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مقدمه ی دکتر خالد بن علی مشیقح
تمام ستایش ها مخصوص اللِه یگانه است و درود و سالم بر کسی که بعد از وی 

پیامبری نیست. اما بعد: 

 کتاب »المنح العلّیة في بیان السنن الیومیة« نوشته ی شیخ عبدالله بن حمود 

فریح را مطالعه نمودم. آن را کتاب مفیدی یافتم که سنت های فعلی و قولِی 

روزمّره را با دلیل جمع آوری نموده است. الله به او پاداش نیک عنایت کند! و با 

کتابش )به دیگران( سود رساند. و توفیق از جانب الله  أل است.

                
نوشته

دکتر خالد بن علی مشیقح
استاد و دکرت در دانشگاه قصیم. مدرس در حرم مکه و مدینه
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مقدمه

تمام ستایش ها مخصوص اللهـ است که می فرماید: ﴿لََقْد َكَن لَُكْم ِف 
َ َكثرًِيا٢١﴾  َ َواْلَوَْم اْلِخَر َوَذَكَر اللَّ ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكَن يَرُْجو اللَّ

ُ
ِ أ رَُسوِل اللَّ

است،  نیکویی  الله سرمشق  رسول  زندگی  در  برای شما  )یقینًا  ]األحزاب: 21[ 

برای آنان که به الله و روز آخرت امید دارند و الله را بسیار یاد می کنند(.

خداوندی که به پیروی از رسول خدا ج دستور داد. و درود و سالم بر 
بهترین کسی که امت را به کمال اطاعت و پیروی از سنت راهنما بود. 

اما بعد؛ در رساله ی پیش رو به سنت های روزانه رسول خدا ج از هنگام 
بیداری تا خواب می پردازیم. ابتدا به ترتیب و برحسب اوقات مشخص به این 
مهم می پردازیم و در ادامه سنت هایی را که روزانه رسول خدا انجام می دادند 
و مقید به وقت خاصی نبوده، بیان می کنیم. و منظور از سنت امور مستحبی 
است که خداوند متعال به آنها امر کرده است اما نه بر وجه الزام؛ بلکه از باب 
کمال و افزایش در اعمال به آنها دستور داده است و امر او تعالی در این زمینه 
ة في بَیاِن  از نوع الزام آور آن نیست. این کتاب مختصری از کتاب »المنح الَعلیَّ
ة« می باشد که مسائل علمی و فوائد مربوط به سنت ها را از اصل  نِن الَیْوِمیَّ السُّ
کتاب حذف نمودم و این چکیده را جهت بیان سنت ها با ذکر دلیل آنها گرد 
آوردم. چراکه برخی از برادران پیشنهاد به اختصار کتاب دادند و مختصری 
از آن برای کسانی که وقت کافی یا توان الزم برای مطالعه اصل کتاب  ندارند، 
آسان تر و در دسترس بیشتر بود. و اینگونه نشر آن در تعداد باال جهت توزیع 
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روزانه  بررسی سنت های  انگیزه ی  و  عامل  اما  می باشد.  میسر  بیشتر  هرچه 
رسول خدا ج و گرد آوری و بیان آنها در این مختصر، شوق اظهار راه و روش 
رسول خدا بود و سبب دیگر تلبیس غربی ها و جلوه ی بدی بود که از سنت 
و راه و روش رسول خدا نشان می دهند. عالوه بر این عامل و باعث دیگر آن 
تفریط و کوتاهی در انجام سنت ها در این عصر و زمان بود که بر کسی پوشیده 
نیست و واقعیت گواه این مطلب است، آنهم به این دلیل که اگر کسی سنت 
را ترک کند مجازات و کیفری نخواهد داشت؛ و اینگونه خیر بزرگی فوت شده 
و از دست می رود. در این مخصر تالش نویسنده معطوف به این بوده که فقط 

سنت های صحیح و روزانه مقرون به دالیل شرعی ذکر شود. 

از خداوند متعال می خواهم که ما را از کسانی قرار دهد که از راه و روش 
رسول خدا پیروی می کنند و دنباله رو او بوده و با او محشور می شوند.

         

نوشته  ی محتاِج آمرزش پروردگارش
دکتر عبد الله بن حمود فریح

محدوده شمالِی رفحاء
پست الکترونیکی جهت ارتباط

A0504975170@hotmail .com
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معنای سنت
سنت به معنای مستحب و مندوب است.

پس سنت عبارت است از آن چه شارع  )الله متعال یا پیامبرش ج( بدون الزام، به آن دستور داده 
باشد. و نتیجه اش این است که: انجام دهنده ی سّنت پاداش دارد و تارک آن مجازات نمی شود)1).

نمونه هایی از حرص صحابه ش بر سّنت:
مسلم در صحیح خود حدیث نعمان بن سالم از عمرو بن اوس ب را روایت کرده   1
است که می گوید: عنبسه بن ابوسفیان گفت: شنیدم که ام حبیبه ل می گوید: از 

این معنا، معنای اصولی سنت است که سنت را از نگاه حکمی در میان احکام پنجگانه تعریف کرده   (1(
است. سنت به شکل عام، به معنای قول و فعل و تقریر پیامبرج است که احکام مختلفی از جمله 

سنت، مستحب و واجب را شامل می شود.

پیشگفتار
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 رسول الله  ج شنیدم که می فرماید: »َمْنَصلَّىاْثنىَعَشَرَةَرْكَعًةيفَیوٍمَوَليَلٍة،ُبنَِيَلُهبِِهنَّ
َبْيٌتفِياْلَجنَِّة« »کسی که در هر شبانه روز دوازده رکعت )سنت رواتب( بخواند، به پاِس 
این نمازها برای وی خانه ای در بهشت بنا می شود«. ]مسلم )1727([. ام حبیبه ل 
می گوید: از زمانی که آن نمازها را از رسول الله  ج شنیدم ترک شان نکردم. و عنبسه 

می گوید: از زمانی که از ام حبیبه در مورد آن نمازها شنیدم ترک شان نکردم. 

عمرو بن اوس می گوید: از زمانی که از عنبسه )در این مورد شنیدم( ترک شان نکردم.

و نعمان بن سالم می گوید: آنها را از زمانی که از عمرو بن اوس شنیدم رهایشان نکردم.

2 حدیث علی   س: فاطمه به خاطر آثار )فشار( آسیاب که بر دستش مانده بود اظهار 
ناراحتی کرد. تعدادی اسیر نزد رسول الله  ج آورده شد و او  ل )نزد پیامبر  ج) 
رفت و وی را ندید. عایشه ل را مالقات کرد و او را )از این مساله( مطلع نمود. 
نزد  فاطمه ل  آمدن  عایشه ل جریان  آوردند،  تشریف  الله  ج  رسول  وقتی 
بر بستِر خواب  ما  آمد و  ما  نزد  پیامبر  ج  را مطرح کرد. )علی س می گوید(  وی 
بودیم. خواستیم برخیزیم. پیامبر  ج فرمودند: »َعَلىمَكانُِكما« »سر جایتان بمانید 
)راحت باشید(« میان ما دو نفر نشست تا جایی که سردی پای مبارک را بر سینه ی 
َأَخْذُتما إَذا َسأْلُتَما؟ ا ِممَّ َخْيرًا ُمُكما ُأَعلِّ »َأال فرمود:  سپس  کردم.  احساس  خود 
ثالثًا َوَتْحَمَداُه َوَثالثِيَن، ثالثًا َوُتسبِّحاُه َوثالثِيَن، َأْرَبعًا اهلل ُتكبِّر أْن َمَضاِجَعُكَما،
َوثالثيَن،َفُهَوَخيٌرَلُكَماِمْنخادٍم« »آیا به شما چیزی بهتر از آنچه درخواست کردید 
الله اکبر  بار  اینکه وقتی بر بستر خواب قرار گرفتید، سی و چهار  نیاموزم. و آن 
بگویید، سی و سه بار سبحان الله بگویید و سی و سه بار الحمد لله بگویید. این 

برای شما از خادم بهتر است«. ]بخاری )3705( و مسلم )2727([

و در روایتی علی   س چنین گفته است: از زمانی که آن را از رسول  ج شنیدم، عمل 
به آن را ترک نکردم. به وی گفته شد: حتی شب صّفین؟ گفت: حتی شب صّفین. ]بخاری 

)5362( و مسلم )2727([

و معلوم است که شب صفین همان شبی بود که جنگ صورت گرفت. و علی س در 
آن جنگ فرمانده بود. با این همه از این سّنت غافل نشد.
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ابن عمر س نماز جنازه می خواند، سپس محل را ترک نموده و می رفت، و به این   3
گمان که سّنت کامل، فقط همین نماز بوده و بس، در تشییع جنازه شرکت نمی کرد. 
و نسبت به فضیلت وارده در مورد تشییع جنازه تا لحظه ی دفن، اطالع نداشت؛ و 
چون حدیث ابوهریره  س به او ابالغ شد، در از دست دادن سنت افسوس خورد. 

اما دقت کن  چه گفت!! 

ابن عمر   س سنگ ریزه هایی که در دست داشت بر زمین کوبید و گفت: قیراط های زیادی 
را از دست دادیم )یعنی اجر و ثواب عظیمی را از دست دادیم(. ]بخاری )1324( و مسلم )945([

نووی / می گوید: این جریان حکایت از میل و رغبت صحابه  ش در انجام طاعات 
از دست می دادند  را  عبادتی  اینکه چون  و  دارد  آنها  از  یافتن  اطالع  از  عبادات پس  و 

هرچند از بزرگی قدرش چیزی نمی دانستند، تأسف می خوردند. ]المنهاج )15/7([

 ثمرات پیروِی سنت:
 پیروی سنت فواید بسیاری دارد؛ از جمله:

دست یابی به درجه ی محبت. بنده با تقرب جستن به الله ـ به وسیله ی نوافل، به   1
محبت الله أل نایل می آید.

ابن قیم / می گوید: هرگز الله تو را دوست نخواهد داشت مگر زمانی که در ظاهر 
و باطن از محبوبش پیروی کنی، سخنش را تصدیق نمایی، دستورش را اطاعت کرده و به 
دعوتش پاسخ مثبت دهی، با رضایت کامل او را ترجیح دهی، حکم او را بر حکم دیگران 
برتری دهی، محبت او را بر محبت دیگر مخلوقات مقدم نمایی و به جای دیگران از او 
اطاعت کنی. اگر چنین نبود خودت را خسته نکن و برگرد به همان جایی که بودی و به 

دنبال نور باش که تو بر هیچ چیزی نیستی. ]مدارج السالکین )37/3([.

بهره مند شدن بنده از »معیت: همراهی« اللهـ. در این صورت الله أ او را توفیق   2
سر  او  از  باشد،  راضی  آن  از  متعال  الله  که  کاری  جز  بنابراین  می دهد.  خیر  انجام 
نمی زند. چرا که اگر او به محبت الله أل دست یابد، به معیت او تعالی نایل آمده است.

اجابت دعا که متضّمن دست یافتن به محبت باشد. هرکس با نوافل تقّرب جوید، به   3
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محبت دست یافته است و هرکس به محبت دست یابد، به اجابت دعا دست می یابد.

 دالیل زیر بر این ثمرات سه گانه داللت می کند:
اهللَقال:َمْنَعاَدىلِي حدیث ابوهریره  س که می گوید: رسول الله  ج فرمودند: »إِنَّ
َوَما َعَلْيِه، اْفَتَرْضُت ا ِممَّ  إَِليَّ  َأَحبَّ بَِشْيٍء َعْبِدي  إَِليَّ َب َتَقرَّ َوَما بِاْلَحْرِب، آَذْنُتُه َفَقْد َولِيًّا
بِالنََّوافِِلَحتَّىُأِحبَُّه،َفإَِذاَأْحَبْبُتُهُكنُْتَسْمَعُهالَِّذيَیْسَمُعبِِه،َوَبَصَرُه ُبإَِليَّ َیَزاُلَعْبِديَیَتَقرَّ
َوَلئِْن َلُْعطَِينَُّه، َسَأَلنِي َوإِْن بَِها، َیْمِشي الَّتِي َوِرْجَلُه بَِها، َیْبطُِش الَّتِي َوَیَدُه بِِه، ُیْبِصُر الَِّذي
ِديَعْنَنْفِساْلُمْؤِمِنَیْكَرُهاْلَمْوَت ْدُتَعْنَشْيٍءَأَناَفاِعُلُهَتَردُّ ُه،َوَماَتَردَّ اْسَتَعاَذنِيَلُِعيَذنَّ
َوَأَناَأْكَرُهَمَساَءَتُه« »به راستی الله ـ فرموده است: هرکس با دوسِت من دشمنی ورزد، با 
او اعالن جنگ می کنم. و بنده ام با هیچ چیز محبوبی نزد من به اندازه ی انجام آنچه بر او 
فرض قرار داده ام، به من نزدیک نمی شود و همواره بنده ام با )انجام( نوافل به من تقّرب 
می جوید تا دوستش می دارم. و وقتی دوستش بدارم گوش او می شوم که با آن می شنود؛ 
و چشمش می شوم که با آن می بیند و دستش می شوم که با آن می گیرد و پایش می شوم 
که با آن گام بر می دارد؛ و اگر از من بخواهد، به او می دهم. اگر به من پناه جوید، پناهش 
می دهم. و در هر کاری که می خواهم انجام دهم، به اندازه ی قبض روح مؤمنی که مرگ 

را نمی پسندد و من هم آزارش را نمی پسندم، متردد نمی شوم«. ]بخاری: 6502[

جبران نقص در فرایض؛ نوافل خلل های وارده در فرایض را جبران می کند.  4

و دلیل آن روایت ابوهریره  س است که می گوید: از رسول الله  ج شنیدم که فرمودند: 
َلَماُیَحاَسُببِِهاْلَعْبُدَیْوَماْلِقَياَمِةِمْنَعَمِلِهَصاَلُتُه،َفإِْنَصُلَحْتَفَقْدَأْفَلَحَوَأْنَجَح،َوإِْن َأوَّ »إِنَّ
:اْنُظُرواَهْللَِعْبِدي َوَجلَّ َعزَّ بُّ َفَسَدْتَفَقْدَخاَبَوَخِسَر،َفإِْناْنَتَقَصِمْنَفرِیَضتِِهَشْيٌء،َقاَلالرَّ
َیُكوُنَسائُِرَعَمِلِهَعَلىَذلَِك«. »به راستی اولین  َلبَِهاَمااْنَتَقَصِمْناْلَفرِیَضِةُثمَّ ٍع؟َفُيَكمَّ ِمْنَتَطوُّ
عملی که انسان در روز قیامت در مورد آن محاسبه می شود، نماز است. اگر )حساب نمازش( 
درست باشد که رستگار شده و نجات یافته است. وگرنه ناکام مانده و زیان دیده است. و اگر 
از فریضه اش چیزی ناقص باشد، خداوند أل می فرماید: ببینید بنده ام نافله ای دارد؟ و با آن 
نقص فریضه اش جبران می شود. سپس در مورد سایر اعمالش چنین عمل می شود«. ]احمد 

)9494(، ابوداود )864(، ترمذی )413( و شیخ آلبانی / در صحیح الجامع )405/1( آن را صحیح می داند[.





سنت هایی كه زمانی 
مشخص دارند

است  نوع سنت ها: سنت هایی  این  از  منظور 
است  شبانه روز  در  معّین  اوقاتی  به  وابسته  که 
به  که  می شوند  انجام  خاصی  زمانی  بازه ی  در  و 
هفت وقت و زمان تقسیم شده اند: قبل از فجر، 
وقت فجر، وقت ُضحی )چاشت(، وقت ظهر، عصر، 

مغرب و وقت عشاء.
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به اعتبار بیدار شدن از خواب، این وقِت اّول محسوب می شود. می توان سنت های 
این وقت را به دو بخش تقسیم نمود:

بخش اول: بیدار شدن از خواب و کارهایی که نبی اکرم  ج بعد از آن 
انجام می دادند:

1 دهانش را با ِسواک می ُشست یعنی: دهانش را با ِسواک )چوب درخت   
ِاراک( می مالید. 

»چون  َواِك« بِالسِّ َفاُه َیُشوُص ْيِل اللَّ ِمْن َقاَم إَِذا - ج- النَّبِيُّ »َكاَن می گوید: حذیفه   س 
و  می شست  )مسواک(  ِسواک  با  را  دهانش  برمی خاست،  خواب  از  شبانه  رسول خدا  ج 
از  مسلم آمده است:»َكاَنَرُسوُل ]بخاری )245(، مسلم )255([. و در روایتی  تمیز می کرد«. 

اول: وقت قبل از فجر
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َواِك« بِالسِّ َفاُه َیُشوُص َد، لَِيَتَهجَّ َقاَم إَِذا الّلِه- ج-
دهانش  بر می خاست،  تهجد  برای  پیامبر  ج  »چون 
را با ِسواک می شست«. ]مسلم )255([. الشوص: مالیدن 
دندان ها با سواک به صورت عرضی می باشد. )باال پایین(. 

2 ذکر ثابت شده در هنگام بیدارِی از خواب

این ذکر در صحیح بخاری از طریق حذیفه س 
روایت شده است که می گوید: وقتی رسول خدا  ج 
َأُموُت ُهمَّ می خواست بخوابد، می فرمود:»بِاْسِمَكاللَّ

َوَأْحَيا«.َوإَِذااْسَتْيَقَظِمْنَمنَاِمِهَقاَل:»اْلَحْمُدلِلِهالَِّذيَأْحَياَناَبْعَدَماَأَماَتنَاَوإَِلْيِهالنُُّشوُر«»بار 
الها، به نام تو می میرم و زنده می شوم«. و هنگامی که از خواب بر می خواست، می فرمود: 
»ستایش مخصوص خداوندی است که ما را بعد از اینکه میراند، زنده نمود و به سوی او 

حشر خواهیم شد«. ]بخاری )6324(، و مسلم از حدیث براء س )2711([.

3 با کشیدن دست ها بر چهره خواب را از خود دور می کرد.

4 و به آسمان نگاه می کرد. 

5 و ده آیه ی آخر سوره ی آل عمران را تالوت می نمود. 

ُهَباَتَلْيَلًةِعنَْد و این سه سّنت در حدیث متَفق علیه ابن عباس  س آمده است: »َأنَّ
َرُسوُل َواْضَطَجَع اْلِوَساَدِة، َعْرِض فِي َفاْضَطَجْعُت َخاَلُتُه َوِهَي النَّبِيِّ  ج َزْوِج َمْيُموَنَة
َأْو بَِقِليٍل، َقْبَلُه َأْو ْيُل، اللَّ اْنَتَصَف إَِذا َحتَّى اهللِ ج َرُسوُل َفنَاَم ُطولَِها، فِي َوَأْهُلُه اهللِ ج
اْلَعشـر َقَرَأ  ُثمَّ بَِيِدِه، َوْجِهِه َعْن النَّْوَم َیْمَسُح َفَجَلَس اهللِ ج َرُسوُل اْسَتْيَقَظ بَِقِليٍل، َبْعَدُه
َفَأْحَسَن ِمنَْها َأ َفَتَوضَّ َقٍة ُمَعلَّ  َشنٍّ إَِلى َقاَم  ُثمَّ ِعْمَراَن، آِل ُسوَرِة ِمْن اْلَخَواتَِم اْلَیــاِت
الله  ج که  ُیَصلِّي« »ابن عباس  س شبی را نزد میمونه همسر رسول  َقاَم  ُثمَّ ُوُضوَءُه،
همسرش  و  الله  ج  رسول  و  کشید.  دراز  زیرانداز  عرِض  در  و  ماند،  بود  وی  خاله ی 
در طوِل بستِر خواب دراز کشیدند. پیامبر  ج تا نیمه شب یا اندکی قبل یا بعد از آن 
را  به صورتش خواب  با کشیدن دست  و  بیدار شد و نشست  از خواب  خوابید؛ سپس 
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ل عمران را خواند. سپس برخاست  از خود دور نمود. سپس ده آیه ی آخر سوره ی آ
و به سمت مشک آویزانی رفت و از آن به بهترین شکل وضو گرفت؛ سپس برخاست 

و نماز خواند«. ]بخاری )183( و مسلم )763([.

شد؛  بلند  شب  آخر  در  خدا ج  پیامبر  است:  آمده   )256( مسلم  از  روایتی  در  و 
سپس خارج شده و به آسمان نظر افکند؛ سپس این آیه  ی آل عمران را خواند: ﴿ِإِنَّ ِف 
ْلَاِب١٩٠﴾  ]آل عمران: 

َ
وِل اْل

ُ
رِْض َواْختَِلِف اللَّيِْل َوانلََّهارِ َليَاٍت ِل

َ
َماَواِت َواْل َخلِْق السَّ

نشانه های  روز،  و  شب  رفت  و  آمد  و  زمین  و  آسمان ها  آفرینش  در  راستی  »به   ]190

)آشکاری( برای خردمندان است«.

را  »با دست چشمانش  یعنی  بَِيِدِه« َوْجِهِه َعْن النَّْوَم »َیْمَسُح آمده:  اینکه در حدیث 
می مالید تا خواب آلودگی را از خود دور کند«؛ و َشّن همان َمشک است.

و روایت مسلم بیانگر این مطلب است که رسول خدا ج از این آیه آغاز می نمود: ﴿ِإِنَّ 
ْلَاِب١٩٠﴾ تا آخر 

َ
وِل اْل

ُ
رِْض َواْختَِلِف اللَّيِْل َوانلََّهارِ َليَاٍت ِل

َ
َماَواِت َواْل ِف َخلِْق السَّ

آل عمران.

پیامبر  ج این آیات را قبل از وضو تالوت می نمود و دلیلی است بر جواز تالوت قرآن 
بدون وضو.

6 دستانش را سه بار می شست.

َنْوِمِه، ِمْن َأَحُدُكْم اْسَتْيَقَظ »إَِذا فرمودند:  الله  ج  که رسول  است  روایت  ابوهریره  س  از 
َیُدُه« »هرگاه یکی از شما  َباَتْت َأْیَن َیْدِري ُهالَ َفإِنَّ َیْغِسَلَهاَثالًَثا، َیَدُهفِياإِلَناءحتَّى ُیْدِخُل َفالَ
از خواب بیدار شد، دستانش را وارد ظرف آب نکند تا سه بار آنها را بشوید. چرا که نمی داند 

در حال خواب دستش با چه چیز و کجا تماس پیدا کرده است«. ]بخاری )162(، مسلم )278([.

7 سه بار عمل استنشاق )آب در بینی کردن( و استنثار )آب را با نفس 

از بینی بیرون دادن( انجام دهد.
به دلیل حدیث ابوهریره  س که رسول الله  ج فرمودند:»إَِذااْسَتْيَقَظَأَحُدُكْمِمْنَمنَاِمِه
الشـيَطاَنَیبِيُتَعَلىَخَياشـيِمِه« »وقتی یکی از شما از خواب  اٍت،َفإِنَّ َفْلَيْسَتنْثِْرَثالََثَمرَّ
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انتهای  را در  انجام دهد. چرا که شیطان شب  را  استنثار  بار عمل  باید سه  بیدار شد؛ 
»إَِذا بینی اش می گذراند«. ]بخاری )3295(، مسلم )238([. و در روایت بخاری آمده است: 
َأَفْلَيْسَتنْثِْرَثاَلًثا...« »وقتی یکی از شما از خواب بیدار شد  اْسَتْيَقَظَأَحُدُكْمِمْنَمنَاِمِهَفَتَوضَّ

باید وضو گرفته و سه مرتبه عمل استنثار را انجام دهد...« ]بخاری )3295([.

8 سپس وضو می گرفت.

و دلیل آن حدیث پیشیِن ابن عباس است که وقتی پیامبر  ج تصمیم نمازخواندن 
می گرفت، به سمت مشک آویزانی می رفت و از آن وضو می گرفت.

از جمله سنت های وضو:

و در اثنای سخن از وضو، به صورت مختصر نه مفصل و کامل، سنت های وضو را بیان 
می داریم. چرا که سنت های وضو واضح و آشکار هستند اما فقط به عنوان تکمیل بحث 

سنت آن را یادآور می شویم.
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1 مسواک زدن.

از مضمضه )آب را در دهان  یا قبل  از وضو  این قبل  و 
که  است  جایی  دّومین  این  و  می باشد.  چرخاندن( 

پیش تر  اول  )جای  است.  سنت  آن  در  زدن  مسواک 
بیان شد(. پس سّنت است کسی که می خواهد وضو 
ابوهریره  س  حدیث  آن  دلیل  بزند.  مسواک  بگیرد، 
َعَلى َأْنَأُشقَّ »َلْواَل الله  ج می فرماید:  است که رسول 

ُوُضوٍء« »اگر بر اّمتم دشوار  َواِكَمَعُكلِّ تِيَلََمْرُتُهْمبِالسِّ ُأمَّ
نمی بود، آنان را دستور می دادم با هر وضو مسواک بزنند«. ]احمد 

)9928(، ابن خزیمه )140/73/1( و آن را صحیح می داند، حاکم )245/1( و بخاری به صورت معّلق با صیغه ی 

جزم در باب: سواک الرطب و الیابس للصائم[.

َلُهِسَواَكُهَوَطُهوَرُه،فَيْبَعُثُهاهللَما و به دلیل حدیث عایشه ل که گفت:»ُكنَّاُنِعدُّ
ُأَوُیَصلِّي...«»ِسواک و آب وضوی او  ج را برایش  ُكَوَیَتَوضَّ ْيِل،َفَيَتَسوَّ َشاَءَأْنَیْبَعَثُهِمَناللَّ
مهّیا می کردیم؛ خداوند متعال هروقت از شب که می خواست او را از خواب بیدار می کرد؛ 

پس مسواک می زد و  وضو گرفته و نماز می خواند...«.  ]مسلم )746([.

بسم الله گفتن:  2

»برای  اْسَماهلل«  َیْذُكرِ َلْم لَِمْن ُوُضوَء »اَل می باشد:  ابوهریره  س  مرفوع  آن حدیث  دلیل 
کسی که ]عمدًا[ بسم الله نگوید، وضویی نیست«. ]احمد )11371(، ابوداود )101( و ابن ماجه )397([.

سه بار شستِن دو کِف دست.  3

وضوی  توصیِف  در  عثمان   س  حدیث  آن  دلیل 
)عثمان س)  است:  آمده  آن  در  که  می باشد  پیامبر  ج 
آب وضو طلب نمود؛ دو کِف دستش را سه بار شست...  
سپس گفت: پیامبر  ج را دیدم که این گونه همانند من 

وضو می گیرد. ]بخاری )164( و مسلم )226([.
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4 از راست شروع کردن شستِن دست ها و پاها:

النَّبِيُّ  ج »َكــاَن می گوید:  عایشه ل  المومنین  ام  
ِه«  ِلِهَوُطُهوِرِهَوفِيَشْأنِِهُكلِّ ِلِهَوَتَرجُّ ُنفِيَتنَعُّ ُیْعِجُبُهالتََّيمُّ
»پیامبر  ج در پوشیدن کفش، شانه کردن موها، وضو 
گرفتن و همه کارهایش، شروع کردن از سمت راست را 

می پسندید«. ]بخاری )168( و مسلم )268([.

شروع کردن با مضمضه و استنشاق )آب   5

را در بینی نمودن(:
زیرا در حدیث عثمان   س در توصیف وضوی پیامبر  ج می خوانیم:  »..َفَمْضَمَض،
اٍت...«،... »سپس مضمضه و استنثار نمود و سه مرتبه  َغَسَلَوْجَهُهَثالََثَمرَّ َواْسَتنَْثَر،ُثمَّ
چهره  اش را شست...« . ]بخاری )199( و مسلم )226([. و اگر مضمضه و استنشاق را بعد از 

شستن صورت انجام داد جایز است.

مبالغه در مضمضه و استنشاق برای کسی که   6

روزه نیست. 
که  است  آمده  سمرة  س  بن  لقیط  حدیث  در 
ْلَبْيَن رسول الله  ج به او فرمود: »َأْسبِغالُوُضوَء،وَخلِّ
َصائًِما«  َتُكوَن َأْن إاِلَّ االْستِنَْشاِق فِي وَبالِْغ الَصابِِع،
»وضو را کامل کن، میان انگشتانت را خالل کن، و در 

]احمد  باشی«.  روزه دار  اینکه  مگر  کن  مبالغه  استنشاق 
)17846(، ابوداود )142([. ابن حجر می گوید: این حدیث صحیح 

شده  استنباط  رسول  ج  سخِن  این  از  مضمضه  در  مبالغه ی  و   .)15/9( اإلصابة  است، 
ْسِبغ الُوُضوَء«.

َ
است: »أ
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مضمضه و استنشاق با یک کِف )دست(.  7

به دلیل حدیث عبدالله بن زید س در توصیف وضوی 
َفاْسَتْخَرَجَها، َیَدُه »..َأْدَخَل می گوید:  که  اکرم  ج  نبی 
ذلَِك َفَفَعَل َواِحــَدٍة،  َكفِّ ِمْن َواْسَتنَْشَق َفَمْضَمَض
َثالًَثا...« »... دستش را داخل نمود، سپس خارجش 

استنشاق  و  مضمضه  )آب(  دست  یک  کف  از  و  کرد 
نمود. و این کار را سه بار تکرار کرد«. ]بخاری )192( و مسلم 

.])235(

8 در مسح سر، روش ثابت سنت است.

و آن اینکه در مسح سر باید دست ها را در جلوی 
سر قرار دهد، سپس هر دو را به پشت سرش ببرد. بعد 
هر دو دست را به همان جایی برگرداند که از آن مسح 
را آغاز کرده است. زن هم دقیقًا به همین روش عمل 

مسح  به  نیاز  است،  بلندتر  زن  گردن  از  که  مویی  کند. 
ندارد.

»َبَدَأ و دلیل آن: عبدالله بن زید   س در توضیح روش وضوی پیامبر  ج می گوید: 
ُهَماَحتَّىَرَجَعإَِلىاْلَمَكاِنالَِّذيَبَدَأِمنُْه« »)مسح  َردَّ َذَهَببِِهَماإَِلىَقَفاُه،ُثمَّ ِمَرْأِسِهُثمَّ بُِمَقدَّ
را( از جلوی سرش شروع نمود و دو دستش را به پشت سرش )تا گردن( برد. سپس آن 

دو را به همان جایی که از آن شروع کرده بود، برگرداند«. ]بخاری )185(، مسلم )235([.

9 سه بار شستن اعضا)ی وضو(: 

یکبار شستن اعضای وضو واجب است. اما بار دوم و سوم، سنت است. نباید بر سه بار افزود.

 »أنَّ می کند:  روایت  آن را  بخاری /  که  است  عباس  س  ابن  حدیث  آن:  دلیل 
ة« »پیامبر  ج یک بار یک بار وضو می گرفت«. ]بخاری )157([. ة،مرَّ النَّبيّ  جَتَوَضَأَمرَّ

َتْيِن، َمرَّ َأ َتَوضَّ النَّبِيَّ  ج  »َأنَّ که:  است  ثابت  زید  بن  عبدالله  از  بخاری  در  همچنین 
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َتْيِن« »رسول الله  ج دوبار دوبار وضو می گرفت«. ]بخاری )158([. َمرَّ
النَّبيّ  جتوضأثالثا« »نبی  و در صحیحین  از حدیث عثمان س  وارد است که:  »أنَّ
اکرم  ج سه بار سه بار وضو گرفته اند«. ]بخاری )159([. به این ترتیب، تنوع بهتر است؛ گاه 
هر عضو وضو را یک بار و گاهی دوبار و گاهی سه بار بشوید. و گاها در عدد تغییر ایجاد 
می کردند. مثاًل صورت را یک بار می شست و دست ها را  دو بار و پاها را یک بار، چنان که 
در صحیحین در حدیثی دیگر از عبدالله بن زید   س ثابت است. ]زاد المعاد )192/1([. اما 

اغلب سه بار بشوید، چرا که این روش روِش رسول الله  ج است. 

10 دعای ثابت بعد از وضو.

عمر   س می گوید: رسول الله  ج فرمودند: »َماِمنُْكْمِمْنَأَحٍدَیَتَوَضُأَفُيْبِلُغ-َأْوَفُيْسبُِغ-
َلُه ُفتَِحْت إالَّ َوَرُسوُلُه، الّلِه َعْبُد ًدا ُمحمَّ  َوَأنَّ الّلُه، إالَّ إِلَه الَ  َأنَّ َأْشَهُد َیُقوُل:  ُثمَّ اْلُوُضوَء
َأْبَواُباْلَجنَِّةالثََّمانَِيُة،َیْدُخُلِمْنَأیَِّهاَشاَء« »کسی از شما نیست که وضو بگیرد و وضویش 
دًا ُمحمَّ الَإِلَهإالَّالّلُهَوَأنَّ را کامل – یا به نحو احسن – انجام دهد و سپس بگوید: »َأْشَهُدَأنَّ
َعْبُدالّلِهَوَرُسوُلُه« مگر اینکه درهای هشتگانه ی بهشت برایش گشوده شده که از هر کدام 

بخواهد داخل می شود«. ]مسلم )234([.

یا در حدیِث مرفوِع ابوسعید   س آمده است:»منتوضأففرغمنوضوئهفقال:ُسْبَحاَنَك
ُرفَِعْت َوبَِحْمِدَك،َأْشَهُدَأْنالإَِلَهإالََّأْنَت،َأْسَتْغِفُرَكوَأُتوُبإَلْيَكَطَبَعاهللَُعَلْيَهابَِطابِع،ُثمَّ ُهمَّ اللَّ
َتْحَتاْلَعْرشَفَلْمُتْكسـرإَِلىَیْوِمالِقَياَمِة« »هرکس وضو بگیرد و پس از فراغت از وضو بگوید: 
و  پاک  تو  الها  بار  إَلْيَك: َأْسَتْغِفُرَكوَأُتوُب َأْنَت، إَِلَهإالَّ َأْنال َأْشَهُد َوبَِحْمِدَك،  ُهمَّ اللَّ ُسْبَحاَنَك
منّزهی و ستایش مخصوص توست، گواهی می دهم که معبود بر حقی جز تو نیست، از تو آمرزش 
می طلبم و به سوی تو توبه می کنم؛ خداوند متعال با ُمهری بر آن مهر می نهد، سپس به زیر عرش 
باال برده می شود و تا روز قیامت باز نمی شود«. ]نسائی در کتاب عمل الیوم و اللیلة )ص 147(، حاکم 
)752/1(، ابن حجر / سند آن را صحیح می داند، نتائج األفکار )246/1(، و می گوید: اگر مرفوعًا صحیح نباشد، 

موقوف است. و این در حدیث مشکلی ایجاد نمی کند چرا که در حکم مرفوع است. و این از موضوعاتی است که رأی 

و نظر نمی تواند در آن دخالت نماید[.
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که  دارد  وجود  عمل  چندین  آن  در  و  وتر؛  شب،  نماز  دوم:  بخش 
جزئی از راه و روش و سنت پیامبر  ج است.

1 سنت است که نماز شب در وقت افضل آن ادا شود.

 و اگر گفته شود: وقت افضِل آن چه موقع است؟

در جواب باید گفت: واضح است که وقت نماز وتر )قیام اللیل( بعد از نماز عشاء 
شروع می شود تا طلوع فجر. لذا وقت نماز وتر ما بین نماز عشاء و فجر می باشد.

ِمْن َیْفُرَغ َأْن َبْيَن فِيَما ُیَصلِّي اهللِ ج َرُسوُل »َكاَن می گوید:  که  عایشه ل  حدیث 
بَِواِحَدٍة«  َوُیوتُِر َرْكَعَتْيِن،  ُكلِّ َبْيَن ُم ُیَسلِّ َرْكَعًة، َعشـرَة إِْحَدى اْلَفْجرِ، إَِلى اْلِعَشاِء َصالَِة
»رسول الله  ج ما بین نماز عشاء تا فجر یازده رکعت می خواند. میان هر دو رکعت سالم 

می داد و یک رکعت وتر می خواند«. ]بخاری )2031(، مسلم )736(؛ متَفق علیه[
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 اما در مورد بهترین وقت نماِز شب )باید گفت( یک سوم پایانی شب 
می باشد.

نیمه ی دوم شب  نماید. یک سوم  تقسیم  به بخش هایی  را  باید شب  انسان  هدف: 
برخیزد و در آخر شب بخوابد. یعنی: در یک ششم چهارم و پنجم برخیزد و در یک ششِم 

بخش ششم بخوابد.

 »إِنَّ فرمود:  الله  ج  رسول  می گوید:  که  عمرو  ب  بن  عبدالله  حدیث  دلیل:  به 
نِْصَف َینَاَم َكاَن َداُوَد، َصالَُة الّلِه إَِلى الَِة الصَّ  َوَأَحبَّ َداُوَد، الّلِهصـياُم إَِلى الصـياِم  َأَحبَّ
نزد  َیْوًما« »محبوب ترین روزه  َوُیْفطُِر َیْوًما َیُصوُم َوَكاَن َوَینَاُمُسُدَسُه، ُثُلَثُه، َوَیُقوُم ْيِل، اللَّ
الله  أ روزه ی داود ÷ است؛ و محبوب ترین نماز نزد خداوند متعال نماز داود است 
نیمی از شب را می خوابید، یک سومش را برمی خاست و یک ششمش را می خوابید؛ و 

یک روز روزه می گرفت و یک روز  )هم( می خورد«. ]بخاری )3420( و مسلم )1159([.

 اما اگر کسی بخواهد به این سنت عمل  کند، شب را چگونه محاسبه 
نماید؟   

شب را از غروب خورشید تا طلوِع سپیده دم در نظر بگیرد و آن را تقسیم بر شش 
نماید، سه قسمت اول نیمه ی اول شب هستند؛ بعد از آن بلند شود، یعنی در یک ششِم 
چهارم و پنجم. چرا که این وقت، یک سوم )شب( محسوب می شود. سپس در یک ششِم 
آخر بخوابد. و این قسمت یک ششِم ششم است. بر همین مبنا عایشه ل می گوید: »ما
ا« »من همیشه رسول الله  ج را در سحر نزد  َحُر-أيالنَّبي ج-ِعنِْدْيإاِلَنائَِمً َأْلَفاُهالسَّ

خود در خواب می یافتم«. ]بخاری )1133(، مسلم )742([. 

و با این روش در بهترین وقت نماِز شب، قرار دارد. چنان که در حدیث عبدالله بن 
عمرو  ب که پیش تر بیان شد، آمده است.

 خالصه ی کالم: افضلیت در وقت قیام اللیل دارای سه مرتبه است:
مرتبه ی اول: اینکه نیمی از شب را بخوابد، سپس در یک سوم شب برخاسته و بعد 

از آن یک ششِم شب را می خوابد. چنانکه توضیح آن پیش تر گذشت.
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و دلیل آن: حدیث عبدالله بن عمرو  ب است که کمی پیش تر بیان شد.

مرتبه ی دوم: اینکه در یک سوم آخر شب بر می خیزد.

دلیل آن: حدیث ابوهریره  س که رسول الله  ج فرموده اند: »َینِْزُلَربُّنَاَتَباَرَكَوَتَعاَلى
ْيِلالِخُر،َفَيُقوُل:َمْنَیْدُعونِيَفَأْسَتِجيَبَلُه، ْنَياِحيَنَیْبَقىُثُلُثاللَّ َماِءالدُّ َلْيَلٍةإَِلىالسَّ ُكلَّ
آخر شب  یک سوم  که  هنگامی  َلُه« »هرشب  َفَأْغِفُر َیْسَتْغِفُرنِي َوَمْن َفُأْعطَِيُه َیْسَأُلنِي َوَمْن
باقی می ماند، پروردگارمان تبارک و تعالی به آسمان دنیا فرود می آید و می فرماید: چه 
کسی مرا می خواند تا پاسخش دهم، چه کسی از من می طلبد تا به او بدهم؛ و کیست 
که از من آمرزش بخواهد تا او را بیامرزم«. ]بخاری )1145(، مسلم )758([ همچنین حدیِث 

جابر س که خواهد آمد.

اما اگر ترس آن داشت که مبادا آخر شب برنخیزد، ابتدای شب نماز بخواند. یا در هر 
بخش از شب که برایش میّسر شد. و این مرتبه ی سوم است.

مرحله ی سوم: اینکه اوِل شب نماز بخواند. یا هر بخش از شب که برایش میّسر شد..

