سنتها و اذکار
روزمرّهی نبی اکرم
H
اهلل ﻷ در حدیث قدسی میفرماید:
«وما َ يزَ ُال َع ْب ِدي َ ي َت َق َّر ُب إِ َل َّي بِال َّن َو ِافلِ َح َّتى ُأ ِح َّب ُه»

بندهام پیوسته بوسیلۀ نوافل به من تقرب میجوید ،تا اینکه او را
دوست میدارم.

نوشتهی

دکرت عبد اهلل بن محود فریح
مقدمه

د .خالد بن علی املشیقح
چاپ اول
1439هـ 2018 /م

این کتاب به بیش از ده زبان ترمجه شده است.
چاپ ونشر غیر تجاری یا ترجمهی آن به زبانهای دیگر ،برای
همگان بال مانع است.
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ِ
پیروی سنت
ثمرات

20
20
22

سنتهایی كه زمانی
مشخص دارند
موضوع

اول :وقت قبل از فجر
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2
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کف دست
سه بار
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30
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کف (دست)
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در مسح سر ،روش ثابت سنت است
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سه بار شستن اعضا(ی وضو)
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دعای ثابت بعد از وضو

33

بخش دوم :نماز شب ،وتر

34

4
5
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1

سنت است که نماز شب در وقت افضل آن ادا شود

34

2

سنت است که با یازده رکعت شب زندهداری کند
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رکعت کوتاه آغاز نماید
سنت است که نماز شب را با دو ِ
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نماز شب ،دعاهای استفتاح وارد شده در نماز شب را بخواند
سنت است در ِ
ِ
سنت است که قیام نماز ،رکوع و سجدهی آن طوالنی گردد .و...
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سنت است بعد از هر دو رکعت ،سالم دهد
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5

8
9
10

37

سنت است در سه رکعت آخر سورههای ّ
معینی قرائت شود
ً
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40
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1

ّ
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45
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3
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د سنتهایی در بلند شدن از رکوع:
1

طوالنی کردن این رکن
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ِ
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ط نشستن بعد از نماز فجر در محل نماز تا طلوع خورشید سنت است
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اذکار صبح و شب
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خواندن اذکار خواب

101

8

خواندن سوره اخالص در هر شب سنت است

107

سنتهایی در باب خواب دیدن

108

کسی که شبانه از خواب برخاست ،سنت است این ذکر را بخواند

110

فهرست مطالب

سنتهایی كه مقید به وقت
خاصی نیستند
موضوع

سنتهایی در مورد غذا خوردن:

صفحه

114

1

بسم الله گفتن در ابتدای غذا

114

2

خوردن از جلوی رو

115

3

برداشتن لقمهای که افتاده است و پاک نمودن آن و خوردنش

116

4

لیسیدن انگشتان

116

5

تمیز کردن ظرف غذا با انگشت

117

6

غذا خوردن با سه انگشت

117

7

تنفس بیرون غذا

118

8

الحمد لله گفتن بعد از غذا

118

9

غذا خوردن دستهجمعی

119

10

تعریف کردن از غذا اگر رضایتبخش بود

119

11

صاحب غذا( .میزبان)
دعا کردن برای
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 13کسی که به دیگران مینوشاند ،خود آخرین نفر است که مینوشد
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131

1

پوشیدن کفش از پای راست سنت است
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هنگام شانه زدن از راست شروع کردن سنت است
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سنتهای خمیازه
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دیگر سنتهای روزمره
گفتن ذکر ثابت شده هنگام ورود و خروج از توالت
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نوشتن وصیتنامه سنت است

139

تسامح و انعطاف در خرید و فروش
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خواندن دو رکعت نماز بعد از وضو

140

انتظار کشیدن برای نماز

140

مسواک زدن

141

وضو گرفتن برای هر نماز

142

دعا کردن

142

1

با وضو دعا نماید

142

2

روی آوردن به قبله

143

3

بلند نمودن دستها

143

4

آغاز کردن دعا با ستایش الل ه ﻷ و درود فرستادن به رسول الل ه ج

143

5

خواندن الله [تعالی] را با نامهای نیکش

144

6

تکرار دعا و پافشاری بر آن

144

7

پنهانی و آهسته دعا کردن
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در دعایم چه بگویم؟

145
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ذکر الل ه أ است
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ذکر حیات قلب است

ذکر خویش تشویق مینماید
اللهـ در آیات زیادی بر یاد و ِ

سنت پیامب ر ج ذکر شدهاند بسیارند
از اذکاری که در
ِ
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مقدمه و پیشگفتار
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مقدمه و پیشگفتار

مقدمهی دکتر خالد بن علی مشیقح
الله یگانه است و درود و سالم بر کسی که بعد از وی
تمام ستایشها مخصوص ِ
پیامبری نیست .اما بعد:
کتاب «المنح ّ
العلیة في بیان السنن الیومیة» نوشتهی شیخ عبدالله بن حمود
فریح را مطالعه نمودم .آنرا کتاب مفیدی یافتم که سنتهای فعلی و قولی
ِ
ّ
روزمره را با دلیل جمعآوری نموده است .الله به او پاداش نیک عنایت کند! و با
کتابش (به دیگران) سود رساند .و توفیق از جانب الله ﻷ است.
نوشته
دکتر خالد بن علی مشیقح
استاد و دکرت در دانشگاه قصیم .مدرس در حرم مکه و مدینه

15

مقدمه و پیشگفتار
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مقدمه و پیشگفتار

مقدمه
ََ َ َ َ ُ
تمام ستایشها مخصوص اللهـ است که میفرماید﴿ :لق ْد كن لك ْم ِف
َّ
الل َكث ِ ً
الل َو ْالَ ْو َم ْالخ َِر َو َذ َك َر َّ َ
اللِ أُ ْس َوةٌ َح َس َن ٌة ل َِم ْن َك َن يَ ْر ُجو َّ َ
ريا﴾٢١
َر ُسو ِل
ً
[األحزاب( ]21 :یقینا برای شما در زندگی رسول الله سرمشق نیکویی است،
برای آنان که به الله و روز آخرت امید دارند و الله را بسیار یاد میکنند).
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 رسالهی پیش رو به سنتهای روزانه رسول خدا ج از هنگام
بیداری تا خواب میپردازیم .ابتدا به ترتیب و برحسب اوقات مشخص به این
مهم میپردازیم و در ادامه سنتهایی را که روزانه رسول خدا انجام میدادند
و مقید به وقت خاصی نبوده ،بیان میکنیم .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
از نوع الزامآور آن نیست .این کتاب مختصری از کتاب «المنح َالع َّلية في َ
ان
بي
ِ
ُّ
السنن َ
الي ْو ِم َّية» میباشد که مسائل علمی و فوائد مربوط به سنتها را از اصل
ِ
کتاب حذف نمودم و این چکیده را جهت بیان سنتها با ذکر دلیل آنها گرد
آوردم .چراکه برخی از برادران پیشنهاد به اختصار کتاب دادند و مختصری
ب ندارند،
از آن برای کسانی که وقت کافی یا توان الزم برای مطالعه اصل کتا 
آسانتر و در دسترس بیشتر بود .و اینگونه نشر آن در تعداد باال جهت توزیع
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هرچه بیشتر میسر میباشد .اما عامل و انگیزهی بررسی سنتهای روزانه
رسول خدا ج و گردآوری و بیان آنها در این مختصر ،شوق اظهار راه و روش
رسول خدا بود و سبب دیگر تلبیس غربیها و جلوهی بدی بود که از سنت
و راه و روش رسول خدا نشان میدهند .عالوه بر این عامل و باعث دیگر آن
تفریط و کوتاهی در انجام سنتها 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 میرود .در این مخصر تالش نویسنده معطوف به این بوده که فقط
سنتهای صحیح و روزانه مقرون به دالیل شرعی ذکر شود.
از خداوند متعال میخواهم که ما را از کسانی قرار دهد که از راه و روش
رسول خدا پیروی میکنند و دنبالهرو او بوده و با او محشور میشوند.

نوشتهی محتاج آمرزش پروردگارش
ِ
دکتر عبد الله بن حمود فریح
محدوده شمالی رفحاء
ِ
پست الکترونیکی جهت ارتباط

A 0 5 0 4 9 7 5 1 7 0 @ hotmail.com
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پیشگفتار

معنای سنت

سنت به معنای مستحب و مندوب است.
پس سنت عبارت است از آنچه شارع (الله متعال يا پیامبرش ج) بدون الزام ،به آن دستور داده
باشد .و نتیجهاش این است که :انجام دهندهی ّ
سنت پاداش دارد و تارک آن مجازات نمیشود(((.
ّ
نمونههایی از حرص صحابه ش بر سنت:

 1مسلم در صحیح خود حدیث نعمان بن سالم از عمرو بن اوس ب را روایت کرده
است که میگوید :عنبسه بن ابوسفیان گفت :شنیدم که ام حبیبه ل میگوید :از
((( این معنا ،معنای اصولی سنت است که سنت را از نگاه حکمی در میان احکام پنجگانه تعریف کرده
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.
20
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يف يو ٍم َو َلي َل ٍةُ ،بن ِ َي َل ُه بِ ِهنَّ 
رسول الله ج شنیدم که میفرمایدَ :
«م ْن َص َّلى ا ْثنى َع َش َر َة َر ْك َع ًة َ
ِ ْ ِ
پاس
َب ْي ٌت في ال َج َّنة» «کسی که در هر شبانه روز دوازده رکعت (سنت رواتب) بخواند ،به ِ
این نمازها برای وی خانهای در بهشت بنا میشود»[ .مسلم ( .])1727ام حبیبه ل
میگوید :از زمانی که آن نمازها را از رسول الله ج شنیدم ترکشان نکردم .و عنبسه
میگوید :از زمانیکه از ام حبیبه در مورد آن نمازها شنیدم ترکشان نکردم.
عمرو بن اوس میگوید :از زمانی که از عنبسه (در این مورد شنیدم) ترکشان نکردم.
و نعمان بن سالم میگوید :آنها را از زمانی که از عمرو بن اوس شنیدم رهایشان نکردم.
 2حدیث 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.
وقتی رسول الله ج تشریف آوردند ،عایشه ل جریان آمدن فاطمه ل نزد
بستر خواب
وی را مطرح کرد( .علی س میگوید) پیامبر ج نزد ما آمد و ما بر
ِ
بودیم .خواستیم برخیزیم .پیامبر ج فرمودندَ « :ع َلى مكَانِكُما» «سر جایتان بمانید

(راحت باشید)» میان ما دو نفر نشست تا جایی که سردی پای مبارک را بر سینهی
خود احساس کردم .سپس فرمودَ :
«أال ُأ َع ِّل ُمكُما َخ ْير ًا ِم َّما َسأ ْلت َُما؟ إ َذا َأ َخ ْذتُما
ِ
ِ
َم َض ِ
ينَ ،وت َْح َمدَ ا ُه ثالثًا
اج َعك َُماْ ،
ينَ ،وتُس ِّبحا ُه ثالثًا َو َثالث َ
أن تُك ِّبر اهلل َأ ْر َبعًا َوثالث َ
ثالثينَ ،ف ُه َو َخ ٌير َلك َُما ِم ْن خادمٍ» «آیا به شما چیزی بهتر از آنچه درخواست کردید
َو
َ
نیاموزم .و آن اینکه وقتی بر بستر خواب قرار گرفتید ،سی و چهار بار الله اکبر
بگویید ،سی و سه بار سبحان الله بگویید و سی و سه بار الحمد لله بگویید .این
برای شما از خادم بهتر است»[ .بخاری ( )3705و مسلم (])2727

علی س چنین گفته است :از زمانی که آنرا از رسول ج شنیدم ،عمل
و در روایتی 
ّ
ّ
به آن را ترک نکردم .به وی گفته شد :حتی شب صفین؟ گفت :حتی شب صفین[ .بخاری
( )5362و 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 ّ
سنت غافل نشد.
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 3ابن عمر س نماز جنازه میخواند ،سپس محل را ترک نموده و میرفت ،و به این
گمانکه ّ
سنت کامل ،فقط همین نماز بوده و بس ،در تشییع جنازه شرکت نمیکرد.
و نسبت به فضیلت وارده در مورد تشییع جنازه تا لحظهی 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 سنگریزههایی که در دست داشت بر زمین کوبید و گفت :قیراطهای زیادی
را از دست دادیم (یعنی اجر و ثواب عظیمی را از دست دادیم)[ .بخاری ( )1324و مسلم (])945

نووی  /میگوید :این جریان حکایت از میل و رغبت صحابه ش در انجام طاعات
و عبادات پس از اطالع یافتن از آنها دارد و اینکه چون عبادتی را از دست میدادند
هرچند از بزرگی قدرش چیزی نمیدانستند ،تأسف میخوردند[ .المنهاج (])15/7

پیروی سنت:
ثمرات
ِ

پیروی سنت فواید بسیاری دارد؛ از جمله:
 1دستیابی به درجهی محبت .بنده با تقرب جستن به الله ـ به وسیلهی نوافل ،به
محبت الله ﻷ نایل میآید.

ابن قیم  /میگوید :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

 2بهرهمند شدن بنده از «معیت :همراهی» اللهـ .در این صورت الله أ او را توفیق
انجام خیر میدهد .بنابراین جز کاری که الله متعال از آن راضی باشد ،از او سر

نمیزند .چرا که اگر او به محبت الله ﻷ دست یابد ،به معیت او تعالی نایل آمده است.
ّ
متضمن دست یافتن به محبت باشد .هرکس با نوافل ّ
تقرب جوید ،به
 3اجابت دعا که
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محبت دست یافته است و هرکس به محبت دست یابد ،به اجابت دعا دست مییابد.

دالیل زیر بر این ثمرات سه گانه داللت میکند:

حدیث ابوهریره س که میگوید :رسول الله ج فرمودند« :إِنَّ اهَّللَ قالَ :م ْن َعا َدى لِي
ب ،وما َت َقرب إِ َليَّ  عب ِدي بِ َشي ٍء َأحبَّ  إِ َلي ِ
ِ
ت َع َل ْي ِهَ ،و َما
َّ م َّما ا ْفت ََر ْض ُ
ْ َ
َْ
َول ًّيا َف َقدْ آ َذ ْن ُت ُه بِا ْل َح ْر ِ َ َ َّ َ
ِ
ِ
ي ي ْس َم ُع بِ ِهَ ،و َب َص َر ُه
ي ي َت َق َّر ُب إِ َليَّ بِالن ََّوافِ ِل َحتَّى ُأ ِح َّب ُهَ ،فإِ َذا َأ ْح َب ْب ُت ُه ُكن ُ
ْت َس ْم َع ُه ا َّلذ َ
َيز َُال َع ْبد َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ي ي ْم ِشي بِ َهاَ ،وإِ ْن َس َأ َلنِي َلُ ْعطِ َينَّ ُهَ ،و َلئِ ْن
ي ي ْبط ُش بِ َهاَ ،و ِر ْج َل ُه ا َّلت َ
ي ي ْبص ُر بِهَ ،و َيدَ ُه ا َّلت َ
ا َّلذ ُ
اس َتعا َذنِي َلُ ِع َيذ َّنه ،وما تَردد ُت عن َشي ٍء َأنَا َف ِ
اع ُل ُه ت ََر ُّد ِدي َع ْن َن ْف ِ
س ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ يك َْر ُه ا ْل َم ْو َت
ْ َ
ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ ْ
دوست من دشمنی ورزد ،با
َو َأنَا َأك َْر ُه َم َسا َء َت ُه» «به راستی اللهـ فرموده است :هرکس با
ِ
او اعالن جنگ میکنم .و بندهام با هیچ چیز محبوبی نزد من به اندازهی انجام آنچه بر او
فرض قرار دادهام ،به من نزدیک نمیشود و همواره بندهام با (انجام) نوافل به من ّ
تقرب
میجوید تا دوستش میدارم .و وقتی دوستش بدارم گوش او میشوم که با آن میشنود؛
و چشمش میشوم که با آن میبیند و دستش میشوم که با آن میگیرد و پایش میشوم
که با آن گام بر میدارد؛ و اگر از من بخواهد ،به او میدهم .اگر به من پناه جوید ،پناهش
میدهم .و در هر کاری که میخواهم انجام دهم ،به اندازهی قبض روح مؤمنی که مرگ
را نمیپسندد و من هم آزارش را نمیپسندم ،متردد نمیشوم»[ .بخاری]6502 :

 4جبران نقص در فرایض؛ نوافل خللهای وارده در فرایض را جبران میکند.
و دلیل آن روایت ابوهریره س است که میگوید :از رسول الله ج شنیدم که فرمودند:
اس ُب بِ ِه ا ْل َع ْبدُ َ ي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ِم ْن َع َم ِل ِه َص َل ُت ُهَ ،فإِ ْن َص ُل َح ْت َف َقدْ َأ ْف َل َح َو َأن َْج َحَ ،وإِ ْن
ا ي َح َ
«إِن ََّ أ َّو َل َم ُ
َفسدَ ْت َف َقدْ خَ اب وخَ ِسرَ ،فإِ ْن ا ْن َت َقص ِمن َفرِ َ ِ ِ
الر ُّب َعز ََّ و َج َّل :ا ْن ُظ ُروا َه ْل لِ َع ْب ِدي
َ ْ
يضته َش ْي ٌءَ ،ق َال َّ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُون َسائ ُر َع َمله َع َلى َذل َك»« .به راستی اولین
ِم ْن َت َط ُّوعٍ؟ َف ُيك ََّم َل بِ َها َما ا ْن َت َق َص م ْن ا ْل َفرِ َ
يضة ُثم ََّ يك ُ
عملی که انسان در روز قیامت در مورد آن محاسبه میشود ،نماز است .اگر (حساب نمازش)
درست باشد که رستگار شده و نجات یافته است .وگرنه ناکام مانده و زیان دیده است .و اگر
از فریضهاش چیزی ناقص باشد ،خداوند ﻷ میفرماید :ببینید بندهام نافلهای دارد؟ و با آن
نقص فریضهاش جبران میشود .سپس در مورد سایر اعمالش چنین عمل میشود»[ .احمد
( ،)9494ابوداود ( ،)864ترمذی ( )413و شیخ آلبانی  /در صحیح الجامع ( )405/1آنرا صحیح میداند].
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سنتهایی كه زمانی
مشخص دارند

منظور از این نوع سنتها :سنتهایی است
که وابسته به اوقاتی ّ
معین در شبانهروز است
و در بازهی زمانی خاصی انجام میشوند که به
هفت وقت و زمان تقسیم شدهاند :قبل از فجر،
ُ
وقت فجر ،وقت ضحی (چاشت) ،وقت ظهر ،عصر،
مغرب و وقت عشاء.

سنتهايى كه زمانى مشخص دارند

سنتهای قبل از فجر

اول :وقت قبل از فجر

وقت ّاول محسوب میشود .میتوان سنتهای
به اعتبار بیدار شدن از خواب ،این ِ

این وقت را به دو بخش تقسیم نمود:

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

ُ
 1دهانش را با ِسواک میشست یعنی :دهانش را با ِسواک (چوب درخت
ِاراک) میمالید.
َان ال َّنبِي  -ج -إِ َذا َقام ِمن ال َّلي ِل ي ُشوص َفاه بِالسو ِ
اك» «چون
حذیفه س میگوید« :ك َ
ُ ِّ َ
َ ْ ْ َ ُ
ُّ
رسولخدا ج شبانه از خواب برمیخاست ،دهانش را با ِسواک (مسواک) میشست و
َان َر ُس ُ
ول
تمیز میکرد»[ .بخاری ( ،)245مسلم ( .])255و در روایتی از مسلم آمده است« :ك َ
26
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ال ّل ِه -ج -إِ َذا َقام لِيتَهجدَ  ،ي ُشوص َفاه بِالسو ِ
اك»
ُ ِّ َ
َ َ َ َّ َ ُ
«چون پیامبر ج برای تهجد برمیخاست ،دهانش
را با ِسواک میشست»[ .مسلم ( .])255الشوص :مالیدن

دندانها با سواک به صورت عرضی میباشد( .باال پایین).
این ذکر در صحیح بخاری از طریق حذیفه س

روایت شده است که میگوید :وقتی رسولخدا ج
اس ِم َ
وت
ك ال َّل ُهم ََّ أ ُم ُ
میخواست بخوابد ،میفرمود« :بِ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ور» «بار
َو َأ ْح َيا»َ .وإِ َذا ْاس َت ْي َق َظ م ْن َمنَامه َق َال« :ا ْل َح ْمدُ لله ا َّلذي َأ ْح َيانَا َب ْعدَ َما َأ َما َتنَا َوإِ َل ْيه الن ُُّش ُ
الها ،به نام تو میمیرم و زنده میشوم» .و هنگامی که از خواب بر میخواست ،میفرمود:

سنتهاى قبل از فجر

بیداری از خواب
 2ذکر ثابت شده در هنگام
ِ

«ستایش مخصوص خداوندی است که ما را بعد از اینکه میراند ،زنده نمود و به سوی او
حشر خواهیم شد»[ .بخاری ( ،)6324و مسلم از حدیث براء س (.])2711

 3با کشیدن دستها بر چهره خواب را از خود دور میکرد.
 4و به آسمان نگاه میکرد.
 5و ده آیهی آخر سورهی آل عمران را تالوت مینمود.
َ
و این سه ّ
متفق علیه ابن عباس س آمده استَ :
سنت در حدیث
ات َل ْي َل ًة ِعنْدَ
«أ َّن ُه َب َ
ت فِي َع ْر ِ
اض َط َج َع َر ُس ُ
ض ا ْل ِو َسا َد ِةَ ،و ْ
َم ْي ُمو َن َة َز ْوجِ النَّبِ ِّي ج َو ِه َي َخا َل ُت ُه َف ْ
ول
اض َط َج ْع ُ
ف ال َّل ْي ُلَ ،أ ْو َق ْب َل ُه بِ َق ِل ٍ
اهلل ِ ج َو َأ ْه ُل ُه فِي ُطولِ َهاَ ،فنَا َم َر ُس ُ
ول اهلل ِ ج َحتَّى إِ َذا ا ْنت ََص َ
يلَ ،أ ْو
َب ْعدَ ُه بِ َق ِل ٍ
اس َت ْي َق َظ َر ُس ُ
ول اهلل ِ ج َف َج َل َس َ ي ْم َس ُح الن َّْو َم َع ْن َو ْج ِه ِه بِ َي ِد ِهُ ،ثمَّ  َق َر َأ ا ْل َعشـر
يلْ ،
ْاليـ ِ
ـات ا ْلخَ َواتِم ِم ْن سور ِة ِ
انُ ،ثمَّ  َقا َم إِ َلى َش ٍّن ُم َع َّل َق ٍة َفت ََو َّض َأ ِمن َْها َف َأ ْح َس َن
آل ِع ْم َر َ
ُ َ
َ
َ
ُو ُضو َء ُهُ ،ثمَّ  َقا َم ُ ي َص ِّلي» «ابن عباس س شبی را نزد میمونه همسر رسول الله ج که
عرض زیرانداز دراز کشید .و رسول الله ج و همسرش
خالهی وی بود ماند ،و در
ِ
بستر خواب دراز کشیدند .پیامبر ج تا نیمه شب یا اندکی قبل یا بعد از آن
طول
ِ
در ِ
خوابید؛ سپس از خواب بیدار شد و نشست و با کشیدن دست به صورتش خواب را
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از خود دور نمود .سپس ده آیهی آخر سورهی آل عمران را خواند .سپس برخاست
و به سمت مشک آویزانی رفت و از آن به بهترین شکل وضو گرفت؛ سپس برخاست

سنتهای قبل از فجر

و نماز خواند».

[بخاری ( )183و مسلم (.])763

و در روایتی از مسلم ( )256آمده است :پیامبر خدا ج در آخر شب بلند شد؛
َّ
سپس خارج شده و به آسمان نظر افکند؛ سپس این آیهی آل عمران را خواندِ﴿ :إِن ِف
َ
ُ
َّ
َ َْْ َ ْ َ
الليْل َوانلَّ َهار َليَ
َخلْق َّ
الس َم َ
ات ِلول ْال ْلَ
اب[ ﴾١٩٠آل عمران:
ف
ل
ات والر ِض واخت ِ ِ
او ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
« ]190به راستی در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و رفت شب و روز ،نشانههای
(آشکاری) برای خردمندان است».

«ي ْم َس ُح الن َّْو َم َع ْن َو ْج ِه ِه بِ َي ِد ِه» یعنی «با دست چشمانش را
اینکه در حدیث آمدهَ :
َ
میمالید تا خوابآلودگی را از خود دور کند»؛ و ش ّن همان َمشک است.

َّ
و روایت مسلم بیانگر این مطلب است که رسول خدا ج از این آیه آغاز مینمودِ﴿ :إِن
َ
ُ
َّ
َ ْ َ
الليْل َوانلَّ َهار َليَ
ات َو ْالَ ْ
ف َخلْق َّ
الس َم َ
ات ِلول ْال ْلَ
ِ
اب ﴾١٩٠تا آخر
ف
ل
ت
اخ
و
ض
ر
او
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آل عمران.

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

 6دستانش را سه بار میشست.

از ابوهریره س روایت است که رسول الل ه ج فرمودند« :إِ َذا ْاس َت ْي َق َظ َأ َحدُ ك ُْم ِم ْن ن َْو ِم ِه،
ِ
ِ ِ
َت َ يدُ ُه» «هرگاه یکی از شما
ى يغ ِْس َل َها َثالَ ًثاَ ،فإِ َّن ُه ال ََ يدْ ِري َأ ْي َن َبات ْ
َفال َُ يدْ خ ُل َ يدَ ُه في اإلنَاء ح َّت َ
از خواب بیدار شد ،دستانش را وارد ظرف آب نکند تا سه بار آنها را بشوید .چرا که نمیداند

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

 7سه 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« :إِ َذا ْاس َت ْي َق َظ َأ َحدُ ك ُْم ِم ْن َمن َِام ِه
ِ
َف ْليس َتنْثِر َثال ََث مر ٍ
اشـيم ِه» «وقتی یکی از شما از خواب
يت َع َلى َخ َي
ان َ يبِ ُ
اتَ ،فإِنَّ الشـي َط َ
َ َّ
َْ ْ
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بیدار شد؛ باید سه بار عمل استنثار را انجام دهد .چرا که شیطان شب را در انتهای
بینیاش میگذراند»[ .بخاری ( ،)3295مسلم ( .])238و در روایت بخاری آمده است« :إِ َذا
ْاس َت ْي َق َظ َأ َحدُ ك ُْم ِم ْن َمن َِام ِه َفت ََو َّض َأ َف ْل َي ْس َتنْثِ ْر َث َل ًثا« »...وقتی یکی از شما از خواب بیدار شد
باید وضو گرفته و سه مرتبه عمل استنثار را انجام دهد[ »...بخاری (.])3295

 8سپس وضو میگرفت.

از جمله سنتهای وضو:

سنتهاى قبل از فجر

و دلیل آن حدیث پیشین ابن عباس است که وقتی پیامبر ج تصمیم نمازخواندن
ِ
میگرفت ،به سمت مشک آویزانی میرفت و از آن وضو میگرفت.

و در اثنای سخن از وضو ،به صورت مختصر نه مفصل و کامل ،سنتهای وضو را بیان
میداریم .چرا که سنتهای وضو واضح و آشکار هستند اما فقط به عنوان تکمیل بحث
سنت آنرا یادآور میشویم.
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 1مسواک زدن.
و این قبل از وضو یا قبل از مضمضه (آب را در دهان
چرخاندن) میباشد .و این ّدومین جایی است که

سنتهای قبل از فجر

مسواک زدن در آن سنت است( .جای اول پیشتر
بیان شد) .پس ّ
سنت است کسی که میخواهد وضو
بگیرد ،مسواک بزند .دلیل آن حدیث ابوهریر ه س
است که رسول الل ه ج میفرمایدَ « :ل ْو َل َأ ْن َأ ُشقَّ  َع َلى
اك مع ك ُِّل و ُض ٍ
ِ
ِ
وء» «اگر بر ّامتم دشوار
ُ
الس َو َ َ
ُأ َّمتي َلَ َم ْرت ُُه ْم بِ ِّ

نمیبود ،آنان را دستور میدادم با هر وضو مسواک بزنند»[ .احمد

ّ
( ،)9928ابن خزیمه ( )140/73/1و آنرا صحیح میداند ،حاکم ( )245/1و بخاری به صورت معلق با صیغهی
جزم در باب :سواک الرطب و الیابس للصائم].

ِ
ِ
ور ُه ،ف َي ْب َع ُث ُه اهلل َما
و به دلیل حدیث عایشه ل که گفتُ « :كنَّا نُعدُّ َل ُه س َوا َك ُه َو َط ُه َ
ِ
ُ
«سواک و آب وضوی او ج را برایش
َشا َء َأ ْن َ ي ْب َع َث ُه م َن ال َّل ْي ِلَ ،ف َيت ََس َّو ُك َو َيت ََو َّضأ َو ُي َص ِّليِ »...
ّ
مهیا میکردیم؛ خداوند متعال هروقت از شب که میخواست او را از خواب بیدار میکرد؛
پس مسواک میزد و وضو گرفته و نماز میخواند[ .»...مسلم (.])746

 2بسم الله گفتن:

دلیل آن حدیث مرفوع ابوهریره س میباشدَ :
«ل ُو ُضو َء لِ َم ْن َل ْم َ ي ْذ ُكرِ ْاس َم اهلل» «برای
ً
کسی که [عمدا] بسم الله نگوید ،وضویی نیست»[ .احمد ( ،)11371ابوداود ( )101و ابن ماجه (.])397

کف دست.
 3سه بار
شستن دو ِ
ِ

توصیف وضوی
دلیل آن حدیث عثمان س در
ِ
پیامبر ج میباشد که در آن آمده است( :عثمان س)
کف دستش را سه بار شست...
آب وضو طلب نمود؛ دو ِ

سپس گفت :پیامبر ج را دیدم که اینگونه همانند من
وضو میگیرد[ .بخاری ( )164و مسلم (.])226
30
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شستن دستها و پاها:
 4از راست شروع کردن
ِ
يج
ـان النَّبِ ُّ
ا م المومنین عایشه ل میگویدَ « :كـ َ
ُي ْع ِ
ج ُب ُه ال َّت َي ُّم ُن فِي َتنَ ُّع ِل ِه َوت ََر ُّج ِل ِه َو ُط ُه ِ
ور ِه َوفِي َش ْأنِ ِه ُك ِّل ِه»

«پیامب ر ج در پوشیدن کفش ،شانه کردن موها ،وضو
گرفتن و همه کارهایش ،شروع کردن از سمت راست را

 5شروع کردن با مضمضه و استنشاق (آب
را در بینی نمودن):

عثمان س در توصیف وضوی پیامبر ج میخوانیمَ ..« :ف َم ْض َم َض،

زیرا در حدیث
واس َتنْ َثرُ ،ثمَّ غَس َل وجهه َثال ََث مر ٍ
ات« ... ،»...سپس مضمضه و استنثار نمود و سه مرتبه
َ َ ْ َ ُ
َ َّ
َ ْ َ

سنتهاى قبل از فجر

میپسندید»[ .بخاری ( )168و مسلم (.])268

چهرهاش را شست[ . »...بخاری ( )199و مسلم ( .])226و اگر مضمضه و استنشاق را بعد از

شستن صورت انجام داد جایز است.

 6مبالغه در مضمضه و استنشاق برای کسی که
روزه نیست.
در حدیث لقیط بن سمرة س آمده است که
رسول الله ج به او فرمودَ :
وخ ِّل ْل َب ْي َن
الو ُضو َءَ ،
«أ ْسبِغ ُ
ِ ِ
االستِن َْش ِ
ُون َصائِ ًما»
اق إِالَّ َأ ْن َتك َ
َ
األصابِعِ ،و َبالغْ في ْ

«وضو را کامل کن ،میان انگشتانت را خالل کن ،و در
استنشاق مبالغه کن مگر اینکه روزهدار باشی».

[احمد

( ،)17846ابوداود ( .])142ابن حجر میگوید :این حدیث صحیح
است ،اإلصابة ( .)15/9و مبالغهی در مضمضه از این سخن رسول ج استنباط شده
ِ
الو ُض َ
است«َ :أ ْسبغ ُ
وء».
ِ
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سنتهای قبل از فجر

کف (دست).
 7مضمضه و استنشاق با یک ِ

به دلیل حدیث عبدالله بن زید س در توصیف وضوی
نبی اکرم ج که میگویدَ :
استَخْ َر َج َها،
«..أ ْد َخ َل َ يدَ ُه َف ْ
َف و ِ
ِ
احــدَ ٍةَ ،ف َف َع َل ذلِ َك
َف َم ْض َم َض َو ْاس َتن َْش َق م ْن ك ِّ َ
َثالَ ًثا ...« »...دستش را داخل نمود ،سپس خارجش

کرد و از کف یک دست (آب) مضمضه و استنشاق

نمود .و این کار را سه بار تکرار کرد»[ .بخاری ( )192و مسلم
(.])235

 8در مسح سر ،روش ثابت سنت است.
و آن اینکه در مسح سر باید دستها 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 دقیقا به همین روش عمل
کند .مویی که از گردن زن بلندتر است ،نیاز به مسح
ندارد.

و دلیل آن :عبدالله بن زید س در توضیح روش وضوی پیامبر ج میگویدَ « :بدَ َأ
ِ ِ
ب بِ ِه َما إِ َلى َق َفا ُهُ ،ثم ََّ ر َّد ُه َما َحتَّى َر َج َع إِ َلى ا ْل َمك ِ
َان ا َّل ِذي َبدَ َأ ِمنْ ُه» «(مسح
بِ ُم َقدَّ ِم َر ْأسه ُثمَّ  َذ َه َ

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 ( ،)185مسلم (.])235

 9سه بار شستن اعضا(ی وضو):
یکبار شستن اعضای وضو واجب است .اما بار دوم و سوم ،سنت است .نباید بر سه بار افزود.
دلیل آن :حدیث ابن عباس س است که بخاری  /آنرا روایت میکند« :أنَّ 
مرة» «پیامب ر ج یکبار یکبار وضو میگرفت»[ .بخاری (.])157
َّبي ج ت ََو َض َأ َم َّرةَّ ،
الن ّ
همچنین در بخاری از عبدالله بن زید ثابت است کهَ :
«أنَّ النَّبِ َّي ج ت ََو َّض َأ َم َّر َت ْي ِن،
32
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َم َّر َت ْي ِ
ن» «رسول الله ج دوبار دوبار وضو میگرفت»[ .بخاری (.])158

َّبي ج توضأ ثالثا» «نبی
و در صحیحین از حدیث عثمان س وارد است که« :أنَّ الن ّ

اکرم ج سهبار سهبار وضو گرفتهاند»[ .بخاری ( .])159به این ترتیب ،تنوع بهتر است؛ گاه
هر عضو وضو را یکبار و گاهی دوبار و گاهی سهبار بشوید .و گاها در عدد تغییر ایجاد
ً
میکردند .مثال صورت را یکبار میشست و دستها را دو بار و پاها را یکبار ،چنانکه
روش رسول الله ج است.
اغلب سهبار بشوید ،چرا که این روش ِ

 10دعای ثابت بعد از وضو.

«ما ِمنْك ُْم ِم ْن َأ َح ٍد َ يت ََو َض ُأ َف ُي ْب ِلغُ َ
أ ْو َف ُي ْسبِغُ -عمر س میگوید :رسول الله ج فرمودندَ :
َّ ي ُق ُ
ت َل ُه
حمدً ا َع ْبدُ ال ّل ِه َو َر ُسو ُل ُه ،إالَّ ُفتِ َح ْ
ولَ :أ ْش َهدُ َأ َّن الَ إِل َه إالَّ ال ّل ُهَ ،و َأ َّن ُم َّ
ا ْل ُو ُضو َء ُثم َ
ِ
ِ
ُ ،يدْ ُخ ُل ِم ْن َأيِّ َها َشا َء» «کسی از شما نیست که وضو بگیرد و وضویش
َأ ْب َو ُ
اب ا ْل َجنَّة ال َّث َمان َية َ
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در صحیحین در حدیثی دیگر از عبدالله بن زید س ثابت است[ .زاد المعاد ( .])192/1اما

را کامل – یا به نحو احسن – انجام دهد و سپس بگویدَ :
حمد ًا
«أ ْش َهدُ َأ َّن الَ إِل َه إالَّ ال ّل ُه َو َأ َّن ُم َّ
َع ْبدُ ال ّل ِه َو َر ُسو ُل ُه» مگر اینکه درهای هشتگانهی بهشت برایش گشوده شده که از هر کدام
بخواهد داخل میشود»[ .مسلم (.])234

ابوسعید س آمده است« :من توضأ ففرغ من وضوئه فقالُ :س ْب َحان َ
َك

مرفوع
حدیث
یا در
ِ
ِ
ْتَ ،أ ْس َتغ ِْف ُر َك َ
ُوب إ َل ْي َك َط َب َع اهللُ َع َل ْي َها بِ َطابِعُ ،ثم َُّ رفِ َع ْت
َّ وبِ َح ْم ِد َكَ ،أ ْش َهدُ َأ ْن ال إِ َل َه إال ََّ أن َ
وأت ُ
ال َّل ُهم َ
تَح َت ا ْلعرش َف َلم ُتكْسـر إِ َلى يو ِم ِ
الق َي َام ِة» «هرکس وضو بگیرد و پس از فراغت از وضو بگوید:
َْ
ْ
ْ
َْ
ِ
ِ
ْتَ ،أ ْس َتغْف ُر َك َ
ُس ْب َحان َ
ُوب إ َل ْي َك :بار الها تو پاک و
َّ وبِ َح ْمد َكَ ،أ ْش َهدُ َأ ْن ال إِ َل َه إال ََّ أن َ
وأت ُ
َك ال َّل ُهم َ
ّ
منزهی و ستایش مخصوص توست ،گواهی میدهم که معبود بر حقی جز تو نیست ،از تو آمرزش
میطلبم و به سوی تو توبه میکنم؛ خداوند متعال با ُمهری بر آن مهر مینهد ،سپس به زیر عرش

باال برده میشود و تا روز قیامت باز نمیشود»[ .نسائی در کتاب عمل الیوم و اللیلة (ص  ،)147حاکم
ً
( ،)752/1ابن حجر  /سند آنرا صحیح میداند ،نتائج األفکار ( ،)246/1و میگوید :اگر مرفوعا صحیح نباشد،
موقوف است .و این در حدیث مشکلی ایجاد نمیکند چرا که در حکم مرفوع است .و این از موضوعاتی است که رأی
و نظر نمیتواند در آن دخالت نماید].
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سنتهايى كه زمانى مشخص دارند

بخش دوم :نماز شب ،وتر؛ و در آن چندین عمل وجود دارد که
جزئی از راه و روش و سنت پیامبر ج است.
1

سنت است که نماز شب در وقت افضل آن ادا شود.
افضل آن چه موقع است؟
و اگر گفته شود :وقت
ِ

در جواب باید گفت :واضح است که وقت نماز وتر (قیام اللیل) بعد از نماز عشاء
شروع میشود تا طلوع فجر .لذا وقت نماز وتر ما بین نماز عشاء و فجر میباشد.
حدیث عایشه ل که میگوید« :كَان رس ُ ِ
ِ
يما َب ْي َن َأ ْن َ ي ْف ُر َغ ِم ْن
ج ي َص ِّلي ف َ
َ َ ُ
ول اهلل ُ
اء إِ َلى ا ْل َفجرِ ،إِحدَ ى عشـر َة ر ْكعةً ،يس ِّلم بين كُلِّ  ر ْكع َتي ِن ،ويوتِر بِو ِ
صال َِة ا ْل ِع َش ِ
احدَ ٍة»
َ َ ْ َُ ُ َ
َ َ ُ َ ُ َْ َ
َ
ْ
ْ
َ
«رسول الله ج ما بین نماز عشاء تا فجر یازده رکعت میخواند .میان هر دو رکعت سالم

َ
میداد و یک رکعت وتر میخواند»[ .بخاری ( ،)2031مسلم ()736؛ متفق علیه]
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نماز شب (باید گفت) یکسوم پایانی شب
اما در مورد بهترین وقت ِ
میباشد.
هدف :انسان باید شب را به بخشهایی تقسیم نماید .یکسوم نیمهی دوم شب
ششم
برخیزد و در آخر شب بخوابد .یعنی :در یکششم چهارم و پنجم برخیزد و در یک ِ
بخش ششم بخوابد.

الله أ روزهی داود ÷ است؛ و محبوبترین نماز نزد خداوند متعال نماز داود است
نیمی از شب را میخوابید ،یک سومش را برمیخاست و یک ششمش را میخوابید؛ و
یک روز روزه میگرفت و یک رو ز (هم) میخورد»[ .بخاری ( )3420و مسلم (.])1159
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به دلیل :حدیث عبدالله بن عمر و ب که میگوید :رسول الله ج فرمود« :إِ َّن
ِ
َان َ ينَا َم نِ ْص َ
ف
َّ الصال َِة إِ َلى ال ّل ِه َصالَ ُة َد ُاو َد ،ك َ
َأ َحبَّ الصـيا ِم إِ َلى ال ّله صـيا ُم َد ُاو َدَ ،و َأ َحب َّ
َان َ ي ُصو ُم َ ي ْو ًما َو ُي ْفطِ ُر َ ي ْو ًما» «محبوبترین روزه نزد
ال َّل ْي ِلَ ،و َي ُقو ُم ُث ُل َث ُهَ ،و َينَا ُم ُسدُ َس ُهَ ،وك َ

اما اگر کسی بخواهد به این سنت عمل کند ،شب را چگونه محاسبه
نماید؟
طلوع سپیدهدم در نظر بگیرد و آنرا تقسیم بر شش
شب را از غروب خورشید تا
ِ

ششم
نماید ،سه قسمت اول نیمهی اول شب هستند؛ بعد از آن بلند شود ،یعنی در یک ِ
ششم
چهارم و پنجم .چرا که این وقت ،یکسوم (شب) محسوب میشود .سپس در یک ِ

ششم ششم است .بر همین مبنا عایشه ل میگوید« :ما
آخر بخوابد .و این قسمت یک ِ
ِ ِ
ي إِال نَائِ ًَما» «من همیشه رسول الله ج را در سحر نزد
الس َح ُر -أي النَّبي ج -عنْد ْ
َأ ْل َفا ُه َّ
خود در خواب مییافتم»[ .بخاری ( ،)1133مسلم (.])742

نماز شب ،قرار دارد .چنانکه در حدیث عبدالله بن
و با این روش در بهترین وقت ِ

عمرو ب که پیشتر بیان شد ،آمده است.

