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 مترجم ارشگفتیپ

زمان،  ي ها در گستره انسان يو خوشبخت يابيکام يبرا -عزوجل- د خداونديبدون ترد

ات، هر دستورش موجب سعادت و هر ية حيرا فرستاده است که هر حکم آن ما ين کامليد

راه ز فراباشد  يم يتيکران حکمت و معرفتش، مشعل فروزان هدايب يايرهنمودش از در

و  يگيفروماانحطاط،  يها قت، پلهيشرفته است؛ اما در حقيهر پکه به ظا يتيت؛ بشريبشر

 .کند يم يمضاعف ط يآور و تالش سرسام يرا با سرعت يختگيگس لجام

است، و انسان مسلمان  يآور عزت، شرف و بهروز اميگهربارش، پ ياسالم و رهنمودها

 يرا در تمام ياربرد رسد که طوق اطاعت و فرمان يم يقيو سعادت حق يآنگاه به عزّت واقع

عت و يبه شر يبنديو پا يم اسالم با عمل به احکام اسالميبر گردن نهد، و از حر ينيامور د

 .دينما يپاسدار ينبو يها سنت

 يميعظ يها روبرو هستند؛ عالوه بر بحران يا دهيبا مشکالت عد يامروز، جوامع اسالم

ن يهم يامدهايهمه بحران و مشکل پن يد اياند که شا گرفتار آن يتيکه مسلمانان در سراسر گ

و احکام  ينيدر امور د يانگار و سهل ينينش چون عقب. باشند يم يپرور و نفس يزيگر نيد

 .رود يکه بسا امکان قلع و قمع مسلمانان در آن م ييها زاست؛ بحران بحران يو نبو ياله

د يهست که شا زين يست؛ بلکه بدعملين يعمل ين گونه موارد تنها بيهم در ا يعلت اصل

نابجا و  يريرپذيم بر اثر تأثينيب يچه آن که روزانه م. باشد يعمل يتر از ب قيتر و عم سخت

 يگامها  عمل نمودن به سنّت يهرگز به سو يا ناآگاهانه از فرهنگ منحط غرب، عده

ـ بيل و تفسيکه گرفتار آن هستند دست به تأو يا يگر با بدعمليد يبرخ. دارند يبرنم د مور ير 

ند يگشا ي، زبان به اعتراض و استهزا ميها هم بنابر علل مختلف از انسان يپردازند، بعض يـ م

 .رود يمان ميامت، خطر زوال ا يح فقهاين گونه موارد، به تصريکه چه بسا در ا
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کنند، امت اسالم  يم يش فداکارياز خويت و امتيحفظ و هو يبرا يکه هر ملت يدر حال

 .ديايدان بيش به ميت خويهو يه، جهت حفظ بقامبارز يد در راستايبا

 يش دوريستند از رسم و عمامه خويحاضر ن يطيدر هر جا و هر مح« ها کيس»امروزه 

اند  توانسته يا گسترده يها تين اخبار ـ با فعاليتر چنانکه در هندوستان ـ بنابر تازه. ننديگز

د با همان يهم با يو نظام يسيپلدر مراکز ( ها کيس)ن گروه يحکومت را قانع کنند که ا

 .ت بپردازنديخورده، به انجام مسئول ش گرهيبا عمامه و ر يعني، يت اصليوضع

 يتيخواهد که در هو يار دور افتاده است و ميت و عزم راسخ بسين قاطعياما مسلمان از ا

 .بسر کند يش زندگيخو يت واقعير از هويگر غيد

 - يقاسم قاسم محمد يترم ـ حضرت موالنا مفتاستاد مح ي ن رو بود که به اشارهياز ا

که ( رحمه اهلل) ايث موالنا محمدزکريالحد خيحضرت ش ي اقدام به ترجمه رساله -اهلل حفظه

 ي شده ن سنت ترکيا يايباشد در راه اح يد قدميش بود، اقدام نمودم تا شايدرباره سنت ر

که تاکنون در  يمسلمانان يبرا باشد يا زهيو انگ -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول اکرم

ند و يارايب يور سنت نبوياند؛ تا ظاهر و باطن خود را با ز قرار گرفته يورطه غفلت و ناآگاه

است،  -صلى اهلل عليه وسلم- امبر اکرميپ يها از سنت يرويت خالق که منوط به پيرضا

 .نديحاصل نما

تراشان را از  شيست که رين آن ًن کتاب لزومايان ذکر آنکه هدف از ترجمه اينکته شا

 ين فضايم؛ بلکه منظور آنست که اييمنسوب نما يگريا به اتهام ديم يرة اسالم خارج کنيدا

شود، شکسته  يم -صلى اهلل عليه وسلم- آن حضرت ين سنت وااليکه نسبت به ا ييپروا يب

 ياختار ظاهرن گناه بزرگ مبتال هستند، متوجه شده، در سيکه ناآگاهانه به ا يشود و کسان

 يد انسان آن را کوچک و معموليدنظر کنند، چرا که گناه هر قدر باشد، نبايش تجديخو

د انسان ي، نبايه بر عفو و گذشت خداونديدارد و تک يقانون -عزوجل- پندارد؛ چون خداوند

 .پروا و جسور گرداند يرا نسبت به اوامرش ب
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ست؛ لذا يو نقص ن ياز کاست ين ترجمه خاليادآور شوم که ايدر خاتمه الزم است 

 .دهند ياريشمندان ما را در جهت اصالح آن ينظران و اند دوارم که صاحبيام

 ميالعرش الکرهو رب ه توکلت ويباهلل علال إ يقيوما توف

 يف ناروئیعبداللط
 





 

 
 

 5نامه مؤلف یزندگ

 شانيوالدت و خاندان ا

هند « کاندهله»در  ق  ه 0107در سال  يا کاندهلويث، موالنا محمد زکريالحد خيحضرت ش

 يا ن سابقهينه علم و محنت ديچشم به جهان گشود که در زم يا در خانواده يو. ا آمديبه دن

ن خاندان محترم، يبزرگمردان و اسالف ا يها يژگيازات و وياز امت يکياند و  داشته يطوالن

 صاحبها يعل ياهلل و سنت نب ن و صالبت در آن و حرص بر حفاظت کتابيتمسک به د

( يهجر 0137 يمتوفا)بخش  ياله ين آنان عالمه مفتيباشد که از بارزتر يم والسالم ةالصلو

انگذار يبن( يهجر 0131 يمتوفا) ياس کاندهلويبزرگ، حضرت موالنا محمد ال يو داع

 يمتوفا) يکاندهلو ييحيغ، و والد بزرگوار مؤلف حضرت موالنا محمد ينهضت دعوت و تبل

ع آن گذراند، يو توز ينيد يها ن و نشر کتابيعمرش را در خدمت علمِ د که( يهجر 0113

 .باشند يم

تا از ق دهد يز توفين رحمت قرار دهد و ما را نيخداوند متعال همه آن بزرگواران را قر

 .ميمند شو آثار گرانقدرشان بهره

 علم و دانش يريدوران فراگ

و  ين دروس ادب فارسينخست د ويم موفق گرديبه حفظ قرآن عظ يدر هفت سالگ يو

. فرا گرفت ياس کاندهلويبزرگ، حضرت موالنا محمد ال يش، داعيخو يرا از عمو يعرب

مظاهرالعلوم  ينيرخت سفر بسته به دانشگاه د« سهارنپور»سپس همراه با پدر بزرگوارش به 

ل احمد ير عالمه خليمحدث کبمحضر از ل در آن جامعه، يوست و در دوران تحصيپ

                                                           

 .010اعالم المحدثين في الهند في القرن الرابع عشر الهجري، ص : برگرفته از کتاب -0
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از ن يشان فرا گرفت و همچنيرا از ا يو سنن ترمذ يح بخارياستفاده برد و صح يپورسهارن

 .ز بهره گرفتيث بود نيش که در آن جامعه، مدرس حديمحضر پدر بزرگوار خو

در  د؛ين گردييل شد، همانجا بعنوان مدرس تعيالتحص و پس از آنکه در همان جامعه فارغ

دار  ن را عهدهياست مدرسينگذشت که ر يمدت. بود د در آن دورانينِ اساتيکه کوچکتريحال

ث يکه نسبت به حد يف بود و بنابر رغبتيث شريشان حديشه اين غم و انديتر بزرگ. ديگرد

افت و باالخره يش دست يبه آرزو يکه پس از مدت يا گونه ش بود، بهين آرزويداشت باالتر

س يث را تدريوم کتب مرجع حدشان در جامعه مظاهرالعليد ايمعروف گرد« ثيالحد خيش»به 

اشتغال داشت و با وجود ضعف ( يح بخاريو صح( )داود يسنن اب)س يشتر به تدرينمود و ب

س ياست تدرينکه ريتا ان برنامه را ادامه داد، يا يديتا مدت مد يماريو هجوم ب يينايب

 .ديشان محول گرديف، به ايث شريحد

 موالنا يسفرها

ن بار در سفر حج با استاد خود ينخست. ديمشرّف گردحج و عمره  کبار بهيش از يب

در سال )« داود يبحل أ يبذل المجهود ف»، صاحب ينپوررل احمد سهايمحدث عالمه خل

وجز المسالک أ»ش ير کتاب ارزشمند و معروف خوين سفر تحريکه در هم( يهجر 0133

پس از آن باز به . بود ست و نه ساليشان بيکه عمر ا يرا آغاز نمود؛ در حال «مالکموطأ  يلإ

مهاجر طور  افزا و متبرک رخت سفر بست و چند سال قبل از وفات، به ن اماکن روحيا يسو

شتافت و در آنجا رحل اقامت  (والسالم ةمنورها الصلو على)نه منوره يمد ياز هند به سو

بادت، د و همواره به ذکر و عيگرد -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل ه مسجد رسوليافکنده همسا

ن اسالم يشان آن که ديا ين اهداف و آرزوهاياز بزرگتر يکيپرداخت، و  يارشاد و موعظه م

ن اساس شاگردانش را به شهرها يدر بالد مغرب نشر و اشاعه شوند و بر هم يو علوم اسالم

و  ينيها مراکز د نيفرستاد که در آن سرزم يکا و کانادا ميمختلف اروپا و آمر يو کشورها



 00  زندگینامة مؤلف

 

ش از يب يماريو ب يسال ز با وجود کهنيشان نيند و خود اينما يگذار هيس و پايا تأسمدارس ر

 .قا سفر نموديکبار به انگلستان و آفري

 شانيخ اياستادان و مشا

ن يکه از بزرگتر( يهجر 0133 يمتوفا) يل احمد سهارنپوريعالمه خلر يکبمحدث  -0

ن در يشان گذراند و همچنيرا تحت نظر ا يا شان بود و مدت قابل مالحظهيخ ايمشا

 .و مساعدت نمود ياريشان را ي، ا«داود يبأحل سنن  املجهود يفبذل »ف کتاب يتأل

 0131 ت) ياس کاندهلوير، موالنا محمداليبزرگِ عصرِ حاضر، مصلح کب يداع -1

 .مؤلف کتاب يغ و عموياکنندة نهضت دعوت و تبلياح( يهجر

 (.يهجر 0113 يفامتو) يکاندهلو يحيى شان موالنا محمديپدر ا -1

 .يف برقاصويعالمه موالنا عبداللط -3

 .يد سنبليموالنا عبدالوح -7

 شانيشاگردان ا

که از  يار بود و شاگردان و کسانيشان از تمام جهان بسيا يطالب به سو يآور يرو

 :بسنده خواهم کرد يا نجا به ذکر عدهيش از حد شمار بود که در ايدند بيمند گرد شان بهرهيا

ت است و يث و روايت حديوسف متاال که حامل رايموالنا محمدعالمه محدث  -0

 .باشد يز ميانگلستان ن هياالسالم هيانگذار دارالعلوم العربيبن

ه در يحنف يمفت( يهجر 0311 يمتوفا) يمحمد عاشق اله يعالمه بزرگ موالنا مفت -1

 .نه منورهيمد

اعظم  يمفت( يهجر 0302 يمتوفا) يحسن گنگوه محمود يحضرت موالنا مفت -1

 .سابق هند

جامعه مظاهرالعلوم  يث فعليالحد خيش يونس جونفوريمحدث بزرگ موالنا محمد -3

 .سهارنپور
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ف در دارالعلوم يث شرياستاد حد اهلل حفظه يحضرت موالنا محمدهاشم جوغوار -7

 .انگلستان

س جامعه يفرزند مؤلف و رئ)اهلل  حفظه يحضرت موالنا محمد طلحه کاندهلو -3

 (.مظاهرالعلوم هند

نه منوره و محدث يسپس مهاجر مد يحلب)اهلل  خ محمد عوامه حفظهيالمه محدث شع -2

 (.آن

 شانيصفات و اخالق ا

روح، پر  درنگ، پرنشاط، سبکيما، سفيس چهارشانه، خوش( رحمه اهلل) ايموالنا محمد زکر

ا يو اصحاب کرام  -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل اشک بودند که هرگاه از اخبار حضرت رسول

کرد و همواره با مراکز  يار عبادت ميبسگشت،  يار اشکبار ميدگانش بسيشد د يان مياء بياول

بند يار پاينهاد، بر اوقاتش بس يار ارج ميغ بسيدعوت و تبل يها در ارتباط بود به جماعت ينيد

 .بلند داشت يقدمف ينه مطالعه و تألين در زميبود و همچن

 فاتيتأل

شان يا يفيتصن ين کارهايد و از نخستيف مشغول گرديتألل به مطالعه و ياز دوران تحص

شان از يفات اين تأليتر و مهم. ده استيباشد که هنوز به چاپ نرس يم« ه ابن مالکيلفأ  شرح»

 :ن قرارنديا

 .(در پانزده جلد)مام مالک اإل موطأ يلأوجز المسالک إ -0

د يکه از عالمه رش يشان است بر دروسيقات ايتعل) يالبخار جامع يعل يالمع الدرار -1

 (.جلد 01در ) ،(فرا گرفت يبر بخار ياحمد گنگوه

د يشان بر دروس حضرت موالنا رشيقات ايتعل ،يالترمذ جامع يعل يالکوکب الدرر -1

 (.در چهار جلد) ياحمد گنگوه

 (.در سه جلد( )يمام البخارح لإليالجامع الصح يف)األبواب و التراجم  -3
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 .-هلل عليه وسلمصلى ا- يالوداع و عمرات النب حجة -7

