت قرآن را نگاه میرس یه مک یعذاب ی هیآ
 برد. یعذاب خدا به خودش پناه م

خواند نه نماز  یت میفکین ینماز تھجد را به ا ج امبریه پکن دانسته شد یبنابرا
ه در قرائت کگونه نبود  نیفرض روزمره ا یدر نمازھا ج امبریه روش پکفرض را، چرا 

 



 ٦١٩  ) در باره رکوع)۱۳کتاب الصلوة (باب (

رمش را بطلبد و از کند و از خدا رحمت وکه بگذرد نزد آن توقف ک یرحمت ی هیاز ھر آ
د و از آن به یه نزد آن وقف نماکر عذاب وعقاب در آن بود نگذرد مگر آنکه ذک یا هیھر آ

 ه ببرد.خدا پنا

 





 

 

 

 سوم فصل

ا ر�ـع مَ جمع رسول اهللا  مُت قال: قُ  ،عن عوف بن مالك )۱۵ـ ( ۸۸۲ َث قَـْدَر َكـ، فلمَّ
 .»والكرْب�ـاِء والَعَظمـةِ  والَملَكوِت  ُسبحاَن ذي اجلرََبوِت «، و�قوُل يف ر�وِعه: )ابلقرة(سورِة 

 .)١(رواه النسائي

ستادم یبه نماز (شب) ا ج امبری)با پید: (شبیگوس ک بن مال) عوف ۱۵( -۸۸۲
رد کوع ماند و درنگ کبقره، در ر ی سوره ی را به اندازه یوع رفت، مدت زمانکچون به ر

» اء والعظمهیبرکوت والکالجبروت و المل یسبحان ذ«فرمود:  یش میوع خوکو در ر
، تسلط یعزت و بزرگواره صاحب قدرت و عظمت، کرا سزاست  ییس خدایح و تقدیتسب
 است. یو نخوت و بزرگ یو پادشاھ ک، ملیرگیو چ

 ].رده استکت یروا یث را نسائین حدی[ا

عزت و  »:امللكوت« .ییایبرکقدرت و عظمت و  یمبالغه به معنا ی غهیص »:اجلربوت«

: »العظمة« .یو پادشاھ کبر، ملکو ت یبزرگوار :»الكرب�اء«. یرگیو تسلط و چ یبزرگوار
 .ینخوت و بزرگ

وراَء أحـٍد  لَّيُت قال: سمعُت أ�س بن مالك يقوُل: مـا َصـ ،وعن ابن ُجب� )۱۶ـ ( ۸۸۳
 ـ يعـ� عمـَر بـن عبـد ىَت ْن هذا الفِ مِ  جالِة رسول اهللا َص الًة بِ َص  أشبَهُ  جبعد رسول اهللا 

َ العز�ز ـ قال: قال: فحَزْرنا ر�وَعه عَ   رواه أبوداود،رْشَ �سبيحاٍت يحاٍت، وسجوَده عَ سبِ رَش �

 .)٢(النسائيو

گفت: نماز  یه مکدم یشن س کد: از انس بن مالیگو س ری) ابن جب۱۶( -۸۸۳
به  زـین جوان ـ عمر بن عبدالعزیشتر از نماز ایه نمازش بکنخواندم  یسکپشت سر 

 ار مشابهیبس ج امبرینماز او با نماز پ یعنیشباھت داشته باشد ( ج خدا نماز رسول
وع و سجود عمر کحات ریگفت: ما تسب س د: انسیدر ادامه گو س ریابن جب ).است

 گفت. یح میدام از آن دو، ده بار تسبکدر ھر  یم و وینمود یریگ ز را اندازهیبن عبدالعز

 .۸۷۳ح  ۱/۵۴۴ابوداود  ،۱۰۴۹ح  ۲/۱۹۱ نسایی -١
 .۱۱۳۵ح  ۲/۲۲۴نسایی  ،۸۸۸ح  ۱/۵۵۱ابوداود  -٢
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 ].اند ردهکت یروا یث را ابوداود و نسائین حدی[ا
متر از سه بار کوع و سجود که اگر در رکشود  یات دانسته میاز مجموع روا شرح:

وع و سجود با نقصان کگفته شود ر» سبحان ر� االيلع«و » سبحان ر� العظيم«ح یتسب
ح الزم است (چنانچه در یامل آن، حداقل گفتن سه تسبک یادا یشود و برا یادا م
 یبزرگ ز از ثواب و پاداشیش از سه بارگفتن نیو ب ).بدان اشاره شد ۸۸۰ث شماره یحد

د یه نباکد توجه داشته باشند یجماعات با ی شنمازان و ائمهیته پبرخوردار است الب
و حرج  یه باعث زحمت و مشقت و سختکنند ک یوع و سجود را آن اندازه طوالنکر

ھا  یا مقتدیخواند و  یه شخص نمازگزار تنھا نماز مک یھا شود. البته در صورت یمقتد
وع و کش از سه بار در ریه بکتوانند  یو خشنود ھستند م یردن نماز راضک یبه طوالن

 ند.یح بگویسجود تسب

ـا  مُّ ًال ال يُتِ جُ أى رَ قال: إنَّ ُحذيفَة رَ  ،وعن شقيٍق  )۱۷ـ ( ۸۸۴ ر�وَعـه وال ُسـجوَده، فلمَّ
لَّيَت، قال: وأحِسبُه قال: ولو ُمتَّ ُمـتَّ ىلع غـِ� : ما َص اعُه، فقال هل ُحذيفةُ قىض صالتَه دَ 

ُ ُ�َ َط يت �َ ِة الَّ الِفطرَ   .)١(رواه البخاري .داً مَّ َر ا�َّ

وع و که رکد یرا د یمرد س فهید: حضرت حذیگوس  ق بن سلمهی) شق۱۷( -۸۸۴
نه و خشوع و یدھد (و اعتدال و طمأن یامل انجام نمکخوب و ی سجود نماز را به گونه

را  رد اوکرو چون نمازش را تمام  نیسپرده است) از ا یخضوع آن را به دست فراموش
ق یست) شقیح نینمازت صح یعنی( یبه نزدش فراخواند و بدو گفت: تو نماز نخواند

ر سنت و یبه غ یرین حال بمیبدو گفت: اگر بر ا س فهیه حذکنم ک ید: گمان میگو
 .یا رده است مردهکدا یرا برآن پ یه خداوند وک ج روش محمد

 ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

الم مدنظر حضرت کن یقت ایالبته حق »:ُمّت يلع غ� الفطرة...ولو ُمّت، « شرح:
گرفتن و مبالغه  د و سختیِمن باب تھد س فهیه حضرت حذکنبوده است بل س فهیحذ

وع و سجود کدادن ر نه، اعتدال، آرامش، اتمام و خوب انجامیطمأن کد در منع تریو تشد
 ن سخن را گفت.ینماز، ا

 .۷۹۱ح  ۲/۲۷۴ یبخار -١

 

                                           



 ٦٢٣  ) در باره رکوع)۱۳کتاب الصلوة (باب (

  :جقال رسول اهللا  :وعن أيب قتادة قال )۱۸ـ ( ۸۸۵
َ
 سوَ أ

ُ
َ  ةً قَ رِس  اِس انلّ  أ مـن  ُق رِسـاذلي �

 .ر�وعهـا وال سـجودها مُّ تِ ال يُـ :قال ؟يا رسول اهللا و�يف �رسق من صالته :قالوا .صالته
 .)١(رواه أمحد

ه از کاست  یسکن دزد یبدتر فرمود: ج امبرید: پیگو س ) ابوقتاده۱۸( -۸۸۵
 ی! فرد نمازگزار از نمازش چطور دزدج خدا رسول یند. گفتند: اک یم ینمازش دزد

 ند؟ک یم
نه و یامل و خوب (و با طمانکوع و سجود نمازش را به طور کفرمود: ر ج امبریپ

  )انجام ندھد.یو قلب یو خشوع و خضوع جسمان یتأن
 رده است]کت یث را احمد رواین حدی[ا

ـ جة أن رسول اهللا رَّ وعن انلعمان بن مُ  )۱۹ـ ( ۸۸۶ ا� ارب والـزَّ قال: ما تـرون يف الشَّ
 فـواحش هـنَّ  :قـال .رسوهل أعلمو اهللا :قالوا ودَ دُ احلُ  مُ يهِ �ِ  َل زِ ـنْ " وذلك قبل أن �َ  ؟ارقوالسَّ 

 ة وأسوأ الرسِّ و�َ قُ �ُ  نَّ فيهِ و
َّ

َ قة اذل صـالته يـا  نو�يف �رسـق ِمـ :قالوا .هِ التِ ن َص مِ  ُق رسِ ي �
 .)٢(رو الدارمي نحوهو رواه مالك وأمحدها. ودَ جُ ر�وعها وال سُ  مُّ تِ رسول اهللا؟ قال: ال يُ 

ة) ۱۹( -۸۸۶ رّ ار و کفرمود: درمورد شارب خمر، زنا ج امبریپ.د:یگو س نعامن بن مُ

رامون حد یات حدود پیش از فرود آمدن آیپ ج امبریپ ن سؤالید؟ ـ و اییگو یدزد چه م
 امبرش بدان داناترند.یشرب خمر، زنا و سرقت بود ـ گفتند: خدا و پ

فر کیاند و در آنھا  رهیبکنابھنجار و گناھان  یارھاکن موارد جزویفرمود: ا ج امبریپ
ند. ک یم یاز نمازش دزد یسکه ک، آن است ین دزدیاست. و بدتر یاخرو ی و پادافره
 ج امبریند؟ پک یم ی! فرد نمازگزار، چطور از نمازش دزدج خدا رسول یگفتند: ا
ت اعتدال یو رعا ینه و تأنّ یامل و خوب (و با طمأنکوع و سجود آن را به طور کفرمود: ر

 ) انجام ندھد. یو قلب یو خشوع جسمان
 ].رده استکت یز بسان آن را رواین یت نموده و دارمیروا کث را مالین حدی[ا

واعتدال وآرامش، و  ینه و تأنّ یت طمأنیانگر وجوب رعایب ث باال،یدو حد شرح:
 وع و سجود است.کدادن ر امل و خوب انجامکخشوع و خضوع، و 

 .۱۳۲۸ح  ۱/۳۵۰دارمی  ،۵/۳۱۰احمد  مسند -١
 .۷۲ح  ۱/۱۶۷مؤطا مالک کتاب قصر الصالة فی السفر  -٢
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وع و سجود کس رکه ھرکر داد کبه تمام نمازگزاران تذ ج امبریث، پین دو حدیو در ا
ان و کط و اریح و بر اساس حد و حدود وآداب و شراینماز را طبق ضابطه و به طور صح

اعتبار  ی ست و از درجهیرش نیپذ ی ستهیول و شالوازمش انجام ندھد، نمازش مورد قب
 و ارزش ساقط است.