خالصهی کالم :افضلیت در وقت قیام اللیل دارای سه مرتبه است:
مرتبهی اول :اینکه نیمی از شب را بخوابد ،سپس در یکسوم شب برخاسته و بعد
ششم شب را میخوابد .چنانکه توضیح آن پیشتر گذشت.
از آن یک ِ
35
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و دلیل آن :حدیث عبدالله بن عمر و ب است که کمی پیشتر بیان شد.
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مرتبهی دوم :اینکه در یکسوم آخر شب بر میخیزد.

«ين ِْز ُل َر ُّبنَا َت َب َار َك َو َت َعا َلى
دلیل آن :حدیث ابوهریره س که رسول الله ج فرمودهاندَ :
ث ال َّلي ِل ِ
ِ
ِ
ٍ
ولَ :م ْن َ يدْ ُعونِي َف َأ ْست ِ
اآلخ ُرَ ،ف َي ُق ُ
يب َل ُه،
َج َ
الس َماء الدُّ ْن َيا ح َ
ين َ ي ْب َقى ُث ُل ُ ْ
ك َُّل َل ْي َلة إِ َلى َّ
َو َم ْن َ ي ْس َأ ُلنِي َف ُأ ْعطِ َي ُه َو َم ْن َ ي ْس َتغ ِْف ُرنِي َف َأغ ِْف ُر َل ُه» «هرشب هنگامی که یکسوم آخر شب
باقی میماند ،پروردگارمان تبارک و تعالی به آسمان دنیا فرود میآید و میفرماید :چه

کسی مرا میخواند تا پاسخش دهم ،چه کسی از من میطلبد تا به او بدهم؛ و کیست
حدیث
که از من آمرزش بخواهد تا او را بیامرزم»[ .بخاری ( ،)1145مسلم ( ])758همچنین
ِ
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 ّ
میسر شد .و این مرتبهی سوم است.
مرحلهی سوم :اینکه اول شب نماز بخواند .یا هر بخش از شب که برایش ّ
میسر شد..
ِ
اف َأ ْن ال ََ ي ُقو َم
«م ْن َخ َ
دلیل :حدیث جابر س که میگوید :رسول الله ج فرمودندَ :
آخر ال َّليلَ ،فإِ َّن صالَ َة ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
آخرِ ال َّل ْي ِل
َ
م ْن آخرِ الل ْي ِل َف ْل ُيوت ْر َأ َّو َل ُه َو َم ْن َطم َع َأ ْن َ ي ُقو َم آخ َر ُه َف ْل ُيوت ْر َ ْ
ك َأ َف َض ُ
َم ْش ُهو َدةٌَ ،و َذلِ َ
اول شب وتر بخواند.
باید
برنخیزد،
شب
آخر
ترسد
ی
م
که
«کسی
»
ل
ِ
و کسی که امیدوار است آخر شب بلند میشود ،آخر شب نماز بخواند .چرا که نماز آخر
شب محل حضور (فرشتگان) است و این ،بهتر است»[ .مسلم (.])755

همچنین ّ
ابوذر س هم بر همین حمل میشود که میگوید:
وصیت رسول الل ه ج به 
«أوصانِي خَ ِل ِيلي بِ َث َل ٍ
ث» «دوست صمیمیام مرا به سه چیز وصیت نمود» و یکی از آن سه را
َْ َ
ِ
«و َأ ْن ُأوت َر َق ْب َل َأ ْن َأنَا َم» «قبل از اینکه بخوابم وتر بخوانم»[ .نسائی در سنن
این ذکر میکند کهَ :

کبری ( )2712و آلبانی آنرا صحیح دانسته است( .سلسله احادیث صحیحه  .)2166و ابودرداء (احمد ،)27481
ابو داود ( )1433و آلبانی آنرا صحیح خوانده است( .صحیح ابو داود  ،)1433با تصحیح آلبانی در (ابو داود
( )177/5و ابوهریره س در روایت مسلم (.])737
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 2سنت است که با یازده رکعت شب زندهداری کند.

َان َر ُس ُ
ول اهلل ِ ج
«ما ك َ
و این کاملتر است .بنا بر حدیث عایشه ل که میگویدَ :
انَ ،والَ فِي َغ ْيرِ ِهَ ،ع َلى إِ ْحدَ ى َعشـر َة َر ْك َعةً» «رسول الله ج در رمضان و غیر
َي ِزيدُ فِي َر َم َض َ
رمضان بر یازده رکعت نمیافزودند»[ .بخاری ( )1147و مسلم (])738

و از ام المومنین عایشه در کتاب صحیح مسلم روایت است که رسول الل ه ج سیزده
ً
و این روشها از باب تنوع بوده است ،ولی غالبا رسول الله ج وتر را یازده رکعت
ً
میخواندند ،و گاها سیزده رکعت وتر میخوانده است .و اینگونه میان احادیث وارده،
جمع مینماییم.

رکعت کوتاه آغاز نماید.
 3سنت است که نماز شب را با دو
ِ
َان َر ُس ُ
ول اهلل ج إِ َذا َقا َم ِم َن ال َّل ْي ِل لِ ُي َص ِّل َي،
به دلیل حدیث عایشه ل که میگوید« :ك َ
ا ْف َتت ََح َصالَ َت ُه بِ َر ْك َع َت ْي ِن َخ ِفي َف َت ْي ِن» «وقتی رسول الله ج برای نماز شب برمیخاست ،نمازش
را با دو رکعت کوتاه شروع میکرد»[ .مسلم (.])767
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رکعت خواندند.

4
نماز شب ،دعاهای
سنت است در ِ
استفتاح وارد شده در نماز شب را
ِ
بخواند .از جمله:

أ

در حدیث مسلم از عایشه ل وارد

است که میگوید :وقتی (پیامبر ج) برای نماز شب
برمیخاست نمازش را با این دعا آغاز مینمود:
يل َوإِسـرافِ َ
يل َو ِميكَائِ َ
«ال َّل ُهمَّ  َربَّ  َج ْب َرائِ َ
يلَ ،فاطِ َر
ِ ِ ِ
السماو ِ
ضَ ،عالِ َم ا ْل َغ ْي ِ
ات َواألَ ْر ِ
ب َو َّ
ون،
الش َها َد ِةَ ،أن َ
يما كَانُوا فِ ِيه َ يخْ ت َِل ُف َ
َّ َ َ
ْت ت َْحك ُُم َب ْي َن ع َباد َك ف َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك إِن َ
ف فيه م َن ا ْل َحقِّ بِإِ ْذن َ
اختُل َ
َّك ت َْهدي َم ْن ت ََشا ُء إِ َلى صـراط ُم ْستَقيم» «بارالها،
ْاه ِدنِي ل َما ْ
ای پروردگار جبرائیل و اسرافیل ،آفریدگار آسمانها و زمین ،دانای غیب و آشکار ،تو
میان بندگانت در آنچه اختالف داشتند حکم میکنی ،با ارادهی خود در آنچه از حق
37
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ً
اختالف شده است ما را رهنمون باش ،قطعا تو هرکس را بخواهی به راه راست راهنمایی
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میکنی»[ .مسلم (])770

ب در صحیحین از ابن عباس س روایت است که میگوید :چون پیامبر ج نماز
ْت نُور السمو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ضَ ،و َل َك ا ْل َح ْمدُ
تهجد میخواند ،میفرمود« :ال َّل ُهمَّ  َل َك ا ْل َح ْمدُ َأن َ ُ َّ َ َ
ْت رب السمو ِ
ْت َقيم السمو ِ
ض َو َم ْن فِ ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ْت
يه َّنَ ،أن َ
ضَ ،و َل َك ا ْل َح ْمدُ َأن َ َ ُّ َّ َ َ
َأن َ ِّ ُ َّ َ َ
ون
ا ْل َح ُّقَ ،و َو ْعدُ َك ا ْل َح ُّقَ ،و َق ْو ُل َك ا ْل َح ُّقَ ،ولِ َقاؤُ َك ا ْل َح ُّقَ ،وا ْل َج َّن ُة َح ٌّقَ ،وال َّن ُار َح ٌّقَ ،وال َّنبِ ُّي َ
السا َع ُة َح ٌّق ،ال َّل ُهمَّ  َل َك َأ ْس َل ْم ُتَ ،وبِ َك َآمن ُْتَ ،و َع َل ْي َك ت ََو َّك ْل ُتَ ،وإِ َل ْي َك َأ َن ْب ُتَ ،وبِ َك
َح ٌّقَ ،و َّ
ِ ِ
ْت
سـرر ُت َو َما َأ ْع َلن ُْت َأن َ
خَ َ
اص ْم ُتَ ،وإِ َل ْي َك َحاك َْم ُتَ ،فاغْف ْر لي َما َقدَّ ْم ُتَ ،و َما َأخَّ ْر ُت َو َما َأ ْ
ي ل إِ َل َه إِ َ
ْت» «بار الها! ستایش برای توست ،تو نور آسمانها و زمین هستی .ستایش
لَّ أن َ
إِ َل ِه َ

برای توست؛ تو برپا دارندهی آسمانها و زمین هستی .ستایش از ِآن توست؛ تو آفریدگار
ّ
حقی .وعدهی تو ّ
حق است .سخن تو
آسمانها و زمین و هر آنچه در آنهاست میباشی .تو
حق است .دیدار تو حق است .بهشت حق است .و جهنم ّ
حق 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 بعدا انجام دادم .و آنچه را پنهانی و آشکارا مرتکب شدم.
تو معبود من هستی .معبود بر حقی جز تو نیست»[ .بخاری ( )7499و مسلم (])768

 5سنت است که قیام نماز ،رکوع و سجدهی آن طوالنی گردد .و تمام
ً
ارکان عملی نماز تقریبا به هم نزدیکباشد.
 6سنتهای ثابت در مورد قرائت (پیامبر ج) را انجام دهد .از جمله:
أ باید ساده و روان بخواند؛ یعنی نباید با شتاب و تکلف بخواند.

ب آیات را با مکث کردن جدا از هم بخواند .یعنی دو یا سه آیه را به هم متصل
نکند ،بلکه پایان هر آیه توقف نماید.

ج وقتی به آیهی تسبیح میرسد تسبیح بگوید و چون به آیهی طلب و درخواست
رسید ،طلب نماید و چون به آیهی پناهبردن رسید ،پناه جوید.
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حذیفه س است که میگوید« :شبی با پیامبر ج نماز

دلیل آنچه گفته شد :حدیث
گزاردم ،پس سوره بقره را شروع نمود .گفتم :پس از خواندن صد آیه توقف میکند (اما)
ادامه داد؛ گفتم :بقره را در یک رکعت میخواند؛ (بازهم) ادامه داد .گفتم بعد از اتمامش
رکوع میکند؛ سپس نساء را شروع کرد و آنرا هم خواند؛ سپس آل عمران را شروع
کرده و آنرا هم خواند .روان و آهسته میخواند .اگر بر آیهای میگذشت که در آن تسبیح

امام احم د  /در مسندش از ام سلم ه ل روایت نموده که چون از ایشان در مورد
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بود ،تسبیح میگفت و چون به آیهی دعا میرسید ،دعا میکرد .و اگر به آیهی پناه جستن
ان َر ِّب َي ا ْل َعظِيمِ»؛ رکوعش
«س ْب َح َ
میرسید ،پناه میجست .سپس رکوع کرده و میفرمودُ :
مع اهلل لِ َم ْن َح ِمدَ ُه»؛ سپس برخاست و
«س َ
هم همانند قرائتش بود .سپس میفرمودَ :
ً
ان َر ِّب َي األَ ْع َلى»؛ (مدت
«س ْب َح َ
تقریبا به اندازهی رکوع ،ایستاد .سپس سجده کرد و فرمودُ :
زمان) سجدهاش هم نزدیک به قیامش بود»[ .مسلم (])772
قرائت رسول الله ج سؤال شد ،گفت« :قرائش را در پایان هر آیه قطع میکرد( .آیه آیه تالوت
ْ َّ َّ ْ َ
الر ْ َ
ال ْم ُد ِ َّلِ َر ّب الْ َعالَم َ
حن ّ َ
حن ّ َ
ني َّ 2
الرحِي ِم َ ْ 1
الرحِي ِم َ 3مال ِِك
ِ
ِ
میکرد)﴿ .بِس ِم اللِ الر ِ
ِ
ين [ .»﴾4احمد ( )26583و دار قطنی ( .)118سندش صحیح است و راویانش همگی ثقه (مورد
يَ ْو ِم ا ّ ِ
دل ِ
اعتماد) هستند .نووی / هم آنرا صحیح میداند (المجموع])333/3 :

 7سنت است بعد از هر دو رکعت ،سالم دهد.
ابن عمر س میگوید :مــردی برخاست و
گفت :ای رسول الله ج! نماز شب چگونه است؟
«صالَ ُة ال َّل ْي ِل َم ْثنَىَ ،م ْثنَىَ ،فإِ َذا
پیامبر ج فرمودندَ :
ت الصبح َف َأوتِر بِو ِ
ِ
احدَ ٍة» «نماز شب دو رکعت
خ ْف َ ُّ ْ َ ْ ْ َ
دو رکعت است .و چون ترسیدی که صبح شود ،یک

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

و منظور از (دو رکعت دو رکعت) یعنی :چون
دو رکعت خواند ،سالم دهد و چهار رکعت پشت
سرهم نخواند.
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 8سنت است در سه رکعت آخر سورههای ّ
معینی قرائت شود:
ُْ َ
َ َْ َْ
َْ
َ
﴿س ّبحِ ْ
در رکعت اول َ
اس َم َر ّبِك الع﴾ ،در رکعت دوم﴿ :قل يَا أ ُّي َها الكف ُِرون﴾ و
ِ
َ
در رکعت سوم﴿ :قُ ْل ُه َو َّ ُ
الل أ َح ٌد﴾ میخواند.
َ َْ َْ
﴿س ّبحِ ْ
دلیل آن :ابی بن کعب س میگوید :پیامبر ج با سورههای َ
اس َم َر ّبِك الع﴾
ِ
ُ ْ َ َ ُّ َ ْ َ
َ
ُ ْ ُ َّ ُ َ َ ٌ
و ﴿قل يا أيها الكف ُِرون﴾ و ﴿قل ه َو الل أحد﴾ وتر میخواند[ .ابوداود ( ،)1423نسائی
( ،)1733ابن ماجه ( )1171و نووی آنرا در (الخالصة  )556/1و آلبانی در (نسائی  )273/1صحیح میداند].

 9سنت است گهگاهی در وترش قنوت بخواند:
منظور از قنوت در اینجا ،دعاست .و این
عمل در رکعت سوم که سورهی اخالص را
میخواند صورت میگیرد 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 برگزیدهاند .و بهتر این است که ترک
آن بیشتر باشد.
سؤال :آیا در رکوع دستها بلند میشود؟
صحیح این است که :بله دستانش را بلند میکند .و این دیدگاه جمهور علما
عمر س به اثبات رسیده است .و بیهقی آنرا صحیح
میباشد .زیرا در روایت بیهقی از 
دانسته است .بیهقی  /میگوید :تعدادی از صحابه ش دستانشان را در قنوت بلند
میکردند[ .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
نزدیکتر است.
دلیل آن :حدیث فضالة بن عبید س است که میگوید :پیامبر ج شنید که شخصی
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در نمازش دعا کرد و بر رسول الله ج درود نفرستاد؛ پیامبر ج فرمودَ « :ع ِ
ج َل َه َذا ُثمَّ 
يد اهلل ،وال َّثن ِ
فقال َله ولِ َغيرِ ِه :إِ َذا ص َّلى َأحدُ كُم َف ْليبدَ ْأ بِتَح ِم ِ
َاء َع َل ْي ِهُ ،ثمَّ ل ُي َصلِّ  َع َلى
َ
ْ
َ ْ َْ
َ
َد َعا ُهُ َ ،
ْ
النبيُ ،ث َّم ل َيدْ ُع َب ْعدُ ما َشا َء» «این مرد (در نماز) شتاب کرد .سپس او را صدا کرد و خطاب
ِّ
به او و دیگران فرمود :هرگاه یکی از شما (قصد) نماز کرد ،با حمد و ستایش اللهـ آغاز

کند؛ سپس بر رسول الله ج درود بفرستد؛ سپس هر چه خواست دعا کند».

[ترمذی

ابن قیم  /میگوید :در دعا مستحب است که هرکس قبل از بیان خواستهاش ،دعا
را با حمد و ثنای الل ه أ شروع کند سپس نیازش را بخواهد .چنانکه در حدیث فضالة
بن عبید آمد[ .الوابل الصیب (ص.])110 :
سؤال :آیا بعد از دعای قنوت دستها به صورت کشیده میشود؟
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( )3477و گفته است :این حدیث حسن صحیح است]

قول صحیح :این است که دست به صورت کشیدن بعد از دعا سنت نیست .چرا که

در این مورد دلیل صحیحی وارد نشده است.

ک  /در مورد کسی که در هنگام دعا دست را به صورت میکشد ،سؤال
از امام مال 
[کتاب
شد؛ پس این عمل را انکار کرد و گفت :نمیدانم (دلیلی ندیدم که آن سنت باشد).
ِ
الوتر ،نوشتهی مروزی (ص .])236

شیخ االسالم  /میگوید :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 نمیشود[ .الفتاوی (.])519/22

 10دعا در یکسوم آخر شب:
از سنتهایی که در آخر شب بر (انجام) آن تأکید
شده است ،دعا میباشد .البته اگر در قنوت آخر شب
دعا کرد ،کافی است .ولی اگر دعا نکرده است ،یکی
از سنتها 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 آنگونه که الیق اوست ،به
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آسمان دنیا فرود میآید .در صحیحین از ابوهریر ه س روایت است که رسول الل ه ج فرموده
ِ
ِ
ِ
ٍ
 ،ي ُق ُ
ين َ ي ْب َقى ُث ُل ُ
ول:
الس َماء الدُّ ْن َيا ح َ
«ين ِْز ُل َر ُّبنَا َت َب َار َك َو َت َعا َلى كُلَّ  َل ْي َلة إِ َلى َّ
ث ال َّل ْي ِل ْالخ ُر َ
استَ :
َم ْن َ يدْ ُعونِي َف َأ ْست ِ
يب َل ُهَ ،م ْن َ ي ْس َأ ُلنِي َف ُأ ْعطِ َي ُه َم ْن َ ي ْس َتغ ِْف ُرنِي َف َأغ ِْف َر َل ُه» «پروردگارمان تبارک و
َج َ

تعالی هرشب در یکسوم باقیماند ه شب به آسمان دنیا فرود میآید و میفرماید :چه کسی
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مرا میخواند تا دعایش را اجابت کنم .چه کسی از من میطلبد تا به او بدهم .و کیست از
من آمرزش بخواهد تا او را بیامرزم»[ .بخاری ( )1145و مسلم (])758

 11سنت است بعد از سالم دادن از وتر سه بار بگوید( :سبحان الملك
القدوس :پاک و منزه است پادشاه بسیار مقدس) و در بار سوم با
صدای بلندتر بگوید.
دلیل این کار :حدیث ابی بن کعب س است که میگوید« :رسول الله ج در وتر
ُ ْ ُ َّ ُ َ
ُْ َ
َ َْ َْ
َْ
َ
﴿س ّبحِ ْ
سورههایَ :
الل أ َح ٌد﴾
اس َم َر ّبِك الع﴾ و ﴿قل يَا أ ُّي َها الكف ُِرون﴾ و ﴿قل ه َو
ِ
ان ا ْلم ِل ِ
ك ا ْل ُقدُّ ِ
وس»»[ .نسائی (])1702
«س ْب َح َ َ
را میخواند .وقتی سالم میداد ،میفرمودُ :
چنانکه پیشتر گذشت نووی و آلبانی رحمهما الله این حدیث را صحیح دانستهاند .و
ان ا ْلم ِل ِ
ك ا ْل ُقدُّ ِ
وس َص ْو َت ُه
در حدیث عبدالرحمان بن ابزی س آمده استَ :
«و َي ْر َف ُع بِ ُس ْب َح َ َ
ِ ِ
بِال َّثال َثة» «در بار سوم که سبحان الملک القدوس میگوید صدایش را بلند میکند»[ .احمد
( .)15354نسائی ( )1734و آلبانی در تحقیق مشکاة المصابیح ( )398/1آنرا صحیح میداند]

 12سنت است که خانوادهاش را برای قیام اللیل بیدار کند:
برای مرد سنت است که خانوادهاش را برای نماز شب بیدار کند .همچنین برای زن
هم سنت است که چون برای نماز شب برخاست ،همسر و سایر افراد خانوادهاش را بیدار
انجام کار خیر است.
باب همکاری بر
نماید .و این کار از ِ
ِ

ج ي َص ِّلي َصالَ َت ُه ِم َن
دلیل :حدیث عایشه ل است که میگویدَ « :كـ َ
ـان النَّبِ ُّي ُ
ال َّل ْي ِل ُك ِّل َهاَ ،و َأنَا ُم ْع َترِ َض ٌة َب ْي َن ُه َو َب ْي َن ا ْل ِق ْب َل ِةَ ،فإِ َذا َأ َرا َد َأ ْن ُ يوتِ َر َأ ْي َق َظنِي َف َأ ْوت َْر ُت» «پیامبر ج

طول شب میخواند و من میان او و قبله دراز کشیده بودم .و وقتی
تمام نمازش را در ِ
میخواست وتر بخواند مرا بیدار میکرد و وتر میخواندم»[ .بخاری ( )512و مسلم (])512
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ان
«س ْب َح َ
و ام سلم ه ل میگوید :پیامبر ج از خواب بیدار شده و فرمودُ :
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ِ
ِ
ِ
ـن ،وم ــا َذا ُأ ْن ـ ِـز َل ِمـ ِ
ِ
ِ
ـب ا ْل ُح َجرِ ؟
ـن ُ يوق ُظ َصـ َـواحـ َ
ـن ا ْلفت َِنَ ،مـ ْ
ْ
اهَّلل َمــا َذا ُأ ْن ـ ِـز َل مـ ْ
ـن ا ْلــخَ ـزَائـ ِ َ َ
يرِيدُ بِ ِه َأزْواجه -حتَّى يص ِّلين ،ربَّ ك ٍَاسـية فِي الدُّ ْن َيا َع ِ
ار َي ٌة فِي ْال ِخ َر ِة» «پاک و منزه است
َ َ ُ َ ُ َ َ ُ
ُ

الل ه أ چه گنجینههایی که نازل شده است .و چه اندازه فتنهها و آزمایشها که نازل
شده است .صاحبان حجرهها را چه کسی بیدار میکند – .منظور وی ج همسرانش بود – تا

نماز بخوانند .چه بسیارند آنان که در دنیا پوشیدهاند و در آخرت عریانند»[ .بخاری (])6218
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 13سنت است که شب زندهدار راحتترین حالت را برای خود برگزیند تا
بر خشوعش تأثیر نگذارد.
 بنابراین چون خسته و سست شد نشسته نماز َانس س که
گزارد .به دلیل حدیث 
ول اهلل ِ ج ا ْل َم ْس ِ
جدَ َ ،و َح ْب ٌل َم ْمدُ و ٌد َب ْي َن َس ِ
میگویدَ « :د َخ َل َر ُس ُ
«ما َ
هذا؟» َقا ُلوا:
ار َي َت ْي ِن َف َق َالَ :
ت َأو َفتَر ْت َأمسك ْ ِ
ِ
ِ
«ح ُّلو ُه ،لِ ُي َصل َ
ِّ أ َحدُ ك ُْم ن ََشا َط ُهَ ،فإِ َذا
َت بِهَ ،ف َق َالُ :
لز َْين َ
ْ َ
َب ت َُص ِّليَ ،فإِ َذا كَس َل ْ ْ َ
ك ََس َل َأ ْو َفت ََر َف ْل َي ْق ُعدْ » «پیامب ر ج وارد مسجد شد و طنابی میان دو ستون بسته شده بود.
مال زینب است؛ وقتی کسل یا سست میشود ،آنرا میگیرد.
فرمود :این چیست؟ گفتندِ :
فرمود :بازش کنید .هر کدام از شما باید با نشاط نماز بخواند؛ وقتی کسل و بیحال شد ،باید
که بنشیند»[ .بخاری ( )1150و مسلم (])784
 و چون او را ُچرت گرفت ،بخوابد؛ تا با نشاط از خواب برخیزد و بعد از آن نمازبخواند .به دلیل حدیث عایشه ل که رسول الله ج فرمودند« :إِ َذا َن َع َس َأ َحدُ ك ُْم فِي
ِ
ِ
ب
ب َعنْ ُه النَّ ْو ُمَ .فإِ َّن َأ َحدَ ك ُْم إِ َذا َص َّلى َو ُه َو نَاع ٌس؛ َل َع َّل ُه َ ي ْذ َه ُ
َّى ي ْذ َه َ
َّ
الصالَةَ ،ف ْل َي ْر ُقدْ َحت َ
ِ
ُ
َي ْس َتغْف ُر َف َي ُسبَّ  َن ْف َس ُه» .وقتی یکی از شما در نماز چرت زد ،باید بخوابد تا خوابش زایل
شود؛ زیرا وقتی یکی از شما نماز میگزارد و ُچرت میزند ،چه بسا به جای استغفار علیه
ی کند[ .بخاری ( )212و مسلم (])786
خود بددعای 

همچنین اگر به هنگام تالوت قرآن در شب (در نماز) به او چرت یا حالتی مانند
آن دست داد ،سنت است که بخوابد تا نیرو بگیرد .به دلیل حدیث ابوهریره س که
ِ
آن َع َلى لِ َسانِ ِهَ ،ف َل ْم
اس َت ْع َج َم ا ْل ُق ْر ُ
رسول الله ج فرمودهاند« :إِ َذا َقا َم َأ َحدُ ك ُْم م َن ال َّل ْي ِلَ ،ف ْ
ولَ ،ف ْل َي ْض َط ِ
ا ي ُق ُ
ج ْع» «وقتی یکی از شما شبهنگام (برای نماز) برخاست و (بخاطر
َيدْ ِر َم َ
ُ
خواندن) قرآن بر زبانش دشوار بود و نمیفهمید که چه
آلودگی
ب
خوا
و
زدن
ت
ر
چ
ِ
میگوید ،باید بخوابد»[ .مسلم (])787
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 14سنت است هرکس نماز شب وی (وتر) فوت شد ،آنرا در روز به صورت
تعداد رکعات زوج بخواند:
پس اگر عادت داشت سه رکعت وتر بخواند ،اما به دلیل خواب ماندن یا بیماری
نتوانست وتر را بخواند ،در روز چهار رکعت بخواند .و اگر عادت داشت پنج رکعت بخواند
سنتهای قبل از فجر

و در اثر خواب ماندن یا بیماری وتر نخواند ،در روز آنرا شش رکعت بخواند .و به همین
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منوال .چرا که عملکرد پیامبر ج چنین بوده است .رسول خدا عادت داشت یازده رکعت
َان إِ َذا َغ َل َب ُه ن َْو ٌم َأ ْو َو َج ٌع َع ْن ِق َيا ِم
«وك َ
وتر بخواند؛ عایشه ل در مورد او ج میگفتَ :
ال َّل ْي ِل َص َّلى من الن ََّه ِ
ار ثِنْت َْي َعشـر َة َر ْك َعةً» «چون خواب یا درد (بیماری) بر رسول خدا ج

غلبه میکرد و ایشان را از خواندن وتر بازمیداشت( ،به جای آن) در روز ،دوازده رکعت
میخواند»[ .مسلم (])746

سنتهايى كه زمانى مشخص دارند

َ
دوم :وقت سپیدهدم

سنتهاى وقت سپيدهدم

روش رسول الل ه ج است:
در این مورد اعمالی وجود دارد که از راه و ِ
اذان؛ و در آن چندین سنت وجود دارد:
ّ
1
تبعیت از مؤذن:

سنت است کسی که اذان را میشنود ،همانند آنچه مؤذن میگوید ،بگوید .به جز در
حی علی الصالة و ّ
ّ
حی علی الفالح( .که بعد از آن دو) بگوید« :ال حول وال قوة إال باهلل».

به دلیل حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص ب که شنید رسول الله ج میفرماید« :إِ َذا
ِ
ِ
ا ي ُق ُ
ول« »...وقتی (صدای) مؤذن را شنیدید ،همانند آنچه
َسم ْعت ُُم ا ْل ُم َؤ ِّذ َن َف ُقو ُلوا م ْث َل َم َ

میگوید ،بگویید[ .»...مسلم (])384

و حدیث عمر بن خطاب س که میگوید :رسول الل ه ج فرمودند« :إِ َذا َق َال ا ْل ُم َؤ ِّذ ُن:
ال ّل ُه َأ ْك َب ُر ال ّل ُه َأ ْك َب ُرَ .ف َق َال َأ َحدُ ك ُْم :ال ّل ُه َأ ْك َب ُر اهلل َأ ْك َب ُرُ .ثمَّ  َق َالَ :أ ْش َهدُ َأ ْن الَ إِل َه إِالَّ ال ّل ُهَ .ق َال:
ول ال ّل ِهَ .ق َالَ :أ ْش َهدُ َأ َّن ُم َح َّمدً ا َر ُس ُ
َأ ْش َهدُ َأ ْن الَ إِل َه إِالَّ اهللُ .ثمَّ  َق َالَ :أ ْش َهدُ َأ َّن ُم َح َّمدً ا َر ُس ُ
ول
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سنتهايى كه زمانى مشخص دارند
ِ
الصال َِةَ .ق َال :الَ َح ْو َل َوالَ ُق َّو َة إِالَّ باهللُ .ثمَّ  َق َالَ :حيَّ  َع َلى ا ْل َفالَحِ َ .ق َال:
ال ّلهُ .ثمَّ  َق َالَ :حيَّ  َع َلى َّ
الَ َح ْو َل َوالَ ُق َّو َة إِالَّ باهللُ .ثمَّ  َق َال :اهلل َأ ْك َب ُر اهلل َأ ْك َب ُرَ .ق َال :اهلل َأ ْك َب ُر اهلل َأ ْك َب ُرُ .ثمَّ  َق َال :الَ إِل َه إِالَّ
اهللَ .ق َال :الَ إِل َه إِالَّ اهللِ ،م ْن َق ْلبِ ِه َد َخ َل ا ْل َجنَّةَ» «وقتی مؤذن گفت :ال ّل ُه َأ ْك َب ُر ال ّل ُه َأ ْك َب ُر ،یکی از
شما از (عمق) دلش بگوید :ال ّل ُه َأ ْك َب ُر ال ّل ُه َأ ْك َب ُر ،و چون مؤذن گفتَ :أ ْش َهدُ َأ ْن الَ إِل َه إِالَّ ال ّل ُه،
او هم بگویدَ :أ ْش َهدُ َأ ْن الَ إِل َه إِالَّ ال ّل ُه .چون مؤذن بگویدَ :أ ْش َهدُ َأ َّن ُم َح َّمد ًا َر ُس ُ
ول ال ّل ِه ،او نیز
بگویدَ :أ ْشهدُ َأ َّن محمد ًا رس ُ ِ
الصال َِة ،او بگوید :الَ َح ْو َل
َ
ول ال ّله .چون مؤذن بگویدَ :حيَّ  َع َلى َّ
ُ َ َّ َ ُ
َوالَ ُق َّو َة إِالَّ باهلل .چون مؤذن بگویدَ :حيَّ  َع َلى ا ْل َفالَحِ  ،او بگوید :الَ َح ْو َل َوالَ ُق َّو َة إِالَّ باهلل.
و چون مؤذن بگوید :اهلل َأ ْك َب ُر اهلل َأ ْك َب ُر ،او (هم) بگوید :اهلل َأ ْك َب ُر اهلل َأ ْك َب ُر .و در پایان چون
مؤذن گفت :الَ إِل َه إِالَّ اهلل ،او هم بگوید :الَ إِل َه إِالَّ اهلل ،وارد بهشت میشود»[ .مسلم (])385

 -و هنگامی که مؤذن در اذان صبح «الصالة خیر من النوم» میگوید ،کسی که اذان

را میشنود همانند مؤذن بگوید« :الصالة خیر من النوم».
 2گفتن این ذکر بعد از شهادتین:

ً
سنت است بعد از اینکه مؤذن برای بار دوم گفت :أشهد أن محمدا رسول الله ،کلماتی
ِ
ين
«م ْن َق َال ح َ
را بگوید که در حدیث سعد س از رسول الل ه ج وارد شده است و آن اینکهَ :
َ
ضـيت
شـريك َل ُهَ ،و َأ َّن ُم َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُهَ ،ر
ُ
َي ْس َم ُع ا ْل ُم َؤ ِّذ َنَ :أ ْش َهدُ َأ ْن الَ إِل َه إِالَّ اهلل َو ْحدَ ُه الَ
ولَ ،وبِ ِ
اإل ْسالَ ِم ِدينًا ،غ ُِف َر َل ُه َذ ْن ُب ُه» «(اگر) کسی که (صدای) مؤذن را
بِاهلل َر ًّباَ ،وبِ ُم َح َّم ٍد َر ُس ً
شنید بگویدَ :أ ْش َهدُ َأ ْن الَ إِل َه إِالَّ اهلل َو ْحدَ ُه الَ َشرِ َ
يت
يك َل ُهَ ،و َأ َّن ُم َح َّمد ًا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُهَ ،ر ِض ُ
بِاهلل َر َّبًا َوبِ ُم َح َّم ٍد َر ُسوالً َوبِ ِ
اإل ْسالَ ِم ِدينًا :گواهی میدهم که معبود (بر حقی) جز الله یکتای

بیشریک وجود ندارد و اینکه محمد بنده و فرستادهی اوست؛ راضی شدم که پروردگارم
الله باشد و محمد پیامبرم و اسالم دینم باشد ،گناهانش آمرزیده میشود»[ .مسلم (])386

 3درود فرستادن بر رسول الله ج بعد از اذان:

و دلیل آن حدیث عبدالله بن عمرو ب است که رسول الله ج فرمودند« :إِ َذا
ِ
ِ
ا ي ُق ُ
َّ صالَ ًة َص َّلى اهلل َع َل ْي ِه
َّ ص ُّلوا َع َل َّيَ ،فإِ َّن ُه َم ْن َص َّلى َع َلي َ
ولُ ،ثم َ
َسم ْعت ُُم ا ْل ُم َؤ ِّذ َن َف ُقو ُلوا م ْث َل َم َ
بِها عشـراُ ،ثمَّ س ُلوا اهلل لِي ا ْلوسـي َلةََ ،فإِنَّها من ِْز َل ٌة فِي ا ْلجن َِّة الَ َتنْب ِغي إِالَّ لِعب ٍد ِمن ِعب ِ
اد اهلل،
َْ ْ َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ ً
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ت له َّ
الش َفا َعةُ» «وقتی (صدای) مؤذن
ُون َأنَا ُه َوَ ،ف َم ْن َس َأ َل لِ َي  ا ْل َوسـي َل َة َح َّل ْ
َو َأ ْر ُجو َأ ْن َأك َ
را شنیدید مچون کلمات مؤذن بگویید ،سپس بر من درود بفرستید؛ چرا که هرکس بر
من یک درود بفرستد الل ه أ در برابر آن بر او ده رحمت میفرستد؛ سپس از خداوند
برای من وسیله را بخواهید که آن منزلتی است در بهشت و جز برای بندهای از بندگان
الله سزاوار نیست .و امیدوارم آن(بنده) من باشم .و کسی که وسیله را برایم بخواهد،
شفاعتم برایش حالل میشود»[ .مسلم (.])384

و بهترین انــواع درود ،درود ابراهیمی است« :اللهم ِّ
صل على محمد وعلى آل

 4دلیل دعای بعد از اذان:

ِ
ين َ ي ْس َم ُع
«م ْن َق َال ح َ
به دلیل حدیث جابر س که میگوید :رسول الل ه ج فرمودندَ :
َّل ِة ا ْل َقائِم ِةِ ،
آت ُم َح َّمدً ا ا ْل َوسـي َل َة َوا ْل َفضـي َلةَ،
النِّدَ ا َء :ال َّل ُهمَّ  َربَّ  َه ِذ ِه الدَّ ْع َو ِة الت ََّّام ِةَ ،والص َ
َ
ِ
ي ي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة» «هرکس پس از شنیدن
َوا ْب َع ْث ُه َم َق ًاما َم ْح ُمو ًدا ا َّل ِذي َو َعدْ َت ُهَ ،ح َّل ْ
ت َل ُه َش َفا َعت َ
اذان این دعا را بخواند :بار الها! ای پروردگار این دعای کامل و نماز برپاداشته شده ،به

سنتهاى وقت سپيدهدم

محمد،كما صليت على إبراهيم .»...تا آخر.

محمد ج وسیله و فضیلت بده و او را مقام ستایش شدهای که وعده دادی عطا فرما» در
روز قیامت شفاعتم برایش حالل میگردد».

[بخاری (.])614

 5دعای بعد از اذان:

به دلیل حدیث عبدالله بن عمرو ب که
شخصی گفت :ای رسول الله ج مؤذنها از ما پیشی
گرفتند (و به درجات برتری دست یافتند) .رسول
ت َف َس ْل
ون فإِ َذا ا ْنت ََه ْي َ
ا ي ُقو ُل َ
الله ج فرمودُ « :ق ْل ك ََم َ
ُت ْع َط ُه» «هرچه آنان میگویند تو نیز بگو .و چون از
گفتن کلمات اذان فارغ شدی (از الله أ) بخواه

داده میشوی».

[ابوداود ( )524و ابن حجر  /آنرا

حسن میداند؛ نتائج األفکار ( )367/1و آلبانی در (صحیح
الکلم الطیب ص ])73
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و دلیل دیگر حدیث انس س است که پیامبر ج فرمودند« :الدُ َعا ُء َب ْي َن األَ َذ ِ
ان َواإل َق َام ِة

ال ي َر ّد» «دعای میان اذان و اقامه رد نمیشود».
ُ

[نسائی ( )9895و ابن خزیمه آنرا صحیح

دانسته است (])425/221/1

 6سنت صبح؛ و آن دارای چندین سنت است:

سنت صبح اولین سنت از سنتهای رواتبی است که بنده در روز انجام میدهد .و در

سنتهاى وقت سپيدهدم

آن چند سنت وجود دارد .قبل از بیان آن ،باید نکاتی در خصوص سنن رواتب بیان شود.
سنت راتبه عبارت است از سنت همیشگی که همراه فرایض است و دوازده رکعت میباشد.
ِ

«م ْن َص َّلى ا ْثنَت َْي
از ام حبیبه ل روایت است که شنیدم رسول الله ج میفرمایدَ :
ِ
ت فِي ا ْل َجن َِّة» «هرکس در هر شبانه روز دوازده
ي ي ْو ٍم َو َل ْي َل ٍةُ ،بن ِ َي َل ُه بِ ِهنَّ  َب ْي ٌ
َعشـر َة َر ْك َع ًة ف َ

رکعت نماز بخواند ،در برابر آن خانهای در بهشت برای او بنا میگردد»[ .مسلم ( ])728و در
روایت ترمذی عالوه بر این آمده استَ :
«أ ْر َب ًعا َق ْب َل ال ُّظ ْهرَِ ،و َر ْك َع َت ْي ِن َب ْعدَ َهاَ ،و َر ْك َع َت ْي ِن َب ْعدَ
ب ،ور ْكع َتي ِن بعدَ ا ْل ِع َش ِ
اءَ ،و َر ْك َع َت ْي ِن َق ْب َل َص َل ِة ا ْل َف ْجرِ» «چهار رکعت قبل از ظهر ،دو
ا ْل َم ْغرِ ِ َ َ َ ْ َ ْ
رکعت بعد از آن ،دو رکعت بعد از مغرب ،دو رکعت بعد از عشاء و دو رکعت قبل از نماز
«ح َس ٌن َص ٌ
صبح»[ .ترمذی ( )415و گفته است این روایت َ
حیح» است]

بهتر آن است که سنتهای رواتب در خانه خوانده شوند:

َّاس فِي
از زید بن ثابت س روایت است که پیامبر ج فرمودندَ « :ف َص ُّلوا َأ ُّي َها الن ُ
َّل َة ا ْل َم ْكتُو َبةَ» «ای مردم! در خانههایتان
ُب ُيوتِك ُْمَ ،فإِن ََّ أ ْف َض َل َص َل ِة ا ْل َم ْر ِء فِي َب ْيتِ ِه إِلَّ الص َ

نماز شخص ،در خانهاش میباشد ،به جز نماز فرض».
نماز بخوانید؛ چرا که بهترین ِ
[بخاری ( ،)7290مسلم (])781

 7سنتهای رواتبی که از تاکید بیشتری برخوردارند.

از میان سنن رواتب ،تاکید سنت فجر بیش از دیگر سنتها میباشد .دلیل آن عبارت است از:
ِ
ٍ ِ
اهدَ ًة
َّ م َع َ
أ حدیث عایشه ل که میگویدَ « :ل ْم َ يك ُْن َع َلى شـيء م َن الن ََّواف ِلَ ،أ َشد ُ
ِ
الص ْبح» «(رسول خدا ج) بر هیچیک از نوافل به اندازهی
منْ ُهَ ،ع َلى َر ْك َع َت ْي ِن َق ْب َل ُّ
دو رکعت قبل از صبح ،پایبند نبود»[ .بخاری ( )1196و مسلم (.])724
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ب حدیث عایشه ل که رســول الله ج
«ر ْك َعتَا ا ْل َف ْجرِ خَ ْي ٌر ِم َن الدُّ ْن َيا َو َما
فرمودندَ :
رکعت (سنت) صبح از دنیا و هر
فِ َيها» «دو
ِ
چه در آن است ،بهتر است»[ .مسلم (.])725
 8ویژگیهای سنت فجر که سبب تمایز
آن از سایر سنن میباشد:

صحیحین وارد شده است ،در اقامت و سفر مشروع
است .اما دیگر سنتهای 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 پیشتر گذشت.
سوم :کوتاه خواندن این دو رکعت؛ دلیل آن پیشتر بیان شد.