 .ل اعماليفضا -3

 (.ديکه ترجمه آن را در دست دار يکتاب. )اللحيةفاء عوجوب إ -2

 .ن وشقائهميالمسلم  ةسعادسباب أ -3

 (.و اردو يعرب يها به زبان) يامام ترمذ ،يةالمحمدالشمائل  شرح -9

 .ل صدقاتيفضا -01

 وفات

ر جوار حضرت کرد که د يهمواره آرزو داشت و دعا م( رحمه اهلل) ثيالحد خيحضرت ش

ع در کنار يوندد و در قبرستان بقيبپ يروحش به ملکوت اعل -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول

ش يشان را به آرزويز اين -عزوجل- خداوند. سر گردديم ييت او را جايصحابه و اهل ب

 ياريم و خلق بسيشتافت؛ جمع عظ يار باقيبه د( يهجر 0311)رسانده در آخر ماه رجب 

 يوفات عالم يرا برا ين جمع بزرگيکه چن يا شان شرکت نمودند به گونهيجنازه ا  عييدر تش

خ و استاد خود حضرت موالنا يت کرام و در کنار شيده بودند و در محدوده اهل بيکمتر د

ح يسکنه فسأجزل مثوبته وأو اهلل تعاىل رمحه). به خاک سپرده شد يل احمد سهارنپوريخل

 .(جنانه

 





 

 
 

 مقدمه مؤلف

ن النساء ينهام فزيب زي، وماألنثىنسان الذکر وجعل من اإل، وىخلق فسو يهلل الذ مداحل

بالذوائب
0
، وفاق نوره الشمس ىمن جاء بالنور واهلد السالم عىلوالصلوة و، يالرجال باللحو 

 .القرىمصار وتبعهم بإحسان من أهل األومن  عىل آله وأصحابه أويل التقى،، والضحى يف

 :اما بعد

ح يث صحيچنانکه در احادباشد؛  يع ميشن يناروا و گناه يش امريدن ريد تراشيردبدون ت

 يح شده است و بنده از همان دوران نوباوگيبدان تصر مذاهب چهارگانه يها و کتاب

ـ در خاندان يش را ناپسند ميدن و کوتاه نمودن ريتراش ـ الحمداهلل  صالح و در  يداشتم؛ چون 

 و عرفا يربان يمن در محضر استادان کامل و علما ييو شکوفاافتم يپرورش دامان صالحان 
 يش از اهتمام خاصيدرباره رو خواص  عوامن هندوستان، يصورت گرفت و در سرزم 1

کند  يا آن را کوتاه ميتراشد  يش ميکه ر يکه عوام پشت سر کس ييبرخوردار هستند تا جا

 .ش نباشندير يگرچه خود داراخوانند،  ينماز نم

ماند، مردم از  ين هندوستان باقيدر سرزم يديس مدت مدينکه استعمار انگليبه اجه تو با

ها، غذاها، ظاهر، و  باشند، و در لباس يشان فرنگ يدند که در زندگيپسند يآن متأثر گشتند و م

بر نهج آنان قدم . نمودند يرويدند، و از آنان پيرا برگز يهود و نصاريوه کفّار يشرفتار، 

ران، يران، پيا، فقينمود که اغن يخواه، مشاهده يفکنيب يون به عرب و عجم نظرچ. گذاشتند

                                                           

 (.7/07العرب  لسان. )گردد ، به موي بافته شده سر اطالق ميبةجمع ذوا: الذوائب -0

يافته بود که شهرت بلندي در راستاي زهـد، تقـوي و نيکـويي     در خانداني پرورش( حمه اهللر)مؤلف -1

اش حضـرت عالمـه محمـديحيي کانـدهلوي و عمـوي       توان از پدر گرامـي  داشتند و قبل از همه مي

طـور تفصـيل در    نام برد چنانکه بـه ( حمه اهللر)بزرگوار ايشان حضرت موالنا محمدالياس کاندهلوي 

 .مه مؤلف ذکر گرديدزندگينا
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که باشند لباس دشمنان اسالم را  يا کودکان از هر گروه و فرقه يها، مردان و زنان و حت جوان

 .اند ز اندکينخواهد بود و آنان ن ياز آن مستثن ياند و جزء مؤمنان مخلص کس به تن کرده

نسبت  -صلى اهلل عليه وسلم- اکرم  شتن را به رسوليکه خو يسلمانانرتم از ميمن در ح

ده، در گفتار و کردار به يش را تراشيپسندند؛ لذا ر يشان را نمياما صورت و ظاهر ادهند؛  يم

 .کنند ياقتدا نم -صلى اهلل عليه وسلم- اکرم رسول 

ان يراوقرآن، ن يوبا عام شده است تا بدانجا که حاملن ياکه است تأسف  يبس يجا

را  يمآب شان فرنگ يشوند که در زندگ ين و اسالم مشاهده ميد يث و دعوتگران به سويحد

کنند که عزّت و  ينامند و گمان م يم يشرفت و روشنفکريپسندند و آن را تمدن، پ يم

ن و ياست که آنان را از اتباع د يشرفتين پيک و در هميتار ين روشنفکريدر هم يسربلند

 .برشان باز داشته استاميره پيس

ا انسان مسلمان يآ :دهم که بگو يتو را به خداوند سوگند م ،برادر مسلمان و مؤمن يپس ا

وه دشمنان خدا به يابد؟ و با اتخاذ نمودن شي يخداوند عزت م يت و نافرمانيبا معص

 .ر نخواهد بوديپذ هرگز امکان يزين چيرسد؟ به ربّ کعبه سوگند که چن يم يسربلند

﴿َ
 
ُهُمَأ َِعند  ََٱۡلعِزَّة َي ۡبت ُغون  ة َف إِنَّ ِيٗعاََٱۡلعِزَّ ََِج  َ.[931: النساء] ﴾١٣٩ّلِِلَّ

ن يده بن جراح، اميبه حضرت ابوعب -رضي اهلل عنه- حضرت عمربن خطاب يبايا گفتار زيآ

إنا کنا أذل قوم فأعزنا » :که در سفرش به شام فرمود يست؟ هنگامين يعبرت ما کاف يامت، برا
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خرجه احلاکمأ) .«ذنلا اهلل اا أعزنا اهلل أريسالم، فمهما نطلب العز بغباإل اهلل
0
امن ياإل کتاب يف 

من املستدرک
(يقره الذهبأ ونيخيرشط الش یح عليصح :وقال 1

1. 

د و يله اسالم ما را عزت بخشيبوس -عزوجل- م که خداونديه بوديار فرومايما قوم بس

م خداوند ما را ييا بدان عزت داده است جستجو نمار آنچه خدا ما ريهرگاه عزت را در غ

                                                           

محمد بن عبداهلل بن نعيم الضبي النيسابوري مشهور به حاکم، از حفاظ بزرگ حديث و صاحب تصانيف  -0

علل الحديث و تاريخ  ةفالصحيحين و معر المستدرک علي: باشد از جمله تأليفات ايشان در اين زمينه مي

رجوع . )دار فاني را وداع گفت 317سال هجري زاده شد و در  110در سال . باشد نيشابور و غيره مي

 (.3/113االعالم للزرکلي : کنيد به

-حضرت عمر : ابن شهاب روايت کرده است که فرمود و با سند خود از طارق 0/31حاکم در مستدرک خود  -1

نيز همراه با ما بود حضرت  -رضي اهلل عنه-راه شام را در پيش گرفت و ابوعبيدةبن جراح  -رضي اهلل عنه

هايش را درآورد و  بر شتر سوار بود که بر گذرگاه آبي رسيدند، از شتر پياده شده، موزه -رضي اهلل عنه-عمر 

رضي اهلل -حضرت ابوعبيده . لذا لگام شترش را گرفته به سوي گذرگاه آب حرکت نمود. اش گذاشت بر شانه

دهيد و  هايت قرار مي ا درآورده بر شانههايت ر کنيد، موزه اي اميرالمرمنين، شما چنين کاري مي: فرمود -عنه

شويد؟ مرا ناپسند است که اهل شهر شما را در چنين حالي مشاهده  لگام شترت را گرفته در آب داخل مي

او، اي ابوعبيده، اگر اين سخن را کسي ديگر به جاي تو »: فرمود -رضي اهلل عنه-حضرت عمر . نمايند

ترين قوم بوديم که خداوند  دادم، ما ذليل قرار مي -لى اهلل عليه وسلمص-گفت او را عبرتي براي امت محمد  مي

به حرمت اسالم ما را عزت بخشيد، پس هرگاه عزت را در غير آنچه که خداوند ما را بدان عزّت بخشيده 

 .«است جستجو کنيم، خداوند ما را ذليل خواهد کرد

 فاروقي است اصلش ترکماني، ساکن دمشق او محمدبن احمد بن عثمان بن قايماز بن عبداهلل: ذهبي -1

محدث و مورخ و از بزرگان ( الدين ابوعبداهلل، شمس. )باشد ملقب به ذهبي و شافعي مذهب نيز مي

در همان شهر  233هجري در دمشق متولد شد و به سال  321باشد، در سال  حفاظ حديث و ناقدان مي

االسالم الکبير، ميزان االعتدال في  تاريخ: اهيم نموداز تصانيف بسيارش به تعدادي اشاره خو. وفات يافت

 (.191-3/139المؤلفين  رجوع کنيد به معجم... )الحفاظ، سير اعالم النبالء و غيره  ةنقدالرجال، تذکر
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 -رضي اهلل عنه- ن آمده که حضرت عمريچن 0گر از حاکميد يتيل خواهد کرد و در روايذل

 .«هريالعزة بغ سالم فلن نبتيغاهلل باإل عزناإنا قوم أ» :فرمود

                                                           

رضي اهلل -وقتي که حضرت عمر : مستدرک حاکم، و بطور کامل چنين آمده که طارق ابن شهاب گفت -0

اي بود  به استقبال ايشان آمدند در حالي که بر ايشان شلوار، دو موزه و عمامهبه شام رسيد لشکرها  -عنه

اي اميرالمؤمنين، : و خود لگام شترش را گرفته بود و قصد عبور از گذرگاه را داشت کسي آمد گفت

رضي اهلل -آيند و شما در چنين حالي هستيد؟ حضرت عمر  لشکرها و فرماندهان شام به ديدار شما مي

ما قومي هستيم که خداوند ما را به حرمت اسالم عزّت بخشيده است و ما به غير از آن، »: رمودف -عنه

نمايد، همانا گفتار زيباي حضرت  سخن مناسبي که ايرادش ضروري مي. «عزتي را جستجو نخواهيم کرد

( جدهنائب رئيس مجمع فقه اسالمي )اهلل  محدث کبير، فقيه و قاضي موالنا محمدتقي عثماني حفظه

هجري در دوحه پايتخت قطر برگزار  0311باشد که آن را در کنفرانس سيرت نبوي که در سال  مي

را  -رضي اهلل عنهم-هنگامي که در مورد اين موضوع زندگي صحابه : ايشان فرمود. گرديد، ايراد کرد

بلکه ايماني قلبي و  رسيم که ايمان آنان تنها ايمان عقلي و نظري نبود، کنيم به اين نتيجه مي بررسي مي

پسنديدند  پس آنان نمي. بخشيد طبيعي بود که محبت شديدشان نسبت به خدا و رسول آن را نيرو مي

را در زندگاني، همزيستي، اخالق، سيرت، عبادت و  -صلى اهلل عليه وسلم-مگر سيرت رسول خدا 

بود که در اين باره از مالمت هاي اتباع سنّت آنها آن  و يکي از ويژگي. معامله حتي در صورت و پوشش

گاه به مسخره کفار، استهزاء بيگانگان و سبک  گر و انکار هيچ منکري هراس نداشتند و هيچ هيچ مالمت

شمردن مشرکان توجه نکردند بلکه بنابر محبتي که با سنت داشتند بر آن استوار ماندند و اعتقاد جازمي 

بخاطر ارضاي مشرکين يا مدارات با کفار يا به خاطر  بر آن داشتند که وراي سنت خيري وجود ندارد و

دانيم نيز سنت را رها  بدست آوردن قلب بيگانگان و حتي در اشيايي که ما آن را بسيار سطحي مي

 .نکردند

روايت نموده است که در معرکه ( اي دراز در قصه)و او از پدرش  ةسلمبن  ابن ابي شيبه و غيره از اياس

رسان به سوي مکه فرستاده شد،  بعنوان پيغام -رضي اهلل عنه-بن عفان  ضرت عثمانحديبيه هنگامي که ح

سپس پسرعموي او ابان بن سعيد، او را بر . لشکر کفار او را مسخره نموده، با او به بدي سخن گفتند

اي پسر عمويم، چرا تو را : وقتي رسيدند ابان گفت. زين پشت سر خود سوار نموده و به منزل خود برد

ترديدي نيست که در اين . بينم؟ شلوارت را پايين بکش؛ زيرا شلوار ايشان تا نصف ساق بود فروتن مي
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بدان رضايت نداد و  -رضي اهلل عنه-مشوره در ظاهر بعضي مصالح را در نظر گرفته بود؛ اما عثمان 

 (.73/  3کنزالعمال . )شلوار سرور ما چنين است: اينگونه آنان را جواب داد گفت

 -رضي اهلل عنه-که حضرت عمر  -رضي اهلل عنه-چنين ابن منده و ابونعيم از جثامة بن مساحق کناني هم

من نشستم اما ندانستم که بر : اند که فرمود ايشان را بعنوان سفير به سوي هرقل فرستاده بود، روايت کرده

را مشاهده نمودم و فرود  ام، وقتي آن ام، ناگهان متوجه شدم که من بر صندلي زريني نشسته چه نشسته

 ما عزت تو را با اين صندلي بجا آورديم؛ چرا از آن فرود آمدي؟: هرقل خنديد و گفت. آمدم

کرد؛ لذا فرود آمدم  ام که از استفاده صندلي طال نهي مي شنيده -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  من از رسول: گفتم