دلیل: حدیث جابر  س که می گوید: رسول الله  ج فرمودند:  »َمْنَخاَفَأْنالََیُقوَم
ْيِل َصالََةآِخرِاللَّ ْيل،َفإِنَّ َلُهَوَمْنَطِمَعَأْنَیُقوَمآِخَرُهَفْلُيوتِْرآِخَراللَّ ِمْنآِخرِاللْيِلَفْلُيوتِْرَأوَّ
َمْشُهوَدٌة،َوَذلَِكَأَفَضُل« »کسی که می ترسد آخر شب برنخیزد، باید اوِل شب وتر بخواند. 
و کسی که امیدوار است آخر شب بلند می شود، آخر شب نماز بخواند. چرا که نماز آخر 

شب محل حضور )فرشتگان( است و این، بهتر است«. ]مسلم )755([.

می گوید:  که  می شود  همین حمل  بر  هم  ابوذر   س  به  الله  ج  رسول  وصّیت  همچنین 
»َأْوَصانِيَخِليِليبَِثاَلٍث« »دوست صمیمی ام مرا به سه چیز وصیت نمود« و یکی از آن سه را 
این ذکر می کند که: »َوَأْنُأوتَِرَقْبَلَأْنَأَناَم« »قبل از اینکه بخوابم وتر بخوانم«. ]نسائی در سنن 
کبری )2712( و آلبانی آن را صحیح دانسته است. )سلسله احادیث صحیحه 2166(. و ابودرداء )احمد 27481(،  

آلبانی در )ابو داود  با تصحیح  ابو داود 1433(،  آلبانی آن را صحیح خوانده است. )صحیح  ابو داود )1433( و 

)177/5( و ابوهریره  س در روایت مسلم )737([. 
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2 سنت است که با یازده رکعت شب زنده داری کند.

و این کامل تر است. بنا بر حدیث عایشه ل که می گوید:»َماَكاَنَرُسوُلاهللِ ج
َیِزیُدفِيَرَمَضاَن،َوالَفِيَغْيرِِه،َعَلىإِْحَدىَعشـرَةَرْكَعًة« »رسول الله  ج در رمضان و غیر 

رمضان بر یازده رکعت نمی افزودند«. ]بخاری )1147( و مسلم )738([

و از ام المومنین عایشه در کتاب صحیح مسلم روایت است که رسول الله  ج سیزده 
رکعت خواندند. 

یازده رکعت  الله  ج وتر را  از باب تنوع بوده است، ولی غالبًا رسول  این  روش ها  و 
می خواندند، و گاهًا سیزده رکعت وتر می خوانده است. و این گونه میان احادیث وارده، 

جمع می نماییم.

3 سنت است که نماز شب را با دو رکعِت کوتاه آغاز نماید.

َي، ْيِللُِيَصلِّ به دلیل حدیث عایشه ل که می گوید: »َكاَنَرُسوُلاهلل  جإَِذاَقاَمِمَناللَّ
اْفَتَتَحَصالََتُهبَِرْكَعَتْيِنَخِفيَفَتْيِن« »وقتی رسول الله  ج برای نماز شب برمی خاست، نمازش 

را با دو رکعت کوتاه شروع می کرد«. ]مسلم )767([.

دعاهای  شب،  نماِز  در  است  سنت   4

را  شب  نماز  در  شده  وارد  استفتاِح 
بخواند. از جمله:

وارد  عایشه ل  از  مسلم  حدیث  در  أ 
است که می گوید: وقتی )پیامبر  ج( برای نماز شب 
می نمود:  آغاز  دعا  این  با  را  نمازش  برمی خاست 
َفاطَِر َوإِسـرافِيَل، َوِميَكائِيَل َجْبَرائِيَل  َربَّ  ُهمَّ »اللَّ

َهاَدِة،َأْنَتَتْحُكُمَبْيَنِعَباِدَكفِيَماَكاُنوافِيِهَیْخَتِلُفوَن، َماَواِتَوالَْرِض،َعالَِماْلَغْيِبَوالشَّ السَّ
بِإِْذنَِكإِنََّكَتْهِديَمْنَتَشاُءإَِلىصـراٍطُمْسَتِقيم« »بارالها،  اْهِدنِيلَِمااْخُتِلَففِيِهِمَناْلَحقِّ
تو  آشکار،  و  دانای غیب  زمین،  و  آسمان ها  آفریدگار  اسرافیل،  و  پروردگار جبرائیل  ای 
اراده ی خود در آنچه از حق  با  میان بندگانت در آنچه اختالف داشتند حکم می کنی، 
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اختالف شده است ما را رهنمون باش، قطعًا تو هرکس را بخواهی به راه راست راهنمایی 
می کنی«. ]مسلم )770([

نماز  پیامبر  ج  چون  می گوید:  که  است  روایت  عباس  س  ابن  از  صحیحین  در  ب 

اْلَحْمُد َوَلَك َواْلَْرِض، َمَواِت السَّ ُنوُر َأْنَت اْلَحْمُد َلَك  ُهمَّ »اللَّ می فرمود:  می خواند،  تهجد 
َأْنَت ، فِيِهنَّ َوَمْن َواْلَْرِض َمَواِت السَّ  َربُّ َأْنَت اْلَحْمُد َوَلَك َواْلَْرِض، َمَواِت السَّ َقيُِّم َأْنَت
َوالنَّبِيُّوَن ، َحقٌّ َوالنَّاُر ، َحقٌّ َواْلَجنَُّة ، اْلَحقُّ َولَِقاُؤَك ، اْلَحقُّ َوَقْوُلَك ، اْلَحقُّ َوَوْعُدَك ، اْلَحقُّ
َوبَِك َأَنْبُت، َوإَِلْيَك ْلُت، َتَوكَّ َوَعَلْيَك آَمنُْت، َوبَِك َأْسَلْمُت، َلَك  ُهمَّ اللَّ ، َحقٌّ اَعُة َوالسَّ ، َحقٌّ
َأْنَت َأْعَلنُْت َوَما َأسـرْرُت َوَما ْرُت َأخَّ َوَما ْمُت، َقدَّ َما لِي َفاْغِفْر َحاَكْمُت، َوإَِلْيَك َخاَصْمُت،
َأْنَت« »بار الها! ستایش برای توست، تو نور آسمان ها و زمین هستی. ستایش  إَِلِهياَلإَِلَهإاِلَّ
آفریدگار  تو  آِن توست؛  از  برپا دارنده ی آسمان ها و زمین هستی. ستایش  تو  برای توست؛ 
آسمان ها و زمین و هر آنچه در آن هاست می باشی. تو حّقی. وعده ی تو حّق است. سخن تو 
حق است. دیداِر تو حق است. بهشت حق است. و جهنم حّق است. پیامبران حق هستند. 
قیامت حق است. الهی! به تو تسلیم شدم. به تو ایمان آوردم. بر تو توکل کردم. به سویت 
بازگشتم. به کمک تو )با دشمنت( درگیر شدم. قضاوت را به سوی تو آوردم. برایم بیامرز 
آنچه را پیش فرستادم و آنچه را بعدًا انجام دادم. و آنچه را پنهانی و آشکارا مرتکب شدم. 

تو معبود من هستی. معبود بر حقی جز تو نیست«. ]بخاری )7499( و مسلم )768([

5 سنت است که قیام نماز، رکوع و سجده ی آن طوالنی گردد. و تمام 

ارکان عملی نماز تقریبًا به هم نزدیک باشد.

6 سنت های ثابت در مورد قرائت )پیامبر  ج( را انجام دهد. از جمله:

أ باید ساده و روان بخواند؛ یعنی نباید با شتاب و تکلف بخواند.

آیات را با مکث کردن جدا از هم بخواند. یعنی دو یا سه آیه را به هم متصل  ب 

نکند، بلکه پایان هر آیه توقف نماید.

وقتی به آیه ی تسبیح می رسد تسبیح بگوید و چون به آیه ی طلب و درخواست  ج 

رسید، طلب نماید و چون به آیه ی پناه بردن رسید، پناه جوید.



سنت هايى كه زمانى مشخص دارند
جر

ز ف
ل ا

قب
ى 

ها
ت 

سن

39

دلیل آنچه گفته شد: حدیث حذیفه   س است که می گوید: »شبی با پیامبر  ج نماز 
گزاردم، پس سوره بقره را شروع نمود. گفتم: پس از خواندن صد آیه توقف می کند )اما( 
ادامه داد؛ گفتم: بقره را در یک رکعت می خواند؛ )بازهم( ادامه داد. گفتم بعد از اتمامش 
رکوع می کند؛ سپس نساء را شروع کرد و آن را هم خواند؛ سپس آل عمران را شروع 
کرده و آن را هم خواند. روان و آهسته می خواند. اگر بر آیه ای می گذشت که در آن تسبیح 
بود، تسبیح می گفت و چون به آیه ی دعا می رسید، دعا می کرد. و اگر به آیه ی پناه جستن 
می رسید، پناه می جست. سپس رکوع کرده و می فرمود: »ُسْبَحاَنَربَِّياْلَعظِيِم«؛ رکوعش 
و  برخاست  سپس  َحِمَدُه«؛  لَِمْن اهلل »َسمَع می فرمود:  سپس  بود.  قرائتش  همانند  هم 
تقریبًا به اندازه ی رکوع، ایستاد. سپس سجده کرد و فرمود: »ُسْبَحاَنَربَِّيالَْعَلى«؛ )مدت 

زمان( سجده اش هم نزدیک به قیامش بود«. ]مسلم )772([

امام احمد  / در مسندش از ام سلمه  ل روایت نموده که چون از ایشان در مورد 
قرائت رسول الله  ج سؤال شد،  گفت: »قرائش را در پایان هر آیه قطع می کرد. )آیه آیه تالوت 
ِ َرِبّ الَْعالَِمنَي 2 الَرّْحَِن الَرِّحيِم 3 َمالِِك  ِ الَرّْحَِن الَرِّحيِم 1 اْلَْمُد لِلَّ می کرد(. ﴿بِْسِم الَلّ
يِن 4﴾«. ]احمد )26583( و دار قطنی )118(. سندش صحیح است و راویانش همگی ثقه )مورد  يَوِْم ادِلّ

اعتماد( هستند. نووی  / هم آن را صحیح می داند )المجموع: 333/3([

7 سنت است بعد از هر دو رکعت، سالم دهد.

و  برخاست  مــردی  می گوید:  عمر   س  ابن 
است؟  چگونه  شب  نماز  الله  ج!  رسول  ای  گفت: 
َفإَِذا َمْثنَى، َمْثنَى، ْيِل اللَّ »َصالَُة فرمودند:   پیامبر  ج 

بَِواِحَدٍة« »نماز شب دو رکعت  َفَأْوتِْر ْبَح الصُّ ِخْفَت
دو رکعت است. و چون ترسیدی که صبح شود، یک 

رکعت وتر بخوان«. ]بخاری )990( و مسلم )749([. 

و منظور از )دو رکعت دو رکعت( یعنی: چون 
پشت  رکعت  چهار  و  دهد  سالم  خواند،  رکعت  دو 

سرهم نخواند.
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8 سنت است در سه رکعت آخر سوره های معّینی قرائت شود:

َها الَْكفُِروَن﴾ و  يُّ
َ
﴾، در رکعت دوم:﴿قُْل يَا أ

ْعَ
َ
در رکعت اول ﴿َسّبِِح اْسَم َرّبَِك اْل

َحٌد﴾ می خواند.
َ
ُ أ در رکعت سوم: ﴿قُْل ُهَو اللَّ

 ﴾
ْعَ

َ
دلیل آن: ابی بن کعب   س می گوید: پیامبر  ج با سوره های ﴿َسّبِِح اْسَم َرّبَِك اْل

نسائی  ]ابوداود )1423(،  وتر می خواند.  َحٌد﴾  
َ
أ  ُ اللَّ ُهَو  ﴿قُْل  و  الَْكفُِروَن﴾  َها  يُّ

َ
أ يَا  ﴿قُْل  و 

)1733(، ابن ماجه )1171( و نووی آن را در )الخالصة 556/1( و آلبانی در )نسائی 273/1( صحیح می داند[.

9 سنت است گهگاهی در وترش قنوت بخواند: 

منظور از قنوت در اینجا، دعاست. و این 
را  اخالص  سوره ی  که  سوم  رکعت  در  عمل 
می خواند صورت می گیرد و گاهی قنوت خواندن 
و گاهی ترک آن در وتر، سنت است. چنانکه این امر 
از صحابه ثابت است. شیخ اإلسالم ابن تیمیه / 
این دیدگاه را برگزیده اند. و بهتر این است که ترک 

آن بیشتر باشد.

 سؤال: آیا در رکوع دست ها بلند می شود؟
علما  جمهور  دیدگاه  این  و  می کند.  بلند  را  دستانش  بله  که:  است  این  صحیح 
می باشد. زیرا در روایت بیهقی از عمر   س به اثبات رسیده است. و بیهقی آن را صحیح 
دانسته است. بیهقی / می گوید: تعدادی از صحابه ش دستان شان را در قنوت بلند 

می کردند. ]السنن الکبری )211/2([«.

 سؤال: قنوت وتر با چه چیز آغاز شود؟

قول راجح این است که ]و الله أعلم[: با حمد و ثنای الله تبارک و تعالی آغاز کند 
و سپس بر رسول الله  ج درود فرستد؛ سپس دعا کند. چرا که این روش به استجابت 

نزدیک تر است. 

دليلآن:حدیث فضالة بن عبید  س است که می گوید: پیامبر  ج شنید که شخصی 
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 در نمازش دعا کرد و بر رسول الله  ج درود نفرستاد؛ پیامبر  ج فرمود: »َعِجَلَهَذاُثمَّ
َعَلى  لُيَصلِّ  ُثمَّ َعَلْيِه، َوالثَّنَاِء اهلل، بَِتْحِميِد َفْلَيْبَدْأ َأَحُدُكْم َصلَّى إَِذا ولَِغْيرِِه: َلُه فقاَل َدَعاُه،
لَيْدُعَبْعُدماَشاَء« »این مرد )در نماز( شتاب کرد. سپس او را صدا کرد و خطاب  ،ُثمَّ النبيِّ
به او و دیگران فرمود: هرگاه یکی از شما )قصد( نماز کرد، با حمد و ستایش اللهـ آغاز 
]ترمذی  دعا کند«.  بفرستد؛ سپس هر چه خواست  الله  ج درود  بر رسول  کند؛ سپس 

)3477( و گفته است: این حدیث حسن صحیح است[

ابن قیم / می گوید: در دعا مستحب است که هرکس قبل از بیان خواسته اش، دعا 
را با حمد و ثنای الله  أ شروع کند سپس نیازش را بخواهد. چنان که در حدیث فضالة 

بن عبید آمد. ]الوابل الصیب )ص: 110([.

 سؤال: آیا بعد از دعای قنوت دست ها به صورت کشیده می شود؟ 

قولصحيح:این است که دست به صورت کشیدن بعد از دعا سنت نیست. چرا که 
در این مورد دلیل صحیحی وارد نشده است.  

از امام مالک  / در مورد کسی که در هنگام دعا دست را به صورت می کشد، سؤال 
شد؛ پس این عمل را انکار کرد و گفت: نمی دانم )دلیلی ندیدم که آن سنت باشد(. ]کتاِب 

الوتر، نوشته ی مروزی )ص 236([. 

شیخ االسالم / می گوید: اما در این مورد که ) نمازگزار( دستانش را )در پایان دعا( به 
صورت بکشد، یک یا دو حدیث آمده است که با آنها حجت اقامه نمی شود. ]الفتاوی )519/22([.

10 دعا در یک سوم آخر شب:

از سنت هایی که در آخر شب بر )انجام( آن تأکید 
شده است، دعا می باشد. البته اگر در قنوت آخر شب 
دعا کرد، کافی است. ولی اگر دعا نکرده است، یکی 
از سنت ها این است که در این وقت دعا نماید. چرا 
که این وقتی است که به اجابت دعا در آن تأکید شده 
است. در این وقت الله أ آن گونه که الیق اوست، به 
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آسمان دنیا فرود می آید. در صحیحین از ابوهریره  س روایت است که رسول الله  ج فرموده 
ْيِلاْلِخُر،َیُقوُل: ْنَياِحيَنَیْبَقىُثُلُثاللَّ َماِءالدُّ َلْيَلٍةإَِلىالسَّ است: »َینِْزُلَربُّنَاَتَباَرَكَوَتَعاَلىُكلَّ
َمْنَیْدُعونِيَفَأْسَتِجيَبَلُه،َمْنَیْسأَُلنِيَفُأْعطَِيُهَمْنَیْسَتْغِفُرنِيَفَأْغِفَرَلُه« »پروردگارمان تبارک و 
تعالی هرشب در یک  سوم باقی مانده  شب به آسمان دنیا فرود می آید و می فرماید: چه کسی 
مرا می خواند تا دعایش را اجابت کنم. چه کسی از من می طلبد تا به او بدهم. و کیست از 

من آمرزش بخواهد تا او را بیامرزم«. ]بخاری )1145( و مسلم )758([

11 سنت است بعد از سالم دادن از وتر سه بار بگوید: )سبحان الملك 

با  بار سوم  در  و  مقدس(  بسیار  پادشاه  است  منزه  و  پاک  القدوس: 
صدای بلندتر بگوید.

وتر  در  الله  ج  »رسول  می گوید:  که  است  بن کعب   س  ابی  اینكار: حدیث  دليل
َحٌد﴾ 

َ
ُ أ َها الَْكفُِروَن﴾ و ﴿قُْل ُهَو اللَّ يُّ

َ
﴾ و ﴿قُْل يَا أ

ْعَ
َ
سوره های: ﴿َسّبِِح اْسَم َرّبَِك اْل

وِس««. ]نسائی )1702([  را می خواند. وقتی سالم می داد، می فرمود: »ُسْبَحاَناْلَمِلِكاْلُقدُّ
چنان که پیش تر گذشت نووی و آلبانی رحمهما  الله این حدیث را صحیح دانسته اند. و 
وِسَصْوَتُه در حدیث عبدالرحمان بن ابزی س آمده است: »َوَیْرَفُعبُِسْبَحاَناْلَمِلِكاْلُقدُّ
بِالثَّالَِثِة« »در بار سوم که سبحان الملک القدوس می گوید صدایش را بلند می کند«. ]احمد 

)15354(. نسائی )1734( و آلبانی در تحقیق مشکاة المصابیح )398/1( آن را صحیح می داند[

12 سنت است که خانواده اش را برای قیام اللیل بیدار کند:

برای مرد سنت است که خانواده اش را برای نماز شب بیدار کند. همچنین برای زن 
هم سنت است که چون برای نماز شب برخاست، همسر و سایر افراد خانواده اش را بیدار 

نماید. و این کار از باِب همکاری بر انجاِم کار خیر است.

ِمَن َصالََتُه ُیَصلِّي النَّبِيُّ  ج »َكــاَن می گوید:  که  است  عایشه ل  حدیث  دليل: 
َفَأْوَتْرُت« »پیامبر  ج  َأْیَقَظنِي َأَراَدَأْنُیوتَِر َبْينَُهَوَبْيَناْلِقْبَلِة،َفإَِذا َها،َوَأَناُمْعَترَِضٌة ْيِلُكلِّ اللَّ
تمام نمازش را در طوِل شب می خواند و من میان او و قبله دراز کشیده بودم. و وقتی 

می خواست وتر بخواند مرا بیدار می کرد و وتر می خواندم«. ]بخاری )512( و مسلم )512([

»ُسْبَحاَن فرمود:  و  شده  بیدار  خواب  از  پیامبر  ج  می گوید:  سلمه  ل  ام  و 
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اْلُحَجرِ؟ َصــَواِحــَب ُیوِقُظ َمــْن اْلِفَتِن، ِمــْن ُأْنـــِزَل َوَمـــاَذا اْلــَخــَزائِــِن، ِمــْن ُأْنـــِزَل ــاَذا َم اهللِ
ْنَياَعاِرَیٌةفِياْلِخَرِة« »پاک و منزه است  َكاسـيٍةفِيالدُّ يَن،ُربَّ -ُیرِیُدبِِهَأْزَواَجُه-َحتَّىُیَصلِّ
اندازه فتنه ها و آزمایش ها که نازل  الله  أ چه گنجینه هایی که نازل شده است. و چه 
شده است. صاحبان حجره ها را چه کسی بیدار می کند. – منظور وی    ج همسرانش بود – تا 
نماز بخوانند. چه بسیارند آنان که در دنیا پوشیده اند و در آخرت عریانند«. ]بخاری )6218([

13 سنت است که شب زنده دار راحت ترین حالت را برای خود برگزیند تا 

بر خشوعش تأثیر نگذارد.
- بنابراین چون خسته و سست شد نشسته نماز گزاَرد. به دلیل حدیث انس   س که 
می گوید: »َدَخَلَرُسوُلاهللِ جاْلَمْسِجَد،َوَحْبٌلَمْمُدوٌدَبْيَنَساِرَیَتْيِنَفَقاَل:»َماهَذا؟«َقاُلوا:
َأَحُدُكْمَنَشاَطُه،َفإَِذا لَِزْینََبُتَصلِّي،َفإَِذاَكِسَلْتَأْوَفَتَرْتَأْمَسَكْتبِِه،َفَقاَل:»ُحلُّوُه،لُِيَصلِّ
َكَسَلَأْوَفَتَرَفْلَيْقُعْد« »پیامبر  ج وارد مسجد شد و طنابی میان دو ستون بسته شده بود. 
فرمود:  این چیست؟  گفتند: ماِل زینب است؛ وقتی کسل یا سست می شود، آن را می گیرد. 
فرمود: بازش کنید. هر کدام از شما باید با نشاط نماز بخواند؛ وقتی کسل و بی حال شد، باید 

که بنشیند«. ]بخاری )1150( و مسلم )784([
- و چون او را ُچرت گرفت، بخوابد؛ تا با نشاط از خواب برخیزد و بعد از آن نماز 
َأَحُدُكْمفِي َنَعَس »إَِذا الله  ج فرمودند:  به دلیل حدیث عایشه ل که رسول  بخواند. 
َیْذَهُب ُه َلَعلَّ َناِعٌس؛ َوُهَو َصلَّى إَِذا َأَحَدُكْم  َفإِنَّ النَّْوُم. َعنُْه َیْذَهَب َحتَّى َفْلَيْرُقْد الَِة، الصَّ
َنْفَسُه«. وقتی یکی از شما در نماز ُچرت زد، باید بخوابد تا خوابش زایل  َیْسَتْغِفُرَفَيُسبَّ
شود؛ زیرا وقتی یکی از شما نماز می گزارد و ُچرت می زند، چه بسا به جای استغفار علیه 

خود بددعایی  کند. ]بخاری )212( و مسلم )786([
همچنین اگر به هنگام تالوت قرآن در شب )در نماز( به او  چرت یا حالتی مانند 
که  ابوهریره  س  حدیث  دلیل  به  بگیرد.  نیرو  تا  بخوابد  که  است  سنت  داد،  دست  آن 
َفَلْم لَِسانِِه، َعَلى اْلُقْرآُن َفاْسَتْعَجَم ْيِل، اللَّ ِمَن َأَحُدُكْم َقاَم »إَِذا فرموده اند:  الله  ج  رسول 
َیْدِرَماَیُقوُل،َفْلَيْضَطِجْع« »وقتی یکی از شما شب هنگام )برای نماز( برخاست و )بخاطر 
چه  که  نمی فهمید  و  بود  دشوار  زبانش  بر  قرآن  خواندِن(  خواب آلودگی  و  ُچرت زدن 

می گوید، باید بخوابد«. ]مسلم )787([
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14 سنت است هرکس نماز شب وی )وتر( فوت شد، آن را در روز به صورت 

تعداد رکعات زوج بخواند:
بیماری  یا  ماندن  دلیل خواب  به  اما  بخواند،  وتر  رکعت  داشت سه  عادت  اگر  پس 
نتوانست وتر را بخواند، در روز چهار رکعت بخواند. و اگر عادت داشت پنج رکعت بخواند 
و در اثر خواب ماندن یا بیماری وتر نخواند، در روز آن را شش رکعت بخواند. و به همین 
منوال. چرا که عملکرد پیامبر  ج چنین بوده است. رسول خدا عادت داشت یازده رکعت 
ِقَياِم َعْن َوَجٌع َأْو َنْوٌم َغَلَبُه إَِذا »َوَكاَن او  ج می گفت:  وتر بخواند؛ عایشه ل در مورد 
ْيِلَصلَّىمنالنََّهاِرثِنَْتْيَعشـرَةَرْكَعًة« »چون خواب یا درد )بیماری( بر رسول خدا   ج  اللَّ
غلبه می کرد و ایشان را از خواندن وتر بازمی داشت، )به جای آن( در روز، دوازده رکعت 

می خواند«. ]مسلم )746([
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دوم: وقت سپیده َدم

در این مورد اعمالی وجود دارد که از راه و روِش رسول الله  ج است:

اذان؛ و در آن چندین سنت وجود دارد:

تبعّیت از مؤذن:  1

سنت است کسی که اذان را می شنود، همانند آنچه مؤذن می گوید، بگوید. به جز در 
حّی علی الصالة و حّی علی الفالح. )که بعد از آن  دو( بگوید: »الحولوالقوةإالباهلل«.
به دلیل حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص ب که شنید رسول الله  ج می  فرماید: »إَِذا
َنَفُقوُلواِمْثَلَماَیُقوُل...« »وقتی )صدای( مؤذن را شنیدید، همانند آنچه  َسِمْعُتُماْلُمَؤذِّ

می گوید، بگویید...«. ]مسلم )384([

ُن: و حدیث عمر بن خطاب  س که می گوید: رسول الله  ج فرمودند:»إَِذاَقاَلاْلُمَؤذِّ
َقاَل:َأْشَهُدَأْنالَإِلَهإاِلَّالّلُه.َقاَل: الّلُهَأْكَبُرالّلُهَأْكَبُر.َفَقاَلَأَحُدُكْم:الّلُهَأْكَبُراهللَأْكَبُر.ُثمَّ
ًداَرُسوُل ُمَحمَّ ًداَرُسوُلالّلِه.َقاَل:َأْشَهُدَأنَّ ُمَحمَّ َقاَل:َأْشَهُدَأنَّ َأْشَهُدَأْنالَإِلَهإاِلَّاهلل.ُثمَّ
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َعَلىاْلَفالَِح.َقاَل: َقاَل:َحيَّ َةإاِلَّباهلل.ُثمَّ الَِة.َقاَل:الََحْوَلَوالَُقوَّ َعَلىالصَّ َقاَل:َحيَّ الّلِه.ُثمَّ
َقاَل:الَإِلَهإاِلَّ َقاَل:اهللَأْكَبُراهللَأْكَبُر.َقاَل:اهللَأْكَبُراهللَأْكَبُر.ُثمَّ َةإاِلَّباهلل.ُثمَّ الََحْوَلَوالَُقوَّ
اهلل.َقاَل:الَإِلَهإاِلَّاهلل،ِمْنَقْلبِِهَدَخَلاْلَجنََّة« »وقتی مؤذن گفت:الّلُهَأْكَبُرالّلُهَأْكَبُر، یکی از 
شما از )عمق( دلش بگوید: الّلُهَأْكَبُرالّلُهَأْكَبُر، و چون مؤذن گفت:َأْشَهُدَأْنالَإِلَهإاِلَّالّلُه، 
دًاَرُسوُلالّلِه، او نیز  ُمَحمَّ او هم بگوید:َأْشَهُدَأْنالَإِلَهإاِلَّالّلُه. چون مؤذن بگوید:َأْشَهُدَأنَّ
الَِة، او بگوید:الََحْوَل َعَلىالصَّ دًاَرُسوُلالّلِه. چون مؤذن بگوید: َحيَّ ُمَحمَّ بگوید: َأْشَهُدَأنَّ
َةإاِلَّباهلل.  َعَلىاْلَفالَِح، او بگوید: الََحْوَلَوالَُقوَّ َةإاِلَّباهلل. چون مؤذن بگوید: َحيَّ َوالَُقوَّ
و چون مؤذن بگوید:اهللَأْكَبُراهللَأْكَبُر، او )هم( بگوید:اهللَأْكَبُراهللَأْكَبُر.و در پایان چون 

مؤذن گفت:الَإِلَهإاِلَّاهلل، او هم بگوید:الَإِلَهإاِلَّاهلل، وارد بهشت می شود«. ]مسلم )385([

- و هنگامی که مؤذن در اذان صبح »الصالةخيرمنالنوم« می گوید، کسی که اذان 
را می شنود همانند مؤذن بگوید: »الصالةخيرمنالنوم«. 

2 گفتن این ذکر بعد از شهادتین: 

سنت است بعد از اینکه مؤذن برای بار دوم گفت: أشهد أن محمدًا رسول الله، کلماتی 
را بگوید که در حدیث سعد   س از رسول الله  ج وارد شده است و آن اینکه:  »َمْنَقاَلِحيَن
ًداَعْبُدُهَوَرُسوُلُه،َرضـيُت ُمَحمَّ َن:َأْشَهُدَأْنالَإِلَهإاِلَّاهللَوْحَدُهالَشـریَكَلُه،َوَأنَّ َیْسَمُعاْلُمَؤذِّ
ٍدَرُسواًل،َوبِاإِلْسالَِمِدینًا،ُغِفَرَلُهَذْنُبُه«»)اگر( کسی که )صدای( مؤذن را  بِاهللَربًّا،َوبُِمَحمَّ
دًاَعْبُدُهَوَرُسوُلُه،َرِضيُت ُمَحمَّ إِلَهإاِلَّاهللَوْحَدُهالََشرِیَكَلُه،َوَأنَّ شنید بگوید:َأْشَهُدَأْنالَ
ٍدَرُسوالًَوبِاإِلْسالَِمِدینًا: گواهی می دهم که معبود )بر حقی( جز الله یکتای  بِاهللَربًَّاَوبُِمَحمَّ
بی شریک وجود ندارد و اینکه محمد بنده و فرستاده ی اوست؛ راضی شدم که پروردگارم 

الله باشد و محمد پیامبرم و اسالم دینم باشد، گناهانش آمرزیده می شود«. ]مسلم )386([

3 درود فرستادن بر رسول الله  ج بعد از اذان:

»إَِذا فرمودند:  الله  ج  رسول  که  است  عمرو  ب  بن  عبدالله  حدیث  آن  دلیل  و 
َصالًَةَصلَّىاهللَعَلْيِه ُهَمْنَصلَّىَعَليَّ ،َفإِنَّ َصلُّواَعَليَّ َنَفُقوُلواِمْثَلَماَیُقوُل،ُثمَّ َسِمْعُتُماْلُمَؤذِّ
َتنَْبِغيإاِلَّلَِعْبٍدِمْنِعَباِداهلل، َهاَمنِْزَلٌةفِياْلَجنَِّةالَ َسُلوااهلللِياْلَوسـيَلَة،َفإِنَّ بَِهاَعشـًرا،ُثمَّ
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َفاَعُة« »وقتی )صدای( مؤذن  َوَأْرُجوَأْنَأُكوَنَأَناُهَو،َفَمْنَسَأَللَِياْلَوسـيَلَةَحلَّْتلهالشَّ
را شنیدید مچون کلمات مؤذن بگویید، سپس بر من درود بفرستید؛ چرا که هرکس بر 
من یک درود بفرستد الله  أ در برابر آن بر او ده رحمت می فرستد؛ سپس از خداوند 
برای من وسیله را بخواهید که آن منزلتی است در بهشت و جز برای بنده ای از بندگان 
الله سزاوار نیست. و امیدوارم آن  )بنده( من باشم. و کسی که وسیله را برایم بخواهد، 

شفاعتم برایش حالل می شود«. ]مسلم )384([. 

آل وعلى محمد على  صلِّ »اللهم است:  ابراهيمی درود درود، انــواع بهترین و
محمد،كماصليتعلىإبراهيم...«. تا آخر.

4 دلیل دعای بعد از اذان:

به دلیل حدیث جابر  س که می گوید: رسول الله  ج فرمودند:  »َمْنَقاَلِحيَنَیْسَمُع
َواْلَفضـيَلَة، اْلَوسـيَلَة ًدا ُمَحمَّ آِت اْلَقائَِمِة، اَلِة َوالصَّ ِة، التَّامَّ ْعَوِة الدَّ َهِذِه  َربَّ  ُهمَّ اللَّ النَِّداَء:
َواْبَعْثُهَمَقاًماَمْحُموًداالَِّذيَوَعْدَتُه،َحلَّْتَلُهَشَفاَعتِيَیْوَماْلِقَياَمِة« »هرکس پس از شنیدن 
اذان این دعا را بخواند: بار الها! ای پروردگار این دعای کامل و نماز برپاداشته شده، به 
محمد  ج وسیله و فضیلت بده و او را مقام ستایش شده ای که وعده دادی عطا فرما« در 

روز قیامت شفاعتم برایش حالل می گردد«.  ]بخاری )614([.

5 دعای بعد از اذان: 

که  عمرو  ب  بن  عبدالله  حدیث  دلیل  به 
شخصی گفت: ای رسول الله  ج مؤذن ها از ما پیشی 
گرفتند )و به درجات برتری دست یافتند(. رسول 
َفَسْل اْنَتَهْيَت فإَِذا َیُقوُلوَن َكَما »ُقْل فرمود:  الله  ج 
ُتْعَطُه« »هرچه آنان می گویند تو نیز بگو. و چون از 
الله أ( بخواه  گفتن کلمات اذان فارغ شدی )از 
آن را  حجر /  ابن  و   )524( ]ابوداود  می شوی«.  داده 
)صحیح  در  آلبانی  و   )367/1( األفکار  نتائج  می داند؛  حسن 

الکلم الطیب ص 73([
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و دلیل دیگر حدیث انس س است که پیامبر  ج فرمودند: »الُدَعاُءَبْيَنالََذاِنَواإلَقاَمِة
آن را صحیح  ابن خزیمه  و  ]نسائی )9895(  نمی شود«.  رد  اقامه  و  اذان  میان  ُیَرّد« »دعای  ال

دانسته است )425/221/1([

6 سنت صبح؛ و آن دارای چندین سنت است:

سنت صبح اولین سنت از سنت های رواتبی است که بنده در روز انجام می دهد. و در 
آن چند سنت وجود دارد. قبل از بیان آن، باید نکاتی در خصوص سنن رواتب بیان شود. 
سنِت راتبه عبارت است از سنت همیشگی که همراه فرایض است و دوازده رکعت می باشد.

از ام حبیبه ل روایت است که شنیدم رسول الله  ج می فرماید:  »َمْنَصلَّىاْثنََتْي
اْلَجنَِّة« »هرکس در هر شبانه روز دوازده  َبْيٌتفِي  بِِهنَّ َلُه ُبنَِي َوَلْيَلٍة، َیْوٍم َرْكَعًةفِي َعشـرَة
رکعت نماز بخواند، در برابر آن خانه ای در بهشت برای او بنا می گردد«. ]مسلم )728([ و در 
روایت ترمذی عالوه بر این آمده است: »َأْرَبًعاَقْبَلالظُّْهرِ،َوَرْكَعَتْيِنَبْعَدَها،َوَرْكَعَتْيِنَبْعَد
اْلَمْغرِِب،َوَرْكَعَتْيِنَبْعَداْلِعَشاِء،َوَرْكَعَتْيِنَقْبَلَصاَلِةاْلَفْجرِ« »چهار رکعت قبل از ظهر، دو 
رکعت بعد از آن، دو رکعت بعد از مغرب، دو رکعت بعد از عشاء و دو رکعت قبل از نماز 

صبح«. ]ترمذی )415( و گفته است این روایت »َحَسٌن َصحیٌح« است[

بهترآناستكهسنتهایرواتبدرخانهخواندهشوند:
فِي النَّاُس َأیَُّها »َفَصلُّوا فرمودند:  پیامبر  ج  که  است  روایت  ثابت  س  بن  زید  از 
اَلَةاْلَمْكُتوَبَة« »ای مردم! در خانه های تان  الصَّ َأْفَضَلَصاَلِةاْلَمْرِءفِيَبْيتِِهإاِلَّ ُبُيوتُِكْم،َفإِنَّ
فرض«.  نماز  جز  به  می باشد،  خانه اش  در  نماِز شخص،  بهترین  که  چرا  بخوانید؛  نماز 

]بخاری )7290(، مسلم )781([

7 سنت های رواتبی که از تاکید بیشتری برخوردارند.

از میان سنن رواتب، تاکید سنت فجر بیش از دیگر سنت ها می باشد. دلیل آن عبارت است از: 

ُمَعاَهَدًة حدیث عایشه ل که می گوید: »َلْمَیُكْنَعَلىشـيٍءِمَنالنََّوافِِل،َأَشدَّ أ 
ْبح« »)رسول خدا ج( بر هیچیک از نوافل به اندازه ی  ِمنُْه،َعَلىَرْكَعَتْيِنَقْبَلالصُّ

دو رکعت قبل از صبح، پایبند نبود«. ]بخاری )1196( و مسلم )724([.
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الله  ج  رســول  که  عایشه ل  حدیث  ب 

َوَما ْنَيا الدُّ ِمَن َخْيٌر اْلَفْجرِ فرمودند:»َرْكَعَتا
فِيَها« »دو رکعِت )سنت( صبح از دنیا و هر 
چه در آن است، بهتر است«. ]مسلم )725([.

8  ویژگی های سنت فجر که سبب تمایز 

آن از سایر سنن می باشد:
در  و  شد  بیان  پیش تر  چنان که  نخست: 
صحیحین وارد شده است، در اقامت و سفر مشروع 

است. اما دیگر سنت های رواتب همانند: ظهر، مغرب و عشاء ترک کردن آن در مسافرت، 
سنت است.

دوم: ثواب آن؛ که از دنیا و آنچه در بردارد، بهتر است؛ چنان که پیش تر گذشت.

سوم: کوتاه خواندن این دو رکعت؛ دلیل آن پیش تر بیان شد.

َرْكَعَتِي ُیَصلِّي اهللِ َرُسوُل »َكاَن می گوید:  که  است  عایشه ل  حدیث  آن: دليل و
اْلُقْرآِنَأْمالَ؟« »رسول الله  ج دو رکعِت  ُفَحتَّىإينأقول:َهْلَقَرَأفِيِهَمابُِأمِّ اْلَفْجرِ،َفُيَخفِّ
القرآن  ام  این دو رکعت  آیا در  با خود می گفتم:  )سنت( صبح را چنان کوتاه می خواند 

)سوره ی فاتحه( را خوانده است یا نه؟« ]بخاری )1171( و مسلم )724([

لیکن کوتاه خواندن این دو رکعت مشروط به آن است که خللی در واجبات نماز وارد 
نشود یا منجر به تند تند خواندن آن مانند نوک زدن بر زمین نشود )کنایه از سجده ی 

سریع است(. که در این صورت مرتکب عملی شده که از آن نهی شده است.

َها  يُّ
َ
چهارم: سنت است که در رکعت اول سنِت صبح، بعد از سوره ی فاتحه ﴿قُْل يَا أ

َحٌد1﴾بخواند. و دلیل آن روایت مسلم از 
َ
ُ أ الَْكفُِروَن1﴾ و در رکعت دوم: ﴿قُْل ُهَو اللَّ

نْزَِل 
ُ
نْزَِل إَِلَْنا َوَما أ

ُ
ِ َوَما أ ابوهریره می باشد. یا بعد از فاتحه در رکعت اول ﴿قُولُوا آَمنَّا بِاللَّ

وِتَ 
ُ
وِتَ ُموَس وَِعيَس َوَما أ

ُ
ْسَباِط َوَما أ

َ
إَِل إِبَْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْل

َحٍد ِمنُْهْم َوَنُْن َلُ ُمْسلُِموَن١٣٦﴾]البقرة: 136[ را بخواند.
َ
انلَّبِيُّوَن ِمْن َرّبِِهْم َل ُنَفّرُِق َبنْيَ أ
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لَّ 
َ
أ َوَبيَْنُكْم  بَيَْنَنا  َسَواٍء  َكَِمٍة  إَِل  َتَعالَْوا  الِْكَتاِب  ْهَل 

َ
أ يَا  ﴿قُْل  دوم:  رکعت  در  و 

َّْوا  ِ  فَإِْن تََول ْرَبابًا ِمْن ُدوِن اللَّ
َ
َ َوَل نُْشَِك بِهِ َشيًْئا َوَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا أ َنْعُبَد إِلَّ اللَّ

نَّا ُمْسلُِموَن٦٤﴾]آل عمران: 64[ را بخواند. و دلیل آن روایت مسلم از ابن 
َ
َفُقولُوا اْشَهُدوا بِأ

عباس ب می باشد. و این از سنت هایی است که به صورت های متنوع وارد شده است؛ 
بنابراین یک بار اینگونه و بار دیگر به گونه ای دیگر عمل می کند.

پنجم: دراز کشیدن بر پهلوی راست بعد از سنِت صبح، سنت می باشد.