َان َر ُس ُ
ول اهلل ِ ُ ي َص ِّلي َر ْك َعت َِي
و دلیل آن :حدیث عایشه ل است که میگوید« :ك َ
يه َما بِ ُأمِّ ا ْل ُق ْر ِ
ف َحتَّى إين أقولَ :ه ْل َق َر َأ فِ ِ
ا ْل َف ْجرَِ ،ف ُيخَ ِّف ُ
رکعت
آن َأ ْم الَ؟» «رسول الله ج دو
ِ

سنتهاى وقت سپيدهدم

نخست :چنانکه پیشتر بیان شد و در

(سنت) صبح را چنان کوتاه میخواند با خود میگفتم :آیا در این دو رکعت ام القرآن

(سورهی فاتحه) را خوانده است یا نه؟» [بخاری ( )1171و 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 سجدهی
سریع است) .که در اینصورت مرتکب عملی شده که از آن نهی شده است.
َ
ُْ
سنت صبح ،بعد از سورهی فاتحه ﴿قل يَا أ ُّي َها
ْ چهارم :سنت است که در رکعت اول َ ِ
َ ُ َ
ون ﴾١و در رکعت دوم﴿ :قُ ْل ُه َو َّ ُ
الل أ َح ٌد ﴾١بخواند .و دلیل آن روایت مسلم از
الكف ِر
ُ ُ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ
ابوهریره میباشد .یا بعد از فاتحه در رکعت اول ﴿قولوا آمنا بِاللِ وما أن ِزل إِلنا وما أن ِزل
ُ
ُ
َ َْ َ ْ َ َ
ْ َ َ
وت ُم َ
وس َوع َ
وب َو ْالَ ْس َ
اق َو َي ْع ُق َ
ِيس َو َما أ َ
اط َو َما أ َ
وت
ب
ح
ِإَوس
ِيل
إِل إِبراهِيم ِإَوسماع
ِ
ِ
ِ
َّ ُّ َ ْ َ ّ ْ َ ُ َ ّ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ
انلبِيون مِن رب ِ ِهم ل نف ِرق بي أح ٍد مِنهم ونن ل مسل ِمون[ ﴾١٣٦البقرة ]136 :را بخواند.
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ُ َ َّ
َ َ َ َ
و در رکعت دوم﴿ :قُ ْل يَا أَ ْه َل الْك َ
اب ت َعال ْوا إِل ك َِم ٍة َس َوا ٍء بَيْ َن َنا َو َبيْ َنك ْم أل
ِت
ِ
َّ
َ ْ ً َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ ْ َ ً ْ ُ
الل َو َل ن ُ ْ َ
َن ْع ُب َد إ َّل َّ َ
اللِ فَإ ْن تَ َولَّواْ
ون
شك بِهِ شيئا ول يت ِ
ِ
خذ بعضنا بعضا أربابا مِن د ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ
فقولوا اشهدوا بِأنا مسل ِمون[ ﴾٦٤آل عمران ]64 :را بخواند .و دلیل آن روایت مسلم از ابن

عباس ب میباشد .و این از سنتهایی است که به صورتهای متنوع وارد شده است؛

بنابراین یکبار اینگونه و بار دیگر به گونهای دیگر عمل میکند.

سنتهاى وقت سپيدهدم

سنت صبح ،سنت میباشد.
پنجم :دراز کشیدن بر پهلوی راست بعد از ِ

َان النَّبِ ُّي ج إِ َذا َص َّلى َر ْك َعت َْي ا ْل َف ْجرِ ْ
اض َط َج َع
دلیل :حدیث عایشه ل است که« :ك َ
َع َلى ِش ِّق ِه ْالَ ْي َم ِن» «پیامبر ج وقتی دو رکعت فجر (سنت صبح) را میخواند ،بر پهلوی
راست دراز میکشید»[ .بخاری ( )1160و 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 میرود،
لذا برای حضور در مسجد سنتهایی میباشد:

 1زود رفتن به مسجد.
دلیل آن حدیث ابوهریره س است که میگوید:
ون َما فِي الت َّْه ِ
جيرِ
رسول الله ج فرمودندَ « :ل ْو َ ي ْع َل ُم َ
ال َْس َت َب ُقوا إِ َل ْي ِه» «اگر میدانستند در زود رفتن (به
نماز) چه (اجری) وجود دارد ،به سوی آن (از
یکدیگر) سبقت میگرفتند».

[بخاری ( )615و مسلم

( ])437تهجیر یعنی زود رفتن به نماز.

 2با وضو از خانه خارج شود تا اجر
گامهایش ثبت شود.
دلیل آن حدیث ابوهریره س است که میگوید:
الر ُج ِل فِي َج َما َع ٍة
رسول الل ه ج فرمودندَ :
«صالَ ُة َّ
ت َِزيدُ ع َلى صالَتِ ِه فِي بيتِ ِه ،وصالَتِ ِه فِي س ِ
وق ِه ،بِ ْض ًعا
َْ َ َ
َ
َ
ُ
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شـرين َد َر َجةًَ ،وذلِ َك َأ َّن َأ َحدَ ُه ْم إِ َذا ت ََو َّض َأ َف َأ ْح َس َن ا ْل ُو ُضو َء ُثم ََّ أتَى ا ْل َم ْس ِ
َو ِع
جدَ  ،ال ََ ين َْه ُز ُه إِالَّ
َ
الصالَةََ ،ف َل ْم َ يخْ ُط َخ ْط َو ًة إِالَّ ُرفِ َع َل ُه بِ َها َد َر َجةٌَ ،و ُح َّط َعنْ ُه بِ َها َخطِي َئةٌَ ،حتَّى
الصالَةُ ،ال َُ يرِيدُ إِالَّ َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جدَ َ ،فإِ َذا َد َخ َل ا ْل َم ْس ِ
َيدْ ُخ َل ا ْل َم ْس ِ
الصالَ ُة ه َي ت َْحبِ ُس ُه ،وا ْل َمالَئ َك ُة
جدَ ك َ
الصالَة َما كَانَت َّ
َان في َّ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ ار َح ْم ُه ،ال َّل ُهمَّ اغ ِْف ْر
 ،ي ُقو ُل َ
ُي َص ُّل َ
ون :ال َّل ُهم ْ
ون َع َلى َأ َحدك ُْم َما َدا َم في َم ْجلسه ا َّلذي َص َّلى فيه َ
ُب َع َل ْي ِهَ ،ما َل ْم ُ ي ْؤ ِذ فِ ِيهَ ،ما َل ْم ُ ي ْح ِد ْ
ث فِ ِيه» «نمازی که شخص با جماعت ادا
َل ُه ،ال ّل ُهمَّ  ت ْ
میکند بر نمازی که در خانه و یا بازار میخواند ،بیست و اندی درجه برتری دارد .بخاطر

اینکه اگر شخص ،خوب وضو بگیرد سپس ،به مسجد برود و هیچگونه انگیزه و هدفی جز
گناه از گناهانش ،کم میگردد تا اینکه وارد مسجد شود .پس از ورود به مسجد تا زمانی
که بخاطر نماز آنجا نشسته باشد ،فرشتگان برایش دعا میکنند و میگویند :خدایا! به او
رحم کن ،خدایا! او را بیامرز ،خدایا! توبهاش را بپذیر[ »..مسلم (])649

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

دلیل آن حدیث ابوهریره س است که رسول الله ج میفرماید« :إِ َذا َس ِم ْعت ُْم ْ ِ
ال َق َام َة
َفام ُشوا إِ َلى الص َ ِ
السكِين َِة َوا ْل َو َق ِ
ارَ ،و َل تُسـر ُعوا َف َما َأ ْد َر ْكت ُْم َف َص ُّلواَ ،و َما َفا َتك ُْم
َّلةَ ،و َع َل ْيك ُْم بِ َّ
ْ
ِ
َف َأت ُّموا» «وقتی اقامه را شنیدید به سوی نماز (آهسته) گام بردارید .و باید آرام و باوقار
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نماز نداشته باشد ،با هر گامی که بر میدارد ،یک درجه به درجاتش ،افزوده میشود و یک

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 ( )636و مسلم (])602

ی  /میگوید ... :السکینة یعنی آرامش در حرکات و اجتناب از بیهوده؛ و وقار در
نوو 
هیئت و رفتار همانند کنترل چشم و آهسته سخن گفتن و عدم توجه به این سو و آن سو .شرح
ً
نووی بر مسلم ( .)602باب استحباب إتیان الصالة بوقار ،وسکینة ،والنهی عن إتیانها سعیا.

 4وارد شدن به مسجد با پای راست و خارج شدن از آن با پای چپ.
ِ
ت ا ْل َم ْس ِ
جدَ َأ ْن َت ْبدَ َأ
دلیل آن حدیث 
السن َِّة إِ َذا َد َخ ْل َ
انس س است که میگوید«« :م َن ُّ
ت َأ ْن َت ْبدَ َأ بِرِ ْج ِل َ
بِرِ ْج ِل َ
ك ا ْل ُي ْس َرى» «سنت است وقتی وارد مسجد
ك ا ْل ُي ْمنَىَ ،وإِ َذا َخ َر ْج َ
شدی با پای راست وارد شوی و چون خارج شدی ،با پای چپت خارج شوی»[ .حاکم آنرا
روایت کرده و با شرط مسلم آنرا صحیح دانسته است (])338/1
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 5هنگام ورود و خروج از مسجد دعای موردنظر را بخواند.
ُ
از ابی ُح َمید یا ابی أسید ب روایت است که

میگوید :رسول الل ه ج فرمودند« :إِ َذا َدخَ َل َأ َحدُ ك ُْم
ِ
اب َر ْح َمتِ َكَ ،وإِ َذا
ا ْل َم ْس ِجدَ َ ،ف ْل َي ُق ِل :ال ّل ُهمَّ ا ْفت َْح لي َأ ْب َو َ
خَ َر َجَ ،ف ْل َي ُق ِل :ال ّل ُهمَّ  إِنِّي َأ ْس َأ ُل َك ِم ْن َف ْض ِل َك» «هرگاه
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یکی از شما وارد مسجد شد ،باید بگوید« :بار الها!

درهای رحمتت را به سویم بگشای» و چون خارج
َ
شد ،باید بگوید« :الهی! فضلت را خواهانم»»[ .مسلم (])713

رکعت تحیة المسجد.
 6خواندن دو
ِ
و این زمانی است که زودتر از اقامه نماز جماعت
در مسجد حاضر شود؛ در این صورت سنت است که
ننشیند تا اینکه دو رکعت نماز بخواند .و دلیل آن
روایت ابوقتاده س است که رسول خدا ج فرمودند:
«إِ َذا دخَ َل َأحدُ كُم ا ْلمس ِجدَ َف َل ِ
ى ي َص ِّل َي
َ
َ ْ َ ْ
 ي ْجل ْس َح َّت ُ
َ
َر ْك َع َت ْي ِن» «هرگاه یکی از شما وارد مسجد شد ،ننشیند
تا دو رکعت نماز بخواند»[ .بخاری( )1163و مسلم (])714

و اگر قبل از نماز فرضی چون نماز صبح و ظهر،
سنت قبلی وجود داشت ،خواندن این سنتها ،نماز تحیة المسجد را کفایت میکند .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.
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 7سنت است که مردان به سوی صف اول مبادرت ورزند؛ چرا که صف
صف آخر است.
اول،
بهترین صفها است .اما برای خانمها بهترین صفِ ،
ِ
«خير ص ُف ِ
وف الر َج ِ
شـرها
ال َأ َّو ُل َهاَ ،و َ
به دلیل حدیث ابوهریر ه س که پیامبر ج میفرمایدُ ُ ْ َ :
ِّ
اء ِ
وف النِّس ِ
آخرها ،و َخير ص ُف ِ
ِ
آخ ُر َهاَ ،و َ َ
صف مردان (صف) اول است و
ُ َ َ ُْ ُ
َ
شـرها أ َّو ُل َها» «بهترین ِ
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صف زنها ،آخرین صف (از صفوف زنان) و بدترین صف،
بدترین آن ،آخرین صف است .و بهترین ِ

صف اول (از صفوف زنان) است»[ .مسلم ( .])440بهترین آن یعنی صفی که بیشترین ثواب و فضیلت
ِ
را دارد .و بدترین آن یعنی صفی که کمترین 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
خانمها آخرین صف آنها میباشد .زیرا این حالت آنان را از چشم مردان بهتر محفوظ

اول است .زیرا در این حالت علت که نزدیک بودن به مردها میباشد ،منتفی است .زیرا
حکم بسته به وجود علت است .چه علت موجود باشد یا نباشد .و عموم احادیث وارده در
صف اول بیانگر این دیدگاه میباشد .از قبیل:
فضیلت ِ
ِ

ِ
ِ
الصفِّ 
َّاس َما في النِّدَ اء َو َّ
حدیث ابوهریره س که رسول الله ج میفرمایدَ « :ل ْو َ ي ْع َل ُم الن ُ
ون َما فِي الت َّْه ِجيرِ ال َْس َت َب ُقوا إِ َل ْي ِهَ ،و َل ْو
األَ َّولُ ،ثمَّ  َل ْم َ ي ِجدُ وا إِالَّ َأ ْن َ ي ْست َِه ُموا َع َل ْي ِه ال َْست ََه ُمواَ ،و َل ْو َ ي ْع َل ُم َ
ون ما فِي ا ْلعتَم ِة -أي ِ
الص ْبحِ  ،ألَت َْو ُه َما َو َل ْو َح ْب ًوا» «اگر مردم میدانستند در اذان
الع َش
اء  -و ُّ
َ
َ َ
َي ْع َل ُم َ َ
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میدارد .اما اگر میانشان مانعی همانند دیوار یا غیره وجود داشت ،یا همانند امروز که
ّ
برای خانمها محل مستقلی برای نماز در نظر گرفتهاند ،بهترین صف برای خانمها صف

صف اول چه (اجر و پاداشی) نهفته است ،سپس راهی جز قرعهکشی برای آن نمییافتند،
و ِ
(حتما) قرعهکشی میکردند .و اگر میدانستند در زود رفتن به (نماز) چه (پاداشی) نهفته

است ،به سوی آن سبقت میگرفتند .و اگر میدانستند در نماز عشاء و صبح چه (ثوابی) نهفته
است ،در آن دو حضور مییافتند حتی شده خزیده خزیده»[ .بخاری ( )615و مسلم (.])437

 8سنت است که مقتدی نزدیک به امام بایستد.
چنانکه پیشتر 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.
مسعود س است که میگوید :رسول الله ج فرمودند:

دلیل آن :حدیث عبدالله بن
خردمند شما ،به من نزدیک
«ل َي ِلنِي ِمنْك ُْم ُأو ُلو األَ ْحالَ ِم َوالن َُّهى» «باید که افراد عالم و
ِ
شوند»[ .ابوداود ( ،)674ترمذی ( .])228کلمهی َ
«لی ِل ِنی» یعنی به من نزدیک شوند .از این
بودن به امام از هر طرف که باشد ،مورد نظر است.
مطلب فهمیده میشود که نزدیک ِ
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سنتهایی در نماز

سهل انگاری در نامز را به مجاعت در مسجد خواندن ،باعث از دست دادن فضیلتهای زیادی میشود .حتی
قدمهایت به سمت مسجد ،باعث رفع درجاتت در نزد اهلل میشود و باعث حمو شدن گناهان میگردد.

نماز دارای سنتهای فراوانی است؛ از جمله آنچه در زیر بیان میداریم:

أ ستره (قرار دادن مانعی میان نمازگزار و عابر) و در این مورد سنت
است که:
( 1برای نماز) ُستره قرار داده شود.

ستره برای امام و کسی که به تنهایی نماز میخواند سنت استّ .اما سترهی امام برای

مقتدی هم کفایت میکند .لذا قرار دادن ستره سنت است.

مرفوع ابوسعید خدری س که در آن آمده است« :إِ َذا َص َّلى َأ َحدُ ك ُْم
حدیث
به دلیل
ِ
ِ
ٍ
شـيء َ ي ْست ُُر ُه ِم َن الن ِ
َّاس« »...هرگاه ،یکی از شما ،چیزی را بین خود و مردم ،ستره قرار
إِ َلى

داد[ .»...بخاری ( ،)509مسلم ( .])505احادیث در مورد سنت بودن ستره فراوانند .پیامبر ج
تختخواب ،دیوار ،تنهی درخت خرما ،چوب ،نیزه ،عصا ،سواری و غیره را ستره قرار دادند.
ِ
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ترس
ستره در ساختمان و محیط باز و در اقامت و سفر سنت است .فرقی ندارد که ِ
آن باشد که کسی بگذرد یا نه .چرا که احادیث میان ساختمان و محیط باز فرق قایل
نیست .و به این دلیل که رسول الله ج در حالت اقامت و سفر ستره قرار میدادند.
چنانکه در حدیث ابوجحیفه س آمده است[ .بخاری ( ،)501مسلم (.])503

 2نزدیک شدن به ستره سنت است.
و چون به ستره نزدیک شد ،سنت است که
میان ستره و سجدهگاهش به اندازهی عبور یک
به دلیل حدیث سهل بن سعد ساعدی س
َان َبي َن م َص َّلى رس ِ
ول ال ّل ِه ج َو َب ْي َن
َ ُ
که میگوید« :ك َ ْ ُ
ا ْل ِ
جدَ ِار َم َمر َّ
ُّ الش ِاة» «میان محل نماز رسول الله ج و دیوار ،به اندازهی عبور یک گوسفند

گاه رسول الله ج
(فاصله) بود»[ .بخاری ( )496و مسلم ( .])508منظور از محل نماز ،سجده ِ

میباشد .و در مسند امام احمد و سنن ابوداود آمده است که «فاصله میان نمازگزار و
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گوسفند فاصله باشد.

ستره سه ذراع میباشد»[ .احمد ( ،)6231ابوداود ()2024؛ آلبانی در صحیح ابوداود ( )263/6آنرا

صحیح میداند .اصل این روایت در بخاری ( )506آمده است] .و این زمانی است که چون شخص
بایستد میانشان این فاصله خواهد بود.
(پشت ستره) از جلوی نمازگزار سنت است.
 3عبور از
ِ

ابوسعید س که میگوید :رسول

به دلیل حدیث
ٍ
شـيء َ ي ْست ُُر ُه
الله ج فرمودند« :إِ َذا َص َّلى َأ َحدُ ك ُْم إِ َلى
ِم َن الن ِ
َّاسَ ،ف َأ َرا َد أحد َأ ْن َ ي ْجتَا َز َب ْي َن َ يدَ ْي ِهَ ،ف ْل َيدْ َف ْع فِي
ان» «هرگاه
ن َْحرِ ِهَ ،فإِ ْن َأ َبى َف ْل ُي َقاتِ ْل ُهَ ،فإِن ََّما ُه َو شـي َط ٌ

یکی از شما به سوی چیزی نماز گزارد که آنرا
سترهای میان خود و مردم قرار داده بود و در این
حالت کسی خواست از جلوی او عبور نماید ،باید
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مانع وی شود؛ و اگر بازنیامد با او درگیر شود چرا که او شیطان است»[ .مسلم (])505

سگ سیاه یا االغ بود ،بنا بر
 -اما اگر کسی که از جلوی نمازگزار عبور میکند زن یا ِ

قول صحیح باید مانع وی شود .چرا که این سه بر خالف چیزهای دیگر باعث قطع نماز
ابوذر س آمده است[ .مسلم ( .])510و این دیدگاه استاد ما ابن
میشوند .چنانکه در حدیث 
عثیمین میباشد.
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 4مسواک زدن هنگام هر نماز سنت است.
و این سومین حالتی است که به مسواک زدن
در آن تاکید شده است.
دلیل :حدیث ابوهریره س که رسول الله ج
فرمودند:
« َل ْو َل َأ ْن َأ ُشقَّ  َع َلى ُأ َّمتِي َأ ْو َع َلى الن ِ
َّاس َلَ َم ْرت ُُه ْم
بِالسو ِ
اك َم َع ك ُِّل َص َل ٍة» «اگر بر امتم یا بر مردم
ِّ َ
ً
دشوار نمیشد ،حتما دستور میدادم در هنگام هر
نماز مسواک بزنند».

ب هنگام بلند شدن ،موارد زیر سنت است:

 1رفع الیدین (بلند کردن دستها) هنگام تکبیر تحریمه.
به دلیل حدیث ابن عمر ب که چون
رسول الله ج نماز را آغاز میکرد دستانش را
تا برابر شانههایش باال میبرد و نیز به هنگام
تکبیر برای رکوع و هنگام برخاستن از رکوع
دستها را تا شانهها بلند مینمود و میفرمود:

سمع اهلل لمن حمده ربنا ولك الحمد .و در

سجده این کار را نمیکرد[ .بخاری( )735و مسلم

(.])390
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ابن هبیره  /میگوید( :علما) اتفاقنظر 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 میگیرد و مورد
اتفاق علماست ،بقیه رفع الیدینها مورد اختالف علما است.
در چهار مورد برای بلند نمودن دستها ّ
نص وارد شده است:

هنگام تکبیر تحریمه

هنگام رکوع

بلند شدن از رکوع

ثابت است:

ّ
هنگام برخاستن از تشهد اول

این مورد هم از روایت ابن عمر ب در بخاری ثابت است.
 2سنت است که در هنگام رفع الیدین انگشتان راست و کشیده باشد.
بنا بر حدیث ابوهریره س که میگویدَ :
َّل ِة َر َف َع َ يدَ ْي ِه
«أنَّ النَّبِ َّ
َان إِ َذا َقا َم إِ َلى الص َ
ي جك َ
َمــدًّ ا» «رسول الله ج هنگامی که برای نماز برمیخاست ،دستانش را میکشید»[ .احمد
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که این سه مورد چنانکه پیشتر گفتیم از حدیث ابن عمر ب در صحیحین

( ،)8875ابوداود ( ،)753ترمذی ( )240و آلبانی هم (در ابوداود  )341/3آنرا صحیح میداند].

ّ
 3سنت است ،دستها تا محل سنت ،بلند شود.
نصـوص وارده از پیامبـر ج در مـورد رفـع الیدیـن بـه دو گونـه آمده اسـت .از ابن
عمر ب در صحیحین تا برابر شـانهها وارد شـده اسـت[ .بخاری ( )735و مسـلم (.])390
برابـر نرمـی
و در مسـلم از حدیـث مالـک بـن حویـرث س بلنـد کـردن دسـتها تـا
ِ
ِ
گوشهـا آمـده اسـت[ .مسـلم ( .])391لـذا نمازگـزار متنـوع عمـل نمایـد .گاه اینگونـه و
گاه بـه گونـهی دیگر.
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دست راست را بر
 4برای نمازگزار سنت است که بعد از تکبیر تحریمه
ِ
دست چپ بگذارد.
اهل علم در این مورد اجماع دارند .چنانکه ابن هبیره  /نقل نموده است.
[اإلفصاح (.])124/1

 5سنت است که با دست راست دست چپ را بگیرد.
روش اول :دست راست را بر دست چپ نهد .بنا بر حدیث وائل بن حجر س
ت رس َ ِ
َان َقائِما فِي الص ِ
الةَ ،ق َ
بض بِـ َي ِمين ِ ِه َع َلى ِش َمالِ ِه»
َّ
ول اهَّلل ج إ َذا ك َ ً
«ر َأ ْي ُ َ ُ
که میگویدَ :
«پیامبر ج را دیدم که وقتی در نماز ایستاده بود ،با دست راستش دست چپش را
میگرفت»[ .ابوداود ( ،)755نسائی ( )888با تصحیح آلبانی .]/

روش دوم :اینکه دست راستش را بر ساعد دست چپ قرار دهد .به دلیل حدیث
الر ُج ُل ا ْل َيدَ ا ْل ُي ْمنَىَ ،ع َلى
سهل بن 
َّاس ُ ي ْؤ َم ُر َ
سعد س که میگوید« :ك َ
َان الن ُ
ون َأ ْن َ ي َض َع َّ
ِذر ِ
َّل ِة» «مردم امر میشدند که در نماز ،دست راست را بر ساعد
اع ِه ا ْل ُيسـرى فِي الص َ
َ

دست چپ قرار دهند»[ .بخاری ( ])740پس 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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دعای استقتاح با چندین لفظ وارد شده است .مستحب است هر بار لفظی خوانده
شود .از جمله:

َّ وبِ َح ْم ِد َكَ ،ت َب َار َك ْاس ُم َ
أ ُس ْب َحان َ
ك َو َت َعا َلى َجدُّ َكَ ،والَ إِل َه َغ ْي ُر َك «پاک و
َك ال َّل ُهم َ
منزهی ای معبود من و تو را میستایم؛ نامت مبارک است و مقامت واالست
و جز تو معبودی (برحق) نیست».

[احمد ( ،)1173ابوداود ( ،)776ترمذی (،)243

نسائی ( )900از حدیث ابوسعید خدری س اهل علم در مورد سند این حدیث اختالف نظر

سنتهاى وقت سپيدهدم

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

دارند اما با سندهای مختلفی وارد شده که باعث تقویت آن میشود .ابن حجر آنرا در نتائج
األفکار (َ )412/1ح َسن میداند].

ب ا ْل َح ْمدُ ل ّل ِه َح ْمد ًا كَثِير ًا َط ِّيبًا ُم َب َاركًا فِ ِيه «تمام ستایشها مخصوص الله [متعال]
ماالمال از برکت .در فضیلت این دعا رسول
است .ستایشی فراوان ،پاک و
ِ
الله ج فرمودند :دوازده فرشته را دیدم که در رساندن آن به (عالم) باال از هم

انس س.
سبقت میگرفتند»[ .مسلم ( ])600از حدیث 
ِ ِ
اي ك ََما َبا َعدْ َت َب ْي َن ا ْل َم ِ
شـرق َوا ْل َم ْغرِ ِ
ب ،ال َّل ُهمَّ  َن ِّقنِي
ج «ال َّل ُهمَّ  َباعدْ َب ْيني َو َب ْي َن َخ َط َاي َ
ِ ِ ِ
ِ
ا ينَ َّقى ال َّث ْو ُب األَ ْب َي ُض ِم َن الدَّ ن ِ
اي
َس ،ال َّل ُهمَّ اغْس ْلني م ْن َخ َط َاي َ
م ْن َخ َط َاي َ
اي ك ََم ُ
بِال َّث ْلجِ وا ْلم ِ
اء َوا ْل َب َر ِد» «بار الها! میان من و لغزشهایم فاصله بینداز چنانکه
َ َ

میان مشرق و مغرب فاصله انداختی .الهی! مرا از خطاهایم پاک نما چنانکه

لباس سفید را از چرک پاک مینمایی .ایمعبود! مرا از خطاهایم با برف و آب
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و تگرگ بشوی»[ .بخاری ( )744مسلم ( ])598از حدیث ابوهریره س.
ان ال ّل ِه ُبك َْر ًة َو َأ ِصيالً «الله بیش از حد
د ال ّل ُه َأ ْك َب ُر َكبِير ًاَ ،وا ْل َح ْمدُ ل ّل ِه كَثِير ًاَ ،و ُس ْب َح َ

بزرگ است .ستایش فراوان برای الله است و در صبح و شام الله [متعال] پاک
و ّ
منزه است» .رسول الله ج در فضیلت این دعا میفرماید« :از آن شگفتزده
شدم؛ درهای آسمان برایش گشوده شد»[ .مسلم ( )601از حدیث ابن عمر ب].

سنتهاى وقت سپيدهدم

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

ن متنوع و مطابق با سنت گفته شود و هربار
پناه جستن سنت است .و سنت است الفاظ آ 

یکی از آنها در نماز گفته شود:
أ أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :از شیطان رانده شده ،به اهلل پناه میجویم.
این همان الفاظی است که جمهور علما – رحمهمالله – آنرا برگزیدهاند.
َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َّ َ َّ
ْ
َ
ان
چراکه الله متعال میفرماید﴿ :فإِذا قرأت القرآن فاستعِذ بِاللِ مِن الشيط ِ
َّ
جي ِم[ ﴾٩٨النحل« ]98 :پس هنگامیکه قرآن میخوانی ،از (شر) شیطان
الر ِ
رانده شده به الله پناه ببر».

شنوای دانا از
ب أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم :پناه میبرم به الله
ِ
َّ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ ْ ٌ َ ْ ْ َّ
ان نزغ ف
اس َتعِذ بِاللِ
شیطان رانده شده و دلیل آنِ﴿ :إَوما ينغنك مِن الشيط ِ
إنَّ ُه ُه َو َّ
الس ِم ُ
يع الْ َعل ُ
ِيم[ ﴾٣٦فصلت« ]36 :و هرگاه وسوسه (باز دارنده) از سوی
ِ
ً
شیطان تو را بازگرداند ،پس به الله پناه ببر ،یقینا اوست که شنوای داناست».
 8بسم الله الرحمان الرحیم گفتن.
سنت است که بعد از اعوذ بالله ،بسم الله الرحمان الرحیم بگوید .به دلیل حدیث
ِ
الر ْح ِ
من
«ص َّل ْي ُ
نعیم بن مجمر س که میگویدَ :
ت َو َرا َء َأبِي ُه َر ْي َر َة س َف َق َر َأ :بِ ْس ِم اهلل َّ
ِ
«وا َّل ِذي َن ْفسـي بِي ِد ِه ،إِنِّي ألَ ْش َب ُهكُم َصال ًة بِرس ِ
ول
الرحيمُِ ،ث َّم َق َر َأ بِ ُأمِّ ال ُق ْرآن ،»...وفيهَ :
َ ُ
ْ
َ
َّ
َ
ّ
ِ
ْ
َّ
یم خواند و سپس
سر ابوهریره س نماز خواندم .پس ِب ْس ِم الل ِه َّالرح
من الر ِح ِ
اهلل ج» «پشت ِ
ِ
سورهی فاتحه را تالوت کرد .»...و در این حدیث آمده (که ابوهریره میگوید)« :سوگند
به ذاتی که جانم در دست اوست نماز من از همه بیشتر به نماز رسول الله شباهت دارد».
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[نسائی ( ،)906ابن خزیمه ( )251/1و آنرا صحیح میداند .دار قطنی میگوید :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 آنرا به مسیء الصالة
(صحابهای که نمازش را به درستی نمیخواند) ،آموزش نداد .بلکه او را به (خواندن)
َّ
حدیث متفق علیه ابوهریره آمده است[ .بخاری
سوره فاتحه رهنمون کرد .چنانکه در
ِ
( )757و مسلم (.])397

چون امام با صدای بلند سورهی فاتحه را خواند ،سنت است که وقتی امام آمین
گفت مقتدی به همراه وی آمین بگوید .و دلیل آن حدیث ابوهریره س است که میگوید:
ِ
ِ
رسول الله ج فرمودند« :إِ َذا َأ َّم َن ِ
ين ا ْل َمالَئِك َِة ،غ ُِف َر َل ُه
اإل َما ُم َف َأ ِّمنُوا ،فإِ َّن ُه َم ْن َوا َف َق ت َْأمينُ ُه ت َْأم َ
َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذ ْنبِ ِه» «وقتی امام آمین گفت ،آمین بگویید؛ چرا که هرکس آمینش با آمین
فرشتگان همراه شود ،گناهانی که پیشتر مرتکب شده آمرزیده میشود»[ .بخاری ()780
و مسلم (.])410

سنتهاى وقت سپيدهدم

 9آمین گفتن با امام.

 10قرائت سوره بعد از فاتحه.
بنا بر حدیث ابوقتاده و اتفاق تمام علما ،سنت است که در رکعت اول و دوم سوره
ِ
الر ْك َع َت ْي ِن ْالُو َل َي ْي ِن ِم ْن َص َل ِة ال ُّظ ْهرِ بِ َفاتِ َح ِة
تالوت شود .چرا که« :ك َ
ج ي ْق َر ُأ في َّ
َان النَّبِ ُّي َ
ِ َّ ِ ِ
ا ْلكِت ِ
َابَ ،و ُس َ ِ َ ُ ِ ُ َ
َ
اول نماز
ور َت ْين ُ يط ِّول في ْالولى َو ُيقصـر في الثان َية» «پیامبر ج در دو رکعت ِ
ظهر ،سورهی حمد را به همراه دو سوره میخواند؛ سورهای که در رکعت اول میخواند
طوالنیتر از سورهای بود که در رکعت دوم میخواند»[ .بخاری ( )759و مسلم (.])451

و در نماز جهری مقتدی سورهی بعد از فاتحه را نمیخواند؛ بلکه به تالوت امام گوش
میدهد.
رکعت اول
ابن قدامه  /میگوید :در سنت بودن قرائت سورهای بعد از فاتحه در دو
ِ

هر نماز ،اختالفی در میان اهل علم سراغ ندارم[ .المغنی (.])568/1
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ج سنتهایی در حین رکوع:

سنتهاى وقت سپيدهدم

 1سنت است دستها بر زانوها قرار گیرد .چنانکه دو زانو را بگیرد و
انگشتان باز باشد.
دلیل آن حدیث ابوحمید ساعدی س است که
ْت َأ ْح َف َظكُم لِ َص َل ِة رس ِ
میگویدَ :
ول اهلل ِ ج،
«أنَا ُكن ُ
َ ُ
ْ
َر َأ ْي ُت ُه إِ َذا َك َّب َر َج َع َل َ يدَ ْي ِه ِح َذا َء َمنْكِ َب ْي ِهَ ،وإِ َذا َرك ََع َأ ْمك ََن
ِ
ِ ِ
َّ هصـر َظ ْه َر ُه« »...من از همهی
َيدَ ْيه م ْن ُر ْك َب َت ْيهُ ،ثم َ
شما شیوهی نماز خواندن پیامبر ج را بهتر میدانم.
ایشان را دیدم وقتی تکبیر میگفت ،دستانش را تا
برابر شانههایش بلند میکرد؛ وقتی رکوع مینمود
دستها را محکم بر زانوها قرار میداد و کمرش را راست مینمود[ .»...بخاری ( ])828و
در حدیث ابومسعو د س آمده است« :و َفرج بين َأصابِعه ِمن ور ِ
اء ُر ْك َب َت ْي ِه« »...روی زانوها
َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
میان انگشتان را باز مینمود[ .»...احمد ()17081؛ ابوداود ()863؛ نسائی ( )1038با سند حسن.

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

 2سنت است که نمازگزار در رکوع کمرش را صاف (موازی) نماید.
به دلیل حدیث ُ
«وإِ َذا

ابوحمید
ساعدی س که َ
 يدَ ْي ِه ِم ْن ُر ْك َب َت ْي ِهُ ،ثمَّ  َهصـر َظ ْه َر ُه»...
َرك ََع َأ ْمك ََن َ
«وقتی رسول الله ج رکوع میکرد زانوها را با
کف دستهایش محکم میگرفت ،سپس کمرش
را هموار و صاف مینمود (کمرش را طوری خم
میکرد که سر و کمرش در راستای هم قرار
میگرفت)[ .»...بخاری ( .])828همچنین سنت
است که سر نمازگزار مساوی (با کمرش) باشد نه
باالتر و نه پایینتر .به دلیل حدیث عایشه ل در صحیح مسلم که در این حدیث روش
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َان إِ َذا ركَع َلم ي ْش ِ
خ ْص َر ْأ َس ُه َو َل ْم ُ ي َص ِّو ْب ُه،
رکوع پیامبر ج را توضیح داده و میگویدَ :
«وك َ َ َ ْ ُ
َولكِ ْن َب ْي َن ذلِ َ
ك» «وقتی رکوع مینمود سرش را باال نگه نمیداشت و پایین هم نمیآورد؛

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

و«ي ْش ِ
«و َل ْم ُ ي َص ِّو ْبهُ» با
خ ْص» با ضمهی یاء و
سکون شین ،یعنی بلند نمینمودَ .
ُ
ِ
ضمهی یاء و فتح صاد ،یعنی زیاد پایین نمیآورد.
ِ

به دلیل حدیث ابومسعود س که گذشت .و
ى يدَ ْي ِه َو َو َض َع
در آن آمده استُ « :ثم َ
َّ رك ََع َو َجا َف َ
َيدَ ْي ِه َع َلى ُر ْك َب َت ْي ِه َو َفـ َّـر َج َب ْي َن َأ َصابِ َع ُه ،...وقال:
ِ
ـصـ ِّلــي» «سپس
َه ـ َكـ َـذا َر َأ ْي ُ
ج يـ َ
ــــت َر ُس ْ
ــــو ُل اهلل ُ
رکــوع نمود و دستها را (پهلوها) دور نگه
داشت و دستها را بر زانوها قرار داد و میان

سنتهاى وقت سپيدهدم

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

انگشتان را باز نمود ...وی میگوید :پیامبر ج را
دیدم که اینگونه نماز میخواند»[ .احمد (،)17081
ابوداود ( ،)863نسائی (])1038

مجافاة یعنی دور نمودن .البته این مشروط به حالتی است که شخص کنار وی اذیت
نشود .چرا که شایسته نیست نمازگزار به سنتی عمل کند که باعث اذیت شدن دیگر
نمازگزاران شود.
نووی  /در مورد دور نگه داشتن دستها میگوید« :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 میکند»[ .المجموع (.])410/3

 4سنت 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:

َك ال َّلهمَّ ربنَا وبِحم ِد َك ،ال َّلهمَّ اغ ِْفر لِي» «پاک و ّ
أ
منزهی ای معبود (ای)
ُ
ْ
«س ْب َحان َ ُ َ َّ َ َ ْ
ُ
پروردگار ما! الهی! مرا بیامرز»[ .بخاری ( )794و مسلم ( )484از حدیث عایشه ل].

ب «سبوح ُقدُّ وس رب ا ْلمالَئِك َِة والــروحِ » «بسیار پاک و ّ
منزه است پروردگار
ُ ُّ ٌ
َ ُّ
ٌ َ ُّ َ

سنتهاى وقت سپيدهدم

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

ج
تَ ،خ َش َع َل َ
ْتَ ،و َل َ
تَ ،وبِ َ
«ال َّل ُهمَّ  َل َ
ك َس ْم ِعيَ ،و َبصـري،
ك َأ ْس َل ْم ُ
ك َآمن ُ
ك َر َك ْع ُ
َو ُمخِّ يَ ،و َع ْظ ِميَ ،و َع َصبِي» «بار الها برای تو رکوع نمودم ،به تو ایمان آوردم ،تسلیم

تو شدم (اسالم آوردم) .شنواییام ،بیناییام ،مغزم ،استخوانم و رگهای وجودم برای تو

کرنش مینماید»[ .مسلم ( )771از حدیث علی س].

د
كوت والكِبرِ ِ
وت والم َل ِ
«سبحان ِذي الجبر ِ
ياء َوال َع َظ َم ِة» «پاک است پروردگارى
َ
َ ْ
َ َ
َ َُ

که مالک قدرت ،فرمانروایى ،بزرگى و عظمت است».

[احمد ( ،)23411ابوداود

( ،)873نسائی ( )1050از حدیث عوف بن مالک س و آلبانی  /آنرا در (صحیح أبی داود
 )27/4صحیح میداند].

د

سنتهایی در بلند شدن از رکوع:

 1طوالنی کردن این رکن.
به دلیل حدیث ثابت بنانی از انس س که
ـت
میگوید« :إِ ِّنــي الَ آ ُلو َأ ْن ُأ َص ِّل َي بِك ُْم ك ََما َر َأ ْيـ ُ
رس َ ِ
َان َأن ٌَس َ ي ْصن َُع شـيئًا
ج ي َص ِّلي بِنَاَ ،ق َالَ :فك َ
َ ُ
ول اهلل ُ
ِ
الركُو ِع
الَ َأ َراك ُْم ت َْصنَ ُعو َن ُه ،ك َ
َان إِ َذا َر َف َع َر ْأ َس ُه م َن ُّ
ِ
َّى ي ُق َ
ول ا ْل َقائِ ُلَ :قدْ نَسـيَ ،وإِ َذا
ا ْنت ََص َ
ب َقائ ًماَ ،حت َ
ِ
ى ي ُق َ
الس ْجدَ ِة َمك َ
ول ا ْل َقائِ ُلَ :قدْ
َر َف َع َر ْأ َس ُه م َن َّ
َث َح َّت َ

نَسـي» «من از اینکه برای شما نمازی بخوانم چون

نماز رسول الله که همراه ما میخواند ،کوتاهی نمیکنم .راوی میگوید :انس عملی را
انجام میداد که نمیبینم شما آنرا انجامدهید .وقتی سرش را از رکوع بلند میکرد،
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راست میایستاد چنانکه مقتدی (با خود) میگفت( :گویا) فراموش کرده است (به سجده

سنتهايى كه زمانى مشخص دارند
برود) .و وقتی سرش را از سجده بلند میکرد چنان درنگ میکرد که گمان میرفت
فراموش کرده است»[ .بخاری ( )821و مسلم (.])472

 2تنوع در الفاظ ّ
(ربنا ولک الحمد):
ِ

أ
َ َ ْ
َّ
آن توست».
«الل ُهم ََّ ر َّبنَا َولك ال َح ْمدُ » «بار الها ای پروردگار ما! تمام ستایشها از ِ
[بخاری ( )795از حدیث ابوهریره س].

ب
َّ ر َّبنَا َل َ
ح ْمدُ »[ .بخاری ()796؛ مسلم ( )404از حدیث ابوهریره س].
ك ا ْل َ
«ال َّل ُهم َ
د

«ر َّبنَا َل َ
ح ْمدُ »[ .بخاری ( )722از حدیث ابوهریره س].
ك ا ْل َ
َ

بنابراین هر بار یکی از این صیغهها را بخواند.