شوند و تاريخ ما مملو از  در کتب احاديث بسيار يافت ميچنين رواياتي (. 0/113 ةبو االصا 2/07کنزالعمال )

اصحاب : اما حاصل اين روايات و وقايعش آن است که. باشند چنين واقعات مبارک و زيبايي از اتباع سنت مي

گاه خواهشات آنان را  اي که هيچ گونه طور کامل در راه اتباع سنت قدم برداشتند؛ به به -رضي اهلل عنهم-کرام 

 .نساخت؛ نه دچار تحريف شدند و نه از اجانب هراسي داشتند و نه از استهزاء کفار و مشرکين پرواييمغلوب 

بهترين سيرت  -صلى اهلل عليه وسلم-اما، ما با اين که ايمان داريم بر اين امر که سيرت حضرت رسول 

گزينيم  مان باشد برمي ستهشويم، آن را که مطابق خوا هاي ايشان امتياز قائل مي است، باز هم در ميان سنت

گويا ما . گوييم اين سنت عادي است و اتباع آن بر ما الزم نيست کنيم گاهي مي و ديگري را رها مي

لذا آن را اتباع و پيروي . ايم را يافته -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  عادتي بهتر از عادت حضرت رسول

باشد و  ين سنت در حال حاضر خالف مصلحت ميشويم که ا نموديم ـ العياذباهلل ـ و گاهي مرتکب مي

مشروع بوده،  -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  کنيم که اين سنت در دوران رسول تراشي مي گاهي همچنين بهانه

 .اما اکنون مشروع نيست

مان از جنبه محبت با  شويم بر آن داللت دارد که ايمان پس چنين تأويالتي که ما شب و روز مرتکب مي

نقص دارد و فرق عظيمي که در ميان ايمان ما و ايمان صحابه  -صلى اهلل عليه وسلم-ل خدا سنت رسو

 .وجود دارد، همين است -رضي اهلل عنهم-

خواهيم به همان عزت و کرامت و پيشرفت و سربلندي که مسلمانان صدر اسالم و قرون اوليه  پس اگر ما مي

صلى اهلل عليه -م است که ما نيز پيروي رسول خدا به سبب اتباع سنت بدان دست يافتند برسيم، الز

را بکنيم، آنگونه که صحابه و تابعين پيروي نمودند بدون تحريف و تمويه و بدون ارضاي  -وسلم

خواهشات نفساني و بدون خوف و هراس از مسخره بيگانگان، پس به خدا سوگند، عزت در 

ست؛ بلکه همانا عزت در اتباع و پيروي رسول هاي فاخر ني هاي بلند، قصرهاي عالي و لباس ساختمان
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 ده است؛ پسيبه حرمت اسالم عزّت بخشما را  -عزوجل- م که خداونديهست يما قوم»

 .«م کردياسالم جستجو نخواه يرا ورا يعزت
را يان داشته است؛ زيقت را بيراست و حق -رضي اهلل عنه- د حضرت عمريبدون ترد

در تمام عالم ها  آن دانستند يرا که خداوند به آنان داده، عزت خود م يعزت يمسلمانان تا وقت

که به  ياما زمان. فرود آوردند ميعزتمند بودند و مستکبرانِ عالم، همه در برابر آنان سر تسل

ل يز ذليدشان نمودند در نزد آنان نيدند و تقليل گشته، عادات آنان را پسنديدشمنان ما يسو

ن گناه يد ايبدون ترد. باشد يرقابل انکار مين امر بر همه مشهود و غيچنانچه ا. و پست گشتند

پژوهان علوم  ث و دانشير و حديخ و صاحبان تفسيمشاان علما، يدر م يعام شده است؛ حت

ا کوتاه يتراشند  يش را ميم، رينيب يم يان مدارس امروزيرا هم مثل دانشجوها  اين .ياسالم

 .ه راجعونينا الإهلل و ناإکنند،  يم

 ست کهين يند و شکيت بدان توجه نمايد صاحبان مسؤولياست که با يبت بزرگين مصيا

خداوند . توجه و نسبت بدان مسؤولند يخداوند بو در مورد احکام . اند گنهکار و مقصرها  آن

ت يست هداين يکه باطل را بدان راه يبازگشت، توبه و رجوع به طرف حق يآنان را به سو

هند سفر کردم،  0نه منوره به طرف سهارنپوريکه از مد يهنگام يهجر 0197در سال . گرداند

                                                                                                                                                      

کسي که روزي سير و روزي ديگر گرسنه بود آنکه بر حصير . باشد مي -صلى اهلل عليه وسلم-اکرم 

کرد و با دست  بست، آنکه خندق را حفر مي خوابيد و بر شکم مبارکش از فرط گرسنگي سنگ مي مي

طور  پس براي ما نيز عزتي نيست؛ مگر اينکه بهکرد،  هاي بناي مسجد را کار مي مبارک خويش خشت

و مابعد  192به زبان اردو، ص « ديده جهان»برگرفته از کتاب . )کامل و در همه چيز به رنگ ايشان درآييم

 (.اهلل آن از حضرت عالمه قاضي محمدتقي عثماني حفظه

که يکي از بزرگترين مراکز ديني  شهر سهارنپور در استان اتراپرادش هند قرار دارد و افتخار آن را دارد -0

هجري تأسيس  0131اين جامعه در اوايل رجب سال . را در خود جاي دهد« مظاهرالعلوم»هند جامعه 

هاي مختلف علم و دين تحويل جامعه  گرديد، و بسياري از علماء صالح و مردان معنوي را در جنبه

هاي  اي را در زمينه شرح کتاب و آثار ارزندهالتحصيالن اين جامعه خدمات  اسالمي داد و علماء و فارغ

حديث و خدمت اين فن شريف بر جاي گذاشتند و بر بسياري از کتب حديث شروحات مختلفي را به 
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پس در . ز آنچه که در قبل بودش ايقلبم را فرا گرفت ب يشتريش تنفر بيدن رينسبت به تراش

کردند نکوهش  يا کوتاه ميدند يتراش يش را ميرا که ر يش کسانيش از پيب يهر مجلس و بزم

ن يدحسين حضرت موالنا سيهمچن. ن گناه عام شده بودين بود که ايکردم و علتش هم ا يم

و . داد يم ن عمل را به شدت مورد نکوهش قرارياش ا ير زندگياخ يها در سال 0ياحمد مدن

 :آمد يز در ذهن مين باره دو چيدر ا

ره اما هنگام ارتکاب آن يدن شراب و غيزنا، لواط، نوش :اند مثل ارينکه گناهان بسيا :اول

بدان اشارت نموده  -صلى اهلل عليه وسلم- گردد؛ چنانکه حضرت رسول يبنده گنهکار م

 :است

                                                                                                                                                      

رشته تحرير درآوردند و در بيشتر مدارس اسالمي هند اين روش تعليم را نشر کردند و اين جامعه همان 

جزاه اهلل عن -. هات کتاب حديث را در آن تدريس نمودتا مدت درازي ام( رحمه اهلل)است که مؤلف 

 (.010از عالمه شيخ ابوالحسن ندوي . الهند المسملون في:  بنگريد. )-االسالم و المسلمين خيرالجزاء

باشد که از علماي  مي( رحمه اهلل)االسالم موالنا حسين احمد مدني  او مجاهد کبير حضرت عالمه شيخ -0

الهند محمود حسن ديوبندي فرا گرفته،  حديث را از شيخ. رود ان به شمار ميبزرگ و محدثين هندوست

صلى -مدت درازي همراه ايشان بود، سپس به مدينه منوره سفر کرد و آنجا مقيم شد و در مسجد نبوي 

تا هفده سال درس حديث را جاري نمود، که در خالل اين مدت بسياري از علماي  -اهلل عليه وسلم

آمدند، در محضر ايشان زانوي  نفوذ حجاز و مسافريني که از نقاط مختلف جهان ميبزرگ و صاحب 

هاي سياسي  سپس به هند بازگشته با همت نادر و نيروي اراده به تدريس و کار در برنامه. تلمذ زدند

پرداخت و عليه انگليس از همت وااليش کار گرفت و به همين سبب بازداشت شده همراه با شيخ خود 

تبعيد گرديد، و مدت سه سال را در تبعيد گذراند؛ اما « مالتا»موالنا محمود حسن به جزيره حضرت 

هنگامي که از تبعيد بازگشت، باز هم در زمينه مبارزه و جهاد عليه انگليس همان رويه را اعمال نمود و 

و نصيحت روي چون هندوستان استقالل يافته از چنگال استعمار انگليس بدر آمد، به تدريس و خطابه 

امالي ايشان بر صحيح « تقرير بخاري»: آثار علمي ايشان. به دار باقي شتافت 0122آورد تا اينکه در سال 

دارالعلوم ديوبند، مدرسة : بنگريد. )رحمه اهلل. امالي ايشان بر جامع ترمذي« معارف مدينه»بخاري، و 

 (.23-22الهند  و اعالم المحدثين في 011فکرية 
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رشب اخلمر ي رسق وهو مؤان، والي نيرق حرسق الساي وهو مؤان وال زيني نيح الزاين زيني ال»
 .(ومسلم يرواه البخار ،ثيالحد) .«رشبها وهو مؤاني نيح

 يدزد يکس يوقتشود نه مؤمن؛  يگفته م يدر آن وقت او زانکند،  يزنا م يکس يوقت

نوشد در آن وقت  يشراب م يکس يشود نه مؤمن؛ وقت يکند در آن وقت او سارق گفته م يم

 .شود نه مؤمن يار گفته مگسيو م ياو شراب

جدا  يمان چگونه از آدميا :گفتم -مارضي اهلل عنه- من به ابن عباس :ديگو يعکرمه م

 گردد؟ يم

رون آورد؛ پس اگر توجه ينگونه و انگشتانش را داخل هم قرار داده، سپس بيا :فرمود

 .0(يلبخارا رواه. )گردد و انگشتان را دوباره داخل هم قرار داد يد، دوباره باز ميکن

ش و کوتاه نمودن آن يدن ريرسند؛ اما تراش يافتن عمل به انتها ميان ين گناهان با پايپس ا

مسلمان و  ياست چون برا يباق يمستمر و در حال انجام و زمان ي، گناه1برخالف شرع

. عت مطهر اسالم باشديفق با شرشش همواره بزرگ و موايمؤمن در هر حال الزم است که ر

گذرد گنهکار  ياش م يکه از زندگ يا د، در هر لحظهينما يم يچيعت سرپيز امر شرا يپس وقت

صلى اهلل عليه - ش را هم آنگونه که دستور حضرت رسوليکه توبه نکند و ر ياست تا وقت

 .ديد؛ و بلندتر از سنت، نگذارياست، نگذار -وسلم

و در حال انجام . ندک يحج و عمره مخواند،  يرد، نماز ميگ يروزه متراش  شيپس فرد ر

در حال  يو حت. باشد يت مين معصيحال مرتکب ان ين همه عبادات بزرگ است و با ايا

                                                           

در کتاب  3/097: از جمله. ين حديث را در جاهاي متعدد و با الفاظ نزديک به هم آورده استبخاري ا -0

باب بيان نقصان )در کتاب االيمان  0/23و مسلم ( باب ال يشرب الخمر)الحدود و ما يحذر من  الحدود 

 -رضي اهلل عنه-ره هري هر دو از ابي(. علي إرادة نفي کماله ةملعصياإليمان بالمعاصي ونفيه عن الملتبس با

 .مرفوعاً

 .آيد باشد چنانچه مي خالف شرع، کمتر از يک مشت مي -1
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از اش  فهيصحه، ين گناه است و در هر ثانيناخواه حامل ا خواب و خورد و نوش هم خواه

 .يشگيت ناروا و همين معصيشود؛ به سبب هم يو گناه پرتر م ياهيس

- ده شده است، حضرت رسول اکرميش آن تراشيرا که ر يا واضح است که چهره :دوم

رد و در يم ين افراد مياز ا يکيکه  يپس هنگام. دارد يمار ناپسند يبس -صلى اهلل عليه وسلم

صلى - ناپسند با رسول اکرم ن چهرهيدهد که با ا يشود، چگونه به خود جرأت م يقبر نهاده م

است که در قبر مورد سؤال قرارگرفته،  هآمد ثيروبرو گردد؟ چون در احاد -اهلل عليه وسلم

 :شود که يده ميپرس

 0چگونه بوده است؟ -صلى اهلل عليه وسلم- ن شخص حضرت رسولينظرت در مورد ا

 -صلى اهلل عليه وسلم- در آن هنگام چهره حضرت رسول :اند ث گفتهياز شارحان حد يا عده

 .شود يم 1اندهيبه او نما

                                                           

باب ما جاء في عذاب القبر وقوله )اين جزء حديث درازي است که امام بخاري آن را در کتاب الجنائز  -0

َّٰلُِمونَ ٱإِذَِ...﴿: تعالي َِّٰتََلظَّ ر  م  ۡوتَِٱِِفَغ  نعيمها  ةصفو ةجلنتاب ادر ک 1110-3/1111و مسلم  1/011 ﴾لۡم 

 1321أو النار عليه وإثبات عذاب القبر و التعوذ منه، به شماره  ةجلنوأهلها، باب عرض مقعد الميت من ا

َ.اند آورده -رضي اهلل عنه-هر دو از انس بن مالک 
از »: چنين آمده است 033از سيوطي صفحه ( القبور الصدور في شرح حال الموتي في شرح)در  -1

را  -صلى اهلل عليه وسلم-شود که رسول اکرم  آيا براي مرده کشف مي: سالم ابن حجر پرسيده شداال شيخ

اند که خود قابل  ببيند؟ جواب داد که در اين زمينه حديثي وارد نشده است و کساني چنين ادعا نموده

ـ و اين نم ـ في هذا الرجل  تواند دليل قرار  ياعتماد نيستند آن هم بدون دليل شرعي غير از همين عبارت 

أوجز المسالک إلي )باشد و مؤلف موالنا زکريا در  الذهن مي گيرد چون در اينجا اشاره به سوي حاضر في

رود که صورت تمثيلي براي  احتمال آن مي: عياض گفته است: آورده است( 3/111اإلمام مالک  موطأ

در . شود ارک براي ميت گرفته ميتر آنست که نام مب شود و قول واضح مرده در قبر نشان داده مي