 



 

 

 

 

 ) ۱۴باب (
لت یسجود و فض یچگونگ ی در باره

 آن



 

 

 

 اول فصل

  :جقال رسول اهللا  :عن ابن عباس قال )۱( -۸۸۷
ُ
 مٍ أعُظـ ةِ ىلع سـبعَ  دَ أن أسـجُ  رُت مِ أ

ـ يـاَب اثلِّ  ُت �ِفـوال نَ  �ِ مَ دَ القَ  وأطراِف  �ِ تَ كبَ وايلدين والرُّ  بهةِ ىلع اجلِ  متفـق (.عروال الشَّ

 .)١()عليه

افتم یخدا) فرمان  یفرمود: (از سو ج امبرید: پیگو ـ بـ عباس ) ابن ۱ـ ( ۸۸۷
گذاشته ن ید بر زمیه باکگانه  ھفت ین اعضایم و ایه بر ھفت عضو بدن سجده نماک

ز به یپا، و نھردو  ی زانو و سر پنجهھردو  دست،ھردو  فک، یشانیشوند، عبارتند از: پ
 م.ینکسر را جمع  ید به ھنگام نماز، لباس و مویه نباکمن امر شده 

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

سر را  ید به ھنگام نماز، لباس و موی[نبا »وال ن�فت اثلوب وال الشعر« شرح:
ھا  لباس وشند تاک یروند، م یه به سجده مک یاز نمازگزاران ھنگام ی: برخ].مینکجمع 

با روح سجده  ین امر منافیباز دارند، چون ا کشدن به خا خود را از آلوده یو موھا
 از آن منع فرمود. ج امبریاست، پ

 کبرخا یانشیشگاه او پیو در پکند  می وعکخدا ر یقت، انسان نمازگزار برایدر حق
 ھا را فراموش ینیھا و خودبرترب یشود و خودخواھ ینھد و غرق در عظمت او م یم

و خشوع و  ی) را با تواضع و فروتنیشانیش (پیبدن خو ین اعضایزتریو عزکند  می
 یشانیعت، دو بار پکعت و در ھر رکروز، ھفده ر نھد و در ھر شبانه یم کخضوع، بر خا

او  یدر برابر عظمت و بزرگ کیوچک ی گذارد و خود را ذره یدر برابر خدا م کبر خا
زند،  ینار مکرا  یغرور و خودخواھ یھا ت؛ پردهینھا یدر برابر ب یه صفرکند، بلیب یم
انداختن سر و  نیوبد و با پائک یند و درھم مکش یرا درھم م ییجو یبر و برترکت

و  یینوایو ب یازمندیو ن یو تواضع و بندگ یدن، فروتنیمال کبرخا یشانیشدن و پ خم
 دھد. ینشان م ألش را به خداوند یخو یریفق

 .)۴۹۰-۲۳۰ح ( ۱/۳۵۴مسلم  ،۸۱۲ح  ۲/۲۹۷ بخاری -١
                                           



 ٦٢٧  چگونگی سجود و فضیلت آن) ی ) در باره۱۴کتاب الصلوة (باب (

بر و غرور، و کت ی ن، نشانهیدن به زمیردن لباس و مو از رسک رو، چون جمع نیاز ا
از  ج امبریانگر منافات و تضاد با روح سجده است، پیو ب ینیب بزرگ و خود یخودخواھ

 رد.کآن منع 
ت پروردگار و مبارزه یو اقرار انسان مسلمان به ربوبام، توجه کن احیع ایو علت تشر

ت تواضع و یت خضوع و نھایشگاه پروردگار در نھایام در پیو ق یپرست و بت کبا شر
ن ھمه یبر زم یشانیگذشته و نھادن پ یبخشش از معاص یاعتراف به گناھان و تقاضا

ار و یھمواره ھوشه انسان کن است یز ھدف آن ایم پرورگار است. و نیتعظ یروزه، برا
ند، مست و یو غرور و نخوت بر دل او ننش یارک ر باشد تا گرد و غبار فراموشکمتذ

در  یمغرور و خودخواه وخودمحور نشود، خاشع و خاضع باشد، طالب و عالقمند افزون
 یشکند و روح سرکش را فراموش نیو خالق خو ا گردد و موال و مدبرین و دنیمواھب د

 د.یغلبه ننما بر او یگر انیو طغ

م �ُ دُ أَحـ ُط بُسـاليَ و جودا يف السُّ لوُ دِ عتَ إ: جقال رسول اهللا  :وعن أ�س قال )۲( – ۸۸۸
 .)١((متفق عليه) .ِب اللَك   ساَط نبِ إ يهِ راعَ ذِ 

د (و با ینکت یفرمود: در سجده، اعتدال را رعا ج امبریپ:دیگوس  ) انس۲( -۸۸۸
از شما مانند سگ،  یکچ ید) و ھیآن را انجام دھ ینه و تأنّ ینان و طمأنیآرامش و اطم

 ند.کن پھن نیزم یش را در وقت سجده بر رویساعدھا
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 يَك فَّ فضع كَ  دتَّ جَ إذا سَ : «جعن الرباء بن اعزب قال: قال رسول اهللا  )۳( – ۸۸۹
 .)٢(رواه مسلم يَك قَ ر�َ ع مِ وارفَ 

ف ک، دو یفرمود: ھرگاه به سجده رفت ج امبرید: پیگو س براءبن عازب) ۳( - ۸۸۹
ردن دو کن دورین (البته اکن بلند یت را از زمیھا ن) قرار بده وآرنجیزم یدستت را (رو

وع و کد در ریوع و سجود، اختصاص به مردان دارد اما زنان باکدست از دو پھلو در ر
   ).سجود دو دست رابه پھلو بچسبا نند

  ].رده استکت یث رامسلم رواین حدی[ا

 .)۴۹۳-۲۲۳ح ( ۱/۳۵۵مسلم  ،۱۴۱بخاری ح  -١
 .۴/۲۸۳مسنداحمد  ،)۴۹۴ -۲۳۴ح ( ۱/۳۵۶مسلم  -٢
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 ةً هَمـ لـو أن بَ ىتَّ يه حَ دَ ب� يَ  إذا سجد جاىفَ  جوعن ميمونة قالت: اكن انليب  )۴( – ۸۹۰
  رَّ مُ ت أن �َ أرادً 

َ
 ح يف رشح السـنة بإسـنادههـذا لفـظ أيب داود كمـا رصَّ  .ترَّ ديه مَ يَ  َت حت

َ  رَّ مُ أن �َ  ةً همَ بَ  َت شاءَ  إذا سجد لو جقالت: اكن انليب  :ملسلم بمعناهو  .)١(ترَّ مَ ب� يديه ل
رفت،  یبه سجده م یوقت ج امبرید: پیگو ـ لـ مونه ین میام المؤمن )۴( ۸۹۰

ه اگر ک ییانداخت تا جا یش را فاصله میھا م با رانکن شیھا با پھلوھا و ب ن دستیب
  توانست بگذرد. یبگذرد، م ج امبریپ یھا ر دستیخواست از ز یم یا بزغاله

ن یبا اسنادش به ا» رشح السنة«در یخ بغوین لفظ ابوداود است چنانچه شی[ا
  ].رده استکح یموضوع تصر
گاه  ج امبرید: پیگو ـ لـ مونه یرده است: مکت یروا ین معنیز به ھمیو مسلم ن
ھا فاصله  م با رانکھا با پھلوھا و ش ن دستیب یا رفت (و به اندازه یبه سجده م

بگذرد،  ج امبریپ یھا ر دستیخواست از ز یم یا بزغالهه) اگر کانداخت  یم
 گذشت.  یم

 )ا بزغالهی ا بز(برهیگوسفند  ی : بچه»بهمة« .ردکز را دور یآن چ »:جايف«

ىت َحـ يهِ دَ يَ  �َ بَ  جَ رَّ فَ  دَ جَ إذا سَ  جاكن  :ة قالينَ وعن عبدا� بن مالك بن حُبَ  )۵( – ۸۹۱
 .)٢()متفق عليه(. يهِ إبَط  ياَض و بَ بدُ يَ 

ھرگاه به سجده  ج امبرید: پیگو  س نهیابن بح ک) عبدالله بن مال۵( -۸۹۱
گر جدا یانداخت و آنھا را خوب از ھمد یش فاصله میھا با پھلوھا ن دستیرفت، ب یم
ه آن کشد (و معلوم است  یان میر بغلش، ظاھر و نمایز یدیه سفک ییرد تا جاک یم

دا یر بغل پیز یدین بود سفکردن آن ممکن جامه و گشادیردن آستک وتاهکروزھا با 
 ).شود
 .]اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ه  لُكَـّنيِب  ذَ ر يِل م اغفِ هُ اللَّ  :يقول يف سجوده جاكن انليب  :وعن أيب هر�رة قال )۶( – ۸۹۲
 أوَّ ه وَ لَّ جِ ه وَ قَّ دِ 

َ
 .)١(رواه مسلم .هه ورِسَّ تَ يَ النِ ه وعَ رَ  وآخِ هل

ابن ماجه  ،۱۱۰۹ح  ۲/۲۱۳نسایی  ،۸۹۸ح  ۱/۵۵۴ابوداود  ،)۴۹۶-۲۳۷ح ( ۱/۳۵۷مسلم  -١
 .۶/۳۳۱مسنداحمد  ،۱۳۳۱ح  ۱/۳۵۱دارمی  ،۸۸۰ح  ۱/۲۸۵

 .۱۱۰۶ح  ۲/۲۱۲نسایی  ،)۴۹۵ -۲۳۵ح ( ۱/۳۵۶مسلم  ،۳۹۰ح  ۱/۴۹۶بخاری  -٢
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ا�ّ اغفر� «گفت:  یدر سجودش م یگاھ ج امبرید: پیگوس  رهیابوھر )۶( -۸۹۲
و  کوچکا! تمام گناھانم را: یبار خدا«؛ »رّسهو عالنيّتهو اّوهل وآخرهو جلّهو ذنيب لكّه، دّقه

ار را کندم) و نھان وآشکام وآنچه را پس اف ش فرستادهیه پکبزرگ، اول وآخر (آنچه 
 .»یببخشا
 ].رده استکت یرواث را مسلم ین حدی[ا

ه ستُ مَ اتلَ فَ  راِش ن الفِ مِ يللة  جرسول اهللا  دُت َ�قَ  :ا قالتلوعن اع�شة  )۷( – ۸۹۳
 أعوذ إ�ِّ  مَّ هُ اللَّ  :قوُل وهو يَ  تانِ و�َ نُص ما مَ هُ و وهو يف املسجد يهِ مَ دَ قَ  طِن  بَ ي ىلَع دَ ت يَ عَ �َ وَ فَ 
  نَك مِ  َك بِ  ذُ وأعوُ  َك تِ و�َ قُ من �ُ �ِ َك عافاتِ مُ �ِ و َك طِ خَ ن سَ مِ  ضاكَ رِ بِ 

ُ
 أنَت  ليَك عَ  ناءً  ثَ حيِص ال أ

 .)٢(رواه مسلم .َك فسِ  نَ ىلَع  يَت ما أثنَ كَ 

ست (در یدر بستر ن ج امبریه پکدم ید ید: شبیگو ـ لـ شه ی) عا۷( -۸۹۳
افتاد و  ج آن حضرت یر پاھایم به زیھا ه دستک ییشب) دنبالش گشتم تا جا یکیتار

ن دعا را ین راست نگه داشته بود و در سجود ایش را برزمینماز بود و پا یشان در جایا

اعوذ بك منك، و �معافاتك من عقو�تكو ا� اّ� اعوذ برضاك من سخطك: «خواند یم
و  یا! من از ناخرسندیبار خدا«؛ »ال أحيص ثناءاً عليك، انت كما ِاثنَيَت يلع نفسك