دليل: حدیث عایشه ل است که: »َكاَنالنَّبِيُّ  جإَِذاَصلَّىَرْكَعَتْياْلَفْجرِاْضَطَجَع
ِهاْلَْیَمِن« »پیامبر  ج وقتی دو رکعت فجر )سنت صبح( را می خواند، بر پهلوی  َعَلىِشقِّ

راست دراز می کشید«. ]بخاری )1160( و مسلم )736([. 

رفتن به مسجد؛ در آن چندین سنت وجود دارد:
از آنجا که نماز صبح اولین نماز روز است که انسان برای ادای آن به مسجد می رود، 

لذا برای حضور در مسجد سنت هایی می باشد:

1 زود رفتن به مسجد.

دلیل آن حدیث ابوهریره  س است که می گوید: 
رسول الله  ج فرمودند: »َلْوَیْعَلُموَنَمافِيالتَّْهِجيرِ
)به  رفتن  زود  در  »اگر می دانستند  إَِلْيِه«  الَْسَتَبُقوا
)از  آن  سوی  به  دارد،  وجود  )اجری(  چه  نماز( 
و مسلم  ]بخاری )615(  یکدیگر( سبقت می گرفتند«. 

)437([ تهجیر یعنی زود رفتن به نماز.

اجر  تا  شود  خارج  خانه   از  وضو  با   2

گام هایش ثبت شود.
دلیل آن حدیث ابوهریره  س است که می گوید: 
َجَماَعٍة فِي ُجِل الرَّ »َصالَُة فرمودند:  الله  ج  رسول 
َبْيتِِه،َوَصالَتِِهفِيُسوِقِه،بِْضًعا َتِزیُدَعَلىَصالَتِِهفِي
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َأَتىاْلَمْسِجَد،الََینَْهُزُهإاِلَّ َأَفَأْحَسَناْلُوُضوَءُثمَّ َأَحَدُهْمإَِذاَتَوضَّ َوِعشـریَنَدَرَجًة،َوذلَِكَأنَّ
َعنُْهبَِهاَخطِيَئٌة،َحتَّى الََة،َفَلْمَیْخُطَخْطَوًةإاِلَُّرفَِعَلُهبَِهاَدَرَجٌة،َوُحطَّ الَُة،الَُیرِیُدإاِلَّالصَّ الصَّ
الَُةِهَيَتْحبُِسُه،واْلَمالَئَِكُة الَِةَماَكاَنِتالصَّ َیْدُخَلاْلَمْسِجَد،َفإَِذاَدَخَلاْلَمْسِجَدَكاَنفِيالصَّ
اْغِفْر ُهمَّ اْرَحْمُه،اللَّ ُهمَّ ُیَصلُّوَنَعَلىَأَحِدُكْمَماَداَمفِيَمْجِلِسِهالَِّذيَصلَّىفِيِه،َیُقوُلوَن:اللَّ
ادا  با جماعت  که شخص  »نمازی  فِيِه«  ُیْحِدْث َلْم َما فِيِه، ُیْؤِذ َلْم َما َعَلْيِه، ُتْب  الّلُهمَّ َلُه،
می کند بر نمازی که در خانه و یا بازار می خواند، بیست و اندی درجه برتری دارد. بخاطر 
اینکه اگر شخص، خوب وضو بگیرد سپس، به مسجد برود و هیچگونه انگیزه و هدفی جز 
نماز نداشته باشد، با هر گامی که بر می دارد، یک درجه به درجاتش، افزوده می شود و یک 
گناه از گناهانش، کم می  گردد تا اینکه وارد مسجد شود. پس از ورود به مسجد تا زمانی 
که بخاطر نماز آنجا نشسته باشد، فرشتگان برایش دعا می کنند و می گویند: خدایا! به او 

رحم کن، خدایا! او را بیامرز، خدایا! توبه اش را بپذیر..« ]مسلم )649([

3 با آرامش و وقار برای نماز در مسجد خارج شود.. 

َقاَمَة دلیل آن حدیث ابوهریره  س است که رسول الله  ج می فرماید: »إَِذاَسِمْعُتْماإْلِ
كِينَِةَواْلَوَقاِر،َواَلُتسـرُعواَفَماَأْدَرْكُتْمَفَصلُّوا،َوَماَفاَتُكْم اَلِة،َوَعَلْيُكْمبِالسَّ َفاْمُشواإَِلىالصَّ
وا« »وقتی اقامه را شنیدید به سوی نماز )آهسته( گام بردارید. و باید آرام و باوقار  َفَأتِمُّ
باشید. شتاب نکنید؛ آنچه از نماز )همراه امام( دریافتید )با او( بخوانید و رکعاتی را که )از 

خواندن به همراه امام( از دست دادید، کامل کنید«. ]بخاری )636( و مسلم )602([

نووی  / می گوید: ... السکینة یعنی آرامش در حرکات و اجتناب از بیهوده؛ و وقار در 
هیئت و رفتار همانند کنترل چشم و آهسته سخن گفتن و عدم توجه به این سو و آن سو. شرح 

نووی بر مسلم )602(. باب استحباب إتیان الصالة بوقار، وسکینة، والنهی عن إتیانها سعیًا.

وارد شدن به مسجد با پای راست و خارج شدن از آن با پای چپ.   4

نَِّةإَِذاَدَخْلَتاْلَمْسِجَدَأْنَتْبَدَأ دلیل آن حدیث انس   س است که می گوید: »»ِمَنالسُّ
وارد مسجد  اْلُيْسَرى« »سنت است وقتی  بِرِْجِلَك َتْبَدَأ َأْن َخَرْجَت َوإَِذا اْلُيْمنَى، بِرِْجِلَك
شدی با پای راست وارد شوی و چون خارج شدی، با پای چپت خارج شوی«. ]حاکم آن را 

روایت کرده و با شرط مسلم آن را صحیح دانسته است )338/1([
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هنگام ورود و خروج از مسجد دعای موردنظر را بخواند. 5

سید ب روایت است که 
ُ
از ابی ُحَمید یا ابی أ

َأَحُدُكْم َدَخَل »إَِذا فرمودند:   الله  ج  رسول  می گوید: 
َأْبَواَبَرْحَمتَِك،َوإَِذا اْفَتْحلِي َفْلَيُقِل:الّلُهمَّ اْلَمْسِجَد،
»هرگاه  َفْضِلَك«  ِمْن َأْسَأُلَك إِنِّي  الّلُهمَّ َفْلَيُقِل: َخَرَج،
الها!  »بار  بگوید:  باید  شد،  مسجد  وارد  شما  از  یکی 
خارج  چون  و  بگشای«  سویم  به  را  رحمتت  درهای 

شد، باید بگوید: »الهی! فضَلت را خواهانم««. ]مسلم )713([

خواندن دو رکعِت تحیة المسجد.   6

و این زمانی است که زودتر از اقامه نماز جماعت 
این صورت سنت است که  در مسجد حاضر شود؛ در 
آن  دلیل  و  بخواند.  نماز  رکعت  دو  اینکه  تا  ننشیند 
فرمودند:  خدا ج  رسول  که  است  ابوقتاده س  روایت 
َي ُیَصلِّ َحتَّى َیْجِلْس َفاَل اْلَمْسِجَد َأَحُدُكْم َدَخَل »إَِذا
َرْكَعَتْيِن« »هرگاه یکی از شما وارد مسجد شد، ننشیند 
تا دو رکعت نماز بخواند«. ]بخاری)1163( و مسلم )714([

و اگر قبل از نماز فرضی چون نماز صبح و ظهر، 
سنِت قبلی وجود داشت، خواندن این سنت ها، نماز تحیة المسجد را کفایت می کند. و 
دو رکعت ُضحی یا چاشت، چون وقت ُضحی وارد مسجد شد چنین است؛ زیرا هدف از 
تحیة المسجد، این است که در مسجد ننشیند تا اینکه نماز بخواند. چراکه در این عمل، 

آبادانی مساجد نهفته است. تا مبادا بدون نماز وارد آن شود.

مبادرت ورزند؛ چرا که صف  اول  به سوی صف  سنت است که مردان   7

اول، بهتریِن صف ها است. اما برای خانم ها بهترین صف، صِف آخر است. 
ُلَها،َوشـرَها َجاِلَأوَّ به دلیل حدیث ابوهریره  س که پیامبر  ج می فرماید: »َخْيُرُصُفوِفالرِّ
ُلَها« »بهترین صِف مردان )صف( اول است و  آِخُرَها،َوَخْيُرُصُفوِفالنَِّساِءآِخُرَها،َوشـرَهاَأوَّ
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بدترین آن، آخرین صف است. و بهترین صِف زن  ها، آخرین صف )از صفوف زنان( و بدترین صف، 
صف اول )از صفوف زنان( است«. ]مسلم )440([. بهتریِن آن یعنی صفی که بیشترین ثواب و فضیلت 

را دارد. و بدتریِن آن یعنی صفی که کم ترین ثواب و فضیلت را دارد.

و این حدیث در صورتی است که مردان و زنان باهم به جماعت نماز بخوانند. و در 
میان آنان مانعی از قبیل دیوار و یا چیزی دیگر موجود نباشد. در این صورت بهترین صف 
محفوظ  بهتر  مردان  از چشم  را  آنان  حالت  این  زیرا  می باشد.  آنها  آخرین صف  خانم ها 
می دارد. اما اگر میان شان مانعی همانند دیوار یا غیره وجود داشت، یا همانند امروز که 
برای خانم ها محّل مستقلی برای نماز در نظر گرفته اند، بهترین صف برای خانم ها صف 
اول است. زیرا در این حالت علت که نزدیک بودن به مردها می باشد، منتفی است. زیرا 
حکم بسته به وجود علت است. چه علت موجود باشد یا نباشد. و عموم احادیث وارده در 

فضیلِت صِف اول بیانگر این دیدگاه می باشد. از قبیل:

 فِّ َوالصَّ النَِّداِء فِي َما النَّاُس َیْعَلُم »َلْو می فرماید:  الله  ج  رسول  که  ابوهریره  س  حدیث 
َلْمَیِجُدواإاِلََّأْنَیْسَتِهُمواَعَلْيِهالَْسَتَهُموا،َوَلْوَیْعَلُموَنَمافِيالتَّْهِجيرِالَْسَتَبُقواإَِلْيِه،َوَلْو ل،ُثمَّ الَوَّ
ْبِح،لََتْوُهَماَوَلْوَحْبًوا« »اگر مردم می دانستند در اذان  َیْعَلُموَنَمافِياْلَعَتَمِة-أيالِعَشاء-َوالصُّ
و صِف اول چه )اجر و پاداشی( نهفته است، سپس راهی جز قرعه کشی برای آن نمی یافتند، 
نهفته  )پاداشی(  )نماز( چه  به  اگر می دانستند در زود رفتن  و  )حتما( قرعه کشی می کردند. 
است، به سوی آن سبقت می گرفتند. و اگر می دانستند در نماز عشاء و صبح چه )ثوابی( نهفته 

است، در آن دو حضور می یافتند حتی شده خزیده خزیده«. ]بخاری )615( و مسلم )437([.

سنت است که مقتدی نزدیک به امام بایستد.   8

چنانکه پیش تر گذشت بهترین صفوف برای مقتدی صف اول است. سپس بکوشد که 
نزدیک امام بایستد. و افضل آن است که از دو سمت راست و چپ به امام نزدیک باشد.  

دليلآن: حدیث عبدالله بن مسعود   س است که می گوید: رسول الله  ج فرمودند: 
نزدیک  به من  افراد عالم و خردمنِد شما،  َوالنَُّهى« »باید که  ُأوُلوالَْحالَِم ِمنُْكْم »لَيِلنِي
شوند«. ]ابوداود )674(، ترمذی )228([. کلمه ی »لَیِلِنی« یعنی به من نزدیک شوند. از این 

مطلب فهمیده می شود که نزدیک بودِن به امام از هر طرف که باشد، مورد نظر است.
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سنت هایی در نماز

نماز دارای سنت های فراوانی است؛ از جمله آنچه در زیر بیان می داریم: 

أ ستره )قرار دادن مانعی میان نمازگزار و عابر( و در این مورد سنت 
است که:

1 )برای نماز( ُستره قرار داده شود.

ستره برای امام و کسی که به تنهایی نماز می خواند سنت است. اّما ستره ی امام برای 
مقتدی هم کفایت می کند. لذا قرار دادن ستره سنت است.

به دلیل حدیِث مرفوِع ابوسعید خدری  س که در آن آمده است:  »إَِذاَصلَّىَأَحُدُكْم
إَِلىشـيٍءَیْسُتُرُهِمَنالنَّاِس...« »هرگاه، یکی از شما، چیزی را بین خود و مردم، ستره قرار 
داد...«. ]بخاری )509(، مسلم )505([. احادیث در مورد سنت بودن ستره فراوانند. پیامبر  ج 
تخِت خواب، دیوار، تنه ی درخت خرما، چوب، نیزه، عصا، سواری و غیره را ستره قرار دادند. 

سهل انگاری در نامز را به مجاعت در مسجد خواندن، باعث از دست دادن فضیلت های زیادی می شود. حتی   
قدم هایت به سمت مسجد، باعث رفع درجاتت در نزد اهلل می شود و باعث حمو شدن گناهان می گردد.
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ستره در ساختمان و محیط باز و در اقامت و سفر سنت است. فرقی ندارد که ترِس 
آن باشد که کسی بگذرد یا نه. چرا که احادیث میان ساختمان و محیط باز فرق قایل 
می دادند.  قرار  و سفر ستره  اقامت  در حالت  الله  ج  رسول  که  دلیل  این  به  و  نیست. 

چنان که در حدیث ابوجحیفه  س آمده است. ]بخاری )501(، مسلم )503([.

2 نزدیک شدن به ستره سنت است.

که  است  سنت  شد،  نزدیک  ستره  به  چون  و 
یک  عبور  اندازه ی  به  سجده گاهش  و  ستره  میان 

گوسفند فاصله باشد.

ساعدی   س  سعد  بن  سهل  حدیث  دلیل  به 
َوَبْيَن الّلهِ  ج َرُسوِل ُمَصلَّى َبْيَن »َكاَن می گوید:  که 

اِة« »میان محل نماز رسول الله  ج و دیوار، به اندازه ی عبور یک گوسفند  الشَّ اْلِجَداِرَمَمرُّ
)فاصله( بود«. ]بخاری )496( و مسلم )508([. منظور از محل نماز، سجده گاِه رسول الله  ج 
می باشد. و در مسند امام احمد و سنن ابوداود آمده است که »فاصله میان نمازگزار و 
ستره سه ذراع می باشد«. ]احمد )6231(، ابوداود )2024(؛ آلبانی در صحیح ابوداود )263/6( آن را 
صحیح می داند. اصل این روایت در بخاری )506( آمده است[. و این زمانی است که چون شخص 

بایستد میان شان این فاصله خواهد بود.

3 عبور از )پشِت ستره( از جلوی نمازگزار سنت است.

به دلیل حدیث ابوسعید   س که می گوید: رسول 
الله  ج فرمودند: »إَِذاَصلَّىَأَحُدُكْمإَِلىشـيٍءَیْسُتُرُه
ِمَنالنَّاِس،َفَأَراَدأحدَأْنَیْجَتاَزَبْيَنَیَدْیِه،َفْلَيْدَفْعفِي
»هرگاه  ُهَوشـيَطاٌن«  َما َفإِنَّ َفْلُيَقاتِْلُه، َأَبى َفإِْن َنْحرِِه،
آن را  که  گزارد  نماز  چیزی  سوی  به  شما  از  یکی 
ستره ای میان خود و مردم قرار داده بود و در این 
باید  نماید،  او عبور  از جلوی  حالت کسی خواست 
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مانع وی شود؛ و اگر بازنیامد با او درگیر شود چرا که او شیطان است«. ]مسلم )505([

- اما اگر کسی که از جلوی نمازگزار عبور می کند زن یا سِگ سیاه یا االغ بود، بنا بر 
قول صحیح باید مانع وی شود. چرا که این سه بر خالف چیزهای دیگر باعث قطع نماز 
می شوند. چنان که در حدیث ابوذر   س آمده است. ]مسلم )510([. و این دیدگاه استاد ما ابن 

عثیمین می باشد.

4 مسواک زدن هنگام هر نماز سنت است. 

و این سومین حالتی است که به مسواک زدن 
در آن تاکید شده است.

الله  ج  رسول  که  ابوهریره  س  حدیث  دلیل: 
فرمودند: 

َلََمْرُتُهْم النَّاِس َعَلى َأْو تِي ُأمَّ َعَلى  َأُشقَّ َأْن »َلْواَل
مردم  بر  یا  امتم  بر  »اگر  َصاَلٍة«   ُكلِّ َمَع َواِك بِالسِّ
دشوار نمی شد، حتمًا دستور می دادم در هنگام هر 

نماز مسواک بزنند«. 

ب هنگام بلند شدن، موارد زیر سنت است:

1 رفع الیدین )بلند کردن دست ها( هنگام تکبیر تحریمه.

چون  که  عمر ب  ابن  حدیث  دلیل  به 
رسول الله  ج نماز را آغاز می کرد دستانش را 
به هنگام  نیز  و  باال می برد  برابر شانه هایش  تا 
رکوع  از  برخاستن  هنگام  و  رکوع  برای  تکبیر 
دست ها را تا شانه ها بلند می نمود و می فرمود: 
در  و  الحمد.  ولك ربنا حمده لمن اهلل سمع
سجده این کار را نمی کرد. ]بخاری)735( و مسلم 

 .])390(
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ابن هبیره / می گوید: )علما( اتفاق نظر دارند که رفع الیدین هنگام تکبیر تحریمه 
سنت است و واجب نیست. ]اإلفصاح )123/1([.

و این نخستین جایی است که در هنگام تکبیر، رفع الیدین صورت می گیرد و مورد 
اتفاق علماست، بقیه رفع الیدین ها مورد اختالف علما است.

در چهار مورد برای بلند نمودن دست ها نّص وارد شده است: 

ابن عمر ب در صحیحین  از حدیث  این سه مورد چنان که پیش تر گفتیم   که 

ثابت است:

این مورد هم از روایت ابن عمر ب در بخاری ثابت است.

سنت است که در هنگام رفع الیدین انگشتان  راست و کشیده باشد.  2

اَلِةَرَفَعَیَدْیِه النَّبِيَّ  جَكاَنإَِذاَقاَمإَِلىالصَّ بنا بر حدیث ابوهریره  س  که می گوید: »َأنَّ
ا« »رسول الله  ج هنگامی که برای نماز برمی خاست، دستانش را می کشید«. ]احمد  َمــدًّ

)8875(، ابوداود )753(، ترمذی )240( و آلبانی هم )در ابوداود 341/3( آن را صحیح می داند[.

سنت است، دست ها تا محّل سنت، بلند شود. 3

نصـوص وارده از پیامبـر  ج در مـورد رفـع الیدیـن بـه دو گونـه آمده اسـت. از ابن 
عمر ب در صحیحین تا برابر شـانه ها وارد شـده اسـت. ]بخاری )735( و مسـلم )390([. 
و در مسـلم از حدیـث مالـک بـن حویـرث س بلنـد کـردن دسـت ها تـا برابـِر نرمـِی 
گوش هـا آمـده اسـت. ]مسـلم )391([. لـذا نمازگـزار متنـوع عمـل نمایـد. گاه این گونـه و 

گاه بـه گونـه ی دیگر. 

بلند شدن از رکوعهنگام رکوعهنگام تکبیر تحریمه

هنگام برخاستن از تشّهد اول
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بر  را  راست  تحریمه دسِت  تکبیر  از  بعد  که  است  نمازگزار سنت  برای   4

دست چپ بگذارد.

است.  نموده  نقل  هبیره /  ابن  چنان که  دارند.  اجماع  مورد  این  در  علم  اهل 
]اإلفصاح )124/1([.

5 سنت است که با دست راست دست چپ را بگیرد.

حجر   س  بن  وائل  حدیث  بر  بنا  نهد.  چپ  دست  بر  را  راست  دست  اول:  روش 
ِشَمالِِه«  َعَلى بِـَيِمينِِه َقبَض الِة، الصَّ فِي َقائًِما َكاَن إَذا َرُسوَلاهللِ ج »َرَأْیُت می گوید:  که 
را  چپش  دست  راستش  دست  با  بود،  ایستاده  نماز  در  وقتی  که  دیدم  را  »پیامبر  ج 

می گرفت«. ]ابوداود )755(، نسائی )888( با تصحیح آلبانی /[.

روش دوم: اینکه دست راستش را بر ساعد دست چپ قرار دهد. به دلیل حدیث 
ُجُلاْلَيَداْلُيْمنَى،َعَلى سهل بن سعد   س که می گوید:»َكاَنالنَّاُسُیْؤَمُروَنَأْنَیَضَعالرَّ
اَلِة« »مردم امر می شدند که در نماز، دست راست را بر ساعد  ِذَراِعِهاْلُيسـرىفِيالصَّ
دست چپ قرار دهند«. ]بخاری )740([ پس گاهی دست راست را بر مچ دست چپ و 
گاهی بر ساعد دست چپ بگذارد. تا به هر دو صورت وارد شده در سنت عمل کرده 

باشد.
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6 سنت است که دعای استفتاح )شروع نماز( را بخواند.

دعای استقتاح با چندین لفظ وارد شده است. مستحب است هر بار لفظی خوانده 
شود. از جمله:

و  »پاک  َغْيُرَك  إِلَه َوالَ َك، َوَتَعاَلىَجدُّ اْسُمَك َتَباَرَك َوبَِحْمِدَك،  ُهمَّ اللَّ ُسْبَحاَنَك  أ
منزهی ای معبود من و تو را می ستایم؛ نامت مبارک است و مقامت واالست 
ابوداود )776(، ترمذی )243(،  و جز تو معبودی )برحق( نیست«. ]احمد )1173(، 
نسائی )900( از حدیث ابوسعید خدری  س اهل علم در مورد سند این حدیث اختالف نظر 

دارند اما با سندهای مختلفی وارد شده که باعث تقویت آن می شود. ابن حجر آن را در نتائج 

األفکار )412/1( َحَسن می داند[.

اْلَحْمُدلّلِهَحْمدًاَكثِيرًاَطيِّبًاُمَباَركًافِيِه»تمام ستایش ها مخصوص الله ]متعال[   ب

رسول  دعا  این  فضیلت  در  برکت.  از  ماالماِل  و  پاک  فراوان،  ستایشی  است. 
الله  ج فرمودند:  دوازده فرشته را دیدم که در رساندن آن به )عالم( باال از هم 

سبقت می گرفتند«.  ]مسلم )600([ از حدیث انس   س. 

نِي َنقِّ ُهمَّ َباِعْدَبْينِيَوَبْيَنَخَطاَیاَيَكَماَباَعْدَتَبْيَناْلَمشـرِقَواْلَمْغرِِب،اللَّ ُهمَّ »اللَّ  ج

َخَطاَیاَي ِمْن اْغِسْلنِي  ُهمَّ اللَّ َنِس، الدَّ ِمَن الَْبَيُض الثَّْوُب ُینَقَّى َكَما َخَطاَیاَي ِمْن
الها! میان من و لغزش هایم فاصله بینداز چنان که  بِالثَّْلِجَواْلَماِءَواْلَبَرِد« »بار 
میان مشرق و مغرب فاصله انداختی. الهی! مرا از خطاهایم پاک نما چنان که 
لباس سفید را از چرک پاک می نمایی. ای معبود! مرا از خطاهایم با برف و آب 
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و تگرگ بشوی«. ]بخاری )744( مسلم )598([ از حدیث ابوهریره  س.
الّلُهَأْكَبُرَكبِيرًا،َواْلَحْمُدلّلِهَكثِيرًا،َوُسْبَحاَنالّلِهُبْكَرًةَوَأِصيالً »الله بیش از حد   د

بزرگ است. ستایش فراوان برای الله است و در صبح و شام الله ]متعال[ پاک 
و منّزه است«. رسول الله  ج در فضیلت این دعا می فرماید: »از آن شگفت زده 

شدم؛ درهای آسمان برایش گشوده شد«. ]مسلم )601( از حدیث ابن عمر ب[.

7 پناه جستن )گفتِن أعوذ بالله من الشیطان الرجیم(.

پناه جستن سنت است. و سنت است الفاظ آن  متنوع و مطابق با سنت گفته شود و هربار 
یکی از آنها در نماز گفته شود:

أعوذباهللمنالشيطانالرجيم:ازشيطانراندهشده،بهاهللپناهمیجویم.   أ

برگزیده اند.  آن را   – رحمهم الله   – علما  جمهور  که  است  الفاظی  همان  این 
يَْطاِن  ِمَن الشَّ  ِ َت الُْقْرآَن فَاْسَتعِْذ بِاللَّ

ْ
چراکه الله متعال می فرماید: ﴿فَإَِذا قََرأ

شیطان  )شر(  از  می خوانی،  قرآن  هنگامی که  »پس   ]98 ]النحل:  الرَِّجيِم٩٨﴾  
رانده شده به الله پناه ببر«.

أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم: پناه می برم به الله شنواِی دانا از  ب 

  ِ يَْطاِن نَْزٌغ فَاْسَتعِْذ بِاللَّ ا َيْنََغنََّك ِمَن الشَّ شیطان رانده شده و دلیل آن:  ﴿ِإَومَّ
ِميُع الَْعلِيُم٣٦﴾ ]فصلت: 36[ »و هرگاه وسوسه )باز دارنده( از سوی  إِنَُّه ُهَو السَّ

شیطان تو را بازگرداند، پس به الله پناه ببر، یقینًا اوست که شنوای داناست«.

8 بسم الله الرحمان الرحیم گفتن. 

سنت است که بعد از اعوذ بالله، بسم الله الرحمان الرحیم بگوید. به دلیل حدیث 
ْحمِن الرَّ اهللِ بِْسِم َفَقَرَأ: ُهَرْیَرَة س َأبِي َوَراَء ْيُت »َصلَّ می گوید:  که  مجمر  س  بن  نعیم 
بَِرُسوِل َصالًة لَْشَبُهُكْم إِنِّي بَِيِدِه، َنْفسـي »َوالَِّذي وفيه: الُقْرآن...«،  بُِأمِّ َقَرَأ  ُثمَّ ِحيِم، الرَّ
ِحیِم خواند و سپس  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ اهللِ ج«»پشت سِر ابوهریره  س نماز خواندم. پس ِبْسِم الَلّ
سوره ی فاتحه را تالوت کرد...«. و در این حدیث آمده  )که ابوهریره می گوید(: »سوگند 
به ذاتی که جانم در دست اوست نماز من از همه  بیشتر به نماز رسول الله شباهت دارد«. 
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]نسائی )906(، ابن خزیمه )251/1( و آن را صحیح می داند. دار قطنی می گوید: این حدیث صحیح است. 

تمام راویانش ثقه )مورد اعتماد( هستند. السنن )46/2([

اما خواندن آن به این دلیل واجب نیست که رسول الله  س آن را به مسیء الصالة 
او را به )خواندن(  )صحابه ای که نمازش را به درستی نمی خواند(، آموزش نداد. بلکه 
]بخاری  آمده است.  ابوهریره  فق علیه  متَّ فاتحه رهنمون کرد. چنان که در حدیِث  سوره 

)757( و مسلم )397([.

9 آمین گفتن با امام.

آمین  امام  فاتحه را خواند، سنت است که وقتی  بلند سوره ی  با صدای  امام  چون 
گفت مقتدی به همراه وی آمین بگوید. و دلیل آن حدیث ابوهریره  س است که می گوید: 
ُهَمْنَواَفَقَتْأِمينُُهَتْأِميَناْلَمالَئَِكِة،ُغِفَرَلُه نُوا،فإِنَّ َناإِلَماُمَفَأمِّ رسول الله  ج فرمودند: »إَِذاَأمَّ
َمِمْنَذْنبِِه« »وقتی امام آمین گفت، آمین بگویید؛ چرا که هرکس آمینش با آمین  َماَتَقدَّ
فرشتگان همراه شود، گناهانی که پیش تر مرتکب شده آمرزیده می شود«. ]بخاری )780) 

و مسلم )410([.

10 قرائت سوره  بعد از فاتحه.

بنا بر حدیث ابوقتاده و اتفاق تمام علما، سنت است که در رکعت اول و دوم سوره 
بَِفاتَِحِة ْكَعَتْيِناْلُوَلَيْيِنِمْنَصاَلِةالظُّْهرِ َیْقَرُأفِيالرَّ تالوت شود. چرا که:  »َكاَنالنَّبِيُّ  ج
ُلفِياْلُوَلىَوُیَقصـرفِيالثَّانَِيِة« »پیامبر  ج در دو رکعت اوِل نماز  اْلكَِتاِب،َوُسوَرَتْيِنُیَطوِّ
ظهر، سوره ی حمد را به همراه دو سوره می خواند؛ سوره ای که در رکعت اول می خواند 

طوالنی تر از سوره ای بود که در رکعت دوم می خواند«. ]بخاری )759( و مسلم )451([.

و در نماز جهری مقتدی سوره ی بعد از فاتحه را نمی خواند؛ بلکه به تالوت امام گوش 
می دهد.

ابن قدامه / می گوید: در سنت بودن قرائت سوره ای بعد از فاتحه در دو رکعِت اول 
هر نماز، اختالفی در میان اهل علم سراغ ندارم. ]المغنی )568/1([.
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ج سنت هایی در حین رکوع:

و  بگیرد  را  زانو  دو  چنانکه  گیرد.  قرار  زانوها  بر  دست ها  است  سنت   1

انگشتان باز باشد.

دلیل آن حدیث ابوحمید ساعدی   س است که 
َأْحَفَظُكْملَِصاَلِةَرُسوِلاهللِ ج، »َأَناُكنُْت می گوید: 
َرَأْیُتُهإَِذاَكبََّرَجَعَلَیَدْیِهِحَذاَءَمنْكَِبْيِه،َوإَِذاَرَكَعَأْمَكَن
َهصـرَظْهَرُه...«»من از همه ی  َیَدْیِهِمْنُرْكَبَتْيِه،ُثمَّ
شما شیوه ی نماز خواندن پیامبر  ج را بهتر می دانم. 
ایشان را دیدم وقتی تکبیر می گفت، دستانش را تا 
برابر شانه هایش بلند می کرد؛ وقتی رکوع می نمود 

دست ها را محکم بر زانو ها قرار می داد و کمرش را راست می نمود...«. ]بخاری )828([ و 
َجَبْيَنَأَصابَِعُهِمْنَوَراِءُرْكَبَتْيِه...« »روی زانوها  در حدیث ابومسعود  س آمده است: »َوَفرَّ
میان انگشتان را باز می نمود...«. ]احمد )17081(؛ ابوداود )863(؛ نسائی )1038( با سند حسن. 

در کتاب ابن خزیمه )594( از وائل بن حجر   س شاهدی برای این روایت وارد شده است[

2 سنت است که نمازگزار در رکوع  کمرش را صاف )موازی( نماید.

به دلیل حدیث ابوُحمید ساعدی   س که »َوإَِذا
َظْهَرُه...« َهصـر  ُثمَّ ُرْكَبَتْيِه، ِمْن َیَدْیِه َأْمَكَن َرَكَع
با  را  زانوها  می کرد  رکوع  الله  ج  رسول  »وقتی 
کمرش  سپس  می گرفت،  محکم  دست هایش  کف 
را طوری خم  را  هموار و صاف می نمود )کمرش 
قرار  هم  راستای  در  کمرش  و  سر  که  می کرد 
سنت  همچنین   .])828( ]بخاری  می گرفت(...«. 
است که سر نمازگزار مساوی )با کمرش( باشد نه 

باالتر و نه پایین تر. به دلیل حدیث عایشه ل در صحیح مسلم که در این حدیث روش 
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ْبُه، رکوع پیامبر  ج را توضیح داده و می گوید:»َوَكاَنإَِذاَرَكَعَلْمُیْشِخْصَرْأَسُهَوَلْمُیَصوِّ
َولكِْنَبْيَنذلَِك« »وقتی رکوع می نمود سرش را باال نگه نمی داشت و پایین هم نمی آورد؛ 

بلکه میان این دو حالت بود«. ]مسلم )498([

با  ْبهُ«  ُیَصوِّ »َوَلْم نمی نمود.  بلند  یعنی  شین،  سکوِن  و  یاء  با ضمه ی  و»ُیْشِخْص« 
ضمه ی یاء و فتِح صاد، یعنی زیاد پایین نمی آورد.

3 برای نمازگزار سنت است که در رکوع آرنج ها را از پهلوهایش دور نگه 
دارد.

ابومسعود  س که گذشت. و  به دلیل حدیث 
َوَوَضَع َیَدْیِه َوَجاَفى َرَكَع  »ُثمَّ است: آمده  آن  در 
وقال: َأَصابَِعُه...، َبْيَن َج َوَفــرَّ ُرْكَبَتْيِه َعَلى َیَدْیِه
»سپس  ــي« ُیــَصــلِّ اهللِ ج ــْوُل ــ َرُس ــُت ــ َرَأْی ــَذا ــَك َه
نگه  دور  )پهلوها(  را  دست ها  و  نمود  رکــوع 
میان  و  داد  قرار  زانوها  بر  را  دست ها  و  داشت 
انگشتان را باز نمود... وی می گوید: پیامبر  ج را 
دیدم که این گونه نماز می خواند«. ]احمد )17081(، 

ابوداود )863(، نسائی )1038([ 

مجافاة یعنی دور نمودن. البته این مشروط به حالتی است که شخص کنار وی اذیت 
اذیت شدن دیگر  باعث  به سنتی عمل کند که  نمازگزار  نشود. چرا که شایسته نیست 

نمازگزاران شود. 

نووی  / در مورد دور نگه داشتِن دست ها می گوید: »در مورد مستحب بودن این 
عمل در میان اهل علم اختالفی را سراغ ندارم. ترمذی به صورت مطلق مستحب بودن 

این عمل را در حالت رکوع و سجود از علما نقل می کند«. ]المجموع )410/3([.

4 سنت است که اذکار وارده در رکوع را بخواند.

سنت است که در رکوع عالوه بر )سبحان ربی العظیم( نیز اذکار دیگری که در رکوع ثابت 
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است بخواند. از جمله: 

اْغِفْرلِي« »پاک و منّزهی ای معبود )ای(  ُهمَّ َربَّنَاَوبَِحْمِدَك،اللَّ ُهمَّ »ُسْبَحاَنَكاللَّ  أ

پروردگار ما! الهی! مرا بیامرز«. ]بخاری )794( و مسلم )484( از حدیث عایشه ل[.

پروردگار  است  منّزه  و  پاک  »بسیار  وِح«  َوالــرُّ اْلَمالَئَِكِة  َربُّ وٌس ُقدُّ »ُسبُّوٌح  ب

فرشتگان و جبرئیل«. ]مسلم )487( از حدیث عایشه ل[.

َوَبصـري، َسْمِعي، َلَك َخَشَع َأْسَلْمُت، َوَلَك آَمنُْت، َوبَِك َرَكْعُت، َلَك  ُهمَّ »اللَّ 
ج

ي،َوَعْظِمي،َوَعَصبِي« »بار الها برای تو رکوع نمودم، به تو ایمان آوردم، تسلیم  َوُمخِّ
تو شدم )اسالم آوردم(. شنوایی ام، بینایی ام، مغزم، استخوانم و رگهای وجودم برای تو 

کرنش می نماید«. ]مسلم )771( از حدیث علی   س[.

»سبحاَنِذيالَجَبُروِتَوالَمَلكوِتَوالكِْبرِیاِءَوالَعَظَمِة« »پاک است پروردگاری   د

ابوداود   ،)23411( ]احمد  است«.  عظمت  و  بزرگی  فرمانروایی،  قدرت،  مالک  که 
)873(، نسائی )1050( از حدیث عوف بن مالک  س و آلبانی / آن را در )صحیح أبی داود 

27/4( صحیح می داند[.

د سنت هایی در بلند شدن از رکوع:

1 طوالنی کردن این رکن.

که  انس   س  از  بنانی  ثابت  حدیث  دلیل  به 
َرَأْیــُت َكَما بُِكْم َي ُأَصلِّ َأْن آُلو الَ ــي »إِنِّ می گوید:  
َرُسوَلاهللِ جُیَصلِّيبِنَا،َقاَل:َفَكاَنَأَنٌسَیْصنَُعشـيًئا
ُكوِع الرُّ ِمَن َرْأَسُه َرَفَع إَِذا َكاَن َتْصنَُعوَنُه، َأَراُكْم الَ
َوإَِذا َنسـي، َقْد اْلَقائُِل: َیُقوَل َحتَّى َقائًِما، اْنَتَصَب
ْجَدِةَمَكَثَحتَّىَیُقوَلاْلَقائُِل:َقْد َرَفَعَرْأَسُهِمَنالسَّ
َنسـي«»من از اینکه برای شما نمازی بخوانم چون 

نماز رسول الله که همراه ما می خواند، کوتاهی نمی کنم. راوی می گوید: انس عملی را 
بلند می کرد،  از رکوع  را  انجام دهید. وقتی سرش  انجام می داد که نمی بینم شما آن را 
راست می ایستاد چنانکه مقتدی )با خود( می گفت: )گویا( فراموش کرده است )به سجده 
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برود(. و وقتی سرش را از سجده بلند می کرد چنان درنگ می کرد که گمان می رفت 
فراموش کرده است«. ]بخاری )821( و مسلم )472([.

2 تنوع در الفاِظ )رّبنا ولک الحمد(:

َربَّنَاَوَلَكاْلَحْمُد« »بار الها ای پروردگار ما! تمام ستایش ها از آِن توست«.  ُهمَّ »اللَّ  أ

]بخاری )795( از حدیث ابوهریره  س[.

َربَّنَاَلَكاْلَحْمُد«. ]بخاری )796(؛ مسلم )404( از حدیث ابوهریره  س[. ُهمَّ »اللَّ  ب

»َربَّنَاَوَلَكاْلَحْمُد«. ]بخاری )799( و مسلم )411( از حدیث عایشه ل[.  ج

»َربَّنَاَلَكاْلَحْمُد«. ]بخاری )722( از حدیث ابوهریره  س[.  د

بنابراین هر بار یکی از این صیغه ها را بخواند.

3 سنت است بعد از بلند شدن از رکوع اذکار وارد شده در این حالت را 

بخواند.

اذکاری که خواندن آنها پس از برخاستن از رکوع مشروع شده است: 

َماَواِتَوالَْرِض،َوِمْلُءَماِشْئَتِمْنشـيٍءَبْعُد،َأْهُل »َربَّنَاَلَكاْلَحْمُد،ِمْلُءالسَّ  أ

َأْعَطْيَت، لَِما َمانَِع الَ ُهمَّ اللَّ َعْبٌد، َلَك نَا َوُكلُّ اْلَعْبُد، َقاَل َما  َأَحقُّ َواْلَمْجِد، الثَّنَاِء
« »)ای( پروردگار ما! )همه  ِمنَْكاْلَجدُّ َوالَُمْعطَِيلَِماَمنَْعَت،َوالََینَْفُعَذااْلَجدِّ
انواع( ستایش برای توست؛ به ُپری آسمان ها و زمین؛ و به ُپری هر چیزی تو 
می گوید؛  بنده  آنچه  از  شایسته تری  شکوه،  و  ستایش  سزاوار  )ای(  بخواهی؛ 
همه ی ما بنده تو ایم؛ بار الها! برای آنچه تو بدهی، مانعی نیست؛ و از آنچه منع 
کنی، کسی را یارای دادن آن نیست. و مال و دارایی سودی ندارد، هر نفعی 
از هستی )از فضل و لطف( توست«. ]مسلم )477(، این روایت را مسلم از ابوسعید س 

روایت نموده است[

الله ـ  مخصوِص  ستایش،  »مجموِع  فِيِه« ُمَباَرًكا َطيًِّبا َكثِيًرا َحْمًدا لّلِه »اْلَحْمُد  ب

لفظ  این  مورد  در  پیامبر  ج  برکت«.  از  لبریز  و  پاک  فراوان،  ستایش  است؛ 
می گوید: »َلَقْدَرَأْیُتاْثنَْيَعشـرَمَلًكاَیْبَتِدُروَنَها،َأیُُّهْمَیْرَفُعَها« »دوازده فرشته 
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را دیدم که در رساندن آن به )عالم( باال از هم سبقت می گرفتند«. ]مسلم )600) 
و بخاری )799([.