گفتي ـ اشاره به سوي حضرت  در مورد اين مرد چه مي: صحيحين از حديث انس چنين آمده است

الزم براي عهد : اند عالمه طيبي و شارحان مصابيح گفته. محمد صلى اهلل عليه وسلم است ـ الحديث

امام نووي . ه صوري قرار داده شده استذهني است و در اين اشاره به طور مبالغه حاضر معنوي به منزل
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ر درآورم و حکم يبه رشته تحر يدلم آمد که رساله مختصرن امور، در يو به خاطر هم

از  يصحابه، فقها و اصحاب فتو -صلى اهلل عليه وسلم- دگاه رسول اکرميش را از دير

 .مينما يمذاهب اربعه گردآور

پس از نماز ظهر در ( يهجر 0197)ذوالحجه  19به حجاز بازگشتم در روز چهارشنبه  يوقت

ق خداوند آن را ين رساله را آغاز نمودم و به توفيا( والسالم ه الصلوةصاحب على)ف يشر يمسجد نبو

در هند و پاکستان چاپ شده، ( بحمداهلل)و سپس ( يهجر 0193)ان رساندم و در پنج صفر يبه پا

 (والحمداهلل. )از بندگان خدا از آن بهره بردند ياريد و بسيپخش گرد

ت عمل و اطاعت دستور خدا و دستور ير و به نآرزومندم که برادران مسلمان با تدبّر و تفکّ

ن رساله را مورد مطالعه قرار دهند و در مورد آنچه آنان را در يا -صلى اهلل عليه وسلم- خدا رسول

 ييب نخورند که آن را بقايا فريدن يو تازگ يکنند و به سرسبزشه يدهد، اند ير نفع ميروز رستاخ

و اعمال صالح و  -صلى اهلل عليه وسلم- رسول ست و در آخرت جز محبت خداوند و محبتين

 .گر سودمند نخواهد بوديد يزيها چ يهودگياز گناهان و ب يز از منکرات و ممنوعات و دوريپره

ز يش ناجايدن ريشخص، تراش ينکه همانگونه که براينجا قابل تذکر است ايکه در ا يامر

عت آن را يا برخالف حکم شريرا بتراشد  يش کسيز حرام است که ريشگر نيآرا ياست برا

ها  يمسلمانان را به روش فرنگ يشگر حرام است که موهاين بر آرايهمچن د، ويکوتاه نما

 .باشند يت است؛ لذا حرام ميدر جهت گناهان و معص يارين اعمال يکوتاه کند چون همه ا

                                                                                                                                                      

-مقصودش از رجل نبي اکرم  «اا کنت تقول يف هذا الرجل؟»: تحرير نموده است 02/111در شرح مسلم 

باشد و ايرادش با چنين عبارتي که در آن تعظيمي وجود ندارد به خاطر امتحان  مي -صلى اهلل عليه وسلم

گوينده محمد بن آدم کوثري : )من گويم. ني براي او نباشدباشد تا تعظيم عبارت سائل تلقي مسؤول مي

اي از شارحان،  گردد آنست که در اينجا نزد عده آنچه از اين نقول ظاهر مي( باشد صاحب تعليق مي

بيند، اما قول راجح و قول اکثر  اي که ايشان را مي گردد به گونه ظاهر مي -صلى اهلل عليه وسلم-پيغمبر 

 .واهلل اعلم. باشد ره براي حاضر در ذهن ميآن است که اين اشا
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 يازهاين نيام که در راه تأم شگران خوشبخت را مشاهده کردهياز آرا يمن خود برخ

شت قرار دارند از يمع يکه در تنگ ياند اما با وجود مشغول يشگريشان به کار آرا يزندگ

همواره بر عهدشان  يول. تين معصيز از ايورزند فقط بخاطر پره يش امتناع ميدن ريتراش

 .ان نخواهند بوديش مشتريدن ريحاضر به تراش يچ صورتياستوار هستند که به ه

ش يخو يرضامند ير عطا فرموده، همه را به سويخ يزاشان را جيا -عزوجل- خداوند

 .ديت فرمايق عنايتوف

 :ن رساله من شامل دو بخش استيا

 .آن يها و برداشت (التحيةصاحبها الصلوة و يعل)ه يث نبويدر مورد احاد يکي

 .به آنان يين و پاسخگويل مخالفيدرباره دال يگريد

آله وصحبه وبارک  عىله ويعل ىل اهلل تعاىله صيبه وصفيمة حبجعلنا من أ يهلل الذ واحلمد

إنه . وم التناديوالبالد والعفو والغفران  ىهل القرع أيسأل الرشاد والسداد، جلماهلل أوسلم و

 .وف بالعبادرؤ

 کان اهلل له يمهاجر مدن يا کاندهلويمحمد زکر

07/3/0311 





 

 
 

 :بخش اول

 در مورد احادیث نبوی با شرح و بیان و استنباط از آن

 ميالکر رسوله عىل حمده ونصيلن

 .ل از فطرت استيش و کوتاه نمودن سبيبلند گذاشتن ر

صلى اهلل عليه - ت شده است که رسول خدايروا -ارضي اهلل عنه- از حضرت عائشه -0

 :فرمود -وسلم

ظفار، قص األستنشاق املاء وإ، والسواک والليحعفاء إقص الشارب، و :عرش ان الفطرة»
 .«بط وحلق العانة وانتقاص املاءاإل نتفوغسل الرباجم، و

نمودن،  ينيش، مسواک، آب در بيل، بلند گذاشتن ريکوتاه کردن سب :اند ز از فطرتيده چ

ر ناف و يز يدن مويو تراشربغل يز يها، شستن بندها و مفاصل، کندن مو کوتاه نمودن ناخن

 .استنجاء

 يدهم :ده است که فرمودت کريث است از مصعب رواين حديان اياز راو يکيا که يزکر

. استنجاء يعني :انتقاص الماء :ع گفتيوک .ام که ممکن است مضمضه باشد را فراموش کرده

 .0رواه مسلم و ابوداود

                                                           

و ابوداود در سنن  130به شماره ( ةباب خصال الفطر) ةدر کتاب الطهار 0/111مسلم در صحيح خود  -0

به ( باب ما جاء في تقليم األظفار) -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  االدب عن رسول در ابواب 3/339خود 

باب ) ةزيندر کتاب الز 7/317ست و نسائي در سنن خود اين حديث حسن ا: و گفته 1272شماره 

به ( ةباب الفطر)و سننها  ةدر کتاب الطهار 3/012و ابن ماجه در سنن خود  9133به شماره ( ةالفطر

اين حديث را : گفته است 0/23 ةيألحاديث الهدا ةيالرا در نصب 3/012و احمد در سنن خود  191شماره 

الدين در  ه است اما دو علت در آن وجود دارد که آن را شيخ تقيگرچه مسلم در صحيح خود آورد
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گفتار حضرت ن يح ايدر توض( داود يببذل المجهود شرح سنن أ)در  0(رحمه اهلل) خيش

اء يانب يها ز خصلتده خصلت ا يعني «عرش ان الفطرة» :-صلى اهلل عليه وسلم- رسول

 :ميينما يرويپها  آن ه به ما دستور داده شده است تا ازين آيهستند که در ا

َٰٓئِك َ﴿ ْول 
ُ
ِينَ َأ ىََٱَّلَّ د  هَه  ُ َُّٰهُمََٱّلِلَّ ى َ[.09: األنعام] ﴾ٱۡقت ِدهَۡف بُِهد 

 .ن منقول استيشتر علما چنياز ب. ميا ده شدهين فطرت آفريا ما بر ايپس گو

ده يسالم بر آن آفر يها عتيا آنچه طبيباشد،  يم -عليه السالم- يمياها هم مراد سنت ابري

تر  ن قول روشنيافته است و ايب يآن با خردشان ترک يکو و خوبياند از اخالق ن شده

 :فرموده است -عزوجل- ن است؛ چنانکه خداونديباشد و هم مراد از فطرت، د يم
                                                                                                                                                      

و به سبب همين دو علت امام : ذکر کرده و به اين بنده نسبت داده است، سپس گفت که است( االمام)

 (.و مابعد آن 0/23 ةيالرا نصب: ک. ر. )بخاري آن را نياورده است

باشند در اواخر صفر سال  ا خليل احمد سهارنپوري ميايشان استاد مؤلف، عالمه محدث کبير حضرت موالن -0

اش شيخ يعقوب  هجري در روستاي نانوته از توابع سهارنپور ديده به جهان گشود، علم را نزد دايي 0139

( مظاهرالعلوم سهارنپور)و ( دارالعلوم ديوبند  در جامعه)نانوتوي و شيخ مظهر نانوتوي و کساني ديگر از علماء 

از بزرگان مشايخ و صاحبان اسناد چون شيخ احمد دحالن، مفتي شافعيه، شيخ عبدالغني بن و . فرا گرفت

سعيد مجددي و غيره اجازت حاصل نمود، و به تدريس و تصنيف در زمينه حديث عنايتي عظيم داشت و 

ود و هجري آغاز نم 0117يکي از بزرگترين آرزوهايش آن بود که بر سنن ابوداود شرحي بنويسد که در سال 

ـ نيز مساعدت و ياري بي دريغي نمود و با تمام نيرو و توان به اين عمل سترگ  شاگرد رشيد ايشان ـ مؤلف 

مند بود و خداوند خلق عظيمي را به  اي بهره العاده شيخ احمد در تمامي علوم از استعداد فوق. مصروف گشت

التحصيلي  بزرگ و مشايخ زيرنظر ايشان به فارغ اي از علماء مند گردانيد و عده قابل مالحظه وسيله ايشان بهره

پدر مؤلف ـ حضرت عالمه موالنا محمديحيي کاندهلوي و برادرش مصلح : رسيدند که از بارزترين آنان

ـ رحمهم بزرگ حضرت موالنا محمدالياس کاندهلوي و مؤلف کتاب موالنا محمد زکريا مي اهلل جميعاً  باشند 

که در زمينه ( المهند علي المفند: )مجهود تأليفات ديگري نيز دارند بدين ترتيبونفعنا بهم ـ عالوه از بذل ال

لرشيد في أقسام  ةيهدا)و ( ةماإلما ةعلي مرآ ةمالکرا ةفمطر)و ( إتمام النعم علي تبويب الحکم)باشد  عقيده مي

و در قبرستان بقيع در  هجري در مدينه منوره به ديار باقي شتافت 0133اآلخر سال  ربيع 03ايشان در (. العنيد

 (.0/10داود  بذل المجهود في حل سنن ابي: ک. ر. )اهلل تعالي رحمه. مدفن اهل بيت دفن گرديد
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﴿َ َِفِۡطر ت  ََٱلَِّتََٱّلِلَّ ر  ط  َف  ل ََٱنلَّاس  اع  َ[.09: الروم] ﴾ۡيه 
ن افعال از توابع يده است و ايآدم برگز ين مخلوط از بنينخست ين خداوند که برايد :يعني

 0حافظ .ن هستنديدشود، ده تا از توابع  ين ميش چنين هستند به حذف مضاف، پس معنايد

ه اگر ث باب آنست کيمراد از فطرت در حد :نقل کرده است که 1از ابوشامه 1يدر فتح البار

 خواهد شد که خداوند يزها را به انجام برساند فاعل آن متصف به صفت فطرتين چيا يکس

ب داده است تا يخته و ترغيآن اعمال برانگ يده و آنان را برايها را بر آن آفر انسان -عزوجل-

 .ز گردندين صفات حايتر ين و گراميتر در هر صورت بر کامل

ث آمده است يرا که در حد يفطرت 7يضاويب يقاض :گر فرموده استيد 3ييحافظ در جا

پس فرموده ن و سنت، يوارده حمل نموده است از جمله، اختراع جلبت، د يبر تمام معان

                                                           

الدين  بن محمد کناني، عسقالني، ابن حجر، ابوالفضل، شهاب او حافظ ابن حجر عسقالني، احمدعلي -0

ات يافت تصنيفات ايشان گرانقدر و باشد، از پيشوايان علم و تاريخ است در قاهره زاده شد و وف مي

في  ةباالصا)در رجال حديث و ( تهذيب التهذيب)و ( الباري شرح صحيح بخاري فتح)بسياراند مثل 

هجري به دنيا آمد و در سال  221و غيره در سال ( ةمنالثا ةئفي أعيان الما ةمنالدرر الکا)و ( ةبتمييز الصحا

 (.0/023الم زرکلي، االع: ک. ر. )دار فاني را وداع گفت 371

 (.باب قص الشارب)در کتاب اللباس  01/302: الباري شرح صحيح بخاري فتح -1

بکر بن عباس مقدسي، دمشقي، شافعي، معروف  او عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان بن ابي -1

ين في أخبار کتاب الروضت: )، محدث، حافظ، مورخ، مفسر، فقيه است از تصنيفات ايشانةمبه ابوشا

 (.المحقق من علم األصول فيما يتعلق بأفعال الرسول)و ( ةحيوالصال ةيالدولتين النور

 .01/302: الباري فتح -3

او عبداهلل بن عمربن محمد بن علي شيرازي ابوسعيد، ناصرالدين بيضاوي است، ايشان قاضي مفسر و  -7

ديده به جهان گشود و از تصانيف ايشان  (در فارس نزديکي شيراز)باشند، در شهر بيضاء  عالمه مي

لب الباب في )و ( االصول منهاج الوصول الي علم)در تفسير ( انوار التنزيل و اسرار التاويل)توان  مي

 (.3/001االعالم زرکلي : ک. ر. )هجري به لقاءاهلل پيوست 337را نام برد ايشان در سال ( االعراب علم



 اشتن ریشوجوب گذ    11

 

ع بر آن يده و شرايالسالم آن را برگز همياء علياست که انب يفطرت همان سنت کهن :است

 .اند شدهده ياست که بر آن آفر يا يا آن امر جبلينظر دارند و گو اتفاق

 ليش و کوتاه نمودن سبيدستور گذاشتن ر

ت نموده است که يروا -مارضي اهلل عنه- خود از ابن عمر 0حيدر صح يامام بخار -1

  :فرموده -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا

 .«أنهکوا الشوارب وأعفوا اللىح»
 (.ديش را بلند بگذاريها را خوب کوتاه نموده ر ليسب)