ات به عفو و بخشش تو  پادافرهفر و کیت تو، و از یو رضا یخشم و غضبت به خشنود
ن توان و قدرت را ندارم یبرم. من ا یات به تو پناه م ز از گرفت و مؤاخذهیبرم و ن یپناه م

ن را یات بپردازم، فقط ھم ستهیوه باکسته و وصف و شیف شایان ثنا و توصیتا به ب
به و  یا ان فرمودهیش بیذات خو ی ه خودت دربارهک یه تو آنچنان ھستکم یگو یم

 .»یا ش پرداختهیش خویحمد و ستا
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

 ه�ِّـن رَ مِ  بدُ العَ  ما ي�ونُ  أقرُب  :جقال رسول اهللا  :قال سوعن أيب هر�رة  )۸( – ۸۹۴
 فٌ  دٌ ساجِ  وَ هُ و

ْ
 .)٣(رواه مسلم .اعءَ وا ادلُّ رِثُ أ�

 .۸۷۸ح  ۱/۵۴۶)، ابوداود ۴۸۳-۲۱۶ح ( ۱/۳۵۰مسلم  -١
ح  ۲/۲۲۲، نسایی ۳۴۹۳ح  ۵/۴۸۹، ترمذی ۸۷۹ح  ۱/۵۴۷)، ابوداود ۴۸۶ -۲۲۲ح ( ۱/۳۵۲مسلم  -٢

 .۶/۵۶، مسنداحمد ۳۱ح  ۱/۲۱۴، مؤطا مالک کتاب القرآن ۳۸۴۱ح  ۲/۱۲۶۲، ابن ماجه ۱۱۳۰
 .۲/۴۲۱، مسند احمد ۱۱۳۷ح  ۲/۲۲۶، نسایی ۸۷۵ح  ۱/۵۴۵)، ابوداود ۴۸۲-۲۱۵ح ( ۱/۳۵۰مسلم  -٣
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تواند  یه بنده مک ین حالتیتریکفرمود: نزد ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۸( -۸۹۴
ن حالت، بنده یه در سجده است (چون در اکاست  یبا پروردگارش داشته باشد، زمان

شود و  ینھد و غرق در عظمت او م یم کبرخا یشانی، پیشگاه او تعالیدر پ
ش را با یبدن خو ین اعضایزتریو عزکند  می ھا را فراموش ینیھا و خودبرترب یخودخواھ

و تضرع و  یت خواریگذارد و در نھا یم کو خشوع وخضوع بر خا یتواضع و فروتن
ن یرد. از ایگ یت پروردگارش قرار میت و ربوبیخداوند و مقام الوھ یاعتراف به بندگ
شود. از  ید (چون سجده باعث قرب انسان به درگاه خدا مینکاد دعا یرو) در سجده ز

 ).است اجابت دعا ین حاالت و اوقات برایتر ستهیجھت شا نیا
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

ـرَ : إذا قَـجوعنه قال: قـال رسـول اهللا  )۹( – ۸۹۵  َل عـزَتَ إ دَ جَ َسـفَ  ةَ جدَ أ ابـن آدم السَّ
 يا و�لَ  :ولقُ  �َ بيِك يَ  يطانُ الشَّ 

ُ
 وَ  ةُ نَّـاجلَ  هُ لَـفَ  دَ جَ سَ فَ  ودِ جُ السُّ بِ  مَ آدَ  ابنُ  رَ مِ يت أ

ُ
ـبِ  رُت ِمـأ  ودِ جُ السُّ

 فَ 
َ
 .)١(رواه مسلم .ارانلَّ  ِ�َ فَ  يُت بَ أ

سجده را  ی هیه انسان، آک یفرمود: وقت ج امبرید: پیگوس  رهی) ابوھر۹( -۸۹۵
و کند  می هیرود وگر یم یا طان به گوشهیآورد، ش یم یخواند و سجده را به جا یم
او  ید و به سجده رفت پس بھشت برایبر من! انسان مأمور به سجده گرد ید: وایگو یم

من  یردم، پس دوزخ براک یو نافرمان یچیاست و من مأمور به سجده شدم اما سرپ
 است.
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

 ر وجود دارد: یسجده به شرح ز ی هیدر قرآن چھارده آ شرح:

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  وَن َ�ۡن ِعَباَدتِهِ  �َّ  ۥَوَ�ُ  ۥَو�َُسّبُِحونَهُ  ۦِعنَد َرّ�َِك َ� �َۡسَتۡكِ�ُ
 .]٢٠٦[األعراف:  ﴾٢٠٦�۩

َ�َٰ�ٰتِ ٱَو� � َمن ِ� ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ  ﴾١٥۩�َصالِ ٱوَ  ۡلُغُدّوِ ٱَطوٗۡ� َوَ�ۡرٗها َوِظَ�ٰلُُهم ب

 .]١٥[الرعد: 

 .]٥٠[النحل:  ﴾٥٠َ�َافُوَن َر�َُّهم ّمِن فَۡوقِِهۡم َوَ�ۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن۩﴿

 .۲/۴۴۳مسنداحمد  ،۱۰۵۳ح  ۱/۳۳۴ابن ماجه  ،)۸۱-۱۳۳ح ( ۱/۸۷مسلم  -١
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ْۚ إِنَّ  ۦٓ قُۡل َءاِمُنواْ بِهِ ﴿ ۡو َ� تُۡؤِمُنٓوا
َ
ِينَ ٱأ وتُواْ  �َّ

ُ
إَِذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم �  ۦٓ ِمن َ�ۡبلِهِ  ۡلعِۡلمَ ٱأ

 .]١٠٧[اإلسراء:  ﴾١٠٧� �

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ِينَ ٱأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
ُ ٱ� ۡن َ�َۡلَنا َمَع نُوٖح  ِمن نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ ُذّرِ�َِّة َءاَدَم َوِممَّ

ۡن َهَدۡ�َنا وَ  ٰٓءِيَل َوِممَّ ٓۚ ٱَوِمن ُذّرِ�َّةِ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ� �  لرَّ�ٱإَِذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰت  ۡجَتبَۡيَنا
  .]٥٨م: ی[مر ﴾٥٨� َوُ�ِ�ّيٗا۩

نَّ ﴿
َ
لَۡم تََر أ

َ
َ ٱ� َ�َٰ�ٰتِ ٱَمن ِ�  � � �َّ �ِض ٱَوَمن ِ�  لسَّ

َ
ۡمُس ٱوَ  ۡ�  ۡلَقَمرُ ٱوَ  لشَّ

َباُل ٱوَ  �ُُّجومُ ٱوَ  َجرُ ٱوَ  ۡ�ِ َوآبُّ ٱوَ  لشَّ َوَمن يُِهِن  ۡلَعَذاُبۗ ٱَوَ�ثٌِ� َحقَّ َعلَۡيهِ  �َّاِس� ٱَوَ�ثِ�ٞ ّمَِن  �َّ
ُ ٱ ۡكِرٍ�� إِنَّ  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ َ ٱِمن مُّ  .]١٨[الحج:  ﴾١٨َ�ۡفَعُل َما �ََشآُء۩ �َّ

ْ َوَما  ��َذا �ِيَل لَُهُم ﴿ ُمُرنَا َوَزاَدُهۡم  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱلِلرَّ� قَالُوا
ۡ
�َۡسُجُد لَِما تَأ

َ
�

 .]٦٠[الفرقان:  ﴾٦٠ُ�ُفوٗر�۩

﴿ ِ ِيٱ� � ِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�  ۡ�َۡبءَ ٱُ�ِۡرُج  �َّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
َوَ�ۡعلَُم َما ُ�ُۡفوَن َوَما  ۡ�

 .]٢٥[النمل:  ﴾٢٥ُ�ۡعلُِنونَ 

ِينَ ٱَ�ٰتَِنا إِ�ََّما يُۡؤِمُن �﴿ ْ ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم َوُهۡم َ�  �َّ ْ بَِها � � َوَسبَُّحوا إَِذا ُذّكُِروا
وَن۩  .]١٥[السجدة:  ﴾١٥�َۡسَتۡكِ�ُ

َ�َۡبِ� َ�ۡعُضُهۡم  ۡ�ُلََطآءِ ٱ�نَّ َكثِٗ�� ّمَِن  ۦۖ َقۡد َظلََمَك �ُِسَؤاِل َ�ۡعَجتَِك إَِ�ٰ نَِعاِجهِ قَاَل لَ ﴿
ٰ َ�ۡعٍض إِ�َّ  ِينَ ٱَ�َ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا ا ُهۡمۗ َوَظنَّ َداوُ  ل�َّ ُٰه  دُ ۥَوقَلِيٞل مَّ �ََّما َ�َت�َّ

َ
�

نَاَب۩ ۥَر�َّهُ  ۡسَتۡغَفرَ ٱفَ 
َ
 .]٢٤[ص:  ﴾٢٤َو� � َو�

ُۡل ٱَوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ﴿ ۡمُس ٱوَ  �ََّهارُ ٱوَ  �َّ ۚ ٱوَ  لشَّ ۡمِس َوَ� لِۡلَقَمرِ  ۡلَقَمُر ْ لِلشَّ َ� �َۡسُجُدوا
ِيٱ�  �وَ   .]٣٧[فصلت:  ﴾٣٧َخلََقُهنَّ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدونَ  �َّ

ْ ٱ� وَ  �﴿  .]٦٢[النجم:  ﴾٦٢۩ۡ�ُبُدوا

 .]٢١[االنشقاق:  ﴾٢١َ� �۩ ۡلُقۡرَءانُ ٱ�َذا قُرَِئ َعَلۡيِهُم ﴿

 .]١٩[العلق:  ﴾١٩۩ۡ�َ�ِبٱوَ  �َ�َّ َ� تُِطۡعُه وَ ﴿
را  ه آنکواجب است  یسکن سجده به ینامند. ا یم» سجده تالوت«ھا را  ن سجدهیا

 ا نداشته باشد.یدن قرآن را داشته و یا بشنود، اگرچه قصد شنیبخواند و 
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د یر گویبکند، تکش را بلند یھا ه دستک نیه بدون اکن است یانجام آن، ا ی قهیو طر
ب ین ترتیند. و به اکر گفته و سرش را از سجده بلند یبکد، سپس تیسجده ادا نما یکو 

» سالم«و » تشھد«تالوت  ی ه در سجدهکشود  یخاطرنشان م رد.یگ یسجده انجام م
 وجود ندارد.