ُنوِبَواْلَخَطاَیا ْرنِيِمَنالذُّ َطهِّ ُهمَّ ْرنِيبِالثَّْلِجَواْلَبَرِدَواْلَماِءاْلَباِرِد،اللَّ َطهِّ ُهمَّ »اللَّ  ج

َكَماُینَقَّىالثَّْوُبالَْبَيُضِمَناْلَوَسِخ« »بار الها! مرا با برف و تگرگ و آب سرد 
پاک گردان. الهی! مرا از گناهان و لغزش هایم پاک نما چنانکه لباس سفید  از 

چرک و پلیدی پاک و درخشان می شود«. ]مسلم )476([. 

و وقتی نمازگزار این اذکار را بخواند، می تواند این رکن را طوالنی نماید.

هـ سنت هایی در سجده:

1 برای سجده گزار سنت است که دو بازویش را از پهلویش دور نگه دارد و 

شکمش را از راَنش.

ُبحینه  س  بن  عبدالله  دلیل حدیث  به 
َجَبْيَن َرُسوَلاهللِ جَكاَنإَِذاَصلَّىَفرَّ که: »َأنَّ
َیَدْیِه،َحتَّىَیْبُدَوَبَياُضإِْبَطْيِه«»وقتی رسول 
نماز می خواند، میان دستانش )زیر  الله  ج 
بغل( باز بود تا آنجا که سفیدِی زیر دو بغل 
ایشان نمایان می شد«. ]بخاری )390( و مسلم 

)495([؛ وحدیث میمونة  ل که می گوید: »َكاَنالنَّبِيُّ  جإَِذاَسَجَد،َلْوَشاَءْتَبْهَمٌة،َأْن

ْت« »پیامبر  ج وقتی سجده می کرد، )چنان دست هایش را از هم باز  َیَدْیِهَلَمرَّ َبْيَن  َتُمرَّ
]مسلم  کند«.  عبور  دست هایش  بین  از  می توانست  می خواست  بره ای  اگر  که(  می کرد 
)496([، و این روایت بیانگر مبالغه در بازکردن دست ها می باشد. لذا سنت است نمازگزار 

دستانش را به اندازه ای باز نماید که مزاحم اطرافیان نشود. چنان که پیش تر در بحث دور 
نمودن دست ها از پهلوها در رکوع بیان شد.

همچنین سنت این است که نمازگزار در سجده ران هایش را از هم دور نموده و آنها 
را جمع نکند و شکمش را بر ران هایش نگذارد. بلکه ران را از شکم دور نگه دارد. به دلیل 



سنت هايى كه زمانى مشخص دارند
دم
ده

پي
 س

ت
وق

ى 
ها

ت 
سن

67

َجَبْيَنَفِخَذْیِه حدیث ابی ُحمید   س در توصیِف نماز رسول الله  ج که می گوید: »َوإَِذاسجدَفرَّ
َغْيَرَحاِمٍلَبْطنَُهَعَلىشـيءِمْنَفِخَذْیِه«»وقتی سجده می نمود، ران هایش را از هم دور نگه 
چنان که  و   .])735( ]ابوداود  نمی گذاشت«.  رانش  از  قسمتی  هیچ  بر  را  شکم  و  می داشت 

شوکانی و دیگران نقل می کنند، این عمل به اجماع علما سنت است. 

شوکانی / می گوید: این حدیث به مشروعیت ایجاد فاصله میان را ن ها و باال نگه داشتن 
شکم از آنها در سجده داللت دارد، و در این زمینه اختالفی نیست. ]نیل األوطار )257/2([

2 سنت است که در سجده سرانگشتانش را به سوی قبله کند. 

به دلیل حدیث ابوحمید ساعدی   س که 
می گوید: »أناأحفظكملصالةرسولاهلل  ج،
وفيه:»فإذاَسجَدوضَعیَدیِهغيَرُمفَترٍِشوال
رجَليِه أصابِع بأَطراِف واستقَبَل قابِضهما،
نماز  شیوه ی  شما  همه ی  از  »من  الِقبلَة« 
خواندن پیامبر  ج را بهتر می دانم. و در آن 
آمده است: چون سجده می کرد دست هایش 

را طوری روی زمین می گذاشت که ساعدهایش نه به زمین فرش می شد و نه به بدنش 
می چسبید و انگشتان پاهایش را به طرف قبله می نمود«. ]بخاری )828([.

- اما سّنت است که انگشتان دو دست در اثنای سجده به هم چسبیده و به سوی قبله 
در  است. همچنین  روایت شده  مالک چنین  امام  مؤطای  در  عمر   س  ابن  از  که  چرا  باشد. 
در  که  است  که: سنت  است  روایت  بن عاصم  س  از حفص  ابی شیبه )236/1(  ابن  ف  مصنَّ
نماز دو کف دست را پهن نموده و انگشتان را به هم بچسباند و آنها را به سوی قبله نماید. 
و از حدیث وائل بن ُحجر هم برای این روایت شاهدی وجود دارد که پیامبر  ج وقتی سجده 
حسن  آن را   )135/2 الزوائد  )مجمع  در  هیثمی  می چسباند.  هم  به  را  انگشتانش  می نمود، 

می داند.
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3 سنت است اذکار وارده در سجده را بخواند.

سنت است  در سجده عالوه بر )سبحانربِّیالعلی( اذکار دیگری را که در این زمینه 
وارد شده بخواند. از جمله:

اْغِفْرلِي« »پاک و منّزهی ای معبود )ای(  ُهمَّ َربَّنَاَوبَِحْمِدَك،اللَّ ُهمَّ »ُسْبَحاَنَكاللَّ  أ
مسلم  و   )794( ]بخاری  بیامرز«.  مرا  الهی!  می گویم،  را  تو  ستایش  ما!  پروردگار 

)484( از حدیث عایشه ل[.

پروردگار  است  منّزه  و  پاک  »بسیار  وِح«  َوالــرُّ اْلَمالَئَِكِة  َربُّ وٌس ُقدُّ »ُسبُّوٌح  ب

فرشتگان و جبرئیل«. ]مسلم )487( از حدیث عایشه ل[.

َرُه، َلَكَسَجْدُت،َوبَِكآَمنُْت،َوَلَكَأْسَلْمُت،َسَجَدَوْجِهيلِلَِّذيَخَلَقُهَوَصوَّ ُهمَّ »اللَّ  ج

َسْمَعُهَوَبصـرُه،َتَباَرَكاهللَأْحَسُناْلَخالِِقيَن« »بار الها برای تو سجده نمودم،  َوَشقَّ
به تو ایمان آوردم، تسلیم تو شدم )اسالم آوردم(. چهره ام برای ذاتی سجده کرد 
که آن را آفرید و تصویر بخشید و برای آن گوش و چشم قرار داد. چه  مبارک است 

خداوندی که بهترین آفرینندگان است«. ]مسلم )771( از حدیث علی   س[.

الها!  َوآِخَرُه،َوَعالَنَِيَتُهَوسـرُه« »بار  َلُه َوَأوَّ ُه، َوِجلَّ ُه ِدقَّ ُه ُكلَّ َذْنبِي لِي اْغِفْر  ُهمَّ »اللَّ  د

تمام گناهانم، کوچک و بزرگ، اولین و آخرین آنها و آشکار و پنهانش را بیامرز«. 
]مسلم )483(  از حدیث ابوهریره  س[.

َأُعوُذبِرَِضاَكِمْنَسَخطَِك،َوبُِمَعاَفاتَِكِمْنُعُقوَبتَِك،َوَأُعوُذبَِكِمنَْك،الَ ُهمَّ »اللَّ  هـ

ُأْحصـيَثنَاًءَعَلْيَك،َأْنَتَكَماَأْثنَْيَتَعَلىَنْفِسَك« »الهی! از خشمت به رضایت، 
از مجازاتت به عفو و بخشش ات، پناه می برم. از )عذاب( تو به تو پناه می جویم. 
ستایشت در شمار نیاید، تو آنچنان هستی که خودت ثنای خود فرمودی«. ]از 

حدیث عایشه ل[.

لذا سنت است که در سجده به صورت متنوع  هریک از این اذکار که برای وی میسر 
است را بخواند. و معلوم است که در رکوع گفتن یک بار )سبحانربِّیالعظيم( واجب است 
و بیشتر از یکبار سنت می باشد. و همچنین در سجده یک بار گفتِن )سبحانربِّیالعلی) 

واجب و بار دوم و سوم سنت است.
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4 سنت است که در رکوع و سجده زیاد دعا شود.

صحیح  در  عباس  ب  ابن  حدیث  دلیل  به 
َفَقِمٌن، َعاِء، ُجوُدَفاْجَتِهُدوافِيالدُّ االسُّ مسلم: »َوَأمَّ
کردن  دعا  در  سجده  در  »اما  َلُكْم«  ُیْسَتَجاَب َأْن
بکوشید، که این لحظه شایسته ی اجابت دعاست«. 

]مسلم )479([.

سجده  دو  میان  که  است  سنت  و 
بنشیند:

را پهن  پای چپش  این است که  1 سنت 

نموده و بر آن بنشیند و پای راست را 
نصب نماید.

ساعدی   س  ابوحمید  مرفوِع  حدیِث  دلیل  به 
ْكَعَتْيِنَجَلَسَعَلىِرْجِلِهاْلُيسـرىَوَنَصَباْلُيْمنَى«  که در آن آمده است: »َفإَِذاَجَلَسفِيالرَّ
نصب  را  راستش  پای  و  نشسته  چپش  پای  بر  می نشست  رکعت  دو  پایان  در  »وقتی 

می نمود«. ]بخاری )828([.

طوالنی نمودن این رکن.  2

بنا بر حدیث ثابت ُبنانی که پیش تر بیان شد.

سنت است که قبل از برخاستن برای رکعت های دوم یا چهارم، مقداری   3

کوتاه بنشیند.

به این عمل )جلسه ی استراحت( می گویند و در آن ذکِر معینی وجود ندارد.

ثبوت آن در سه حدیث ذکر شده است. از جمله:

ُهَرَأىالنَّبِيَّ  جُیَصلِّيَفإَِذاَكاَنفِيِوْترٍِمْنَصاَلتِِه، حدیث مالک بن حویرث   س که: »َأنَّ
وقتی در  نماز می خواند:  دیده چنین  را  الله  ج  َقاِعًدا« »رسول  َیْسَتِوَي َحتَّى َینَْهْض َلْم
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رکعت های فرِد نمازش )1و3( بود، تا درست نمی نشست، بلند نمی شد«. ]بخاری )823([، 
و همین مالک بن حویرث است که این فرموده ی رسول الله  ج را روایت می کند: »َصلُّوا
َكَماَرَأْیُتُمْونِْيُأَصلِّْي«»چنان نماز بخوانید که می بینید نماز می خوانم«. ]بخاری )6313([.

در سنت بودن )جلسه ی استراحت( اختالف نظر وجود دارد. اما قول صحیح این است 
که مطلقًا سنت است. بنا بر حدیث مالک  س. کسانی که مطلقًا سنت بودِن آن را ترجیح 
می دهند نووی، شوکانی، ابن باز و آلبانی و انجمن دائمِی پژوهش های علمی و فتوا ]رحمهم 

الله[ هستند. فتاوی و مقاالت متنوعة )99/11( و فتاوی اللجنة الدائمة )446-445/6). 

نووی / می گوید: »این فتوای درستی است که در مورد آن احادیث صحیح، ثابت 
شده است«. ]المجموع )441/3([.

ز از سنت های تشهد:

1 سنت است نمازگزار در تشهد پای چپش را فرش نماید و پای راست را 

نصب کند.

این روش را نمازگزار بعد از اینکه رکوع، سجود، 
انجام  آورد،  به جای  را  دوم  رکعت  نشستن  و  قیام 
می دهد. خواه در نماز چهار رکعتی باشد یا سه رکعتی 
و یا دو رکعتی. در هر دو رکعت در تشهد به همین 
روش عمل می کند. به دلیل حدیِث مرفوع ابوُحمید 
فِي َجَلَس »َفإَِذا است:  آمده  آن  در  که  ساعدی   س 
ْكَعَتْيِنَجَلَسَعَلىِرْجِلِهاْلُيسـرىَوَنَصَباْلُيْمنَى«  الرَّ
»چون در )پایان( دو رکعت می نشست، بر پای چپ 

نشسته و پای راست را نصب می نمود«. ]بخاری )828([ و دلیل دیگر حدیث عایشه ل 
َرْكَعَتْيِنالتَِّحيََّة،َوَكاَنَیفرُشِرْجَلُهاْلُيسـرىَوَینِْصُبِرْجَلُه است که: »َوَكاَنَیُقوُلفِيُكلِّ
اْلُيْمنَى«»در هر دو رکعت، التحیات می خواند و پای چپش را فرش کرده و پای راستش را 

نصب می نمود«. ]مسلم )498([.
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- اما بیان صفت تشهد در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی، خواهد آمد.

2 سنت است در تشهد، دست ها را به صورت های متنوعی که در حدیث 

وارد شده بگذارد.

گذاشتن دست ها در حالت تشهد به دو گونه است:

الَِة، »َكاَن-أيالنَّبي ج-إَِذاَجَلَسفِيالصَّ به دلیل حدیث ابن عمر   س که می گوید: 
َتِلياإِلْبَهاَم، الَّتِي بِإِْصَبِعِه َها،َوَأَشاَر اْلُيْمنَى،َوَقَبَضَأَصابَِعُهُكلَّ اْلُيْمنَىَعَلىَفِخِذِه ُه َوَضَعَكفَّ
ُهاْلُيسـرىَعَلىَفِخِذِهاْلُيسـرى« »زمانی که رسول الله ج در نماز می نشست، کف  َوَوَضَعَكفَّ
دست راست را بر ران راستش قرار می داد و تمام انگشتان را جمع می کرد و با انگشت سبابه 
اشاره می نمود. و کف دست چپ را بر ران چپش می نهاد«. ]مسلم )580([ و در روایتی آمده 
ُهاْلُيسـرىُرْكَبَتُه« »و با دست چپ زانوی چپ را می گرفت«. ]مسلم )579([. است: »َوُیْلِقُمَكفَّ

این که هر دو دست را بر زانوها بگذارد چنانکه با دست چپ 
)انگشت سبابه(  راست  با دست  اما  بگیرد.  را  زانوی چپ 
اشاره کند. چنان که بیان آن خواهد آمد. لیکن دست چپ 

تا پایان نماز باز است.  

هر دو )کف( دست را بر ران ها بگذارد.

روش دوم:

نخست:
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3 سنت است کیفیِت قرار دادن انگشتان در تشهد بر اساس حالت هایی 

که در سنت وارد شده متنوع باشد.

انگشتان در تشهد به دو حالت قرار می گیرند:

ِد به دلیل حدیث ابن عمر ب که گذشت: »َكاَن-أيالنَّبي ج-إَِذاَقَعَدفِيالتََّشهِّ
َوَضَعَیَدُهاْلُيسـرىَعَلىُرْكَبتِِهاْلُيسـرى،َوَوَضَعَیَدُهاْلُيْمنَىَعَلىُرْكَبتِِهاْلُيْمنَى،َوَعَقَدَثالََثًة
بَّاَبِة« »وقتی )پیامبر  ج( در تشهد می نشست، دست چپش را بر  َوَخْمسـيَن،َوَأَشاَربِالسَّ

دو انگشت کوچک )خنصر و بنصر( را جمع کند و انگشت 
ولی  نماید.  اشاره  سبابه  با  و  کرده  حلقه  را  ابهام  و  وسط 

دست چپ )بر ران( پهن باشد.

)مشت  نماید  جمع  را  راست  دست  انگشتان  تمام  اینکه 
کند(، و با انگشت سبابه اشاره نماید. و دست چپ )بر ران( 
پهن باشد.. به دلیل حدیث ابن عمر   س که قباًل بیان شد:  
تِيَتِلياإِلْبَهاَم...«  َها،َوَأَشاَربِإِْصَبِعِهالَّ »...َقَبَضَأَصابَِعُهُكلَّ
... تمام انگشتان را جمع می کرد و با انگشت نزدیک ابهام 

)سبابه( اشاره می کرد... . ]مسلم )580([.

روش دوم:

اول:
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زانوی چپ می نهاد و دست راستش را بر زانوی راست قرار می داد و دو انگشت کوچک و 
وسط را جمع کرده و انگشت ابهام را بر وسطی می نهاد و با سبابه اشاره می کرد«. ]مسلم 

.])850(

4 سنت است نمازگزار تشهد را با الفاظ مختلف و به صورت متنوع بخواند.

و هربار یکی از الفاظی که در سنت وارد شده بخواند. و  تشهدهای ثابت شده عبارتند 
از:

اهللِ َوَرْحَمُة  النَّبِيُّ َأیَُّها َعَلْيَك اَلُم السَّ َوالطَّيَِّباُت، َلَواُت، َوالصَّ ِه، لِلَّ »التَِّحيَّاُت  أ
اهللُ،َوَأْشَهُد الِِحيَن،َأْشَهُدَأْناَلإَِلَهإاِلَّ اَلُمَعَلْينَاَوَعَلىِعَباِداهللِالصَّ َوَبَرَكاُتُه،السَّ
ًداَعْبُدُهَوَرُسوُلُه«»سالم  ها، درودها و پاکی ها مخصوص الله ـ است.  ُمَحمَّ َأنَّ
سالم بر تو باد ای رسول الله )ج(! و )نیز( رحمت و برکات الله. سالم بر ما و 
بر بندگان صالح الله. گواهی می دهم که معبود )برحقی( جز الله وجود ندارد 
و گواهی  می دهم که محمد بنده و فرستاده ی اوست«. ]بخاری )1202( و مسلم 

)402( از حدیث ابن مسعود   س[.

»... النَّبِيُّ َأیَُّها َعَلْيَك الَُم السَّ ِه، لِلَّ الطَّيَِّباُت َلَواُت الصَّ اْلُمَباَرَكاُت، »التَِّحيَّاُت  ب

ای  باد  تو  بر  سالم  است.  الله ـ  آِن  از  پاکی ها  و  درودها  مبارک،  »سالم های 
پیامبر  ج!...«. ]مسلم )403( از حدیث ابن عباس ب[ و در ادامه مانند تشهد قبل را 

ذکر می کند.

...« ]مسلم )404( از حدیث  الَُمَعَلْيَكأیَُّهاالنَّبِيُّ َلَواُتهلل،السَّ »التَِّحيَّاُتالطَّيَِّباُتالصَّ  ج

ابوموسی   س[. و در ادامه همچون تشهد قبل را ذکر می کند.

سنت است که در تشهد آخِر نماز های سه و چهار رکعتی، به حالت توّرک   5

بنشیند.  

یعنی در نمازهای سه یا چهار رکعتی، باسن خود را بر زمین نهد و بر نشیمنگاه سمِت 
چپ بنشیند. تورک هم به چندین روش آمده است پس مستحب است که متنوع عمل نماید، 

از روش های ثابت شده: 
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اینکه پای چپش را پهن کرده و )انگشتان(  أ 
آن را از زیر ساق پای راست بیرون نموده 
و پای راست را نصب نماید. و باسنش را 
بر زمین بگذارد. این روش را بخاری / 
در حدیث )828( از ابوحمید ساعدی   س 

روایت می کند.

هر دو پا را فرش کرده و هر دو را از سمت  ب 

راست )بدنش( بیرون نماید و باسنش را 
بر زمین بنهد.

ابوداود در حدیث )731( روایت  این روش را 
 (128/2( در  بیهقی   ،)1867( حبان  ابن  و  کرده 

الله  آن را صحیح می داند. رحمهم  آلبانی هم  نموده اند.  روایت  ابوُحمید ساعدی   س  از 
جمیعًا. باید توجه داشت که بنا بر قول صحیح در تمام تشهدهای آخر تورک ثابت نیست. 
بلکه فقط در تشهد آخِر نماز های سه و چهار رکعتی ثابت است نه در تشهد نمازهای دو 

رکعتی.

6 سنت است نمازگزار صیغه ها و الفاظ درود بر رسول الله  ج را به صورت 

متنوع بخواند.

بنابراین سنت  است.  وارد شده  با چندین صیغه ی مختلف  الله  ج  بر رسول  درود 
است که به صورت متنوع ادا گردد. از جمله صیغه هایی که وارد شده: 

إِْبَراِهيَم،َوَعَلىآِل ْيَتَعَلى ٍد،َكَماَصلَّ ٍد،َوَعَلىآِلُمَحمَّ َعَلىُمَحمَّ َصلِّ ُهمَّ »اللَّ  أ

ٍد،َكَماَباَرْكَت ٍد،َوَعَلىآِلُمَحمَّ َباِرْكَعَلىُمَحمَّ ُهمَّ إِْبَراِهيَمإِنََّكَحِميٌدَمِجيٌد،اللَّ
َعَلىإِْبَراِهيَم،َوَعَلىآِلإِْبَراِهيَمإِنََّكَحِميٌدَمِجيٌد« »بار الها! بر محّمد و آل محّمد 
کرده ای،  نازل  رحمت  ابراهیم  آل  و  ابراهیم  بر  که  همان گونه  فرست؛  رحمت 
فرست  آل محّمد  و  بر محّمد  برکت  و  الهی! خیر  بزرگواری،  و  تو ستوده  همانا 
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همانگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم فرستاده ای. همانا تو ستوده و بزرگواری«.
]بخاری )3370( از حدیث کعب بن ُعجره   س[

َوَباِرْك إِْبَراِهيَم، آِل ْيَتَعَلى َكَماَصلَّ د آِلُمَحمَّ ٍدَوَعَلى َعَلىُمَحمَّ َصلِّ ُهمَّ »اللَّ  ب

إِنََّك اْلَعاَلِميَن، فِي إِْبَراِهيَم، آِل َعَلى َباَرْكَت َكَما ٍد ُمَحمَّ آِل َوَعَلى ٍد ُمَحمَّ َعَلى
َحِميٌدَمِجيٌد«. ]مسلم )405( از حدیث ابو مسعود   س[. 

فِياْلَعاَلِميَن: در جهانیان.
إِْبَراِهيَم، آِل َعَلى ْيَت َصلَّ َكَما یَّتِِه، َوُذرِّ َأْزَواِجِه َوَعَلى ٍد ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  ُهمَّ »اللَّ  ج

إِنََّك إِْبَراِهيَم، آِل َعَلى َباَرْكَت َكَما یَّتِِه، َوُذرِّ َأْزَواِجِه َوَعَلى ٍد ُمَحمَّ َعَلى َوَباِرْك
َحِميٌدَمِجيٌد«. ]بخاری )3369(، مسلم )407( از حدیث ابوُحمید ساعدی   س[. 

تِِه: همسران و نسلش. یَّ َأْزَواِجِهَوُذرِّ

7 سنت است که نمازگزار قبل از سالم دادن و خارج شدن از نماز، از چهار 

چیز پناه جوید.

که  ابوهریره  س  حدیث  دلیل  به  می باشد.  الله[  ]رحمهم  علما  جمهور  دیدگاه  این 
ْذبِالّلِهِمْنَأْرَبٍع:ِمْنَعَذاِبَجَهنََّم، ِدالِخرِ،َفْلَيَتَعوَّ پیامبر  ج فرمود: »إَِذاَفَرَغَأَحُدُكْمِمَنالتََّشهِّ
اِل« »هرگاه یکی از شما  جَّ َوِمْنَعَذاِباْلَقْبرِ،َوِمْنفِْتنَِةاْلَمْحَياَواْلَمَماِت،ِمْنشـراْلَمسـيِحالدَّ
از تشهد آخر فارغ شد، از چهار چیز به الله ـ پناه جوید: از عذاب جهنم، از عذاب قبر، از شّر 

و آزمایش زندگی و مرگ، و از شّر مسیح دجال«. ]مسلم )588(، بخاری )832([

دعاهای دیگری هم در سنت وارد است. و سنت است نمازگزار قبل از سالم، به 
صورت متنوع از آنها بهره برد. از جمله:

إنِّيَأُعوُذبَِكمنالمْأَثِموالمْغَرِم« »الهی از گناه  و بدهکاری به تو پناه  ُهمَّ »اللَّ  أ

می برم«. ]بخاری )832(، مسلم )589([.

إنِّيَأْسَأُلَكالَجنََّةَوَأَعْوَذبَِكِمَنالنَّاِر« »الهی! از تو بهشت را خواهانم  ُهمَّ »اللَّ 
ب

ابوداود )377/3)  آلبانی در صحیح  ]ابوداود )792( و  از آتش به تو پناه می جویم«.  و 
سندش را صحیح می داند[.
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َأْنَت،َفاْغِفْرلِيَمْغِفَرًة ُنوَبإاِلَّ إِنِّيَظَلْمُتَنْفسـيُظْلًماَكثِيًراَواَلَیْغِفُرالذُّ ُهمَّ »اللَّ 
ج

ِحيُم« »بار الها! من به خویشتن ستم  ِمْنِعنِْدَكَواْرَحْمنِي،إِنَّكَأْنَتاْلَغُفوُرالرَّ
فراوانی نمودم و جز تو کسی گناهان را نمی آمرزد؛ پس با مغفرتی از سوی خود 
مرا ببخش و به من رحم نما که قطعًا تو بسیار آمرزنده و بی نهایت مهربانی«. 

]بخاری )6326(، مسلم )2705([.

َأِعنِّيَعَلىِذْكرَِك،َوُشْكرَِك،َوُحْسِنِعَباَدتَِك« »بار الها! مرا بر یاد و ذکر،  ُهمَّ »اللَّ 
د

نسائی   ،)1522( ابوداود   ،)22119( ]احمد  نما«.  یاری  خود  نیکوی  عبادت  و  شکر 
)1304( و آلبانی در )صحیح الجامع 1320/2( آن را صحیح می داند[. 

إَِلى ُأَردَّ َأْن اْلُجْبِن،َوَأُعوُذبَِك اْلُبْخِل،َوَأُعوُذبَِكِمْن إِنِّيَأُعوُذبَِكِمْن  ُهمَّ »اللَّ هـ 

ْنَيا،َوَأُعوُذبَِكِمْنَعَذاِباْلَقْبرِ«»پروردگارا،  َأْرَذِلاْلُعُمرِ،َوَأُعوُذبَِكِمْنفِْتنَِةالدُّ
از بخیلی به تو پناه می برم؛ از ترس به تو پناه می جویم؛ و از اینکه به پیری و 
فرتوتی برسم به تو پناه می آوردم، از فتنه ی دنیا به تو پناه می جویم و از عذاب 

قبر به تو پناه می آورم«. ]بخاری )6370([. 

]احمد  بگردان«.  آسان  مرا  حسابرسی  »الهی!  َیسـيًرا« ِحَساًبا َحاِسْبنِي  ُهمَّ »اللَّ 
و

)24215( و آلبانی آن را در )تحقیق مشکاة المصابیح 1544/3( صحیح دانسته است[. 

سپس همراه با چرخاندن سر سالم دهد. چرخاندن سر در نماز سنت است. خوب 
و کامل چرخاندن هم سنت است. چرا که رسول الله  ج طوری سر را می چرخاندند که  
ابی وقاص  س می گوید:   بن  از پشت سر دیده می شد. سعد  مبارک شان  سپیدی گونه ی 
ِه« »می دیدم که  ُمَعْنَیِمينِِهَوَعْنَیَساِرِه،َحتَّىَأَرىَبَياَضَخـدِّ »ُكنُْتَأَرىَرُسوَلالّلهِ  جُیَسلِّ
رسول الله  ج از سمت راست و چپش سالم می دهد تا آنجا که سپیدی گونه ی ایشان را 

می دیدم«. ]مسلم )582([.

ح اذکار مشروع بعد از سالم دادن از نماز های فرض، سنت است.

اتفاق نظر دارند«. ]األذکار  نووی  / می گوید: »علما بر استحباب ذکِر بعد از نماز 
)ص66([.
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 »َأنَّ ابن عباس  س که:  بلند خوانده شود. به دلیل حدیث  این ذکر  مستحب است 
ْكرِِحيَنَینْصـرُفالنَّاُسِمْناْلَمْكُتوَبِةَكاَنَعَلىَعْهِدالنَّبِيِّ  ج«»مردم در  ْوِتبِالذِّ َرْفَعالصَّ

زمان رسول الله  ج بعد از نماز فرض بلند ذکر می کردند«. ]بخاری )841(، مسلم )538([.

این اذکار عبارتند از:

الَُم، السَّ َوِمنَْك الَُم السَّ َأْنَت  ُهمَّ »اللَّ بگوید:  سپس  و  أستغفرالله  بار  سه  گفتن  أ 

َتَباَرْكَتَذااْلَجالَِلَواإِلْكَراِم«»الهی! تو سالم هستی و سالمتی از جانب توست، با 
برکت هستی، ای ذات بزرگوار و با عظمت«. ]مسلم )591( از حدیث ثوبان   س[. 

شـيٍء َوُهَوَعَلىُكلِّ اْلَحْمُد َوَلُه اْلُمْلُك َلُه َلُه، َوْحَدُهالَشـریَك الّلُه إاِلَّ إِلَه »الَ  ب

َلُهالنِّْعَمُةَوَلُه َنْعُبُدإاِلَّإِیَّاُه، إِلَهإاِلَّالّلُه،َوالَ َةإاِلَّبِالّلِه،الَ ُقوَّ َقِدیٌر،الََحْوَلَوالَ
یَن،َوَلْوَكرَِهاْلَكافُِروَن« اْلَفْضُل،َوَلُهالثَّنَاُءاْلَحَسُن،الَإِلَهإاِلَّالّلُهُمْخِلصـيَنَلُهالدِّ
»جز الله یگانه و بی همتا معبودی )برحق( نیست، پادشاهی و ستایش، از آِن 
اوست و او بر هر کاری تواناست، هیچ قدرت و نیرویی جز به )وسیله ی( الله 
نیست، غیر از او معبود )برحق( نیست، فقط او را عبادت می کنیم، نعمت برای 
اوست و فضل از آِن او بوده و ستایِش نیک خاِص اوست، غیر از او معبودی 
نیست، ما خالصانه او را عبادت می کنیم گر چه کافران را خوش نیاید«. ]مسلم 

])596(

شـيٍءَقِدیٌر، »الَإِلَهإاِلَّالّلُهَوْحَدُهالَشـریَكَلُه،َلُهاْلُمْلُكَوَلُهاْلَحْمُدَوُهَوَعَلىُكلِّ  ج

.» ِمنَْكاْلَجدُّ الََمانَِعلَِماَأْعَطْيَت،َوالَُمْعطَِيلَِماَمنَْعَت،َوالََینَْفُعَذااْلَجدِّ ُهمَّ اللَّ
»معبود )برحقی( جز الله نیست؛ یگانه است و شریکی برایش نیست. ملک و 
پادشاهی از آن اوست و ستایش مخصوص اوست. و او بر هر چیزی توانمند است. 
بار الها! برای آنچه تو بدهی، مانعی نیست؛ و از آنچه منع کنی، کسی را یارای 
دادن آن نیست. و مال و دارایی سودی ندارد، هر نفعی از هستی )از فضل و 

لطف( توست«. ]مسلم )593([

صیغه های  قالب  در  که  بخواند  شده  وارد  روایات  در  که  را  تسبیحی  سپس  د 

مختلف ذکر شده است:
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اول: سبحان الله 33 مرتبه، الحمدلله 33 مرتبه، الله اکبر 33 مرتبه و در بار صُدم 
بگوید: ال إله إال الله وحده ... .

»َمْن الله  ج فرمودند:  ابوهریره  س است که می گوید: رسول  دلیل آن حدیث 
َصالَةٍَثالًَثاَوَثالَثِيَن،َوَحِمَدالّلَهَثالًَثاَوَثالَثِيَن،َوَكبََّرالّلَهَثالًَثا َسبََّحالّلَهفِيُدُبرُِكلِّ
َوَثالَثِيَن،َفتِْلَكتِْسَعٌةَوتِْسُعوَن،َوَقاَلَتَماَماْلِماَئِة:الَإِلَهإاِلَّالّلُهَوْحَدُهالَشـریَكَلُه،َلُه
شـيٍءَقِدیٌر،ُغِفَرْتَخَطاَیاُهَوإِْنَكاَنْتِمْثَلَزَبِداْلَبْحرِ« اْلُمْلُكَوَلُهاْلَحْمُدَوُهَوَعَلىُكلِّ
»هرکس بعد از هر نماز فرض 33 بار سبحان الله و 33 بار الحمدلله و 33 بار الله اکبر 
که )جمعًا( 99 مرتبه می شود، بگوید و برای کامل کردن صد مرتبه: »الإلهإالاهلل،
وحدهالشریكله،لهالملكولهالحمدهوهوعلىكلشيءقدیر« بگوید، گناهانش 

آمرزیده می شود؛ اگر چه همانند کف دریا باشد«. ]مسلم )597([.

و دلیل آن حدیث  بار.  اکبر 34  الله  و  بار  الحمدلله 33  بار،  الله 33  دوم:سبحان 
 َباٌتالََیِخيُبَقائُِلُهنَّ کعب بن ُعجره   س است که می گوید: رسول الله  ج فرمودند: »ُمَعقِّ
َصالٍَةَمْكُتوَبٍة:َثالٌَثَوَثالَُثوَنَتْسبِيَحًة،َوَثالٌَثَوَثالَُثوَنَتْحِميَدًة،َوَأْرَبٌع ُدُبَرُكلِّ َأْوَفاِعُلُهنَّ
َوَثالَُثوَنَتْكبِيَرًة« »در پِی هر نماز واجبی اذکاری است که گوینده یا انجام دهنده ی آن 
ناکام نمی شود: سی و سه بار )سبحان الله(، سی و سه بار )الحمد لله(، و سی و چهار بار 

)الله اکبر گفتن(«. ]مسلم )596([.

سوم: سبحان الله 25 بار، الحمدلله 25 بار، الله اکبر 25 بار و ال إله إال الله 25 بار. 

این لفظ در حدیث عبدالله بن زید   س در سنن ترمذی )3413( آمده است. و آلبانی 
در )تحقیق مشکاة المصابیح 307/1( آن را صحیح می داند.

چهارم: سبحان الله 10 مرتبه، الحمدلله 10 مرتبه و الله اکبر 10 مرتبه.  

و  است.  آمده   )3410( ترمذی  کتاب  در  عمرو  س  بن  عبدالله  از حدیث  لفظ  این 
آلبانی در )تحقیق مشکاة المصابیح 743/2( آن را صحیح می داند.

- قاعده و قانون در مورد عباداتی که به صورت های گوناگون وارد شده اند قباًل بیان 
شد چنانکه  گاهی این و گاهی آن انجام می شود. سنت است که )شمردن( تسبیحات با 
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دست باشد. امام احمد و ترمذی روایت کرده اند که پیامبر  ج فرمودند: »َسبِّْحَنَواْعِقْدَن
»سبحان  ُمْسَتنَْطَقاٌت«  َمْسُئواَلٌت  ُهنَّ َفإِنَّ بِاْلََصابِِع،
که  چرا  کنند.  حساب  انگشتان  با  و  بگویند  الله 
گفت«.  خواهند  و سخن  می شوند  سؤال  انگشتان 
]احمد )27089(، ترمذی )3486( و آلبانی آن را در )صحیح 

الجامع 753/2( حسن می داند[.

پنجم: قرائت آیة الکرسی: به دلیل حدیث ابو 
َلْم َمْكُتْوَبٍة َصالٍة ُدُبَرُكلِّ الُكْرسـي آیَة َقَرَأ »َمْن فرمودند:  الله  ج  امامه   س که می گوید: رسول 
َیْمنَْعُهِمْنُدُخْوِلالَجنَِّةإالالَمْوت«»کسی که بعد از هر نماز آیة الکرسی را بخواند، جز مرگ 
او به بهشت نمی شود. )یعنی چون بمیرد وارد بهشت می شود. مترجم(«.  چیزی مانع ورود 
]نسائی در سنن کبری )9928(، منذری آن را در کتاب ترغیب و ترهیب )2373( صحیح می داند. ابن عبدالهادی 

)المحرر 198/1( و ابن قیم جوزی )زاد المعاد 303/1([.

اِس«:   ِبَرِب النَّ
ُ

ُعوذ
َ
ْل أ

ُ
 ِبَرِب اْلَفَلِق« و »ق

ُ
ُعوذ

َ
ْل أ

ُ
ششم: خواندن معّوذَتین: »ق

ــَرَأ َأْق َأْن اهللِ ج ــوُل َرُس »َأَمــَرنِــي می گوید:  که  عامر  س  بن  عقبه  حدیث  دلیل  به 
َصاَلٍة« »پیامبر  ج به من امر فرمودند که بعد از هر نماز معّوذات را  َذاِتُدُبَرُكلِّ بِاْلُمَعوِّ
بخوانم«. ابوداود )1525( و آلبانی می گوید: اسنادش صحیح است. و ابن خزیمه و ابن 

حبان آن را صحیح می دانند. ]صحیح ابو داود )254/5([.

آنچه ذکر شد مجموعه ای از سنت ها بود که انجام آنها بر نمازگزار مستحب است. و هنوز 
در وقت نماز فجر قرار داریم. و از این رو موارد فوق را ذکر نمودیم که در هر بخش نماز، آن را 

در ذهن داشته باشیم. والله اعلم.

ط نشستن بعد از نماز فجر در محل نماز تا طلوع خورشید سنت است.

النَّبِيَّ  جَكاَنإَِذاَصلَّىاْلَفْجَرَجَلَسفِيُمَصالَُّه از جابر بن سُمره   س روایت است: »َأنَّ
نمازش  محل  در  می خواند،  را  فجر  نماز  وقتی  »پیامبر  ج  َحَسنًا«  ْمُس الشَّ َتْطُلَع َحتَّى

می نشست تا که خورشید طلوع می کرد )باال می آمد(«. ]مسلم )670([
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ُه....)وذكـرمنهم( ظِلُّ إاِلَّ ـِه،َیـْوَمالَظِـلَّ ُهـُماهللُفِـيظِلِّ رسـول اللـه ج می فرماید: »َسـْبَعٌةُیظِلُّ  
ـٌقفِـيالَمَسـاِجِد« »اللـه، در روزی که هیچ سـایه ای جز سـایه ی او وجود  ...َوَرُجـٌلَقْلُبـُهُمَعلَّ
نـدارد، هفـت گـروه را در زیر سـایه ی خـود، جـای می دهد...)یکـی از این گروهها(، کسـی 

کـه همواره به مسـجد دل بسـته باشـد )می باشـد(«.
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اذکار صبح

وقت اذکار صبح از طلوع فجر آغاز می شود. وقتی مؤذن برای نماز صبح اذان گفت، 
الله  أ  ُپر واضح است که اذکار در دنیا برای بنده ی  وقت اذکار صبح شروع می شود. 

دژی محکم است و در آخرت گنجی گران سنگ می باشد.