ت کرده يروا -صلى اهلل عليه وسلم- از رسول خدا -هلل عنهرضي ا- رهيحضرت ابوهر -1

  :است که فرمود

 .1رواه مسلم .«وخالفوا املجوس أرخوا اللىحجزوا الشوارب و»

 .دييد، به مجوس مخالفت نمايش را بگذاريد و رييها را قطع نما ليسب يعني

ت يوار -صلى اهلل عليه وسلم- از رسول خدا -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت انس -3

  :نموده است که فرمود

  .1يلطحاو ا رواه .«هودتشبهوا بايل وال أعفوا اللىححفوا الشوارب وأ»

                                                           

 ةدر کتاب الطهار 0/111و مسلم در صحيح خود ( ةللحيباب اعفاء ا)در کتاب اللباس  2/119بخاري  -0

در  ةشيباحفرا الشوارب و اعفوا اللحى، و ا بن ابي : به لفظ 179به شماره ( ةباب في خصال الفطر)

و االخذ من الشارب، به  ةللحيباب ما يؤمر به الرجل من اعفاء ا)در کتاب االدب  3/129مصنف خود 

 (.733شماره 

، و احمد در 131، به شماره ةباب خصال الفطر) ةدر کتاب الطهار 111-0/111م در صحيح خود مسل -1

 (.133-1/137مسند خود 

کشف الخفاء و )عجلوني در ( باب حلق الشارب) ةهدر کتاب الکرا 3/111اآلثار  طحاوي در شرح معاني -1

ن را با سند ضعيفي از انس از آن جمله روايتي است که طحاوي آ: گفته است 0/73( مزيل اإللباس
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 . دييار ننمايهود مشابهت اختيد و با يش را بگذاريها را قطع نموده، ر ليسب

همزه و خاء معجمه  با «رخواأ»شان يقول اگفته است،  1ح مسلميدر شرح صح 0يامام نوو

م آمده است يبا ج «رجواأ»جه ن آمده است و در نزد ابن مايها چن تيواشتر رياست و در ب

 يت بخاريو در روا .اند حذف نموده ًفايبا همزه بوده است و همزه را تخف «رجئواأ»اصل آن 

رجوا أرخوا، وأوفوا، وأعفوا، وأ» :ت بدست آمديروان پنج يبنابرا «اللحىوفروا » :آمده است
 «اوفرو»از علماء  يا ش به حال خود گذاشته شود و عدهيکه رهمه آنست  يو معنا «ووفروا

ن نقل نموده يد چنيالع 3قياز ابن دق 1يالبار اند، حافظ در فتح ر نمودهيتفس« اکثار» يرا به معنا

قت يباشد چون حق يل قرار دادن سبب در مقام مسبب مير از قبير اعفاء به تکثيتفس :است

 . باشد ير آن ميش به حال خود مستلزم تکثيهمان ترک است و گذاشتن ر« اعفاء»

                                                                                                                                                      

أحفوا الشوارب وأعفوا اللىح وال تشبهوا »: روايت نموده است، چنانچه سيوطي نيز گفته است با لفظ
باشد، ابوجعفر، امام، عالمه،  ازدي، مصري، طحاوي، حنفي مي ةماما طحاوي ايشان احمدبن سال. «بايلهود

و « اآلثار شرح معاني»: توان بود، از تصانيف ايشان مينظير  حافظ، فقيه، ثقه و قابل اعتماد و شخصيتي بي

چشم از جهان فرو بست   ه 110ديده به جهان گشود و در سال   ه 112در سال . را نام برد« اآلثار مشکل»

 (.1/33الحفاظ عالمه ذهبي  ةتذکر: ک. ر)

باشد،  الدين مي حيحوراني، نووي، شافعي، ابوزکريا، م: الدين بن حسن حزامي يحيي بن شرف: نووي -0

: هاي ايشان اي در زمينه فقه و حديث بود والدت و وفاتش در نوي صورت گرفت، از کتاب عالمه

رياض الصالحين من کالم )و ( المهذب المجموع شرح)و ( الطالبين منهاج)و ( المنهاج في شرح مسلم)

 (.3/039عالم زرکلي األ: ک. ر. )هجري وفات يافت 310باشند در سال  و غيره مي( سيدالمرسلين

 (.ةباب في خصال الفطر) ةدر کتاب الطهار 1/070 -1

 (.ةللحيباب إعفاء ا)کتاب اللباس  -1

الدين قشيري است که چونان پدر و  بن وهب بن مطيع، ابوالفتح، تقي محمدبن علي: ابن دقيق العيد -3

رود، از  اء اصول به شمار مييافته است، قاضي، مجتهد و از کبار علم جدش به ابن دقيق العيد شهرت

 (االحکام احکام: )تأليفات ايشان
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ت يروا -صلى اهلل عليه وسلم- از رسول اکرم -مارضي اهلل عنه- حضرت ابن عمر -7

رواه . )شيل و گذاشتن ريشان دستور دادند به قطع نمودن سبينموده است که ا

 .0(مسلم

ه شده است ش داديداللت دارند که در اسالم دستور به بلند گذاشتن ر ات بر آنين روايا

ث آمده است، همان اکثار، کامل گذاشتن، و بلند گذاشتن آن ياعفاء که در حد يو معنا

چ ينجا هينباشد و در ا يکه مانع يد تا زمانيآ يجاب ميا يباشد و ظاهر است که امر برا يم

بر در طول عمر  -صلى اهلل عليه وسلم- ن اهتمام رسول اکرميو همچن. وجود ندارد 1يمانع

                                                           

و ترمذي در سنن خود  179شماره ( ةباب خصال الفطر) ةدر کتاب الطهار 0/111مسلم در صحيح خود  -0

و  1233شماره ( ةللحيباب ما جاء في إعفاء ا) اهلل صلى اهلل عليه وسلم االدب عن رسول در ابواب 3/321

 .حديث حسن صحيح استاين : گفته است

اند که ما در اين مقام به بخشي از  هاي اصول در اين زمينه با بسط و تفصيل به سخن پرداخته کتاب -1

عالمه نسفي که از اصول احناف « کشف االسرار في شرح المنار»کنيم، در  گفتارهاي اهل اصول بسنده مي

ـ چنانکه  موجب امر وجوب است نه ندب»: چنين آمده است 0/12است در  و استحباب و نه هم توقف 

ـ در نزد ما حقيقت امر همان وجوب است، پس بر همان حملش مي اي مي مذهب عده کنيم مادامي  باشد 

اي برخالف آن نباشد و اگر قرينه يافته شد پس بر حسب مقام بر همان قرينه، امر را حمل  که قرينه

صيغه افعل نزد : مسأله: آمده است 0/121« ثبوتفواتح الرحموت بشرح مسلم  ال»خواهيم نمود و در 

آيد نه غير آن و نزد ابي حاتم براي ندب است و قول شافعي نيز  جمهور در حقيقت براي وجوب مي

و در . «همين است از ميان دو قول ايشان، چون قول ديگرشان آنست که اين صيغه براي وجوب است

چون ثابت شد که »: چنين آمده است 29از اصول مالکيه عالمه باجي « االصول احکام الفصول في احکام»

لفظ افعل به تنهايي بر امر داللت دارد و نيز ثابت گشت که ايجاب و ندب هر دو در تحت امر داخل 

اي  شود که قرينه گردند، پس مجرد امر بر ايجاب داللت دارد و در صورتي که به ندب برگردانده مي مي

اند و مذهب فقها نيز  محمد و شيخ ابوتمام از اصحاب ما بر همين قولوجود داشته باشد و قاضي ابو

َ﴿ :باشد همين است و دليل گفته ما، قول خداوند عزوجل مي رِ ِينَ ٱف ۡلي ۡحذ  َََِّلَّ ۡمرِه
 
َأ ۡن َع  نََۦ َُُي الُِفون 

 
أ

ِِلٌمَ
 
اٌبَأ ذ  ۡوَيُِصيب ُهۡمَع 

 
َ .[33: النور] ﴾٦٣تُِصيب ُهۡمَفِۡتن ٌةَأ
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هم ياهلل عل ن کامل گذاشتن آن از جانب اصحاب کرام رضوانيش و همچنيگهداشتن رکامل ن

ا کوتاه نمودن آن کمتر از مشت يش و يدن ريکدامشان تراش چيکه از ه يا ن به گونهياجمع

 .باشد يش واجب ميگذاشتن ر :اند که يل واضحيهمه، دالها  اين ت نشده است؛ لذايروا

                                                                                                                                                      

ورزي نمايد خداوند عزوجل او را به عذاب دردناک وعيد داده است و اين  امر ايشان خالفپس کسي که از 

َ﴿ (:ج)گفتار خداوند : دليل دوم. دليل واضحي بر وجوب امر ايشان است َل ُهُم َقِيل  َْٱِإَوذ ا ُعوا ََۡرك  َل 
َ ُعون  ۡيلَ  ٤٨ي ۡرك  ََو  بنِي  ِ ذ  ئِٖذَل ِۡلُمك  اينجا هم مذمت آناني بيان شده است که در  .[81-84: املرسالت] ﴾٤٩ي ۡوم 

َ. اند امر ايشان را اطاعت ننموده
هَ﴿ :براي ابليس( ج)گفتار خداوند : دليل سوم ۡرتُك  م 

 
َإِۡذَأ َت ۡسُجد  َلَّ

 
َأ ن ع ك  اَم  در اينجا هم  .[91: األعراف] ﴾م 

ا﴿ (:ج)گفتار خداوند: دليل چهارم. باشد توبيخ عدم امتثال امر مي ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِينَ ٱَي  َََّلَّ اَل ُكۡمَإِذ اَقِيل  ُنواَْم  ء ام 

َْٱل ُكُمَ بِيِلََنفُِروا َِٱِِفَس  ََثَّاق ۡلُتمَۡٱَّلِلَّ ۡرِضَ ٱإَِل 
 
ََِۡۡل ر ِضيُتمَب

 
ةَِٱأ ۡني اٱَۡۡل ي وَّٰ ََدلُّ ِ َٱِمن  ة َُّٰعََٓأۡلِخر  ت  اَم  م  ةَِٱف  ۡني اٱَۡۡل ي وَّٰ ِِفََدلُّ

ةَِٱ َق لِيٌلََٓأۡلِخر  َ ٣٨إَِلَّ ۡيَت نفُِرواَْيََُإَِلَّ وهَُش  َت ُُضُّ َل  ُكۡمَو  ۡۡي  ي ۡست ۡبِدۡلَق ۡوًماَغ  ِِلٗماَو 
 
ابًاَأ ذ  بُۡكۡمَع  ِ ذ  وَ َ َٗع  َو َُٱا ََّلِلَّ ِ

َُك  َّٰ لَع  
ءَٖق ِديٌرَ ۡ ايشان را عتاب و توبيخ نموده است به جهت عدم امتثال ( ج)خداوند .[31-34: التوبة] ﴾٣٩َش 

گيرد نه به قراين و دليل از جانب  تار تعلق ميامر در گفتار و اين دليل است بر آنکه وجوب به گف

هنگامي که  -صلى اهلل عليه وسلم-آنست که حضرت رسول اکرم  -صلى اهلل عليه وسلم-احاديث نبوي 

 -صلى اهلل عليه وسلم-داد، ايشان را آواز داد اما او اجابت ننمود، لذا رسول اکرم  حضرت ابوبکر نماز مي

اي  را نشنيده( ج)که تو را آواز دادم اجابت نکردي؟ آيا اين گفتار خداوندچرا هنگامي : به ايشان فرمود

ا﴿ :که فرموده است ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِينَ ٱَي  ُنواَََّْلَّ َْٱء ام  ُكمََۡۡست ِجيُبوا لِلرَُّسوِلَإِذ اَد َع  َِو  و توبيخ و  .[18: األنفال] ﴾ّلِِلَّ

تضاي وجوب را دارد و دليل اين امر عتاب خداوند ايشان را بر عدم اجابت، دليل آنست که مجرد امر اق

از اجماع اينست که امت در تمامي اعصار در مورد همه عبادات و تحريم محرمات اجماع دارند بر 

َْ﴿ (:ج)رجوع به قول خداوند قِيُموا
 
أ ة َٱَو  ل وَّٰ َ﴿. [83: البقرة] ﴾لصَّ َل  ُبواََْو  هَٱت ۡقر  َٰٓ ِن  َ﴿. [31: اإلرساء] ﴾لز  َل  َو 

ََّٰ ۡمو 
 
ُكلُو اَْأ

ۡ
َِت أ َِّٰطلَِٱل ُكمَب ۡين ُكمَب نظر وجود دارد  پس با اين دليل ثابت گرديد که اتفاق .[944: البقرة] ﴾ۡلب 

باشد، سپس مصنف بعضي از اشکاالت و ايرادات را ذکر نموده،  بر اين که ظاهر امر براي وجوب مي

و اصول  0/1و همين مضمون را بنگريد در المستصفي غزالي . طور کامل از آن پاسخ گفته است به

 33-32و اللمع في اصول الفقه از شيرازي ... و  1/07و االحکام في اصول االحکام آمدي  0/03سرخسي 

َ.هاي اصول و در ساير کتاب
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- صلى اهلل عليه وسلم- رماک ش حضرت رسوليانبوه بودن ر

ش يز ريش دستور داده؛ خود نيبه بلند گذاشتن ر -صلى اهلل عليه وسلم- امبر اکرميپ

 :ث وارد شده استياحاد يچنانکه در برخ. گذاشت يمبارک را بلند م

 :ميبه حضرت خباب گفتما  :اند که فرمود ت نمودهياز ابومعمر روا 0و ابوداود يبخار -3

 :خواند؟ فرمود يدر ظهر و عصر قرائت م -اهلل عليه وسلمصلى - ا رسول اکرميآ

ن لفظ يا. شانيش مبارک اياز تکان خوردن ر :؟ فرموديدياز کجا فهم :مي، گفتيآر

از  :د؟ فرموديص داديم، چگونه تشخيما گفت :است و در ابوداود آمده است يبخار

 .-صلى اهلل عليه وسلم- شانيش مبارک ايدن ريجنب

همانا رسول » :ت کرده است که فرموديروا -رضي اهلل عنه- بن مالک ساز ان 1ابوداود -2

ر چاه يک کف آب را برداشته زيگرفت  يوضو م يوقت -صلى اهلل عليه وسلم- خدا

                                                           