  وعن ر�يعة بن كعب قال: كنُت  )۱۰( – ۸۹۶
َ
ه وئِ ُضـوَ ه بِ يتُـفأتَ  جمع رسـول اهللا  يُت �ِ أ

ُ  :فقلت،لسَ  :ه فقال يلتِ وحاجَ   .ذاك وُ هُ  :لُت قُ  .غ� ذلك؟ أوَ  :قال .ةِ نَّ  اجلَ يِف  َك تِ قَ را�َ مُ  َك أسأل
 .)١(رواه مسلم .جودالسُّ  ةِ رثَ �ِ بِ  َك فسِ  نَ  ىلَع �ِّ أعِ فَ  :قال

نماز  یگذراندم (و برا یشب را م ج امبرید: با پیگو س ربيعة بن كعب) ۱۰( -۸۹۶
 نمودم.  یشان را آماده میات ایگر ضروریتھجد) آب وضو و د

زم یدر برابر خدمات ناچ یرکر و تشیه از من تقدکنی(به خاطر ا ج امبریپ یشب
، از من بطلب (تا من یخواھ یا و آخرت میر دنیباشد،) به من فرمود: آنچه از خرده ک

گفتم:  ).مراد و مقصود تو را برآورده سازد یه او تعالکنم کشگاه پروردگار دعا یدر پ
ن را یفرمود: فقط ھم ج امبریشما را در بھشت خواھانم! پ یو ھمدم ی، ھمراھیدوست

فرمود: ج  امبریخواھم. پ ین را میبطلب! گفتم: من فقط ھم یگریز دی! چیخواھ یم
اگر  یعنین (ک یاریاد) یثرت سجود (نمازخواندن زکش، مرا با یخو ین آرزویپس در ا

د مرا با عمل ی، بایمن در بھشت ھست یو ھمدم یو دوست یطالب رفاقت و ھمراھ
 )ینک یاریاز فراوان یار و راز و نیرنش بسکاد و نماز و یش زیایش و با عبادت و نیخو

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

فقلـت:  جو� رسـول اهللا ثو�ـان َمـ يـُت قِ لَ  :وعن معدان بن طلحة قـال )۱۱( – ۸۹۷
ة اثِلَـأتله اثلّ َسـ مَّ كت ُ�ـَسـه فَ أتلُ م َسـثُ  َت كَ سَ فَ  ةَ نَّ اجلَ  هِ اهللا بِ  ِ�َ لُ دخُ ه يَ لُ أعمَ  ٍل مَ عَ  بِ ِ� أخرِب 

َ  فإنَـِّ�َّ  جودِ السَّ  ةِ رثَ �ِ يك بِ لَ عَ  :فقال جن ذلك رسول اهللا عَ  ألُت فقال: سَ  ِ  دُ سـجُ ك ال � َّ�ِ  
ثم لقيـت أبـا ادلرداء  :قال معدان .ةً يئَ طِ بها خَ  نَك عَ  طَّ حَ و إال رفعك اهللا بها درجة ةً جدَ سَ 

 .)٢(رواه مسلم .فسأتله فقال يل مثل ما قال يل ثو�ان

 .۱۱۳۸ح  ۲/۲۲۷ یی) نسا۴۸۹-۲۲۶ح ( ۱/۳۵۳ مسلم -١
باختصار به نقل  ۱۱۳۹ح  ۲/۲۲۸نسایی  ،۳۸۸ح  ۲/۲۳۰) ترمذی ۴۸۸ -۲۲۵ح ( ۱/۳۵۳مسلم  -٢

 .۵/۲۷۶مسنداحمد  ،اند. آن پرداخته
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ـ  ج امبریپ  آزادشده ی با ثوبان ـ برده د:یگوس  ) معدان بن طلحه۱۱( -۸۹۷
گاه ساز  یمرا از عمل :ردم. بدوگفتمکمالقات  مرا  ألردن بدان، خداوندک ه با عملکآ

 داخل بھشت سازد.
دم، باز ھم یبه من نداد. سپس دو مرتبه از او پرس یثوبان خاموش شد و پاسخ 

بار سوم از او سؤال نمودم پس  یگاه برا به من نداد.آن یار نمود و پاسخیوت را اختکس
در پاسخ فرمود:  ج ردم، آن حضرتکج  رمکامبرایز از پین پرسش را من نیگفت: ھم

 یه براکن چرا کار سجده یصداقت و اخالص و اعتقاد و عمل به بارگاه خدا، بس یاز رو
ت در نظر یرا برا یا ع درجهیه خداوند ثواب و ترفکنیمگر ا ینک ینم یا چ سجدهیخدا ھ

 د.یبخشا یاز گناھانت را م یرد و گناھیگ یم
ه ک یرامون عملیز پیمالقات نمودم و از او ن ج د: پس از آن با ابودرداءیمعدان گو

به » ثوبان«ه قبًال کرا داد  یز به من ھمان پاسخیوارد بھشتم سازد سؤال نمودم. او ن
 .من داده بود

 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا
ه در کسته است یاد خدا است شایر و کوسته در حال نماز و ذیه پک یانسان شرح:

ه صادقانه و خالصانه به کدر بھشت باشد چرا  ج امبریآخرت ھمراه و ھمدم و دوست پ
اد یشمارد، به  یز برتر و باالتر مید، خدا را از ھمه چیگو یر میبکستد، تیا ینماز م
ت یمیت و رحید، او را به رحمانیگو یافتد، حمد و سپاس او را م یاو م یھا نعمت

 کمکو  یاریند، از او ک یاو م یافتد، اعتراف به بندگ یاو م یاد روز جزاید، به یستا یم
حق  یطلبد، با نماز خواندنش، جنبش به سو ید، راه راست و درست را از او میجو یم

 دارد. یبرم یتقوا و خداترس یبه سو یو جھش کیپا یبه سو یتکوحر
نھد و غرق در عظمت او  یم کبر خا یشانیشگاه او پیو در پکند  می وعکخدا ر یبرا

خدا و  یگانگیند، شھادت به ک یھا را فراموش م ینیھا و خودبرترب یشود و خودخواھ یم
فرستد و دست به درگاه  یامبرش درود میدھد، بر پ یم ج امبریبه رسالت پ یگواھ
خواھد تا گرد و  یرد و از خدا میو قرار گبندگان صالح ا ی ه در زمرهکدارد  یبر م یخدا

ند و مست و مغرور نشود و خاشع و خاضع باشد و یبر دل او ننش یارک غبار فراموش
بر او  یانگریو طغ یشکاگردد و روح سرین و دنیدر مواھب د یطالب و عالقمند افزون

 د.یغلبه ننما
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ش به یرا برا یالھ د و مغفرت وآمرزشیشو یش را میاو با نماز خواندنش گناھان خو
 یشانیند و با گذاشتن پکش یش را درھم میبر خوکو ینیآورد و با نماز، خودب یارمغان م

غرور و  یھا پرده ند،یب یدر برابر عظمت او م کیوچک ی ، خود را ذرهکبر خا
وبد و از نماز به عنوان ک یرا درھم م ییجو یبر و برترکزند، ت ینار مکرا  یخودخواھ

و  یعرفان ی، ترقیامل معنوک، تیمانی، محاسن ایل اخالقیپرورش فضا یبرا یا لهیوس
وار عالم یرد. و با آن از جھان محدود ماده و چھاردیگ یش بھره میخو یشرفت عملیپ

صدا و  رد و با فرشتگان ھمیگ یھا اوج م وت آسمانکرود و به مل یرون میعت بیطب
ند و با او به یب یواسطه، در برابر خدا مچ یاز به ھیشتن را بدون نیشود و خو یراز م ھم

 زد.یخ  یگفتگو برم
رارش در که تکواعمال خالصانه  کت خالص و گفتار پایاست از ن یا نماز مجموعه

ت را یپاشد و روح اخالص و معنو یرا در جان انسان م یکر اعمال نیروز بذر سا شبانه
 ند.ک یت میتقو

روز، خود  نماز در پنج نوبت در شبانه رارکنماز، رمز ارتباط حق و خالق است، ت
از  یاریبس کتر یعامل مؤثر برا یکت آن یگران، و رعایت حقوق دیاست به رعا یدعوت

 یپرست و بت کت پروردگار است، مبارزه با شریگناھان است. نماز توجه و اقرار به ربوب
اعتراف به و  ت خضوع و تواضعیشگاه پروردگار در نھایام در پیو ق یپرست و چندگانه

 یروزه برا ن، ھمهیبر زم یشانیگذشته و نھادن پ یبخشش از معاص یگناھان و تقاضا
خدا است،  یبه نماز و سجده، پرواز روح به سو یبندیان است. پایم پروردگارجھانیتعظ

از ین یعشق و تجل یباشد، نماز تجل یم یخداوند ی به آستانه ینماز عروج روان انسان
شگر یایما و نگاه نمازگزار و نینور و دعا و پرستش خداوند از س ی هاست. بارق یروح آدم

 برد. یه برود با خود مکھمواره ساطع است و آن را به ھر جا 
ه کاست  ییروینند، نکجاد یتوانند ا یھا م ه انسانکاست  ییروین نیتر ینماز، قو

و عظمت  یگانگیمستمر  یادآوریدارد، نماز  یقین، وجود حقیزم ی جاذبه ی چون قوه
ر حالت یین تغیاست. ا» الله«افتن در مقام قرب ی راه یاق برایخداوند و ابراز اشت

ند و نماز، کرا در خود غرق ن ی، آدمیزندگ یه امور مادکگردد  یباعث آن م ،یدائم
 ند.ک یخود آشنا م یش، با شرافت انسانیعت خویاز طب یعال یمسلمان را با تصور

روزانه و  یزندگ یھا یمبارزه با دشوار یه براکاست  ییروین نیتر دعا و نماز، بزرگ
 یشگید عادت ھمی، شناخته شده است. گفتگو با خدا، بایبدست آوردن آرامش روح
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د به خاطر یم، باینکد، رو به خدا یت رسیبه نھا یه چون درماندگکنیشود نه ا یآدم
قت و اطاعت یحقم و ینک یه ھنگام نمازخواندن با خدا صحبت مکم یداشته باش

باشد خواه  یقت نماز خواه به صورت فردیرد. در حقیگ یوجودمان را فرام یسراپا
 جھان. کوت ھراسناکدر س یافت جوابیدر یاست برا یاق درونیاشت ی، تجلیاجتماع
نده در ھمان لحظه یآن، مِن جو ی لهیه بوسکاست  یتشافکند منحصر به فرد ایفرا

ب ارزش ین ترتیرسد، و به ا یش میبه اثبات وجود خوکند  می ش رایخو یخود یه نفک
 ند.ک یشف مکات جھان یدر ح یا ش را به عنوان عامل بالندهیت وجود خویحقان

وع و سجده و کاد خدا، ریر و کوسته در حال نماز، ذیه پک ی، انسانیپس براست
 ج امبریه در آخرت، ھمراه و ھمدم و دوست پکسته است یش است، شایایپرستش و ن

 در بھشت باشد.