 3سنت 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:
ٍ
ك ا ْلحمدُ ِ ،م ْلء السماو ِ
أ
ات َواألَ ْر ِ
شـيء َب ْعدُ َ ،أ ْه ُل
ْت ِم ْن
ضَ ،و ِم ْل ُء َما ِشئ َ
ُ َّ َ َ
«ر َّبنَا َل َ َ ْ
َ
ِ
ِ
ُّ ما َق َال ا ْل َع ْبدُ َ ،و ُك ُّلنَا َل َ
ت،
ك َع ْبدٌ  ،ال َّل ُهمَّ  الَ َمانِ َع لِ َما َأ ْع َط ْي َ
ال َّثنَاء َوا ْل َم ْجدَ ،أ َحق َ
ت ،والَ ي ْن َفع َذا ا ْلجد ِ
ِ ِ
ِّ من َ
ْك ا ْل َجدُّ » «(ای) پروردگار ما! (همه
َ
َوالَ ُم ْعط َي ل َما َم َن ْع َ َ َ ُ
انواع) ستایش برای توست؛ به ُپری آسمانها و زمین؛ و به ُپری هر چیزی تو
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ج
«ر َّبنَا َو َل َ
ك ا ْل َح ْمدُ »[ .بخاری ( )799و مسلم ( )411از حدیث عایشه ل].
َ

بخواهی؛ (ای) سزاوار ستایش و شکوه ،شایستهتری از آنچه بنده میگوید؛
همهی ما بنده توایم؛ 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 ( ،)477این روایت را مسلم از ابوسعید س
روایت نموده است]

مخصوص اللهـ
«مجموع ستایش،
ب «ا ْل َح ْمدُ ل ّل ِه َح ْمدً ا كَثِ ًيرا َط ِّي ًبا ُم َب َاركًا فِ ِيه»
ِ
ِ
است؛ ستایش فراوان ،پاک و لبریز از برکت» .پیامبر ج در مورد این لفظ
ًا ي ْبت َِد ُرون ََهاَ ،أيُّ ُه ْم َ ي ْر َف ُع َها» «دوازده فرشته
میگویدَ « :ل َقدْ َر َأ ْي ُ
ت ا ْثن َْي َعشـر َم َلك َ

65

سنتهايى كه زمانى مشخص دارند
را دیدم که در رساندن آن به (عالم) باال از هم سبقت میگرفتند»[ .مسلم ()600
و بخاری (.])799

ج «ال َّلهمَّ  َطهرنِي بِال َّث ْلجِ وا ْلبر ِد وا ْلم ِ
اء ا ْل َب ِ
الذن ِ
ار ِد ،ال َّل ُهمَّ  َط ِّه ْرنِي ِم َن ُّ
ُوب َوا ْلخَ َط َايا
ُ
َ ََ َ َ
ِّ ْ
ا ي َن َّقى ال َّث ْو ُب األَ ْب َي ُض ِم َن ا ْل َو َسخِ » «بار الها! مرا با برف و تگرگ و آب سرد
ك ََم ُ
پاک گردان .الهی! مرا از گناهان و لغزشهایم پاک نما چنانکه لباس سفید از
چرک و پلیدی پاک و درخشان میشود»[ .مسلم (.])476

سنتهاى وقت سپيدهدم

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

هـ سنتهایی در سجده:
 1برای سجدهگزار سنت است که دو بازویش را از پهلویش دور نگه دارد و
َ
شکمش را از رانش.
به دلیل حدیث عبدالله بن ُبحینه س
«أن رس َ ِ
َان إِ َذا َص َّلى َف َّر َج َب ْي َن
ول اهلل ج ك َ
کهُ َ َّ َ :
ِ
َّى ي ْبدُ َو َب َي ُ
اض إِ ْب َط ْي ِه» «وقتی رسول
َيدَ ْيهَ ،حت َ
الله ج نماز میخواند ،میان دستانش (زیر

سفیدی زیر دو بغل
بغل) باز بود تا آنجا که
ِ

ایشان نمایان میشد»[ .بخاری ( )390و مسلم

َان النَّبِ ُّي ج إِ َذا َس َجدَ َ ،ل ْو َشا َء ْت َب ْه َمةٌَ ،أ ْن
(])495؛ وحدیث میمونة ل که میگوید« :ك َ
ت َُمرَّ  َب ْي َن َ يدَ ْي ِه َل َم َّر ْت» «پیامبر ج وقتی سجده میکرد( ،چنان دستهایش را از هم باز
میکرد که) اگر برهای میخواست میتوانست از بین دستهایش عبور کند».

[مسلم

( ،])496و این روایت بیانگر مبالغه در بازکردن دستها میباشد .لذا سنت است نمازگزار
دستانش را به اندازهای باز نماید که مزاحم اطرافیان نشود .چنانکه پیشتر در بحث دور
نمودن دستها از پهلوها در رکوع بیان شد.
همچنین سنت این است که نمازگزار در سجده رانهایش را از هم دور نموده و آنها
را جمع نکند و شکمش را بر رانهایش نگذارد .بلکه ران را از شکم دور نگه دارد .به دلیل
66

سنتهايى كه زمانى مشخص دارند
مید س در توصیف نماز رسول الله ج که میگوید« :وإِ َذا سجد َفرج بين َف ِ
خ َذ ْي ِه
حدیث ابی ُح 
َّ َ َ ْ َ
َ
ِ
َغير ح ِام ٍل ب ْط َنه ع َلى شـيء ِمن َف ِ
خ َذ ْي ِه» «وقتی سجده مینمود ،رانهایش را از هم دور نگه
ْ
َ ُ َ
َْ َ

میداشت و شکم را بر هیچ قسمتی از رانش نمیگذاشت»[ .ابوداود ( .])735و چنانکه

شوکانی و دیگران نقل میکنند ،این عمل به اجماع علما سنت است.
شوکانی  /میگوید :این حدیث به مشروعیت ایجاد فاصله میان رانها و باال نگه داشتن
شکم از آنها در سجده داللت دارد ،و در این زمینه اختالفی نیست[ .نیل األوطار (])257/2

ساعدی س که

به دلیل حدیث ابوحمید

هلل ج،
میگوید« :أنا أحفظكم لصالة رسول ا 
ِ
غير ُمف َترِ ٍ
ش وال
وفيه« :فإذا َسجدَ
َ
وضع يدَ يه َ
ِ
ِ
طراف أصاب ِع رج َل ِيه
قابضهما ،واستق َب َل َبأ
ِ
القبلةَ» «من از همهی شما شیوهی نماز

خواندن پیامب ر ج را بهتر میدانم .و در آن

سنتهاى وقت سپيدهدم

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

آمده است :چون سجده میکرد دستهایش
را طوری روی زمین میگذاشت که ساعدهایش نه به زمین فرش میشد و نه به بدنش
میچسبید و انگشتان پاهایش را به طرف قبله مینمود»[ .بخاری (.])828

 اما ّسنت است که انگشتان دو دست در اثنای سجده به هم چسبیده و به سوی قبله

باشد .چرا که از ابن عمر س در مؤطای امام مالک چنین روایت شده است .همچنین در
َّ
مصنف ابن ابی شیبه ( )236/1از حفص بن عاص م س روایت است که :سنت است که در
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
مینمود ،انگشتانش را به هم میچسباند .هیثمی در (مجمع الزوائد  )135/2آنرا حسن
میداند.
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 3سنت است اذکار وارده در سجده را بخواند.
سنت است در سجده عالوه بر (سبحان ر ِّبی األعلی) اذکار دیگری را که در این زمینه

وارد شده بخواند .از جمله:

َك ال َّلهمَّ ربنَا وبِحم ِد َك ،ال َّلهمَّ اغ ِْفر لِي» «پاک و ّ
أ
منزهی ای معبود (ای)
ُ
ْ
«س ْب َحان َ ُ َ َّ َ َ ْ
ُ
پروردگار ما! ستایش تو را میگویم ،الهی! مرا بیامرز».

[بخاری ( )794و مسلم

سنتهاى وقت سپيدهدم

( )484از حدیث عایشه ل].

ب «سبوح ُقدُّ وس رب ا ْلمالَئِك َِة والــروحِ » «بسیار پاک و ّ
منزه است پروردگار
ُ ُّ ٌ
َ ُّ
ٌ َ ُّ َ
فرشتگان و جبرئیل»[ .مسلم ( )487از حدیث عایشه ل].

ج «ال َّل ُهمَّ  َل َك َس َجدْ ُتَ ،وبِ َك َآمن ُْتَ ،و َل َك َأ ْس َل ْم ُتَ ،س َجدَ َو ْج ِهي لِ َّل ِذي خَ َل َق ُه َو َص َّو َر ُه،
ِِ
ين» «بار الها برای تو سجده نمودم،
َّ س ْم َع ُه َو َبصـر ُهَ ،ت َب َار َك اهلل َأ ْح َس ُن ا ْلخَ الق َ
َو َشق َ
به تو ایمان آوردم ،تسلیم تو شدم (اسالم آوردم) .چهرهام برای ذاتی سجده کرد

که آنرا آفرید و تصویر بخشید و برای آن گوش و چشم قرار داد .چه مبارک است
خداوندی که بهترین آفرینندگان است»[ .مسلم ( )771از حدیث علی س].

د «ال َّلهمَّ اغ ِْفر لِي َذ ْنبِي ُك َّله ِد َّقه و ِج َّله ،و َأو َله و ِ
آخ َر ُهَ ،و َعالَنِ َي َت ُه َوسـر ُه» «بار الها!
ُ
ُ ُ َ ُ َ َّ ُ َ
ْ
تمام گناهانم ،کوچک و بزرگ ،اولین و آخرین آنها و آشکار و پنهانش را بیامرز».
[مسلم ( )483از حدیث ابوهریره س].

هـ «ال َّل ُهم ََّ أ ُعو ُذ بِرِ َض َ
ك ِمن َ
كَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
ك ِم ْن ُع ُقو َبتِ َ
كَ ،وبِ ُم َعا َفاتِ َ
اك ِم ْن َسخَ طِ َ
ْك ،الَ
ت َع َلى َن ْف ِس َ
ُأ ْحصـي َثنَا ًء َع َل ْي َ
ك» «الهی! از خشمت به رضایت،
ْت ك ََما َأ ْثنَ ْي َ
كَ ،أن َ
از مجازاتت به عفو و بخششات ،پناه میبرم .از (عذاب) تو به تو پناه میجویم.

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 یکبار (سبحان ر ِّبی العظیم) واجب است
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و بیشتر از یکبار سنت میباشد .و همچنین در سجده یکبار گفتن (سبحان ر ِّبی األعلی)
ِ
واجب و بار دوم و سوم سنت است.
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 4سنت است که در رکوع و سجده زیاد دعا شود.
س ب در صحیح
به دلیل حدیث ابن عبا 
مسلم« :و َأما السجود َفاجت َِهدُ وا فِي الدُّ ع ِ
اءَ ،ف َق ِم ٌن،
َ
َ َّ ُّ ُ ُ ْ
اب َلك ُْم» «اما در سجده در دعا کردن
َأ ْن ُ ي ْست ََج َ

بکوشید ،که این لحظه شایستهی اجابت دعاست».
[مسلم (.])479

 1سنت این است که پای چپش را پهن
نموده و بر آن بنشیند و پای راست را
نصب نماید.
مرفوع ابوحمید ساعدی س
حدیث
به دلیل
ِ
ِ
ِِ
ِ
ب ا ْل ُي ْمنَى»
الر ْك َع َت ْي ِن َج َل َس َع َلى ِر ْجله ا ْل ُيسـرى َون ََص َ
که در آن آمده استَ « :فإِ َذا َج َل َس في َّ

سنتهاى وقت سپيدهدم

و سنت است که میان دو سجده
بنشیند:

«وقتی در پایان دو رکعت مینشست بر پای چپش نشسته و پای راستش را نصب

مینمود»[ .بخاری (.])828

 2طوالنی نمودن این رکن.
بنا بر حدیث ثابت ُبنانی که پیشتر بیان شد.
 3سنت است که قبل از برخاستن برای رکعتهای دوم یا چهارم ،مقداری
کوتاه بنشیند.
ذکر معینی وجود ندارد.
به این عمل (جلسهی استراحت) میگویند و در آن ِ

ثبوت آن در سه حدیث ذکر شده است .از جمله:
حدیث مالک بن حویرث س کهَ :
َان فِي ِو ْترٍ ِم ْن َص َلتِ ِه،
ج ي َص ِّلي َفإِ َذا ك َ
«أ َّن ُه َر َأى النَّبِ َّي ُ
َلم ينْه ْض ح َّتى يست َِوي َق ِ
اعدً ا» «رسول الله ج را دیده چنین نماز میخواند :وقتی در
ْ َ َ
َ َْ َ
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فرد نمازش (1و )3بود ،تا درست نمینشست ،بلند نمیشد»[ .بخاری (،])823
رکعتهای ِ

«ص ُّلوا
و همین مالک بن حویرث است که این فرمودهی رسول الله ج را روایت میکندَ :
ِ
ص ِّل ْي» «چنان نماز بخوانید که میبینید نماز میخوانم»[ .بخاری (.])6313
ك ََما َر َأ ْيت ُُم ْون ْي ُأ َ

سنتهاى وقت سپيدهدم

در سنت بودن (جلسهی استراحت) اختالف نظر وجود دارد .اما قول صحیح این است
ً
ً
بودن آنرا ترجیح
سنت
مطلقا
که
کسانی
س.

ک
مال
حدیث
بر
بنا
است.
سنت
مطلقا
که
ِ
میدهند نووی ،شوکانی ،ابن باز و آلبانی و انجمن دائمی پژوهشهای علمی و فتوا [رحمهم
ِ
الله] هستند .فتاوی و مقاالت متنوعة ( )99/11و فتاوی اللجنة الدائمة (.)446-445/6
نووی  /میگوید« :این فتوای درستی است که در مورد آن احادیث صحیح ،ثابت
شده است»[ .المجموع (.])441/3

ز از سنتهای تشهد:
 1سنت است نمازگزار در تشهد پای چپش را فرش نماید و پای راست را
نصب کند.
این روش را نمازگزار بعد از اینکه رکوع ،سجود،
قیام و نشستن رکعت دوم را به جای آورد ،انجام
میدهد .خواه در نماز چهار رکعتی باشد یا سه رکعتی
و یا دو رکعتی .در هر دو رکعت در تشهد به همین
روش عمل میکند .به دلیل حدیث مرفوع ُ
ابوحمید
ِ
ِ
ِ
ساعدی س که در آن آمده استَ « :فإ َذا َج َل َس في
ِِ
ب  ا ْل ُي ْمنَى»
الر ْك َع َت ْي ِن َج َل َس َع َلى ِر ْجله ا ْل ُيسـرى َون ََص َ
َّ
«چون در (پایان) دو رکعت مینشست ،بر پای چپ

نشسته و پای راست را نصب مینمود»[ .بخاری ( ])828و دلیل دیگر حدیث عایشه ل
ِ
ول فِي كُلِّ ر ْكع َتي ِن الت ِ
َان َ ي ُق ُ
َان َ ي ُ
ب ِر ْج َل ُه
َّح َّيةََ ،وك َ
«وك َ
فرش ِر ْج َل ُه ا ْل ُيسـرى َو َينْص ُ
است کهَ :
َ َ ْ

ا ْل ُي ْمنَى» «در هر دو رکعت ،التحیات میخواند و پای چپش را فرش کرده و پای راستش را

نصب مینمود»[ .مسلم (.])498
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 اما بیان صفت تشهد در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی ،خواهد آمد. 2سنت است در تشهد ،دستها را به صورتهای متنوعی که در حدیث
وارد شده بگذارد.
گذاشتن دستها در حالت تشهد به دو گونه است:
نخست:

این که هر دو دست را بر زانوها بگذارد چنانکه با دست چپ
زانوی چپ را بگیرد .اما با دست راست (انگشت سبابه)
اشاره کند .چنانکه بیان آن خواهد آمد .لیکن دست چپ
تا پایان نماز باز است.
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روش دوم:

هر دو (کف) دست را بر رانها بگذارد.

ِ
الصال َِة،
به دلیل حدیث ابن عمر س که میگوید« :ك َ
َان -أي النَّبي ج -إِ َذا َج َل َس في َّ
و َضع َك َّفه ا ْليمنَى ع َلى َف ِ
خ ِذ ِه ا ْل ُي ْمنَىَ ،و َق َب َض َأ َصابِ َع ُه ُك َّل َهاَ ،و َأ َش َار بِإِ ْص َب ِع ِه ا َّلتِي ت َِلي ِ
اإل ْب َها َم،
َ َ ُ ُْ َ
ِ
ِ
ِ
َو َو َض َع َك َّف ُه ا ْل ُيسـرى َع َلى َفخذه  ا ْل ُيسـرى» «زمانی که رسول الله ج در نماز مینشست ،کف
دست راست را بر ران راستش قرار میداد و تمام انگشتان را جمع میکرد و با انگشت سبابه

اشاره مینمود .و کف دست چپ را بر ران چپش مینهاد»[ .مسلم ( ])580و در روایتی آمده
ِ
«و ُي ْلق ُم َك َّف ُه ا ْل ُيسـرى ُر ْك َب َت ُه» «و با دست چپ زانوی چپ را میگرفت»[ .مسلم (.])579
استَ :
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کیفیت قرار دادن انگشتان در تشهد بر اساس حالتهایی
 3سنت است
ِ
که در سنت وارد شده متنوع باشد.
انگشتان در تشهد به دو حالت قرار میگیرند:
اینکه تمام انگشتان دست راست را جمع نماید (مشت

سنتهاى وقت سپيدهدم

اول:

کند) ،و با انگشت سبابه اشاره نماید .و دست چپ (بر ران)
ً
پهن باشد ..به دلیل حدیث ابن عمر س که قبال بیان شد:
«َ ...ق َب َ
ار بِإِ ْص َب ِع ِه ا َّلتِي َت ِلي ا ِ
إل ْب َها َم»...
ض َأ َصابِ َع ُه ُك َّل َهاَ ،و َأ َش َ
 ...تمام انگشتان را جمع میکرد و با انگشت نزدیک ابهام
(سبابه) اشاره میکرد[ . ...مسلم (.])580

روش دوم:

دو انگشت کوچک (خنصر و بنصر) را جمع کند و انگشت
وسط و ابهام را حلقه کرده و با سبابه اشاره نماید .ولی
دست چپ (بر ران) پهن باشد.

َان -أي النَّبي ج -إِ َذا َق َعدَ فِي الت ََّش ِّه ِد
به دلیل حدیث ابن عمر ب که گذشت« :ك َ
َو َض َع َ يدَ ُه ا ْل ُيسـرى َع َلى ُر ْك َبتِ ِه ا ْل ُيسـرىَ ،و َو َض َع َ يدَ ُه ا ْل ُي ْمنَى َع َلى ُر ْك َبتِ ِه ا ْل ُي ْمنَىَ ،و َع َقدَ َثالَ َث ًة
الس َّبا َب ِة» «وقتی (پیامبر ج) در تشهد مینشست ،دست چپش را بر
َو َخ ْم َ
سـينَ ،و َأ َش َار بِ َّ
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زانوی چپ مینهاد و دست راستش را بر زانوی راست قرار میداد و دو انگشت کوچک و
وسط را جمع کرده و انگشت ابهام را بر وسطی مینهاد و با سبابه اشاره میکرد»[ .مسلم
(.])850

 4سنت 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:

سالم بر تو باد ای رسول الله (ج)! و (نیز) رحمت و برکات الله .سالم بر ما و

بر بندگان صالح الله .گواهی میدهم که معبود (برحقی) جز الله وجود ندارد
و گواهی میدهم که محمد بنده و فرستادهی اوست»[ .بخاری ( )1202و مسلم
( )402از حدیث ابن مسعود س].

ات ال َّطيب ُ ِ ِ
ب «الت ِ
السالَ ُم َع َل ْي َ
ك َأ ُّي َها النَّبِ ُّي»...
الص َل َو ُ
ات ا ْل ُم َب َارك ُ
َّح َّي ُ
ِّ َ
َاتَّ ،
ات ل َّلهَّ ،
«سالمهای مبارک ،درودها و پاکیها از ِآن الله ـ است .سالم بر تو باد ای
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ك َأيها النَّبِي ورحم ُة اهَّلل ِ
َّحي ُ ِ ِ
ِ
اتَ ،وال َّط ِّي َب ُ
الص َل َو ُ
ات ،الس ََّل ُم َع َل ْي َ ُّ َ
ات ل َّلهَ ،و َّ
ُّ َ َ ْ َ
أ «الت َّ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ينَ ،أ ْش َهدُ َأ ْن َ ل إِ َل َه إِلَّ اهَّللَُ ،و َأ ْش َهدُ
الصالح َ
َو َب َركَا ُت ُه ،الس ََّل ُم َع َل ْينَا َو َع َلى ع َباد اهَّلل َّ
َّ م َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه» «سالمها ،درودها و پاکیها مخصوص الله ـ است.
َأن ُ

پیامبر ج![ .»...مسلم ( )403از حدیث ابن عباس ب] و در ادامه مانند تشهد قبل را

ذکر میکند.
ج «ال َّت ِ
السالَ ُم َع َل ْي َ
ك ُّأي َها النَّبِ ُّي[ »...مسلم ( )404از حدیث
الص َل َو ُ
ات ال َّط ِّي َب ُ
ح َّي ُ
ات َّ
ات هللَّ ،
ابوموسی س] .و در ادامه همچون تشهد قبل را ذکر میکند.
 5سنت است که در تشهد آخر نمازهای سه و چهار رکعتی ،به حالت ّ
تورک
ِ
بنشیند.
سمت
یعنی در نمازهای سه یا چهار رکعتی ،باسن خود را بر زمین نهد و بر نشیمنگاه
ِ
چپ بنشیند .تورک هم به چندین روش آمده است پس مستحب است که متنوع عمل نماید،
از روشهای ثابت شده:
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أ اینکه پای چپش را پهن کرده و (انگشتان)
آنرا از زیر ساق پای راست بیرون نموده

و پای راست را نصب نماید .و باسنش را
بر زمین بگذارد .این روش را بخاری /
ساعدی س

در حدیث ( )828از ابوحمید
روایت میکند.
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ب هر دو پا را فرش کرده و هر دو را از سمت
راست (بدنش) بیرون نماید و باسنش را
بر زمین بنهد.
این روش را ابوداود در حدیث ( )731روایت
کرده و ابن حبان ( ،)1867بیهقی در ()128/2
از ُ
ساعدی س روایت نمودهاند .آلبانی هم آنرا صحیح میداند .رحمهم الله

ابوحمید
ً
جمیعا .باید توجه داشت که بنا بر قول صحیح در تمام تشهدهای آخر تورک ثابت نیست.
آخر نمازهای سه و چهار رکعتی ثابت است نه در تشهد نمازهای دو
بلکه فقط در تشهد ِ
رکعتی.

 6سنت است نمازگزار صیغهها و الفاظ درود بر رسول الله ج را به صورت
متنوع بخواند.
درود بر رسول الله ج با چندین صیغهی مختلف وارد شده است .بنابراین سنت
است که به صورت متنوع ادا گردد .از جمله صیغههایی که وارد شده:
ِ
اهيمَ ،و َع َلى ِ
َّ ص ِّل َع َلى م َحم ٍدَ ،و َع َلى ِ
آل
آل ُم َح َّم ٍد ،ك ََما َص َّل ْي َ
أ «ال َّل ُهم َ
ت َع َلى إِ ْب َر َ
ُ َّ
ِ
ار ْك َع َلى م َحم ٍدَ ،و َع َلى ِ
َّك َح ِميدٌ َم ِجيدٌ  ،ال َّل ُهمَّ  َب ِ
يم إِن َ
ْت
آل ُم َح َّم ٍد ،ك ََما َب َارك َ
ُ َّ
إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
محمد و آل ّ
َّك َح ِميدٌ م ِجيدٌ » «بار الها! بر ّ
ِ
يم إِن َ
محمد
َ
يمَ ،و َع َلى آل إِ ْب َراه َ
َع َلى إِ ْب َراه َ

رحمت فرست؛ همانگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم رحمت نازل کردهاى،
محمد و آل ّ
همانا تو ستوده و بزرگواری ،الهی! خیر و برکت بر ّ
محمد فرست
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همانگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم فرستادهاى .همانا تو ستوده و بزرگواری».

[بخاری ( )3370از حدیث کعب بن ُعجره س]

ِ
ب
ِ
َّ صلِّ  َع َلى م َحم ٍد َو َع َلى ِ
يمَ ،و َب ِ
ار ْك
آل ُم َح َّمد ك ََما َص َّل ْي َ
«ال َّل ُهم َ
ت َع َلى آل إِ ْب َراه َ
ُ َّ
ِ
اه ِ
ِ
ِ
َع َلى م َحم ٍد َو َع َلى ِ
ين ،إِن َ
َّك
آل ُم َح َّم ٍد ك ََما َب َارك َ
يم ،في ا ْل َعا َلم َ
ْت َع َلى آل إِ ْب َر َ
ُ َّ
َح ِميدٌ َم ِ
جيدٌ »[ .مسلم ( )405از حدیث ابو مسعود س].

ِ
ِ
ين :در جهانیان.
في ا ْل َعا َلم َ

 7سنت است که نمازگزار قبل از سالم دادن و خارج شدن از نماز ،از چهار
چیز پناه جوید.
این دیدگاه جمهور علما [رحمهم الله] میباشد .به دلیل حدیث ابوهریر ه س که
پیامب ر ج فرمود« :إِ َذا َفر َغ َأحدُ كُم ِمن الت ََّشه ِد ِ
اآلخرَِ ،ف ْل َي َت َع َّو ْذ بِال ّل ِه ِم ْن َأ ْر َبعٍِ :م ْن َع َذ ِ
اب َج َهنَّ َم،
ِّ
َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َو ِم ْن َع َذ ِ
اب ا ْل َق ْبرَِ ،و ِم ْن فِ ْتن َِة ا ْل َم ْح َيا َوا ْل َم َمات ،م ْن شـر ا ْل َمسـيحِ الدَّ َّجال» «هرگاه یکی از شما
از تشهد آخر فارغ شد ،از چهار چیز به اللهـ پناه جوید :از عذاب جهنم ،از عذاب قبر ،از ّ
شر
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ِ
ج
ِ
َّ صلِّ  َعلى ُم َح َّم ٍد َو َع َلى َأز َْو ِ
يم،
اج ِه َو ُذرِّيَّتِ ِه ،ك ََما َص َّل ْي َ
«ال َّل ُهم َ
ت َع َلى آل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ار ْك َع َلى ُم َح َّم ٍد َو َع َلى َأز َْو ِ
َو َب ِ
يم ،إِن َ
َّك
اج ِه َو ُذرِّيَّتِ ِه ،ك ََما َب َارك َ
ْت َع َلى آل إِ ْب َراه َ
جيدٌ »[ .بخاری ( ،)3369مسلم ( )407از حدیث ُ
َح ِميدٌ َم ِ
ابوحمید ساعدی س].
َأز َْو ِ
اج ِه َو ُذرِّيَّتِ ِه :همسران و نسلش.

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

دعاهای دیگری هم در سنت وارد است .و سنت است نمازگزار قبل از سالم ،به
صورت متنوع از آنها بهره برد .از جمله:
ك من ْ
أ «ال َّل ُهمَّ إنِّي َأ ُعو ُذ بِ َ
المأ َث ِم والمغ َْرمِ» «الهی از گناه و بدهکاری به تو پناه
میبرم»[ .بخاری ( ،)832مسلم (.])589
ب
ك ِم َن الن ِ
الجنَّ َة َو َأ َع ْو َذ بِ َ
«ال َّل ُهمَّ إنِّي َأ ْس َأ ُل َ
َّار» «الهی! از تو بهشت را خواهانم
ك َ
و از آتش به تو پناه میجویم».

[ابوداود ( )792و آلبانی در صحیح ابوداود ()377/3

سندش را صحیح میداند].
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ج
ُوب إِ َ
ت َن ْفسـي ُظ ْل ًما كَثِ ًيرا َو َل َ يغ ِْف ُر ُّ
ْتَ ،فاغ ِْف ْر لِي َمغ ِْف َر ًة
لَّ أن َ
«ال َّل ُهمَّ إِنِّي َظ َل ْم ُ
الذن َ
ْت ا ْل َغ ُفور ِ
يم» «بار الها! من به خویشتن ستم
ِم ْن ِعن ِْد َك َو ْار َح ْمنِي ،إِنَّك َأن َ
الرح ُ
ُ َّ

فراوانی نمودم و جز تو کسی گناهان را نمیآمرزد؛ پس با مغفرتی از سوی خود
ً
مرا ببخش و به من رحم نما که قطعا تو بسیار آمرزنده و بینهایت مهربانی».
[بخاری ( ،)6326مسلم (.])2705

د
«ال َّل ُهم ََّ أ ِعنِّي َع َلى ِذ ْكرِ َكَ ،و ُش ْكرِ َكَ ،و ُح ْس ِن ِع َبا َدتِ َ
ك» «بار الها! مرا بر یاد و ذکر،
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شکر و عبادت نیکوی خود یاری نما».

[احمد ( ،)22119ابوداود ( ،)1522نسائی

( )1304و آلبانی در (صحیح الجامع  )1320/2آنرا صحیح میداند].

هـ
ك ِم ْن ا ْل ُج ْب ِنَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
ك ِم ْن ا ْل ُبخْ ِلَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
«ال َّل ُهمَّ  إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َ
ك َأ ْن ُأ َردَّ  إِ َلى
ك ِم ْن َع َذ ِ
ك ِم ْن فِ ْتن َِة الدُّ ْن َياَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
َأ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُمرَِ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
اب ا ْل َق ْبرِ» «پروردگارا،

از بخیلی به تو پناه میبرم؛ از ترس به تو پناهمیجویم؛ و از اینکه به پیری و

فرتوتی برسم به تو پناه میآوردم ،از فتنهی دنیا به تو پناه میجویم و از عذاب
قبر به تو پناه میآورم»[ .بخاری (.])6370

و
ِ ِ ِ
سـيرا» «الهی! حسابرسی مرا آسان بگردان».
ا ي ً
«ال َّل ُهمَّ  َحاس ْبني ح َسا ًب َ

[احمد

( )24215و آلبانی آنرا در (تحقیق مشکاة المصابیح  )1544/3صحیح 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 الل ه ج طوری سر را میچرخاندند که
ص س میگوید:
سپیدی گونهی مبارکشان از پشت سر دیده میشد .سعد بن ابی وقا 
ْت َأرى رس َ ِ
ج ي َس ِّل ُم َع ْن َ ي ِمين ِ ِه َو َع ْن َ ي َس ِ
ار ِهَ ،ح َّتى َأ َرى َب َي َ
اض َخـدِّ ِه» «میدیدم که
« ُكن ُ َ َ ُ
ول ال ّل ه ُ
رسول الل ه ج از سمت راست و چپش سالم میدهد تا آنجا که سپیدی گونهی ایشان را

میدیدم»[ .مسلم (.])582

ح اذکار مشروع بعد از سالم دادن از نمازهای فرض ،سنت است.
ذکر بعد از نماز اتفاق نظر دارند».
نووی  /میگوید« :علما بر استحباب ِ

(ص.])66
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[األذکار

سنتهايى كه زمانى مشخص دارند
س س کهَ :
«أنَّ 
مستحب است این ذکر بلند خوانده شود .به دلیل حدیث ابن عبا 
ِ
ر ْفع الصو ِ
ت بِ ِّ
َان َع َلى َع ْه ِد ال َّنبِ ِّي ج» «مردم در
ين َ ين
ُ
َّاس ِم ْن ا ْل َم ْكتُو َب ِة ك َ
ْصـرف الن ُ
الذ ْكرِ ح َ
َ َ َّ ْ

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

این اذکار عبارتند از:

آن
«جز الله یگانه و بیهمتا معبودی (برحق) نیست ،پادشاهی و ستایش ،از ِ
اوست و او بر هر کاری تواناست ،هیچ قدرت و نیرویی جز به (وسیلهی) الله

نیست ،غیر از او معبود (برحق) نیست ،فقط او را عبادت میکنیم ،نعمت برای

سنتهاى وقت سپيدهدم

أ گفتن سه بار أستغفرالله و سپس بگوید« :ال َّل ُهم َ
السالَ ُم َو ِمن َ
السالَ ُم،
َّ أن َ
ْك َّ
ْت َّ
ْت َذا ا ْل َجال َِل َو ِ
اإلك َْرامِ» «الهی! تو سالم هستی و سالمتی از جانب توست ،با
َت َب َارك َ
برکت هستی ،ای ذات بزرگوار و با عظمت»[ .مسلم ( )591از حدیث ثوبان س].
ب
ٍ
شـريك َل ُهَ ،ل ُه ا ْل ُم ْل ُ
َ
ِّ شـيء
ك َو َل ُه ا ْل َح ْمدُ َو ُه َو َع َلى كُل
«الَ إِل َه إِالَّ ال ّل ُه َو ْحدَ ُه الَ
َق ِد ٌير ،الَ َح ْو َل َوالَ ُق َّو َة إِالَّ بِال ّل ِه ،الَ إِل َه إِالَّ ال ّل ُهَ ،والَ َن ْع ُبدُ إِالَّ إِيَّا ُهَ ،ل ُه النِّ ْع َم ُة َو َل ُه
ِ
ون»
ِّينَ ،و َل ْو َكرِ َه ا ْلكَافِ ُر َ
صـين َل ُه الد َ
ا ْل َف ْض ُلَ ،و َل ُه ال َّثنَا ُء ا ْل َح َس ُن ،الَ إِل َه إِالَّ ال ّل ُه ُمخْ ل َ

خاص اوست ،غیر از او معبودی
آن او بوده و
ستایش نیک ِ
ِ
اوست و فضل از ِ

نیست ،ما خالصانه او را عبادت میکنیم گر چه کافران را خوش نیاید»[ .مسلم
(])596

ٍ
شـريك َل ُهَ ،ل ُه ا ْل ُم ْل ُ
َ
ِّ شـيء َق ِد ٌير،
ك َو َل ُه ا ْل َح ْمدُ َو ُه َو َع َلى كُل
ج «الَ إِل َه إِالَّ ال ّل ُه َو ْحدَ ُه الَ
ت ،والَ ي ْن َفع َذا ا ْلجد ِ
ِ ِ
ِّ من َ
ْك ا ْل َجدُّ ».
ال َّل ُهمَّ  الَ َمانِ َع لِ َما َأ ْع َط ْي َ
َ
تَ ،والَ ُم ْعط َي ل َما َم َن ْع َ َ َ ُ

«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

د سپس تسبیحی را که در روایات وارد شده بخواند که در قالب صیغههای
مختلف ذکر شده است:
77

سنتهايى كه زمانى مشخص دارند
اول :سبحان الله  33مرتبه ،الحمدلله  33مرتبه ،الله اکبر  33مرتبه و در بار ُ
صدم
بگوید :ال إله إال الله وحده . ...

سنتهاى وقت سپيدهدم

«م ْن
دلیل آن حدیث ابوهریر ه س است که میگوید :رسول الل ه ج فرمودندَ :
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ينَ ،و َك َّب َر ال ّل َه َثالَ ًثا
ينَ ،و َحمدَ ال ّل َه َثالَ ًثا َو َثالَث َ
ِّ صالَة َثالَ ًثا َو َثالَث َ
َس َّب َح ال ّل َه في ُد ُبرِ كُل َ
ِ
َ
ينَ ،فتِ ْل َ
شـريك َل ُهَ ،ل ُه
ام ا ْل ِمائ َِة :الَ إِل َه إِالَّ ال ّل ُه َو ْحدَ ُه الَ
ك تِ ْس َع ٌة َوتِ ْس ُع َ
َو َثالَث َ
ونَ ،و َق َال ت ََم َ
ٍ
ت َخ َ
ا ْل ُم ْل ُ
َت ِم ْث َل زَ َب ِد ا ْل َب ْحرِ»
ك َو َل ُه ا ْل َح ْمدُ َو ُه َو َع َلى كُل
ط َايا ُه َوإِ ْن كَان ْ
ِّ شـيء َق ِد ٌير ،غُ ِف َر ْ
«هرکس بعد از هر نماز فرض  33بار سبحان الله و  33بار الحمدلله و  33بار الله اکبر
ً
که (جمعا)  99مرتبه میشود ،بگوید و برای کامل کردن صد مرتبه« :ال إله إال اهلل،

وحده ال شريك له ،له الملك وله الحمده وهو على کل شيء قدير» بگوید ،گناهانش
آمرزیده میشود؛ اگر چه همانند کف دریا باشد»[ .مسلم (.])597

دوم:سبحان الله  33بار ،الحمدلله  33بار و الله اکبر  34بار .و دلیل آن حدیث
ِ
يب َقائِ ُل ُهنَّ 
کعب بن ُع 
«م َع ِّق َب ٌ
ات ال ََ يخ ُ
جره س است که میگوید :رسول الله ج فرمودندُ :
ِ
ون ت َْح ِميدَ ةًَ ،و َأ ْر َب ٌع
يحةًَ ،و َثال ٌَث َو َثالَ ُث َ
ِّ صال ٍَة َم ْكتُو َب ٍةَ :ثال ٌَث َو َثالَ ُث َ
ون ت َْسبِ َ
َأ ْو َفاع ُل ُهنَّ  ُد ُب َر كُل َ

ون َت ْكبِ َيرةً» «در پی هر نماز واجبی اذکاری است که گوینده یا انجام دهندهی آن
َو َثالَ ُث َ
ِ
ناکام نمیشود :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  25بار ،الحمدلله  25بار ،الله اکبر  25بار و ال إله إال الله  25بار.
زید س در سنن ترمذی ( )3413آمده است .و آلبانی
این لفظ در حدیث عبدالله بن 
در (تحقیق مشکاة المصابیح  )307/1آنرا صحیح میداند.
چهارم :سبحان الله  10مرتبه ،الحمدلله  10مرتبه و الله اکبر  10مرتبه.
این لفظ از حدیث عبدالله بن عمر و س در کتاب ترمذی ( )3410آمده است .و
آلبانی در (تحقیق مشکاة المصابیح  )743/2آنرا صحیح میداند.

ً
 -قاعده و قانون در مورد عباداتی که به صورتهای گوناگون وارد شدهاند قبال بیان

شد چنانکه گاهی این و گاهی آن انجام میشود .سنت است که (شمردن) تسبیحات با
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«س ِّب ْح َن َوا ْع ِقدْ َن
دست باشد .امام احمد و ترمذی روایت کردهاند که پیامبر ج فرمودندَ :
ات» «سبحان
ُول ٌت ُم ْس َت ْن َط َق ٌ
َّ م ْسئ َ
بِ ْالَ َصابِعَِ ،فإِن َُّهن َ
الله بگویند و با انگشتان حساب کنند .چرا که
انگشتان سؤال میشوند و سخن خواهند گفت».
[احمد ( ،)27089ترمذی ( )3486و آلبانی آنرا در (صحیح
الجامع  )753/2حسن میداند].

[نسائی در سنن کبری ( ،)9928منذری آنرا در کتاب ترغیب و ترهیب ( )2373صحیح میداند .ابن عبدالهادی
(المحرر  )198/1و ابن قیم جوزی (زاد المعاد .])303/1

ُْ َُ ُ
ُ ْ َُ ُ َ َْ َ
ّ َ
َّ
وذ ب َ
اس»:
الن
ب
ر
ع
أ
ل
«ق
و
»
ق
ل
ف
ال
ب
ر
ب
وذ
ع
أ
ل
«ق
ین:
ذت
ششم :خواندن معو
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
به دلیل حدیث عقبه بن عامر س که میگویدَ :
«أ َمـ َـرنِــي َر ُسـ ُ
ـول اهلل ِ ج َأ ْن َأ ْقـ َـر َأ
بِا ْلمعو َذ ِ
ات ُدبر ك ُِّل َص َل ٍة» «پیامبر ج به من امر فرمودند که بعد از هر نماز ّ
معوذات را
ُ َ ِّ
َُ
بخوانم» .ابوداود ( )1525و آلبانی میگوید :اسنادش صحیح است .و ابن خزیمه و ابن

سنتهاى وقت سپيدهدم

پنجم :قرائت آیة الکرسی :به دلیل حدیث ابو
امامه س که میگوید :رسول الل ه ج فرمودند« :من َقر َأ آي َة الكُرسـي دبر ك ُِّل ص ٍ
الة َم ْكت ُْو َب ٍة َل ْم
َ
َُُ
ْ
َ ْ َ
ِ
ِ
الم ْوت» «کسی که بعد از هر نماز آیة الکرسی را بخواند ،جز مرگ
َي ْمنَ ْع ُه م ْن ُدخُ ْو ِل َ
الجنَّة إال َ
چیزی مانع ورود او به بهشت نمیشود( .یعنی چون بمیرد وارد بهشت میشود .مترجم)».

حبان آنرا صحیح میدانند[ .صحیح ابو داود (.])254/5

آنچه ذکر شد مجموعهای از سنتها بود که انجام آنها بر نمازگزار مستحب است .و هنوز
در وقت نماز فجر قرار داریم .و از اینرو موارد فوق را ذکر نمودیم که در هر بخش نماز ،آنرا
در ذهن داشته باشیم .والله اعلم.

ط نشستن بعد از نماز فجر در محل نماز تا طلوع خورشید سنت است.
از جابر بن ُ
ره س روایت استَ :
َان إِ َذا َص َّلى ا ْل َف ْج َر َج َل َس فِي ُم َصالَّ ُه
«أ َّن ال َّنبِ َّ
سم 
ي جك َ
َحتَّى َت ْط ُل َع َّ
الش ْم ُس َح َسنًا» «پیامبر ج وقتی نماز فجر را میخواند ،در محل نمازش
مینشست تا که خورشید طلوع میکرد (باال میآمد)»[ .مسلم (])670
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سنتهايى كه زمانى مشخص دارند
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ِ ِ ِ
ِ
 ،ي ْـو َم الَ ظِـلَّ إِلَّ ظِ ُّل ُه(....وذكـر منهم)
«سـ ْب َعة ٌُ يظ ُّل ُه ُ
رسـول اللـه ج میفرمایدَ :
ـم اهللُ فـي ظ ِّلـه َ
ِ
ِ
الم َس ِ
ـاجد» «اللـه ،در روزی که هیچ سـایهای جز سـایهی او وجود
َ
...و َر ُج ٌـل َق ْل ُبـ ُه ُم َع َّل ٌـق فـي َ
نـدارد ،هفـت گـروه را در زیر سـایهی خـود ،جـای میدهد(...یکـی از این گروهها) ،کسـی
کـه همواره به مسـجد دلبسـته باشـد (می باشـد)».

سنتهايى كه زمانى مشخص دارند

اذکار صبح

دژی محکم است و در آخرت گنجی گرانسنگ میباشد.