 اذکار صبح و شب: 

 َعَلىُكلِّ َوُهَو اْلَحْمُد، َوَلُه اْلُمْلُك َلُه َلُه، َوْحَدُهاَلشـریَك اهللُ إاِلَّ إَِلَه اَل َقاَل »َمْن  1

اٍتِحيَنُیْصبُِحُكتَِبَلُهبَِهاِماَئُةَحَسنٍَة،َوُمِحَيَعنُْه شـيٍءَقِدیٌر،َمْنَقاَلَهاَعشـرَمرَّ
بَِهاِماَئُةسـيَئٍة،َوَكاَنْتَلُهَعْدَلَرَقَبٍة،َوُحِفَظبَِهاَیْوَمئٍِذَحتَّىُیْمسـي،َوَمْنَقاَلِمْثَل
را  این ذکر  ِمْثُلَذلَِك« »هرکس هنگام صبح ده مرتبه  َلُه َكاَن َذلَِكِحيَنُیْمسـي
بخواند، با این ذکر صد نیکی برای او نوشته شده و صد گناه از او پاک می شود. 
و پاداشی به اندازه آزاد نمودن برده دارد. و با آن تا هنگامی که شب کند، تحت 
مراقبت است؛ و کسی که در هنگام شب این ذکر را ده مرتبه بخواند، همین اجر 
برای او خواهد بود:»الإلهإالَّاهللَوْحَدُهالشرِیَكَلُه،لُهالُملُك،َولُهالَحْمُد،َوُهَو
َشيٍءَقِدیٌر: هیچ معبودی بر حقی جز الله نیست که تنها و بی شریک  َعلىُكلِّ
است، پادشاهی و ستایش سزاوار او و از آن اوست و او بر هر چیزی و هر کاری 

تواناست«. ]احمد )8719( و ابن باز / سند آن را َحَسن می داند[.
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إِنِّي ُهمَّ ِهالَإَِلَهإاِلَّاهللَُوْحَدُهالَشـریَكَلُهاللَّ ِه،َواْلَحْمُدلِلَّ »َأْمسـينَاَوَأْمسـىاْلُمْلُكلِلَّ  2

 ُهمَّ ْيَلِةَوَخْيرَِمافِيَها،َوَأُعوُذبَِكِمْنشـرَهاَوشـرَمافِيَها،اللَّ َأْسَأُلَكِمْنَخْيرَِهِذِهاللَّ
ْنَيا،َوَعَذاِباْلَقْبرِ«،َوإَِذا إِنِّيَأُعوُذبَِكِمَناْلَكَسِل،َواْلَهَرِم،َوُسوِءاْلكَِبرِ،َوفِْتنَِةالدُّ
ِه...أْسَأُلَكَخْيرَِمافِيَهَذااْلَيوم َأْصَبَحَقاَلَذلَِكَأْیًضا:»َأْصَبْحنَاَوَأْصَبَحاْلُمْلُكلِلَّ
َوَخْيرَمابعِده،َوَأُعوُذبِكِمْنشـرَمافِيَهذاالَيومَوشـرَماَبْعِده...« »ما وارد شب 
شدیم و همه ی هستی وارد شب شد که از آِن الله هستند و حمد و ستایش ها 
الله یکتایی که هیچ شریکی ندارد،  الله است، نیست معبود )بحقی( مگر  برای 
پروردگارا! خیر امشب و خیر هر چه در آن است از تو می خواهم و به تو از شر 
امشب و شر هر چه در آن است، پناه می برم. ای پروردگارم! از سستی، پیری، 
که  و هنگامی  پناه می برم.   تو  به  قبر،  و عذاب  دنیا  فتنه ی  َبدِی کهنسالی،  از 
صبح نمود این دعا را بخواند: ما صبح نمودیم و تمام کاینات برای الله  أ صبح 
نمودند... از تو خیر هر چه در امروز است و خیِر بعد از آن را می طلبم؛ و از شّر 
آنچه در امروز است و آنچه بعد از آن است به تو پناه می جویم...«. ]مسلم )2723([

َأْنَتَخَلْقَتنِي،َوَأَناَعْبُدَك،َوَأَناَعَلى َأْنَتَربِّياَلإَِلَهإاِلَّ ُهمَّ سـید االستغفار: »اللَّ  3

، َعْهِدَكَوَوْعِدَكَمااْسَتَطْعُت،َأُعوُذبَِكِمْنشـرَماَصنَْعُت،َأُبوُءَلَكبِنِْعَمتَِكَعَليَّ
َأْنَت«.َقاَل ج:»َوَمْنَقاَلَهاِمْن ُنوَبإاِلَّ ُهاَلَیْغِفُرالذُّ َوَأُبوُءَلَكبَِذْنبِيَفاْغِفْرلِيَفإِنَّ
النََّهاِرُموِقنًابَِهاَفَماَتِمْنَیْوِمِهَقْبَلَأْنُیْمسـيَفُهَوِمْنَأْهِلاْلَجنَِّة،َوَمْنَقاَلَهاِمْن
استغفار:  سرآمِد  اْلَجنَِّة« َأْهِل ِمْن َفُهَو ُیْصبَِح َأْن َقْبَل َفَماَت بَِها ُموِقٌن َوُهَو ْيِل اللَّ
من  و  آفریدی  مرا  ندارد،  تو وجود  برحقی جز  معبود  منی،  پروردگار  تو  »الهی! 
بنده ی تو هستم. بر پیمان و وعده  ی تو تا حد توان، استوارم. از بدی کارهایی 
که انجام داده ام، به تو پناه می برم. به نعمت هایی که به من ارزانی داشته ای و 
گناهانی که انجام داده ام، اعتراف می کنم. پس مرا مغفرت کن زیرا کسی بجز تو، 
گناهان را نمی بخشد. رسول  ج می فرماید: هرکس در روز این دعا را بخواند و به 
آن یقین داشته باشد و در همان روز قبل از مغرب از دنیا برود، از بهشتیان است. 
و هرکس آن را در شب بخواند و به آن یقین داشته باشد و قبل از اینکه صبح کند، 



سنت هايى كه زمانى مشخص دارند
دم
ده

پي
 س

ت
وق

ى 
ها

ت 
سن

83

از دنیا برود، از اهل بهشت است«. ]بخاری )6306([

َوبَِك َنْحَيا، َوبَِك َأْمسـينَا، َوبَِك َأْصَبْحنَا، بَِك  ُهمَّ »اللَّ َفْلَيُقْل: َأَحُدُكْم َأْصَبَح إَذا  4

بَِكَأْمسـينَاَوبَِكَأْصَبْحنَاَوبَِك ُهمَّ َفْلَيُقْل:اللَّ َنُموُت،َوإَِلْيَكالنُُّشوُر،َوإَِذاَأْمسـى
َنْحَياَوبَِكَنُموُتَوإَِلْيَكاْلَمصـيُر«»هرگاه یکی از شما صبح کرد بگوید: الهی! به 
امر تو به بامداد رسیدیم و به امر تو به شامگاه رسیدیم، و به امر تو زندگی کرده 
و به دستور تو می میریم و بازگشت ما به سوی توست. و چون شب نمود بخواند: 
الها! به امر تو به شامگاه رسیدیم و به امر تو زنده می مانیم و به دستور تو می میریم 
و بازگشت به سوی توست«. ]ابوداود )5068(، ترمذی )3391(، نسائی )9836(، ابن ماجه 

)3868( و ابن باز / سندش را صحیح می داند[.

 ُكلِّ  َربَّ َأْنَت  إاِلَّ إَِلَه اَل َهاَدِة، َوالشَّ اْلَغْيِب َعالَِم َواْلَْرِض، َمَواِت السَّ َفاطَِر  ُهمَّ »اللَّ  5

شـيٍءَوَمِليَكُه،َأُعوُذبَِكِمْنشـرَنْفسـيَوِمْنشـرالشـيَطاِنَوشـركِِه،َوَأْنَأْقَترَِفَعَلى
 ج:»ُقْلَهاإَِذاَأْصَبْحَت،َوإَِذاَأْمسـيَت، ُهإَِلىُمْسِلٍم«،قالالنَّبيُّ َنْفسـيُسوًءا،َأْوَأُجرَّ
َوإَِذاَأَخْذَتَمْضَجَعَك« »بار الها! ای آفریننده ی آسمان ها و زمین و ای دانای غیب 
و آشکار، معبودی به حق جز تو نیست؛ آفریدگار و مالک هر چیز، از شر نفسم و از 
شر شیطان و شرک او و از اینکه نسبت به خود مرتکب بدی شوم و یا بدی را به 
پیامبر  ج فرمودند: »هرگاه صبح نموده و  پناه می برم«.  مسلمانی روا دارم، به تو 
شب نمودی و هنگامی که بر بستر قرار گرفتی، آن را بخوان«. ]احمد )6597(، ابوداود 

)5076(، ترمذی )3529(، نسائی )7699( و ابن باز / سندش را صحیح می داند[

َلْيَلٍة:بِْسِماهللِالَِّذياَلَیضـرَمَعاْسِمِه َیْوٍمَوَمَساِءُكلِّ »َماِمْنَعْبٍدَیُقوُلفِيَصَباِحُكلِّ  6

اٍت،َلْمَیضـرُهشـيٌء« ِميُعاْلَعِليُمَثاَلَثَمرَّ َماِءَوُهَوالسَّ شـيٌءفِياْلَْرِضَواَلفِيالسَّ
»هر بنده ای که در صبِح هر روز و اوِل هر شب سه بار بگوید: به نام خداوندی که با 
نام او هیچ چیز در زمین و آسمان زیان نمی بیند و او شنوای داناست، هیچ چیز به او 
آسیب نمی رساند«. ]احمد )446(، ترمذی )10179(، ابن ماجه )3869(، ابن باز / می گوید: 

ترمذی آن را َحَسن صحیح دانسته است، و حکم حدیث چنین است[. 
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َربًّا، بِاهللِ َرضـيُت اٍت: َمرَّ َثاَلَث ُیْمسـي َوِحيَن ُیْصبُِح ِحيَن َیُقوُل ُمْسِلٍم َعْبٍد ِمْن »َما  7

َأْنُیْرضـيُهَیْوَماْلِقَياَمِة« »هیچ  اَعَلىاهللِ َكاَنَحقًّ ٍد جَنبِيًّا،إاِلَّ ْساَلِمِدینًا،َوبُِمَحمَّ َوبِاإْلِ
عنوان  به  الله ـ  به  بگوید:  بار  سه  می کند،  و شب  وقتی صبح  که  نیست  بنده ای 
آفریدگار و به اسالم به عنوان دین و به محمد  ج به عنوان پیامبرم راضی شدم، مگر 
اینکه الله ـ تعهد نموده او را در روز قیامت خشنود گرداند«. ]احمد )18967(، ترمذی 

)3389(، ابن ماجه )3870( و ابن باز / سندش را حسن می داند[.

إِنِّيَأْسأَُلَك ُهمَّ هیچ گاه رسول الله جاین دعاها را در صبح و شام ترک نمی کرد: »اللَّ  8

إِنِّيَأْسأَُلَكاْلَعْفَوَواْلَعافَِيَةفِيِدینِيَوُدْنَياَي،َوَأْهِلي ُهمَّ ْنَياَواْلِخَرِة،اللَّ اْلَعافَِيَةفِيالدُّ
َوِمْنَخْلِفي، اْحَفْظنِيِمْنَبْيِنَیَديَّ ُهمَّ اْسُتْرَعْوَراتِي،َوآِمْنَرْوَعاتِي،اللَّ ُهمَّ َوَمالِي،اللَّ
َوَعْنَیِمينِيَوَعْنِشَمالِي،َوِمْنَفْوِقي،َوَأُعوُذبَِعَظَمتَِكَأْنُأْغَتاَلِمْنَتْحتِي«»الهی! 
عافیِت دنیا و آخرت را از تو خواهانم، الهی! بخشش و عافیِت در دین و دنیایم و 
خانواده و مالم را از تو می طلبم؛ معبودا! عیب های مرا بپوشان و پریشانی هایم را به 
امنیت تبدیل کن؛ بار الها! مرا از جلوی  رویم و پشت سرم و از راست و چپم و از 
باالی سرم حفظ کن؛ و به عظمت تو پناه می برم از اینکه ناگهان از زیر پایم کشته 
شوم )دچار خسف و فرورفتگی در زمین شوم(«. ]احمد )4785(، ابوداود )5074(، نسائی 

در سنن کبری )10401(، ابن ماجه )3871( و حاکم آن را صحیح می داند[ 

اِتِمْنشـرَماَخَلَق« »به کلمات تامه و کامل الله  ج پناه  »َأُعوُذبَِكِلَماِتاهللِالتَّامَّ  9

می برم از شّر آنچه آفرید«. ]احمد )7898(، ترمذی )3437(، از حدیث ابوهریره  س و ابن 
باز سندش را حسن می داند[

ْساَلِم،َوَكِلَمِة چون رسول الله  ج صبح می نمود، می فرمود:»َأْصَبْحنَاَعَلىفِْطَرِةاإْلِ  10

ِةَأبِينَاإِْبَراِهيَمَحنِيًفا،َوَماَكاَنِمْناْلُمشـركِيَن« ٍد جَوِملَّ اإْلِْخاَلِص،َوِدیِنَنبِيِّنَاُمَحمَّ
»بر فطرت اسالم، کلمه ی اخالص )ال إله إال الله( و دین پیامبر مان محمد  ج و 
ملت )دین( توحیدِی پدرمان ابراهیم که از مشرکین نبود، صبح نمودیم«. ]احمد 
)21144، 15367([ و چون شب می کرد می فرمود:»أمسـيناعلىفطرةاإلسالم...«
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»بر فطرت و سرشت اسالم، شب نمودیم...«. ]و ابن باز سندش را صحیح خوانده است[
تمام مطالب ذکر شده از نوشتار ابن باز تحت عنوان: )ُتحفة األخیار ببیان جملة نافعة مما 

ة من األدعیة واألذکار( فصِل اذکار صبح و شام گرفته شده است.   نَّ ورد في الکتاب والسُّ

ُه،َواَلَتكِْلنِيإَِلىَنْفسـيَطْرَفَة َیاَقيُّوُمبَِرْحَمتَِكَأْسَتِغيُثَأْصِلْحلِيَشْأنِيُكلَّ »َیاَحيُّ 11

َعْيٍن« »ای زنده  و ای پابرجا رحمتت را طلب می کنم. تمام امورم را اصالح نما و 
به اندازه یک چشم بر هم زدن هم مرا به حال خودم وانگذار«. ]نسائی )10405(، 
بّزار )282/2( و ابن حجر و آلبانی ]رحمهما الله[ در نتایج األفکار )ص 177( و سلسلة االحادیث 

الصحیحة )449/1( آن را حسن می دانند[

 َربُّ َوُهَو لُت َتَوكَّ َعَلْيِه ُهَو إاِلَّ إِلَه اهللالَ َحْسبَِي َأْمسـى: وإَِذا أْصَبَح إَِذا قاَل »َمْن  12

»هر کس به هنگام صبح و شام  ُه« اٍت؛َكَفاُهاهللَماَأَهمَّ اْلَعرِشاْلَعظِيِم،َسْبَعَمرَّ
کفایت  نگرانی  هر  برابر  در  را  او  متعال  خداوند  بگوید  را  ذکر  این  مرتبه  هفت 
اْلَعرِشاْلَعظِيِم«الله برای  لُتَوُهَوَربُّ می کند: »َحْسبَِياهللالَإِلَهإاِلَُّهَوَعَلْيِهَتَوكَّ
من کافی است و الهی جز او نیست، بر او توکل کردم و او آفریدگار عرِش بزرگ 
است. ]ابوداود )5081( از حدیث ابودرداء  س، لیکن قول راجح بر موقوف بودن این روایت است؛ 
اما روایان آن ثقه )مورد اطمینان( هستند و حکم روایت مرفوع را دارد، چنان که آلبانی در سلسلة 

األحادیث الصحیحة )449/11( ذکر می کند[.
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سوم: وقت ُضحی )چاشت(

سنت است که در وقت چاشت نماز ُضحی خوانده شود.

 دلیل:
ِمْن َأیَّاٍم َثاَلَثِة بَِثاَلٍث:صـياِم َخِليِلي  ج »َأْوَصانِي  می گوید:  که  ابوهریره  س  حدیث   أ
َحى،َوَأْنُأوتَِرَقْبَلَأْنَأَناَم« »دوست عزیزم   ج مرا به سه چیز  َشْهرٍ،َوَرْكَعَتْيالضُّ ُكلِّ
وصیت کرد: سه روز از هر ماه را روزه گرفتن، دو رکعِت ُضحی و اینکه قبل از خواب 
وتر بخوانم«. »همچنین  ج ابودردء را هم به این امر وصیت نمود«. ]مسلم )722(، و در 
سنن کبری نسائی )2712( آمده است که ابوذر   س را هم به آن وصیت کرده است. آلبانی در سلسلة 

األحادیث الصحیحة )2166( آن را صحیح دانسته است[

ُسالََمىِمْنَأَحِدُكْم حدیث ابوذر   س که رسول الله  ج فرمودند:»ُیْصبُِحَعَلىُكلِّ ب 

 َوُكلُّ َصَدَقٌة، َتْهِليَلٍة  َوُكلُّ َصَدَقٌة، َتْحِميَدٍة  َوُكلُّ َصَدَقٌة، َتْسبِيَحٍة  َفُكلُّ َصَدَقٌة،
َتْكبِيَرٍةَصَدَقٌة،َوَأْمٌربِاْلَمْعُروِفَصَدَقٌة،َوَنْهٌيَعِناْلُمنَْكرَِصَدَقٌة،َوُیَجِزىُء،ِمْن
َحى« »بامداد هر روز بر هر مفصلی از مفاصل  ذلَِك،َرْكَعَتاِنَیْرَكُعُهَماِمَنالضُّ
بدن تان صدقه ای است؛ هر سبحان الله صدقه ای است و هر الحمدلله صدقه ای 
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است و هر ال إله إال الله  صدقه ای است و هر الله اکبر صدقه ای است و هر امر 
به معروفی یک صدقه است و هر نهی از منکری صدقه  است و به جای همه ی 

اینها ادای دو رکعِت نماز ضحی کفایت می کند«. ]مسلم )720(. ُساُلَمی: مفصل[

در صحیح مسلم از عایشه ل روایتی مبنی بر این آمده است که در بدن هر انسان 
سیصد و شصت مفصل وجود دارد. و هرکس به این تعداد صدقه بدهد، روز را در حالی 

سپری کرده است که خویشتن را از آتش جهنم رهانیده است.

 وقت آن: 
از باال آمدن خورشید به اندازه ی یک نیزه شروع می شود. یعنی بعد از اتمام وقت 

نهی شده. 

و کمی قبل از زوال خورشید یعنی تقریبًا ده دقیقه قبل از وقت ظهر پایان می یابد.

الَِة الصَّ َعِن َأْقصـر  ُثمَّ ْبِح، الصُّ َصالََة »َصلِّ بن عبسه  س:  حدیث عمرو  دليل:
َمْحُضوَرٌة،حتى َمْشُهوَدٌة الََة الصَّ  َفإِنَّ ، َصلِّ ُثمَّ َتْرَتِفِع...، ْمُسحتى الشَّ َتْطُلَع ِحْيَن
الَِة،فإنَّهِحينَئٍِذُتْسَجُرَجَهنَُّم...« »نماز صبح  َأْقصـرَعِنالصَّ ْمِح،ُثمَّ بِالرُّ الظِّلَّ َیْسَتِقلَّ
)خورشید(  که  تا  بردار  نماز  از  هنگام طلوع خورشید دست  در  بخوان، سپس  را 
باال آید... سپس نماز بخوان، چرا که )فرشتگان( در نماز شاهد و حاضرند؛ تا که 
سایه ی نیزه گم شود )وقت استوا(. سپس از نماز دست بکش که در این وقت جهنم 

شعله ور و برافروخته می گردد...«. ]مسلم )832([.

 و بهترین وقت آن: 
آخِر وقت آن است؛ و آن زمانی است که پای بچه شترها بر اثر گرما داغ شود.

ابِيَنِحيَنَتْرمُض دليل:حدیث زید بن ارقم  س که رسول الله ج فرمودند: »َصالَُةالَوَّ
اْلِفَصاُل«»نماز اّوابین )ضحی یا چاشت(، زمانی است که پای بچه شترها از شدت گرما 

بسوزد«. ]مسلم  )748([.

ابن باز / می گوید: »ترُمُض« یعنی گرمای خورشید بر آن زیاد می گردد. »الفصال« 
یعنی بچه شتر. و این نماز )ضحی( از نمازهایی است که انجام آن در آخِر وقتش بهتر 
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است. ]فتاوی اسالمیة )515/1([.

 تعداد رکعت های آن:   
کمترین تعداد رکعات نماز ضحی دو رکعت است. و دلیل آن حدیث ابوهریره  س در 
صحیحین می باشد که: »دوست صمیمی ام مرا به سه مورد وصیت نمود...«؛ که یکی از 

آ نها را دو رکعت ُضحی ذکر می کند. بخاری )1981(، مسلم )721).

اما بر اساس قول صحیح، بیشترین تعداد رکعات آن حد مشخصی ندارد. بر خالف 
کسی که حداکثر تعداد رکعات آن را هشت رکعت می داند. و می توان آن را بیش از هشت 
الّلهِ  ج َرُسوُل »َكاَن عایشه ل است که می گوید:  آن حدیث  و دلیل  بخواند.  رکعت 
رکعت  چهار  را  ُضحی  نماز  الله  ج  »رسول  الّلُه« َشاَء َما َوَیِزیُد ا، َأْرَبَعً َحى الضُّ ُیَصلِّي

می خواند و هر چه الله می خواست بر آن اضافه می نمود«. ]مسلم )719([.

فضیلت نماز ضحی آنقدر زیاد است که رسول الله آن را به اصحابش وصیت می کردند.  
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چهارم: وقت ظهر

 شامل سنت های ذیل می باشد: 

اول: نماز سنِت قبل و بعد از فرض
پیش تر در بحث سنت های رواتب گفته شد که قبل از ظهر چهار رکعت و بعد از آن 
هم دو رکعت سنت است. همان گونه که حدیث عایشه، ام حبیبه و ابن عمر ش بر آن 

داللت دارد.

دوم: سنت است که رکعت اول نماز ظهر طوالنی شود.
بنا بر حدیث ابوسعید خدری  س که می گوید:»َلَقْدَكاَنْتَصالَُةالظُّْهرُِتَقاُم،َفَيْذَهُب
َیْأتِيَوَرُسوُلاهلل  جيفالرْكَعِةالُوَلى، ُأ،ُثمَّ َیَتَوضَّ اِهُبإَِلىاْلَبِقيِع،َفَيْقضـيَحاَجَتُهُثمَّ الذَّ
ُلَها« »نماز ظهر اقامه می شد و شخص به بقیع می رفت و بعد از قضای حاجتش  اُیَطوِّ ِممَّ
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رسول  درحالی که  می آمد  سپس  می گرفت،  وضو 
طوالنی  آن را  چنین  بود؛  اول  رکعت  در  الله  ج 

می نمود«. ]مسلم )454([.

اول  رکعت  امام  که  است  اساس سنت  این  بر 
ظهر را طوالنی کند. همچنین کسی که به تنهایی 
نماز می خواند. زن نیز در نماز ظهر چنین کند. این 
از سنت هایی است که از بین رفته است. از اللهـ 
می خواهیم که تطبیق سنت به نحو احسن و حرص 

بر آن را توفیق نماید.

تا  تاخیر شود  نماز ظهر   سوم: در هنگام شدت گرما، سنت است که 
گرما برطرف شود. 

َة ِشدَّ الَِة،َفإِنَّ َأْبرُِدوابِالصَّ اْلَحرُّ به دلیل: حدیث مرفوِع ابوهریره  س که:  »إَِذااْشَتدَّ
ِمْنَفْيِحَجَهنََّم«»وقتی گرما شدت یافت نماز ظهر را زمانی بخوانید که هوا اندکی  اْلَحرِّ
و پخش شدن  فیح: جوشش  است«.  تنفس جهنم  از  گرما  سردتر شود. چرا که شدت 

شعله های آن است. ]بخاری )533،534( و مسلم )615([. 

عالمه ابن عثیمین  / می گفت: »بنابراین اگر فرض کنیم خورشید در ایام تابستان 
در ساعت 12 زوال می کند و وقت عصر حدود ساعت چهار و نیم باشد، سردی تقریبًا در 

ساعت چهار رخ می دهد«. ]الممتع )104/2([.

در سردی خواندن برای کسی که با جماعت یا تنها نماز می خواند، عام است. دیدگاه 
شیخ ابن عثیمین  / نیز همین است. این حکم زنان را هم شامل می شود. خواندن نماز 
ظهر در سردی هوا به هنگام شدت گرما، برای آنان هم سنت است. بنا بر عموِم حدیث 

ابوهریره  س. 
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در بحث سنن رواتب در این مورد صحبت شد. قبل از وقِت عصر هیچ سنِت راتبه ای 
وجود ندارد.

شیخ االسالم ابن تیمیه / می گوید: »در مورد قبل از عصر، هیچکس نگفته که 
رسول الله  ج قبل از عصر نماز می خوانده است، مگر اینکه روایت ضعیف است، و شخص 

اشتباه کرده است«. ]فتاوی )125/23([.

قولدرست-واهللاعلم-: این است که سنِت مقید و مشخصی قبل از عصر، وارد نشده 
است. بنابراین می توان دو رکعت یا بیشتر به نیت نفل مطلق خواند. چنان که در وقت های 

دیگر جز اوقات نهی شده می خواند. اما سنِت مشخص شده ای قبل از عصر وجود ندارد.

پنجم: وقت عصر
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 اذکار صبح و شب.
وقت اذکار صبح و شب از چه ساعتی شروع می شود.

 وقت اذکار صبح:
برای  نماز صبح است شروع می شود. وقتی مؤذن  ابتدای فجِر صادق که وقِت  از 
نماز صبح اذان داد، از آن لحظه وقت اذکار صبح شروع می شود. و این دیدگاه اغلب علما 

رحمهم الله می باشد.

  وقت اذکار شب:
آشكارتر-واهللاعلم-ایناستكه: وقت آن بعد از عصر و تا مغرب می باشد. و نیز 

جایز است که بعد از مغرب گفته شود.
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اَلُة ُنوٌر« نماز نور است، نور دنیا و آخرت. رسول الله ج فرموده است: »الصَّ  
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شامل مباحث ذیل:

کودکان  رفتن  بیرون  از  مغرب  وقت  ابتدای  در  که  است  سنت  اول: 
جلوگیری شود.

دوم: سنت است که ابتدای وقت مغرب، درب ها بسته شود و بسم الله 
گفته شود )یعنی هنگام بستن درها بگوییم: بسم الله(.

انجام این دو آداب باعث محفوظ ماندن )از شر( شیاطین و جن ها می شود. نگهداری 
آن ساعت پخش می شوند  در  که  از شیاطینی  باعث می شود  مغرب،  ابتدای  در  بچه ها 
محفوظ بمانند. همچنین در هنگام بستن درب ها در این ساعت و بسم الله گفتن. چه 
بسیار کودکان و خانه هایی که شیطان ها در این ساعت بر آنها مسلط می شوند. براستی 

چقدر اسالم رعایت حال فرزندان و خانه های ما را می کند!

ششم: وقت مغرب
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دلیل آن: حدیث جابر  س است که می گوید: 
-َأْو ْيِل اللَّ ُجنُْح َكاَن »إَِذا فرمودند:  الله  ج  رسول 
َینَْتشـر الشـيَطاَن  َفإنَّ ِصْبَياَنُكْم، وا َفُكفُّ َأْمسـيُتْم-
ْيِلَفَخلُّوُهْم،َوَأْغِلُقوا ِحينَئٍِذ،َفإَِذاَذَهَبَساَعٌةِمَناللَّ
َیْفَتُح الَ الشـيَطاَن  َفإنَّ الّلِه، اْسَم َواْذُكُروا الَْبَواَب،
رسید،  فرا  شب  تاریکی  که  وقت  »هر  ُمْغَلًقا« َباًبا
چون  کنید،  منع  رفتن  بیرون  از  را  کودکان تان 
شیاطین در این هنگام منتشر می شوند، وقتی که 

ساعتی از شب گذشت آنان را رها کنید و درب های منزل را ببندید و بسم الله بگویید 
چون شیطان ها دِر بسته شده ای را باز نخواهند کرد«. ]بخاری )3304( و مسلم )2012([.

- بازداشتن کودکان و بستن درها در اول مغرب، از باب استحباب است. ]فتاوی اللجنة 
الدائمة )317/26([.

 سوم: دو رکعت قبل از مغرب:   
ل ُمَزنی  س از پیامبر  ج است که فرمودند: »َصلُّواَقْبَل دلیل آن حدیث عبدالله بن مغفَّ
َصاَلِةاْلَمْغرِِب« »قبل از نماز )فرض( مغرب نماز بخوانید«. بار سوم فرمود: »لَِمْنَشاَء«
»هرکس که می خواهد. دوست نداشت مردم آن را سنت )مؤکد یا یک روِش همیشگی( 

بدانند«. ]بخاری )1183([.

- همچنین خواندن دو رکعت نماز میان هر اذان و اقامه ای، سنت است.  فرقی ندارد 
که آن دو رکعت سنت راتبه ای مثِل فجر یا ظهر باشند. چرا که شخص با ادای سنت راتبه 
این دو رکعت را ادا نموده است. و اگر در مسجد نشسته بود و مؤذن اذاِن عصر یا عشاء را 

گفت، سنت است که برخیزد و دو رکعت بخواند.

دلیل: میان هر دو اذان )اذان و اقامه( نمازی است. سه بار این را فرمود و در بار 
سوم فرمود: برای  »لَِمْنَشاَء« »برای هرکس که بخواهد«. ]بخاری )624(، مسلم )838([.

اقامه  همانند سنت های  یا نماِز میان اذان و  از مغرب  و بدون شک دو رکعت قبل 
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رواتب تاکید نشده اند. و گاهًا ترک می شوند. به همین منظور رسول الله  ج در بار سوم 
آن را سنت  نداشتند مردم  زیرا دوست  برای هرکس که بخواهد.  »لَِمْنَشاَء«؛  فرمودند: 

)موکد و دائمی( قرار دهند.

چهارم: خوابیدن قبل از عشاء مکروه )ناپسند( است.
َر َأْنُیَؤخِّ النَّبيّ  جَكاَنَیْسَتِحبُّ بنا بر حدیث ابی برزه اسلمی   س که می گوید: »أنَّ
اْلِعَشاَء،َقاَل:َوَكاَنَیْكَرُهالنَّْوَمَقْبَلَها،َواْلَحِدیَثَبْعَدَها«»پیامبر  ج دوست داشتند عشاء 
به تأخیر افتد؛ و می گوید: خواب قبل از عشاء و صحبت کردن )شب نشینی( بعد از آن را 

مکروه می دانستند«. ]بخاری )599(، مسلم )647([.

علت کراهیت خواِب قبل از عشاء این است که خوابش سبب از دست رفتن نماز 
عشاء می شود.

توبه شبانه روزی راهگشایی برای بنده است و باعث تصحیح مسیر به سوی الله می گردد،   
ْيِللَِيُتوَبُمِسيُءالنََّهاِر،َوَیْبُسُطَیَدُه َیْبُسُطَیَدُهبِاللَّ َوَجلَّ اهللََعزَّ رسول الله فرموده است: »إِنَّ
ْيِل«»خداوند دست خویش را در شب می گستراند تا توبه کسی را که  بِالنََّهاِرلَِيُتوَبُمِسيُءاللَّ
در روز گناه کرده، قبول نماید. و دست خویش را در روز می گستراند تا توبه گناهکار شب را 

بپذیرد تا آفتاب از مغرب طلوع کند«.
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شامل موارد ذیل: 

نخست: سخن گفتن و شب نشینی بعد از آن، مکروه است.
بنا بر حدیث ابی برزه اسلمی   س که قباًل گذشت و در آن آمده بود، خواب قبل از 
عشاء و صحبت کردن )شب نشینی( بعد از آن را مکروه می دانستند. اما اگر سخن گفتن 

وی به دلیل نیازی باشد کراهتی متوجه آن نخواهد بود. 

علتكراهيت-واهللاعلم-: این است که خواب به تأخیر می افتد و ترس فوت شدِن 
نماز صبح یا فوت شدن اول وقت آن می رود. یا قیام اللیل کسی که به آن پایبند است، 

فوت می شود.

دوم: بهتر است نماز عشاء با تأخیر خوانده شود؛ البته مادامی که بر 
مقتدیان سخت نباشد.

هفتم: وقت عشاء
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دلیل: 

أ- حدیث عایشه ل که می گوید: »شبی پیامبر  ج )نماز عشاء( را تأخیر نمود؛ 
چنانکه اکثِر شب گذشت و نمازگزاران در مسجد خوابیدند؛ سپس رسول خدا حاضر شده 
تِي« اگر بر امتم مشکل و دشوار  َعَلىُأمَّ ُهَلَوْقُتَها،َلْوالََأْنَأُشقَّ و نماز خواند و فرمود: »إِنَّ

نبود، این وقت نماز عشاء است«. ]مسلم )638([. 

و از آنجا که زنان به جماعت نمی آیند، سنت در مورد آنها هم این است که اگر برای وی 
سخت نیست نماز عشاء را با تأخیر بخواند. همچنین مردی که بر اثر مسافرت یا مسئله ای 

دیگر به جماعت شرکت نمی کند، چنین نماید.
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سنت های خواب
خواب و سنت های آن: 

بستِن درها هنگاِم خواب:  1

الله  ج  رسول  که  جابر  س  حدیث  دلیل  به 
ُقوا َوَغلِّ َرَقْدُتْم، إَِذا اْلَمَصابِيَح »َأْطِفُئوا فرمودند: 
الطََّعاَم ــُروا ــمِّ َوَخ ــَة، ــَي ــِق اْلَْس ــوا ــ َوَأْوُك اْلَْبــــَواَب
خاموش  را  چراغ ها  خوابیدید،  »وقتی  َوالشـراَب« 
کنید و درها را ببندید و ظرف های آب را بپوشانید 

و سِر غذا و نوشیدنی را ببندید«.  ]بخاری )5624(، مسلم )2012([.

علت بستن درها: ممانعت از ورود شیطان ها به خانه است. چنانکه قباًل در حدیث 
جابر  س بیان شد. و در روایت دیگری آمده است: »َوَأْغِلُقواالَْبَواَب،َواْذُكُروااْسَمالّلِه،
الشـيَطاَنالََیْفَتُحَباًباُمْغَلًقا« »درها را ببندید، بسم الله بگویید، زیرا شیطان در بسته  َفإنَّ

شده را باز نمی کند«. ]بخاری )5623(، مسلم )2012([.

خاموش کردن آتش قبل از خواب:  2

به دلیل حدیث جابر  س که گذشت. و در آن 
آمد: »َأْطِفُئوااْلَمَصابِيَحإَِذاَرَقْدُتْم«»وقتی خوابیدید، 

چراغ ها را خاموش کنید«.

نیز به دلیل حدیث ابن عمر ب که رسول 
ِحيَن ُبُيوتُِكْم فِي النَّاَر َتْتُرُكوا »الَ فرمود:  الله  ج 

َتنَاُموَن« »وقتی می خوابید آتش را در خانه های تان رها نکنید«.  ]مسلم )2015([.
مراقب  باید  مثاًل  می شود.  قیاس  آتش  بر  شود،  آتش سوزی  باعث  که  چیزی  هر  و 
چیزهایی بود که گاهًا بر وسایل گرمایشی تأثیر می گذارند و به علت نزدیکی به آن باعث 
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اشتعال می شوند و مواردی از این قبیل؛ چرا که علت یکی است. و چنان که پیامبر  ج 
فرمودند، آتش دشمن است.

و چیزی که سبب  باشد  نداشته  دنبال  به  آتش خطری  ماندن  اگر روشن  بنابراین 
اشتعال و انتشار آن گردد وجود نداشته باشد، در این صورت خاموش نکردن آن اشکالی 
ندارد. چرا که مدار حکم، وجود و عدم عّلت می باشد و درواقع حکم وابسته به وجود و 

عدم علت می باشد.

وضو قبل از خواب:  3

که:  است  آمده  عازب  س  بن  براء  حدیث  در 
َمْضَجَعَك َأَخــْذَت »إَِذا فرمودند:  الله  ج  رسول 
َك ِشقِّ عَلى اْضَطِجـُع  ُثمَّ الَة، لِلصَّ ُوُضوَءَك ْأ َفَتَوضَّ
إِنِّيَأْسَلْمُتَوْجِهيإَِلْيَك...«  ُهمَّ ُقِل:اللَّ الَْیَمِن،ُثمَّ
»وقتی خواستی بخوابی همانند وضوی نماز، وضو 

بگیر. سپس بر پهلوی راست بخواب، سپس بگو: بار الها! چهره ام را تسلیم تو نمودم...«. 
]بخاری )247( و مسلم )2710([.   

تکانَدِن بستر قبل از خوابیدن بر آن:  4

به دلیل حدیث ابوهریره  س که می گوید: رسول 
الله  ج فرمودند: »إَِذاَأَوىَأَحُدُكْمإَِلىفَِراِشِهَفْلَينُْفْض
 ُثمَّ َعَلْيِه، َخَلَفُه َما َیْدِري اَل ُه َفإِنَّ إَِزاِرهِ، بَِداِخَلِة فَِراَشُه
َوَضْعُتَجنْبِي...«»هرگاه، یکی از  َیُقوُل:بِاْسِمَكَربِّ

شما به رختخواب رفت، بسترش را از طرفی که روی او قرار می گیرد تکان دهد. زیرا نمی داند 
که بعد از او چه اتفاقی در آن رخ داده است. سپس بگوید: ای پروردگار! با نام تو پهلویم را بر 

زمین نهادم )خوابیدم(...«. ]بخاری )6320( و مسلم )2714([. 

داخلة إزار قسمتی است که با بدن در تماس است.

از آنچه بیان شد، مشخص می شود که تکاندن بستر از طرفی که با بدن تماس دارد 
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سنت است. و تکاندن سه مرتبه باشد. و هنگام تکاندن بسم الله بگوید. 

بهتر است این عمل از طرفی انجام شود که با بدن وی در تماس است. برخی از اهل 
علم گویند به هر شیوه ای که باشد جایز است چون مهم این است که بستر تکانده شود. 
از جمله : شیخ ابن جبرین / که می گوید: »تکان دادن آن از طرفی که با بدن در تماس 
است شرط نمی باشد بلکه اگر تمام بستر را تکان داد، یا با عمامه و دستار یا همانند آن 

هم اگر این کار را کرد، هدف برآورده شده است«. ]فتوی ابن جبرین )2693([.

5 بر پهلوی راست خوابیدن:

راست  گونه ی  زیر  را  راست  دست   6

نهادن:

حدیث براء بن عازب  س بر این دو سنت داللت 
دارد که پیامبر  ج فرمودند:  »إَِذاَأَخْذَتَمْضَجَعَك
َك ِشقِّ عَلى اْضَطِجُع  ُثمَّ الَة، لِلصَّ ُوُضوَءَك ْأ َفَتَوضَّ
إِنِّيَأْسَلْمُتَوْجِهيإَِلْيَك...« ُهمَّ ُقِل:اللَّ الَْیَمِن،ُثمَّ

»وقتی خواستی بخوابی همانند وضوی نماز، وضو بگیر. سپس بر پهلوی راست بخواب و 
بگو: بار الها! چهره ام را تسلیم تو نمودم...«. ]بخاری )2710( و مسلم )247([.

َوَضَع ْيِل اللَّ ِمْن َمْضَجَعُه َأَخَذ إَِذا النَّبِيُّ  ج »َكاَن می گوید:  که  حذیفه   س  حدیث  و 
شب  در  وقتی  »پیامبر  ج  ِه...«  َخـــدِّ َتْحَت ــَدُه َی
می خوابید، دستش را زیر گونه اش قرار می داد...«. 

]بخاری )6314([.

خواندن اذکار خواب:  7

در کتاب الله و سنت رسول الله اذکاری برای 
خواب آمده است:
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1 از قرآن: 

أ قرائت آیة الکرسی: 
خواندن آیة الکرسی در هنگام خواب سنت است. با خواندن آن، شخص تا صبح از 

شر شیطان محفوظ خواهد ماند.

دلیل آن: داستان ابوهریره  س با دزِد زکات می باشد. در حدیث آمده است که »َقاَللِي
ُمنِيَكِلَماٍت ُهُیَعلِّ َرُسـوُلاهللِج:َماَفَعَلَأِسيـُرَكاْلَباِرَحَة؟،ُقْلُت:َیاَرُسوَلاهللِ!َزَعَمَأنَّ
ْيُتَسبِيَلُه،َقاَل:َماِهَي؟ُقْلُت:َقاَللِي:إَِذاَأَوْیَتإَِلىِفَراِشَكَفاْقَرْأ َیْنَفُعنِياهلُلبَِها،َفَخلَّ
وُم(،َوَقاَللِي:َلْن اْلَقيُّ لَِهاَحتَّىَتْختَِمالَیَة)اهلُلالإَِلَهإاِلُهَواْلَحيُّ ِمْنَأوَّ آَیَةاْلُكْرِسيِّ
َیَزاَلَعَلْيَكِمَناهللَِحاِفٌظ،َوالَیْقَرَبَكَشْيَطاٌنَحتَّىُتْصبَِح،َوَكاُنواَأْحَرَصَشْيٍءَعَلى
ُمْنُذَثالِث ُتَخاِطُب َمْن َتْعَلُم َقْدَصَدَقَكَوُهَوَكُذوٌب، ُه إِنَّ َأَما ج:  بِيُّ النَّ َفَقاَل اْلَخْيِر،
َلَياٍلَیاَأَباُهَرْیَرَة؟،َقـاَل:ال،َقاَل:َذاَكَشْيَطاٌن«»ابوهریره می گوید: رسول الله  ج به من 
فرمود:  اسیرت دیشب چه کرد؟ گفتم: پنداشت کلماتی را به من می آموزاند که الله  أ با 
آن به من سود می رساند. لذا رهایش کردم. فرمود: آن چیست؟ گفتم: به من گفت: وقتی 
اْلَقيُّوُم...«بخوان.  ُهَواْلَحيُّ بر بستر قرار گرفتی، آیة الکرسی را از اول تا آخر»اهللُاَلإَِلَهإاِلَّ
در این صورت نگهبانی از جانب الله  بر تو گمارده خواهد شد و شیطان تا صبح به تو نزدیک 
نمی شود. گفتنی است که یاران رسول الله برای انجام اعمال نیک، عالقه ی فراوانی داشتند. 
پیامبر  ج فرمود: اما او به تو راست گفت و خود دروغگوست. می دانی در طول سه شب با 
چه کسی صحبت می کردی ای ابو هریره؟ گفت: خیر. گفت: او شیطان بوده است«. ]بخاری 

به صورت معّلق )2311( و نسائی به صورت متصل در سنن کبری )10795([.