 





 

 

 

 دوم فصل

 بـَل قَ  يـهِ تَ كبَ رُ  عَ َض وَ  دَ جَ إذا سَ  جرأيت رسول اهللا  :عن وائل بن حجر قال )۱۲( – ۸۹۸
 ماجـه رواه أبـوداود والرتمـذي والنسـائي وابـن .يـهِ تَ كبَ رُ  بـَل قَ  يـهِ دَ يَ  عَ َ�ـرَ  َض هَ �ذا �َ وَ  يهِ دَ يَ 

 .)١(والدارمي

رفت  یه ھرگاه به سجده مکدم یرا د ج امبرید: پیگو س ) وائل بن حجر۱۲( -۸۹۸
ه از سجده ک ینھاد و وقت ین میش را بر زمیش، زانوھایقبل از گذاشتن دو دست خو

 داشت. ین برمیزمش را از یھا ش از برداشتن زانوھا، دستیشد، پ یبلند م
 ].اند ردهکت یماجه روا و ابن ی، دارمیی، نسایترمذ ،ث را ابوداودین حدی[ا

ك رْبُ م فـال َ�ـ�ُ دُ إذا سجد أحَ :جقال رسول اهللا  :قال سوعن أيب هر�رة  )۱۳( – ۸۹۹
قـال أبـو  .والـدارمي رواه أبـو داود والنسـائي .يـهِ تَ كبَ رُ  بـَل قَ  يـهِ دَ ع يَ َض يلَ وَ  �ُ عِ ابلَ  كُ رْبُ ما �َ كَ 

 .)٢(هذا منسوخ :قيلو .أثبت من هذا جرٍ حديث وائل بن حُ  :سليامن اخلطايب

از شما به سجده  یکیفرمود: ھرگاه  ج امبرید: پیگوس  رهی) ابوھر۱۳( -۸۹۹
ن) یزم یش (رویش را قبل از زانوھایھا ه دستکرود، ھمچون شتر زانو نزند، بل یم

 بگذارد.
د: یگو یمان خطابیاند. ابوسل ردهکت یروا یو دارم یث را ابوداود، نسائین حدی[ا

تر و  یقو )س رهیث ابوھریث (حدین حدی) از ا۸۹۸(شماره  س ث وائل بن حجریحد
 ].منسوخ است س ث وائل بن حجریث با حدین حدیاند: ا گفته یتر است. و برخ ثابت

 د: یگو یم میابن ق شرح:

بوده است.  »ر�بتيه قبل يديهويلضع «مقلوب است و در اصل  س رهیث ابوھریحد
ث ین نھد و اول حدیبه ھنگام رفتن به سجده، دو زانو را قبل از دو دست بر زم یعنی

مثل «د: یگو یث میه در اول حدکچرا کند  می دیین مسئله را تأیا» مانند شتر زانو نزند«

ح  ۲/۲۰۶نسایی  ،و قال: حدیث حسن غریب ۲۶۸ح ۲/۵۶ترمذی  ،۸۳۸ح  ۱/۵۲۴ابوداود  -١
 .۱۳۲۰ح  ۱/۳۴۷دارمی  ،۸۸۲ح  ۱/۲۸۶ابن ماجه  ،۱۰۸۹

 .۲/۳۸۱، مسنداحمد ۱۳۲۱ح  ۱/۳۴۷دارمی  ،۱۰۹۱ح  ۱/۲۰۷نسایی  ،۸۴۰ح  ۱/۵۲۵ابوداود  -٢
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، »ھا رانھد و بعد پا یھا را م ه اول دستکن صورت ید. بدیاندازیشتر خود را به سجده ن
مانند شتر «د: یفرما یث میث است، اول حدیث برخالف اول حدیه آخر حدک یدر حال

» دین بگذاریھا را قبل از زانو ھا بر زم دست«د: یگو یث می، وآخر حد»دیاندازیخود را ن
 است. س رهیث ابوھریانگر اضطراب حدین خود بیو ا

نسبت  س وائل بن حجر ثیه حدکشود  یات دانسته میروا ی به ھر حال از مجموعه
از جمله احناف، شوافع، امام  ینظران فقھ در نزد علماء و صاحب ،س رهیث ابوھریبه حد

تر است. از  یکتر و به ثواب نزد حیتر، صح یگر از علما، قوید یاحمد، اسحاق و جماعت
ن نھاده شود و یھا بر زم ه ھنگام رفتن به سجده، زانوھا قبل از دستکرو بھتر است  نیا

 ن برداشته شود.یھا قبل از زانوھا از زم وقت بلندشدن از سجده، دست

 ر يِل اغِفـ هـمَ اللَّ  :يقول بـ� السـجدت� جاكن انليب  :عباس قال وعن ابن )۱۴( – ۹۰۰
 .)١(الرتمذيو رواه أبوداود. قِ�  وارزُ ِ�  واعفِ ِ� اهدِ  وَ ِ� ارمَح وَ 

اللھم «فرمود:  یسجده من دو یب ج امبرید: پیگو ـ بـ عباس  ) ابن۱۴( -۹۰۰
ن و کخداوندا! مرا ببخش و به من رحم » «یوارزقن یو عافن یواھدن یوارحمن یاغفر ل

م یتم ده و مرا تندرست و سالمت قرار بده و روزیبه راه راست و درست رھنمون و ھدا
 .»انرس

 ].رده استکت یروا یث را ابوداود و ترمذین حدی[ا

رواه  .رب اغفـر يل :اكن يقـول بـ� السـجدت� جأن انليب  وعن حذيفة )۱۵( – ۹۰۱

 .)٢(الدارميو النسائي

؛ »یرب اغفر ل«فرمود:  ین دو سجده میب ج امبرید: پیگو س فهی) حذ۱۵( -۹۰۱
 .»ش قرار بدهیو مورد عفو و گذشت خو پروردگارا! مرا ببخش«

 ].اند ردهکت یروا یو دارم یث را نسائین حدی[ا

 .۱/۳۷۱مسنداحمد  ،۸۹۸ح  ۱/۲۹۰ابن ماجه  ،۲۸۴ح ۲/۷۶ترمذی  ،۸۵۰ح  ۱/۵۳۰ابوداود  -١
ح  ۱/۲۸۹ابن ماجه  ،۸۷۴ح  ۱/۵۴۴ابوداود  ،۱۳۲۴ح  ۱/۳۴۸دارمی  ،۱۱۴۵ح  ۲/۲۳۱نسایی  -٢

 .۳۹۸مسنداحمد  ،۸۹۷

 

                                           



 

 

 

 سوم فصل

 راِب الُغـ ةِ قـرَ عـن نَ  جنـ� رسـول اهللا  :بل قـالعن عبد الرمحن بن ِشـ )۱۶( – ۹۰۲
رواه أبـوداود  .�ُ ِعـن ابلَ طِّ وَ مـا يُـكَ  دِ سـجِ يف المَ  املـاكنَ  ُل ُجـالرَّ  وطنَ يُّ وأن  عِ بُ السَّ  اِش فرِت �وَ 

 .)١(والنسائي والدارمي

 رد: کز منع یاز سه چج  امبرید: پیگو س عبدالرحمن بن ِشبل) ۱۶( -۹۰۲
ه کن یرد از اکمنع  ج امبریپ یعنیدن دانه (یچ یزدن برا کالغ نوکھمچون  -۱

 کالغ نوکند و ھمچون کن طرف وآن طرف نگاه یآسا به ا فرد نمازگزار، روباه
ن یا یھم و قصد و یوع و سجده بپردازد و تمامکع به ریتند و سر یلیزند و خ

ابد و آن را بار ی ییان برساند و از آن رھایه نمازھا را به سرعت به پاکباشد 
وع و سجود را به طور که رکن یند و بدون اکبر دوش خود احساس  ینیسنگ

 ینه و تأنیو طمأن یو روحان یو خشوع قلب یو جسمان یامل و با خشوع بدنک
  .ند)کن نماز را تمام کن وقت ممیمترکد در یادا نما

ن) پھن یزم یبر رو ریش را ھمانند درندگان (مانند سگ و شیه ساعدھاکن یا -۲
 ند. ک

ش مشخص و مخصوص یدر مسجد برا یانکوانات (شتر) میه مانند حکن یا -۳
د و محروم سازد، چرا یگر نمازگزاران را از نشستن در آنجا منع نمایگرداند (و د

تمام مسلمانان است و  یھمه و حق استفاده از آن برا یبرا یانکه مسجد، مک
حق ندارد مسلمانان را از حقوق مسّلم آنھا محروم سازد و با استبداد و  یو

  ).دیع نمایحقوق آنھا را ضا ییو خودرأ یامگکخود
 ].اند ردهکت یروا یو دارم یث را ابوداود، نسائین حدی[ا

ه از یناک»: نقرة الغراب. «الغک: زاغ، »الغراب. «شکدن پرنده با نویچ دانه »:نَقرة«
 وع و سجده است. کع رفتن به ریتند و سر یلیخ

ح  ۱/۳۴۸ یدارم ،۱۴۲۹ح  ۱/۴۵۹ابن ماجه  ،۱۱۱۲ح  ۲/۲۱۴ یینسا ،۸۶۲ح  ۱/۵۳۸ ابوداود -١
 .۳/۴۲۸مسنداحمد  ،۱۳۲۳
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 ش سازد.یمنگاه خویند و آنجا را وطن و نشیگز ینکس ییدر جا «:يوطن

 إ�ِّ  !يا يلع :جقال رسول اهللا  :وعن يلع قال )۱۷( – ۹۰۳
ُ
  لَك  بُّ حِ  أ

ُ
 فيِسـنِلَ  بُّ ِحـمـا أ

َ  هُ وأ�رَ     .)١(رواه الرتمذي .جدت�السَّ  �َ ع بَ قَ ال �َ  ،فيِس نِلَ  هُ ما أ�رَ  َك ل

خود  یآنچه برا ی! براستیفرمود: عل ج امبرید: پیگو س ی) عل۱۷( -۹۰۳
شتن زشت و یخو یدارم، وآنچه برا یز دوست میتو ن یپسندم و خوش دارم برا یم

ن است و یه چنکدانم (پس حال  یز ناخوش و ناپسند میتو ن یشمارم، برا یناپسند م
ات، عشق  یو خوشبخت یشرفت و ترقیسعادتت و به ھرگونه پر و یمن به ھرگونه خ

ه به تو برسد، بر من سخت و گران ک یبتیورزم و ھرگونه درد و رنج و بال و مص یم
نم ک یتو دارم، تو را سفارش م یو بالندگ یابیامک، یت، خوشبختید و اصرار به ھدایآ یم
 .نکن» اقعاء«ن دو سجده یه) بک

 ].رده استکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

نگونه یند ایمانند سگ بنش یسکه کنیا یعنی »اقعاء»: «ال تقع ب� السجدت�« شرح:
 ند و دو ساق پا را راست بدارد و دو دست را پشت سر گذارد.یش بنشیه بر باسن خوک

ش را بر یخو یھا باسن یسکه کن است یا »اقعاء«ند: یگر از علماء گوید یبرخ
 ش بگذارد.یپاھا ی پاشنه

ال ينظـر اهللا عـز وجـل  :جقال رسول اهللا  :وعن طلق بن يلع احلنيف قال )۱۸( – ۹۰۴
  .)٢(رواه أمحد .هاودِ جُ ها وسُ كوعِ رُ  �َ ه بَ لبَ فيها ُص  يمُ قِ ال يٌ  إىل صالة عبدٍ 

به نماز  ألفرمود: خداوند ج  امبرید: پیگوس ی حنف ی) طلق بن عل۱۸( -۹۰۴
ند کرا راست و ھموار و ھماھنگ و درست ن شیوع و سجود، پشت خوکه در رک یا بنده

امل انجام ندھد) کح وینان و طبق ضابطه و به طور صحینه وآرامش و اطمی(با طمأن
وع و سجود ھمچون که در رک ین فردینماز چن یعنیرد (کنظر لطف و قبول نخواھد 

ھم و  یپردازد و تمام یوع و سجود مکع به ریتند و سر یلیزند و خ یم کالغ نوک
بر دوش  ینیابد وآن را بار سنگی ییه از نماز فارغ شود و از آن رھاکن است یقصدش ا

نه یوع و سجود آن را با خشوع و خضوع و با طمأنکه رکنیند، و بدون اکش احساس یخو

 .۲۸۲ح  ۲/۷۲ترمذی  -١
 .۴/۲۲مسنداحمد  -٢
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دھد،  یان میخواند و به سرعت به آن پا ین مکن وقت ممیمترکد در یادا نما یو تأن
ط و یان و شراکاز ار یه خالک ین نمازیچن ینخواھد بود، حتمورد قبول درگاه خداوند 