اذکار صبح و شب:

سنتهاى وقت سپيدهدم

وقت اذکار صبح از طلوع فجر آغاز میشود .وقتی مؤذن برای نماز صبح اذان گفت،
وقت اذکار صبح شروع میشودُ .پر واضح است که اذکار در دنیا برای بندهی الله أ

شـريك َل ُهَ ،ل ُه ا ْل ُم ْل ُ
َ
ك َو َل ُه ا ْل َح ْمدُ َ ،و ُه َو َع َلى ك ُِّل
«م ْن َق َال َل إِ َل َه إِلَّ اهَّللُ َو ْحدَ ُه َ ل
َ 1
ات ِحين يصبِح كُتِب َله بِها ِما َئ ُة حسن ٍَة ،وم ِ
شـيء َق ِدير ،من َقا َلها عشـر مر ٍ
ٍ
ح َي َعنْ ُه
َ ُ َ
َ ُ ْ ُ
ٌ َ ْ َ َ
َ َ َُ
َ َّ
ٍِ
ِ
ٍ
َّى ي ْمسـيَ ،و َم ْن َق َال ِم ْث َل
بِ َها ِما َئ ُة سـيئ ٍَةَ ،وكَان ْ
ا ي ْو َمئذ َحت ُ
َت َل ُه َعدْ َل َر َق َبةَ ،و ُحف َظ بِ َه َ
َذلِ َ ِ
َان َل ُه ِم ْث ُل َذلِ َ
ك» «هرکس هنگام صبح ده مرتبه این ذکر را
ين ُ ي ْمسـي ك َ
كح َ
بخواند ،با این ذکر صد نیکی برای او نوشته شده و صد گناه از او پاک میشود.
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
الم ُ
َّ اهَّلل و ْحدَ ُه ال شرِ َ
الح ْمدُ َ ،و ُه َو
لكَ ،ول ُه َ
برای او خواهد بود« :ال إله إال َ
يك َل ُه ،ل ُه ُ
على ك ُِّل َش ٍ
يء َق ِد ٌير :هیچ معبودی بر حقی جز الله نیست که تنها و بیشریک
َ
است ،پادشاهی و ستایش سزاوار او و از آن اوست و او بر هر چیزی و هر کاری

تواناست»[ .احمد ( )8719و ابن باز  /سند آنرا َح َسن میداند].
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َ 2
َ
«أ ْمسـينَا َو َأ ْمسـى ا ْل ُم ْل ُ
شـريك َل ُه ال َّل ُهمَّ إِنِّي
ك لِ َّل ِهَ ،وا ْل َح ْمدُ لِ َّل ِه الَ إِ َل َه إِالَّ اهَّللُ َو ْحدَ ُه الَ
ك ِم ْن َخ ْيرِ َه ِذ ِه ال َّل ْي َل ِة َو َخ ْيرِ َما فِ َيهاَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
َأ ْس َأ ُل َ
شـرها َوشـر َما فِ َيها ،ال َّل ُهمَّ 
ك ِم ْن
َ
ك ِمن ا ْلكَس ِل ،وا ْلهرمِ ،وس ِ
وء ا ْلكِ َبرَِ ،وفِ ْتن َِة الدُّ ْن َياَ ،و َع َذ ِ
اب ا ْل َق ْبرِ»َ ،وإِ َذا
إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َ َ
َ َ ََ َ ُ
«أصبحنَا و َأصبح ا ْلم ْل ُ ِ ِ
أس َأ ُل َ
َأ ْص َب َح َق َال َذلِ َ
ك َخ ْيرِ َما فِي َه َذا ا ْل َيوم
ك ل َّلهْ ...
ك َأ ْي ًضاُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ :
و َخير ما ِ
بعدهَ ،و َأ ُعو ُذ بِك ِم ْن شـر َما فِي َهذا ال َيوم َوشـر َما َب ْع ِده« »...ما وارد شب
َ ْ َ
آن الله هستند و حمد و ستایشها
شدیم و همهی هستی وارد شب شد که از ِ
سنتهاى وقت سپيدهدم

برای الله است ،نیست معبود (بحقی) مگر الله یکتایی که هیچ شریکی ندارد،

پروردگارا! خیر امشب و خیر هر چه در آن است از تو میخواهم و به تو از شر
امشب و شر هر چه در آن است ،پناه میبرم .ای پروردگارم! از سستی ،پیری،
َ
دی کهنسالی ،فتنهی دنیا و عذاب قبر ،به تو پناه میبرم .و هنگامی که
از ب ِ
صبح نمود این دعا را بخواند :ما صبح نمودیم و تمام کاینات برای الل ه أ صبح
نمودند ...از تو خیر هر چه در امروز است و خیر بعد از آنرا میطلبم؛ و از ّ
شر
ِ
آنچه در امروز است و آنچه بعد از آن است به تو پناه میجویم[ .»...مسلم (])2723
ي ل إِ َل َه إِ َ
ْت َخ َل ْقتَنِيَ ،و َأنَا َع ْبدُ َكَ ،و َأنَا َع َلى
لَّ أن َ
ْت َر ِّب َ
 3سـيد االستغفار« :ال َّل ُهم ََّ أن َ
ك بِن ِ ْع َمتِ َ
تَ ،أ ُبو ُء َل َ
تَ ،أ ُعو ُذ بِ َ
ك َع َل َّي،
ك ِم ْن شـر َما َصنَ ْع ُ
َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما ْاس َت َط ْع ُ
ُوب إِ َ
ك بِ َذ ْنبِي َفاغ ِْف ْر لِي َفإِ َّن ُه َ ل َ يغ ِْف ُر ُّ
َو َأ ُبو ُء َل َ
«و َم ْن َقا َل َها ِم ْن
لَّ أن َ
ْت»َ .ق َال جَ :
الذن َ
ار م ِ
ات ِم ْن َ ي ْو ِم ِه َق ْب َل َأ ْن ُ ي ْمسـي َف ُه َو ِم ْن َأ ْه ِل  ا ْل َجنَّ ِةَ ،و َم ْن َقا َل َها ِم ْن
وقنًا بِ َها َف َم َ
الن ََّه ِ ُ
ال َّلي ِل وهو م ِ
سرآمد استغفار:
ات َق ْب َل َأ ْن ُ ي ْصبِ َح َف ُه َو ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َجنَّ ِة»
وق ٌن بِ َها َف َم َ
ْ َ ُ َ ُ
ِ
«الهی! تو پروردگار منی ،معبود برحقی جز تو وجود ندارد ،مرا آفریدی و من
بندهی تو هستم .بر پیمان و وعدهی تو تا حد توان ،استوارم .از بدی کارهایی
که انجام دادهام ،به تو پناه میبرم .به نعمتهایی که به من ارزانی داشتهای و
گناهانی که انجام دادهام ،اعتراف میکنم .پس مرا مغفرت کن زیرا کسی بجز تو،
گناهان را نمیبخشد .رسول ج میفرماید :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،
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از دنیا برود ،از اهل بهشت است»[ .بخاری (])6306

ك ن َْح َياَ ،وبِ َ
ك َأ ْمسـينَاَ ،وبِ َ
ك َأ ْص َب ْحنَاَ ،وبِ َ
 4إ َذا َأ ْص َب َح َأ َحدُ ك ُْم َف ْل َي ُق ْل« :ال َّل ُهمَّ  بِ َ
ك
ك َأ ْص َب ْحنَا َوبِ َ
ك َأ ْمسـينَا َوبِ َ
ورَ ،وإِ َذا َأ ْمسـى َف ْل َي ُق ْل :ال َّل ُهمَّ  بِ َ
وتَ ،وإِ َل ْي َ
ك
ن َُم ُ
ك الن ُُّش ُ
وت َوإِ َل ْي َ
ن َْح َيا َوبِ َ
صـير» «هرگاه یکی از شما صبح کرد بگوید :الهی! به
ك ن َُم ُ
ك ا ْل َم ُ
امر تو به بامداد رسیدیم و به امر تو به شامگاه رسیدیم ،و به امر تو زندگی کرده

و به دستور تو میمیریم و بازگشت ما به سوی توست .و چون شب نمود بخواند:
الها! به امر تو به شامگاه رسیدیم و به امر تو زنده میمانیم و به دستور تو میمیریم
( )3868و ابن باز  /سندش را صحیح میداند].

« 5ال َّلهمَّ  َفاطِر السمو ِ
ضَ ،عالِ َم ا ْل َغ ْي ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ب َو َّ
ْت َربَّ  ك ُِّل
 ،ل إِ َل َه إِلَّ  َأن َ
الش َها َد ِة َ
ُ
َ َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
شـيء َو َم ِلي َك ُهَ ،أ ُعو ُذ بِ َك م ْن شـر َن ْفسـي َوم ْن شـر الشـي َط ِ
ان َوشـركهَ ،و َأ ْن َأ ْق َترِفَ َع َلى
ِ
َ َ
ِ
سـيت،
تَ ،وإِ َذا َأ ْم َ
َّبي جُ « :ق ْل َها إِ َذا َأ ْص َب ْح َ
َن ْفسـي ُسو ًءا ،أ ْو أ ُج َّر ُه إ َلى ُم ْسلمٍ» ،قال الن ُّ
َوإِ َذا َأخَ ْذ َت َم ْض َج َع َك» «بار الها! ای آفرینندهی آسمانها و زمین و ای دانای غیب
و آشکار ،معبودی به حق جز تو نیست؛ آفریدگار و مالک هر چیز ،از شر نفسم و از

سنتهاى وقت سپيدهدم

و بازگشت به سوی توست»[ .ابوداود ( ،)5068ترمذی ( ،)3391نسائی ( ،)9836ابن ماجه

شر شیطان و شرک او و از اینکه نسبت به خود مرتکب بدی شوم و یا بدی را به
مسلمانى روا دارم ،به تو پناه میبرم» .پیامبر ج فرمودند« :هرگاه صبح نموده و
شب نمودی و هنگامی که بر بستر قرار گرفتی ،آنرا بخوان»[ .احمد ( ،)6597ابوداود
( ،)5076ترمذی ( ،)3529نسائی ( )7699و ابن باز  /سندش را صحیح میداند]

ول فِي صباحِ ك ُِّل يو ٍم ومس ِ
«ما ِم ْن َع ْب ٍد َ ي ُق ُ
ي ل َ يضـر َم َع ْاس ِم ِه
اء ك ُِّل َل ْي َل ٍة :بِ ْس ِم اهَّلل ِ ا َّل ِذ َ
َ َ
َْ ََ َ
َ 6
ث مر ٍ
اء وهو ِ
ِ
ِ
ِ
شـي ٌء فِي ْالَ ْر ِ
اتَ ،ل ْم َ يضـر ُه شـي ٌء»
السم ُ
يم َث َل َ َ َّ
يع ا ْل َعل ُ
الس َم َ ُ َ َّ
ض َو َل في َّ
اول هر شب سه بار بگوید :به نام خداوندی که با
«هر بندهای که در
صبح هر روز و ِ
ِ
نام او هیچ چیز در زمین و آسمان زیان نمیبیند و او شنوای داناست ،هیچ چیز به او

آسیب نمیرساند»[ .احمد ( ،)446ترمذی ( ،)10179ابن ماجه ( ،)3869ابن باز  /میگوید:
ترمذی آنرا َح َسن صحیح دانسته است ،و حکم حدیث چنین است].
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ول ِحين يصبِح و ِحين يمسـي َث َل َث مر ٍ
ِ
ٍ ِ
ٍ ي ُق ُ
ضـيت بِاهَّلل ِ َر ًّبا،
اتَ :ر
ُ
َ َّ
َ ُ ْ ُ َ َ ُْ
َ 7
«ما م ْن َع ْبد ُم ْسلم َ
َوبِ ْ ِ
َان َح ًّقا َع َلى اهَّلل ِ َأ ْن ُ ي ْرضـي ُه َ ي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة» «هیچ
ال ْس َل ِم ِدينًاَ ،وبِ ُم َح َّم ٍد ج َنبِ ًّيا ،إِلَّ  ك َ
بندهای نیست که وقتی صبح و شب میکند ،سه بار بگوید :به الله ـ به عنوان
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 ( ،)18967ترمذی

سنتهاى وقت سپيدهدم

( ،)3389ابن ماجه ( )3870و ابن باز  /سندش را حسن میداند].

 8هیچگاه رسول الله ج این دعاها را در صبح و شام ترک نمیکرد« :ال َّل ُهمَّ إِنِّي َأ ْس َأ ُل َ
ك
ِ ِ ِ ِ
ا ْل َعافِ َي َة فِي الدُّ ْن َيا َو ْال ِخ َر ِة ،ال َّل ُهمَّ إِنِّي َأ ْس َأ ُل َ
ايَ ،و َأ ْه ِلي
ك ا ْل َع ْف َو َوا ْل َعاف َي َة في ديني َو ُد ْن َي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ اح َف ْظنِي ِم ْن َب ْي ِن َ يدَ ي ََّ و ِم ْن َخ ْل ِفي،
َّ است ُْر َع ْو َراتيَ ،وآم ْن َر ْو َعاتي ،ال َّل ُهم ْ
َو َمالي ،ال َّل ُهم ْ
َو َع ْن َ ي ِمينِي َو َع ْن ِش َمالِيَ ،و ِم ْن َف ْو ِقيَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َع َظ َمتِ َ
ك َأ ْن ُأ ْغت ََال ِم ْن ت َْحتِي» «الهی!
عافیت در دین و دنیایم و
عافیت دنیا و آخرت را از تو خواهانم ،الهی! بخشش و
ِ
ِ
خانواده و مالم را از تو میطلبم؛ معبودا! عیبهای مرا بپوشان و پریشانیهایم را به

ی رویم و پشت سرم و از راست و چپم و از
امنیت تبدیل کن؛ بار الها! مرا از جلو 
باالی سرم حفظ کن؛ و به عظمت تو پناه میبرم از اینکه ناگهان از زیر پایم کشته
شوم (دچار خسف و فرورفتگی در زمین شوم)»[ .احمد ( ،)4785ابوداود ( ،)5074نسائی
در سنن کبری ( ،)10401ابن ماجه ( )3871و حاکم آنرا صحیح میداند]

ات اهَّلل ِ التَّام ِ
«أعو ُذ بِك َِلم ِ
9
ات ِم ْن شـر َما َخ َل َق» «به کلمات تامه و کامل الله ج پناه
َُ
َّ
َ
میبرم از ّ
شر آنچه آفرید»[ .احمد ( ،)7898ترمذی ( ،)3437از حدیث ابوهریره س و ابن
باز سندش را حسن میداند]

 10چون رسول الله ج صبح مینمود ،میفرمودَ :
«أ ْص َب ْحنَا َع َلى فِ ْط َر ِة ْ ِ
ال ْس َل ِمَ ،وك َِل َم ِة
ِ
اهيم حنِي ًفا ،وما ك َ ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِْ
صَ ،و ِد ِ
ال ْخ َل ِ
ين»
َان م ْن ا ْل ُمشـرك َ
ين َنبِ ِّينَا ُم َح َّمد ج َوم َّلة َأبِينَا إِ ْب َر َ َ
ََ

«بر فطرت اسالم ،کلمهی اخالص (ال إله إال الله) و دین پیامبرمان محمد ج و

توحیدی پدرمان ابراهیم که از مشرکین نبود ،صبح نمودیم»[ .احمد
ملت (دین)
ِ

( ])15367 ،21144و چون شب میکرد میفرمود« :أمسـينا على فطرة اإلسالم»...
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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
والس َّ
ورد في الكتاب ُّ
فصل اذکار صبح و شام گرفته شده است.
واألذكار)
األدعية
من
ة
ن
ِ
ك َأ ْست َِغ ُ
«يا َح ُّي َ يا َق ُّيو ُم بِ َر ْح َمتِ َ
يث َأ ْص ِل ْح لِي َش ْأنِي ُك َّل ُهَ ،و َل تَكِ ْلنِي إِ َلى َن ْفسـي َط ْر َف َة
َ 11
َع ْي ٍن» «ای زند ه و ای پابرجا رحمتت را طلب میکنم .تمام امورم را اصالح نما و
به اندازه یک چشم بر هم زدن هم مرا به حال خودم وانگذار»[ .نسائی (،)10405
الصحیحة ( )449/1آنرا حسن میدانند]

«م ْن َ
َّلت َو ُه َو َر ُّب
أص َب َح وإِ َذا َأ ْمسـىَ :ح ْسبِ َي اهلل الَ إِل َه إِالَّ ُه َو َع َل ْي ِه ت ََوك ُ
قال إِ َذا ْ
َ 12
رش ا ْلعظِيمِ ،سبع مر ٍ
ات؛ َك َفا ُه اهلل َما َأ َه َّم ُه» «هر کس به هنگام صبح و شام
ا ْل َع ِ َ
َ ْ َ َ َّ

هفت مرتبه این ذکر را بگوید خداوند متعال او را در برابر هر نگرانی کفایت
َّلت َو ُه َو َر ُّب ا ْل َع ِ
رش ا ْل َعظِيمِ» الله برای
«ح ْسبِ َي اهلل الَ إِل َه إِالَّ ُه َو َع َل ْي ِه ت ََوك ُ
میکندَ :
عرش بزرگ
من کافی است و الهی جز او نیست ،بر او توکل کردم و او آفریدگار ِ
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ّبزار ( )282/2و ابن حجر و آلبانی [رحمهما الله] در نتایج األفکار (ص  )177و سلسلة االحادیث

است[ .ابوداود ( )5081از 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 ،چنانکه آلبانی در سلسلة
األحادیث الصحیحة ( )449/11ذکر میکند].
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سنتهای وقت ضحى (چاشت)

ُ
سوم :وقت ضحی (چاشت)

ُ
سنت است که در وقت چاشت نماز ضحی خوانده شود.
أ

دلیل:

ي ج بِ َث َل ٍ
ث :صـيا ِم َث َل َث ِة َأيَّا ٍم ِم ْن
حدیث ابوهریر ه س که میگوید«َ :أ ْو َصانِي خَ ِل ِيل 
عزیزم ج مرا به سه چیز

الض َحىَ ،و َأ ْن ُأوتِ َر َق ْب َل َأ ْن َأنَا َم» «دوست
ك ُِّل َش ْهرٍَ ،و َر ْك َعت َْي ُّ
ُ
رکعت ضحی و اینکه قبل از خواب
وصیت کرد :سه روز از هر ماه را روزه گرفتن ،دو ِ
ن ج ابودردء را هم به این امر وصیت نمود»[ .مسلم ( ،)722و در
وتر بخوانم»« .همچنی 

سنن کبری نسائی ( )2712آمده است که ابوذر س را هم به آن وصیت کرده است .آلبانی در سلسلة
األحادیث الصحیحة ( )2166آنرا صحیح دانسته است]

ِّ سال ََمى ِم ْن َأ َح ِدك ُْم
«ي ْصبِ ُح َع َلى كُل ُ
ب حدیث ابوذر س که رسول الله ج فرمودندُ :
يح ٍة َصدَ َقةٌَ ،وكُلُّ  ت َْح ِميدَ ٍة َصدَ َقةٌَ ،وكُلُّ  ت َْه ِلي َل ٍة َصدَ َقةٌَ ،وكُلُّ 
َصدَ َقةٌَ ،فكُلُّ  ت َْسبِ َ
َت ْكبِير ٍة صدَ َقةٌ ،و َأمر بِا ْلمعر ِ
وف َصدَ َقةٌَ ،ون َْه ٌي َع ِن ا ْل ُمنْ َكرِ َصدَ َقةٌَ ،و ُي َج ِزى ُءِ ،م ْن
َ َ
َ ٌْ َ ُْ
كَ ،ر ْك َعت ِ
ذلِ َ
الض َحى» «بامداد هر روز بر هر مفصلی از مفاصل
َان َ ي ْر َك ُع ُه َما ِم َن ُّ
بدنتان صدقهای است؛ هر سبحان الله صدقهای است و هر الحمدلله صدقهای
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است و هر ال إله إال الله صدقهای است و هر الله اکبر صدقهای است و هر امر
به معروفی یک صدقه است و هر نهی از منکری صدقه است و به جای همهی
ُ
رکعت نماز ضحی کفایت میکند»[ .مسلم (ُ .)720سل َمی :مفصل]
اینها ادای دو
ِ

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 اندازهی یک نیزه شروع میشود .یعنی بعد از اتمام وقت

را بخوان ،سپس در هنگام طلوع خورشید دست از نماز بردار تا که (خورشید)
باال آید ...سپس نماز بخوان ،چرا که (فرشتگان) در نماز شاهد و حاضرند؛ تا که
سایهی نیزه گم شود (وقت استوا) .سپس از نماز دست بکش که در این وقت جهنم

سنتهاى وقت ضحى (چاشت)

نهی شده.
ً
و کمی قبل از زوال خورشید یعنی تقریبا ده دقیقه قبل از وقت ظهر پایان مییابد.
الص ْب ِحُ ،ثم َ
الصال َِة
َّ أ ْقصـر َع ِن َّ
ِّ صالَ َة ُّ
«صل َ
دلیل :حدیث عمرو بن عبس ه سَ :
ِ
ِح ْي َن َت ْ
ط ُل َع َّ
ورةٌ ،حتى
َّ ص ِّلَ ،فإِ َّن َّ
الش ْم ُس حتى ت َْرتَفعُِ ،...ثم َ
الصالَ َة َم ْش ُهو َد ٌة َم ْح ُض َ
الر ْم ِحُ ،ثم َ
َي ْست َِق َّل ال ِّ
الصال َِة ،فإنَّه ِحينَئِ ٍذ ت ُْس َج ُر َج َهن َُّم« »...نماز صبح
َّ أ ْقصـر َع ِن َّ
ظ َّل بِ ُّ

شعلهور و برافروخته میگردد[ .»...مسلم (.])832

و بهترین وقت آن:

آخر وقت آن است؛ و آن زمانی است که پای بچه شترها بر اثر گرما داغ شود.
ِ
ِ
ين ت َْر ُ
مض
ين ح َ
«صالَ ُة األَ َّوابِ َ
دلیل :حدیث زید بن ارقم س که رسول الله ج فرمودندَ :
ا ْل ِف َص ُال» «نماز ّاوابین (ضحی یا چاشت) ،زمانی است که پای بچه شترها از شدت گرما

بسوزد»[ .مسلم (.])748

ابن باز  /میگویدُ :
«ترم ُض» یعنی گرمای خورشید بر آن زیاد میگردد« .الفصال»

آخر وقتش بهتر
یعنی بچه شتر .و این نماز (ضحی) از نمازهایی است که انجام آن در ِ
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است[ .فتاوی اسالمیة (.])515/1

تعداد رکعتهای آن:

کمترین تعداد رکعات نماز ضحی دو رکعت است .و دلیل آن حدیث ابوهریره س در
صحیحین میباشد که« :دوست صمیمیام مرا به سه مورد وصیت نمود»...؛ که یکی از
ُ
آنها را دو رکعت ضحی ذکر میکند .بخاری ( ،)1981مسلم (.)721

سنتهای وقت ضحى (چاشت)

اما بر اساس قول صحیح ،بیشترین تعداد رکعات آن حد مشخصی ندارد .بر خالف
کسی که حداکثر تعداد رکعات آنرا هشت رکعت میداند .و میتوان آنرا بیش از هشت
َان َر ُس ُ
ول ال ّل ِه ج
رکعت بخواند .و دلیل آن حدیث عایشه ل است که میگوید« :ك َ
ُ
الض َحى َأ ْر َب ًَعاَ ،و َي ِزيدُ َما َشا َء ال ّل ُه» «رسول الله ج نماز ضحی را چهار رکعت
ُي َص ِّلي ُّ
میخواند و هر چه الله میخواست بر آن اضافه مینمود»[ .مسلم (.])719

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

سنت قبل و بعد از فرض
اول :نماز
ِ

پیشتر در بحث سنتهای رواتب گفته شد که قبل از ظهر چهار رکعت و بعد از آن

سنتهاى وقت ظهر و عصر

شامل سنتهای ذیل میباشد:

هم دو رکعت سنت است .همانگونه که حدیث عایشه ،ام حبیبه و ابن عمر ش بر آن
داللت دارد.
دوم :سنت است که رکعت اول نماز ظهر طوالنی شود.

ب
بنا بر حدیث ابوسعید خدری س که میگویدَ « :ل َقدْ كَان ْ
َت َصالَ ُة ال ُّظ ْهرِ ُت َقا ُمَ ،ف َي ْذ َه ُ
ِ
َّ ِ
َّ ي ْأتِي َو َر ُس ُ
ول اهلل ج يف الر ْك َع ِة األُو َلى،
ب إِ َلى ا ْل َبقيعَِ ،ف َي ْقضـي َح َ
الذاه ُ
َّ يت ََو َّض ُأُ ،ثم َ
اج َت ُه ُثم َ
ِ
ا ي َط ِّو ُل َها» «نماز ظهر اقامه میشد و شخص به بقیع میرفت و بعد از قضای حاجتش
م َّم ُ
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وضو میگرفت ،سپس میآمد درحالیکه رسول
الله ج در رکعت اول بود؛ چنین آنرا طوالنی
مینمود»[ .مسلم (.])454

بر این اساس سنت است که امام رکعت اول
ظهر را طوالنی کند .همچنین کسی که به تنهایی
نماز میخواند .زن نیز در نماز ظهر چنین کند .این
از سنتهایی است که از بین رفته است .از اللهـ
میخواهیم که تطبیق سنت به نحو احسن و حرص
بر آنرا توفیق نماید.
سوم :در هنگام شدت گرما ،سنت است که نماز ظهر تاخیر شود تا
سنتهاى وقت ظهر و عصر

گرما برطرف شود.

الصال َِةَ ،فإِ َّن ِشدَّ َة
به دلیل :حدیث
مرفوع ابوهریره س که« :إِ َذا ْاش َتدَّ ا ْل َح ُّر َأ ْبرِ ُدوا بِ َّ
ِ
ا ْلحر ِ
ِّ م ْن َف ْيحِ َج َهنَّ َم» «وقتی گرما شدت یافت نماز ظهر را زمانی بخوانید که هوا اندکی
َ

سردتر شود .چرا که شدت گرما از تنفس جهنم است» .فیح :جوشش و پخش شدن
شعلههای آن است[ .بخاری ( )533،534و مسلم (.])615

عالمه ابن عثیمین  /میگفت« :بنابراین اگر فرض کنیم خورشید در ایام تابستان
ً
در ساعت  12زوال میکند و وقت عصر حدود ساعت چهار و نیم باشد ،سردی تقریبا در
ساعت چهار رخ میدهد»[ .الممتع (.])104/2

در سردی خواندن برای کسی که با جماعت یا تنها نماز میخواند ،عام است .دیدگاه
ن  /نیز همین است .این حکم زنان را هم شامل میشود .خواندن نماز
شیخ ابن عثیمی 
عموم حدیث
ظهر در سردی هوا به هنگام شدت گرما ،برای آنان هم سنت است .بنا بر
ِ

ابوهریر ه س.
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پنجم :وقت عصر

وجود ندارد.

سنتهاى وقت ظهر و عصر

سنت راتبهای
وقت عصر هیچ ِ
در بحث سنن رواتب در این مورد صحبت شد .قبل از ِ
شیخ االسالم ابن تیمیه  /میگوید« :در مورد قبل از عصر ،هیچکس نگفته که

رسول الله ج قبل از عصر نماز میخوانده است ،مگر اینکه روایت ضعیف است ،و شخص
اشتباه کرده است»[ .فتاوی (.])125/23

سنت مقید و مشخصی قبل از عصر ،وارد نشده
قول درست -واهلل اعلم  :-این است که ِ

است .بنابراین میتوان دو رکعت یا بیشتر به نیت نفل مطلق خواند .چنانکه در وقتهای
سنت مشخص شدهای قبل از عصر وجود ندارد.
دیگر جز اوقات نهی شده میخواند .اما ِ
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اذکار صبح و شب.

وقت اذکار صبح و شب از چه ساعتی شروع میشود.
وقت اذکار صبح:

وقت نماز صبح است شروع میشود .وقتی مؤذن برای
فجر صادق که ِ
از ابتدای ِ

نماز صبح اذان داد ،از آن لحظه وقت اذکار صبح شروع میشود .و این دیدگاه اغلب علما
رحمهم الله میباشد.
وقت اذکار شب:

آشکارتر -واهلل اعلم -این است که :وقت آن بعد از عصر و تا مغرب میباشد .و نیز

سنتهاى وقت ظهر و عصر

جایز است که بعد از مغرب گفته شود.
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سنتهاى وقت ظهر و عصر

َّ َ ُ ُ
«الصلة ن ٌور» نماز نور است ،نور دنیا و آخرت.
رسول الله ج فرموده است:
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سنتهاى وقت مغرب

ششم :وقت مغرب

شامل مباحث ذیل:
اول :سنت است که در ابتدای وقت مغرب از بیرون رفتن کودکان
جلوگیری شود.
دوم :سنت است که ابتدای وقت مغرب ،دربها 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 جنها میشود .نگهداری
بچهها در ابتدای مغرب ،باعث میشود از شیاطینی که در آن ساعت پخش میشوند
محفوظ بمانند .همچنین در هنگام بستن دربها در این ساعت و بسم الله گفتن .چه
بسیار کودکان و خانههایی که شیطانها در این ساعت بر آنها مسلط میشوند .براستی
94
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دلیل آن :حدیث جاب ر س است که میگوید:
َان ُجن ُْح ال َّل ْي ِل َ
أ ْورسول الله ج فرمودند« :إِ َذا ك َ
 ينْتَشـر
إن الشـي َط َ
َأ ْمسـيت ُْمَ -ف ُك ُّفوا ِص ْب َيا َنك ُْمَ ،ف َّ
ان َ
ِ
ِ ٍِ
وه ْمَ ،و َأغ ِْل ُقوا
ب َسا َع ٌة م َن ال َّل ْي ِل َفخَ ُّل ُ
حينَئذَ ،فإِ َذا َذ َه َ
ان ال ََ ي ْفت َُح
إن الشـي َط َ
ابَ ،وا ْذك ُُروا ْاس َم ال ّل ِهَ ،ف َّ
األَ ْب َو َ
َبا ًبا ُم ْغ َل ًقا» «هر وقت که تاریکى شب فرا رسید،
کودکانتان را از بیرون رفتن منع کنید ،چون
شیاطین در این هنگام منتشر مىشوند ،وقتى که
ساعتى از شب گذشت آنان را رها کنید و دربهاى منزل را ببندید و بسم الله بگویید
چون شیطانها در بستهشدهای را باز نخواهند کرد»[ .بخاری ( )3304و مسلم (.])2012

ِ
 -بازداشتن کودکان و بستن درها در اول مغرب ،از باب استحباب است[ .فتاوی اللجنة

الدائمة (.])317/26

روش همیشگی)
«هرکس که میخواهد .دوست نداشت مردم آنرا سنت (مؤکد یا یک ِ
بدانند»[ .بخاری (.])1183

 همچنین خواندن دو رکعت نماز میان هر اذان و اقامهای ،سنت است .فرقی نداردمثل فجر یا ظهر باشند .چرا که شخص با ادای سنت راتبه
که آن دو رکعت سنت راتبهای ِ

سنتهاى وقت مغرب

سوم :دو رکعت قبل از مغرب:
َّ ُ َ
«ص ُّلوا َق ْب َل
دلیل آن حدیث عبدالله بن مغفل مزنی س از پیامبر ج است که فرمودندَ :
َص َل ِة ا ْل َم ْغرِ ِ
ب» «قبل از نماز (فرض) مغرب نماز بخوانید» .بار سوم فرمود« :لِ َم ْن َشا َء»

اذان عصر یا عشاء را
این دو رکعت را ادا نموده است .و اگر در مسجد نشسته بود و مؤذن ِ

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 «ل َم ْن َشا َء» «برای هرکس که بخواهد»[ .بخاری ( ،)624مسلم (.])838

نماز میان اذان و اقامه همانند سنتهای
و بدون شک دو رکعت قبل از مغرب یا ِ
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ً
رواتب تاکید نشدهاند .و گاها ترک میشوند .به همین منظور رسول الله ج در بار سوم
فرمودند« :لِ َم ْن َشا َء»؛ برای هرکس که بخواهد .زیرا دوست نداشتند مردم آنرا سنت
(موکد و دائمی) قرار دهند.

چهارم :خوابیدن قبل از عشاء مکروه (ناپسند) است.

ِ
ب َأ ْن ُ ي َؤ ِّخ َر
َّبي ج ك َ
َان َ ي ْستَح ُّ
بنا بر حدیث ابی برزه اسلمی س که میگوید« :أنَّ الن ّ
َان َ يك َْر ُه الن َّْو َم َق ْب َل َهاَ ،وا ْل َح ِد َ
يث َب ْعدَ َها» «پیامبر ج دوست داشتند عشاء
ا ْل ِع َشا َءَ ،ق َالَ :وك َ
به تأخیر افتد؛ و میگوید :خواب قبل از عشاء و صحبت کردن (شب نشینی) بعد از آنرا
مکروه میدانستند»[ .بخاری ( ،)599مسلم (.])647

خواب قبل از عشاء این است که خوابش سبب از دست رفتن نماز
علت کراهیت
ِ

سنتهاى وقت مغرب

عشاء میشود.
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توبه شبانه روزی راهگشایی برای بنده است و باعث تصحیح مسیر به سوی الله میگردد،
ِ
ُوب ُم ِسي ُء الن ََّه ِ
ارَ ،و َي ْب ُس ُط َ يدَ ُه
َّ ي ْب ُس ُط َ يدَ ُه بِال َّل ْي ِل ل َيت َ
رسول الله فرموده است« :إِنَّ اهللَ َعز َ
َّ و َجل َ
بِالنَّه ِ ِ
ُوب ُم ِسي ُء ال َّل ْي ِل» «خداوند دست خویش را در شب میگستراند تا توبه کسی را که
َ
ار ل َيت َ
در روز گناه کرده ،قبول نماید .و دست خویش را در روز میگستراند تا توبه گناهکار شب را
بپذیرد تا آفتاب از مغرب طلوع کند».
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هفتم :وقت عشاء

شامل موارد ذیل:

عشاء و صحبت کردن (شب نشینی) بعد از آنرا مکروه میدانستند .اما اگر سخن گفتن
وی به دلیل نیازی باشد کراهتی متوجه آن نخواهد بود.
شدن
علت کراهیت -واهلل اعلم  :-این است که خواب به تأخیر میافتد و ترس فوت ِ
نماز صبح یا فوت شدن اول وقت آن میرود .یا قیام اللیل کسی که به آن پایبند است،
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نخست :سخن گفتن و شبنشینی بعد از آن ،مکروه است.
ً
بنا بر حدیث ابی برزه اسلمی س که قبال گذشت و در آن آمده بود ،خواب قبل از

فوت میشود.
دوم :بهتر است نماز عشاء با تأخیر خوانده شود؛ البته مادامی که بر
مقتدیان سخت نباشد.
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دلیل:
أ -حدیث عایشه ل که میگوید« :شبی پیامبر ج (نماز عشاء) را تأخیر نمود؛
اکثر شب گذشت و نمازگزاران در مسجد خوابیدند؛ سپس رسول خدا حاضر شده
چنانکه ِ
و نماز خواند و فرمود« :إِ َّن ُه َل َو ْقت َُهاَ ،ل ْوالَ َأ ْن َأ ُشقَّ  َع َلى ُأ َّمتِي» اگر بر امتم مشکل و دشوار
نبود ،این وقت نماز عشاء است»[ .مسلم (.])638

و از آنجا که زنان به جماعت نمیآیند ،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 مسئلهای
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دیگر به جماعت شرکت نمیکند ،چنین نماید.
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سنتهای خواب
خواب و سنتهای آن:
1
هنگام خواب:
بستن درها
ِ
ِ

به دلیل حدیث جابر س که رسول الله ج
فرمودندِ َ :
يح إِ َذا َر َقدْ ت ُْمَ ،و َغ ِّل ُقوا
«أ ْطفئُوا ا ْل َم َصابِ َ
ِ
ــم ُــروا ال َّط َعا َم
ــــو َ
ْالَ ْب َ
اب َو َأ ْوكُــــوا ْالَ ْســق ـ َي ـةََ ،و َخ ِّ

الشـراب» «وقتی خوابیدید ،چراغها را خاموش
َو
َ
کنید و درها را ببندید و ظرفهای آب را بپوشانید

سر غذا و نوشیدنی را ببندید».
و ِ

[بخاری ( ،)5624مسلم (.])2012

ً
علت بستن درها :ممانعت از ورود شیطانها به خانه است .چنانکه قبال در حدیث
ِ
ابَ ،وا ْذك ُُروا ْاس َم ال ّل ِه،
«و َأغْل ُقوا األَ ْب َو َ
جابر س بیان شد .و در روایت دیگری آمده استَ :
ان ال ََ ي ْفت َُح َبا ًبا ُم ْغ َل ًقا» «درها را ببندید ،بسم الله بگویید ،زیرا شیطان در بسته
إن الشـي َط َ
َف َّ

شده را باز نمیکند»[ .بخاری ( ،)5623مسلم (.])2012

به دلیل حدیث جابر س که گذشت .و در آن
آمدِ َ :
يح إِ َذا َر َقدْ ت ُْم» «وقتی خوابیدید،
«أ ْطفئُوا ا ْل َم َصابِ َ
چراغها را خاموش کنید».

نیز به دلیل حدیث ابن عمر ب که رسول
ِ
ِ
ِ
ين
الله ج فرمود« :الَ َتت ُْركُوا الن ََّار في ُب ُيوتك ُْم ح َ
ون» «وقتی میخوابید آتش را در خانههایتان رها نکنید»[ .مسلم (.])2015
َتن َُام َ
ً
و هر چیزی که باعث آتشسوزی شود ،بر آتش قیاس میشود .مثال باید مراقب
ً
چیزهایی بود که گاها بر وسایل گرمایشی تأثیر میگذارند و به علت نزدیکی به آن باعث
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 2خاموش کردن آتش قبل از خواب:
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اشتعال میشوند و مواردی از این قبیل؛ چرا که علت یکی است .و چنانکه پیامبر ج
فرمودند ،آتش دشمن است.
بنابراین اگر روشن ماندن آتش خطری به دنبال نداشته باشد و چیزی که سبب
اشتعال و انتشار آن گردد وجود نداشته باشد ،در اینصورت خاموش نکردن آن اشکالی
ّ
ندارد .چرا که مدار حکم ،وجود و عدم علت میباشد و درواقع حکم وابسته به وجود و
عدم علت میباشد.
 3وضو قبل از خواب:
در حدیث براء بن عازب س آمده است که:
رسول الله ج فرمودند« :إِ َذا َأ َخ ْ
ــذ َت َم ْض َج َع َ
ك
ِ
اض َط ِ
ج ُـع ع َلى ِش ِّق َ
لصالَةُ ،ثمَّ  ْ
ك
َفت ََو َّض ْأ ُو ُضو َء َك ل َّ
ت َو ْج ِهي إِ َل ْي َ
ك»...
األَ ْي َم ِنُ ،ثمَّ  ُق ِل :ال َّل ُهمَّ إِنِّي َأ ْس َل ْم ُ

«وقتی خواستی بخوابی همانند وضوی نماز ،وضو

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

َ
 4تکاند ِن بستر قبل از خوابیدن بر آن:

به دلیل حدیث ابوهریر ه س که میگوید :رسول
الل ه ج فرمودند« :إِ َذا َأ َوى َأ َحدُ ك ُْم إِ َلى فِ َر ِاش ِه َف ْل َينْ ُف ْض
فِر َاشه بِدَ ِ
اخ َل ِة إِز ِ
َار ِهَ ،فإِ َّن ُه َ ل َ يدْ ِري َما َخ َل َف ُه َع َل ْي ِهُ ،ثمَّ 
َ ُ
ِ
َي ُق ُ
اسم َ
ت َجنْبِي« »...هرگاه ،یکی از
ك َر ِّب َو َض ْع ُ
ول :بِ ْ
شما به رختخواب رفت ،بسترش را از طرفی که روی او قرار میگیرد تکان دهد .زیرا نمیداند
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 ( )6320و مسلم (.])2714

داخلة إزار قسمتی است که با بدن در تماس است.
از آنچه بیان شد ،مشخص میشود 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 شیوهای که باشد جایز است چون مهم این است که بستر تکانده شود.
از جمله :شیخ ابن جبرین  /که میگوید« :تکان دادن آن از طرفی که با بدن در تماس
است شرط نمیباشد 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

 5بر پهلوی راست خوابیدن:
 6دست راست را زیر گونهی راست
نهادن:
حدیث براء بن عازب س بر این دو سنت داللت
دارد که پیامبر ج فرمودند« :إِ َذا َأ َخ ْذ َت َم ْض َج َع َ
ك
ِ
اض َط ِ
ج ُع ع َلى ِش ِّق َ
لصالَةُ ،ث َّم ْ
ك
َفت ََو َّض ْأ ُو ُضو َء َك ل َّ
ت َو ْج ِهي إِ َل ْي َ
ك»...
األَ ْي َم ِنُ ،ثمَّ  ُق ِل :ال َّل ُهمَّ إِنِّي َأ ْس َل ْم ُ

«وقتی خواستی بخوابی همانند وضوی نماز ،وضو بگیر .سپس بر پهلوی راست بخواب و

بگو :بار الها! چهرهام را تسلیم تو نمودم[ .»...بخاری ( )2710و مسلم (.])247

میخوابید ،دستش را زیر گونهاش قرار میداد.»...
[بخاری (.])6314

 7خواندن اذکار خواب:
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َان النَّبِ ُّي ج إِ َذا َأ َخ َذ َم ْض َج َع ُه ِم ْن ال َّل ْي ِل َو َض َع

و حدیث
حذیفه س که میگوید« :ك َ
ت َخـــدِّ ِه« »...پیامبر ج وقتی در شب
َيــدَ ُه ت َْح َ

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

دزد زکات میباشد .در حدیث آمده است که « َق َ
ال لِي
دلیل آن :داستان ابوهریره س با ِ
َ
يـر َك ا ْل َبا ِر َح َة ؟ُ ،ق ْل ُت َ :يا َر ُس َ
ول اهللِ! َز َع َم َأ َّن ُه ُ ي َع ِّل ُمنِي َك ِل َم ٍ
َر ُس ُ
ات
ـول اهللِ جَ   :ما َف َع َل أ ِس ُ
َي ْن َف ُعنِي ُ
الَ :ما ِه َي؟ ُق ْل ُتَ :ق َ
اهلل بِ َهاَ ،ف َخ َّل ْي ُت َسبِ َيل ُهَ ،ق َ
ال لِي :إِ َذا َأ َو ْي َت إِ َلى ِف َر ِ
اش َك َفا ْق َر ْأ
آلي َة ُ
وم)َ ،و َق َ
ال لِيَ :ل ْن
(اهلل ال إِ َل َه إِال ُه َو ا ْل َح ُّي ا ْل َق ُّي ُ
آ َي َة ا ْل ُك ْر ِس ِّي ِم ْن َأ َّولِ َها َح َّتى َت ْختِ َم ا َ
ص َش ْي ٍء َع َلى
َيزَ َال َع َل ْي َك ِم َن اهللِ َح ِاف ٌظَ ،وال َ ي ْق َر َب َك َش ْي َطانٌ َح َّتى ُت ْصبِ َحَ ،و َكا ُنوا َأ ْح َر َ
ا ْل َخ ْي ِرَ ،ف َق َ
وبَ ،ت ْع َل ُم َم ْن ُت َخ ِ
اط ُب ُم ْن ُذ َث ِ
الث
ال ال َّنبِ ُّي جَ :أ َما إِ َّن ُه َقدْ َص َد َق َك َو ُه َو َك ُذ ٌ
الَ :ذ َ
ـال :الَ ،ق َ
ال َ يا َأ َبا ُه َر ْي َر َة ؟َ ،ق َ
َل َي ٍ
اك َش ْي َطانٌ » «ابوهریره میگوید :رسول الله ج به من
فرمود :اسیرت دیشب چه کرد؟ گفتم :پنداشت کلماتی را به من میآموزاند که الل ه أ با

آن به من سود میرساند .لذا رهایش کردم .فرمود :آن چیست؟ گفتم :به من گفت :وقتی
لَّ ه َو ا ْل َح ُّي ا ْل َق ُّيو ُم »...بخوان.
بر بستر قرار گرفتی ،آیة الکرسی را از اول تا آخر «اهَّللُ َ ل إِ َل َه إِ ُ
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در این صورت نگهبانی از جانب الله بر تو گمارده خواهد شد و شیطان تا صبح به تو نزدیک
نمیشود .گفتنی است که یاران رسول الله برای انجام اعمال نیک ،عالقهی فراوانی داشتند.