قرائت دو آیه ی آخِر سوره ی بقره: ب 

در حدیث ابومسعود انصاری  س آمده است که رسول الله  ج فرمودند:»َمْنَقَرَأَهاَتْيِن
الَیَتْيِنِمْنآِخرُِسوَرِةاْلَبَقَرِة،فِيَلْيَلٍة،َكَفَتاُه« »کسی که در شب این دو آیه از آخر سوره ی 
بقره را بخواند، او را کفایت می کنند«. ]بخاری )4008(، مسلم )807([. دو آیه ی آخر سوره ی 
بقره فقط مخصوص اذکار خواب نیست؛ لیکن ذکری است که در شب خوانده می شود. 
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کسی که آن دو آیه را در شب نخواند و هنگام خواب یادش آمد، همان لحظه بخواند. 
درمعنای)كفتاه(اختالفشدهاست:

چنانكهبرخیگفتهاند: به جای قیام اللیل برایش کافی است. و برخی گفته اند: از 
شر شیطان کفایتش می کند. 

وبرخیگفتهاند:از آفات کفایتش می کند. و احتمال دارد که همه را در بر گیرد 
الفاتحة و خواتیم  همان گونه که نووی  / گفته است. ]شرح نووی بر مسلم: )808( باب فضل 

سورة البقرة ...[.

کف  دو  بر  آن  دمیدن  و  معوذتین  اخالص،  سوره ی  خواندن  بار  سه  ج 
دست و مسح بدن با دست ها:

دلیل: ام المومنین عایشه ل روایت می کند که رسول الله  ج هر شب چون بر 
بستر خوابش قرار می گرفت، دو کف دست را جمع نموده و در آن دو می دمید و بر آن 
النَّاِس« می خواند. سپس  اْلَفَلِق«و »ُقْلَأُعوُذبَِربِّ دو »ُقْلُهَواهللَُأَحٌد« و »ُقْلَأُعوُذبَِربِّ
با دستانش تا هر جا از بدنش که می توانست، مسح می کرد؛ از سر و صورت و جلوی بدن 

شروع می کرد و این کار را سه بار انجام می داد. ]بخاری )5017([.   

انجام  را  سنت  این  شب  هر  پیامبر  ج  که:  می شود  استنباط  حدیث  این  از 
هرکس  حال  هرشب.  لیلٍة«:  »ُکلَّ  می گوید:  عایشه ل  المومنین  ام  چنانکه  می داد. 
می خواهد این سنت را انجام دهد، دو کف دستش را جمع نموده، سپس سوره ی اخالص 

سپس  بَدَمد،  دو  آن  در  و(  خوانده  )را  معوذتین  و 
تا هر جا از بدنش که می تواند مسح کند. از سر و 
صورتش آغاز کرده و این کار را سه بار انجام دهد.

خواندن سوره ی کافرون: د 

پدرش  از  نوفل  س  بن  عروة  حدیث  دلیل  به 
َأیُّها َیا »ُقــْل ــَرْأ »اْق فرمود: نوفل  به  پیامبر  ج  که 
ِمَن ــَراَءٌة َب َها َفإِنَّ خاتَِمتَِها، َعَلى َنْم  ُثمَّ اْلَكافُِروَن«
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ها اْلَکاِفُروَن« را بخوان؛ سپس در پایاِن آن، بخواب. چرا که این سوره  یُّ
َ
الشـرِك« »ُقْل َیا أ

برائت جستن از شرک است«. ]احمد )21934( و ابوداود )5055(، ترمذی )3403( و آلبانی  / 
آن را َحَسن می داند[.

2 در سنت هم دعاهای فراوانی آمده است؛ از جمله:

می شوم«.   زنده  و  می میرم  تو  نام  با  الها  »بار  َوَأْحَيا«  َأُموُت  ُهمَّ اللَّ »بِاْسِمَك  أ
]بخاری )6324( از حدیث حذیفة   س[. 

اَها،َلَكَمَماُتَهاَوَمْحَياَها،إِْنَأْحَيْيَتَهاَفاْحَفْظَها، َخَلْقَتَنْفسـيَوَأْنَتَتَوفَّ ُهمَّ »اللَّ ب

آن را  تو  و  آفریدی  مرا  تو  »پروردگارا!  اْلَعافَِيَة«  َأْسَأُلَك إِنِّي  ُهمَّ اللَّ َلَها، َفاْغِفْر َأَمتََّها َوإِْن
می میرانی، مرگ و زندگیش برای توست، اگر او را زنده نمودی حفظش کن و اگر او را 

میراندی بیامرزش. الهی! از تو عافیت می خواهم«. ]مسلم )2712([

 ُكلِّ  َوَربَّ َربَّنَا اْلَعظِيِم، اْلَعْرِش  َوَربَّ الَْرِض  َوَربَّ َماَواِت السَّ  َربَّ  ُهمَّ »اللَّ  ج

 ُكلِّ شـر ِمْن بَِك َأُعوُذ َواْلُفْرَقاِن، َواإِلْنِجيِل التَّْوَراِة َوُمنِْزَل َوالنََّوى،  اْلَحبِّ َفالَِق شـيٍء،
َبْعَدَك َفَلْيَس َقْبَلَكشـيٌء،َوَأْنَتالِخُر َفَلْيَس ُل َأْنَتالَوَّ  ُهمَّ َأْنَتآِخٌذبِنَاصـيتِِه،اللَّ شـيٍء
َعنَّا اْقِض شـيٌء، ُدوَنَك َفَلْيَس اْلَباطُِن َوَأْنَت شـيٌء، َفْوَقَك َفَلْيَس الظَّاِهُر َوَأْنَت شـيٌء،
ْیَنَوَأْغنِنَاِمَناْلَفْقرِ« »الهی! ای پروردگار آسمان ها و زمین و ای پروردگار عرش بزرگ،  الدَّ
ای پروردگار ما و پروردگار همه چیز ، ای شکافنده ی دانه و هسته، ای نازل کننده تورات 
و انجیل و فرقان؛ به تو پناه می آورم از شر تمام موجودات که افسار شان در دست توست. 
بار الها! تو اول هستی و قبل از تو چیزی نبوده و تو آخر هستی و بعد از تو چیزی وجود 
ندارد و تو ظاهر هستی و )و در ظهور( باالی تو چیزی نیست و تو باطن هستی و فروتر 
از تو چیزی نیست؛ از من قرضم را برطرف کن و از فقر بی نیازم گردان«. ]مسلم )2713([.

َوإِْن َفاْرَحْمَها، َنْفسـي َأْمَسْكَت إِْن َأْرَفُعُه َوبَِك َجنْبِي َوَضْعُت  َربِّ »بِاْسِمَك  د

الِِحيَن« »پروردگارا! با نام تو پهلویم را )بر زمین(  َأْرَسْلَتَهاَفاْحَفْظَهابَِماَتْحَفُظبِِهِعَباَدَكالصَّ
می نهم. و با نام تو بلندش می کنم، اگر جانم را گرفتی، به آن رحم کن، اگر آزادش کردی 
)و زنده ماندم( مرا چنان محفوظ دار که صالحان و درستکاران را محفوظ می داری«. 
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]بخاری )6302( و مسلم )2714([.

ْنالََكافَِيَلُهَوالَُمْؤِوي« »اْلَحْمُدلّلِهالَِّذيَأْطَعَمنَاَوَسَقاَنا،ََكَفاَناَوآَواَنا،َفَكْمِممَّ هـ

»ستایش مخصوص ذاتی است که ما را غذا داد و ما را نوشاند؛ و کفایت مان کرد و ما 
از  دهنده ای.  جای  نه  و  دارند  کننده ای  کفایت  نه  که  آنان  بسیارند  چه  داد.  جای  را 
حدیث انس   س که می گوید: چون رسول الله  ج بر بستر خواب قرار می گرفت، می فرمود: 

»الحمد لله...«. ]مسلم )2715([.

محشور  را  بندگانت  که  روزی  الهی!  ِعَباَدَك«. َتْبَعُث َیْوَم َعَذاَبَك ِقنِي  ُهمَّ »اللَّ  و

می کنی، مرا از عذابت محافظت فرما. ]احمد: )18660(، آلبانی  / در )صحیح الجامع 869/2) 
آن را صحیح می داند[؛ 

ز سبحان الله و الحمد لله هرکدام 33 بار و الله اکبر 34 بار.

سنت است که هنگام خواب 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله و 34 بار الله اکبر 
بگوید. این کار دارای فضیلت بسیاری است. و آن اینکه در آن روز باعث افزایش نیروی 

بدنی وی می شود.

دلیل آن: حدیث علی   س می باشد که فاطمه به دلیل مشقت کار با آسیاب دستی 
بود.  الله  ج  رسول  نزد  اسیرانی  آوردن  از  پس  این  و  نمود.  شکایت  خدا  رسول  نزد 
فاطمه ل نزد پیامبر  ج آمد و وی را نیافت. عایشه ل را دید و به او خبر داد. و 
چون پیامبر  ج تشریف آورد و عایشه ل از آمدن فاطمه به  ایشان خبر داد. )علی  س 
می گوید( پیامبر  ج نزد ما آمد و ما بر بستر خواب بودیم. خواستیم برخیزیم. پیامبر  ج 
فرمودند:  »َعَلىَمَكانُِكَما« »در جای تان بمانید )راحت باشید(«. میان ما دو نفر نشست 
»َأالَ فرمود:  کردم. سپس  احساس  خود  سینه ی  بر  را  مبارک  پای  سردِی  که  جایی  تا 
اَسَأْلُتَما؟إَِذاَأَخْذُتَماَمَضاِجَعُكَما،َأْنُتَكبَِّراالّلَهَأْرَبًعاَوَثالَثِيَن،وُتَسبَِّحاُه ُمُكَماَخْيًراِممَّ ُأَعلِّ
َثالًَثاَوَثالَثِيَن،َوَتْحَمَداُهَثالًَثاَوَثالَثِيَن،َفُهَوَخْيٌرَلُكَماِمْنَخاِدٍم«»آیا به شما  چیزی بهتر 
از آنچه خواستید نیاموزم. و آن اینکه وقتی در بستر خواب قرار گرفتید، سی و چهار بار 
الله اکبر بگویید، سی و سه بار سبحان الله بگویید و سی و سه بار الحمدلله بگویید. این 

برای شما از خادم بهتر است«. ]بخاری )3705( و مسلم )2727([. 



سنت هايى كه زمانى مشخص دارند
شاء

ت ع
ت هاى وق

سن

106

و در روایتی آمده است که علی س چنین گفته است: »از زمانی که آن را از رسول  ج 
شنیدم، عمل به آن را ترک نکردم. به وی گفته شد: حتی شب صّفین؟ گفت: حتی شب 

صّفین«. ]بخاری )5362( و مسلم )2727([.

ْضُتَأْمرِيإَِلْيَك،َوَأْلَجْأُتَظْهرِيإَِلْيَك، إِنِّيَأْسَلْمُتَوْجِهيإَِلْيَك،َوَفوَّ ُهمَّ »اللَّ ح

َوبِنَبِيَِّك َأْنَزْلَت، الَِّذي بِكَِتابَِك آَمنُْت إَِلْيَك، إاِلَّ ِمنَْك َمنَْجا َمْلَجَأَوالَ إَِلْيَكالَ َوَرْهَبًة َرْغَبًة
الَِّذيَأْرَسْلَت« »پروردگارا! با خوف و رجاء، چهره ام را بسوی تو برمی گردانم و تمام امورم 
را به تو می سپارم و تو را پشت و پناه خود می دانم. و یقین دارم که هنگام خشم و غضبت، 
پناهی جز تو ندارم. پروردگارا! به کتابی که نازل فرمودی و پیامبری که مبعوث نمودی، 

ایمان آوردم«. ]بخاری )247(، مسلم )2710([.

ِمْن ِمْنآِخرَِكالَِمَك،َفإِْنُمتَّ و در آخِر حدیث رسول خدا   ج فرمودند: »َواْجَعْلُهنَّ
َوَأْنَتَعَلىاْلِفْطَرِة« »اینها را در آخر کالمت قرار بده؛ پس اگر آن شب از دنیا  َلْيَلتَِك،ُمتَّ

رفتی، بر فطرت از دنیا رفته ای«. 

و در روایتی از مسلم آمده است: »َوإِْنَأْصَبْحَت،َأْصَبْحَتَعَلىَخْيرِ« »و اگر صبح 
کردی بر خیر و نیکی صبح کردی«.

رسول  باش،  کنندگان  ذکر  از  پس  است،  قلب  سرزندگی  مایه  و  است،  محکمی  پناهگاه  ذکر   
َوالَميِِّت« »مثال کسی  الله  ج فرموده است: »َمَثُلالَِّذيَیْذُكُرَربَُّهَوالَِّذيالََیْذُكُرَربَُّه،َمَثُلالَحيِّ

که پروردگارش را ذکر می کند و آن که او را یاد نمی کند، مانند زنده و مرده است«.
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اینحدیثبيانگرسنتدیگریهمهستوآن: اینکه این ذکر باید آخرین کلماتی 
باشد که در هنگام خواب بر زبان می آورد. و در آن پاداش بزرگ دیگری هم نهفته است 
و آن اینکه اگر فرضًا در آن روز از دنیا برود، بر سرشت و فطرت وفات یافته است. یعنی: 
یکتاپرست و بر اساس دین ابراهیمی وفات نموده است. و اگر صبح نمود با خیِر در رزق 
و روز ی و کارش صبح نموده است. و این کلماتی شامل و کامل است که این فضایل را 

به دنبال دارد. – والله اعلم –.

شایان ذکر است که: ذکر بزرگی وجود دارد که باعث فضِل بزرگی می شود که الله 
متعال آن را ارزانی می دارد. و آن حدیثی است که در صحیح بخاری از شداد بن أوس س 
َأْنَتَخَلْقَتنِيَوَأَنا َأْنَتَربِّياَلإَِلَهإاِلَّ ُهمَّ روایت شده است که: »سـيُدااِلْستِْغَفاِرَأْنَتُقوَل:اللَّ
َعْبُدَكَوَأَناَعَلىَعْهِدَكَوَوْعِدَكَمااْسَتَطْعُتَأُعوُذبَِكِمْنشـرَماَصنَْعُتَأُبوُءَلَكبِنِْعَمتَِك
َأْنَت،َقاَل:َوَمْنَقاَلَهاِمْنالنََّهاِرُموِقنًا ُنوَبإاِلَّ ُهاَلَیْغِفُرالذُّ َوَأُبوُءَلَكبَِذْنبِيَفاْغِفْرلِيَفإِنَّ َعَليَّ
ْيِلَوُهَوُموِقٌنبَِها بَِهاَفَماَتِمْنَیْوِمِهَقْبَلَأْنُیْمسـيَفُهَوِمْنَأْهِلاْلَجنَِّة،َوَمْنَقاَلَهاِمْناللَّ
الهی! تو  َأْهِلاْلَجنَِّة« »سرآمِد استغفار این است که بگویی:  َأْنُیْصبَِحَفُهَوِمْن َقْبَل َفَماَت
پروردگار منی، بجز تو معبود بر حقی وجود ندارد، مرا آفریدی و من بنده ی تو هستم. بر 
پیمان و وعده  ی تو تا حد توان، استوارم. از بدی کارهایی که انجام داده ام، به تو پناه می برم. 
و به نعمت هایی که به من ارزانی داشته ای و گناهانی که انجام داده ام، اعتراف می کنم. پس 
مرا مغفرت کن زیرا کسی بجز تو، گناهان را نمی بخشد. رسول الله  ج فرمودند: هرکس در 
روز این دعا را بخواند و به آن یقین داشته باشد و در همان روز قبل از مغرب از دنیا برود، از 
بهشتیان خواهد بود. و هرکس آن را در شب بخواند و به آن یقین داشته باشد و قبل از اینکه 

صبح کند، از دنیا برود، از اهل بهشت خواهد بود«. ]بخاری )6306([.

خواندن سوره اخالص در هر شب سنت است:  8

بو َدْرَداء  س روایت است که رسول الله  ج فرمودند: »َأَیْعِجُزَأَحُدُكْمَأْنَیْقَرَأفِيَلْيَلٍة
َ
از  أ

ُثُلَثاْلُقْرآِن؟«َقاُلوا:َوَكْيَفَیْقَرْأُثُلَثاْلُقْرآِن؟َقاَل:»ُقْلُهَواهللَُأَحٌدَتْعِدُلُثُلَثاْلُقْرآِن« »آیا 
یکی از شما نمی تواند در یک شب، یک سوم قرآن را بخواند؟« صحابه عرض کردند: چگونه 
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یکی از ما می تواند یک سوم قرآن را بخواند؟ فرمود: »)ُقْلُهَواهللَُأَحٌد( برابر با یک سوم قرآن 

است«. ]مسلم )811( و بخاری از حدیث ابو سعید  س )5015([.

سنت هایی در باب خواب دیدن:   

نیست  خارج  حالت  سه  از  خوابی  هر 
در  ابوهریره  س  حدیث  در  چنانکه 

صحیح مسلم آمده است:

رویای صالحه می باشد. و آن عبارت است   1

از خواب نیکی که بشارت و مژده ای از جانب الله  أل است و آدابی دارد که بیان 
آنها خواهد آمد. 

2 خواب های غم انگیز که از سوی شیطان است. که اگر انسان به آداب خواب 

پایبند باشد به او ضرر نمی رساند. این آداب خواهد آمد.

3 چیزی را خواب ببیند که قبل از خوابیدن در مورد آن سخن بگوید. که این 

نوع خواب مهم نیست.

از سنت های این باب، مطالبی است که در این احادیث آمده است:  

می کرد؛  بیمار  مرا  که  می دیدم  گاهی خواب هایی  که:  است  روایت  ابوسلمه   س  از 
می گوید: با ابوقتاده مالقات کردم و گفت: من هم خواب هایی می بینم که بیمارم می کرد 
الَِحُةِمَنالّلِه،َفإَِذاَرَأىَأَحُدُكْمَما ْؤَیاالصَّ تا اینکه از رسول الله  ج شنیدم که فرمودند: »الرُّ
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ْذبِالّلِه ،َوإِْنَرَأىَماَیْكَرُهَفْلَيْتِفْلَعْنَیَساِرِهَثالًَثا،َوْلَيَتَعوَّ ْثبَِهاإاِلََّمْنُیِحبُّ َفالَُیَحدِّ ُیِحبُّ
َهاَلْنَتضـرُه«»خواِب نیک از )جانب(  ْثبَِهاَأَحًداَفإِنَّ ِمْنشـرالشـيَطاِنَوشـرَها،َوالَُیَحدِّ
الله  أ است؛ اگر کسی از شما خوابی خوشایند دید، آن را برای کسی جز آنکه دوستش 
دارد، تعریف نکند. و اگر خواب ناپسندی دید، به سمت چپش سه بار تف کند و از شیطان 
و شر شیطان به الله ـ پناه ببرد. )بگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم(. و با هیچکس 

در مورد آن حرف نزند، چراکه این خواب آسیبی به او نمی رساند«.

ابوسلمه   س می گوید: »خواب هایی می دیدم که از کوه بر من سنگین تر بود؛ از زمانی 
مسلم  و   )5747( ]بخاری  ندارم«.  خواب هایی  چنین  به  توجهی  شنیدم  را  حدیث  این  که 
الَِحُةِمْناهللِ،َواْلُحُلُمِمْنالشـيَطاِن،َفإَِذاَحَلَم ْؤَیاالصَّ )2261([. و در روایتی آمده است: »الرُّ

»خواب  َتضـرُه« اَل َها َفإِنَّ ِمْنشـرَها بِاهللِ ْذ َوْلَيَتَعوَّ َیَساِرِه َعْن َفْلَيْبُصْق َیَخاُفُه ُحُلًما َأَحُدُكْم
نیک از طرف الله  أ است و خواب بد از سوی شیطان. هرگاه یکی از شما خواب پریشانی 
دید و ترسید، به سمت چپش آب  دهان بیندازد و از شِر آن  به الله  أل پناه ببرد آنگاه 

ضرری به او نمی رسد«. ]بخاری )3292( و مسلم )2261([.

و در حدیث جابر  س که در صحیح مسلم آمده است، رسول الله  ج می فرماید: »و
ْلَعْنَجنْبِِهالَِّذيَكاَنَعَلْيِه« »باید سه بار از شیطان  َْلَيْسَتِعْذبِالّلِهِمَنالشـيَطاِنَثالًَثا،َوْلَيَتَحوَّ

به الله  أ پناه ببرد و بر پهلوی دیگر بخوابد«. ]مسلم )2262([. 

َهاِمَن ْؤَیاُیِحبَُّهاَفإِنَّ و در بخاری از ابوسعید   س روایت است که:  »إَِذاَرَأىَأَحُدُكْمالرُّ
اهللَِفْلَيْحَمْداهللََعَلْيَها« »هرگاه یکی از شما خوابی دید که آن را دوست داشت، آن خواب از 

جانب الله  أل است. و باید به پاس آن الله  أ را ستایش کند«. ]بخاری )7045([.

از این احادیث چنین برداشت می شود که:   

1 هرکس خواب نیکی دید، سنت است این کارها را انجام دهد:

اول: الله را به پاس آن ستایش کند که این خواب از سوی او ـ است.

دوم: آن را تعریف کند؛ البته برای کسی که او را دوست می دارد.
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2 و کسی که خواب ناپسندی دید، سنت است کارهای زیر را انجام دهد: 

اول: سه بار به سمت چپ خود آب دهان بیندازد.

دوم: سه بار از شیطان و شّر خوابی که دیده به الله ]تعالی[ پناه ببرد. یعنی بگوید: 
اعوذ بالله من الشیطان و من شِرها.

این خواب را برای هیچکس تعریف نکند. در این صورت بنا به رهنمود نبوی  سوم: 
ضرری متوجه او نمی شود. و اگر خواست عالوه بر این چنین عمل کند: 

چهارم: بر پهلوی دیگر بخوابد. و اگر بر پشت دراز کشیده به پهلو بخوابد و به طور کلی 
حالت خود را تغییر دهد.

پنجم: برخیزد و دو رکعت نماز بخواند.

ازایناحادیثچنينبرداشتمیشودكه: خواب انسان مؤمن بخشی از نبوت است. 
تاثیرات و  از  و خواب کسی از همه راست تر است که در بیداری راستگوترین باشد. و این 

برکات راستگویی برای انسان مسلمان است حتی در حالت خواب.

کسی که شبانه از خواب برخاست، سنت است این ذکر را بخواند:  
حدیث  در  که  است  مطلبی  این  و 
الله  ج  رسول  از  الصامت  س  بن  عبادة 
ِمْن  َتَعارَّ ــْن »َم فرمود:  که  است  روایت 
اهللَُوْحَدُهاَلشـریَك ْيِلَفَقاَل:اَلإَِلَهإاِلَّ اللَّ
 ُكلِّ َعَلى َوُهَو اْلَحْمُد َوَلُه اْلُمْلُك َلُه َلُه،
اهللِ، َوُسْبَحاَن ِه، لِلَّ اْلَحْمُد َقِدیٌر، شـيٍء
َواَل َحْوَل َواَل َأْكَبُر، َواهللُ اهللُ،  إاِلَّ إَِلَه َواَل
َأْو لِي، اْغِفْر  ُهمَّ اللَّ َقاَل:  ُثمَّ بِاهللِ،  إاِلَّ َة ُقوَّ
َأَوَصلَّىُقبَِلْت َدَعااْسُتِجيَبَلُه،َفإِْنَتَوضَّ

َلُه َلُه، َشرِیَك اَل َوْحَدُه اهللُ  إاِلَّ إَِلَه اَل بگوید:  پس  برخاست،  در شب  که  »کسی  َصاَلُتُه« 
اهللُ،  إاِلَّ إَِلَه َواَل اهللِ، َوُسْبَحاَن ِه، لِلَّ اْلَحْمُد َقِدیٌر، َشْيٍء  ُكلِّ َعَلى َوُهَو اْلَحْمُد َوَلُه اْلُمْلُك
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اْغِفْرلِي،َأْوَدَعااْسُتِجيَبَلُه،َفإِْن ُهمَّ َقاَل:اللَّ بِاللَِّهفُثمَّ َةإاِلَّ َواهللَُأْكَبُر،َواَلَحْوَلَواَلُقوَّ
َأَوَصلَّىُقبَِلْتَصاَلُتُه:معبودی )برحق( به جز الله نیست یگانه ی بی شریک است  َتَوضَّ
او. پادشاهی از آن اوست. و ستایش مخصوص اوست. و او بر هر چیز قادر است. حمد 
و ستایش مخصوص الله است، الله پاک منزه است، معبودی به حق جز او نیست. الله 
)از همه( بزرگ تر است. و هیچ چاره و قوتی جز با الله وجود ندارد. سپس بگوید: بارالها 
قبول  نمازش  نماز خواند،  و  اگر وضو گرفت  و  اجابت می شود.  یا دعا کند،  بیامرز،  مرا 

می گردد«. ]بخاری )1154([.

ابن اثیر  / می گوید: »من تعار باللیل« یعنی از خوابش برخاست. ]النهایة في غریب 
األثر، نوشته ی ابن اثیر )ص 108([.

در این حدیث دو مژده ی بزرگ موجود است. و آن زمانی است که کسی از خواب 
اهللَُوْحَدُهاَلَشرِیَكَلُه،َلُهاْلُمْلُكَوَلُهاْلَحْمُدَوُهَو برخاسته و این ذکر را بخواند: »اَلإَِلَهإاِلَّ
َة اهللُ،َواهللَُأْكَبُر،َواَلَحْوَلَواَلُقوَّ ِه،َوُسْبَحاَناهللِ،َواَلإَِلَهإاِلَّ َشْيٍءَقِدیٌر،اْلَحْمُدلِلَّ َعَلىُكلِّ

بِاهللِ« دو مژده برای اوست: إاِلَّ
اول: اگر بگوید: »بار الها مرا بیامرز، یا دعا کند، دعایش اجابت می شود«.

دوم: »اگر برخاست و وضو گرفت و نماز خواند، نمازش قبول است«. 

پس ستایش از آِن خداوندی است که با این فضایل بر ما مّنت نهاد؛ و از او توفیق و 
عمل را خواهانیم.

و با ذکر این سنت، به پایان بیاِن سنت های مقرر در اوقات خاص می رسیم. چرا که 
پس از آن به سنت های بیدار شدن از خواب پرداختیم و اولین آن مسواک زدن است و نیز 
ِهالَِّذيَأْحَياَناَبْعَدَماَأَماَتنَاَوإَِلْيِهالنُُّشوُر« »ستایش مخصوص خداوندی  گفتن: »اْلَحْمُدلِلَّ

است که بعد از اینکه ما را میراند، زنده نمود و محشور شدن به سوی اوست«.





سنت هایی كه مقید 
به وقت خاصی 

نیستند
این بخش دوم از سنت های روزمره است 
وسیع  بسیار  از سنت ها  بخش  این  میدان  و 
و  فراوان اند  سنت ها  این  است.  گسترده  و 
اشخاص،  موقعیت ها،  تغییر  با  آنها  از  برخی 

اماکن و وقت ها تغییر می کند.

تالش ما بر این است که در ادامه سنت هایی را 
که روزانه تکرار می شوند بیان کنیم. از الله متعال 

توفیق و رهنمون شدن به حق را خواهانم. 

غذا  سنت های  بخش:  این  در  سنت ها  اولین 
خوردن
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1 بسم الله گفتن در ابتدای غذا:

از عمر بن ابی سلمه  س روایت است که: من کودکی تحت سرپرستی رسول الله  ج 
َوُكْل اهللَ، ُغاَلُمَسمِّ »َیا فرمود:  پیامبر  ج  بودم که دستم در هر جای بشقاب می چرخید. 
اَیِليَك« »ای پسر )جان( بسم الله بگو، با دست راستت بخور و از جلوِی  بَِيِمينَِك،َوُكْلِممَّ
خودت بخور. از آن به بعد روش غذا خوردنم همین گونه بود«. ]بخاری )5376( و مسلم )2022([.

و اگر بسم الله گفتن فراموش شد، سنت است هرگاه به یاد آورد، بگوید: »بِْسِماهللِ
َلُهَوآِخَرُه«. َأوَّ

»إَذاأَكَلأَحُدُكم الله  ج فرمودند:  و دلیل آن حدیث عایشه ل است که رسول 
َلُهَوآِخَرُه«»هرگاه  لِِه،َفْلَيُقْل:بِْسِماهللأوَّ َفْلَيْذُكرِاْسَماهلل،فإْنَنِسَيأْنَیْذُكَراْسَماهلليفأوَّ
یکی از شما غذا خورد، باید نام الله را ذکر کند )بسم الله بگوید(. و اگر بسم الله گفتن 

نخست: سنت هایی در مورد غذا خوردن
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در ابتدای غذا را فراموش کرد باید بگوید: بسم الله أوله و آخره«. ]ابوداود )3767(، ترمذی 
)1858(؛ و چنان که پیش تر گذشت، آلبانی / آن را صحیح می داند[.

و حدیث نبوی بر این داللت دارد که انسان با دست راستش بخورد تا مشابهت به 
شیطان نکرده باشد. چون وقتی مسلمان بسم الله نکند، شیطان با او در غذایش شریک 
می شود و اگر با دست چپ بخورد یا بیاشامد، عملی چون شیطان انجام داده است. زیرا 

شیطان با دست چپ خورد و نوش می کند.

َأَحٌدِمنُْكْم َیْأُكَلنَّ دلیل: حدیث عبدالله بن عمر   س که رسول الله  ج فرمودند:»الَ
با  از شما  یکی  بَِها«»هرگز  َوَیشـرُب بِِشمالِِه َیْأُكُل الشـيَطاَن  فإِنَّ بَِها،  َیشـرَبنَّ َوالَ بِِشَمالِِه،
دست چپش نخورد و با آن ننوشد؛ چرا که شیطان با )دست( چپش می خورد و می نوشد. 
راوی می گوید: نافع بر روایت افزوده و می گفت: و با آن )چیزی را( نگیرد و ندهد«. ]مسلم 

.])2020(

شیطان بسیار حریص است که وارد منازل شود. تا شب در آنجا بماند و با اهل منزل در 
خورد و نوش شریک شود. از جابر بن عبد الله  س روایت است که از رسول الله  ج شنیده 
ُجُلَبْيَتُه،َفَذَكَرالّلَهِعنَْدُدُخولِِهَوِعنَْدَطَعاِمِه،َقاَلالشـيَطاُن:الََمبِيَتَلُكْمَوالَ است: »إَِذاَدَخَلالرَّ
َعَشاَء،َوإَِذاَدَخَلَفَلْمَیْذُكرِالّلَهِعنَْدُدُخولِِه،َقاَلالشـيَطاُن:َأْدَرْكُتُماْلَمبِيَتَوإَِذاَلْمَیْذُكرِالّلَهِعنَْد
َطَعاِمِه،َقاَل:َأْدَرْكُتُماْلَمبِيَتَواْلَعَشاَء« »هنگامی که کسی وارد خانه اش شود و در هنگام ورود 
و خوردن، نام الله را بر زبان آورد )بسم الله بگوید(، شیطان )به همراهانش( می گوید: نه محل 
استراحت دارید و نه شام. و اگر وارد شد و در هنگام ورود بسم الله نگفت: شیطان می گوید: 
محل استراحت پیدا کردید. و اگر نام الله  أل را هنگام غذایش نگیرد، )شیطان( می گوید: به 

خوابگاه و غذا دست یافتید«. ]مسلم )2018([.

خوردن از جلوی رو:   2

به دلیل حدیث عمر بن ابوسلمه   س که پیش تر 
ا ذکر شد. و در آن رسول الله  ج فرمود: »َوُكْلِممَّ

َیِليَك« »از جلوی خودت بخور«.
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برداشتن لقمه ای که افتاده است و پاک نمودن آن و خوردنش:  3

 الشـيَطاَنَیْحضـرَأَحَدُكْمِعنَْدُكلِّ جابر  س می گوید: شنیدم پیامبر  ج می فرماید: »إِنَّ
ْقَمُةَفْلُيِمْطَماَكاَنبَِها شـيٍءِمْنَشْأنِِه،َحتَّىَیْحضـرُهِعنَْدَطَعاِمِه،َفإَِذاَسَقَطْتِمْنَأَحِدُكُماللُّ
 ُهالََیْدِريفِيَأيِّ ْلَيْأُكْلَها،َوالََیَدْعَهالِلشـيَطاِن،َفإَِذاَفَرَغَفْلَيْلَعْقَأَصابَِعُه،َفإِنَّ ِمْنَأَذًى،ُثمَّ
َطَعاِمِهَتُكوُناْلَبَرَكُة« »همانا شیطان موقع هر کار و عملی حتی موقع خوردن نیز نزد شما 
می آید، لذا هرگاه لقمه ای از دست شما افتاد، باید آلودگی های آن زدوده شود و خورده 
شود و برای شیطان گذاشته نشود. وقتی از خوردن طعام فارغ شدید، انگشت های تان را 
بوسیله زبان پاک کنید، یعنی غذای روی انگشت ها را بخورید، زیرا معلوم نیست برکت و 

خیر در کدام قسمت غذا نهفته است«. ]مسلم )2033([.

کسی که در حدیث تامل کند در خواهد یافت که شیطان بر مشارکت با انسان در 
تمام کارهایش، حریص است. تا برکت را از زندگی اش بگیرد و موجب بسیاری از کارهای 
از مواردی که داللت بر طمع وی برای مشارکت در تمام کارهای بندگان  وی شود. و 
 ُكلِّ ِعنَْد َأَحَدُكْم َیْحضـر الشـيَطاَن  »إِنَّ است:  الله  ج  رسول  فرموده   این  دارد،  ]اللهـ[ 

شـيٍءِمْنَشْأنِِه«»همانا شیطان موقع هر کار و عملی نزد شما می آید«.

لیسیدن انگشتان:  4

سنت است که انگشتان لیس زده شود. یا شخصی دیگر همانند همسر آن را بلیسد. بلکه 
سنت این است که نباید با پارچه یا چیز دیگری دستانش را پاک کند تا اینکه آنها را بلیسد.

دلیل: حدیث جابر  س است که پیش تر بیان شد.

در صحیحین از ابن عباس  ب روایت است 
َفاَل َأَحُدُكْم َأَكَل »إَِذا فرمودند:  الله  ج  رسول  که: 
ُیْلِعَقَها« »هرگاه یکی از  َأْو َیْلَعَقَها، َیَدُهَحتَّى َیْمَسْح
یا  تا خودش  را پاک نکند  شما غذا خورد، دستش 
دیگری آن را بلیسد«. ]بخاری )5456(، مسلم )2033([.
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5 تمیز کردن ظرف غذا با انگشت:

مثاًل کسی که برنج می خورد، سنت است که ظرف غذایش را چنان تمیز کند که 
ظرف  در  را  آنچه  انگشت  با  و  نماند.  باقی  چیزی 
در  برکت  که  بسا  چه  بخورد.  و  نموده  پاک  مانده 

همین غذای باقی مانده  در ظرف باشد.

رسول  می گوید:  که  است  انس   س  حدیث  دلیل: 
پاک  انگشتان  با  را  غذا  که ظرف  داد  ما دستور  به  خدا 
کنیم. ]مسلم )2034([. و امام مسلم از ابوهریره  س روایت 

ْحَفَة« »باید هریک از شما سینی )یا بشقاب یا ظرف غذایش( را  می کند که: »َوْلَيْسُلْتَأَحُدُكُمالصَّ
با انگشت پاک کند«. ]مسلم )2035([.

استاد ما شیخ ابن عثیمین  / می گوید: »ظرفت را با انگشت پاک کن و انگشتت 
را لیس بزن«. و با تاسف باید گفت: این هم از سنت هایی است که بسیاری از مردم از آن 

غافل شده اند؛ حتی برخی از طالب علم. ]شرح ریاض الصالحین )892/1([. 

غذا خوردن با سه انگشت:    6

سنت است که با سه انگشت غذا بخورد. و این 
در مورد غذاهایی است که با سه انگشت قابل حمل 
چنین  که  است  سنت  لذا  خرما.  همانند  هستند؛ 

غذاهایی با سه انگشت تناول گردد.

می گوید:  که  مالک  س  بن  کعب  حدیث  دلیل: 
»َكاَنَرُسوُلالّلهِ  جَیْأُكُلبَِثالَِثَأَصابَِع،َوَیْلَعُقَیَدُهَقْبَل

َأْنَیْمَسَحَها« »رسول الله  ج با سه انگشت غذا می خورد. و دستش را قبل از پاک کردن لیس 
می زد«. ]مسلم )2032([.
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7 تنفس بیرون غذا:

خورده  َنَفس  سه  با  نوشیدنی  که  است  سنت 
شود. و بعد از هر نوشیدن نفس کشیده شود.

می گوید:  که  است  انس   س  حدیث  دلیل: 
نفس  سه  با  را  دیگر  نوشیدنی  هر  و  آب  پیامبر  ج 
َوَأْمَرأ«  َوَأْبَرُأ، َأْرَوى، ُه »إِنَّ می فرمود:   و  می خورد. 

»اینگونه سیرآب کننده تر، برطرف کننده تشنگی و خوش گواراتر است«. ]بخاری )5631(، 
مسلم )2023([.

بیرون  یعنی  است.  از ظرف  نوشیدن  هنگام  به  تنفس  در ظرف:  تنفس  از  منظور 
از ظرف نفس می کشید. چزا که نفس کشیدن در ظرف مکروه است. به دلیل حدیث 
َفاَل َأَحُدُكْم »إَِذاشـرَب الله  ج فرمودند:  ابوقتاده  س در صحیحین که می گوید: رسول 
َناِء«»وقتی یکی از شما )آب یا هر نوشیدنی( نوشید در ظرف تنفس نکند«.  ْسفِياإْلِ َیَتنَفَّ

]بخاری )5630(، مسلم )2667([.  

الحمد لله گفتن بعد از غذا:     8

مالک س  بن  انس  حدیث  سنت: این دليل
الّله است که می گوید: رسول الله  ج فرمودند: »إِنَّ
َعَلْيَها، َفَيْحَمَدُه الَْكَلَة َیْأُكَل َأْن اْلَعْبِد َعِن َلَيْرضـى
َأْوَیشـرَبالشـرَبَةَفَيْحَمَدُهَعَلْيَها« »به راستی الله 
لقمه ای  که  بنده ای  از  می شود  راضی  ]متعال[ 
می خورد و او )الله( را به خاطر آن شکر می کند. یا 

نوشیدنی  می نوشد و به سبب آن او تعالی را شکر می کند«. ]مسلم )2743([.   

برای حمد و شکر خداوند الفاظ مختلفی به کار رفته است؛ از جمله:

َربَّنَا«  َعنُْه ُمْسَتْغنًى َواَل ٍع، ُمَودَّ َواَل ، َمْكِفيٍّ َغْيَر فِيِه ُمَباَرًكا َطيًِّبا َكثِيًرا ِه لِلَّ »اْلَحْمُد أ-
»حمد و ستایش بسیار فراوان و پاک و پر از برکت برای الله )ـ( که نعمت هایش جبران 
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ندارد و پایان نا پذیر است و انسان از او بی نیاز نیست«. ]بخاری )5458([ 

از  ستایش  و  »حمد  َمْكُفوٍر« َواَل ، َمْكِفيٍّ َغْيَر َوَأْرَواَنــا َكَفاَنا الَِّذي ِه لِلَّ »اْلَحْمُد ب- 
آِن خدایی است که ما را کفایت کرده و سیراب نموده است و نعمت هایش برگردانیده 

نمی شود ومورد ناسپاسی قرار نمی گیرد«. ]بخاری )5459([. 

را  بندگانش  که  )الله  ج(  اوست  و  نیستیم  هیچکس  محتاج  یعنی  مكفی(:  )غير
از کفایت  می خوراند و کفایت شان می کند. )وال مودع( ترک کننده ی آن نیستیم. )کفانا( 
گرفته شده است. )أروانا( به معنای سیرآبی است. )و ال مکفور( بدون انکار فضل و نعمتش. 

غذا خوردن دسته جمعی:  9

سنت است با هم و گروهی غذا بخوریم و پخش 
و پراکنده و تنها نباشیم.