و  یو خشوع قلب یو جسمان یاز خشوع بدن یحد و حدود، وآداب و سنن است و عار
 یبسو یکاه و تاریه سکشود، بل یباشد، نه تنھا مورد قبول خداوند واقع نم یم یروحان

شود و او  یبه صورت فرد نمازگزار زده م یا ھنهک ی رود و به صورت پارچه یآسمان باال م
 ند: ک ین مین نفریرا چن

 ).یدیه تو مرا تباه گردانکخداوند تو را تباه گرداند، ھمانگونه 
 ].رده استکت یث را احمد رواین حدی[ا

 يـهِ فَّ ع كَ َض ليَ فَ  األرِض ه بِ تَ بهَ جِ  عَ َض من وَ  :وعن نافع أن ابن عمر اكن يقول )۱۹( – ۹۰۵
 ىلَعَ 

َّ
َ  ديِن ايلَ  إنَّ ما فَ هُ عَ �َ لَ� فَ  عَ �َ م إذا رَ ه ثُ تَ بهَ جِ  يهِ لَ عَ  عَ َض وَ  ِي  اذل َ كَ  دانِ سجُ �  .جهُ الوَ  دُ سجُ ما �

 .)١(رواه مالك

خواست  یه مک یسکفرمود:  یم ـ بـ د: ابن عمر یگو س ) نافع۱۹( -۹۰۵
ز یف دو دستش را نکد یند) پس باکسجده  یعنین بگذارد (یزم یاش را بر رو یشانیپ

ز یھا را ن ف دستکدر سجده،  یعنیش را گذاشته است. (یخو یشانیه پکبنھد ییبر آنجا
ف کن دو یقرار دھد و سرش را ب یشانیپ یکن بگذارد و آنھا را نزدیبر زم یشانیبسان پ

ز از یدست را نھردو  دیرد باکرا از سجده بلند  یشانیه پک یدست بگرداند) سپس وقت
 نند.ک یز به مانند صورت سجده میھا ن ه دستکد، چرا ین بلند نمایزم یرو

 ].رده استکت یروا کث را مالین حدی[ا

 .۸۹۲ح  ۱/۵۵۳ابوداود  ،۶۰ح  ۱/۱۶۳السفر  یتاب قصر الصالة فک کمؤطا مال -١

 

                                           





 

 

 

 

 )۱۵باب (
ات یتشّهد(خواندن التح ی در باره 
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 اول فصل

رسـى ه اليُ دَ يَ  عَ َض وَ  دِ هُّ شَ إذا قعد يف التَّ  جاكن رسول اهللا  :عن ابن عمر قال )۱( – ۹۰۶
 � وأشـارَ ِسـالثـا ومخَ ثَ  دَ َقـمـ� و�َ ايلُ  هِ ِتـكبَ  رُ م� ىلَعَ ايلُ  هُ دَ يَ  وضعَ رسى وَ اليُ  هِ تِ كبَ  رُ ىلَع 

 .)١(ةِ ابَ بّ السَّ بِ 

نشست، دست  می تشھد یبرا یوقت ج امبرید: پیگو ـ بـ ) ابن عمر۱( -۹۰۶
داد  یراستش قرار م یزانو یچپش، و دست راستش را رو یزانو یش را رویچپ خو

داد و با انگشت  یل مکیرا تش ۵۳رد) و گره ک ی(و انگشتان دست راستش را مشت م
 نمود. یسبابه (به طرف قبله) اشاره م

 هِ عِ ورفـع أصـبُ  يهِ تَ كبَ اكن إذا جلس يف الصالة وضع يديه ىلع رُ  :و� رواية )۲( – ۹۰۷
 .)٢(رواه مسلم .ليهاها عَ َط باسِ  هِ تِ كبُ  رُ رسى ىلَع اليُ  هُ دَ �َ ها وَ و بِ دعُ يَ  اإلبهامَ  ِ�َ  تَ يِت م� الَّ ايلُ 

تشھد)  یدر نماز (برا یوقت ج امبریگر آمده است: پید یتی) و در روا۲( -۹۰۷
دست  داد(و تمام انگشتان یش قرار میخو یدو زانو ینشست، دو دستش را رو یم

رد، و دست چپش را ک یبست) و با انگشت سبابه اشاره م یرد و مک یراستش را مشت م
ه با دست چپ کنیبدون ا(رد ک یزانو پھن می را بر رو داد وآن یش قرار میزانو یرو

 ).ندکاشاره 
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

يـده  عَ َضـوَ  ،ودعُ إذا قعد يَـ جاكن رسول اهللا  :وعن عبد اهللا بن الز�� قال )۳( – ۹۰۸
ـ هِ عِ أصـبُ بِ  رسى وأشارَ اليُ  هِ ذِ خِ  فَ رسى ىلَعَ اليُ  هُ دَ �َ م� وَ ايلُ  هِ ذِ خِ  فَ م� ىلَع ايلُ   عَ َضـوَ وَ  ةَ ابَ بّ السَّ

 ه ىلَع إبهامَ 
َ
 .)٣(رواه مسلم .هتَ كبَ رسى رُ اليُ  هُ فَّ كَ  مُ لقِ �ُ و سطىالوُ  هِ عِ صبُ  أ

خواندن تشھد  یبرا یوقت ج امبرید: پیگو س ری) عبدالله بن زب۳( -۹۰۸
چپش  یزانو یراستش، و دست چپش را رو یزانو ینشست، دست راستش را رو یم

 .)۵۸۰ -۱۱۵ح ( ۱/۴۰۸مسلم  -١
 .)۵۸۰ -۱۱۴ح ( ۱/۴۰۸مسلم  -٢
 .)۵۷۹ -۱۱۳ح ( ۱/۴۰۸مسلم  -٣
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ه انگشت ابھام کرد، حال آنک یداد و با انگشت سبابه (رو به قبله) اشاره م یقرار م
ف کچپش را داخل  یگذاشت و زانو یدست راست م یانیش را بر سر انگشت میخو

 داد.  یدست چپش قرار م
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

ات یگر از رواید یاریو بس» ریعبدالله بن زب«و» عبدالله بن عمر«ث یبنا به حدشرح: 
نه وجود ین زمیه در اکسلف و خلف  یو نظر جمھور علما یو بر اساس رأ ،ش صحابه

به انگشت ردن ک اشاره یبرا یمختلف وگوناگون یھا انگر روشیآنھا ب ی دارد، ھمه
 سبابه است.

دست راست،  ی انهیه با انگشت ابھام و انگشت مکح دارد ین روش ترجینزد احناف ا
ه کن صورت یند، بدکدرست نموده و با انگشت سبابه، به طرف قبله اشاره  یا حلقه

ن بگذارد و یآن را پائ» اال اهللا«ند و ھنگام گفتن کانگشت را بلند » ال اهل«ھنگام گفتن 
د خدا اعتراف یو توح یگانگیند و با قلب و جسم به کردن، به آن نگاه ک اشارهھنگام 

ر) یطان ازآھن (شمشیش ین انگشت سبابه برایا ،ج امبریپ ی ه بفرمودهکد، چرا ینما

» مضطرب املنت«ث اشاره به انگشت سبابه، یاند: احاد گفته یتر است. برخ سخت
ات به چشم یان روایدر م یدیاشاره اختالف شد یھا ان روشیرا در بیھستند، ز

د دانست یم. اما بایر سؤال ببریث اشاره به سبابه را زیم احادیتوان یرو م نیخورد. از ا یم
اشاره به انگشت سبابه در تشھد  یت و چگونگیفکیه در مورد ک یاتیه اختالف رواک

ث یه حدکشود  یمگفته  یرا اضطراب وقتیتوان گفت: ز ینم» اضطراب«است، آن را 
ق را ندارد یان تطبکه امکباشد  یان الفاظ و عبارات آن، چنان اختالفیباشد و در م یکی

ه اختالف کست، بلیث نیحد یکن اختالف در الفاظ یه اکرا یست زین نیجا چن نیو در ا
ن یاست و با وجود اختالف در ا یان متعدد مرویو راو ش ه از صحابهکاست  یاتیروا

ردن با انگشت سبابه در تشھد، ک ه اشارهکاند  کامر مشتر یات برایروامطلب، تمام 
 ثابت است. ج خدا و از رسول» سنت«

مختلف است  یھا ات آمده به اعتبار حاالت و زمانیه در رواک یگوناگون یھا روش 
ن اختالف یگر، و اید یا به گونه یرد وگاھک یروش اشاره م یکبه  ج امبریپ یه گاھک

ث یه در احادک ییھا نامند و عمل بر تمام روش ینم» اضطراب«ن یح محدثرا در اصطال
را انتخاب  یچھارگانه با صداقت واخالص روش ی از ائمه یکات آمده و (ھر یو روا
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ه انگشت ابھام و کن است یز است، اما راجح و بھتر در نزد احناف ایجا ).اند نموده
 د.یدست راست را به صورت حلقه درآورده و با انگشت سبابه اشاره نما ی انهیانگشت م

ھا نبود با  ه علم حساب نزد عربکنیام نظر به ایاال میدر قد »:مخس�و عقد ثالثة«
دام از انگشتان سه گره، کدادند و چون ھر  یار حساب را انجام مکانگشتان دستانشان 

ه کانگشت سبابه را با دو گره انگشت ابھام (و انگشت ابھام، دو گره دارد آنھا سه گره 
دام از سه انگشت کده تا) و ھر  یا ھر گره یعنیدانستند( یشود) پنجاه م یپنج گره م

 باشد.  یه مجموع آنھا پنجاه و سه مکشمردند  یم یکیگر را ید

السـالم ىلع  :لناقَ  جيب ع انلَّ ينا مَ لَّ ا إذا َص نّ كُ  :وعن عبدا� بن مسعود قال )۴( – ۹۰۹
  ،عباده بَل اهللا قَ 

َ
ـلَ فَ  .فـالنو السالم ىلع فالن ،الم ىلع مياكئيللسَّ أ ،رب�لىلع جِ  المُ لسَّ أ ا مَّ

الم فإذا سَّ السالم ىلع اهللا فإن اهللا هو ال :ال تقولوا :قال هِ جهِ وَ ينا بِ لَ عَ  َل أقبَ  ج يبُّ انلَّ  َف انرَصَ 
 لسَّ أ ،يباُت لوات والطَّ  والصَّ ِ�َّ  اُت يّ حِ تلَّ أ :لقُ ليَ الة فَ جلس أحد�م يف الصَّ 

َ
ا هَ �ُّ الم عليك �

إنـه إذا قـال ذلـك فَ  - ،�احِلِ اهللا الّصـ بـادِ الم علينـا وىلع عِ لسَّ أ ،ه�تُ رَ �َ اهللا وَ  ةُ محَ ورَ  يبُّ انلَّ 
 بـدها عَ دً مَّ ُ�َ  أنَّ  دُ أن ال � إال اهللا وأشهَ  دُ أشهَ - ماء واألرض السَّ يِف  ٍح صالِ  بدٍ عَ  لُكَّ  أصاَب 
َ  .ورسوهل

َ
  اعءِ ن ادلُّ  مِ �َّ خَ تَ ثم يل

َ
 .)١((متفق عليه). وهدعُ يَ ه إيله �َ بُ عجَ أ

 یشنمازیه ما به امامت و پک ید: ھنگامیگو س ) عبدالله بن مسعود۴( -۹۰۹
م: یگفت یم»)اتیالتح«م، (و در عوض تشھد نماز به عوض یخواند ینماز م ج امبریپ