پیامبر ج فرمود :اما او به تو راست گفت و خود دروغگوست .میدانی در طول سه شب با
چه کسی صحبت میکردی ای ابو هریره؟ گفت :خیر .گفت :او شیطان بوده است»[ .بخاری
ّ
به صورت معلق ( )2311و نسائی به صورت متصل در سنن کبری (.])10795

ب
آخر سورهی بقره:
قرائت دو آیهی ِ

«م ْن َق َر َأ َها َت ْي ِن
در حدیث ابومسعود انصاری س آمده است که رسول الله ج فرمودندَ :
ِ ِ
ور ِة ا ْل َب َق َر ِة ،فِي َل ْي َل ٍةَ ،ك َفتَا ُه» «کسی که در شب این دو آیه از آخر سورهی
اآلي َت ْي ِن م ْن آخرِ ُس َ
َ

بقره را بخواند ،او را کفایت میکنند»[ .بخاری ( ،)4008مسلم ( .])807دو آیهی آخر سورهی
بقره فقط مخصوص اذکار خواب نیست؛ لیکن ذکری است که در شب خوانده میشود.
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کسی که آندو آیه را در شب نخواند و هنگام خواب یادش آمد ،همان لحظه بخواند.
در معنای (کفتاه) اختالف شده است:

چنانکه برخی گفتهاند :به جای قیام اللیل برایش کافی است .و برخی گفتهاند :از

شر شیطان کفایتش میکند.

و برخی گفتهاند :از آفات کفایتش میکند .و احتمال دارد که همه را در بر گیرد

ی  /گفته است.
همانگونه که نوو 

[شرح نووی بر مسلم )808( :باب فضل الفاتحة و خواتیم

سورة البقرة .]...

ج سه بار خواندن سورهی اخالص ،معوذتین و دمیدن آن بر دو کف
دست و مسح بدن با دستها:
دلیل :ام المومنین عایشه ل روایت میکند که رسول الله ج هر شب چون بر
بستر خوابش قرار میگرفت ،دو کف دست را جمع نموده و در آن دو میدمید و بر آن
دو « ُق ْل ُه َو اهَّللُ َأ َحدٌ » و « ُق ْل َأ ُعو ُذ بِ َر ِّب ا ْل َف َل ِق» و « ُق ْل َأ ُعو ُذ بِ َر ِّب الن ِ
َّاس» میخواند .سپس
با دستانش تا هر جا از بدنش که میتوانست ،مسح میکرد؛ از سر و صورت و جلوی بدن
شروع میکرد و این کار را سه بار انجام میداد[ .بخاری (.])5017

میخواهد این سنت را انجام دهد ،دو کف دستش را جمع نموده ،سپس سورهی اخالص
و معوذتین (را خوانده و) در آن دو َبد َمد ،سپس
تا هر جا از بدنش که میتواند مسح کند .از سر و
صورتش آغاز کرده و این کار را سه بار انجام دهد.
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از این حدیث استنباط میشود که :پیامبر ج هر شب این سنت را انجام
ُ َّ
لیلة» :هرشب .حال هرکس
میداد .چنانکه ام المومنین عایشه ل میگوید« :کل ٍ

د خواندن سورهی کافرون:
ل س از پدرش
به دلیل حدیث عروة بن نوف 
که پیامبر ج به نوفل فرمود« :ا ْق َــر ْأ « ُقـ ْـل َ يا َأ ُّيها
ون» ُثمَّ  ن َْم َع َلى خاتِ َمتِ َهاَ ،فإِن ََّها َبـ َـرا َء ٌة ِم َن
ا ْلكَافِ ُر َ
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ِ ُ
«ق ْل َيا َأ ُّيها ْال َكاف ُر َ
پایان آن ،بخواب .چرا که این سوره
در
سپس
بخوان؛
را
»
ون
الشـرك»
ِ
ِ

برائت جستن از شرک است».

[احمد ( )21934و ابوداود ( ،)5055ترمذی ( )3403و آلبانی/ 

آنرا َح َسن میداند].

 2در سنت هم دعاهای فراوانی آمده است؛ از جمله:
اس ِم َ
وت َو َأ ْح َيا» «بار الها با نام تو میمیرم و زنده میشوم».
ك ال َّل ُهمَّ  َأ ُم ُ
أ «بِ ْ

[بخاری ( )6324از حدیث حذیفة س].

اهاَ ،ل َ
اح َف ْظ َها،
ت َن ْفسـي َو َأن َ
َّ خ َل ْق َ
ب «ال َّل ُهم َ
اها ،إِ ْن َأ ْح َي ْيت ََها َف ْ
ك َم َمات َُها َو َم ْح َي َ
ْت ت ََو َّف َ
َوإِ ْن َأ َمت ََّها َفاغ ِْف ْر َل َها ،ال َّل ُهمَّ  إِنِّي َأ ْس َأ ُل َ
ك ا ْل َعافِ َيةَ» «پروردگارا! تو مرا آفریدی و تو آنرا

میمیرانی ،مرگ و زندگیش برای توست ،اگر او را زنده نمودی حفظش کن و اگر او را
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میراندی بیامرزش .الهی! از تو عافیت میخواهم»[ .مسلم (])2712

ج «ال َّلهمَّ  ربَّ  السماو ِ
ض َو َربَّ  ا ْل َع ْر ِ
ات َو َربَّ  األَ ْر ِ
ش ا ْل َعظِيمَِ ،ر َّبنَا َو َربَّ  كُلِّ 
َّ َ َ
ُ َ
ٍ
شـيءَ ،فالِ َق ا ْل َحبِّ  َوالن ََّوىَ ،و ُمن ِْز َل الت َّْو َر ِاة َو ِ
يل َوا ْل ُف ْر َق ِ
اإلن ِ
ْج ِ
انَ ،أ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن شـر كُلِّ 
ْت ِ
ْت ِ
ٍ
آخ ٌذ بِنَاصـيتِ ِه ،ال َّل ُهم َ
اآلخ ُر َف َل ْي َس َب ْعدَ َك
ْت األَ َّو ُل َف َل ْي َس َق ْب َل َك شـي ٌءَ ،و َأن َ
َّ أن َ
شـيء َأن َ
ْت ال َّظ ِ
َك شـي ٌء ،ا ْق ِ
ْت ا ْل َباطِ ُن َف َل ْي َس ُدون َ
ض َعنَّا
اه ُر َف َل ْي َس َف ْو َق َك شـي ٌءَ ،و َأن َ
شـي ٌءَ ،و َأن َ
الد َّْي َن َو َأغْنِنَا ِم َن ا ْل َف ْقرِ» «الهی! ای پروردگار آسمانها و زمین و ای پروردگار عرش بزرگ،

ای پروردگار ما و پروردگار همه چیز ،ای شکافندهی دانه و هسته ،ای نازل کننده تورات
و انجیل و فرقان؛ به تو پناه میآورم از شر تمام موجودات که افسارشان 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 بینیازم گردان»[ .مسلم (.])2713

ت َج ْنبِي َوبِ َ
اس ِم َ
ْت َن ْفسـي َف ْار َح ْم َهاَ ،وإِ ْن
ك َأ ْر َف ُع ُه إِ ْن َأ ْم َسك َ
ك َر ِّب َو َض ْع ُ
د «ب ِ ْ
ِ ِ
ِ ِ
ين» «پروردگارا! با نام تو پهلویم را (بر زمین)
الصالح َ
اح َف ْظ َها بِ َما ت َْح َف ُظ بِه ع َبا َد َك َّ
َأ ْر َس ْلت ََها َف ْ

مینهم .و با نام تو بلندش میکنم ،اگر جانم را گرفتى ،به آن رحم کن ،اگر آزادش کردى

(و زنده ماندم) مرا چنان محفوظ دار که صالحان و درستکاران را محفوظ مىدارى».
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[بخاری ( )6302و مسلم (.])2714

هـ «ا ْل َح ْمدُ ل ّل ِه ا َّل ِذي َأ ْط َع َمنَا َو َس َقانَاَ َ ،ك َفانَا َو َآوانَاَ ،فك َْم ِم َّم ْن الَ كَافِ َي َل ُه َوالَ ُم ْؤ ِوي»
«ستایش مخصوص ذاتی است که ما را غذا داد و ما را نوشاند؛ و کفایتمان کرد و ما
را جای داد .چه بسیارند آنان که نه کفایت کنندهای دارند و نه جای دهندهای .از
حدیث انس س که میگوید :چون رسول الله ج بر بستر خواب قرار میگرفت ،میفرمود:
«الحمد لله[ .»...مسلم (.])2715

ك َ ي ْو َم َت ْب َع ُ
و «ال َّل ُهمَّ  ِقنِي َع َذا َب َ
ث ِع َبا َد َك» .الهی! روزی که بندگانت را محشور

ی  /در (صحیح الجامع )869/2
میکنی ،مرا از عذابت محافظت فرما[ .احمد ،)18660( :آلبان 
آنرا صحیح میداند]؛

ز سبحان الله و الحمد لله هرکدام  33بار و الله اکبر  34بار.
سنت است که هنگام خواب  33بار سبحان الله 33 ،بار الحمدلله و  34بار الله اکبر
بگوید .این کار دارای فضیلت بسیاری است .و آن اینکه در آن روز باعث افزایش نیروی
بدنی وی میشود.
دلیل آن :حدیث علی س میباشد که فاطمه به دلیل مشقت کار با آسیابدستی
نزد رسول خدا شکایت نمود .و این پس از آوردن اسیرانی نزد رسول الله ج بود.
چون پیامبر ج تشریف آورد و عایشه ل از آمدن فاطمه به ایشان خبر داد( .علی س
میگوید) پیامبر ج نزد ما آمد و ما بر بستر خواب بودیم .خواستیم برخیزیم .پیامبر ج
فرمودندَ « :ع َلى َمكَانِك َُما» «در جایتان بمانید (راحت باشید)» .میان ما دو نفر نشست
تا جایی که سردی پای مبارک را بر سینهی خود احساس کردم .سپس فرمودَ :
«أالَ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
َ
َ
ِ
ين ،وت َُس ِّب َحا ُه
ُأ َع ِّل ُمك َُما َخ ْي ًرا م َّما َسأ ْلت َُما؟ إ َذا أ َخ ْذت َُما َم َضاج َعك َُما ،أ ْن ُت َك ِّب َرا ال ّل َه أ ْر َب ًعا َو َثالَث َ
َثالَ ًثا و َثالَثِين ،وتَحمدَ اه َثالَ ًثا و َثالَثِينَ ،فهو َخير َلكُما ِمن َخ ِ
ادمٍ» «آیا به شما چیزی بهتر
َ ُ َ ٌْ َ ْ
َ
َ َ ْ َ ُ
َ
از آنچه خواستید نیاموزم .و آن اینکه وقتی در بستر خواب قرار گرفتید ،سی و چهار بار
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فاطمه ل نزد پیامبر ج آمد و وی را نیافت .عایشه ل را دید و به او خبر داد .و

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 ( )3705و مسلم (.])2727
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و در روایتی آمده است که علی س چنین گفته است« :از زمانی که آنرا از رسول ج
ّ
شنیدم ،عمل به آن را ترک نکردم .به وی گفته شد :حتی شب صفین؟ گفت :حتی شب
ّ
صفین»[ .بخاری ( )5362و مسلم (.])2727
كَ ،و َأ ْل َج ْأ ُت َظ ْهرِي إِ َل ْي َ
ت َأ ْمرِي إِ َل ْي َ
ت َو ْج ِهي إِ َل ْي َ
ك،
كَ ،و َف َّو ْض ُ
ح «ال َّل ُهمَّ إِنِّي َأ ْس َل ْم ُ
تَ ،وبِنَبِ ِّي َ
ْت بِكِتَابِ َ
ْك إِالَّ إِ َل ْي َ
ك الَ َم ْل َج َأ َوالَ َمن َْجا ِمن َ
َر ْغ َب ًة َو َر ْه َب ًة إِ َل ْي َ
ك
ك ا َّل ِذي َأ ْن َز ْل َ
كَ ،آمن ُ
ت» «پروردگارا! با خوف و رجاء ،چهرهام را بسوی تو برمیگردانم و تمام امورم
ا َّل ِذي َأ ْر َس ْل َ
را به تو میسپارم و تو را پشت و پناه خود میدانم .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 ( ،)247مسلم (.])2710

كَ ،فإِ ْن مت ِ
َّ من ِ
ِ
آخرِ َكال َِم َ
َّ م ْن
اج َع ْل ُهن ْ
«و ْ
آخر حدیث رسول خدا ج فرمودندَ :
ُ
و در ِ
َل ْي َلتِ َ
ْت َع َلى ا ْل ِف ْط َر ِة» «اینها را در آخر کالمت قرار بده؛ پس اگر آن شب از دنیا
َّ و َأن َ
كُ ،مت َ

رفتی ،بر فطرت از دنیا رفتهای».

ت َع َلى َخ ْيرِ» «و اگر صبح
تَ ،أ ْص َب ْح َ
«وإِ ْن َأ ْص َب ْح َ
و در روایتی از مسلم آمده استَ :

سنتهاى وقت عشاء

کردی بر خیر و نیکی صبح کردی».

ذکر پناهگاه محکمی است ،و مایه سرزندگی قلب است ،پس از ذکر کنندگان باش ،رسول
الله ج فرموده است« :م َث ُل ا َّل ِذي ي ْذكُر ربه وا َّل ِذي الَ ي ْذكُر ربه ،م َث ُل الحي والمي ِ
ت» «مثال کسی
َ ُ َ َّ ُ َ
َ ِّ َ َ ِّ
َ ُ َ َّ ُ َ
َ
که پروردگارش را ذکر میکند و آنکه او را یاد نمیکند ،مانند زنده و مرده است».
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این حدیث بیانگر سنت دیگری هم هست و آن :اینکه این ذکر باید آخرین کلماتی

باشد که در هنگام خواب بر زبان میآورد .و در آن پاداش بزرگ دیگری هم نهفته است
ً
و آن اینکه اگر فرضا در آن روز از دنیا برود ،بر سرشت و فطرت وفات یافته است .یعنی:
خیر در رزق
یکتاپرست و بر اساس دین ابراهیمی وفات نموده است .و اگر صبح نمود با ِ
و روزی و کارش صبح نموده است .و این کلماتی شامل و کامل است که این فضایل را

به دنبال دارد – .والله اعلم –.
فضل بزرگی میشود که الله
شایان ذکر است که :ذکر بزرگی وجود دارد که باعث ِ

متعال آنرا ارزانی میدارد .و آن حدیثی است که در صحیح بخاری از شداد بن أوس س
روایت شده است که« :سـيدُ ِال ْستِ ْغ َف ِ
ي ل إِ َل َه إِ َ
ار َأ ْن َت ُق َ
ْت َخ َل ْقتَنِي َو َأنَا
لَّ أن َ
ْت َر ِّب َ
ول :ال َّل ُهم ََّ أن َ
ك بِن ِ ْع َمتِ َ
ت َأ ُبو ُء َل َ
ت َأ ُعو ُذ بِ َ
ك
ك ِم ْن شـر َما َص َن ْع ُ
َع ْبدُ َك َو َأنَا َع َلى َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما ْاس َت َط ْع ُ
ار م ِ
ِ
ُوب إِ َ
ك بِ َذ ْنبِي َفاغ ِْف ْر لِي َفإِ َّن ُه َ ل َ يغ ِْف ُر ُّ
َّ و َأ ُبو ُء َل َ
وقنًا
لَّ أن َ
الذن َ
َع َلي َ
ْتَ ،ق َالَ :و َم ْن َقا َل َها م ْن النَّ َه ِ ُ
ات ِمن يو ِم ِه َقب َل َأ ْن يمسـي َفهو ِمن َأه ِل ا ْلج َّن ِة ،ومن َقا َلها ِمن ال َّلي ِل وهو م ِ
وق ٌن بِ َها
ُ َ ْ ْ
بِ َها َف َم َ ْ َ ْ ْ
َ ََ ْ َ ْ ْ َ ُ َ ُ
ُْ
«سرآمد استغفار این است که بگویی :الهی! تو
ات َق ْب َل َأ ْن ُ ي ْصبِ َح َف ُه َو ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َجن َِّة»
َف َم َ
ِ

پروردگار منی ،بجز تو معبود بر حقی وجود ندارد ،مرا آفریدی و من بندهی تو هستم .بر
پیمان و وعدهی تو تا حد توان ،استوارم .از بدی کارهایی که انجام دادهام ،به تو پناه میبرم.

مرا مغفرت کن زیرا کسی بجز تو ،گناهان را نمیبخشد .رسول الل ه 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 آنرا 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

 8خواندن سوره اخالص در هر شب سنت است:
َ
«أ َي ْع ِ
از أبو َد ْر َدا ء س روایت است که رسول الل ه ج فرمودندَ :
ج ُز َأ َحدُ ك ُْم َأ ْن َ ي ْق َر َأ فِي َل ْي َل ٍة
ث ا ْل ُق ْر ِ
ث ا ْل ُق ْر ِ
ث ا ْل ُق ْر ِ
آن؟ َق َالُ « :ق ْل ُه َو اهللُ َأ َحدٌ َت ْع ِد ُل ُث ُل َ
ف َ ي ْق َر ْأ ُث ُل َ
ُث ُل َ
آن؟» َقا ُلواَ :و َك ْي َ
آن» «آیا
یکی از شما نمیتواند در یک شب ،یک سوم قرآن را بخواند؟» صحابه عرض کردند :چگونه

سنتهاى وقت عشاء

و به نعمتهایی که به من ارزانی داشتهای و گناهانی که انجام دادهام ،اعتراف میکنم .پس
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یکی از ما میتواند یک سوم قرآن را بخواند؟ فرمودُ (« :ق ْل ُه َو اهَّللُ َأ َحدٌ ) برابر با یک سوم قرآن

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

سنتهایی در باب خواب دیدن:
هر خوابی از سه حالت خارج نیست
چنانکه در حدیث ابوهریر ه س در
صحیح مسلم آمده است:
 1رویای صالحه میباشد .و آن عبارت است
سنتهاى وقت عشاء

از خواب نیکی که بشارت و مژدهای از جانب الله ﻷ است و آدابی دارد که بیان
آنها خواهد آمد.

 2خوابهای غمانگیز که از سوی شیطان است .که اگر انسان به آداب خواب

پایبند باشد به او ضرر نمیرساند .این آداب خواهد آمد.

 3چیزی را خواب ببیند که قبل از خوابیدن در مورد آن سخن بگوید .که این
نوع خواب مهم نیست.
از سنتهای این باب ،مطالبی است که در این احادیث آمده است:
از ابوسلمه س روایت است که :گاهی خوابهایی میدیدم که مرا بیمار میکرد؛
میگوید :با ابوقتاده مالقات کردم و گفت :من هم خوابهایی میبینم که بیمارم میکرد
الصالِ َح ُة ِم َن ال ّل ِهَ ،فإِ َذا َر َأى َأ َحدُ ك ُْم َما
«الرؤْ َيا َّ
تا اینکه از رسول الله ج شنیدم که فرمودندُّ :
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ِ
ِ
ا يك َْر ُه َف ْل َيت ِْف ْل َع ْن َ ي َس ِ
ب َفال َُ ي َحدِّ ْ
ار ِه َثالَ ًثاَ ،و ْل َي َت َع َّو ْذ بِال ّل ِه
ث بِ َها إِالَّ َم ْن ُ يح ُّ
ُيح ُّ
بَ ،وإِ ْن َر َأى َم َ
ِم ْن شـر الشـي َط ِ
شـرهاَ ،وال َُ ي َحدِّ ْ
«خواب نیک از (جانب)
ث بِ َها َأ َحدً ا َفإِن ََّها َل ْن تَضـر ُه»
ان َو َ
ِ
الله أ است؛ اگر کسی از شما خوابی خوشایند دید ،آنرا 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 اللهـ پناه ببرد( .بگوید :اعوذ بالله من الشیطان الرجیم) .و با هیچکس
در مورد آن حرف نزند ،چراکه این خواب آسیبی به او نمیرساند».
ابوسلمه س میگوید« :خوابهایی میدیدم که از کوه بر من سنگینتر بود؛ از زمانی

که این حدیث را شنیدم توجهی به چنین خوابهایی ندارم».
الصالِ َح ُة ِم ْن اهللَِ ،وا ْل ُح ُل ُم ِم ْن الشـي َط ِ
انَ ،فإِ َذا َح َل َم
«الرؤْ َيا َّ
( .])2261و در روایتی آمده استُّ :
ا يخَ ا ُف ُه َف ْل َي ْب ُص ْق َع ْن َ ي َس ِ
ا ل تَضـر ُه» «خواب
ار ِه َو ْل َي َت َع َّو ْذ بِاهَّلل ِ ِم ْن
شـرها َفإِن ََّه َ
َ
َأ َحدُ ك ُْم ُح ُل ًم َ
[بخاری ( )5747و مسلم

نیک از طرف الل ه أ است و خواب بد از سوی شیطان .هرگاه یکی از شما خواب پریشانی
شر آن به الله ﻷ پناه ببرد آنگاه
دید و ترسید ،به سمت چپش آب دهان بیندازد و از ِ
ضرری به او نمیرسد»[ .بخاری ( )3292و مسلم (.])2261

و در حدیث جابر س که در صحیح مسلم آمده است ،رسول الله ج میفرماید« :و
َ ْل َي ْست َِع ْذ بِال ّل ِه ِم َن الشـي َط ِ
َان َع َل ْي ِه» «باید سه بار از شیطان
ان َثالَ ًثاَ ،و ْل َيت ََح َّو ْل َع ْن َجنْبِ ِه ا َّل ِذي ك َ
و در بخاری از ابوسعید س روایت است که« :إِ َذا ر َأى َأحدُ كُم الرؤْ يا ي ِ
ح ُّب َها َفإِن ََّها ِم َن
َ
َ ْ ُّ َ ُ
اهَّلل ِ َف ْل َي ْح َمدْ اهَّللَ َع َل ْي َها» «هرگاه یکی از شما خوابی دید که آنرا دوست داشت ،آن خواب از
ه أ را ستایش کند»[ .بخاری (.])7045
جانب الله ﻷ است .و باید به پاس آن الل 

از این احادیث چنین برداشت میشود که:
 1هرکس خواب نیکی دید ،سنت است این کارها را انجام دهد:
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ه أ پناه ببرد و بر پهلوی دیگر بخوابد»[ .مسلم (.])2262
به الل 

اول :الله را به پاس آن ستایش کند که این خواب از سوی اوـ است.
دوم :آنرا تعریف کند؛ البته برای کسی که او را دوست میدارد.
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 2و 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 ّ
شر خوابی که دیده به الله [تعالی] پناه ببرد .یعنی بگوید:
شرها.
اعوذ بالله من الشیطان و من ِ

سوم :این خواب را برای هیچکس تعریف نکند .در این صورت بنا به رهنمود نبوی
ضرری متوجه او نمیشود .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.
از این احادیث چنین برداشت میشود که :خواب انسان مؤمن بخشی از نبوت است.

و خواب کسی از همه راستتر است که در بیداری راستگوترین باشد .و این از تاثیرات و
برکات راستگویی برای انسان مسلمان است حتی در حالت خواب.

کسی که شبانه از خواب برخاست ،سنت است این ذکر را بخواند:
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و این مطلبی است که در حدیث
عبادة بن الصامت س از رسول الله ج
ـن َت َعارَّ  ِم ْن
«مـ ْ
روایت است که فرمودَ :
َ
شـريك
 :ل إِ َل َه إِلَّ اهَّللُ َو ْحدَ ُه َ ل
ال َّل ْي ِل َف َق َال َ
َل ُهَ ،ل ُه ا ْل ُم ْل ُ
ك َو َل ُه ا ْل َح ْمدُ َو ُه َو َع َلى ك ُِّل
ٍ
ان اهَّللِ،
شـيء َق ِد ٌير ،ا ْل َح ْمدُ لِ َّل ِهَ ،و ُس ْب َح َ
َو َل إِ َل َه إِلَّ اهَّللَُ ،واهَّللُ َأ ْك َب ُرَ ،و َل َح ْو َل َو َل
ُق َّو َة إِلَّ  بِاهَّللُِ ،ثمَّ  َق َال :ال َّل ُهمَّ اغ ِْف ْر لِيَ ،أ ْو
َد َعا ْاست ِ
ت
يب َل ُهَ ،فإِ ْن ت ََو َّض َأ َو َص َّلى ُقبِ َل ْ
ُج َ

َص َل ُت ُه» «کسی که در شب برخاست ،پس بگویدَ :ل إِ َل َه إِلَّ اهَّللُ َو ْحدَ ُه َ ل َشرِ َ
يك َل ُهَ ،ل ُه
ا ْل ُم ْل ُ
ان اهَّللَِ ،و َل إِ َل َه إِلَّ اهَّللُ،
ك َو َل ُه ا ْل َح ْمدُ َو ُه َو َع َلى ك ُِّل َش ْي ٍء َق ِد ٌير ،ا ْل َح ْمدُ لِ َّل ِهَ ،و ُس ْب َح َ
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َواهَّللُ َأ ْك َب ُرَ ،و َل َح ْو َل َو َل ُق َّو َة إِلَّ بِال َّل ِهف ُثمَّ  َق َال  :ال َّل ُهمَّ اغ ِْف ْر لِيَ ،أ ْو َد َعا ْاست ِ
يب َل ُهَ ،فإِ ْن
ُج َ
ت َص َل ُت ُه :معبودی (برحق) به جز الله نیست یگانهی بیشریک است
ت ََو َّض َأ َو َص َّلى ُقبِ َل ْ
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) بزرگتر است .و هیچ چاره و قوتی جز با الله وجود ندارد .سپس بگوید :بارالها
مرا بیامرز ،یا دعا کند ،اجابت میشود .و اگر وضو گرفت و نماز خواند ،نمازش قبول
میگردد»[ .بخاری (.])1154
ابن اثی ر  /میگوید« :من تعار باللیل» یعنی از خوابش برخاست[ .النهایة في غریب
األثر ،نوشتهی ابن اثیر (ص .])108

در این حدیث دو مژدهی بزرگ موجود است .و آن زمانی است که کسی از خواب
يك َل ُهَ ،ل ُه ا ْل ُم ْل ُ
«ل إِ َل َه إِلَّ اهَّللُ َو ْحدَ ُه َ ل َشرِ َ
ك َو َل ُه ا ْل َح ْمدُ َو ُه َو
برخاسته و این ذکر را بخواندَ :
ان اهَّللَِ ،و َل إِ َل َه إِلَّ اهَّللَُ ،واهَّللُ َأ ْك َب ُرَ ،و َل َح ْو َل َو َل ُق َّو َة
َع َلى ك ُِّل َش ْي ٍء َق ِد ٌير ،ا ْل َح ْمدُ لِ َّل ِهَ ،و ُس ْب َح َ
إِلَّ بِاهَّللِ» دو مژده برای اوست:
اول :اگر بگوید« :بار الها مرا بیامرز ،یا دعا کند ،دعایش اجابت میشود».

بیان سنتهای مقرر در اوقات خاص میرسیم .چرا که
و با ذکر این سنت ،به پایان ِ

پس از آن به سنتهای بیدار شدن از خواب پرداختیم و اولین آن مسواک زدن است و نیز
ِ
ِ ِ ِ
ور» «ستایش مخصوص خداوندی
گفتن« :ا ْل َح ْمدُ ل َّله ا َّلذي َأ ْح َيانَا َب ْعدَ َما َأ َما َتنَا َوإِ َل ْيه الن ُُّش ُ
است که بعد از اینکه ما را میراند ،زنده نمود و محشور شدن به سوی اوست».
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دوم« :اگر برخاست و وضو گرفت و نماز خواند ،نمازش قبول است».
آن خداوندی است که با این فضایل بر ما ّمنت نهاد؛ و از او توفیق و
پس ستایش از ِ
عمل را خواهانیم.
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این بخش دوم از سنتهای روزمره است
و میدان این بخش از سنتها بسیار وسیع
و گسترده است .این سنتها فراواناند و
برخی از آنها با تغییر موقعیتها ،اشخاص،
اماکن و وقتها تغییر میکند.
تالش ما بر این است که در ادامه سنتهایی را
که روزانه تکرار میشوند بیان کنیم .از الله متعال
توفیق و رهنمون شدن به حق را خواهانم.
اولین سنتها در این بخش :سنتهای غذا
خوردن
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نخست :سنتهایی در مورد غذا خوردن

سنتهاى غذا خوردن

 1بسم الله گفتن در ابتدای غذا:

از عمر بن ابی سلم ه س روایت است که :من کودکی تحت سرپرستی رسول الله ج
«يا غ َُل ُم َس ِّم اهَّللََ ،وك ُْل
بودم که دستم در هر جای بشقاب میچرخید .پیامبر ج فرمودَ :
ِ
ِ ِ
ا ي ِل َ
جلوی
يك» «ای پسر (جان) بسم الله بگو ،با دست راستت بخور و از
بِ َيمين َكَ ،وك ُْل م َّم َ
ِ
خودت بخور .از آن به بعد روش غذا خوردنم همینگونه بود»[ .بخاری ( )5376و مسلم (.])2022

و اگر بسم الله گفتن فراموش شد ،سنت است هرگاه به یاد آورد ،بگوید« :بِس ِم اهَّلل ِ
ْ
َأو َله و ِ
آخ َر ُه».
َّ ُ َ
أحدُ كُم
و دلیل آن حدیث عایشه ل است که رسول الله ج فرمودند« :إ َذا أك ََل َ
أن ي ْذكُر اسم اهلل يف أولِ ِهَ ،ف ْلي ُق ْل :بِس ِم اهلل أو َله و ِ
َف ْلي ْذ ُكرِ اسم اهللِ ْ ،
آخ َر ُه» «هرگاه
َّ ُ َ
َّ
ْ
َ
فإن نَس َي ْ َ َ ْ َ
ْ َ
َ

یکی از شما غذا خورد ،باید نام الله را ذکر کند (بسم الله بگوید) .و اگر بسم الله گفتن
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در ابتدای غذا را فراموش کرد باید بگوید :بسم الله أوله و آخره»[ .ابوداود ( ،)3767ترمذی
()1858؛ و چنانکه پیشتر گذشت ،آلبانی  /آنرا صحیح میداند].

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
میشود و اگر با دست چپ بخورد یا بیاشامد ،عملی چون شیطان انجام داده است .زیرا
شیطان با دست چپ خورد و نوش میکند.

دلیل :حدیث عبدالله بن عمر س که رسول الل ه ج فرمودند« :ال ََ ي ْأ ُك َلن َ
َّ أ َحدٌ ِمنْك ُْم
شـرب بِ َها» «هرگز یکی از شما با
ان َ ي ْأك ُُل بِ ِشمالِ ِه َو َي
بِ ِش َمالِ ِهَ ،وال ََ يشـر َبنَّ  بِ َها ،فإِ َّن الشـي َط َ
ُ

دست چپش نخورد و با آن ننوشد؛ چرا که شیطان با (دست) چپش میخورد و مینوشد.
راوی میگوید :نافع بر روایت افزوده و میگفت :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 الل ه س روایت است که از رسول الل ه ج شنیده
يت َلك ُْم َوالَ
ان :الَ َمبِ َ
الر ُج ُل َب ْي َت ُهَ ،ف َذك ََر ال ّل َه ِعنْدَ ُدخُ ولِ ِه َو ِعنْدَ َط َع ِام ِهَ ،ق َال الشـي َط ُ
است« :إِ َذا َدخَ َل َّ
يت َوإِ َذا َل ْم َ ي ْذ ُكرِ ال ّل َه ِعنْدَ
انَ :أ ْد َر ْكت ُُم ا ْل َمبِ َ
َع َشا َءَ ،وإِ َذا َدخَ َل َف َل ْم َ ي ْذ ُكرِ ال ّل َه ِعنْدَ ُدخُ ولِ ِهَ ،ق َال الشـي َط ُ
يت َوا ْل َع َشا َء» «هنگامی که کسی وارد خانهاش شود و در هنگام ورود
َط َع ِام ِهَ ،ق َالَ :أ ْد َر ْكت ُُم ا ْل َمبِ َ

و خوردن ،نام الله را بر زبان آورد (بسم الله بگوید) ،شیطان (به همراهانش) میگوید :نه محل
محل استراحت پیدا کردید .و اگر نام الل ه ﻷ را هنگام غذایش نگیرد( ،شیطان) میگوید :به
خوابگاه و غذا دست یافتید»[ .مسلم (.])2018

 2خوردن از جلوی رو:

به دلیل حدیث عمر بن ابوسلمه س که پیشتر
«وك ُْل ِم َّما
ذکر شد .و در آن رسول الله ج فرمودَ :
َي ِل َ
يك» «از جلوی خودت بخور».
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استراحت دارید و نه شام .و اگر وارد شد و در هنگام ورود بسم الله نگفت :شیطان میگوید:
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 3برداشتن لقمهای که افتاده است و پاک نمودن آن و خوردنش:
ان َ ي ْحضـر َأ َحدَ ك ُْم ِعنْدَ كُلِّ 
جابر س میگوید :شنیدم پیامبر ج میفرماید« :إِ َّن الشـي َط َ
ِِ
ٍ ِ
َان بِ َها
َّى ي ْحضـر ُه ِعنْدَ َط َع ِام ِهَ ،فإِ َذا َس َق َط ْ
ت ِم ْن َأ َح ِدك ُُم ال ُّل ْق َم ُة َف ْل ُي ِم ْط َما ك َ
شـيء م ْن َش ْأنهَ ،حت َ
ِ
ىُ ،ثمَّ  ْل َي ْأ ُك ْل َهاَ ،والَ يدَ ْع َها لِلشـي َط ِ
انَ ،فإِ َذا َف َر َغ َف ْل َي ْل َع ْق َأ َصابِ َع ُهَ ،فإِ َّن ُه ال ََ يدْ ِري فِي َأيِّ 
م ْن َأ َذ ً
َ
ُون ا ْل َب َر َكةُ» «همانا شیطان موقع هر کار و عملی حتی موقع خوردن نیز نزد شما
َط َع ِام ِه َتك ُ

میآید ،لذا هرگاه لقمهای از دست شما افتاد ،باید آلودگیهای آن زدوده شود و خورده

شود و برای شیطان گذاشته نشود .وقتی از خوردن طعام فارغ شدید ،انگشتهایتان را
بوسیله زبان پاک کنید ،یعنی غذای روی انگشتها 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 زندگیاش بگیرد و موجب بسیاری از کارهای
وی شود .و از مواردی که داللت بر طمع وی برای مشارکت در تمام کارهای بندگان
ان َ ي ْحضـر َأ َحدَ ك ُْم ِعنْدَ كُلِّ 
[اللهـ] دارد ،این فرموده رسول الله ج است« :إِ َّن الشـي َط َ
ٍ
شـيء ِم ْن َش ْأنِ ِه» «همانا شیطان موقع هر کار و عملی نزد شما میآید».
 4لیسیدن انگشتان:

سنت است که انگشتان لیس زده شود .یا شخصی دیگر همانند همسر آنرا بلیسد .بلکه
سنتهاى غذا خوردن

سنت این است که نباید با پارچه یا چیز دیگری دستانش را پاک کند تا اینکه آنها را بلیسد.
دلیل :حدیث جاب ر س است که پیشتر بیان شد.
در صحیحین از ابن عباس ب روایت است
که :رسول الله ج فرمودند« :إِ َذا َأك ََل َأ َحدُ ك ُْم َف َل
َّى ي ْل َع َق َهاَ ،أ ْو ُ ي ْل ِع َق َها» «هرگاه یکی از
َي ْم َس ْح َ يدَ ُه َحت َ
شما غذا خورد ،دستش را پاک نکند تا خودش یا

دیگری آنرا بلیسد»[ .بخاری ( ،)5456مسلم (.])2033
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 5تمیز کردن ظرف غذا با انگشت:
ً
مثال کسی که برنج میخورد ،سنت است که ظرف غذایش را چنان تمیز کند که

چیزی باقی نماند .و با انگشت آنچه را در ظرف
مانده پاک نموده و بخورد .چه بسا که برکت در
همین غذای باقی مانده در ظرف باشد.
دلیل :حدیث انس س است که میگوید :رسول
خدا به ما دستور داد که ظرف غذا را با انگشتان پاک
کنیم[ .مسلم ( .])2034و امام مسلم از ابوهریر ه س روایت
الص ْح َفةَ» «باید هریک از شما سینی (یا بشقاب یا ظرف غذایش) را
«و ْل َي ْس ُل ْت َأ َحدُ ك ُُم َّ
میکند کهَ :
با انگشت پاک کند»[ .مسلم (.])2035

استاد ما شیخ ابن عثیمین  /میگوید« :ظرفت را با انگشت پاک کن و انگشتت
را لیس بزن» .و با تاسف باید گفت :این هم از سنتهایی است که بسیاری از مردم از آن
غافل شدهاند؛ حتی برخی از طالب علم[ .شرح ریاض الصالحین (.])892/1

 6غذا خوردن با سه انگشت:

سنت است که با سه انگشت غذا بخورد .و این
در مورد غذاهایی است که با سه انگشت قابل حمل
هستند؛ همانند خرما .لذا سنت است که چنین
دلیل :حدیث کعب بن مالک س که میگوید:
َان رس ُ ِ
ج ي ْأك ُُل بِ َثال َِث َأ َصابِ َعَ ،و َي ْل َع ُق َ يدَ ُه َق ْب َل
«ك َ َ ُ
ول ال ّل ه َ
َأ ْن َ ي ْم َس َح َها» «رسول الله ج با سه انگشت غذا میخورد .و دستش را قبل از پاک کردن لیس

میزد»[ .مسلم (.])2032
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غذاهایی با سه انگشت تناول گردد.
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 7تنفس بیرون غذا:

ََ
سنت است که نوشیدنی با سه نفس خورده

شود .و بعد از هر نوشیدن نفس کشیده شود.
دلیل :حدیث انس س است که میگوید:
پیامبر ج آب و هر نوشیدنی دیگر را با سه نفس
میخورد .و میفرمود« :إِ َّن ُه َأ ْر َوىَ ،و َأ ْب َر ُأَ ،و َأ ْم َرأ»

«اینگونه سیرآبکنندهتر ،برطرف کننده تشنگی و خوشگواراتر است»[ .بخاری (،)5631
مسلم (.])2023

منظور از تنفس در ظرف :تنفس به هنگام نوشیدن از ظرف است .یعنی بیرون
از ظرف نفس میکشید .چزا که نفس کشیدن در ظرف مکروه است .به دلیل حدیث
شـرب َأ َحدُ ك ُْم َف َل
ابوقتاده س در صحیحین که میگوید :رسول الله ج فرمودند« :إِ َذا
َ
الن ِ
ي َتنَ َّف ْس فِي ْ ِ
َاء» «وقتی یکی از شما (آب یا هر نوشیدنی) نوشید در ظرف تنفس نکند».
َ
[بخاری ( ،)5630مسلم (.])2667
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 8الحمد لله گفتن بعد از غذا:
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دلیل این سنت :حدیث انس بن مالک س
است که میگوید :رسول الل ه ج فرمودند« :إِ َّن ال ّله
َل َي ْرضـى َع ِن ا ْل َع ْب ِد َأ ْن َ ي ْأك َُل األَ ْك َل َة َف َي ْح َمدَ ُه َع َل ْي َها،
شـرب الشـر َب َة َف َي ْح َمدَ ُه َع َل ْي َها» «به راستی الله
َأ ْو َ ي
َ

[متعال] راضی میشود از بندهای که لقمهای

میخورد و او (الله) را به خاطر آن شکر میکند .یا
نوشیدنی مینوشد و به سبب آن او تعالی را شکر میکند»[ .مسلم (.])2743

برای حمد و شکر خداوند الفاظ مختلفی به کار رفته است؛ از جمله:
أ« -ا ْل َح ْمدُ لِ َّل ِه كَثِ ًيرا َط ِّي ًبا ُم َب َاركًا فِ ِيه َغ ْي َر َمك ِْف ٍّيَ ،و َل ُم َو َّدعٍَ ،و َل ُم ْس َت ْغنًى َعنْ ُه َر َّبنَا»
«حمد و ستایش بسیار فراوان و پاک و پر از برکت برای الله (ـ) که نعمتهایش جبران
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ندارد و پایانناپذیر است و انسان از او بینیاز نیست»[ .بخاری (])5458

ب« -ا ْل َح ْمدُ لِ َّل ِه ا َّل ِذي َك َفانَا َو َأ ْر َوا َنــا َغ ْي َر َمك ِْفيَ ،و َل َم ْك ُف ٍ
ور» «حمد و ستایش از
ٍّ
آن خدایی است که ما را کفایت کرده و سیراب نموده است و نعمتهایش برگردانیده
ِ

نمیشود ومورد ناسپاسی قرار نمیگیرد»[ .بخاری (.])5459

(غیر مکفی) :یعنی محتاج هیچکس نیستیم و اوست (الله ج) که بندگانش را

میخوراند و کفایتشان میکند( .وال مودع) ترک کنندهی آن نیستیم( .کفانا) از کفایت
گرفته شده است( .أروانا) به معنای سیرآبی است( .و ال مکفور) بدون انکار فضل و نعمتش.
 9غذا خوردن دستهجمعی:

سنت است با هم و گروهی غذا بخوریم و پخش
و پراکنده و تنها نباشیم.
دلیل :حدیث جاب ر ب است که میگوید :از
رسول الله ج شنیدم که فرمودندَ « :طعام ا ْلو ِ
اح ِد
َ ُ َ
َيك ِْفي اال ْثنَ ْي ِنَ ،و َط َعا ُم اال ْثنَ ْي ِن َ يك ِْفي األَ ْر َب َعةََ ،و َط َعا ُم
األَ ْر َب َع ِة َ يك ِْفي ال َّث َمانِ َيةَ» «غذای یک نفر برای دو نفر کفایت میکند ،و غذای دو نفر چهار

نفر را کافی است و غذای چهار نفر هشت نفر را کفایت میکند»[ .مسلم (.])2095

 10تعریف کردن از غذا اگر رضایتبخش بود:

نباید چیزی جز آنچه را در غذا هست تعریف نمود.
دلیل :حدیث جابر بن عبدالله س که رسول الله ج از خانوادهاش غذای َآبکی تقاضا
نمود .گفتند :جز سرکه چیزی نداریم .آنرا خواست .از آن میخورد و میفرمود« :نِ ْع َم األُ ُد ُم
ِ
ا ْلخَ ُّل .ن ْع َم األُ ُد ُم ا ْلخَ ُّل» «سرکه عجب شوربایی است! سرکه عجب شوربایی است!»[ .مسلم
( .])2052و این سرکه غذایی معروف نزد آنان بوده است و شیرین بوده و مانند سرکهی
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سنت است اگر غذایی رضایتبخش بود ،از آن تعریف و تمجید نماید .و بدون شک

امروزی که در اختیار ماست ،ترش نبوده است.
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ن  /میگوید« :این هم از روش رسول الل ه ج است که اگر از غذایی
شیخ ابن عثیمی 
ً
نان کسی را تعریف کنی بگو:
خوشش میآمد ،آنرا تعریف مینمود .مثال اگر خواستی ِ
بهترین نان ،نان فالن خانواده است .یا سخنی شبیه این .این هم سنت رسول الله ج
است»[ .شرح ریاض الصالحین (.])1057/2

هر کس نگاهی به وضعیت کنونی ما داشته باشد متوجه میشود چه زیاد مردم دچار
خالف سنت میشوند؛ نه تنها به ترک سنت اکتفا نمیکنند ،بلکه با آن مخالفت هم
امور
ِ

ن به بدی یاد میکنند؛ و این خالف
میکنند .یعنی از غذا عیب و ایراد گرفته و گاهی از آ 

روش رسول الله ج است .در صحیحین از ابوهریره س روایت است که« :هرگز پیامبر ج
از غذایی عیب و ایراد نمیگرفت؛ اگر دوست داشت میخورد وگرنه از خوردنش صرف
نظر میکرد»[ .بخاری ( )3563و مسلم (.])2064

 11دعا کردن برای صاحب غذا (میزبان):
ِ
دلیل :حدیث عبدالله بن ُبسر س است که میگوید« :پیامبر ج مهمان پدرم شد.