دلیل: حدیث جابر  ب است که می گوید: از 
اْلَواِحِد »َطَعاُم فرمودند:  که  شنیدم  الله  ج  رسول 
َیْكِفياالْثنَْيِن،َوَطَعاُماالْثنَْيِنَیْكِفيالَْرَبَعَة،َوَطَعاُم

الَْرَبَعِةَیْكِفيالثََّمانَِيَة« »غذای یک نفر برای دو نفر کفایت می کند، و غذای دو نفر چهار 
نفر را کافی است و غذای چهار نفر هشت نفر را کفایت می کند«. ]مسلم )2095([.  

تعریف کردن از غذا اگر رضایت بخش بود:  10

سنت است اگر غذایی رضایت بخش بود، از آن تعریف و تمجید نماید. و بدون شک 
نباید چیزی جز آنچه را در غذا هست تعریف نمود.

آَبکی تقاضا  الله  ج از خانواده اش غذای  دلیل: حدیث جابر بن عبدالله   س که رسول 
نمود. گفتند: جز سرکه چیزی نداریم. آن را خواست. از آن می خورد و می فرمود: »نِْعَمالُُدُم
]مسلم  است!«.  است! سرکه عجب شوربایی  « »سرکه عجب شوربایی  اْلَخلُّ الُُدُم نِْعَم . اْلَخلُّ
سرکه ی  مانند  و  بوده  شیرین  و  است  بوده  آنان  نزد  معروف  غذایی  سرکه  این  و   .])2052(

امروزی که در اختیار ماست، ترش نبوده است.
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شیخ ابن عثیمین  / می گوید: »این هم از روش رسول الله  ج است که اگر از غذایی 
بگو:  کنی  تعریف  را  کسی  ناِن  خواستی  اگر  مثاًل  می نمود.  تعریف  آن را  می آمد،  خوشش 
الله  ج  رسول  سنت  هم  این  این.  شبیه  سخنی  یا  است.  خانواده  فالن  نان  نان،  بهترین 

است«. ]شرح ریاض الصالحین )1057/2([. 

هر کس نگاهی به وضعیت کنونی ما داشته باشد متوجه می شود چه زیاد مردم دچار 
امور خالِف سنت می شوند؛ نه تنها به ترک سنت اکتفا نمی کنند، بلکه با آن مخالفت هم 
می کنند. یعنی از غذا عیب و ایراد گرفته و گاهی از آن  به بدی یاد می کنند؛ و این خالف 
روش رسول الله  ج است. در صحیحین از ابوهریره  س روایت است که: »هرگز پیامبر  ج 
از غذایی عیب و ایراد نمی گرفت؛ اگر دوست داشت می خورد وگرنه از خوردنش صرف 

نظر می کرد«. ]بخاری )3563( و مسلم )2064([.

دعا کردن برای صاحِب غذا )میزبان(:  11

دلیل: حدیث عبدالله بن ُبسر  س است که می گوید: »پیامبر  ج مهمان پدرم شد. 
برای شان یک نوع غذا و حلوا آوردیم. از آن خوردند. مقداری خرما آورده شد و از آن 
را  انگشت وسط  انگشتان شان قرار می دادند و سبابه و  را میان  خوردند و هسته خرما 
جمع می نمودند. سپس یک نوشیدنی آورده شد و نوشیدند. سپس آن را به شخصی که در 
سمت راست بود دادند، عبدالله می گوید: پدرم افسار سوارِی پیامبر  ج را گرفت و گفت: 
َباِرْكَلُهْمفِيَماَرَزْقَتُهْم،َواْغِفْرَلُهْم،َواْرَحْمُهْم«  ُهمَّ برایمان نزد الله دعا کن. فرمود: »اللَّ
بار الها! در آنچه روزی شان نمودی برکت بده، آنان را بیامرز و به آنان رحم نما«. ]مسلم: 

)2042([، وطبة: نوعی حلوا که از خرما و کشک ُخرد شده و روغن تهیه می گردد.

به  چپ  سمت  از  قبل  می نوشد،  نوشیدنی  که  کسی  است  مستحب   12

شخص سمت راستش تعارف نماید:
یعنی وقتی چیزی نوشید، سنت است نوشیدنی 
را قبل از اینکه به افراد سمت چپ دهد به کسی که 

در سمت راستش قرار دارد، بدهد.
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دلیل: حدیث انس بن مالک  س است که می گوید: »پیامبر  ج به خانه ی ما تشریف آوردند. 
نوشیدنی طلبیدند. گوسفندی را برای شان دوشیدیم. سپس از آِب چاِه خود با آن )شیر( مخلوط 
کردم. انس می گوید: به پیامبر  ج دادم و ایشان نوشیدند. ابوبکر سمت چِپ ایشان نشسته بود 
و عمر روبرویش و یک اعرابی سمت راستش. وقتی نوشیدن پیامبر  ج پایان یافت، عمر گفت: 
این ابوبکر است ای رسول الله  ج و او را نشانش داد، ولی رسول الله  ج آن را به اعرابی داد. و 
ابوبکر و عمر را رها کرد. و فرمود: »الَْیَمنُوَن،الَْیَمنُوَن،الَْیَمنُوَن« راستی ها )افراد سمت راست(، 
راستی ها، راستی ها. انس   س می گوید: این سنت است، این سنت است، این سنت است«. ]بخاری 

)2571(، مسلم )2029([.   

کسی که به دیگران می نوشاند، خود آخرین نفر است که می نوشد:    13

سنت است کسی که به دیگران می نوشاند، خود از همه دیرتر بنوشد.

دلیل آن: حدیث طوالنِی ابوقتاده  س می باشد که در آن آمده است: »... پیامبر  ج 
شروع به ریختن کرد و من به آنان می دادم، تا اینکه جز من و رسول الله  ج کسی دیگر 
باقی نماند. راوی می گوید: پیامبر  ج ریخت و به من فرمود: بنوش. گفتم: تا شما ننوشید 
َساِقَياْلَقْوِمآِخُرُهْمشـرًبا« کسی که به دیگران می نوشاند از  من نمی نوشم. فرمود: »إِنَّ

همه دیرتر بنوشد. گفت: پس نوشیدم و رسول الله  ج هم نوشید...«. ]مسلم )681([.

     تذکر:

سنت است کسی که شیر می نوشد بعد از آن دهانش را با آب بشوید. تا چربی موجود 
در شیر از دهانش پاک شود.

دلیل آن: حدیث ابن عباس  ب است که: پیامبر  ج شیر نوشید. سپس آب خواست 
َلُهَدَسًما« »شیر، چربی دارد«. ]بخاری )211( و مسلم )358([. و آن را مضمضه کرد و فرمود: »إِنَّ

پوشیدن سِر ظرف ها و بسم الله گفتن هنگام غروب:  14

باز هنگام غروب بسته شود. و دهانه ی ظرف های آب،   سنت است دِر ظرف های 
بسته و همان وقت بسم الله گفته شود.
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فرمود:  که  شنیدم  الله  ج  رسول  از  می گوید:  که  است  جابر  ب  حدیث  دلیل: 
َعَلْيِه َلْيَس بِإَِناٍء  َیُمرُّ الَ َوَباٌء، فِيَها َینِْزُل َلْيَلًة نَِة السَّ فِي  َفإنَّ َقاَء، السِّ َوَأْوُكوا اإِلَناَء، »َغطُّوا
و  بپوشانید  را  »ظرف ها  اْلَوَباِء«  ذلَِك ِمْن فِيِه َنَزَل إاِلَّ ِوَكاٌء، َعَلْيِه َلْيَس ِسَقاٍء َأْو ِغَطاٌء،
دهانه ی ظرف آب را ببندید؛ زیرا در سال شبی است که در آن وبا نازل می شود. از ظرفی 
عبور نمی کند که سرش پوشیده نباشد یا َمشکی که دهانه اش بسته نباشد، مگر اینکه 
وارد آن می شود«. ]مسلم )2014([ و در صحیح بخاری از جابر  س روایت است: »َوَأْوُكوا
ُرواآنَِيَتُكْم،َواْذُكُروااْسَماهللِ،َوَلْوَأْنَتْعُرُضواَعَلْيَهاشـيًئا« ِقَرَبُكْم،َواْذُكُروااْسَماهللِ،َوَخمِّ
»)دهانه ی( َمشک های تان را با نخ ببندید و بسم الله بگویید، دهنه ظرفهای تان را ببندید 

و بسم الله بگویید. حتی اگر شده بر آن چیزی بگذارید«. ]بخاری )6523([.
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یکی از سنت ها، سالم کردن است:  1

ادله در این زمینه بسیار و مشهور هستند. از جمله: حدیث ابوهریره  س که رسول 
َیاَرُسوَلاهللِ؟َقاَل:»إَِذا «،ِقيَل:َماُهنَّ اْلُمْسِلِمَعَلىاْلُمْسِلِمِستٌّ الله  ج فرمودند: »َحقُّ
الّلَه َفَحِمَد َعَطَس َوإَِذا َلُه، َفاْنَصْح اْسَتنَْصَحَك َوإَِذا َفَأِجْبُه، َدَعاَك َوإَِذا َعَلْيِه، ْم َفَسلِّ َلِقيَتُه
بِْعُه« »حق مسلمان بر مسلمان، شش چیز است«.  ْتُه،َوإَِذاَمرَِضَفُعْدُه،َوإَِذاَماَتَفاتَّ َفشمِّ
گفته شد، آنها کدامند ای رسول الله  ج؟ فرمود: »وقتی مالقتش نمودی بر او سالم کنی، 
چون تو را دعوت نمود دعوتش را بپذیری، وقتی از تو درخواست نصیحت نمود نصیحتش 
کنی، وقتی عطسه کرد و الحمد لله گفت، جوابش را بدهی )بگویی: یرحمک الله(، وقتی 
بیمار شد به عیادتش بروی و چون فوت نمود، در تشییع جنازه اش شرکت کنی«. ]مسلم 

.])2162(

سنت هایی در مورد سالم، مالقات و هم نشینی
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- اما جواب سالم واجب است: به دلیل: فرموده الهی که: ﴿ِإَوَذا ُحّيِيُتْم بَِتِحيٍَّة 
ٍء َحِسيًبا٨٦﴾ ]النساء: 86[ »و چون  ِ َشْ

َ َكَن َعَ ُكّ ْو ُردُّوَها إِنَّ اللَّ
َ
ْحَسَن ِمنَْها أ

َ
فََحيُّوا بِأ

بر همه  الله  بدهید،  آن  یا همانند  و  بهتر  پاسخی  )و سالم( گویند، پس  را تحیت  شما 
چیز حساب رس است«. اصل، در لفِظ امر این است که بر وجوب داللت دارد مادامی 
که دلیلی آن را از وجوب به غیر آن بازنگرداند. و در مورد وجوب پاسِخ سالم، بسیاری 
از علما اجماع را نقل نموده اند از جمله: ابن حزم، ابن عبد البر، شیخ تقی الدین و ... 

رحمهم الله. اآلداب الشرعیة )356/1(. چاپ مؤسسة الرسالة.

بهترین لفظ سالم و جواب آن  و کامل ترین آن، این است: )السالم علیکم و رحمة 
الله و برکاته(. این بهترین و کامل ترین روش سالم دادن است.   

برکاته(  )و  با  بود که سالم شان،  این  الله  ج  قیم / می گوید: »روش رسول  ابن 
پایان می یافت«. ]زاد المعاد )417/2([.

بر حدیث  بنا  بزرگی است.  آن فضل  بلکه سنتی که در  انتشارسالم: سنت است 
َحتَّى اْلَجنََّة َتْدُخُلوَن الَ بَِيِدِه َنْفسـي »َوالَِّذي می فرماید:  الله  ج  رسول  که  ابوهریره  س 
الََم ُتْؤِمنُوا،َوالَُتْؤِمنُواَحتَّىَتَحابُّوا،َأَوالََأُدلُُّكْمَعَلىشـيٍءإَِذاَفَعْلُتُموُهَتَحاَبْبُتْم؟َأْفُشواالسَّ
َبينَُكْم« »قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، تا ایمان نیاورید وارد بهشت نمی شوید. 
و ایمان نمی آورید تا اینکه یکدیگر را دوست بدارید. آیا شما را به چیزی رهنمون نکنم 
که اگر انجامش دادید، یکدیگر را دوست بدارید؟ سالم )کردن( را در میان خود منتشر 

)فراگیر(کنید«. ]مسلم )54([. 

اگر نیاز بود، سه بار سالم کردن مستحب است:   2

است  دارد، مستحب  او سالم شده، شک  بر  اول  بار  که  در شنیدِن شخصی  مثاًل 
یک  مثل  بزرگی  جمع  وارد  وقتی  همچنین  سوم.  بار  نشنید،  اگر  و  کند  تکرار  دوباره 
خواهند  دارند،  قرار  مجلس  اول  در  که  آنان  فقط  کند  بار سالم  یک  اگر  شد،  مجلس 
شنید، لذا نیاز است که سه بار سالم نماید تا همه ی افراد داخل مجلس را شامل شده و 

در برگیرد.
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َمبَِكِلَمٍةَأَعاَدَها ُهَكاَنإَِذاَتَكلَّ دلیل آن: حدیث انس   س از پیامبر  ج است که: »َأنَّ
َمَعَلْيِهْمَثاَلًثا« »ایشان وقتی  َمَعَلْيِهْم،َسلَّ َثاَلًثا؛َحتَّىُتْفَهَمَعنُْه،َوإَِذاَأَتىَعَلىَقْوٍمَفَسلَّ
سخنی می گفتند، آن را سه بار تکرار می کردند؛ تا کالم شان فهمیده شود. و وقتی نزد 

قومی می آمد و بر آنها سالم می کرد، سه بار سالم می کرد«. ]بخاری )95([.    

از حدیث انس   س برداشت می شود که در صورت لزوم تکرار کلمه سنت است. مثاًل 
سخن می گوید و کالمش مفهوم نیست؛ در این صورت سنت است تکرار گردد. باز هم اگر 

فهمیده نشد، برای بار سوم تکرار گردد.

یا  می شناسی  را  او  که  کسی  بر  عمومی  ــورت  ص به  ــردن  ک ســالم   3

نمی شناسی:
به دلیل حدیث جابر  س که می گوید: شخصی از رسول الله  ج پرسید: چه کاری در 
الََمَعَلىَمْنَعَرْفَت،َوَمْنَلْم اسالم از همه بهتر است؟ فرمود: »ُتْطِعُمالطََّعاَم،َوَتْقَرُأالسَّ
َتْعرِْف« »غذا دادن به دیگران، اینکه بر کسی که می شناسی و نمی شناسی سالم کنی؟« 

]بخاری )12(، مسلم )39([.

اشاره  بدان  احادیث  که  کند  سالم  ابتدا  کسی  که  است  این  سنت   4

دارد:   
الَماشـي، َعَلى اكُِب الرَّ ُم »ُیَسلِّ فرمودند:  الله  ج  رسول  می گوید:  ابوهریره  س 
بر  عابر  و  می کند  پیاده سالم  بر  »سواره  الَكثِيرِ«  َعَلى َوالَقِليُل الَقاِعِد، َعَلى والَماشـي

کسی که نشسته است و )افراِد( کم بر )افراد( زیاد«. ]بخاری )6233(، مسلم )2160([. 

اْلَقاِعِد، َعَلى  َواْلَمارُّ اْلَكبِيرِ، َعَلى ِغيُر الصَّ ُم »ُیَسلِّ است:  آمده  بخاری  روایت  در  و 
َواْلَقِليُلَعَلىاْلَكثِيرِ« »کوچک بر بزرگ سالم می کند، عابر بر نشسته و کم بر زیاد«. 
]بخاری )6234([. و این سخن به این معنا نیست که مخالفت با کار بهتر، کراهیت دارد، 

بلکه فقط خالف اولی است. مثل اینکه بزرگ تر به کوچک تر سالم کند و عابر بر سواره. 
و به همین منوال.   
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سالم نمودن بر کودکان سنت است:  5

ُهَكاَنَیْمشـيَمَع بنا بر حدیث انس بن مالک  س: »َأنَّ
َمَعَلْيِهْم« »که او با رسول  بِِصْبَياٍنَفَسلَّ َرُسوِلاهللِ جَفَمرَّ
الله  ج قدم می زده و )پیامبر  ج( از کنار کودکانی گذر 
کرده و بر آنان سالم کرده است«. ]بخاری )6247(، مسلم 

.])2168(

تواضع  تمرین  کودکان،  بر  کردن  سالم  حکمت 
و عادت دادن نفس بدان و آموزش آن به کودکان و 

زنده کردن آن در دل آنان است.

سالم نمودن هنگام ورود به خانه، سنت است:  6

این سالم هم، در عموم سالم کردن داخل 
که  چرا  زدن.  مسواک  از  بعد  هم  آن  است. 
مسواک زدن هنگام ورود به منزل سنت است. و 
این چهارمین جایی است که مسواک زدن تأکید 
شده است. بنا بر حدیث عایشه ل در مسلم 

که می گوید: وقتی پیامبر  ج وارد خانه می شد، ابتدا مسواک می زد. ]مسلم )253([، 
اهل بیت سالم کند. حتی برخی  بر  با مسواک زدن وارد خانه شد  پس زمانی که 
خانه ای  هر  بزنی؛  مسواک  شدی،  خانه  وارد  وقتی  است  سنت  می گویند:  علما  از 
َدَخلُْتْم  ﴿فَإَِذا  الله متعال فرموده اند:  نباشد. چون  اگر کسی در آن  باشد، حتی  که 
ُ لَُكُم  ُ اللَّ ِ ُمَباَرَكًة َطّيَِبًة َكَذلَِك يُبنَّيِ نُْفِسُكْم َتِيًَّة ِمْن ِعنِْد اللَّ

َ
ُبُيوتًا فََسّلُِموا َعَ أ

َتْعقِلُوَن٦١﴾ ]النور: 61[ »پس هنگامی  که به خانه ها وارد شدید بر  لََعلَُّكْم  اْليَاِت 
خویشتن سالم کنید که تحیتی مبارک )و( پاکیزه از سوی الله )مقرر( است، این گونه 

الله آیات )خود( را برای شما روشن می کند، باشد که شما خرد ورزید«.

ابن حجر / می گوید: »سالم نمودن به خود وقتی وارد مکانی می شود که کسی در 



سنت هايى كه مقيد به وقت خاصى نيستند
نى

شي
م ن

 ه
ت و

قا
مال

م، 
سال

رد 
مو

در 
ى 

هاي
ت 

سن

127

آنجا نیست، نیز در عموِم سالم نمودن داخل است. زیرا الله متعال می فرماید: ﴿فَإَِذا َدَخلُْتْم 
نُْفِسُكْم..﴾ »پس هنگامی  که به خانه ها وارد شدید بر خویشتن سالم 

َ
ُبُيوتًا فََسّلُِموا َعَ أ

کنید«. ]فتح الباری )6235(، باب افشاء السالم[.

     تذکر:

منزل سه چیز سنت  به  ورود  فهمیده می شود که هنگام  بیان شده چنین  از مطالب 
است:

بنا بر حدیث جابر بن عبدالله ب که از پیامبر  ج شنیده که می فرماید: »إَِذاَدَخَل
َعَشاَء. َلُكْمَوالَ َمبِيَت َقاَلالشـيَطاُن:الَ َوِعنَْدَطَعاِمِه، ِعنَْدُدُخولِِه الّلَه َفَذَكَر َبْيَتُه، ُجُل الرَّ
َوإَِذاَدَخَلَفَلْمَیْذُكرِالّلَهِعنَْدُدُخولِِه،َقاَلالشـيَطاُن:َأْدَرْكُتُماْلَمبِيَت،َوإَِذاَلْمَیْذُكرِالّلَهِعنَْد
َطَعاِمِه،َقاَل:َأْدَرْكُتُماْلَمبِيَت،َواْلَعَشاَء« »وقتی شخص وارد خانه اش شد و در هنگام ورود 
و هنگام غذا نام الله را گرفت، شیطان )به همراهانش( می گوید: نه محل خواب دارید و 
نه شام. و چون وارد شده و هنگام ورود بسم الله نگوید: شیطان می گوید: محل خواب را 
دریافتید؛ و اگر هنگام غذایش بسم الله نگوید: )شیطان( می گوید: محل خواب و شام را 

به دست آوردید«. ]مسلم )2018([.

مسواک زدن. به دلیل حدیث عایشه ل که قباًل 
با سند، بیان شد. 

دوم

سالم کردن بر اهل خانه.  سوم

هستند،  خواب  برخی  که  می رویم  گروهی  نزد  وقتی  است  سنت   7

آهسته سالم کنیم:
پیامبر  ج هم همین کار را می کرد. چنان که در حدیث مقداد بن اسود  س اینگونه 

بسم الله گفتن؛ خصوصًا هنگام شب. اول
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 جَنصـيَبُه،َقاَل: إْنَساٍنِمنَّاَنصـيَبُه،َوَنْرَفُعلِلنَّبِيِّ آمده است: »...َفُكنَّاَنْحَتِلُبَفَيشـرُبُكلُّ
ُمَتْسِليًماالَُیوِقُظَنائًِما،َوُیْسِمـُعاْلَيْقَظاَن« »... ما شیر می دوشیدیم  ْيِلَفُيَسلِّ َفَيِجيُءِمَناللَّ
و هرکس سهم خودش را می خورد؛ و سهم پیامبر  ج را به ایشان تقدیم می کردیم؛ راوی 
بیدار  که خوابیده  می کرد  می آورد، طوری سالم  تشریف  پیامبر  ج شب  می گوید چون 

نمی شد و بیدار سالمش را می شنید«. ]مسلم )2055([.

)ابالغ( رساندن سالم به دیگران:  8

ابالغ سالم سنت است. مثاًل شخصی به تو بگوید: فالنی را سالم کن. سنت است این 
سالم را به صاحبش برسانی.

َیْقَرُأ ِجْبرِیَل  »إِنَّ گفت:   او  به  پیامبر  ج  که  است  عایشه ل  حدیث  آن:  دلیل 
را سالم می رساند.  تو  الّلِه« »جبریل  َوَرْحَمُة الَُم السَّ َوَعَلْيِه َفُقْلُت: َقاَلْت: الََم السَّ َعَلْيِك
عایشه ل گفت: من گفتم: و علیه السالم و رحمة الله«. ]بخاری )3217(، مسلم )2447([.

الله  ج  رسول  است. چنان که  موردنظر  به شخص  رساندن سالم  این حدیث،  پیام 
سالم جبرئیل  ÷ را به عایشه ل ابالغ نمود. همچنین استنباط می شود که سنت 

است توسط یک شخص، به دیگری سالم رساند. 

9  سالم کردن هنگام ورود به مجلس و هنگام خروج از آن:

الله  ج  رسول  که  ابوهریره  س  بر حدیث  بنا 
ْم، فرمودند: »إَِذااْنَتَهىَأَحُدُكْمإَِلىالَمْجِلِسَفْلُيَسلِّ
ِمَن ْم،فَلْيَسِتالوَلىبَِأَحقَّ فإَِذاَأَراَدَأْنَیُقوَمَفْلُيَسلِّ
رسید،  مجلسی  به  شما  از  یکی  »وقتی  ــَرِة«  الِخ
کند،  ترک  را  مجلس  خواست  چون  و  کند  سالم 
سالم کند. سالم کردن بار اول )به هنگام ورود به 

مجلس( از بار دوم )به هنگام ترک مجلس( برتر نیست«. ]احمد )9664(، ابوداود )5208(، 
ترمذی )2706(؛ و آلبانی / در صحیح الجامع )132/1( آن را صحیح دانسته است[.
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هنگام مالقات، مصافحه کردن همراه  10

با سالم گفتن سنت است:
عملکرد صحابه ش چنین بوده است؛ به دلیل 
حدیث قتاده   س که می گوید: به انس گفتم: آیا در 
الله  ج مصافحه هم )رسم(  میان صحابه ی رسول 

بود؟ گفت: آری. ]بخاری )6263([.

تبسم و خوش رویی هنگام مالقات، سنت است:  11

پیامبر  ج  می گوید:  که  ابوذر   س  حدیث  بر  بنا 
ِمَناْلَمْعُروِفشـيًئا،َوَلْوَأْن به من فرمود: »الََتْحِقَرنَّ
َتْلَقىَأَخاَكبَِوْجٍهَطْلٍق«»هیچیک از کارهای نیک را 
کوچک نشمار؛ حتی اگر با برادرت با چهره ی باز روبرو 
شوی«. ]مسلم )2626([؛ و در کتاب ترمذی از ابوذر   س 
ُمَكيف »َتَبسُّ الله  ج فرمودند:  روایت است که رسول 
َوْجِهَأِخيَكَلَكَصَدَقٌة« »تبسم ات در چهره ی برادرت، 

صدقه ای است برای تو«. ]ترمذی )1956(؛ آلبانی  / در الصحیحة )572( آن را صحیح می داند[.

سخن نیک و شایسته سنت است و صدقه می باشد:  12

فرقی ندارد هنگام مالقات باشد، یا در وقت نشستن یا در هر وضعیتی، سخن نیک 
سنت است و صدقه.

دلیل: حدیث ابوهریره  س که رسول  ج فرموده اند: »َواْلَكِلَمُةالطَّيَِّبُةَصَدَقٌة«»سخن 
نیک صدقه است«. ]بخاری )2989(، مسلم )1009([.

بسیار دیده شده که کالم نیکو بر زبان مردم جاری می شود که اگر به نیت کسب 
نصیب  و  بهره  صدقات  این  از  و  کرد  خواهند  کسب  فراوانی  پاداش  و  اجر  باشد،  ثواب 

فراوانی کسب می کنند.
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عالمه شیخ ابن عثیمین  / می گوید: »مثال کلمه ی نیک این است که بگویی: چطوری؟ 
حالت چطور است؟ برادرانت چطور هستند؟ خانواده چطور هستند؟ و همانند اینها. اینها کلمات 
نیکی هستند که شادمانی را برای دوستت به ارمغان دارد. هر سخن نیکی نزد الله ـ یک صدقه 
و اجر و ثواب است«. ]شرح ریاض الصالحین )996/2(، باب: استحباب طیب الکالم، و طالقة الوجه عند اللقاء[. 

13 استحباب ذکر الله  أ در جلسه:

آن  بر  تشویق  و  ذکر  مجالس  فضایل  در  احادیث 
رسول  که  ابوهریره  س  حدیث  جمله:  از  است.  فراوان 
الطُُّرِق فِي َیُطوُفوَن َماَلئَِكًة ِه لِلَّ  »إِنَّ فرمودند: الله  ج 
اهللَ َیْذُكُروَن َقْوًما َوَجــُدوا َفــإَِذا ْكرِ، الذِّ َأْهَل َیْلَتِمُسوَن
بَِأْجنَِحتِِهْم وَنُهْم َفَيُحفُّ َقاَل َحاَجتُِكْم، إَِلى وا َهُلمُّ َتنَاَدْوا:
ْنَيا...« »الله فرشته هایی دارد که در راه ها  َماِءالدُّ إَِلىالسَّ

یاد  را  الله  که  دیدند  را  گروهی  هرگاه  پس  می باشند.  ذکر  اهل  پِی  در  و  می گردند  زمین[  ]ی 
می کنند، یکدیگر را صدا می زنند: بیایید آنچه به دنبال آن بودید  اینجاست. )پیامبر  ج( فرمودند: 
فرشتگان با بال های شان اطراف آنها را تا آسمان دنیا می پوشانند«. ]بخاری )6408( و مسلم )2689([

سنت است مجلس را با )کفاره ی مجلس( به پایان رساند:  14

به دلیل حدیث ابوهریره  س که رسول الله  ج فرمودند:»َمْنَجَلسيفَمْجِلٍسَفكُثَر
إَلَه َأْشَهُدأنالَ َوبَِحْمِدَك  الّلُهمَّ ُسْبَحاَنَك َذلَِك: َمْجِلِسِه ِمْن َیُقوَم َأْن َقْبَل َفَقاَل  َلَغُطُه فيِه
إالّأْنَت،َأْسَتْغِفُرَكَوَأُتوُبإَِلْيَكإاِلُّغِفَرَلُهَماَكاَنيفَمْجِلِسِهَذلَِك« »هرکس در مجلسی 
بنشیند و لغزش وی - اعم از همهمه یا شوخی و سخنان بی موردش- در آن مجلس زیاد 
باشد اما قبل از برخاستن و ترک مجلس، این دعا را بگوید همه ی اشتباه هایی که در آن 
إَلَه َوبَِحْمِدَكَأْشَهُدأنالَ مجلس از او سر زده است، آمرزیده می شود: »ُسْبَحاَنَكالّلُهمَّ
إالّأْنَت،َأْسَتْغِفُرَكَوَأُتوُبإَِلْيَك« پاک و منزهی ای الله! و تو را می ستایم، گواهم جز تو 
معبودی )برحق( وجود ندارد، از تو آمرزش می خواهم و به سویت توبه می کنم«. ]ترمذی 

)3433(، و آلبانی  / هم آن را صحیح می داند )صحیح الجامع 1065/2([.
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سنت  راست  پای  از  کفش  پوشیدن   1

است:
سنت است وقتی مسلمانی کفش می پوشد از 
راست شروع نماید. و در هنگام درآوردن کفش، از 

پای چپ آغاز کند.

رسول  که  است  ابوهریره  س  حدیث  دلیل: 
َلُهَما َماِللَِيُكْناْلُيْمنَىَأوَّ الله  ج می فرماید: »إَِذااْنَتَعَلَأَحُدُكْمَفْلَيْبَدْأبِاْلَيِميِنَوإَِذاَنَزَعَفْلَيْبَدْأبِالشِّ
ُتنَْعُلَوآِخَرُهَماُتنَْزُع« »هرگاه یکی از شما کفش پوشید، از راست شروع کند و آنگاه که )از پا( 
درآورد، از چپ شروع کند؛ چون اولین عمل )از دو عمل پوشیدن و درآوردن( از راست باشد 

و آخرین عمل )از دو عمل پوشیدن و درآوردن( هم از راست باشد«. ]بخاری )5856([.  

لُِينِْعْلُهَما َواِحَدٍة، َنْعٍل فِي َأَحُدُكْم َیْمِش »الَ است:  آمده  مسلم  از  دیگر  لفظی  در  و 
َجِميًعا،َأْولَِيْخَلْعُهَماَجِميًعا«»هیچیک از شما با یک )لنگه( کفش راه نرود؛ یا باید هر دو 

سوم: سنت هایی در باب لباس و آرایش
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را بپوشد، یا هر دو را درآورد«. ]مسلم )2097([.

 در این دو حدیث، سه سنت موجود است:

هنگام پوشیدِن کفش از راست شروع کند.  1

2 هنگام درآوردن کفش ها از چپ شروع کند.

هر دو را بپوشد، یا هر دو را درآورد. یعنی با یک لنگه  راه نرود.  3

پوشیدن لباس سفید سنت است:  2

سفید  رنگ  که  لباسی  لباس هایش  بین  در  یعنی 
حدیث  بر  بنا  است.  سنت  کار  این  زیرا  بپوشد؛  دارد 
»اْلَبُسوا فرمودند:  الله  ج  رسول  که  عباس  ب  ابن 
فِيَها نُوا َوَكفِّ ثَِيابِكم، َخْيرِ ِمْن َها فإنَّ اْلَبَياَض ثَِيابُِكم ِمْن
َمْوَتاُكم« »از میان لباس های تان رنگ سفید را بپوشید 
و  است.  لباس های تان  بهترین  از  سفید  لباس  که  چرا 

مرده های تان را در لباس سفید کفن کنید«. ]احمد )2219(، ابو داود )3878(، ترمذی )994( و 
آلبانی  / آن را در صحیح الجامع )267/1( صحیح می داند[.

پیراهن ها،  همانند:  سفید  لباس  پوشیدن  شامل  این  »و  می گوید:  عثیمین  /  ابن 
ازار ها )ُلنگ(، شلوار می شود. شایسته است همه این لباس ها سفید باشند. چرا که این بهتر 
است. البته اگر رنگ دیگری هم پوشید اشکالی ندارد. به شرطی که از نوع لباسی که خاص 

خانم هاست نباشد«. ]شرح ریاض الصالحین )1087/2([.

استعمال خوشبویی سنت است:  3

رسول  می گوید  که  انس   س  حدیث  دلیل  به 
النَِّساُء ْنَيا الدُّ ِمــَن  ــيَّ إَل »ُحبَِّب فرمودند:  الله  ج 
دو  دنیا  »از  الَِة«  الصَّ فِي َعْينِي ُة ُقرَّ َوُجِعَل َوالطِّيُب
چیز نزد من محبوب شده است، زنان و خوشبویی. 
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و خنکی چشمانم در نماز است«. ]احمد )12293(، نسائی )3940( و آلبانی  / در صحیح نسائی 
گفته است: َحَسٌن صحیح[.

ِمْنُدْنَياُكْمَثاَلٌث« ضعیف است.    - اما لفِظ: »ُحبَِّبإَليَّ

پیامبر  ج ناپسند می دانست که از ایشان بوی نامطبوعی به مشام برسد: در صحیح 
بخاری حدیثی طوالنی از عایشه لروایت شده است که می گوید: بر پیامبر  ج بسیار 

سخت می گذشت که بویی )نامطبوع( از ایشان احساس شود. ]بخاری )6972([.

  قبول نکردِن عطر، مکروه است. 

الطِّيَب« »پیامبر  ج  َیُردُّ النَّبِيَّ  جَكاَناَل  »َأنَّ به دلیل حدیث انس   س که می گوید: 
عطر را رد نمی کردند«. ]بخاری )2582([.

هنگام شانه زدن از راست شروع کردن سنت است:   4

سنت است انسان در هنگام شانه زدن اول از 
راست شروع کند، سپس سمت چپ را شانه کند.

 ج النَّبيُّ »َكاَن می گوید:  عایشه ل  دلیل: 
شأنِه ويف وُطهوِره لِه وَتَرجُّ لِه َتنَعُّ يف ُن التََّيمُّ ُیعِجبُه
در  را  راست  از  کردن  شروع  »پیامبر  ج  كلِّه« 

پوشیدن کفش، شانه زدن، وضو و در تمام کارهایش دوست می داشت«. ]بخاری )168(، 
مسلم )268([.
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 سنت های عطسه:
سنت است عطسه کننده، »الحمد لله« بگوید.  1

َفْلَيُقْل: َأَحُدُكْم َعَطَس »إَِذا فرمودند:  که  پیامبر  ج  از  ابوهریره  س  دلیل حدیث  به 
ِه،َوْلَيُقْلَلُهَأُخوُهَأْوَصاِحُبُه:َیْرَحُمَكاهللُ،َفإَِذاَقاَلَلُهَیْرَحُمَكاهللُ،َفْلَيُقْلَیْهِدیُكُم اْلَحْمُدلِلَّ
یا  برادر  و  الحمدلله؛  بگوید:  باید  کرد  عطسه  شما  از  یکی  »هرگاه  َباَلُكْم«  َوُیْصِلُح اهللُ،
دوستش باید بگوید: َیرَحُمک اللُه، وقتی به او گفت: یرحمک الله )الله به تو رحم کند(، 
اصالح  و  نیک  را  حالتان  و  کند  هدایت تان  )الله  بالکم  ُیصلح  و  الله  یهدیکم  بگوید:  او 

گرداند(«. ]بخاری )6224([.

و سنت است که گاهًا متنوع عمل نماید و بگوید: الحمد لله علی کل حال: الله را در همه 
حال شکر و سپاس(. در روایت ابو داود آمده است: »إَِذاَعَطَسَأَحُدُكمَفْلَيُقْل:اْلَحمُدهللَعَلى

چهارم: سنت هایی در باب عطسه و خمیازه



سنت هايى كه مقيد به وقت خاصى نيستند
زه

ميا
 خ

ه و
س

عط
ب 

 با
 در

يى
ها

ت 
سن

135

َحال« »هرگاه یکی از شما عطسه کرد بگوبد: الحمدلله علی کل حال«. ] ابوداود )5031(،  كلِّ
ابن قیم / در زاد المعاد )436/2( در مورد این حدیث گوید: سندش صحیح است[.

کسی که جواب عطسه را می دهد، بگوید: »یرحمكاهلل«، الله به تو رحم کند. و سنت 
است که عطسه کننده در جوابش بگوید:»َیْهِدیُكُماهللُ،َوُیْصِلُحَباَلُكْم« »الله شما را هدایت 
کرده و حالتان را نیک و اصالح گرداند«. حدیث ابوهریره  س بر تمام این موارد داللت دارد.

2 سنت است اگر عطسه کننده الحمدلله نگفت، جوابش داده نشود.

اگر عطسه کننده الحمدلله نگفت، سنت نیست که جوابش را بدهیم؛ بلکه سنت این 
است که جوابش داده نشود. به دلیل حدیث انس   س که گفته است: »دو نفر در حضور 
عطسه کردند؛ ]پیامبر  ج[ جواب یکی را داد و دیگری را جواب نداد؛ آن  رسول الله  ج 
َهَذا شخص گفت: ای رسول الله  ج! جواب این یکی را دادی و جواب مرا خیر؛ فرمود: »إِنَّ
َحِمَداهللَ،َوَلْمَتْحَمِداهللَ« »این فرد الحمدلله گفت و تو الحمدلله نگفتی«. ]بخاری )6225([، 
این عملکرد پیامبر  ج بود؛ و سخن ایشان در روایت مسلم از ابوموسی   س ثابت است که 
 ُتوُه،َفإِنَّ می گوید: از رسول الله  ج شنیدم که فرمودند: »إَِذاَعَطَسَأَحُدُكْمَفَحِمَدالّلَه،َفَشمِّ
ُتوُه« »هرگاه یکی از شما عطسه کرد و الحمدلله گفت، جوابش را  َلْمَیْحَمِدالّلَه،َفالَُتَشمِّ

بدهید؛ و اگر الحمدلله نگفت: جوابش ندهید«. ]مسلم )2992([.

اما اگر برای تعلیم و تربیت باشد، مثاًل پدر فرزندش را و یا معلم شاگردانش را تعلیم 
گاه  می دهد، به او بگوید که: بگو »الحمدلله« تا او را از این سنت که بدان جاهل است آ

کند و چنین در تربیت او نقش داشته باشد.

نباید داد  را  بار سوم جواب عطسه  از  بعد  همچنین کسی که سرماخوردگی دارد، 
لیکن تا سه بار جوابش را بدهد.

دلیل: ابوداود در سنن خود )5034( از ابوهریره  س به صورت موقوف و مرفوع روایت 
را  برادرت  بار جواب  ُزَكاٌم« »)در عطسه( سه  َفُهَو َزاَد َفَما َثالًَثا َأخاَك ْت »َشمِّ می کند که: 
بده؛ بیشتر از آن سرماخوردگی است«. آلبانی  / می گوید: این روایت به صورت مرفوع و 

موقوف، َحَسن است: ]صحیح ابو داود )308/4([.
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این روایت را حدیِث سلمه بن اکَوع که مسلم  / روایت کرده است تأیید می کند 
که شنیده است چون شخصی در حضور رسول الله  ج عطسه کرد پیامبر به او فرمود: 
»َیْرَحُمَكاهللُ« »الله به تو رحم کند«. سپس بار دیگر عطسه کرد و رسول الله  ج به او 

ُجُلَمْزُكوٌم« »این شخص سرما خورده است«. ]مسلم )2993([.    فرمود: »الرَّ

     با توجه به مطالب قبل، در دو صورت نباید جواب عطسه کننده را داد:

 سنت های خمیازه:
با دست جلوی  یا  توان جلوی خمیازه را گرفت،  سنت است در حد   

دهان را بست.
اْلُعَطاَس، اهللَُیِحبُّ دلیل: حدیث ابوهریره  س از پیامبر  ج است که فرمودند: »إِنَّ
االتََّثاُؤُب َتُه،َوَأمَّ ُمْسِلٍمَسِمَعُهَأْنُیَشمِّ َعَلىُكلِّ َوَیْكَرُهالتََّثاُؤَب،إَِذاَعَطَسَفَحِمَداهللَ،َفَحقٌّ
ُهَمااْسَتَطاَع،َفإَِذاَقاَلَهاَضِحَكِمنُْهالشـيَطاُن« »الله  أ عطسه   َماُهَوِمْنالشـيَطاِنَفْلَيُردَّ َفإِنَّ
را دوست دارد و خمیازه را ناپسند می داند.  اگر عطسه کرد و الحمدلله گفت: وظیفه ی 
هر مسلمانی که آن را شنید این است که جوابش را بدهد. و اما خمیازه از شیطان است و 
تا می تواند آن را رد نماید. وقتی می گوید: ها )باز شدن دهان در حالت خمیاره( شیطان 

بدان می خندد«. ]بخاری )2663([.