 ».ل، سالم بر فالنیائیکل، سالم بر میجبِرِ◌ئ سالم بر خدا قبل از بندگانش، سالم بر«
د یینگو» سالم بر خدا«:رد و فرمودکازنمازش فارغ شد، رو به ما ج  امبریچون پ 
و انباز و  یکب و نقص و شریه از ھرعکاست (» سالم«خداوند خود  یه براستکچرا 

تشھد  یاز شما برا یکی، سالم است) پس ھرگاه یستیو ناشا ی، و ناتوانیوتاھکضعف و
ھا و  کیھا و پا تکر و بریھا وخ تمام درودھا و سالم«د:ید بگویند، باینش یدر نمازم

ند فقط کو بقاء داللت  که بر سالم و ملک یھا سزاوارخداست (و ھر لفظ یخوب
م خداوند متعال مقصود باشد، یه با آن تعظک ییخداوند متعال است و ھر دعا ی ستهیشا

خدا، و درود و سالم بر  رسول یت خدا بر شما اکرحمت و برق اوست)، درود و یفقط ال

ح  ۲/۲۴۰نسایی  ،۹۶۸ح  ۱/۵۹۱ابوداود  )،۴۰۲-۵۵ح ( ۱/۳۰۱مسلم  ،۸۳۱ح  ۲/۳۱۱بخاری  -١
 .۱/۳۷۶مسنداحمد  ،۱۳۴۰ح  ۱/۳۵۵دارمی  ،۸۹۹ح  ۱/۲۹۰ابن ماجه  ،۱۱۶۸
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برد، ثواب  ینمازگزار نام بندگان صالح را م یـ وقت». ارخداکویکما و بر بندگان صالح و ن
از « رسد ـ یآسمان ھستند، م ن ویه بر زمکار خدا کآن به تمام بندگان صالح و درست

جز ذات خدا،  یسکچ یه ھکم دھ یم یصداقت و اخالص و اعتقاد و عمل گواھ یرو
 ی بنده و فرستاده ج ه محمدکنم ک یست و صادقانه اعتراف میسزاوار پرستش ن

ند و با کار یه دوست دارد اختکرا  ییشدن تشھد ھر دعا سپس بعد از تمام». خداست
 را بخواند. أل یآن خدا

 .]اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

كمـا  دَ هُّ َشـنـا التَّ مُ لِّ عَ �َ  جاكن رسـول اهللا  :وعن عبد اهللا بن عباس أنه قال )۵( – ۹۱۰
ـأ ،ِ�َّ  باُت يِّ الطَّ  واُت لَ لصَّ أ ،�ُت املبارَ  اُت يّ حِ اتلَّ  :قوليَ  اكنَ رآن فَ القُ  نَ مِ  ةَ ورَ يعلمنا السُّ  الم لسَّ

�ِهَ ��ُّ  ليَك عَ  أن ال �  دُ أشهَ  �َ احِلِ اهللا الّص  بادِ  عِ ىلَع لينا وَ عَ  المُ لسَّ أه ر�تُ �َ اهللا وَ  ورمحةُ  يبُّ ا النَّ
رواه مسـلم ومل أجـد يف الصـحيحني وال يف اجلمـع بـني  .ا رسول اهللادً مَّ ُ�َ  أنَّ  دُ إال اهللا وأشهَ 

الم ولكــن رواه صــاحب اجلــامع عــن و بغــري ألــف ســالم علينــاو ســالم عليــك :الصــحيحني

 .)١(الرتمذي

ما آموخت  تشھد را به ج امبرید: پیگو ـ بـ ) عبدالله بن عباس ۵( -۹۱۰ 

اتلحيات املبار�ت «فرمود:  یم یداد. و  یاد میقرآن را به ما  یھا ه سورهکگونه  ھمان
�ر�ته، السالم علينا ويلع عباد و رمحةاهللاو الصلواة الطيبات هللا السالم عليك ايها انليب

 .»ول اهللاهللا الصاحل�، اشهد ان ال اهل اال اهللا واشهد ان �مداً رس
و، سزاوار خداست، درود و یکو خوب و ن کت و پاکبابر یھا تمام درودھا و سالم«

خدا و درود و سالم بر ما و بر بندگان صالح و  رسول یت خدا بر شما اکرحمت و بر
ست و شھادت یجز از خدا ن یچ معبود برحقیه ھکدھم  یم یار خدا، گواھکدرست

 .»خداست ی فرستاده ج ه محمدکدھم  یم

ح ید: در صحیگو» مشكاة« ی سندهیرده است. نوکت یث را مسلم رواین حدی[ا
دم ی) ندیدی(اثر عالمه حم» نیحین الصحیالجمع ب«تاب کح مسلم و یو صح یبخار

» یکسالم عل«بدون الف والم: » السالم علينا«و » السالم عليك ايها انليب«ه عبارات ک

  .۲۹۰ح  ۲/۸۳ی ترمذ ،۹۷۴ح  ۱/۵۹۶ابوداود  ،)۴۰۳-۶۰ح ( ۱/۳۰۲ مسلم -١
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به نقل از  رـیاث ابن ـ» الجامع« ی سندهینو یت شده باشند. ولیروا» نایسالم عل«و 
  ]رده استکت یبدون الف و الم روا یترمذ

ب یسالم از ھر ع یه ھم به معناکاز اسماء خداوند متعال است  یکی» سالم« شرح:

» السالم يلع اهللا«ن یآمده است. بنابرا» حافظ و نگھدارنده« یو نقص و ھم به معنا
 و منزه است. کشود، پا یمخلوق وارد م ه برک یب و نقصیخدا از ھر ع یعنی

السالم و » السالم عليك ايها انليب« ،»السالم يلع مياكئيل«، »السالم يلع جربئيل«
 ».. استل و..یائیکل ومیجبرئ ی ه خداوند حافظ و نگھدارندهکنیا یعنی» علينا

 ألخداوند  با ج امبریپ ی المهکاز م یادمانیادگار و یاند: تشھد در نمازھا،  گفته یبرخ
ادب و احترام و ارادت  یبه بارگاه خدا رفت، از رو ج امبریدر شب معراج است. چون پ

السالم عليك ايها «خداوند بدو فرمود: » الطيباتو اتلحيات هللا والصلوات«فرمود: 
يلع عبادا� و السالم علينا«در پاسخ فرمود:  ج آن حضرت »�ر�تهو رمحة اهللاو انليب

د یوه پروردگار واعتراف به توحکاز وصف و ش یان پرتویو درآخر به عنوان ب »الصاحل�

اشهد ان و اشهد ان ال اهل اال اهللا«ش فرمود: یخو یاو و رسالت و نبوت و بندگ یگانگیو 
 ».رسوهلو �مداً عبده

ات یبه الفاظ مختلف و روا ش ست و چھار صحابهیث تشھد از بیبه ھر حال حد
ور و یو مجتھدان غ ینظران اسالم ن و صاحبیمحدث یست، ولگوناگون، نقل شده ا

ن یا ات را درین روایتر حیت، صحیت و درایروا ی داران عرصه هیمجاھد و طال یفقھا
ت ابن یه رواکدانند و معتقدند  یم س ت) تشھد ابن مسعودینه (از نظر سند و روایزم

تر است و تشھد ابن  درستتر و بھتر و  تر و جامع حیھا، صح تیگر روایاز د س مسعود
 عبارت است از: س مسعود

�ر�ته، و رمحة اهللاو اتلحيات هللا والصلوات والطيبات، السالم عليك ايها انليب«
 السالم علينا ويلع عبادا� الصاحل�، اشهد ان ال اهل اال اهللا واشهد ان �مداً عبده

  .»رسوهلو
ز در خواندن تشھد یاز آنھا نتوان  یح ھستند و میز صحیات نیگر روایاگر چه د

ار ما درخواندن تشھد، یه اختکاند  ردهکن و فقھاء عنوان یاستفاده نمود و خود مجتھد

 



 ٦٤٩ ی تشّهد (خواندن التحیات در نماز پس...) باره) در ۱۵کتاب الصلوة (باب (

 یبخواند مادام یگریت دیه تشھد به رواک یسکم بر یندار یت است و اعتراضیفالن روا
 ح و درست باشد.یت، صحیسند و روا ث آن از نظریه حدک

 





 

 

 

 دوم فصل

 هُ جلَـرِ  َش افرَتَ قـال: ثـم جلـس فَـ جوعن وائل بن حجر عـن رسـول اهللا  )۶( – ۹۱۱
مـ� ايلُ  هِ ذِ ِخـ فَ مـ� ىلَعَ ايلُ  هُ َقـر�َ مِ  دَّ َحـوَ  ،رسىاليُ  هِ ذِ خِ  فَ رسى ىلَع اليُ  هُ دَ يَ  عَ َض وَ رسى وَ اليُ 
رواه أبـو داود  .هـاو بِ دعُ هـا يَـكُ رِّ ه ُ�َ رأيتُـه فَ عَ م رفـع أصـبُ ثُـ ةً لَقـحَ  َق لَـّحَ وَ  �ِ نتَ ثِ  َض بَ �َ وَ 

 .)١(والدارمي

(سرش را از سجده بلند ج  امبری.. سپس پ.د:یگوس  ) وائل بن حجر۶( -۹۱۱
راستش را به حالت  ینشست و پا رد (و با آرامش بر آنکرا پھن  چپش یرد و) پاک

 یا به گونه ران چپش قرار داد و یرد) و دست چپش را روکن نصب یبر زم یعمود
ان آن و پھلو فاصله انداخت و یه مکقرار داد  ران راستتش یرا رو آرنج دست راستش

رد و با دو انگشت ابھام و کدو تا از انگشتان دست راستش (خنصر و بنصر) را جمع 
د و یاشاره بر توح یل داد، آنگاه انگشت سبابه را (براکیرا تش یا انه، حلقهیانگشت م

داد و بدان  یت مکانگشت سبابه را حر ج امبریه پکدم یرد، و دکخدا) بلند  یگانگی
 نمود. یخدا م یگانگید و ی(بطرف قبله) اشاره به توح

 ].اند ردهکت یروا یث را ابوداود و دارمین حدی[ا

ُ  جاكن انليب  :وعن عبد اهللا بن الز�� قال )۷( – ۹۱۲  .هاكُ رِّ ال ُ�َ اع وَ إذا دَ  هِ عِ أصبُ بِ  �ُ شِ �
ُ بَ  زُ اوِ الجيُ و :زاد أبو داودو النسائيو رواه أبوداود  .)٢(هتَ ه إشارَ رصَ

 یگانگی د ویھرگاه در تشھد، توح ج امبرید: پیگو س ری) عبدالله بن زب۷( -۹۱۲

ش یخو ی گفت) با انگشت سبابه یم» ان ال اله اال اهللا اشهد«نمود (و یان میخدا را ب
 د.یجنبان یش را نمیانگشت خو یرد ولک یخدا م یگانگید و یاشاره به توح

ز افزوده ین عبارت را نیاند و ابوداود ا ردهکت یروا یث را ابوداود و نسائین حدی[ا
 ].است