ابوداود در سنن ( في الظهر والعصر ةباب من خافت القراء) ةدر کتاب الصلو 0/092بخاري در صحيح  -0

-آيا رسول خدا »و لفظ چنين است  310شماره ( الظهر ةباب في قراء) ةدر کتاب الصلو 0/713خود 

با : چگونه فهميديد؟ فرمود: آري، گفتيم: خواند؟ فرمود در ظهر و عصر قرائت مي -صلى اهلل عليه وسلم

باب )فيها  ةلسنو ا ةالصلو ةمدر إقا 0/121ابن ماجه نيز آن را در سنن خود . «تکان خوردن ريش ايشان

 .7/019ذکر نموده و احمد در مسند  317شماره ( صرفي الظهر و الع ةالقراء

 0/73و بيهقي در سنن کبري  037شماره ( ةللحيباب تخليل ا) ةدر کتاب الطهار 0/010ابوداود در سنن  -1

اما احاديث »: فرموده است 0/33حافظ ابن حجر در التلخيص الحبير ( ةحليباب تخليل ا) ةدر کتاب الطهار

باشد و طرق  الحال مي رده است و در سند آن وليد بن زروان فردي مجهولانس را ابوداود روايت ک

ديگري نيز از انس دارد که ضعيف هستند، چنانچه در فوائد ابوجعفربن البختري و مستدرک حاکم از 

از يزيد الرقاشي از انس روايت نموده و ابن عدي آن را  ةنيسطريق موسي بن ابي عائشه از زيدبن ابي ا

ابن القطان آن را از طريق ديگري صحيح »امه جعفربن الحارث ابي االشهب آورده است، و ن در زندگي

محمدبن خالد به ما حديث بيان کرده است و او از زبيدي و او از زهري و : گفته است، ذهلي گفته است

وضو نمود پس انگشتانش را  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول خدا »زهري از انس روايت نموده است که 

پروردگارم اين چنين به من دستور داده : زير ريش مبارک داخل کرده، با انگشتان خالل نمود و فرمود
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ن دستور داده است ين چنيا :نمود و فرمود يش مبارک را با آن خالل ميبرده ر

 .«پروردگارم به من

ت نموده است که يروا -رضي اهلل عنه- اهللخود از جابربن عبد 0حيامام مسلم در صح -3

د شده بود، يسف -صلى اهلل عليه وسلم- ش رسول خدايسر و ر يقسمت جلو :فرمود

که موها پراکنده  يشد اما هنگام يد معلوم نميمال يکه آن را روغن م يو هنگام

 .«ار بوديشان بسيش مبارک اير يگشت و مو يشدند، ظاهر م يم

 يها ييبايهاله که در مورد محاسن و ز يخود از ابن اب 1در شمائل يامام ترمذ -9

ت کرده يداشت روا يزيانگ ان دليار بيبس -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول

 .«انبوه و پرپشت بود -صلى اهلل عليه وسلم- ش مبارک رسول خداير»است که 

«الوفا بأحوال املصطفى»در ( ره)0يابن جوز -01
ده است ت نمويطالب روا يبن اب ياز عل 1

 .«بزرگ بود -صلى اهلل عليه وسلم- ش حضرت رسولير» :که فرمود

                                                                                                                                                      

اند که اين  است، ذهلي از يزيدبن عبد ربه و ا و از محمدبن حرب و او از زبيدي حديث بيان کرده

است و نزد  حديث را از طريق انس دريافت داشته است و حاکم قبل از اين، اين حديث را صحيح گفته

 .اين دو اين علت موجب قدح نخواهد بود

تمام حديث چنين است  0311شماره ( باب شيبه صلى اهلل عليه وسلم)در کتاب الفضائل  3/0مسلم  -0

خير بلکه چونان آفتاب و ماه و دايره : بود؟ فرمود( درخشان)ايشان چون شمشير   مردي گفت آيا چهره»

اش مشاهده نمودم که مثل تخم کبوتر و مشابه جسم مبارک ايشان  انهمانند بود و خاتم را در موضع ش

 .7/013بود، و احمد نيز در مسند 

از حديث هند بن ابي  13اي از حديث درازي است که امام ترمذي آن را در شمايل محمديه  اين حصه -1

وداود چنين نقل آجري از اب»: گفته است 1/000آورده است، عالمه ابن حجر در تهذيب التهذيب  ةلها

ـ کذاب نباشد و عجلي گفته  ةلها بن عمر ـ راوي حديث هند بن ابي ترسم جميع مي: کرده است که

 ةو بيهقي نيز اين حديث را در داليل النبو« اشکالي ندارد، حديثش نوشته شود گرچه قوي نيست: است

 7/301ئي در سنن کبري از محمد بن علي از پدرش و نسا 0/93آورده، و احمد در مسند خود  0/102

 .آورده است -رضي اهلل عنه-از حديث براء  9113شماره ( باب اتخاذ الشعر) ةيندر کتاب الز
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- ش مبارک رسول خداير» :ت شده است که فرموديروا رضي اهلل عنها از ام معبد -00

 .1«انبوه بود -صلى اهلل عليه وسلم

است که  يک امر فطريش، يحات ثابت گشت که بزرگ گذاشتن رين همه تصريپس از ا

اء يز بدان دستور داده شده و از سنن انبين اسالم نيشده است و در دده يانسان بر آن آفر

ده يش را تراشيت نشده است که ريروا يصالح يا وليو  يچ نبيو از ه. باشد يالسالم م هميعل

ک مشت آن را کوتاه يا کمتر از يتراشد  يش را ميکه ر يپس کس. ا کوتاه نموده باشدي

ز يده است در ستياو را بر آن آفر -عزوجل- خداوند که يعتيگرداند، او با فطرت و طب يم

اء يوه انبيباشد از ش يم يو انحراف. ننديگز يش را رهروان راه فسق برميدن رياست و تراش

 .والسالم ةالصال هميعل

 نش خداوندير در آفرييتغ

باشد؛  يم -عزوجل- نش خداوندير در آفرييتغ يش نوعيدن رين منوال تراشيبر هم

 :طان گفتيدر سوره نساء متذکر شده است که ش -جلعزو- خداوند

﴿َ َء اذ ان  ُهۡمَف ل ُيب ت ُِكنَّ نَّ ٓأَلُمر  َّٰمَِو  نۡع 
 
ََٱۡۡل ۡلق  َخ  نَّ ُ ِ ۡي  ُهۡمَف ل ُيغ  نَّ ٓأَلُمر  َِو  َ[.110: النساء] ﴾ٱّلِلَّ

                                                                                                                                                      

بن حمادي بن احمدبن محمدبن جعفر قرشي، تيمي، بغدادي،  عبدالرحمن بن علي بن محمدبن عبيداهلل -0

، حافظ، اديب، سخنور، مورخ ايشان محدث، فقيه( الدين ابوالفرج جمال)حنبلي معروف به ابن جوزي 

و « األمم المنتظم في تاريخ»و « المسانيد جامع»و « القرآن المغني في علوم»باشند از تأليفات ايشان  مي

. وفات يافت 792هجري به دنيا آمده در سال  701توان نام برد، در سال  را مي« الموضوعات»

 (.7/073المؤلفين،  معجم)

 .«اکن ضخم اهلااة عظيم اللحية»با اين لفظ  0/103 ةو بيهقي در داليل النبو 0/003و احمد در مسند  1/119 -1
بن حبش با لفظ  از حديث هشام 01-1/9را حاکم در مستدرک ( بنت خالد است ةتکعا)حديث ام معبد  -1

اند و  االسناد است اما شيخين آن را نياورده اين حديث صحيح: آورده و گفته است( ةثوفي لحيته کثا)

بن حبيش آن را روايت  از حديث هشام 3/33الکبير  ذهبي نيز موافقت نموده است و طبراني در المعجم

 .نموده است
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 .«دهد يده و بدان دستور ميطان آن را پسندياست که ش يرييز از همان تغيش نير دنيتراشو »

ـ در تفس 0يتهانو يعل االمت حضرت موالنا اشرف ميحک ان يب»ر خود به نام يـ قدس سره 

 .باشد ير داخل ميين تغيش در ايدن ريهمانا تراش :ر نموده استيتحر« القرآن

را  يزنان -رضي اهلل عنه- حضرت عبداهلل» :ت نموده است که فرمودياز علقمه روا يبخار

ن يرا که ب يهستند و زنان 0چهره يازاله موهاخواهان  را که يکنند و زنان يم 1يکه خالکوب

                                                           

يکي از « تهانه بهون»موالنا اشرف علي تهانوي، در شهر  ةماال  دست حکيم عالمه مصلح کبير، مربي چيره -0

و نما حاصل نمود و به همين  علت شهرهاي غربي استان اتراپردش هند ديده به جهان گشوده، آنجا نش

به تهانوي ملقب  گرديد، تعليمات ابتدايي را در شهر خود فرا گرفت سپس در دامان دانشگاه مشهور 

جاي گرفت از مصلح و رباني بزرگ حاجي امداداهلل مهاجر مکي بسيار بهره برد و ( دارالعلوم ديوبند)

موالنا رشيد احمد گنگوهي استفاده نمود، ايشان از  دست گر چيره همچنين از عالمه فقيد بزرگ و اصالح

ها و تأليفات ايشان در زمينه عقيده و عمل  بزرگمردان راه علم و دين بودند که به وسيله سخنراني

مند گردانيد و هزاران مسلمان از ايشان نفع حاصل نمودند، ايشان رايت  بسياري را بهره( ج)خداوند 

ر براي امت اسالمي در شبه قاره هند برافراشتند و زير تربيت ايشان اصالح را از ميان مصلحان ديگ

شان عالمه محدث ظفر احمد  عثماني تهانوي  التحصيل شدند که مشهورترين شاگرد فارغ 031حدود 

صاحب قواعد في علوم الحديث و اعالء السنن که به دستور شيخ و اشاره ايشان صورت گرفت )

. باشد ند و پاکستان حضرت موالنا مفتي محمد شفيع ديوبندي و غيره ميو مفتي اعظم سابق ه( باشد مي

ايشان تأليفات بسيار و گرانقدري دارند اعم از کوچک و بزرگ که تعدادشان حدود نهصد کتاب 

سخنان « المسک الزکي»و « احياءالسنن»اي در زمينه حديث و  مجموعه« اآلثار جامع»رسد، منجمله  مي

شرح مختصري بر سنن ترمذي و « الثوب الحلي»و « کالم الملوک»و « وادر النوادرب»ايشان بر ترمذي و 

و گفتار ارزشمند محقق کبير زاهد کوثري درباره ايشان  22الهند  اعالم المحدثين في: ک. ر« »بيان القرآن»

فيها و تناوب األقطار  ةلفتحت عنوان احاديث االحکام و أهم الکتب المؤ 93در مقاالت کوثري 

 .را نيز بنگريد« ةلسنضطالع بأعباء علوم ااال يف

در  1/0323و مسلم در صحيح خود ( باب المتنمصات)در کتاب اللباس  2/101بخاري در صحيح خود  -1

 . 1017شماره ( الخ ةصلوالمستو ةصلباب تحريم فعل الوا) ةالزينکتاب اللباس و 
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ر ييرا تغ ينش خداونديبا جلوه کنند و آفريکنند تا ز يو برابر م 1ها را اصالح کرده دندان

 ؟ييگو ين ميچرا چن :عقوب گفتيدهند لعنت نموده، ام  يم

لى اهلل عليه ص- را که رسول خدا يم کسانيچرا لعنت ننمائ :فرمود -رضي اهلل عنه- عبداهلل

به خدا سوگند من در  :عقوب گفتيز آمده است، ام يلعنت نموده، و در کتاب اهلل ن -وسلم

به خدا قسمت اگر تو  :م، عبداهلل فرمودا افتهين يزين چيام اما چن ان دو لوح قرآن را خواندهيم

 :يافتي ين ميه را چنين آيا يخواند يم

َُّٰكُمَ﴿ ء ات ى  َ ا ا هَُف ُخُذوَٱلرَُّسوُلَو م  ۡنُهَف ََو م  َُّٰكۡمَع  ى َْ ن ه  َ[.7: احلرش] ﴾ٱنت ُهوا
گردد و آنچه که  ينش خداوند سبب لعنت مير در آفرييد که تغين امر به ثبوت رسيپس ا

هم  -عزوجل- نموده است در نزد خداوند ينه از آن -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول

ا ينچه که بدان دستور داده شده است ار ظاهر است، البته آين امر بسيشود و ا يشمرده م ينه

                                                                                                                                                      

ثل آن را در پشت دست يا بند دست يا لب يا غيره اين است که زن سوزن و يا م: الواشمات، از الوشم :تذکر

از بدن زني ديگر فرو ببرد که خون بيرون آيد سپس آن را با سرمه و اشياي ديگر پر کند تا سبز گردد و 

کند و هم بر کسي که خواهان آن است بر هر دو حرام  اين عمل هم بر کسي که چنين کارهايي را مي

 .باشد مي

به زناني اطالق « متنمصات»کند و  گردد که موها را از چهره زن مي اطالق مي هايي به زن: نامصات -0

هاي زن بيرون  شود که خواستار چنين عملي هستند و اين کردار حرام است مگر آنکه ريش يا سبيل مي

گردد که اگر در صورت  از عبارت فقهاء ظاهر مي)ها حرام نيست بلکه مستحب است  آيند پس ازاله آن

شود براي ويز جايز است که  کند و از زينت زن کاسته مي بيرون آيد که شوهر از آن نفرت ميزن موي 

موها را بکند چون زينت براي زن مطلوب است البته اگر مصود از آن تزيين براي بيگانگان باشد يا در 

 .«رجممت»( 7/133ردالمحتار، )ها جايز نيست  شود در چنين صورت کندن موها ضرري به زن الحق مي

هاي ثنائيات و رباعايت را تراش داده اصالح کند و چنين عملي را بيشتر پيرزنان و  مراد آن که بين دندان -1