برایشان یک نوع غذا و حلوا آوردیم .از آن خوردند .مقداری خرما آورده شد و از آن
خوردند و هسته خرما را میان انگشتانشان قرار میدادند و سبابه و انگشت وسط را
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جمع مینمودند .سپس یک نوشیدنی آورده شد و نوشیدند .سپس آنرا به شخصی که در
سواری پیامبر ج را گرفت و گفت:
سمت راست بود دادند ،عبدالله میگوید :پدرم افسار
ِ
برایمان نزد الله دعا کن .فرمود« :ال َّل ُهمَّ  َب ِ
ار ْك َل ُه ْم فِي َما َر َز ْقت َُه ْمَ ،واغ ِْف ْر َل ُه ْمَ ،و ْار َح ْم ُه ْم»

بار الها! در آنچه روزیشان نمودی برکت بده ،آنان را بیامرز و به آنان رحم نما»[ .مسلم:

ُ
( ،])2042وطبة :نوعی حلوا که از خرما و کشک خرد شده و روغن تهیه میگردد.

 12مستحب است کسی که نوشیدنی مینوشد ،قبل از سمت چپ به
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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ک س است که میگوید« :پیامب ر ج به خانهی ما تشریف آوردند.
دلیل :حدیث انس بن مال 
چاه خود با آن (شیر) مخلوط
آب ِ
نوشیدنی طلبیدند .گوسفندی را برایشان دوشیدیم .سپس از ِ

کردم .انس میگوید :به پیامب ر ج دادم و ایشان نوشیدند .ابوبکر سمت چپ ایشان نشسته بود
ِ
و عمر روبرویش و یک اعرابی سمت راستش .وقتی نوشیدن پیامب ر ج پایان یافت ،عمر گفت:
این ابوبکر است ای رسول الل ه ج و او را نشانش داد ،ولی رسول الل ه ج آنرا به اعرابی داد .و
ُون» راستیها (افراد سمت راست)،
ُون ،األَ ْي َمن َ
ُون ،األَ ْي َمن َ
ابوبکر و عمر را رها کرد .و فرمود« :األَ ْي َمن َ

انس س میگوید :این سنت است ،این سنت است ،این سنت است»[ .بخاری
راستیها ،راستیها .

( ،)2571مسلم (.])2029

 13کسی که به دیگران مینوشاند ،خود آخرین نفر است که مینوشد:

سنت است کسی که به دیگران مینوشاند ،خود از همه دیرتر بنوشد.
دلیل آن :حدیث طوالنی ابوقتاد ه س میباشد که در آن آمده است ...« :پیامبر ج
ِ
شروع به ریختن کرد و من به آنان میدادم ،تا اینکه جز من و رسول الله ج کسی دیگر
باقی نماند .راوی میگوید :پیامبر ج ریخت و به من فرمود :بنوش .گفتم :تا شما ننوشید
اقي ا ْل َقو ِم ِ
ِ
آخ ُر ُه ْم شـر ًبا» کسی که به دیگران مینوشاند از
من نمینوشم .فرمود« :إِ َّن َس َ ْ
همه دیرتر بنوشد .گفت :پس نوشیدم و رسول الله ج هم نوشید[ .»...مسلم (.])681
تذکر:
در شیر از دهانش پاک شود.
س ب است که :پیامبر ج شیر نوشید .سپس آب خواست
دلیل آن :حدیث ابن عبا 
و آنرا مضمضه کرد و فرمود« :إِ َّن َل ُه َد َس ًما» «شیر ،چربی دارد»[ .بخاری ( )211و مسلم (.])358
 14پوشیدن سر ظرفها و بسم الله گفتن هنگام غروب:
ِ
در ظرفهای باز هنگام غروب بسته شود .و دهانهی ظرفهای آب،
سنت است ِ
بسته و همان وقت بسم الله گفته شود.
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سنت است کسی که شیر مینوشد بعد از آن دهانش را با آب بشوید .تا چربی موجود
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دلیل :حدیث جاب ر ب است که میگوید :از رسول الله ج شنیدم که فرمود:
إن فِي السن َِة َلي َلةً ين ِْز ُل فِيها وباء ،الَ يمر بِإِن ٍ
« َغ ُّطوا ِ
َاء َل ْي َس َع َل ْي ِه
الس َقا َءَ ،ف َّ
َ ََ ٌ
َ ُ ُّ
اإلنَا َءَ ،و َأ ْوكُوا ِّ
َّ ْ َ
ك ا ْلوب ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
اء» «ظرفها را بپوشانید و
غ َطا ٌءَ ،أ ْو س َقاء َل ْي َس َع َل ْيه ِوكَا ٌء ،إِالَّ َنز ََل فيه م ْن ذل َ َ َ

دهانهی ظرف آب را ببندید؛ زیرا در سال شبی است که در آن وبا نازل میشود .از ظرفی
عبور نمیکند که سرش پوشیده نباشد یا َمشکی که دهانهاش بسته نباشد ،مگر اینکه

«و َأ ْوكُوا
وارد آن میشود»[ .مسلم ( ])2014و در صحیح بخاری از جابر س روایت استَ :
ِق َر َبك ُْمَ ،وا ْذك ُُروا ْاس َم اهَّللَِ ،و َخ ِّم ُروا آنِ َي َتك ُْمَ ،وا ْذك ُُروا ْاس َم اهَّللَِ ،و َل ْو َأ ْن َت ْع ُر ُضوا َع َل ْي َها شـيئًا»
«(دهانهی) َمشکهایتان را با نخ ببندید و بسم الله بگویید ،دهنه ظرفهایتان را ببندید

سنتهاى غذا خوردن

و بسم الله بگویید .حتی اگر شده بر آن چیزی بگذارید»[ .بخاری (.])6523
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سنتهایی در مورد سالم ،مالقات و همنشینی

ادله در این زمینه بسیار و مشهور هستند .از جمله :حدیث ابوهریره س که رسول
َّ يا َر ُس َ
ت»ِ ،ق َ
ول اهللِ؟ َق َال« :إِ َذا
«ح ُّق ا ْل ُم ْس ِل ِم َع َلى ا ْل ُم ْس ِل ِم ِس ٌّ
الله ج فرمودندَ :
يلَ :ما ُهن َ
َل ِقي َت ُه َف َس ِّل ْم َع َل ْي ِهَ ،وإِ َذا َد َع َ
اك َف َأ ِج ْب ُهَ ،وإِ َذا ْاس َتن َْص َح َ
ك َفان َْص ْح َل ُهَ ،وإِ َذا َع َط َس َف َح ِمدَ ال ّل َه
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 1یکی از سنتها ،سالم کردن است:

ات َفا َّتبِ ْع ُه» «حق مسلمان بر مسلمان ،شش چیز است».
شم ْت ُهَ ،وإِ َذا َمرِ َض َف ُعدْ ُهَ ،وإِ َذا َم َ
َف ِّ

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 جنازهاش شرکت کنی»[ .مسلم
(.])2162
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َ ُ ُ َ
ح َّي ٍة
 اما جواب سالم واجب است :به دلیل :فرموده الهی کهِ﴿ :إَوذا ح ّيِيت ْم بِت َِ َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُّ َ َّ َّ َ َ َ َ َ ُ ّ
ش ٍء َحس ً
ك َ ْ
ِيبا[ ﴾٨٦النساء« ]86 :و چون
فحيوا بِأحسن مِنها أو ردوها إِن الل كن ع ِ
شما را تحیت (و سالم) گویند ،پس پاسخی بهتر و یا همانند آن بدهید ،الله بر همه

لفظ امر این است که بر وجوب داللت دارد مادامی
چیز حسابرس است» .اصل ،در ِ

سنتهايى در مورد سالم ،مالقات و همنشينى

که دلیلی آنرا از وجوب به غیر آن بازنگرداند .و در مورد وجوب پاسخ سالم ،بسیاری
ِ
از علما اجماع را نقل نمودهاند از جمله :ابن حزم ،ابن عبد البر ،شیخ تقی الدین و ...
رحمهم الله .اآلداب الشرعیة ( .)356/1چاپ مؤسسة الرسالة.
بهترین لفظ سالم و جواب آن و کاملترین آن ،این است( :السالم علیکم و رحمة
الله و برکاته) .این بهترین و کاملترین روش سالم دادن است.
ابن قیم  /میگوید« :روش رسول الله ج این بود که سالمشان ،با (و برکاته)
پایان مییافت»[ .زاد المعاد (.])417/2

انتشار سالم :سنت است بلکه سنتی که در آن فضل بزرگی است .بنا بر حدیث
ون ا ْل َجنَّ َة َحتَّى
«وا َّل ِذي َن ْفسـي بِ َي ِد ِه الَ تَدْ ُخ ُل َ
ابوهریره س که رسول الله ج میفرمایدَ :
ٍ
ِ
ِ
السالَ َم
ت ُْؤمنُواَ ،والَ ت ُْؤمنُوا َحتَّى ت ََحا ُّبواَ ،أ َوالَ َأ ُد ُّلك ُْم َع َلى شـيء إِ َذا َف َع ْلت ُُمو ُه ت ََحا َب ْبت ُْم؟ َأ ْف ُشوا َّ
َبينَك ُْم» «قسم به ذاتی که جانم در دست اوست ،تا ایمان نیاورید وارد بهشت نمیشوید.

و ایمان نمیآورید 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

 2اگر نیاز بود ،سه بار سالم کردن مستحب است:
ً
شنیدن شخصی که بار اول بر او سالم شده ،شک دارد ،مستحب است
در
مثال
ِ
دوباره تکرار کند و اگر نشنید ،بار سوم .همچنین وقتی وارد جمع بزرگی مثل یک

مجلس شد ،اگر یک بار سالم کند فقط آنان که در اول مجلس قرار دارند ،خواهند
شنید ،لذا نیاز است که سه بار سالم نماید تا همهی افراد داخل مجلس را شامل شده و
در برگیرد.
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دلیل آن :حدیث انس س از پیامبر ج است کهَ :
َان إِ َذا َت َك َّل َم بِك َِل َم ٍة َأ َعا َد َها
«أ َّن ُه ك َ
َث َل ًثا؛ َحتَّى ُت ْف َه َم َع ْن ُهَ ،وإِ َذا َأتَى َع َلى َق ْو ٍم َف َس َّل َم َع َل ْي ِه ْمَ ،س َّل َم َع َل ْي ِه ْم َث َل ًثا» «ایشان وقتی

سخنی میگفتند ،آنرا سه بار تکرار میکردند؛ تا کالمشان فهمیده شود .و وقتی نزد
قومی میآمد و بر آنها سالم میکرد ،سه بار سالم میکرد»[ .بخاری (.])95

ً
انس س برداشت میشود که در صورت لزوم تکرار کلمه سنت است .مثال
از حدیث 

سخن میگوید و کالمش مفهوم نیست؛ در این صورت سنت است تکرار گردد .باز هم اگر
 3ســام کــردن به صــورت عمومی بر کسی که او را میشناسی یا
نمیشناسی:

به دلیل حدیث جابر س که میگوید :شخصی از رسول الله ج پرسید :چه کاری در
ِ
تَ ،و َم ْن َل ْم
السالَ َم َع َلى َم ْن َع َر ْف َ
اسالم از همه بهتر است؟ فرمودُ « :ت ْطع ُم ال َّط َعا َمَ ،و َت ْق َر ُأ َّ
ف» «غذا دادن به دیگران ،اینکه بر کسی که میشناسی و نمیشناسی سالم کنی؟»
َت ْعرِ ْ
[بخاری ( ،)12مسلم (.])39

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

ِ
الماشـي،
الراك ُ
ب َع َلى َ
«ي َس ِّل ُم َّ
ابوهریره س میگوید :رسول الل ه ج فرمودندُ :
والماشـي ع َلى ال َق ِ
اع ِدَ ،وال َق ِل ُ
يل َع َلى الكَثِيرِ» «سواره بر پیاده سالم میکند و عابر بر
َ
َ
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فهمیده نشد ،برای بار سوم تکرار گردد.

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

و در روایت بخاری آمده است« :يس ِّلم الص ِغير ع َلى ا ْل َكبِيرِ ،وا ْلمار ع َلى ا ْل َق ِ
اع ِد،
َ َ ُّ َ
ُ َ ُ َّ ُ َ
َوا ْل َق ِل ُ
يل َع َلى ا ْلكَثِيرِ» «کوچک بر بزرگ سالم میکند ،عابر بر نشسته و کم بر زیاد».

[بخاری ( .])6234و این سخن به این معنا نیست که مخالفت با کار بهتر ،کراهیت دارد،

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

بنا بر حدیث انس بن مالک سَ :
َان َ ي ْمشـي َم َع
«أ َّن ُه ك َ
رس ِ
ول اهلل ِ ج َف َمرَّ بِ ِص ْب َي ٍ
ان َف َس َّل َم َع َل ْي ِه ْم» «که او با رسول
َ ُ

الله ج قدم میزده و (پیامب ر ج) از کنار کودکانی گذر

کرده و بر آنان سالم کرده است»[ .بخاری ( ،)6247مسلم
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(.])2168

حکمت سالم کردن بر کودکان ،تمرین تواضع
و عادت دادن نفس بدان و آموزش آن به کودکان و
زنده کردن آن در دل آنان است.
 6سالم نمودن هنگام ورود به خانه ،سنت است:

این سالم هم ،در عموم سالم کردن داخل
است .آن هم بعد از مسواک زدن .چرا که
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 میگوید :وقتی پیامبر ج وارد خانه میشد ،ابتدا مسواک میزد.

[مسلم (،])253

پس زمانی که با مسواک زدن وارد خانه شد بر اهل بیت سالم کند .حتی برخی
از علما میگویند :سنت است وقتی وارد خانه شدی ،مسواک بزنی؛ هر خانهای
َ َ َ َ ْ
که باشد ،حتی اگر کسی در آن نباشد .چون الله متعال فرمودهاند﴿ :فإِذا دخل ُت ْم
ً َ ّ
ََ َُْ
ُ ْ َ َّ ً ْ ْ َّ ُ َ َ َ ً َ ّ َ ً َ َ َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ُ
الل لك ُم
ُب ُيوتا ف َسل ُِموا ع أنفسِ كم تِية مِن عِن ِد اللِ مباركة طيِبة كذل ِك يب ِي
ْ
َ َّ ُ َ ُ َ
ی که به خانهها وارد شدید بر
ات ل َعلك ْم ت ْعقِلون[ ﴾٦١النور« ]61 :پس هنگام 
اليَ ِ
خویشتن سالم کنید که تحیتی مبارک (و) پاکیزه از سوی الله (مقرر) است ،اینگونه
الله آیات (خود) را برای شما روشن میکند ،باشد که شما خرد ورزید».
ابن حجر  /میگوید« :سالم نمودن به خود وقتی وارد مکانی میشود که کسی در
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َ َ َ َ ْ
عموم سالم نمودن داخل است .زیرا الله متعال میفرماید﴿ :فإِذا دخل ُت ْم
آنجا
نیست ،نیز َ َدر َ ِ
ُ ُ ً َ َ ُّ
ُْ
ُ
ْ
ی که به خانهها وارد شدید بر خویشتن سالم
بيوتا فسل ِموا ع أنفسِكم« ﴾..پس هنگام 
کنید»[ .فتح الباری ( ،)6235باب افشاء السالم].

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

بنا بر حدیث جابر بن عبدالله ب که از پیامبر ج شنیده که میفرماید« :إِ َذا َد َخ َل
يت َلك ُْم َوالَ َع َشا َء.
ان :الَ َمبِ َ
الر ُج ُل َب ْي َت ُهَ ،ف َذك ََر ال ّل َه ِعنْدَ ُد ُخولِ ِه َو ِعنْدَ َط َع ِام ِهَ ،ق َال الشـي َط ُ
َّ
يتَ ،وإِ َذا َل ْم َ ي ْذ ُكرِ ال ّل َه ِعنْدَ
انَ :أ ْد َر ْكت ُُم ا ْل َمبِ َ
َوإِ َذا َد َخ َل َف َل ْم َ ي ْذ ُكرِ ال ّل َه ِعنْدَ ُد ُخولِ ِهَ ،ق َال الشـي َط ُ
يتَ ،وا ْل َع َشا َء» «وقتی شخص وارد خانهاش شد و در هنگام ورود
َط َع ِام ِهَ ،ق َالَ :أ ْد َر ْكت ُُم ا ْل َمبِ َ

و هنگام غذا نام الله را گرفت ،شیطان (به همراهانش) میگوید :نه محل خواب دارید و
نه شام .و چون وارد شده و هنگام ورود بسم الله نگوید :شیطان میگوید :محل خواب را
دریافتید؛ و اگر هنگام غذایش بسم الله نگوید( :شیطان) میگوید :محل خواب و شام را
به دست آوردید»[ .مسلم (.])2018

دوم
سوم

ً
مسواک زدن .به دلیل حدیث عایشه ل که قبال
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اول

ً
بسم الله گفتن؛ خصوصا هنگام شب.

با سند ،بیان شد.
سالم کردن بر اهل خانه.

 7سنت است وقتی نزد گروهی میرویم که برخی خواب هستند،
آهسته سالم کنیم:

پیامبر ج هم همین کار را میکرد .چنانکه در حدیث مقداد بن اسود س اینگونه
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ِ
شـرب كُلُّ إن َْس ٍ
ان ِمنَّا نَصـي َب ُهَ ،ون َْر َف ُع لِلنَّبِ ِّي ج نَصـي َب ُهَ ،ق َال:
ب َف َي
ُ
آمده استَ ...« :ف ُكنَّا ن َْحتَل ُ
جيء ِمن ال َّلي ِل َفيس ِّلم تَس ِليما الَ ي ِ
ان» « ...ما شیر میدوشیدیم
وق ُظ نَائِ ًماَ ،و ُي ْس ِم ُـع ا ْل َي ْق َظ َ
َف َي ِ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ً ُ

و هرکس سهم خودش را میخورد؛ و سهم پیامب ر ج را به ایشان تقدیم میکردیم؛ راوی

میگوید چون پیامبر ج شب تشریف میآورد ،طوری سالم میکرد که خوابیده بیدار
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نمیشد و بیدار سالمش را میشنید»[ .مسلم (.])2055

( 8ابالغ) رساندن سالم به دیگران:
ً
ابالغ سالم سنت است .مثال شخصی به تو بگوید :فالنی را سالم کن .سنت است این

سالم را به صاحبش برسانی.

دلیل آن :حدیث عایشه ل است که پیامبر ج به او گفت« :إِ َّن ِج ْبرِ َ
يل َ ي ْق َر ُأ
ِ
ِ
السالَ ُم َو َر ْح َم ُة ال ّل ِه» «جبریل تو را سالم میرساند.
تَ :ف ُق ْل ُ
السالَ َم َقا َل ْ
تَ :و َع َل ْيه َّ
َع َل ْيك َّ
عایشه ل گفت :من گفتم :و علیه السالم و رحمة الله»[ .بخاری ( ،)3217مسلم (.])2447
پیام این حدیث ،رساندن سالم به شخص موردنظر است .چنانکه رسول الله ج
سالم جبرئیل ÷ را به عایشه ل ابالغ نمود .همچنین استنباط میشود که سنت
است توسط یک شخص ،به دیگری سالم رساند.
 9سالم کردن هنگام ورود به مجلس و هنگام خروج از آن:

بنا بر حدیث ابوهریره س که رسول الله ج
الم ْج ِل ِ
س َف ْل ُي َس ِّل ْم،
فرمودند« :إِ َذا ا ْنت ََهى َأ َحدُ ك ُْم إِ َلى َ
ت األو َلى بِ َأحق ِ
فإِ َذا َأراد َأ ْن ي ُقوم َف ْليس ِّلم ،ف َليس ِ
َّ م َن
َ
َ َ َ َ َُ ْ َْ
ِ
اآلخـ َـر ِة» «وقتی یکی از شما به مجلسی رسید،
سالم کند و چون خواست مجلس را ترک کند،
سالم کند .سالم کردن بار اول (به هنگام ورود به
مجلس) از بار دوم (به هنگام ترک مجلس) برتر نیست»[ .احمد ( ،)9664ابوداود (،)5208
ترمذی ()2706؛ و آلبانی  /در صحیح الجامع ( )132/1آنرا صحیح دانسته است].
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 10هنگام مالقات ،مصافحه کردن همراه
با سالم گفتن سنت است:

عملکرد صحابه ش چنین بوده است؛ به دلیل
حدیث قتاده س که میگوید :به انس گفتم :آیا در
میان صحابهی رسول الله ج مصافحه هم (رسم)
بود؟ گفت :آری[ .بخاری (.])6263

بنا بر حدیث ابوذر س که میگوید :پیامبر ج
به من فرمود« :الَ تَح ِقر َّن ِمن ا ْلمعر ِ
وف شـيئًاَ ،و َل ْو َأ ْن
ْ َ َ َ ُْ
َت ْل َقى َأخَ َ
اك بِ َو ْج ٍه َط ْل ٍق» «هیچیک از کارهای نیک را
کوچک نشمار؛ حتی اگر با برادرت با چهرهی باز روبرو
شوی»[ .مسلم (])2626؛ و در کتاب ترمذی از ابوذر س
روایت است که رسول الل ه ج فرمودندَ « :ت َب ُّس ُم َك يف
َو ْج ِه َأ ِخ َ
يك َل َك َصدَ َقةٌ» «تبسمات در چهرهی برادرت،

صدقهای است برای تو»[ .ترمذی ()1956؛ آلبانی / در الصحیحة ( )572آنرا صحیح میداند].

 12سخن نیک و شایسته سنت است و صدقه میباشد:

فرقی ندارد هنگام مالقات باشد ،یا در وقت نشستن یا در هر وضعیتی ،سخن نیک
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 11تبسم و خوشرویی هنگام مالقات ،سنت است:

سنت است و صدقه.

«وا ْلك َِل َم ُة ال َّط ِّي َب ُة َصدَ َقةٌ» «سخن
دلیل :حدیث ابوهریره س که رسول ج فرمودهاندَ :

نیک صدقه است»[ .بخاری ( ،)2989مسلم (.])1009

بسیار دیده شده که کالم نیکو بر زبان مردم جاری میشود که اگر به نیت کسب
ثواب باشد ،اجر و پاداش فراوانی کسب خواهند کرد و از این صدقات بهره و نصیب
فراوانی کسب میکنند.
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ن  /میگوید« :مثال کلمهی نیک این است که بگویی :چطوری؟
عالمه شیخ ابن عثیمی 
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 اللهـ یک صدقه
و اجر و ثواب است»[ .شرح ریاض الصالحین ( ،)996/2باب :استحباب طیب الکالم ،و طالقة الوجه عند اللقاء].

 13استحباب ذکر الله أ در جلسه:
سنتهايى در مورد سالم ،مالقات و همنشينى

احادیث در فضایل مجالس ذکر و تشویق بر آن
فراوان است .از جمله :حدیث ابوهریره س که رسول
ِ ِ ِ
ون فِي ال ُّط ُر ِق
ً ي ُطو ُف َ
الله ج فرمودند« :إِنَّ  ل َّله َم َلئ َكة َ
ون َأ ْه َل ِّ
ا ي ْذك ُُر َ
َي ْلت َِم ُس َ
ون اهَّللَ
الذ ْكرَِ ،فـإِ َذا َو َجــدُ وا َق ْو ًم َ
اجتِك ُْمَ ،ق َال َف َي ُح ُّفون َُه ْم بِ َأ ْجن ِ َحتِ ِه ْم
َتنَا َد ْواَ :ه ُل ُّموا إِ َلى َح َ
إِ َلى السم ِ
اء الدُّ ْن َيا« »...الله فرشتههایی دارد که در راهها
َّ َ
[ی زمین] میگردند و در پی اهل ذکر میباشند .پس هرگاه گروهی را دیدند که الله را یاد
ِ
میکنند ،یکدیگر را صدا میزنند :بیایید آنچه به دنبال آن بودید اینجاست( .پیامب ر ج) فرمودند:
فرشتگان با بالهایشان اطراف آنها را تا آسمان دنیا میپوشانند»[ .بخاری ( )6408و مسلم (])2689

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

«م ْن َج َلس يف َم ْج ِل ٍ
س َفك ُث َر
به دلیل حدیث ابوهریره س که رسول الله ج فرمودندَ :
ِ
كُ :س ْب َحان َ
فيه َل َغ ُط ُه   َف َق َال َق ْب َل َأ ْن َ ي ُقو َم ِم ْن َم ْج ِل ِس ِه َذلِ َ
َّ وبِ َح ْم ِد َك َأ ْش َهدُ أن الَ إ َل َه
َك ال ّل ُهم َ
ِ
َان يف َم ْج ِل ِس ِه َذلِ َ
ُوب إِ َل ْي َ
ك» «هرکس در مجلسی
إالّ أن َ
ك إِالّ غ ُِف َر َل ُه َما ك َ
ْتَ ،أ ْس َتغْف ُر َك َو َأت ُ

بنشیند و لغزش وی  -اعم از همهمه یا شوخی و سخنان بیموردش -در آن مجلس زیاد
باشد اما قبل از برخاستن و ترک مجلس ،این دعا را بگوید همهی اشتباههایی که در آن
«س ْب َحان َ
َّ وبِ َح ْم ِد َك َأ ْش َهدُ أن الَ إ َل َه
َك ال ّل ُهم َ
مجلس از او سر زده است ،آمرزیده میشودُ :
ِ
ُوب إِ َل ْي َ
ك» پاک و منزهی ای الله! و تو را میستایم ،گواهم جز تو
إالّ أن َ
ْتَ ،أ ْس َتغْف ُر َك َو َأت ُ

معبودی (برحق) وجود ندارد ،از تو آمرزش میخواهم و به سویت توبه میکنم»[ .ترمذی

( ،)3433و آلبانی  /هم آنرا صحیح میداند (صحيح الجامع .])1065/2
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سوم :سنتهایی در باب لباس و آرایش

است:

سنت است وقتی مسلمانی کفش میپوشد از
راست شروع نماید .و در هنگام درآوردن کفش ،از
پای چپ آغاز کند.
دلیل :حدیث ابوهریره س است که رسول
الشم ِ
الله ج میفرماید« :إِ َذا ا ْن َت َع َل َأ َحدُ ك ُْم َف ْل َي ْبدَ ْأ بِا ْل َي ِم ِ
ال لِ َيك ُْن ا ْل ُي ْمنَى َأ َّو َل ُه َما
ين َوإِ َذا َنز ََع َف ْل َي ْبدَ ْأ بِ ِّ َ
ُتنْع ُل و ِ
آخ َر ُه َما ُتنْز َُع» «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
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 1پوشیدن کفش از پای راست سنت

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

ش َأحدُ كُم فِي َنع ٍل و ِ
احدَ ٍة ،لِ ُين ِْع ْل ُه َما
ْ َ
و در لفظی دیگر از مسلم آمده است« :ال ََ ي ْم ِ َ ْ
َج ِمي ًعاَ ،أ ْو لِ َيخْ َل ْع ُه َما َج ِمي ًعا» «هیچیک از شما با یک (لنگه) کفش راه نرود؛ یا باید هر دو
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را بپوشد ،یا هر دو را درآورد»[ .مسلم (.])2097

در این دو حدیث ،سه سنت موجود است:
پوشیدن کفش از راست شروع کند.
 1هنگام
ِ

 2هنگام درآوردن کفشها از چپ شروع کند.
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 3هر دو را بپوشد ،یا هر دو را درآورد .یعنی با یک لنگ ه راه نرود.
 2پوشیدن لباس سفید سنت است:

یعنی در بین لباسهایش لباسی که رنگ سفید
دارد بپوشد؛ زیرا این کار سنت است .بنا بر حدیث
ابن عباس ب که رسول الله ج فرمودند« :ا ْل َب ُسوا
ِم ْن ثِ َيابِكُم ا ْل َب َي َ
اض فإن ََّها ِم ْن َخ ْيرِ ثِ َيابِكمَ ،و َك ِّفنُوا فِ َيها
َم ْوتَاكُم» «از میان لباسهایتان رنگ سفید را بپوشید

چرا که لباس سفید از بهترین لباسهایتان است .و

مردههایتان را در لباس سفید کفن کنید»[ .احمد ( ،)2219ابو داود ( ،)3878ترمذی ( )994و
آلبانی  /آنرا در صحیح الجامع ( )267/1صحیح میداند].

ابن عثیمین  /میگوید« :و این شامل پوشیدن لباس سفید همانند :پیراهنها،
ُ
ازارها (لنگ) ،شلوار میشود .شایسته است همه این لباسها سفید باشند .چرا که این بهتر
است .البته اگر رنگ دیگری هم پوشید اشکالی ندارد .به شرطی که از نوع لباسی که خاص
خانمهاست نباشد»[ .شرح رياض الصالحين (.])1087/2

 3استعمال خوشبویی سنت است:

به دلیل حدیث انس س که میگوید رسول
ِ
ـن الدُّ ْن َيا الن َِّسا ُء
ب إ َل ـيَّ  مـ َ
«ح ِّب َ
الله ج فرمودندُ :
ِ ِ
ِ
الصال َِة» «از دنیا دو
يب َو ُجع َل ُق َّر ُة َع ْيني في َّ
َوال ِّط ُ
چیز نزد من محبوب شده است ،زنان و خوشبویی.
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و خنکی چشمانم در نماز است»[ .احمد ( ،)12293نسائی ( )3940و آلبانی  /در صحیح نسائی
گفته استَ :ح َس ٌن صحیح].

 اما لفظ« :حبب إ َلي َِّ م ْن ُد ْن َياك ُْم َث َل ٌ
ث» ضعیف است.
ُ ِّ َ
ِ

پیامبر ج ناپسند میدانست که از ایشان بوی نامطبوعی به مشام برسد :در صحیح
بخاری حدیثی طوالنی از عایشه لروایت شده است که میگوید :بر پیامبر ج بسیار
سخت میگذشت که بویی (نامطبوع) از ایشان احساس شود[ .بخاری (.])6972

نکردن عطر ،مکروه است.
قبول
ِ

به دلیل حدیث انس س که میگویدَ :
يب» «پیامبر ج
«أنَّ النَّبِ َّي ج ك َ
َان َ ل َ ي ُر ُّد ال ِّط َ

عطر را رد نمیکردند»[ .بخاری (.])2582

 4هنگام شانه زدن از راست شروع کردن سنت است:

راست شروع کند ،سپس سمت چپ را شانه کند.
َّبي ج
دلیل :عایشه ل میگوید« :ك َ
َان الن ُّ
ِ
له وتَرج ِ
عجبه ال َّتيمن يف َتنَع ِ
له و ُط ِ
شأنه
هوره ويف
َ ُّ
ُّ
ُي ِ ُ َ ُّ ُ
ك ِّله» «پیامب ر ج شروع کردن از راست را در

پوشیدن کفش ،شانه زدن ،وضو و در تمام کارهایش دوست
مسلم (.])268

میداشت»[ .بخاری (،)168
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سنت است انسان در هنگام شانه زدن اول از
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سنتهايى در باب عطسه و خميازه

چهارم :سنتهایی در باب عطسه و خمیازه

سنتهای عطسه:

 1سنت است عطسه کننده« ،الحمد لله» بگوید.

به دلیل حدیث ابوهریر ه س از پیامبر ج که فرمودند« :إِ َذا َع َط َس َأ َحدُ ك ُْم َف ْل َي ُق ْل:
ِ
ِ ِ
ك اهَّللَُ ،فإِ َذا َق َال َل ُه َ ي ْر َح ُم َ
 :ي ْر َح ُم َ
ك اهَّللَُ ،ف ْل َي ُق ْل َ ي ْه ِديك ُُم
ا ْل َح ْمدُ ل َّلهَ ،و ْل َي ُق ْل َل ُه َأ ُخو ُه َأ ْو َصاح ُب ُه َ
اهَّللَُ ،و ُي ْص ِل ُح َبا َلك ُْم» «هرگاه یکی از شما عطسه کرد باید بگوید :الحمدلله؛ و برادر یا
رح ُمک ُ
دوستش باید بگویدَ :ی َ
الله ،وقتی به او گفت :یرحمک الله (الله به تو رحم کند)،
او بگوید :یهدیکم الله و ُیصلح بالکم (الله هدایتتان کند و حالتان را نیک و اصالح

گرداند)»[ .بخاری (.])6224

ً
و سنت است که گاها متنوع عمل نماید و بگوید :الحمد لله علی کل حال :الله را در همه
حال شکر و سپاس) .در روایت ابو داود آمده است« :إِ َذا َع َط َس َأ َحدُ كُم َف ْل َي ُق ْل :ا ْل َحمدُ هلل َع َلى
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ِّ حال» «هرگاه یکی از شما عطسه کرد بگوبد :الحمدلله علی کل حال» [ .ابوداود (،)5031
كل َ

ابن قیم  /در زاد المعاد ( )436/2در مورد این حدیث گوید :سندش صحیح است].

کسی که جواب عطسه را میدهد ،بگوید« :يرحمك اهلل» ،الله به تو رحم کند .و سنت
بگوید«:ي ْه ِديك ُُم اهللَُ ،و ُي ْص ِل ُح َبا َلك ُْم» «الله شما را هدایت
است که عطسه کننده در جوابش
َ

کرده و حالتان را نیک و اصالح گرداند» .حدیث ابوهریره س بر تمام این موارد داللت دارد.

 2سنت است اگر عطسهکننده الحمدلله نگفت ،جوابش داده نشود.
اگر عطسهکننده الحمدلله نگفت ،سنت نیست که جوابش را بدهیم؛ بلکه سنت این
انس س که گفته است« :دو نفر در حضور
است که جوابش داده نشود .به دلیل حدیث 

میدهد ،به او بگوید که :بگو «الحمدلله» تا او را از این سنت که بدان جاهل است آ گاه
کند و چنین در تربیت او نقش داشته باشد.
همچنین کسی که سرماخوردگی دارد ،بعد از بار سوم جواب عطسه را نباید داد
لیکن تا سه بار جوابش را بدهد.
دلیل :ابوداود در سنن خود ( )5034از ابوهریره س به صورت موقوف و مرفوع روایت
ت َأ َ
میکند کهَ :
خاك َثالَ ًثا َف َما زَا َد َف ُه َو ُزكَا ٌم» «(در عطسه) سه بار جواب برادرت را
«ش ِّم ْ
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رسول الل ه ج عطسه کردند؛ [پیامب ر ج] جواب یکی را داد و دیگری را جواب نداد؛ آن
َّ ه َذا
شخص گفت :ای رسول الل ه ج! جواب این یکی را دادی و جواب مرا خیر؛ فرمود« :إِن َ
ح ِمدَ اهَّلل ،و َلم ت ِ
َح َمد اهَّللَ» «این فرد الحمدلله گفت و تو الحمدلله نگفتی»[ .بخاری (،])6225
َ َ ْ ْ
َ
ابوموسی س ثابت است که

این عملکرد پیامب ر ج بود؛ و سخن ایشان در روایت مسلم از
میگوید :از رسول الل ه ج شنیدم که فرمودند« :إِ َذا َع َط َس َأ َحدُ ك ُْم َف َح ِمدَ ال ّل َهَ ،ف َش ِّمتُو ُهَ ،فإِ َّن
َل ْم َ ي ْح َم ِد ال ّل َهَ ،فالَ ت َُش ِّمتُو ُه» «هرگاه یکی از شما عطسه کرد و الحمدلله گفت ،جوابش را
بدهید؛ و اگر الحمدلله نگفت :جوابش ندهید»[ .مسلم (.])2992
ً
اما اگر برای تعلیم و تربیت باشد ،مثال پدر فرزندش را و یا معلم شاگردانش را تعلیم

بده؛ بیشتر از آن سرماخوردگی است» .آلبانی / میگوید :این روایت به صورت مرفوع و
موقوفَ ،ح َسن است[ :صحیح ابو داود (.])308/4
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این روایت را حدیث سلمه بن َ
م  /روایت کرده است تأیید میکند
اکو ع که مسل 
ِ

که شنیده است چون شخصی در حضور رسول الله ج عطسه کرد پیامبر به او فرمود:
«ي ْر َح ُم َ
ك اهللُ» «الله به تو رحم کند» .سپس بار دیگر عطسه کرد و رسول الله ج به او
َ
«الر ُج ُل َم ْزكُو ٌم» «این شخص سرما خورده است»[ .مسلم (.])2993
فرمودَّ :
با توجه به مطالب قبل ،در دو صورت نباید جواب عطسه کننده را داد:
1

2

وقتی الحمدلله نگفت

عطسه نمود؛ چرا که سرما

وقتی از سه بار بیشتر
خورده است

سنتهايى در باب عطسه و خميازه

سنتهای خمیازه:

سنت است در حد توان جلوی خمیازه را گرفت ،یا با دست جلوی
دهان را بست.
ِ
اس،
ب ا ْل ُع َط َ
دلیل :حدیث ابوهریره س از پیامبر ج است که فرمودند« :إِنَّ اهَّللَ ُ يح ُّ
َو َيك َْر ُه ال َّت َثاؤُ َب ،إِ َذا َع َط َس َف َح ِمدَ اهَّللََ ،ف َح ٌّق َع َلى ك ُِّل ُم ْس ِل ٍم َس ِم َع ُه َأ ْن ُ ي َش ِّم َت ُهَ ،و َأ َّما ال َّت َثاؤُ ُب
ان َف ْليرده ما اس َت َطاعَ ،فإِ َذا َق َال ها َض ِ
ِ
ح َ
ان» «الله أ عطسه
ك ِمنْ ُه الشـي َط ُ
َ
َ
َفإِن ََّما ُه َو م ْن الشـي َط ِ َ ُ َّ ُ َ ْ

را دوست دارد و خمیازه را ناپسند میداند .اگر عطسه کرد و الحمدلله گفت :وظیفهی

هر مسلمانی که آنرا شنید این است که جوابش را بدهد .و اما خمیازه از شیطان است و
تا میتواند آنرا رد نماید .وقتی میگوید :ها (باز شدن دهان در حالت خمیاره) شیطان
بدان میخندد»[ .بخاری (.])2663

در صحیح مسلم از ابوسعید س روایت است که رسول الله ج فرمودند« :إِ َذا َت َث َاو َب
َأ َحدُ ك ُْمَ ،ف ْل ُي ْم ِس ْ
ان َ يدْ ُخ ُل» «هرگاه یک از شما خمیازه کشید،
ك بِ َي ِد ِه َع َلى فِ ِيهَ ،فإِ َّن الشـي َط َ

دستس را بر دهانش گذارد ،چرا که شیطان وارد (دهانش)

میشود»[ .مسلم (،])2995

میتوان با محکم بستن دهان وفشار دندانها بر هم و یا با گذاشتن دست بر دهان مانع
خمیازه شد.
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ً
 همچنین بهتر است شخص در حال خمیازه ،صدایش را باال نبرد .مثال بگوید:(هاااااا) یا (آااااه) و چنین صداهایی .چرا که این عمل منجر به خندهی شیطان میگردد.
و دلیل آن :حدیث ابوهریره س از پیامبر ج است که میفرماید« :ال َّت َثاؤُ ُب ِم ْن
الشـي َط ِ
ان»
«ها» َض ِح َك الشـي َط ُ
اع؛ َفإِن ََّ أ َحدَ ك ُْم إِ َذا َق َال َ
انَ ،فإِ َذا َت َثا َء َب َأ َحدُ ك ُْم َف ْل َي ُر َّد ُه َما ْاس َت َط َ
«خمیازه از شیطان است؛ پس هرگاه یکی از شما خمیازه کشید ،تا میتواند مانع آن شود،
زیرا وقتی یکی از شما میگوید« :ها» شیطان میخندد»[ .بخاری ( )3298و مسلم (.])2994

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

سنتهايى در باب عطسه و خميازه
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پنجم :دیگر سنتهای روزمره

گفتن ذکر ثابت شده هنگام ورود و خروج از توالت.