 .۱۲۶۸ح  ۳/۳۷، نسایی ۹۵۷ح  ۱/۵۸۷، ابوداود ۱۳۵۷ح  ۱/۳۶۲ ، دارمی۴/۳۱۸مسنداحمد  -١
 .۱۲۷۵ح  ۳/۳۹نسایی  ،۹۹۰ح  ۱/۶۰۴ابوداود  -٢

                                           



 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح  ٦٥٢

رد و چشم از آن بر ک یوسته بدان نگاه میو پ ).ردک یبا انگشتش اشاره م ج امبری(پ
 داشت. ینم

ث یه در حدکث باال تضاد و منافات وجود دارد، چرا یان دو حدیبه ظاھر م شرح:

انگشتش ج  امبریه پکدم ی[د» �ر�هارأيته «ه ک) آمده ۹۱۱(شماره  س وائل بن حجر

[انگشتش » ال �ر�ها«ه کوارد شده  س ریث عبدالله بن زبیو در حد ].داد یت مکرا حر
 ].دیجنبان ینمرا 

دادن انگشت سبابه  تکه در آن حرک ییھا تیتوان گفت: در روا یالبته در پاسخ م
د و یاشاره به توح یش برایوارد شده است، مراد از آن صرفًا بلندنمودن انگشت از جا

ندادن انگشت آمده، مراد از آن،  تکه در آن حرک ییھا تیباشد، و در روا یخدا م یگانگی
 ت انگشت است.کرار حرکت ینف

د ھنگام اشاره، یه نمازگزار باکرد کن برداشت یتوان چن یث باال میو از دو حد
 ست.یرر انگشت درست نکدادن م تکند و حرکش را نگاه یانگشت خو

  :جفقال رسول اهللا  يهِ عَ أصبُ و بِ دعُ اكن يَ  الً رجُ  إنَّ  :وعن أيب هر�رة قال )۸( – ۹۱۳
َ
ـأ د حِّ

 .)١(»الدعوات الكبري«رواه الرتمذي والنسائي والبيهقي يف  .دأحِّ 

ش به ی) خوی (در تشھد) با دو انگشت (سبابه ید: مردیگو س رهی) ابوھر۸( -۹۱۳
انگشت (آن ھم انگشت  یکامبر بدو فرمود: با یرد، پک یخدا اشاره م یگانگید و یتوح

 یعنیه خدا وتر است کن (چرا کخدا اشاره  یگانگید و یدست راست) به توح ی سّبابه
ه یچ شبیم است و در صفاتش تنھاست و ھیه و تقسیتجز ر قابلیدر ذاتش تنھاست و غ

و  یکچ شریست و در افعالش تنھا است و ھیاو ن یبرا یریو نظ یکو مانند و شر
 ).و وتر را دوست دارد ییندارد و تنھا یا دھنده یاری

 ].اند ردهکت یروا» ریبکالدعوات ال«در  یھقیو ب ی، نسائیث را ترمذین حدی[ا

ـل يِف ُجـالرَّ  َس ِلـأن َ�  جن� رسـول اهللا  :وعن ابن عمر قال )۹( – ۹۱۴  وَ وُهـ الةِ  الصَّ
ـالرَّ  دَ مِ تَ عْ ى أن يَ هنَ  :يف رواية لهو أبو داودو رواه أمحد .ىلع يده دٌ مِ عتَ مُ  ـ لُ جُ ـَعَ  ضَ ىل يديـه إذا هنَ

 .)١(الة الصَّ يفِ 

 .۲/۵۲۰مسنداحمد  ،۱۲۷۱ح ۳/۳۸نسایی  ،۳۵۵۷ح  ۵/۵۲۰ترمذی  -١

 

                                           



 ٦٥٣ ی تشّهد (خواندن التحیات در نماز پس...) باره) در ۱۵کتاب الصلوة (باب (

 یه شخص در نماز در حالکنیاز ا ج امبرید: پیگو ـ بـ عمر) ابن ۹( -۹۱۴
د ینبا یعنیفرمود (ی ننده است، نھکه کیه بر دستانش اعتماد و تکند یتشھد بنش یبرا

 د). یه نماکین گذارد و به آنھا تینماز، دستانش را بر زم در تشھد
ابوداود نقل شده گر از ید یتیاند. و در روا ردهکت یث را احمد و ابوداود رواین حدی[ا

 است:]
ده، بر ه شخص نمازگزار، ھنگام بلندشدن از سجکنیفرمود از ا ینھ ج امبریپ«

 .»ندکه کیدستانش اعتماد و ت

َـ كعت�ِ يف الـرَّ  ج وعن عبد اهللا بن مسعود قال: اكن انليبُّ  )۱۰( – ۹۱۵
َ

ه �نَـّكَ  �ِ األويل
 .)٢(النسائيو أبوداودو رواه الرتمذي. ومَ قُ  �َ ىّت حَ  ضِف  الرَّ ىلَع 

 یعنیعت اول نماز (کدر دو ر ج امبرید: پیگو س ) عبدالله بن مسعود۱۰( -۹۱۵
تافته و  یھا سنگ یه بر روکا یرد گوک یاول نماز) چنان عجله و شتاب م ی در قعده

ث معلوم ین حدیشد. (از ا یعت سوم بلند مکر یه به سوکنیداغ نشسته است تا ا
  ).شد یع بلند میخواند و سر یرا م» تشھد«اول فقط  ی در قعده ج امبریه پکشود  یم

 ].اند. ردهکت یروا ی، ابوداود و نسائیث را ترمذین حدی[ا

پس از  ۱/۶۰۵و روایت دوم را ابوداود در سننش  ۲/۱۴۷مسنداحمد  ،۹۹۲ح  ۱/۶۰۴ابوداود  -١
 نقل کرده است. ۹۹۲حدیث شماره 

 .۱۱۷۶ح  ۲/۲۴۳ یینسا ،۳۶۶ح  ۲/۲۰۲ یترمذ ،۹۹۵ح  ۱/۶۰۶ابوداود  ،۱/۳۸۶ مسنداحمد -٢

 

                                                                                                       





 

 

 

 سوم فصل

ـ دَ هُّ شَ نا التَّ مُ لِّ عَ �ُ  جاكن رسول اهللا  :عن جابر قال )۱۱( – ۹۱۶ ن ِمـ ةَ ورَ كما يعلمنا السُّ
ـأ ،�اهللاو ،�سم اهللا :القرآن  هـا انلـيبُّ الم عليـك �يُّ تلحيات هللا والصلوات والطيبـات السَّ

أن ال � إال اهللا وأشـهد  دُ احل� أشـهَ الم علينا وىلع عباد اهللا الّصـلسَّ أ�ر�ته و ورمحة اهللا
 سُ رَ و ا عبدهدٌ مّ ُ�َ  أنَّ 

ُ
 .)١(رواه النسائي .ارِ انلَّ  نَ مِ  اهللاِ بِ  ة وأعوذُ نَّ اجلَ  اهللاَ   أسأُل وهل

ه کگونه  داد ھمان یاد میتشھد را به ما  ج امبرید: پیگو س ) جابر۱۱( -۹۱۶

�اهللا اتلحيات هللا والصلوات والطيبات و �سم اهللا«آموخت:  یاز قرآن را به ما م یا سوره
السالم عليك أيها انليب ورمحة اهللا و�ر�ته السالم علينا وىلع عباد اهللا الصاحل� أشهد 

 ». وأشهد أن �مدا عبده ورسوهل أسأل اهللا اجلنة وأعوذ باهللا من انلارأن ال � إال اهللا 
ه تمام درودھا و کم یگو ینم، و با صداقت و اخالص مک یبه نام خدا شروع م«
ت کھا سزاوار خداست. درود و رحمت و بر کیھا و پا یھا و خوب تکر و بریھا وخ سالم

ار خدا. کصالح و درست بر بندگان خدا و درود و سالم بر ما و رسول یخدا بر شما ا
نم ک یست و صادقانه اعتراف میس جز خدا سزاوار پرستش نکچ یه ھکدھم  یم یگواھ

خواھم و به خدا پناه  یخداست. از خدا بھشت را م ی بنده و فرستاده ج ه محمدک
  .»آتش سوزان دوزخ برم از یم

 ].رده استکت یروا یث را نسائین حدی[ا

وضع يديه ىلع  الةِ اكن عبد اهللا بن عمر إذا جلس يف الصَّ  :نافع قالوعن  )۱۲( – ۹۱۷
َ  :جقال رسول اهللا  :قال مَّ ه �ُ رَصُ ها بَ عَ وأتبَ  هِ عِ أصبُ بِ  وأشارَ  يهِ تَ كبَ رُ   نَ ِمـ يطانِ  الشَّ ىلَعَ  دُّ أشَ  ِ�َ ل

 .)٢(رواه أمحد. ةَ ابَ بّ يد. يع� السَ دِ احلَ 

 )تشھد یدر نماز (برا یوقت ـ بـ د: عبدالله بن عمریگو س ) نافع۱۲( -۹۱۷
د یاش (به توح داد و با انگشت سبابه یش قرار میدو زانو یدو دستش را رو ،نشست یم

 ج امبریرد. سپس گفت: پک یرد و به آن نگاه مک یخدا) اشاره م یگانگیو 

 .۱۱۷۵ح  ۲/۲۴۳نسایی  -١
 .۲/۱۱۹مسنداحمد  -٢
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تر و  سخت )رهیر و غیطان از آھن (شمشیش ین انگشت سبابه برایت) اکفرمود:(حر
ر و یآھن و شمش یرویخدا از ن یگانگید و یتوح یرویه نکدشوارتر است. (چرا 

خدا  یگانگید و یتوح یه در نماز به سوک یشتر است. و فردیز و برنده، بیت یھا زیچ
و  کفر و زندقه، شرکش در منجالب یطان را از افتادن خویند، او شک یاشاره م
و شقاوت  یت و بدبختک، فالیوبار بند یلحاد و ب، ای، نفاق و دورنگیپرست چندگانه
ه در اعتقاد ک یریه تأثکداند  یز خوب میطان نید و شینما ید میوس و ناامیمأ یوگمراھ

  ).ستیز و برنده نیت یزھایخداست در آھن و چ یگانگید و یداشتن به توح
 ].رده استکت یث را احمد رواین حدی[ا

ـ نَ ِمـ :وعن ابن مسعود اكن يقـول )۱۳( - ۹۱۸ رواه أبـو داود  .دِ هُّ َشـالتَّ  إخفـاءُ  ةِ نَّ السُّ

 .)١(هذا حديث حسن غريب :والرتمذي وقال

ات) از سنت ید: آھسته خواندن تشھد (التحیگو س ) عبدالله بن مسعود۱۳( -۹۱۸
 است.
حسن و  یثیحد :گفته یاند و ترمذ ردهکت یروا یث را ابوداود و ترمذین حدی[ا

  ].ب استیغر
از  یکیه ھرگاه کن است یا ینظران فقھ ن و صاحبیمذھب جمھور محدث شرح:

[سنت » السنة كذا«ا ی] ز از سنت استی[فالن چ» من السنة كذا«د: یبگو ش صحابه
ه گفته کن است یم اکث مرفوع و در حیم حدکدر ح س ین سخن صحابیا ،ن است]یا

 » ....ج قال رسول اهللا« :باشد
است، نه » اتلحيات«ه سنت، ھمان آھسته خواندن کث دانسته شد ین حدیاز او 

 بلند خواندن آن.

 .۲۹۱ح  ۲/۸۴ یترمذ ،۹۸۶ح  ۱/۶۰۲ابوداود  -١
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