در صحیح مسلم از ابوسعید   س روایت است که رسول الله  ج فرمودند: »إَِذاَتَثاَوَب
الشـيَطاَنَیْدُخُل« »هرگاه یک از شما خمیازه کشید،  َأَحُدُكْم،َفْلُيْمِسْكبَِيِدِهَعَلىفِيِه،َفإِنَّ
وارد )دهانش( می شود«. ]مسلم )2995([،  بر دهانش گذارد، چرا که شیطان  را  دستس 
می توان با محکم بستن دهان وفشار دندان ها بر هم و یا با گذاشتن دست بر دهان مانع 

خمیازه شد.    

وقتی از سه بار بیشتر 
عطسه نمود؛ چرا که سرما 

خورده است

2

وقتی الحمدلله نگفت

1
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بگوید:  مثاًل  نبرد.  باال  را  بهتر است شخص در حال خمیازه، صدایش  - همچنین 
)هاااااا( یا )آااااه( و چنین صداهایی. چرا که این عمل منجر به خنده ی شیطان می گردد.

ِمْن »التََّثاُؤُب می فرماید:  که  است  پیامبر  ج  از  ابوهریره  س  حدیث  آن:  دلیل  و 
َأَحَدُكْمإَِذاَقاَل»َها«َضِحَكالشـيَطاُن«  ُهَمااْسَتَطاَع؛َفإِنَّ الشـيَطاِن،َفإَِذاَتَثاَءَبَأَحُدُكْمَفْلَيُردَّ
»خمیازه از شیطان است؛ پس هرگاه یکی از شما خمیازه کشید، تا می تواند مانع آن شود، 
زیرا وقتی یکی از شما می گوید: »ها« شیطان می خندد«. ]بخاری )3298( و مسلم )2994([.  

تذکر: برخی مردم بدون دلیل بر گفتن أعوذ بالله بعد از خمیازه، عادت کرده اند. 
بلکه این کار مخالف روِش رسول الله  ج است. چون که ذکری را بیان داشته که پیامبر  ج 

آن را نگفته است.
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 گفتن ذکر ثابت شده هنگام ورود و خروج از توالت.
دعایی  شد،  توالت  وارد  که  کسی  است  سنت 
انس   س  بخواند:  است  آمده  صحیحین  در  که 
می گوید: رسول الله  ج وقتی وارد توالت می شدند 
اْلُخبِث ِمــَن بِــَك ــوُذ َأُع ــي إِنِّ  ُهمَّ »اللَّ می فرمودند: 
َواْلَخَبائِِث« »بار الها! از شیطان های نر و ماده به تو 

پناه می برم«.  ]بخاری )6322( و مسلم )375([.

ُخُبث:شياطيننروخبائث:شیاطین ماده را 
گویند. پس باید از شیطان های نر و ماده به الله أل پناه برد.

و)ُخبث(باسكونرویحرفباء، به معنای بدی و پلیدی ارواح شرور می باشد. 
با ساکن، عام تر و  پناه جسته می شود. خواندن  از شرارت و اهل شّر  این صورت  لذا در 

شامل تر است.

پنجم: دیگر سنت های روزمره
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سنت است کسی که از توالت بیرون می شود، بگوید: ُغْفَراَنَك:
در مسند احمد، سنن ابو داود، ترمذی از عایشه ل در این مورد روایت شده و شیخ 
آلبانی  / هم آن را صحیح دانسته است. می گوید: وقتی پیامبر  ج از توالت خارج می شدند، 
می فرمود: »ُغْفَراَنَك« »آمرزِش تو را خواهانم )ای الله(«. ]احمد )25220(، ابوداود )30(، ترمذی 

)7( و شیخ آلبانی در )تحقیق مشکاة المصابیح 116/1( آن را صحیح می داند[.

 نوشتن وصیت نامه سنت است:   
حالت  در  مسلمان  هر  برای  وصیت  نوشتن 
رسول  که  چرا  است.  سنت  سالمت،  و  بیماری 
َلُهشـيٌء ُمْسِلٍم، اْمرِىٍء  »َماَحقُّ الله  ج می فرماید: 
َوَوصـيتُه إالَّ َلْيَلَتْيِن، َیبِيُت فِيِه، ُیوصـي َأْن ُیرِیُد

َمْكُتوَبٌةِعنَْدُه« »هر مسلمانی که چیزی برای وصیت دارد، حق ندارد دو شب )متوالی( را 
سپری کند مگر اینکه، وصیتش نوشته شده نزدش باشد«. ]بخاری )2783(، مسلم )1626( از 
حدیث ابن عمر ب[. ذکِر دو شب در حدیث برای تعیین وقت نیست؛ منظور این است که 

نباید وقت زیادی بر او بگذرد مگر اینکه وصیتش نوشته شده باشد. چرا که نمی داند چه 
وقت خواهد ُمرد. و این یک سنت عمومی برای تماِم مردم است. 

قبیِل: زکات، حج، کفاره،  از  است  الله  أ  به حقوق  مربوط  آنچه  اما وصیت در   -
زیر  اینها در  زیرا  نه سنت.  امانات، واجب است  ادای  و  قبیل: قرض  از  انسان ها  حقوق 
گاه نباشد ]آنچه  مجموعه ی حقوق واجب قرار دارند. خصوصًا اگر کسی از این حقوق آ

انجام یک واجب بدون آن صورت نمی گیرد، خودش هم واجب است[.

 تسامح و انعطاف در خرید و فروش:
در  خریدار  و  فروشنده  که  است  سزاوار  یعنی 
خرید  در  انعطاف  و  آسان گیری  به  معامله  اثنای 
با دیگری در  نباید هر کدام  باشند،  مزّین  و فروش 
با  بلکه  نمایند.  و جدل  قیمت گذاری، سخت گیری 
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تسامح با یکدیگر برخورد کنند.

دلیل آن: حدیث جابر بن عبدالله ب است که رسول الله  ج فرمودند: »َرِحَماهللُ
َرُجاًلَسْمًحا؛إَِذاَباَع،َوإَِذااْشَتَرى،َوإَِذااْقَتضـى«»الله  أل به شخصی که در هنگام خرید 

و فروش و مطالبه قرض، آسان گیر است، رحم نماید. ]بخاری )2076([.   

همین طور اگر طلبش را تقاضا نمود، سنت است به نرمی و بر مبنای آسان گیری طلب 
نماید. زیرا رسول الله  ج فرمودند: »وإذااقتضـى« »و هنگامی که طلبش را تقاضا کرد«.   

 خواندن دو رکعت نماز بعد از وضو:
پاداش  که  است  روزمّره  سنت های  از  این  و 
بزرگی به همراه دارد. و آن ورود به بهشت است. 
به  الله  ج  رسول  که  است  روایت  ابوهریره  س  از 
ْثنِي َحدِّ باَِلُل »َیا فرمود: بالل  به  صبح  نماز  هنگام 

فِياْلَجنَِّة«»ای بالل!  َنْعَلْيَكَبْيَنَیَديَّ ْساَلِم؛َفإِنِّيَسِمْعُتَدفَّ بَِأْرَجىَعَمٍلَعِمْلَتُهفِياإْلِ
صدای  من  که  ده،  خبر  مرا  داده ای  انجام  اسالم  در  که  عملی  کننده ترین  امیدوار  به 
نزدم  در  که  ندادم  انجام  عملی  بهشت شنیدم. گفت:  در  از خودم  قبل  را  کفش هایت 
امیدوار کننده تر از این باشد که در ساعتی از شبانه روز وضو نمی گرفتم مگر اینکه با آن 
وضو هر آنچه الله برایم مقدر نموده بود، نماز )نافله( می خواندم«. ]بخاری )1149(، مسلم 

َنْعَلْيَك«: یعنی صدای کفش هایت. )2458([. »َدفَّ

 انتظار کشیدن برای نماز:
انتظار برای نماز از سنت هایی است که اجر بزرگی به دنبال دارد.

که  است   س  ابوهریره  حدیث  آن:  دلیل 
رسول الله  ج فرمودند: »الََیَزاُلَأَحدُكْمفِيَصالٍَةَما
الَُةَتْحبُِسُه،الََیْمنَُعُهَأْنَینَْقِلَبإَِلىَأْهِلِهإاِلَّ َداَمِتالصَّ
)در  را  او  نماز  مادامی که  از شما  الَُة« »هریک  الصَّ
مسجد( نگه دارد و چیزی جز نماز مانع بازگشِت وی 
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نزد خانواده اش نشود، گویا همچنان در نماز است. )یعنی اگر فقط به انتظار نماز در مسجد 
بنشیند. مترجم(«. ]بخاری )659(، مسلم )649([. پس او با انتظار خود، اجر نماز را می برد.

از ابوهریره  س روایت است که رسول الله  ج می فرماید: »اْلَماَلئَِكُةُتَصلِّيَعَلىَأَحِدُكْم
اْرَحْمُه،اَلَیَزاُلَأَحُدُكْمفِيَصاَلٍةَما ُهمَّ اْغِفْرَلُه،اللَّ ُهمَّ ُه،َماَلْمُیْحِدْث،اللَّ َماَداَمفِيُمَصالَّ
اَلُة« »فرشتگان بر هریک از شما تا  الصَّ اَلُةَتْحبُِسُه،اَلَیْمنَُعُهَأْنَینَْقِلَبإَِلىَأْهِلِهإاِلَّ َداَمْتالصَّ
وقتی که در نمازگاِه خویش است، مادامی که بی وضو نشود، آمرزش می طلبند. )می گویند(: 
الهی! او را بیامرز، الهی! به او رحم نما. و مادامی که نماز کسی را نگه دارد و جز نماز چیزی 
مانع بازگشت وی نزد خانواده اش نشود در نماز است«. ]بخاری )659(، مسلم )649([ و اینکه 
تا وقتی بی وضو نشود؛ یعنی کاری که باعث شکستن وضویش شود را مرتکب  فرمودند: 
نشود. و در روایت مسلم آمده است: »َماَلْمُیْؤِذفِيِه،َماَلْمُیْحِدْثفِيِه« »تا وقتی در آنجا 
باعث اذیت نشود، تا وقتی که در آنجا بی وضو نشود«. ]مسلم )649([. یعنی این ثواب مشروط 

به این است که در مجلس خود، کسی را اذیت نکند و وضویش را نشکند.

 مسواک زدن:
مسواک زدن از سنت های مطلقی است که در 
هر زمان انجام می شود. و پیامبر  ج بر آن تشویق 
»َأْكَثْرُت فرمودند:  که  جایی  تا  نموده اند.  زیادی 
زیاد  به مسواک زدن  را  َواِك« »شما  السِّ َعَلْيُكْمفِي
و  انس   س[  حدیث  از   )888( ]بخاری  می کنم«.  توصیه 

»مسواک   » بِّ لِلرَّ َمْرَضاٌة لِْلَفِم َمْطَهَرٌة َواُك »السِّ فرموده اند:  مسواک  مورد  در  پیامبر  ج 
پاک کننده ی دهان است و باعث خوشنودی آفریدگار می گردد«. ]احمد )7(، نسائی )5( از 

حدیث عایشه ل و آلبانی  / در إرواء الغلیل )105/1( آن را صحیح می داند[.

- و سنت بودِن آن در مواردی که پیش تر بیان شد تأکید شده است. خصوصًا در 
مواردی که در روز و شب، تکرار می گردد مانند قیام اللیل، وضو هنگام هر نماز و ورود 

به منزل – والله اعلم -.
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 وضو گرفتن برای هر نماز:
سنت است انسان مسلمان برای هر نماز، وضو 
است  گرفته  وضو  مغرب  برای  چون  مثاًل  بگیرد. 
وضو  دوباره  است  سنت  عشاء  وقت  شدن  وارد  با 
سنت  لذا  باشد.  داشته  هم  وضو  اگر  حتی  بگیرد؛ 

است برای هرنماز وضوی جدید گرفته شود.

َصاَلٍة«   ُكلِّ ِعنَْد ُأ َیَتَوضَّ النَّبِيُّ  ج »َكــاَن می گوید:  که  است  بخاری  حدیث  دلیل: 
»پیامبر  ج برای هر نمازی وضو می گرفت«. ]بخاری )214([. همچنین سنت است انسان 
ُیَحافُِظ در طول روز، با وضو باشد. بنا بر حدیث ثوبان   س که پیامبر  ج فرمودند: »َوالَ
َعَلىاْلُوُضوِءإاِلَُّمْؤِمٌن« »جز مؤمن کسی پایبند وضو نیست«. ]احمد )22434(، ابن ماجه 

)277(، دارمی )655(، و آلبانی / هم آن را در صحیح الجامع )225/1( صحیح می داند[.

 دعا کردن:
     بیان سنت هایی است که انسان به هنگام دعا رعایت کند از جمله:

أ با وضو دعا نماید.

بنا بر حدیث ابوموسی   س در صحیحین و داستان او با عمویش ابو عامر  س هنگامی 
که رسول الله  ج او را امیر لشکر اوطاس نمود. در این حدیث می خوانیم: ابو عامر  س 
کشته شد؛ به ابوموسی   س وصیت کرد که به پیامبر  ج سالم برساند و برایش دعا نماید. 
ابو عامر  ایشان   ج خبر دادم. و گفتم:  به  ابو عامر را  ابوموسی می گوید: جریان خود و 
گفت به پیامبر  ج بگو برایم آمرزش بخواهد. ایشان   ج آب طلبید و از آن وضو گرفت؛ 
اْغِفْرلُِعَبْيٍد،َأبِيَعاِمرٍ«»بارالها! بنده ات ابو  سپس دستانش را بلند نموده و فرمود: »اّللُهمَّ
اْجَعْلُهَیْوَم عامر را بیامرز«. تا جایی که سفیدی زیر بغلش را دیدم. سپس فرمود:  »الّلُهمَّ
اْلِقَياَمِةَفْوَقَكثِيرٍِمْنَخْلِقَك،َأْوِمَنالنَّاِس« »بار الها! او را در روز قیامت برتر از بسیاری 

از مخلوقات یا مردم، قرار بده«. ]بخاری )4323(، مسلم )2498([.



سنت هايى كه مقيد به وقت خاصى نيستند
ره

زم
 رو

اى
ت ه

سن

143

ب روی آوردن به قبله.   

از عبدالله بن عباس  ب روایت است که می گوید: عمر بن خطاب  س به من گفت: 
یاران  و  نگاه کرد؛  بودند  نفر  هزار  به مشرکین که  پیامبر  ج  فرا رسید،  بدر  وقتی جنگ 
او سیصد و نوزده نفر بودند؛ پیامبر  ج رو به قبله نمود، سپس دستانش را باال برد و به 
إْنَتْهِلْكَهـِذِه ُهمَّ آِتَماَوَعْدَتنِي،اللَّ ُهمَّ َأْنِجْزلِيَماَوَعْدَتنِي،اللَّ ُهمَّ پروردگارش می گفت:»اللَّ
اْلِعَصاَبُةِمْنَأْهِلاإِلْسالَِمالَُتْعَبْدفِيالَْرِض« »بار الها! آنچه به من وعده نمودی کامل بده، 
الهی آنچه را وعده نمودی رقم بزن، بار الها! اگر این گروه اندِک مسلمان نابود شوند، در 
زمین عبادت نخواهی شد«. پیوسته درحالی که دستانش را بلند کرده و به قبله رو کرده 
بود، با پروردگارش مناجات می کرد؛ تا این  که عبایش از دوش هایش افتاد. ابوبکر  س نزدش 
آمد و عبایش را برداشته و بر شانه هایش نهاد. سپس از پشت او را بغل نمود و گفت: ای 
رسول الله  ج مناجاتت با پروردگارت کافی است؛ به زودی هرچه را به شما وعده نموده 

عملی خواهد کرد...«. ]مسلم )1763([. 

ج بلند نمودن دست ها.

که  است  عباس  ب  ابن  حدیث  آن  دلیل 
گذشت چنانکه در آن آمده بود: »پیامبر  ج رو به 
قبله نمود و دست هایش را باال برد«. احادیث وارده 

در این مورد فراوانند.

آغاز کردن دعا با ستایش الله  أل و درود فرستادن به رسول الله  ج.       د

به دلیل روایت ترمذی از فضالة بن عبید  س که می گوید: پیامبر  ج نشسته بود که 
فردی آمد و نماز خواند و گفت: الهی! مرا بیامرز و به من رحم نما. رسول الله  ج فرمود: 
اْدُعُه«  ،ُثمَّ َعَليَّ ْيَتَفَقَعْدَتَفاْحَمْداهللَبَِماُهَوَأْهُلُه،َوَصلِّ »َعِجْلَتَأیَُّهااْلُمَصلِّي،إَِذاَصلَّ
الله  أ را آن گونه که الیق  »ای نمازگزار عجله کردی. وقتی نماز خواندی و نشستی، 
است، ستایش کن؛ و بر من درود بفرست، سپس دعا کن«. ]ترمذی )3476(، و آلبانی / در 

صحیح الجامع )172/1([.
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هـ خواندن الله ]تعالی[ را با نام های نیکش.

از نام های نیک الله  أل آنچه با دعا و خواسته اش مناسبت دارد، انتخاب نماید. مثاًل 
وقتی از الله روزی می طلبد، بگوید: یا رزاق، وقتی رحمتش را می طلبد، بگوید: یا رحمان 
آمرزش  الله  أل  از  وقتی  عزیز؛  یا  بگوید:  می خواهد،  الله  أل عزت  از  وقتی  رحیم،  یا  و 

می خواهد، بگوید: یا غفور، و وقتی شفای او تعالی را می طلبد، بگوید: یا شافی.   

و این گونه هر چه را که با دعایش هم خوانی دارد، بخواهد. زیرا الله تعالی می فرماید: 
ْسَماُء اْلُْسَن فَاْدُعوهُ بَِها﴾ ]األعراف:180[ »الله دارای نام های نیک است؛ او را 

َ
ِ اْل ﴿َولِلَّ

با آنها بخوانید«.

و تکرار دعا و پافشاری بر آن.   

دلیل آن:حدیث ابن عباس  ب که قباًل بیان شد، بر آن داللت می کند که رسول 
آِتَماَوَعْدَتنِي« »بار الها! آنچه  ُهمَّ َأْنِجْزلِيَماَوَعْدَتنِي،اللَّ ُهمَّ الله  ج در آن فرموده بود: »اللَّ
به من وعده کرده بودی محقق گردان؛ الهی! هرچه به من وعده نمودی را بده«. و مدام 
مناجات می کرد تا عبایش از دوش های مبارک افتاد. و ابوبکر  س او را در آغوش گرفت و 
اهللَِكَفاَكُمنَاَشَدَتَكَربََّك« »ای رسول الله  ج مناجاتت با پروردگارت کافی   گفت:  »َیاَنبِيَّ

است«. ]مسلم )1763([.   

و در صحیحین از ابوهریره  س روایت است که: زمانی که رسول الله  ج برای 
دوس دعا نمود: فرمود: »اللهماْهِدَدْوًساواْئِتبهم،اللهماْهِدَدْوًساوائتبهم«. 
را  َدوس  )قبیله(  الها!  بار  بیاور.  را  آنان  و  کرده  هدایت  را  َدوس  )قبیله(  الها!  بار 

هدایت کرده و آنان را بیاور. ]بخاری )2937(، مسلم )2524([.

َفَر،َأْشَعَث ُجُلُیطِيُلالسَّ و روایتی که در کتاب مسلم با این مضمون آمده است: »الرَّ
« »شخصی سفری طوالنی می کند؛ ژولیده موی  ،َیاَربِّ َماِءَیاَربِّ َیَدْیِهإَِلىالسَّ َأْغَبَر،َیُمدُّ
و غبارآلود؛ دستانش را به سوی آسمان کرده و )می گوید:( یا رب یا رب«. ]مسلم )1015([ 

و این تکرار دعا و پافشاری در آن است. 

سنت است که سه بار دعا نماید. به دلیل حدیث ابن مسعود   س در صحیحین که 
در آن آمده است: وقتی )رسول الله  ج( دعا می نمود، سه بار دعا می کرد؛ و وقتی طلب 
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َعَلْيَكبُِقَرْیٍش« »الهی! به  ُهمَّ می کرد سه بار طلب می کرد. سپس سه بار می فرمود:»اللَّ
حساب قریش برس«. ]بخاری )240(، مسلم )1794([.

ز پنهانی و آهسته دعا کردن.

بنا بر فرموده الله ـ: ﴿اْدُعوا َربَُّكْم تََضًُّع وَُخْفَيًة﴾ ]األعراف:55[ »پروردگارتان را با 
تضرع )و زاری( و در پنهانی بخوانید«. دعای پنهانی به اخالص نزدیک تر است. از این رو 
]مریم:3[  َخفِيًّا3﴾  نَِداًء  َربَُّه  نَاَدى  ﴿إِذْ  آنجا که فرمود:  را می ستاید  الله  أل زکریا ÷ 
»چون پروردگارش را به ندایی پنهان )به دعا( خواند« بنا بر یکی از اقوال مفسرین برای 

حصول اخالص چنین نمود.    

بپرسند: در دعایم  نکته: شاید برخی   
چه بگویم؟

جواب: در امور دنیا و آخرت هرچه می خواهی 
دعا کن؛ اما سعی کن دعاهایی مختصر و جامع باشد. 
و آن دعاهایی است که در قرآن و حدیث آمده و خیِر 

دنیا و آخرت را در بر دارند. در پاسخ رسول الله  ج به این سوال تامل کن که در بردارنده با 
کلماتی بزرگ می باشد که خیر دنیا و آخرت مسلمان را در خود جای داده است. براستی چه 
مژده ی بزرگی است و چه بخشوده ی گران قدری است! به آنان چنگ بزن و در آنها تفکر کن.    

از ابو مالک اشجعی   س روایت است که از پیامبر  ج شنیده چون کسی از ایشان سوال 
اْغِفْر ُهمَّ کرد: ای رسول الله  ج وقتی از پروردگارم طلب می کنم چه بگویم؟ فرمود: »ُقِل:اللَّ
لِي،َواْرَحْمنِي،َوَعافِنِي،َواْرُزْقنِي« »بگو: ای الله  ج مرا بیامرز؛ به من رحم نما؛ معافم کن 
و مرا روزی بده«. و  رسول الله به جز دو انگشت ابهام، تمام انگشتانش را جمع نمود و 
هُؤالَِءَتْجَمُعَلَكُدْنَياَكَوآِخَرَتَك« »چرا که این دعاها خیر دنیا و آخرت را برایت  فرمود: »َفإِنَّ

دربردارند«. ]مسلم )2697([.

و در روایتی آمده است: وقتی کسی مسلمان می شد، پیامبر  ج نماز را به او تعلیم می داد: 
اْغِفْرلِيَواْرَحْمنِي،َواْهِدنِي،َوَعافِنِي، ُهمَّ سپس او را دستور می داد با این کلمات دعا کند: »اللَّ
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َواْرُزْقنِي« »الهی! مرا بیامرز، به من رحم نما، هدایتم کن و روزی ام بده«. ]مسلم )2697([.

 برداشتی دیگر:
سنت است انسان پشت سِر برادرش برای او دعا نماید. چرا که با اذن الله ـ چنین 
دعایی مستجاب است. و برای دعا کننده فضیلتی بس بزرگ است. و دلیل آن روایت 
صحیح مسلم است. ابو درداء   س می گوید: رسول الله  ج فرمودند: »َدْعَوُةاْلَمْرِءاْلُمْسِلِم
َماَدَعالَِخيِهبَِخْيرٍ،َقاَلاْلَمَلُك ٌل،ُكلَّ اْلَغْيِب،ُمْسَتَجاَبٌة،ِعنَْدَرْأِسِهَمَلٌكُمَوكَّ لَِخيِهبَِظْهرِ
)وی(،  غیاب  در  برادرش  برای  مسلمان  بِِمْثٍل« »دعای شخص  َوَلَك آِميَن، بِِه: ُل اْلُمَوكَّ
اجابت می شود. باالی سرش فرشته ای مامور است که هرگاه برای برادرش دعای خیر 

نماید، فرشته ی مسئول می گوید: آمین و برای تو هم مثل آن«. ]مسلم )2733([.

  و از سنت های روزمّره ذکِر الله أ است:
و واالترین ذکر: تالوت قرآن است. عبادت کردن به وسیله  تالوت قرآن، خواب را 
از چشمان سلف گرفته بود و پهلوی شان را از زمین دور کرده بود ﴿َكنُوا قَلِيًل ِمَن اللَّيِْل 

چقدر برایت ضروری است که با خودت خلوت کنی و خود را محاسبه کنی، و پروردگارت را   
به یاد داشته باشی خصوصا در زمانی که مشغولیت ها و غفلت ازدیاد یافته است.
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از  اندکی  [ »آنها بخش  ]الذاریات: 18-17  يَْسَتْغفُِروَن١٨﴾  ُهْم  ْسَحارِ 
َ
َوبِاْل َيْهَجُعوَن١٧  َما 

شب را می خوابیدند )و به نماز و نیایش مشغول بودند(. و در سحرگاهان آمرزش طلب 
می کردند«؛ لذا در شب تالوت آیات قرآن و سایر اذکار ثابت از  رسول الله  ج را با هم جمع 
می کردند. وای! خوشا به آن شبی که با شب زنده داری اش خوش و خرم است. و وای! بر 
خسران و سستی ما و کوتاهی ما در مورد شب ها و سحرهای مان! امید است از نافرمانی 

پروردگارمان در امان بمانیم. لیکن، مگر این که پروردگارمان رحم نماید.

از حماد بن زید، از عطاء بن سائب روایت است که ابوعبدالرحمان گفت: »قرآن را 
از گروهی آموختیم که به ما خبر دادند چون ده آیه از قرآن می آموختند، به ده آیه دیگر 
نمی پرداختند تا اینکه مفاهیم نهفته در ده آیه را که فراگرفته بودند، بدانند. لذا ما قرآن 
و عمل به آن را با هم می آموختیم. و بعد از ما کسانی آن را خواهند آموخت که همانند 
آب )گوارا و با تجوید و درست( می خوانند ولی از گلوی شان پایین تر نمی رود«. ]سیر اعالم 

النبالء )269/4([.

 ذکر حیات قلب است:
که  زمــان  این  در  خصوصًا  ما  از  بسیاری 
مشغله  ها زیاد است، از زنگار گرفتن دل و غفلت آن 
به  وابسته  قلب  حیات  درحالی که  می کنند.  شکوه 
ذکر است. در صحیح بخاری از ابوموسی   س روایت 
است که: پیامبر  ج فرمودند: »َمَثُلالَِّذيَیْذُكُرَربَُّه

می گوید  را  پروردگارش  ذکر  که  کسی  »مثال  َواْلَميِِّت«   اْلَحيِّ َمَثُل َربَُّه َیْذُكُر اَل َوالَِّذي
لفظ مسلم  در  و  است«.  مرده  و  زنده  نمی کند همانند  را ذکر  پروردگارش  و کسی که 
پیامبر  ج می فرماید: »َمَثُلاْلَبْيِتالَِّذيُیْذَكُرالّلُهفِيِه،َواْلَبْيِتالَِّذيالَُیْذَكُرالّلُهفِيِه،َمَثُل
َواْلَميِِّت« »مثال خانه ای که در آن ذکر الله  أل می شود و خانه ای که در آن الله  أل  اْلَحيِّ

یاد نمی شود، همانند زنده و مرده است«. ]بخاری )6407( ، مسلم )779([.
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 الله ـ در آیات زیادی بر یاد و ذکِر خویش تشویق می نماید. از جمله:
َها  يُّ

َ
أ الله  أ بندگانش را تشویق می کند که او را زیاد یاد کنند. می فرماید: ﴿يَا   1

ِصيًل٤٢﴾ ]األحزاب:42-41[ 
َ
َ ذِْكًرا َكثرًِيا٤١ وََسّبُِحوهُ بُْكَرةً َوأ ِيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللَّ الَّ

»ای کسانی که ایمان آورده اید، الله را بسیار یاد کنید.  و صبح و شام او را تسبیح 
گویید«.

است.  داده  فراوان  ثواب  و  اجر  و  مغفرت  وعده ی  را  ذاکر  زنان  و  مردان  الله ـ   2
ْجًرا َعِظيًما٣٥﴾ 

َ
ُ لَُهْم َمْغفَِرةً َوأ َعدَّ اللَّ

َ
اكَِراِت أ َ َكثرًِيا َوالَّ اكِرِيَن اللَّ می فرماید: ﴿َوالَّ

یاد  بسیار  را  الله  زنانی که  و  می کنند  یاد  بسیار  را  الله  مردانی که  »و   ]35 ]األحزاب: 

می کنند، الله برای )همۀ( آنان آمرزش و پاداش عظیمی آماده کرده است«.

و ما را از صفات منافقین بر حذر داشته است. آنان هم الله  أل را یاد می کنند   3
 َ اللَّ ُيَادُِعوَن  الُْمَنافِقِنَي  ﴿إِنَّ  الله  أ می فرماید:  ببین.  را  مقدار ذکرشان  اما 
َلةِ قَاُموا ُكَساَل يَُراُءوَن انلَّاَس َوَل يَْذُكُروَن  َوُهَو َخادُِعُهْم ِإَوَذا قَاُموا إَِل الصَّ
ساء:142[ »بی شک منافقان )بگمان خودشان( الله را فریب  َ إِلَّ قَلِيًل١٤٢﴾ ]النِّ اللَّ
می دهند، درحالی که او آنها را فریب می دهد و چون به نماز برخیزند با سستی 
و   کاهلی بر می خیزند، در چشم مردم خودنمایی می کنند و )در نمازشان(  الله 

را جز اندکی یاد نمی کنند«.

الله  أل ما را از مشغول شدن به اموال و فرزندان در مقابل ذکِر الله  أ می دهد:   4
ِ  َوَمْن  ْوَلُدُكْم َعْن ذِْكرِ اللَّ

َ
ْمَوالُُكْم َوَل أ

َ
ِيَن آَمُنوا َل تُلِْهُكْم أ َها الَّ يُّ

َ
﴿يَا أ

ایمان  کسانی که  »ای   ]9 ]المنافقون:  وَن٩﴾  اْلَاِسُ ُهُم  ولَئَِك 
ُ
فَأ َذلَِك  َيْفَعْل 

آورده  اید، اموال تان و فرزندان تان شما را از یاد الله غافل نکند و هرکس چنین 
کند، پس آنان زیانکارانند«.

ذُْكرُْكْم﴾  »پس 
َ
به این فضیلت و شرِف بزرگ بیندیش! الله ـ می فرماید: ﴿فَاذُْكُروِن أ 5

َعْبِديبِي، مرا یاد کنید، تا شما را یاد کنم«؛ و در حدیث قدسی می فرماید:  »َأَناِعنَْدَظنِّ
َوَأَناَمَعُهإَِذاَذَكَرنِي،َفإِْنَذَكَرنِيفِيَنْفِسِه،َذَكْرُتُهفِيَنْفسـي،َوإِْنَذَكَرنِيفِيَمَلٍ،َذَكْرُتُه
فِيَمَلٍَخْيرٍِمنُْهْم« »من با بنده ام بر اساس گمانی که به من دارد، رفتار می نمایم و من 
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با اویم وقتی مرا یاد می کند، پس اگر مرا در دلش یاد کند، او را در دلم یاد می کنم و 
اگر در جمعی یادم کند، او را در گروهی بهتر از آنان یاد می کنم«. ]بخاری )7405( و 

مسلم )2675( از ابوهریره  س[.

 و از اذکاری که در سنِت پیامبر  ج ذکر شده اند بسیارند از جمله:
از ابوهریره  س روایت است که رسول الله  ج فرمودند: »َمْنَقاَل:الَإِلَهإاِلَّالّلُهَوْحَدُه  1

ٍة، شـيٍءَقِدیٌر،فِيَیْوٍم،ِماَئَةَمرَّ الَشـریَكَلُه،َلُهاْلُمْلُكَوَلُهاْلَحْمُد،َوُهَوَعَلىُكلِّ
َكاَنْتَلُهِعْدَلَعشـرِرَقاٍب،َوُكتَِبْتَلُهِماَئُةَحَسنٍَة،َوُمِحَيْتَعنُْهِماَئُةسـيَئٍة،َوَكاَنْت
اَجاَءبِِهإاِلَّ َلُهِحْرًزاِمَنالشـيَطاِن،َیْوَمُهذلَِك،َحتَّىُیْمسـي،َوَلْمَیْأِتَأَحٌدَأْفَضَلِممَّ
ٍة،ُحطَّْت َأَحٌدَعِمَلَأْكَثَرِمْنذلَِك،َوَمْنَقاَل:ُسْبَحاَنالّلِهَوبَِحْمِدِه،فِيَیْوٍمِماَئَةَمرَّ
َخَطاَیاُه،َوَلْوَكاَنْتِمْثَلَزَبِداْلَبْحرِ« »هرکس روزی صد بار بگوید معبودی به حق 
نیست مگر اللِه یکتا، یگانه است و شریکی ندارد، پادشاهی از آن اوست و ستایش 
از آن اوست و او بر هر چیز تواناست، پاداش آزاد کردن ده برده برای او خواهد بود 
و صد نیکی برای او نوشته می شود و صد گناه از او پاک می شود و آن روز تا شب، 
باعث حفظ وی از شیطان می شود و هیچکس کاری بهتر از او انجام نداده، مگر 
کسی که بیشتر از آن عمل کند. و کسی که در هر روز صد بار بگوید: سبحان الله 
و بحمده، گناهانش محو می شود هرچند هم که همانند کف دریا باشد«. ]بخاری 

)3293( و مسلم )2691([.

از ابو ایوب  س روایت است که پیامبر  ج فرمود: »َمْنَقاَل:الَإِلَهإاِلَّالّلُهَوْحَدُهالَ  2

شـيٍءَقِدیٌر،َعشـرِمَراٍر،َكاَنَكَمْن شـریَكَلُه،َلُهاْلُمْلُكَوَلُهاْلَحْمُدَوُهَوَعَلىُكلِّ
َأْعَتَقَأْرَبَعَةَأْنُفٍسِمْنَوَلِدإِْسَماِعيَل« »کسی که ده بار بگوید: معبودی برحق جز 
الله وجود ندارد؛ یگانه است و شریکی ندارد؛ پادشاهی از آِن او است و ستایش 
برای اوست و او بر هر چیز تواناست، همانند کسی است که چهار نفر از فرزندان 

اسماعیل  ÷ را آزاد کرده است«. ]بخاری )6404( و مسلم )2693([.

»َأَیْعِجُز فرمودند: که  بودیم  پیامبر  ج  نزد  می گوید:  وقاص  س  ابی  بن  سعد   3
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از شما نمی تواند روزی  َأْلَفَحَسنٍَة؟« »آیا یکی  َیْوٍم،  َیْكِسَب،ُكلَّ َأْن َأَحُدُكْم
ما  از  یکی  چگونه  پرسید:  هم نشینانش  از  یکی  آورد؟«  دست  به  نیکی  هزار 
َأْلُف َلُه َفُيْكَتُب َتْسبِيَحٍة، ِماَئَة »ُیَسبُِّح فرمود:  می آورد؟  دست  به  نیکی  هزار 
الله می گوید، برایش هزار  بار سبحان  َأْلُفَخطِيَئٍة« »صد  َعنُْه  َأْوُیَحطُّ َحَسنٍَة.

نیکی نوشته می شود. یا هزار گناه از او پاک می گردد«. ]مسلم )2698([.

ابوهریره  س می گوید: رسول الله  ج فرمودند: »َمْنَقاَلُسْبَحاَنالّلِهَوبَِحْمِدِهفِي  4

روزی  اْلَبْحرِ« »هرکس  َزَبِد ِمْثَل َكاَنْت َوإْن َخَطاَیاُه، ُحطَّْتعنه ٍة، َمرَّ ِماَئَة َیْوٍم،
صد بار بگوید: سبحان الله و بحمده، گناهانش پاک می شود گر چه همانند کف 
دریا باشد«. ]بخاری )6405( و مسلم )2692([ و در روایتی از مسلم آمده است: »َمْن
ٍة،َلْمَیْأِتَأَحٌدَیْوَم َقاَلِحيَنُیْصبُِحَوِحيَنُیْمسـي:ُسْبَحاَنالّلِهَوبَِحْمِدِه،ِماَئَةَمرَّ
اَجاَءبِِه،إاِلََّأَحٌدَقاَلِمْثَلَماَقاَلَأْوَزاَدَعَلْيِه« »هرکس هنگامی  اْلِقَياَمِةبَِأْفَضَلِممَّ
که وارد صبح و شب می شود صد بار بگوید: سبحان الله و بحمده، روز قیامت 
هیچکس بهتر از آنچه او آورده، نمی آورد مگر کسی که همانند آنچه او گفته 

بگوید و یا بر آن بیفزاید«. ]مسلم )2692([.

احادیث در انواع ذکر و فضیلت آن فراوانند. آنچه بیان گردید، از مشهورترین و صحیح ترین 
اذکاری بود که دارای فضیلت بودند. غیر از این اذکار، اذکار فراوان دیگری هم وجود دارد. 
از ابوموسی اشعری   س روایت است که: رسول الله  ج به من فرمودند:»َأالََأُدلَُّكَعَلىَكنٍْز
َةإاِلَّبِالّلِه« »آیا تو را بر گنجی از  ُقوَّ ِمْنُكنُوِزاْلَجنَِّة؟«َفُقْلُت:َبَلى.َفَقاَل:»ُقلالََحْوَلَوالَ
گنجینه های بهشت، راهنمایی کنم؟  گفتم: آری. فرمودند: بگو: ال حول و ال قوة إال بالله: هیچ 

نیرو و قدرتی جز با )قدرت( الله وجود ندارد«. ]بخاری )4202( و مسلم )2704([.

ابوهریره  س می گوید: رسول الله  ج فرمودند: »لَْنَأُقوَل:ُسْبَحاَنالّلِه،َواْلَحْمُدلّلِه،َوالَ
ْمُس« »اگر بگویم: سبحان الله و ال إله  اَطَلَعْتَعَلْيِهالشَّ ِممَّ إَِليَّ إَِلـَهإاِلَّالّلُه،َوالّلُهَأْكَبُر،َأَحبُّ
إال الله و الله أکبر، برایم از آنچه خورشید بر آن تابیده است، محبوب تر است«. ]مسلم )2695([.

استغفار هم از انواع ذکر محسوب می شود. از اغّر ُمَزنی  س روایت است که رسول الله  ج 
ٍة« »گاه بر دلم - لحظه ای- سایه  ُهَلُيَغاُنَعَلىَقْلبِي،َوإِنِّيلَْسَتْغِفُرالّلَهفِياْلَيْوِمِماَئَةَمرَّ فرمود: »إِنَّ
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غم و غفلت قرار می گیرد؛ و روزانه 100 بار از الله  أل آمرزش می خواهم«. ]مسلم )2702([.    

می کند.  تشویق  استغفار  بر  خویش  سخن  این  با  و  بود؛  الله  ج  رسول  عمل  این 
چنان که در صحیح مسلم از اغر مزنی  س آمده است که رسول الله  ج فرمود: »یاأیَُّها
الله توبه  ٍة« »ای مردم! به سوی  إَِلْيِهِماَئَةَمرَّ اْلَيْوِم َفإِنِّيَأُتوُبفِي النَّاُسُتوُبواإَِلىالّلِه،

نمایید که من روزی صد بار به سویش توبه می کنم«. ]مسلم )2702([.

بخاری از ابوهریره  س روایت کرده است که از پیامبر  ج شنیدم: »َواهللِإِنِّيَلَْسَتْغِفُر
ًة«»به الله سوگند من روزی هفتاد بار بیشتر  اهللََوَأُتوُبإَِلْيِهفِياْلَيْوِمَأْكَثَرِمْنَسْبِعيَنَمرَّ
از  است مسلمان  ]بخاری )6307([. شایسته  به سویش رجوع می کنم«.  و  استغفار کرده 

استغفار کردن غافل نشود.

سنِت ذکر و همین طور سنت های روزمره را با ذکری بزرگ که در صحیحین آمده 
َخِفيَفَتاِن »َكِلَمَتاِن فرمودند:  الله  ج  رسول  می گوید:  ابوهریره  س  می دهم،  پایان  است، 
ْحمِن:ُسْبَحاَنالّلهَوبَِحْمِدِه،ُسْبَحاَنالّلِه َساِن،َثِقيَلَتاِنفِياْلِميَزاِن،َحبِيَبَتاِنإَِلىالرَّ َعَلىاللِّ
اْلَعظِيِم« »دو کلمه هستند که بر زبان بسیار سُبک هستند و در میزان اعمال سنگین اند 
و نزد اللِه رحمان محبوب هستند: سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم«. ]بخاری 

)6406( و مسلم )2694([.

ستایشمخصوصاهللاستكهبهنعمتاوكارهاینيکپایانمییابد.
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