سنت است کسی که وارد توالت شد ،دعایی
انس س

که در صحیحین آمده است بخواند:

سنتهاى روزمره

میگوید :رسول الل ه ج وقتی وارد توالت میشدند
ـك ِمــن ا ْلخُ ِ
میفرمودند« :ال َّل ُهمَّ  إِ ِّنــي َأ ُعــو ُذ بِـ َ
بث
َ
وا ْلخَ بائِ ِ
ث» «بار الها! از شیطانهای نر و ماده به تو
َ َ
پناه میبرم»[ .بخاری ( )6322و مسلم (.])375
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ُخ ُبث :شیاطین نر و خبائث :شیاطین ماده را

گویند .پس باید از شیطانهای نر و ماده به الله ﻷ پناه برد.
(خبث) با سکون روی حرف باء ،به معنای بدی و پلیدی ارواح شرور میباشد.
و ُ
لذا در این صورت از شرارت و اهل ّ
شر پناه جسته میشود .خواندن با ساکن ،عامتر و
شاملتر است.
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ُ ْ َ َ
سنت است کسی که از توالت بیرون میشود ،بگوید :غف َرانك:

در مسند احمد ،سنن ابو داود ،ترمذی از عایشه ل در این مورد روایت شده و شیخ
آلبانی  /هم آنرا صحیح دانسته است .میگوید :وقتی پیامبر ج از توالت خارج میشدند،
میفرمودُ « :غ ْف َران َ
َك» «آمرزش تو را خواهانم (ای الله)»[ .احمد ( ،)25220ابوداود ( ،)30ترمذی
ِ

( )7و شیخ آلبانی در (تحقیق مشکاة المصابیح  )116/1آنرا صحیح میداند].

نوشتن وصیتنامه سنت است:

نوشتن وصیت برای هر مسلمان در حالت
بیماری و سالمت ،سنت است .چرا که رسول
الله ج میفرماید« :ما ح ُّق امرِ ٍ
ىء ُم ْس ِلمٍَ ،ل ُه شـي ٌء
َ َ ْ
ِ ِ
يت َل ْي َل َت ْي ِن ،إالَّ َو َوصـيت ُه
 ،يبِ ُ
 يوصـي فيه َ
ُيرِيدُ َأ ْن ُ
َم ْكتُو َب ٌة ِعنْدَ ُه» «هر مسلمانی که چیزی برای وصیت دارد ،حق ندارد دو شب (متوالی) را
سپری کند مگر اینکه ،وصیتش نوشته شده نزدش باشد»[ .بخاری ( ،)2783مسلم ( )1626از
ذکر دو شب در حدیث برای تعیین وقت نیست؛ منظور این است که
حدیث ابن عمر ب]ِ .

نباید وقت زیادی بر او بگذرد مگر اینکه وصیتش نوشته شده باشد .چرا که نمیداند چه
ُ
تمام مردم است.
وقت خواهد مرد .و این یک سنت عمومی برای ِ
قبیل :زکات ،حج ،کفاره،
 اما وصیت در آنچه مربوط به حقوق الل ه أ است از ِحقوق انسانها از قبیل :قرض و ادای امانات ،واجب است نه سنت .زیرا اینها در زیر
ً
مجموعهی حقوق واجب قرار دارند .خصوصا اگر کسی از این حقوق آ گاه نباشد [آنچه

انجام یک واجب بدون آن صورت نمیگیرد ،خودش هم واجب است].

یعنی سزاوار است که فروشنده و خریدار در
اثنای معامله به آسانگیری و انعطاف در خرید
و فروش ّ
مزین باشند ،نباید هر کدام با دیگری در

سنتهاى روزمره

تسامح و انعطاف در خرید و فروش:

قیمتگذاری ،سختگیری و جدل نمایند .بلکه با
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تسامح با یکدیگر برخورد کنند.

دلیل آن :حدیث جابر بن عبدالله ب است که رسول الله ج فرمودندِ :
َ
«رح َم اهَّللُ
اعَ ،وإِ َذا ْاشت ََرىَ ،وإِ َذا ا ْقتَضـى» «الله ﻷ به شخصی که در هنگام خرید
َر ُج ًل َس ْم ًحا؛ إِ َذا َب َ
و فروش و مطالبه قرض ،آسانگیر است ،رحم نماید[ .بخاری (.])2076
همینطور اگر طلبش را تقاضا نمود ،سنت است به نرمی و بر مبنای آسانگیری طلب

نماید .زیرا رسول الله ج فرمودند« :وإذا اقتضـى» «و هنگامی که طلبش را تقاضا کرد».
خواندن دو رکعت نماز بعد از وضو:
ّ
روزمره است که پاداش
و این از سنتهای

بزرگی به همراه دارد .و آن ورود به بهشت است.
از ابوهریره س روایت است که رسول الله ج به
«يا بِ َل ُل َحدِّ ْثنِي
هنگام نماز صبح به بالل فرمودَ :
بِ َأ ْر َجى َع َم ٍل َع ِم ْل َت ُه فِي ْ ِ
ت َدفَّ  َن ْع َل ْي َ
ك َب ْي َن َ يدَ يَّ فِي ا ْل َجن َِّة» «ای بالل!
ال ْس َلمِ؛ َفإِنِّي َس ِم ْع ُ

به امیدوار کنندهترین عملی که در اسالم انجام دادهای مرا خبر ده ،که من صدای

کفشهایت را قبل از خودم در بهشت شنیدم .گفت :عملی انجام ندادم که در نزدم
امیدوار کنندهتر از این باشد که در ساعتی از شبانه روز وضو نمیگرفتم مگر اینکه با آن
وضو هر آنچه الله برایم مقدر نموده بود ،نماز (نافله) میخواندم»[ .بخاری ( ،)1149مسلم

(َ « .])2458دفَّ  َن ْع َل ْي َ
ك» :یعنی صدای کفشهایت.

سنتهاى روزمره

انتظار کشیدن برای نماز:

انتظار برای نماز از سنتهایی است که اجر بزرگی به دنبال دارد.
دلیل آن :حدیث ابوهریره س است که
رسول الل ه ج فرمودند« :ال ََ يز َُال َأ َحدك ُْم فِي َصال ٍَة َما
ِ
ِ
ب إِ َلى َأ ْه ِل ِه إِالَّ
الصالَ ُة ت َْحبِ ُس ُه ،ال ََ ي ْمنَ ُع ُه َأ ْن َ ينْ َقل َ
َد َامت َّ
الصالَةُ» «هریک از شما مادامی که نماز او را (در
َّ

بازگشت وی
مسجد) نگه دارد و چیزی جز نماز مانع
ِ
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نزد خانوادهاش نشود ،گویا همچنان در نماز است( .یعنی اگر فقط به انتظار نماز در مسجد
بنشیند .مترجم)»[ .بخاری ( ،)659مسلم ( .])649پس او با انتظار خود ،اجر نماز را میبرد.
از ابوهریره س روایت است که رسول الله ج میفرماید« :ا ْل َم َلئِ َك ُة ت َُص ِّلي َع َلى َأ َح ِدك ُْم
ِ
َما َدا َم فِي ُم َصلَّ ُهَ ،ما َل ْم ُ ي ْح ِد ْ
 ،ل َ يز َُال َأ َحدُ ك ُْم فِي َص َل ٍة َما
َّ ار َح ْم ُه َ
ث ،ال َّل ُهمَّ اغْف ْر َل ُه ،ال َّل ُهم ْ
ِ
َّلةُ» «فرشتگان بر هریک از شما تا
ب إِ َلى َأ ْه ِل ِه إِلَّ الص َ
َّل ُة ت َْحبِ ُس ُه َ
ت الص َ
َد َام ْ
 ،ل َ ي ْمنَ ُع ُه َأ ْن َ ينْ َقل َ
نمازگاه خویش است ،مادامی که بیوضو نشود ،آمرزش میطلبند( .میگویند):
وقتی که در
ِ
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 خانوادهاش نشود در نماز است»[ .بخاری ( ،)659مسلم ( ])649و اینکه
فرمودند :تا وقتی بیوضو نشود؛ یعنی کاری که باعث شکستن وضویش شود را مرتکب
«ما َل ْم ُ ي ْؤ ِذ فِ ِيهَ ،ما َل ْم ُ ي ْح ِد ْ
ث فِ ِيه» «تا وقتی در آنجا
نشود .و در روایت مسلم آمده استَ :

باعث اذیت نشود ،تا وقتی که در آنجا بیوضو نشود»[ .مسلم ( .])649یعنی این ثواب مشروط
به این است که در مجلس خود ،کسی را اذیت نکند و وضویش را نشکند.
مسواک زدن:

مسواک زدن از سنتهای مطلقی است که در
هر زمان انجام میشود .و پیامبر ج بر آن تشویق
زیادی نمودهاند .تا جایی که فرمودندَ :
«أ ْك َث ْر ُت
ع َليكُم فِي السو ِ
اك» «شما را به مسواک زدن زیاد
ِّ َ
َ ْ ْ
توصیه میکنم»[ .بخاری ( )888از حدیث انس س] و
«الس َو ُ
اك َم ْط َه َر ٌة لِ ْل َف ِم َم ْر َضا ٌة لِ َّلر ِّب» «مسواک
پیامبر ج در مورد مسواک فرمودهاندِّ :
حدیث عایشه ل و آلبانی  /در إرواء الغلیل ( )105/1آنرا صحیح میداند].

ً
بودن آن در مواردی که پیشتر بیان شد تأکید شده است .خصوصا در
 و سنتِ

مواردی که در روز و شب ،تکرار میگردد مانند قیام اللیل ،وضو هنگام هر نماز و ورود
به منزل – والله اعلم .-
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پاککنندهی دهان است و باعث خوشنودی آفریدگار

میگردد»[ .احمد ( ،)7نسائی ( )5از
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وضو گرفتن برای هر نماز:

سنت است انسان مسلمان برای هر نماز ،وضو
ً
بگیرد .مثال چون برای مغرب وضو گرفته است
با وارد شدن وقت عشاء سنت است دوباره وضو
بگیرد؛ حتی اگر وضو هم داشته باشد .لذا سنت
است برای هرنماز وضوی جدید گرفته شود.

ج يت ََو َّض ُأ ِعنْدَ ك ُِّل َص َل ٍة»
دلیل :حدیث بخاری است که میگویدَ « :كـ َ
ـان النَّبِ ُّي َ
«پیامبر ج برای هر نمازی وضو میگرفت»[ .بخاری ( .])214همچنین سنت است انسان
«وال َُ ي َحافِ ُظ
در طول روز ،با وضو باشد .بنا بر حدیث ثوبان س که پیامبر ج فرمودندَ :
ِ
ع َلى ا ْلو ُ ِ
ضوء إِالَّ ُم ْؤم ٌن» «جز مؤمن کسی پایبند وضو نیست»[ .احمد ( ،)22434ابن ماجه
ُ
َ
( ،)277دارمی ( ،)655و آلبانی  /هم آنرا در صحیح الجامع ( )225/1صحیح میداند].

دعا کردن:

بیان سنتهایی 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 عام ر س هنگامی
که رسول الله ج او را امیر لشکر اوطاس نمود .در این حدیث میخوانیم :ابو عامر س
کشته شد؛ به ابوموسی س وصیت کرد که به پیامبر ج سالم برساند و برایش دعا نماید.

سنتهاى روزمره

ابوموسی میگوید :جریان خود و ابو عامر را به ایشان ج خبر دادم .و گفتم :ابو عامر
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گفت به پیامبر ج بگو برایم آمرزش بخواهد .ایشان ج آب طلبید و از آن وضو گرفت؛
لهمَّ اغ ِْف ْر لِ ُع َب ْي ٍدَ ،أبِي َع ِامرٍ» «بارالها! بندهات ابو
سپس دستانش را بلند نموده و فرمود« :ا ّل ُ

َّ اج َع ْل ُه َ ي ْو َم
عامر را بیامرز» .تا جایی که سفیدی زیر بغلش را دیدم .سپس فرمود« :ال ّل ُهم ْ
كَ ،أ ْو ِم َن الن ِ
ا ْل ِق َي َام ِة َف ْو َق كَثِيرٍ ِم ْن َخ ْل ِق َ
َّاس» «بار الها! او را در روز قیامت برتر از بسیاری
از مخلوقات یا مردم ،قرار بده»[ .بخاری ( ،)4323مسلم (.])2498

سنتهايى كه مقيد به وقت خاصى نيستند
ب روی آوردن به قبله.
ب س به من گفت:
س ب روایت است که میگوید :عمر بن خطا 
از عبدالله بن عبا 
وقتی جنگ بدر فرا رسید ،پیامب ر ج به مشرکین که هزار نفر بودند نگاه کرد؛ و یاران
او سیصد و نوزده نفر بودند؛ پیامب ر ج رو به قبله نمود ،سپس دستانش را باال برد و به
ْج ْز لِي ما وعدْ تَنِي ،ال َّلهم ِ
پروردگارش میگفت« :ال َّل ُهم ََّ أن ِ
َّ إن ت َْه ِل ْ
ك َه ِـذ ِه
َّ آت َما َو َعدْ تَنِي ،ال َّل ُهم ْ
ُ
َ َ َ
ا ْل ِع َصا َب ُة ِم ْن َأ ْه ِل ِ
اإل ْسالَ ِم الَ ُت ْع َبدْ فِي األَ ْر ِ
ض» «بار الها! آنچه به من وعده نمودی کامل بده،

اندک مسلمان نابود شوند ،در
الهی آنچه را وعده نمودی رقم بزن ،بار الها! اگر این گروه ِ
زمین عبادت نخواهی شد» .پیوسته درحالیکه دستانش را بلند کرده و به قبله رو کرده

ن که عبایش از دوشهایش افتاد .ابوبک ر س نزدش
بود ،با پروردگارش مناجات میکرد؛ تا ای 
آمد و عبایش را برداشته و بر شانههایش نهاد .سپس از پشت او را بغل نمود و گفت :ای
رسول الل ه ج مناجاتت با پروردگارت کافی است؛ به زودی هرچه را به شما وعده نموده
عملی خواهد کرد[ .»...مسلم (.])1763

ج بلند نمودن دستها.

دلیل آن حدیث ابن عباس ب است که
گذشت چنانکه در آن آمده بود« :پیامبر ج رو به
قبله نمود و دستهایش را باال برد» .احادیث وارده
در این مورد فراوانند.

د آغاز کردن دعا با ستایش الله ﻷ و درود فرستادن به رسول الله ج.
به دلیل روایت ترمذی از فضالة بن عبید س که میگوید :پیامبر ج نشسته بود که

است ،ستایش کن؛ و بر من درود بفرست ،سپس دعا کن»[ .ترمذی ( ،)3476و آلبانی  /در
صحیح الجامع (.])172/1

سنتهاى روزمره

فردی آمد و نماز خواند و گفت :الهی! مرا بیامرز و به من رحم نما .رسول الله ج فرمود:
« َع ِ
اح َمدْ اهَّللَ بِ َما ُه َو َأ ْه ُل ُهَ ،و َص ِّل َع َل َّيُ ،ثمَّ ا ْد ُع ُه»
ت َأ ُّي َها ا ْل ُم َص ِّلي ،إِ َذا َص َّل ْي َ
ج ْل َ
ت َف َق َعدْ َت َف ْ
«ای نمازگزار عجله کردی .وقتی نماز خواندی و نشستی ،الل ه أ را آنگونه که الیق
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هـ خواندن الله [تعالی] را با نامهای نیکش.

ً
از نامهای نیک الل ه ﻷ آنچه با دعا و خواستهاش مناسبت دارد ،انتخاب نماید .مثال

وقتی از الله روزی میطلبد ،بگوید :یا رزاق ،وقتی رحمتش را میطلبد ،بگوید :یا رحمان
و یا رحیم ،وقتی از الل ه ﻷ عزت میخواهد ،بگوید :یا عزیز؛ وقتی از الله ﻷ آمرزش
میخواهد ،بگوید :یا غفور ،و وقتی شفای او تعالی را میطلبد ،بگوید :یا شافی.
و اینگونه هر چه را که با دعایش همخوانی دارد ،بخواهد .زیرا الله تعالی میفرماید:
َ
َ ْ
َ
﴿و ِ َّلِ ْال ْس َم ُ
اء ْ ُ
ال ْس َن فاد ُعوهُ ب ِ َها﴾ [األعراف« ]180:الله دارای نامهای نیک است؛ او را
با آنها بخوانید».

و تکرار دعا و پافشاری بر آن.

ً
دلیل آن :حدیث ابن عباس ب که قبال بیان شد ،بر آن داللت میکند که رسول
ْج ْز لِي ما وعدْ تَنِي ،ال َّلهم ِ
الله ج در آن فرموده بود« :ال َّل ُهم ََّ أن ِ
َّ آت َما َو َعدْ تَنِي» «بار الها! آنچه
ُ
َ َ َ

به من وعده کرده بودی محقق گردان؛ الهی! هرچه به من وعده نمودی را بده» .و مدام
مناجات میکرد تا عبایش از دوشهای مبارک افتاد .و ابوبک ر س او را در آغوش گرفت و
«يا َنبِيَّ اهلل ِ َك َف َ
اك ُمن َ
َك َر َّب َ
َاشدَ ت َ
ك» «ای رسول الله ج مناجاتت با پروردگارت کافی
گفتَ :
است»[ .مسلم (.])1763

و در صحیحین از ابوهریره س روایت است که :زمانی که رسول الله ج برای
ِ
دوس دعا نمود :فرمود« :اللهم ِ
اه ِد َد ْو ًسا وائت بهم».
اهد َد ْو ًسا وائْت بهم ،اللهم ْ
ْ
بار الها! (قبیله) َدوس را هدایت کرده و آنان را بیاور .بار الها! (قبیله) َدوس را
سنتهاى روزمره

هدایت کرده و آنان را بیاور[ .بخاری ( ،)2937مسلم (.])2524
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«الر ُج ُل ُ يطِ ُ
الس َف َرَ ،أ ْش َع َ
ث
يل َّ
و روایتی که در کتاب مسلم با این مضمون آمده استَّ :
ِ
ِ
 ،يا َر ِّب» «شخصی سفری طوالنی میکند؛ ژولیده موی
 ،ي ُمدُّ َ يدَ ْيه إِ َلى َّ
الس َماء َ يا َر ِّب َ
َأ ْغ َب َر َ

و غبارآلود؛ دستانش را به سوی آسمان کرده و (میگوید ):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 مینمود ،سه بار دعا میکرد؛ و وقتی طلب

سنتهايى كه مقيد به وقت خاصى نيستند
ك بِ ُق َر ْي ٍ
میکرد سه بار طلب میکرد .سپس سه بار میفرمود« :ال َّل ُهمَّ  َع َل ْي َ
ش» «الهی! به

حساب قریش برس»[ .بخاری ( ،)240مسلم (.])1794

ز پنهانی و آهسته دعا کردن.
ُ ْ ً
ْ ُ َ َّ ُ
ك ْم تَ َ ُّ
بنا بر فرموده اللهـ﴿ :ادعوا رب
ض ًع َوخف َية﴾ [األعراف« ]55:پروردگارتان را با
تضرع (و زاری) و در پنهانی بخوانید» .دعای پنهانی به اخالص نزدیکتر است .از اینرو
ْ َ َ
ادى َر َّب ُه ن َِد ً َ ًّ
اء خفِيا[ ﴾٣مريم]3:
الل ه ﻷ زکریا ÷ را میستاید آنجا که فرمود﴿ :إِذ ن
«چون پروردگارش را به ندایی پنهان (به دعا) خواند» بنا بر یکی از اقوال مفسرین برای
حصول اخالص چنین نمود.
نکته :شاید برخی بپرسند :در دعایم
چه بگویم؟

جواب :در امور دنیا و آخرت هرچه میخواهی
دعا کن؛ اما سعی کن دعاهایی مختصر و جامع باشد.
خیر
و آن دعاهایی است که در قرآن و حدیث آمده و ِ
دنیا و آخرت را در بر دارند .در پاسخ رسول الل ه ج به این سوال تامل کن که در بردارنده با
کلماتی بزرگ میباشد که خیر دنیا و آخرت مسلمان را در خود جای داده است .براستی چه
مژدهی بزرگی است و چه بخشودهی گرانقدری است! به آنان چنگ بزن و در آنها تفکر کن.

دربردارند»[ .مسلم (.])2697

و در روایتی آمده است :وقتی کسی مسلمان میشد ،پیامبر ج نماز را به او تعلیم میداد:
سپس او را دستور میداد با این کلمات دعا کند« :ال َّل ُهمَّ اغ ِْف ْر لِي َو ْار َح ْمنِيَ ،و ْاه ِدنِيَ ،و َعافِنِي،

سنتهاى روزمره

اشجعی س روایت است که از پیامب ر ج شنیده چون کسی از ایشان سوال

از ابو مالک
کرد :ای رسول الل ه ج وقتی از پروردگارم طلب میکنم چه بگویم؟ فرمودُ « :ق ِل :ال َّل ُهمَّ اغ ِْف ْر
لِيَ ،و ْار َح ْمنِيَ ،و َعافِنِيَ ،و ْار ُز ْقنِي» «بگو :ای الل ه 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
اك و ِ
آخ َرت َ
هؤال َِء ت َْج َم ُع َل َ
َك» «چرا که این دعاها خیر دنیا و آخرت را برایت
فرمودَ « :فإِ َّن ُ
ك ُد ْن َي َ َ
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ِ

َو ْار ُز ْقني» «الهی! مرا بیامرز ،به من رحم نما ،هدایتم کن و روزیام بده»[ .مسلم (.])2697

برداشتی دیگر:

سر برادرش برای او دعا نماید .چرا که با اذن اللهـ چنین
سنت است انسان پشت ِ

دعایی مستجاب است .و برای دعا کننده فضیلتی بس بزرگ است .و دلیل آن روایت
صحیح مسلم است .ابو درداء س میگوید :رسول الله ج فرمودندَ « :د ْع َو ُة ا ْل َم ْر ِء ا ْل ُم ْس ِل ِم
ألَ ِخ ِيه بِ َظ ْهرِ ا ْل َغ ْي ِ
ك ُم َوك ٌَّلُ ،ك َّل َما َد َعا ألَ ِخ ِيه بِخَ ْيرٍَ ،ق َال ا ْل َم َل ُ
بُ ،م ْست ََجا َبةٌِ ،عنْدَ َر ْأ ِس ِه َم َل ٌ
ك
ِ ِ
ينَ ،و َل َ
ك بِ ِم ْث ٍل» «دعای شخص مسلمان برای برادرش در غیاب (وی)،
ا ْل ُم َوك َُّل بِه :آم َ
اجابت میشود .باالی سرش فرشتهای مامور است که هرگاه برای برادرش دعای خیر

سنتهاى روزمره

نماید ،فرشتهی مسئول میگوید :آمین و برای تو هم مثل آن»[ .مسلم (.])2733
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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 مشغولیتها و غفلت ازدیاد یافته است.

ّ
روزمره ذکر الله أ است:
و از سنتهای
ِ
و واالترین ذکر :تالوت قرآن است .عبادت کردن به وسیله تالوت قرآن ،خواب را
َّ
َ ُ َ ً
از چشمان سلف گرفته بود و پهلویشان را از زمین دور کرده بود ﴿كنوا قل ِيل م َِن الليْ ِل

سنتهايى كه مقيد به وقت خاصى نيستند
ْ
َ
َ َْ َ َ
َ َْْ َ ُ
حارِ ه ْم ي َ ْس َتغفِ ُرون[ ﴾١٨الذاريات« ] 18-17 :آنها بخش اندکی از
ج ُعون ١٧وبِالس
ما يه
شب را میخوابیدند (و به نماز و نیایش مشغول بودند) .و در سحرگاهان آمرزش طلب
میکردند»؛ لذا در شب تالوت آیات قرآن و سایر اذکار ثابت از رسول الله ج را با هم جمع
میکردند .وای! خوشا به آن شبی که با شبزندهداریاش خوش و خرم است .و وای! بر
خسران و سستی ما و کوتاهی ما در مورد شبها و سحرهایمان! 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 میآموختند ،به ده آیه دیگر
نمیپرداختند تا اینکه مفاهیم نهفته در ده آیه را که فراگرفته بودند ،بدانند .لذا ما قرآن
و عمل به آنرا با هم میآموختیم .و بعد از ما کسانی آنرا خواهند آموخت که همانند
آب (گوارا و با تجوید و درست) میخوانند ولی از گلویشان پایینتر نمیرود»[ .سیر اعالم
النبالء (.])269/4

ذکر حیات قلب است:
ً
بسیاری از ما خصوصا در این زمــان که

مشغلهها زیاد است ،از زنگار گرفتن دل و غفلت آن
شکوه میکنند .درحالیکه حیات قلب وابسته به

و کسی که پروردگارش را ذکر نمیکند همانند زنده و مرده است» .و در لفظ مسلم
ت ا َّل ِذي ي ْذكَر ال ّله فِ ِيه ،وا ْلبي ِ
پیامبر ج میفرماید« :م َث ُل ا ْلبي ِ
ت ا َّل ِذي ال َُ ي ْذك َُر ال ّل ُه فِ ِيهَ ،م َث ُل
ُ ُ ُ
َ َْ
َْ
َ
ا ْلحيِّ وا ْلمي ِ
ت» «مثال خانهای که در آن ذکر الله ﻷ میشود و خانهای که در آن الله ﻷ
َ َ َ ِّ
یاد نمیشود ،همانند زنده و مرده است»[ .بخاری ( ، )6407مسلم (.])779

سنتهاى روزمره

ذکر است .در صحیح بخاری از ابوموسی س روایت
ِ
ي ي ْذك ُُر َر َّب ُه
است که :پیامبر ج فرمودندَ :
«م َث ُل ا َّلذ َ
ي ل ي ْذكُر ربه م َث ُل ا ْلحي وا ْلمي ِ
ِ
ت» «مثال کسی که ذکر پروردگارش را میگوید
َ ِّ َ َ ِّ
َوا َّلذ َ َ ُ َ َّ ُ َ
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اللهـ در آیات زیادی بر یاد و ذکر خویش تشویق مینماید .از جمله:
ِ
 1الله أ بندگانش را تشویق میکند که او را زیاد یاد کنند .میفرماید﴿ :يَا َأ ُّيهاَ
َّ َ َ ُ ْ ُ ُ َّ َ ْ ً َ ً َ َ ّ ُ ُ ُ ْ َ ً َ َ ً
صيل[ ﴾٤٢األحزاب]42-41:
الِين آمنوا اذكروا الل ذِكرا كثِريا ٤١وسبِحوه بكرة وأ ِ

«ای کسانیکه ایمان آوردهاید ،الله را بسیار یاد کنید .و صبح و شام او را تسبیح

گویید».
 2اللهـ مردان و زنان ذاکر را وعدهی مغفرت و اجر و ثواب فراوان داده است.
َ َّ َ َ ً َّ
َ َّ
ات أَ َع َّد َّ ُ
الل ل َ ُه ْم َم ْغ ِف َرةً َوأَ ْج ًرا َع ِظ ً
يما﴾٣٥
میفرماید:
ريا َواذلاك َِر ِ
﴿واذلاك ِِرين الل كث ِ
[األحزاب« ]35 :و مردانیکه الله را بسیار یاد میکنند و زنانیکه الله را بسیار یاد
میکنند ،الله برای (همۀ) آنان آمرزش و پاداش عظیمی آماده کرده است».
 3و ما را از صفات منافقین بر حذر داشته است .آنان هم الله ﻷ را یاد میکنند
َّ ْ
َ َُ ُ َ
ون َّ َ
الل
اما مقدار ذکرشان را ببین .الل ه أ میفرماید﴿ :إِن ال ُم َنافِقِني يادِع
َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ
اس َول يَذك ُرون
وهو خادِعهم ِإَوذا قاموا إِل الصلة ِ قاموا كسال يراءون انل
َّ َ َّ َ ً
ِيلِّ ﴾١٤٢
[النساء« ]142:بیشک منافقان (بگمان خودشان) الله را فریب
الل إِل قل
میدهند ،درحالیکه او آنها را فریب میدهد و چون به نماز برخیزند با سستی

و کاهلی بر میخیزند ،در چشم مردم خودنمایی میکنند و (در نمازشان) الله
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را جز اندکی یاد نمیکنند».
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ذکر الل ه أ میدهد:
 4الله ﻷ ما را از مشغول شدن به اموال و فرزندان
در مقابل ِ
َ
ْ
َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ َ
َ
َّ
ُ
ُ
آم ُنوا ل تل ِهك ْم أ ْم َوالك ْم َول أ ْولدك ْم ع ْن ذِك ِر اللِ َو َم ْن
﴿يا أيها الِين
ُ
ْ
َ
َْْ َ َ َ
َ ُ ُ َ ُ َ
اسون[ ﴾٩المنافقون« ]9 :ای کسانیکه ایمان
َيفعل ذل ِك فأولئِك هم ال ِ
آوردهاید ،اموالتان و فرزندانتان شما را از یاد الله غافل نکند و هرکس چنین
کند ،پس آنان زیانکارانند».
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ ْ ُ
ون أذك ْرك ْم﴾ «پس
شرف بزرگ بیندیش! اللهـ میفرماید﴿ :فاذكر ِ
 5به این فضیلت و ِ
مرا یاد کنید ،تا شما را یادکنم»؛ و در حدیث قدسی میفرمایدَ :
«أنَا ِعنْدَ َظ ِّن َع ْب ِدي بِي،
َو َأنَا َم َع ُه إِ َذا َذك ََرنِيَ ،فإِ ْن َذك ََرنِي فِي َن ْف ِس ِهَ ،ذك َْر ُت ُه فِي َن ْفسـيَ ،وإِ ْن َذك ََرنِي فِي َم َ ٍ
لَ ،ذك َْر ُت ُه
فِي َم َ ٍ
ل َخ ْيرٍ ِمن ُْه ْم» «من با بندهام بر اساس گمانی که به من دارد ،رفتار مینمایم و من
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با اویم وقتی مرا یاد میکند ،پس اگر مرا در دلش یاد کند ،او را در دلم یاد میکنم و
اگر در جمعی یادم کند ،او را در گروهی بهتر از آنان یاد میکنم»[ .بخاری ( )7405و
مسلم ( )2675از ابوهریره س].

سنت پیامبر ج ذکر شدهاند بسیارند از جمله:
و از اذکاری که در
ِ

«م ْن َق َال :الَ إِل َه إِالَّ ال ّل ُه َو ْحدَ ُه
 1از ابوهریر ه س روایت است که رسول الل ه ج فرمودندَ :
ٍ ِ ِ
شـريك َل ُهَ ،ل ُه ا ْل ُم ْل ُ
َ
ي ي ْومٍِ ،ما َئ َة َم َّر ٍة،
الَ
ك َو َل ُه ا ْل َح ْمدُ َ ،و ُه َو َع َلى كُلِّ شـيء َقد ٌير ،ف َ
ت َله ِما َئ ُة حسن ٍَة ،وم ِ
ِ
َت َل ُه ِعدْ َل َعشـر ِر َق ٍ
َت
ت َعنْ ُه ِما َئ ُة سـيئ ٍَةَ ،وكَان ْ
ح َي ْ
كَان ْ
ابَ ،وكُت َب ْ ُ
َ َ َُ
ك ،ح َّتى يمسـي ،و َلم ي ْأ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ت َأ َحدٌ َأ ْف َض َل ِم َّما َجا َء بِ ِه إِالَّ
 ،ي ْو َم ُه ذل َ َ ُ ْ
َ ْ َ
َل ُه ح ْرزًا م َن الشـي َطان َ
ِِ ِ
ك ،ومن َق َال :سبح َ ِ
ِ ِ
ِ
ت
ي ي ْو ٍم ِما َئ َة َم َّر ٍةُ ،ح َّط ْ
ُ ْ َ
َأ َحدٌ َعم َل َأ ْك َث َر م ْن ذل َ َ َ ْ
ان ال ّله َوبِ َح ْمده ،ف َ
َت ِم ْث َل َز َب ِد ا ْل َب ْحرِ» «هرکس روزی صد بار بگوید معبودی به حق
َخ َط َايا ُهَ ،و َل ْو كَان ْ
الله یکتا ،یگانه است و شریکی ندارد ،پادشاهی از آن اوست و ستایش
نیست مگر ِ
از آن اوست و او بر هر چیز تواناست ،پاداش آزاد کردن ده برده برای او خواهد بود

و صد نیکی برای او نوشته میشود و صد گناه از او پاک میشود و آن روز تا شب،
باعث حفظ وی از شیطان میشود و هیچکس کاری بهتر از او انجام نداده ،مگر
کسی که بیشتر از آن عمل کند .و کسیکه در هر روز صد بار بگوید :سبحان الله
و بحمده ،گناهانش محو میشود هرچند هم که همانند کف دریا باشد»[ .بخاری
( )3293و مسلم (.])2691

آن او است و ستایش
الله وجود ندارد؛ یگانه است و شریکی ندارد؛ پادشاهی از ِ

برای اوست و او بر هر چیز تواناست ،همانند کسی است که چهار نفر از فرزندان
اسماعیل ÷ را آزاد کرده است»[ .بخاری ( )6404و مسلم (.])2693

«أ َي ْع ِ
 3سعد بن ابی وقاص س میگوید :نزد پیامبر ج بودیم که فرمودندَ :
ج ُز
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«م ْن َق َال :الَ إِل َه إِالَّ ال ّل ُه َو ْحدَ ُه الَ
 2از ابو ایوب س روایت است که پیامبر ج فرمودَ :
ٍ
شـريك َل ُهَ ،ل ُه ا ْل ُم ْل ُ
َ
َان ك ََم ْن
ك َو َل ُه ا ْل َح ْمدُ َو ُه َو َع َلى كُل
ِّ شـيء َق ِد ٌيرَ ،عشـر ِم َر ٍار ،ك َ
س ِمن و َل ِد إِسم ِ
اع َ
يل» «کسی که ده بار بگوید :معبودی برحق جز
َأ ْعت ََق َأ ْر َب َع َة َأ ْن ُف ٍ ْ َ ْ َ
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ِ
ب ،ك َُّل َ ي ْومٍَ ،أ ْل َ
ف َح َسن ٍَة؟» «آیا یکی از شما نمیتواند روزی
َأ َحدُ ك ُْم َأ ْن َ يكْس َ

هزار نیکی به دست آورد؟» یکی از همنشینانش پرسید :چگونه یکی از ما
هزار نیکی به دست میآورد؟ فرمود« :يسبح ِما َئ َة تَسبِ ٍ
َب َل ُه َأ ْل ُ
ف
يحةَ ،ف ُي ْكت ُ
ْ َ
ُ َ ِّ ُ
َح َسن ٍَةَ .أ ْو ُ ي َحطُّ  َعنْ ُه َأ ْل ُ
ف َخطِيئ ٍَة» «صد بار سبحان الله میگوید ،برایش هزار
نیکی نوشته میشود .یا هزار گناه از او پاک میگردد»[ .مسلم (.])2698
ان ال ّل ِه َوبِ َح ْم ِد ِه فِي
«م ْن َق َال ُس ْب َح َ
 4ابوهریر ه س میگوید :رسول الله ج فرمودندَ :
َت ِم ْث َل َز َب ِد ا ْل َب ْحرِ» «هرکس روزی
إن كَان ْ
َي ْومٍِ ،ما َئ َة َم َّر ٍةُ ،ح َّط ْ
ت عنه َخ َط َايا ُهَ ،و ْ
صد بار بگوید :سبحان الله و بحمده ،گناهانش پاک میشود گر چه همانند کف

«م ْن
دریا باشد»[ .بخاری ( )6405و مسلم ( ])2692و در روایتی از مسلم آمده استَ :
ان ال ّل ِه وبِحم ِد ِهِ ،ما َئ َة مر ٍةَ ،لم ي ْأ ِ
ِ
ِ
ت َأ َحدٌ َ ي ْو َم
ين ُ ي ْمسـيُ :س ْب َح َ
ين ُ ي ْصبِ ُح َوح َ
َق َال ح َ
َ َ ْ
َ َّ ْ َ
ا ْل ِق َي َام ِة بِ َأ ْف َض َل ِم َّما َجا َء بِ ِه ،إِالَّ َأ َحدٌ َق َال ِم ْث َل َما َق َال َأ ْو زَا َد َع َل ْي ِه» «هرکس هنگامی

که وارد صبح و شب میشود صد بار بگوید :سبحان الله و بحمده ،روز قیامت
هیچکس بهتر از آنچه او آورده ،نمیآورد 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 صحیحترین
اذکاری بود که دارای فضیلت بودند .غیر از این اذکار ،اذکار فراوان دیگری هم وجود دارد.
اشعری س روایت است که :رسول الل ه ج به من فرمودندَ :
«أالَ َأ ُد ُّل َك َع َلى َكن ٍْز

از ابوموسی
ِم ْن ُكن ِ
تَ :ب َلىَ .ف َق َالُ « :قل الَ َح ْو َل َوالَ ُق َّو َة إِالَّ بِال ّل ِه» «آیا تو را بر گنجی از
ُوز ا ْل َجنَّ ِة؟» َف ُق ْل ُ
گنجینههای بهشت ،راهنمایی کنم؟ گفتم :آری .فرمودند :بگو :ال حول و ال قوة إال بالله :هیچ
سنتهاى روزمره

نیرو و قدرتی جز با (قدرت) الله وجود ندارد»[ .بخاری ( )4202و مسلم (.])2704
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ابوهریره س میگوید :رسول الل ه ج فرمودند« :ألَ ْن َأ ُق َ
ان ال ّل ِهَ ،وا ْل َح ْمدُ ل ّل ِهَ ،والَ
ولُ :س ْب َح َ
إِ َلـه إِالَّ ال ّله ،وال ّله َأ ْكبرَ ،أحب إِ َلي ِ
َّ م َّما َط َل َع ْت َع َل ْي ِه َّ
الش ْم ُس» «اگر بگویم :سبحان الله و ال إله
ُ َ ُ َ ُ َ ُّ
َ
إال الله و الله أکبر ،برایم از آنچه خورشید بر آن تابیده است ،محبوبتر است»[ .مسلم (.])2695

استغفار هم از انواع ذکر محسوب میشود .از ّ
ی س روایت است که رسول الل ه ج
اغر ُم َزن 
َان َع َلى َق ْلبِيَ ،وإِ ِّني ألَ ْس َتغ ِْف ُر ال ّل َه فِي ا ْل َي ْو ِم ِما َئ َة َم َّر ٍة» «گاه بر دلم  -لحظهای -سایه
فرمود« :إِ َّن ُه َل ُيغ ُ

سنتهايى كه مقيد به وقت خاصى نيستند
غم و غفلت قرار میگیرد؛ و روزانه  100بار از الل ه ﻷ آمرزش میخواهم»[ .مسلم (.])2702

این عمل رسول الله ج بود؛ و با این سخن خویش بر استغفار تشویق میکند.

چنانکه در صحیح مسلم از اغر مزنی س آمده است که رسول الله ج فرمود« :يا ُّأي َها
ِ
ُوب فِي ا ْل َي ْو ِم إِ َل ْي ِه ِما َئ َة َم َّر ٍة» «ای مردم! به سوی الله توبه
اس تُو ُبوا إِ َلى ال ّلهَ ،فإِ ِّني َأت ُ
النَّ ُ
نمایید که من روزی صد بار به سویش توبه میکنم»[ .مسلم (.])2702

«واهَّلل ِ إِنِّي َلَ ْس َتغ ِْف ُر
بخاری از ابوهریره س روایت کرده است که از پیامبر ج شنیدمَ :
ِ
ِ
ِ ِ
ين َم َّرةً» «به الله سوگند من روزی هفتاد بار بیشتر
ُوب إِ َل ْيه في ا ْل َي ْو ِم َأ ْك َث َر م ْن َس ْبع َ
اهَّللَ َو َأت ُ
استغفار کرده و به سویش رجوع میکنم»[ .بخاری ( .])6307شایسته است مسلمان از
استغفار کردن غافل نشود.
سنت ذکر و همینطور سنتهای روزمره را با ذکری بزرگ که در صحیحین آمده
ِ
َان َخ ِفي َفتَانِ
است ،پایان میدهم ،ابوهریر ه س میگوید :رسول الله ج فرمودند« :ك َِل َمت ِ
َانَ ،حبِي َبت ِ
َان فِي ا ْل ِميز ِ
انَ ،ث ِقي َلت ِ
َع َلى ال ِّل َس ِ
الر ْح ِ
ان ال ّل ِه
ان ال ّله َوبِ َح ْم ِد ِهُ ،س ْب َح َ
منُ :س ْب َح َ
َان إِ َلى َّ
ا ْل َعظِيمِ» «دو کلمه هستند که بر زبان بسیار ُ
سبک هستند و در میزان اعمال سنگیناند
الله رحمان محبوب هستند :سبحان الله و بحمده ،سبحان الله العظیم»[ .بخاری
و نزد ِ
( )6406و مسلم (.])2694

ستایش مخصوص اهلل است که به نعمت او کارهای نیک پایان مییابد.
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