کنند تا جوان به نظر آيند و اين عمل اگر براي طلب زيبايي باشد حرام است اما براي  زنان بزرگسال مي

 (.03/013شرح مسلم از نووي . )ضرورت اشکالي ندارد
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ز ير ممنوع و ناجاييز شمرده است جزء تغيعت مطهره اسالم آن را جايرا که شر يرييتغ

 .رهيها و غ دن ناخنيرناف و چيز يدن موهايگردد مثل ختنه، تراش يمحسوب نم

 شيمقدار ر

 اهلل از رسول شانيو ا -رضي اهلل عنهما-ابن عمر ت نموده از يروا 0ح خوديدر صح يبخار

  :ت کرده که فرموديروا -صلى اهلل عليه وسلم-

 .«حفوا الشواربأو اللىح وفروا نيخالفوا املرشک»
 .«دييها را قطع نما ليار گذاشته سبيش را بسيد ريبا مشرکان مخالفت نمائ»

ش را يش خويک مشت از ريبرد  يف ميا عمره تشريحج  يعمر هرگاه برا ابن حضرت

 .گرفت يآن را م گرفته مازاد بر

با مشرکان » :ن آمده استيره چنيث ابوهريدر حد :فرموده است 1يالبار حافظ در فتح

ث ابن عمر يو در حد« دييبا مجوس مخالفت نما»و در مسلم آمده است که « ديمخالفت ورز

 .دنديتراش يآن را م يا ش را کوتاه کرده، عدهين مراد است چون آنان ريهم

ان شده است سپس يشود ب يکه گرفته م يث باال مقدارير حدد :1ن گفته استيهمچن

رضي -ابن عمر ص حضرت ين تخصيکه اگردد آنست  يان ميث نماين حديآنچه از ا :فرمود

شان امر به بلند يژه مراسم حج نبود؛ بلکه ايو( گرفتن مازاد بر مشت يعني) -اهلل عنهما

ش ير يرمعموليبه سبب بلند بودن غ نمود که چهره انسان يحمل م يش را بر حالتيگذاشتن ر

                                                           

باب ) ةدر کتاب الطهار 0/111و مسلم در صحيح خود ( باب تقليم األظفار)در کتاب الباس  2/113 -0

 .«خالفوا املرشکني أحفوا الشوارب وأوفوا اللىح»: ، به لفظ71شماره ( ةخصال الفطر
 (.باب تقليم األظفار)در کتاب اللباس  01/311الباري شرح صحيح البخاري  فتح -1

 .مصدر سابق -1
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ث را يظاهر حد يا عده :گفته است 0يطبر. ا عرض بدنما و ناجور نباشدياز جانب طول 

اند،  گفته يا اند و عده ش را از جانب طول و عرض مکروه دانستهياند و کم کردن ر گرفته

-ن عمر ابخود از حضرت  1ندارد سپس با سند يگرفتن وکم کردن مازاد بر مشت اشکال

زائد از مشت را  يعني)کرد  ين ميشان چنيت نموده است که ايروا -رضي اهلل عنهما

 يش مرديشان ريت نموده است که ايز رواين -رضي اهلل عنه- و از حضرت عمر( گرفت يم

ز مازاد بر قبضه برابر يشان نيت کرده است که ايره روايک قبضه برابر کرد و از ابوهريرا با 

ن يهمچن. کرد يز مازاد بر قبضه را کم ميشان نيت کرده است که ايره روايرکرد و از ابوه

حج  ال يفإالسبال  کنا نعيف» :را آورده است که فرموده يتياز جابر روا 1«سند حسن»ابوداود با 
طور  آن را به يعني. ا عمرهيم مگر در حج يکرد يش رها ميش را به حال خويما ر :«و عمرةأ

کرد چون سبال  يد مييرا تأ -رضي اهلل عنهما-ابن عمر ت قول ين روايام و يگذاشت يکامل م

بلند  يآن موها ياست و معنا( با دو فتحه)جمع سبله ( ف موحدهيبه کسر مهمله و تخف)

. کردند يجابر بدان اشاره دارد که آنان در حج و عمره آن را کوتاه مباشد و حضرت  يش مير

مورد مازاد بر ما مذاهب را در  :(يا کاندهلويمحمد زکرث يالحد خيموالنا ش يعني)م يمن گو

 . ميا ل ذکر نمودهيبا بسط و تفص 3وجز المسالکقبضه در شرح مؤطا أ

 :ن مورد چند قول دارندياند و در ا ش بزرگ اختالف نمودهيپس بدان که علما در مورد ر

                                                           

ايشان داراي تصانيف . باشد بن جرير طبري، ابوجعفر، مورخ، مفسر، امام و از علماي بزرگ مياو  محمد -0

البيان في  جامع»که به تاريخ طبري شهرت دارد و « أخبار الرسل والملوک»بسياري است که از آن جمله 

 101د و به سال هجري زاده ش 113در سال . توان برشمرد و غيره را مي« الفقهاء اختالف»و « تفسيرالقرآن

 (.3/39االعالم للزرکلي . )دار فاني را وداع گفت

 .مراد امام طبري است -1

و حافظ ابن حجر  3110شماره ( باب في أخذ الشوارب)در کتاب الترحل  3/303ابوداود در سنن خود  -1

 .آن را حسن گفته است

 (.في الشعر ةلسناب اب)و مابعد آن  07/1أوجزالمسالک إلي مؤطا اإلمام مالک از مؤلف  -3
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ن است و يهم را از آن کم نکنند قول مختار شوافع يزيبر حالش گذاشته شود و چ :اول

 .ن استيز همياز دو قول حنابله ن يکيح داده است و يز آن را ترجين ينوو

از آن  يا ن موارد رفتن حصهيمثل قول اول، بجز در دوران حج و عمره که در ا :دوم

 .مستحب است

 . ح شد استيتصر( رحمه اهلل) ين قول از امام شافعيهم :حافظ گفته است

ن حدود آن با ييبدون تع. شده باشد، مستحب است يوالنار طيکه بس يگرفتن قدر :سوم

ن قول را يا 0اضيع يو قاضن است يهم( رحمه اهلل) و قول مختار امام مالک( مشت)قبضه 

 .ح داده استيترج

ن است در الدر يز هميگرفتن مازاد بر قبضه مستحب است و قول مختار احناف ن :چهارم

که کمتر از قبضه باشد ـ  يش در حاليکردن از رو کوتاه اما گرفتن  :آمده است 1المختار

اباحت آن را فتوا نداده  يچ کسيکنند ـ ه ينما م از اهل مغرب و مردان زن يچنانکه بعض

 .باشد يان هند و مجوس عجم ميهوديکردار   شيدن همه رياست و تراش

 0نيبدابن عا. باشد يش قبضه ميسنت در مورد ر :آمده است 1«الدر المختار»ن در يهمچن

د، امام يرد و مازاد بر آن را قطع نمايش خود را با مشت بگيمراد آنکه شخص، ر :گفته است

 .ميريگ ين قول را مين نقل کرده است و گفته است، همياآلثار از امام چن محمد در کتاب

                                                           

باشد، عالم مغرب و امام  او عياض بن موسي بن عياض بن عمرون يحصبي سبتي مالکي ابوالفضل مي -0

شرح »و « الشفا بتعريف حقوق المصطفي»: اهل حديث در دوران خود بود، تصانيف او از اين قرارند

هجري چشم به  323در سال « عوتقييد السما ةيأصول الروا ةفاإللماع إلي معر»و « علي صحيح مسلم

 (.7/99االعالم للزرکلي، : ک. ر. )به ديار باقي شتافت 733جهان گشود و در سال 

الصوم و عبارت فقهاء  از کتاب 1/001الدرالمختار شرح تنويراألبصار حصفکي همراه حاشيه ابن عابدين  -1

 .در اين باره با تفصيل ذکر خواهند شد

 .ةحالبادر کتاب الحظر و ا 7/33 -1
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 ازالة شبهه

کند که  يرا رد م يا ن پندار عدهين مقام مذکور گشتند ايکه در ا يثيمجموع احاد

که  يا گذارد به گونه يم يش را چند روزيکه ر يندارد و کس يش حد و مقدارير :نديگو يم

 -صلى اهلل عليه وسلم- د امر حضرت رسوليش مشاهده نمايننده آن را بر چهره صاحب ريب

 .را اطاعت نموده است

را که يباشد ز يمها  آن همه مسلمانان از جانب يخودشان و برا يبرا يرنگيب و نين فريا

 ياند با مو ث وارد شدهيش که در حديبزرگ گذاشتن ر ير به معناياعفاء، ارخا، و توف ـ

ث بر آن داللت دارد ياحادگردد، و ظاهر  يا برنج ظاهر شود حاصل نميکه به قدر جو  ياندک

 .ش بر حال خود رها کرده شود، نه کوتاه شود نه هم کم گردديکه ر

که از قبضه فراتر باشد، چون  يم در صورتيا مودهالبته ما بر جواز کوتاه کردن آن حکم ن

ده يبه ما رس -رضي اهلل عنه- رهيو ابوهر -رضي اهلل عنه- ات عمل حضرت عمرينة روايدر آ

دادند مگر  ين عمل را هرگز انجام نميکردند، و ا يمازاد بر قبضه را کوتاه مها  آن است که

ده بود، و از يشان رسيبه ا يزيچ 1-وسلمصلى اهلل عليه - نه از رسول اکرمين زميآنکه در ا

                                                                                                                                                      

المحققين  ةمتاو محمد امبن بن عمربن عبدالعزيز عابدين دشمقي حنفي است که فقيه اصولي و خا -0

از . چشم از جهان فرو بست 0173هجري در دمشق زاده شد و همانجا به سال  0093باشد، در سال  مي

و « ةيقيح التفاوي الحامدفي تن ةيالعقود الدر»و « حاشيه رد المختار علي الدر المختار»: تأليفات ايشان

 (.9/22المؤلفين،  معجم: ک. ر. )توان نام برد را مي« مجموعه رسائل ابن عابدين»

گرفتن از : يعني صاحب در مختار گفته است»( و أما األخذ منها: قوله: )گويد مي 1/001ابن عابدين در حاشيه خود  -1

 -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  ه در صحيحين ابن عمر از رسولبا اين گفتار در فتح بين روايات مذکور و آنچ« ...ريش 

چون با روايت : مطابقت داده و گفته است« ها را کوتاه کنيد و ريش را بزرگ بگذاريد سبيل»روايت کرده است که 

ـ آمده است که ايشان مازاد بر قبضه را مي ـ راوي اين حديث  گرفت پس اگر ما اين عمل ايشان  صحيح از ابن عمر 

چنانکه قاعده در زمينه عمل راوي برخالف روايتش همين است با اين حال که اين عمل )را بر نسخ حمل ننمائيم 

باز هم بلند (. روايت شده است -صلى اهلل عليه وسلم-يعني قطع مازاد بر قبضه از غير راوي و از رسول اکرم 

نشود چنانکه کردار مجوس عجم همين است  کنيم که همه ريش يا اکثر آن قطع گذاشتن ريش را بر آن  حمل مي
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ز کمتر کرده باشد، و يش را کوتاه کرده باشد و از قبضه نيست که ريمنقول ن يا يچ صحابيه

کند پس  ينم يرويرا پ -مرضي اهلل عنه- رهيو ابوهرکه کردار حضرت عمر، ابن عمر،  يکس

ده را دارند، ين عقيهم 0يرسد چنانکه گروه يمکه  ييش را به حال خود بگذارد تا هر جاير

صلى - ا برنج بگذارد و گمان کند که به سنت رسولينکه آن را کوتاه کند و به قدر جو ينه ا

ت و يرا به رضاعمل نموده است، پس خوب فهم کن خداوند من و تو  -اهلل عليه وسلم

 .محبتش رهنمون سازد

 اصحاب مذاهب يفتواها

 يش حرام است و کسيدن رياست که تراش نيره ايه اصحاب مذاهب چهارگانه و غينظر

صاحب المنهل العذب ) 1خ محمود خطابيباشد ش يتراشد گنهکار و فاسق م يکه آن را م

ن يش نزد ائمه مجتهديدن ريلذا تراش» :فرموده است( داود يشرح سنن اب يالمورود ف

 .«حرام است 1رهيو احمد و غ يفه، مالک، شافعيمسلمانان ابوحن

                                                                                                                                                      

 -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  کند که رسول تراشند، و اين گفتار را روايت مسلم از ابوهريره تأييد مي که ريش را مي

پس اين جمله در جايگاه علت « ها را قطع نموده ريش را بزرگ بگذاريد و با مشرکين مخالفت نماييد سبيل»: فرمود

کنند هيچ  نما مي است اما گرفتن از آن در حالي که کمتر از قبضه باشد چنانکه اهل مغرب و مردان زنقرار گرفته 

 .کس آن را جايز نگفته است

در کتاب  3/19« االحوذي بشرح جامع ترمذيةحتف»آنان ظاهريه و پيروانشان هستند و مبارکپوري در  -0

 .ترجيح داده استهمين قول را « ةللحياباب ما جاء في إعفاء )اللباس 

او محمودبن محمدبن احمد خطاب سبکي، مالکي ازهري است ايشان فقيه مشهور و محدث بود در  -1

أعذب المسالک »که مذکور شد، و « شرح سنن ابي داود»: ازهر تدريس نمود، از تصانيف ايشان

به ديار باقي  0171هجري زاده شد و به سال  0123توان برشمرد در سال  و غيره را مي« ةيالمحمود

 (.01/091المؤلفين  معجم)شتافت 

 (.ةباب السواک من الفطر) ةدر کتاب الطهار 0/033المنهل العذب المورود في شرح سنن ابي داود  -1
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دن يت استنباط احکام را دارند بر حرمت تراشيکه اهل يياقوال فقها» :ستا 0ن گفتهيهمچن

ث عمل ياحاد يد بر مقتضايباشد پس با يث مياحاد يح دارند چنانکه مقتضايش تصرير

که بر زبان  يژه اهل علم ـ واجب است که از عمل بر احکاميکرده شود چون بر مکلف ـ بو

 .«ده است، امتناع نورزندوارد ش -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول

پژوهان تساهل به خرج داده،  از دانش يارين دوران بسيو در ا» :1ن گفته استيهمچن

از کفار مشابهت  يبا بعضها  آن از يا گذارند عده يم يکلفت يها ليتراشند و سب يش را مير

از  ياريبسگذارند و  يرا بزرگ م ينير بيده، زيها را تراش لياند و اطراف سب ار نمودهياخت

 .«اند ب آنان گرفتار آمدهينادانان در دام فر

ش فرض يو بلند گذاشتن رل يگفته است همانا کوتاه کردن سب 3«يالمحل»در  1ابن حزم

  :ت نمودهيرواً استدالل نموده است که مرفوعا -رضي اهلل عنهما-ابن عمر ث ياست و از حد

 .7«اللىحعفوا أحفوا الشوارب وأ، نيخالفوا املرشک»
صاحب . «ديش را بلند بگذاريد و رييها را قطع نما ليده، سبين مخالفت ورزيبا مشرک»

«بتداعمضار اإل بداع يفاإل»
 :ن آورده استيچن 3

                                                           

 .039-0/033مصدر سابق  -0

 .مصدر سابق -1

از ائمه اسالم  او علي ابن احمدبن سعيدبن حزم ظاهري، ابومحمد است دانشمند اندلس در دوران خود و يکي  -1

االحکام في أصول »و « المحلي»و « الفصل في الملل واألهواء والنحل»: باشد مشهورترين تصنيفات ايشان مي

 (.3/173االعالم للزرکلي، : ک. ر. )به ديار باقي شتافت 373زاده شد و درسال  133در سال « االحکام

 (.ةباب الفطر)در باب  1/111المحلي  -3

 .گذشت تخريج آن قبالً -7

التحصيل  باشد، ايشان سخنور، مرشد و عالم بود که از ازهر فارغ مي( رحمه اهلل)او شيخ علي محفوظ  -3

 ةالدر»: گشته بود و استاد وعظ و ارشاد در دانشکده اصول دين دانشگاه ازهر نيز بود، از تأليفات ايشان
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 .0«اند ح نمودهيدن آن تصريش و حرمت تراشيمذاهب اربعه بر وجوب بزرگ گذاشتن ر

ش يدن ريمرد تراشحرام است بر  :گفته است 1«الدرالمختار»در  :اول مذهب احناف است

ش در ياز رح نموده است بر وجوب قطع مازاد بر قبضه اما گرفتن يتصر« هيالنها»و در 

چ يکنند، ه ينما م از اهل مغرب و مردان زن يا که کمتر از قبضه باشد چنانکه عده يصورت

پرستان  هندوها و آتش ،انيهوديش کردار يدن همه ريز ندانسته است و تراشيکس آن را جا

قطع نمودن مازاد بر قبضه، از ه که واجب است ين قول صاحب نهايو ا( فتح)باشد  يم يعجم

شان از طول و يا»ت شده است که ين گونه روايز همين -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول

 1يالترمذ در جامع يث را امام ترمذين حديچنانکه ا .«گرفت يش مبارک خود ميعرض ر

                                                                                                                                                      

توان نام برد، به سال  را مي« المرشدينةيهدا»و « اإلبداع في مضار االبتداع»و « ةيفي أخالق الحميد ةلبهيا

 (.2/027المؤلفين  معجم. )از جهان فروبستهجري چشم  0130

و تدريس اين کتاب در قسمت وعظ و سخنراني ازهر شريف ... و بعد آن  311االبداع في مضار االبتداع  -0

. آن را آورده است 93ئل در مجموعه رسا( رحمه اهلل)جزء برنامه بود چنانکه عالمه شيخ محمد حامد 

هايي که مردم آن را امروزه اختيار  ترين عادت و از قبيح»آمده است  311... همچنين در کتاب االبداع 

ها بنابر همزيستي با  باشد و اين بدعت مثل بقيه بدعت ند، تراشيدن ريش و گذاشتن سبيل مي نموده

شان را  هاي دين زيبايي نموده است تا جاييشان به اهل مصر نيز سرايت  بيگانگان و پسنديدن عادات

 .«اند را ترک نموده -صلى اهلل عليه وسلم-ناپسند داشته، سنت رسول اکرم 

 (.مطلب فيما يکره للصائم)در کتاب الصوم  1/001« حاشيه رد المحتار علي الدر المختار»: ک. ر -1

باب ما جاء في )  صلى اهلل عليه وسلماهلل االدب عن رسول در ابواب 3/321ترمذي آن را در سنن خود  -1

از عمروبن شعيب از پدرش و او از جدش آورده است، ترمذي گفته  1231شماره ( ةللحياالخذ من ا

عمروبن هارون »: گويد از محمدبن اسماعيل شنيدم که مي. اين حديث غريب است»: است

 -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  لاست حديثي ديگر از رسو( اصطالحي در فن رجال حديث)الحديث  مقارب

او منفرداً روايت کرده باشد به جز اين حديث که پيامبر از : سراغ ندارم که اصل نداشته باشد يا فرمود

. «شناسم مگر از حديث عمروبن هارون گرفت اين حديث را نمي طول و عرض ريش مبارک خود مي

از حديث عمروبن »: آورده است( ةللحياء اباب اعف)اللباس  در کتاب 01/311الباري  ابن حجر در فتح
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شود و حکم مازاد بر  يافته مي يحاتين تصريچن 0احناف ياه آورده است و در اکثر کتاب

ن يبر اجماع در ا« ز ندانسته استيچ کس آن را جايه»شان که يقبضه جلوتر گذشت و قول ا

 .ح دارديباره تصر

ن اگر کوتاه کردن به صورت يمچنش است و هيدن ريز حرمت تراشيه نيکمذهب مال :دوم

صورت مثله را به بزرگ شود و کوتاه کردن آن  يدکمثله باشد هم ممنوع است؛ اما اگر ان

                                                                                                                                                      

گرفت  از طول و عرض ريش مبارک مي -صلى اهلل عليه وسلم-شعيب از پدرش و از جدش که پيامبر 

استدالل شده است و اين حديث را ترمذي آورده است و از امام بخاري نقل شده است که در مورد 

ـ باشد بجز اين حديثمن حديثي از او سراغ ندارم که : عمروبن هارون فرمود ـ ناشناخته  طور  به. منکر 

 .اند عموم گروهي عمروبن هارون را ضعيف گفته

چنين  ةهياز کتاب الکرا 7/173« ةيالفتاوي الهند»: شود هاي احناف در اينجا آورده مي بعضي از نصوص کتاب -0

شتش بود آن را قطع نمايد و اگر چيزي فراتر از م. اشکالي ندارد که ريش خود را با مشت بگيرد: آمده است

باشد و قص آنست که مرد ريش خود را با مشت بگيرد اگر چيزي افزون بر مشتش  سنت در اين باره قص مي

تراشيدن ريش از قبيل مثله »: آورده است 1/030« البدائع»و کاساني در کتاب الحج از . بود آن را قطع نمايد

و زنان را با گيسوها زينت بخشيده است چنانچه در حديث  باشد چون خداوند عزوجل مردان را با ريش مي

آمده ( اآلداب فصل فيما ينبغي للمؤمن من)« اإلختيار لتعليل المختار» ةهيو در کتاب الکرا. «وارد شده است

محمد از ابوحنيفه آورده که اعفاء ريش گذاشتن آن است تا گنجان و زياد شود و تقصير . و اعفاء ريش: است

است و تقصير آنست که مرد ريش را با مشت گرفته مازاد بر آن را قطع نمايد چون ريش زينت  در آن سنت

 .و کثرت آن از کمال زينت و طول فاحش آن خالف سنت است
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 0هيو مکروه است چنانچه از شرح رساله ابوالحسن و حاش يرد آن هم خالف اوليگ يخود نم

 .1گردد يبر آن ظاهر م( رحمه اهلل) يعدو

ش يدن ريتراش :اند خان گفتهيش( دهيفا) :ه، در شرح عباب گفته استيمذهب شافع :سوم

در کتاب االم بر  يد، امام شافعيفرما ياعتراض نموده من قول يبر ا 1رفعهمکروه است و ابن ال

                                                           

بن محمد احمد بن مکرم صعيدي عدوي است ايشان فقيه، مالکي و  او علي: عدوي صاحب حاشيه -0

علي  ةشيحا»و « اي که ذکر شد حاشيه»: ز تصانيف اوباشد، شيخ المشايخ عصر خود بود ا مصري مي

در مصطلح حديث، در « العراقي ةلفيأ علىعلي شرح القاضي زکريا  ةشيحا»و « الجوهر لعبد السالم شرح

 (.3/131االعالم، . )دار فاني را وداع گفت 0039هجري زاده شد و به سال  0001سال 

بر رساله « الطاب الرباني ةيکفا»م ابوالحسن است به نام اين حاشيه شيخ علي صعيدي عدوي بر شرح اما -1

و اشکال ندارد گرفتن يعني مستحب »: و نص آن چنين است ةباب الفطر) 301-0/319ابن زيد قيرواني 

اگر بسيار : قوله. )است از طول آن اگر بسيار بزرگ شود و همچنين مستحب است گرفتن از عوارض آن

حکمش اين نيست بعضي از شارحان . رگ نباشد يا کمي بزرگ باشديعني اگر بسيار بز( بزرگ شود

پس مستحب . اند که از حد معمولي که غالب مردم دارند فراتر باشد کثرت را بدين نحو تفسير کرده

در صورتي که طويل : اگر گويي. کند است که زايد را کم کند زيرا که ماندنش در نظر قبيح جلوه مي

اند که کم  اي از شارحان تصريح نموده عده: د  حکم کوتاه کردن چيست؟ گويمنباشد يا اندکي بزرگ باش

کردن آن در صورت حرام است همانگونه که تراشيدن حرام است و ظاهر آنست که محل حرمت در 

و اين امر در صورت عدم طول يا طول کم که . صورتي است که از کم کردن صورت مثله حاصل گردد

ذرد ظاهر است اما اگر ريش بزرگ شود و با کوتاه کردن به صورت مثله در کوتاه کردن از حد بگ

 .باشد آيد ظاهر آنست که اين هم خالف اولي مي درنمي

مقابل قول مالک اينست که چيزي را از ريشش کم نکند گرچه : همچنين در همان کتاب آمده است که

اه کردن ريش مکروه است مگر در اي که به حد شهرت رسيده است يعني مطلق کوت بزرگ شود، به گونه

 .حج و يا عمره

ايشان فقيه شافعي و از فاضالن . او احمدبن محمدبن علي انصاري، ابوالعباس معروف به ابن الرفعة است -1

 337و غيره از او است در سال « المکيال والميزان ةفااليضاح والتبيان في معر»باشد، کتاب  مصر مي

 (.االعالم للزرکلي: ک. ر. )چشم از جهان فروبست 210هجري زاده شد و به سال 
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قول صواب آنست که  :گفته است 0يح نموده است و اذرعيرش تصيدن ريتراشحرمت 

 .ن آمده استيز چنين 1يه ابن قاسم عباديش بدون علت حرام است، در حاشيدن همه ريتراش

                                                           

باشد، در قاهره فقه را فرا گرفت،  الدين اذرعي، فقيه شافعي مي او احمدبن حمدان بن عبدالواحد، شهاب -0

ديده از  231هجري زاده شد و به سال  213باشند در سال  و غيره از ايشان مي« شرح المنهاج»هاي  کتاب

 (0/009 االعالم. )جهان فروبست

و در حاشيه ( ةلعقيقفصل في ا) 9/123حاشيه ابن قاسم عبادي بر تحفه المحتاج شرح المنهاج نووي  -1

: ابن قاسم عبادي. اند المحتاج نيز چنين آمده است و هر دو با هم چاپ شده ةحتفعبدالحميد شرواني بر 

باشد و غير از  از اهل مصر مي الدين، فاضلي اواحمدبن قاسم صباغ، عبادي، مصري شافعي و ازهري شهاب

در . در اصول فقه و غيره« حاشيه علي شرح جمع الجوامع»: حاشيه مذکوره و تأليفات ديگري نيز دارد مثل

در  0/191« المجموع»و نووي در ( 0/093االعالم . )جان بجان آفرين تسليم کرد 991مجاورت مکه در سال 

در حديث مذکور گرديد که بزرگ گذاشتن ريش : فرع»: است گفته( ةمسائل في خصال الفطر) ةکتاب الطهار

اعفاء يعني زياد گذاشتن ريش و گذاشتن بدون گرفتن چيزي از : اند باشد و خطابي و غيره گفته از فطرت مي

پوشش کسري کوتاه کردن ريش و بلند : ها براي ما مکروه است گفته است آن و گرفتن آن مثل عجمي

: اند اي گفته اند، عده سلف در مورد ريش بزرگ اختالف نموده: در احياء گفته استگذاشتن سبيل بود، غزالي 

سپس گروهي از تابعين چنين : ابن عمر. اشکالي ندارد که آن را با مشت گرفته افزون بر آن را قطع نمايند

آن را بزرگ : اند تهاند و و حسن و قتاده آن را ناپسند داشته و گف اند و شعبي و ابن سيرين آن را پسنديده کرده

امر : گويد غزالي مي( ... ريش را بزرگ بگذاريد)فرموده است  -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  بگذارد چون رسول

در اين مورد سهل است اگر منجر به کوتاه شدن فاحش آن نگردد، چون طولي که از حد بگذرد در آفرينش 

ت که گرفتن از ريش مطلقاً مکروه و ناپسند است بلکه کند، اين گفتار غزالي بود و صحيح آنس عيب ايجاد مي

آن را به حال خود رها کند چون در حديث آمده است که ريش را بزرگ بگذاريد، اما حديث عمروبن شعيب 

گرفت، اين حديث را  از طول و عرض ريش خود مي -صلى اهلل عليه وسلم-از پدر و جدش که پيامبر 

 .باشد است که قابل استدالل نميترمذي با سند ضعيفي روايت کرده 

فصل في ) ةدر کتاب الصلو 1/333نووي   المحتاج شرح منهاج ةحتفو همچنين در حاشيه ابن قاسم عبادي بر 

فرق اين است که غير ريش در همه موارد ازاله موي آن بطور عموم مطلوب است »: آمده است( ةجلمعآداب ا

 .«ازاله موي ريش برخالف بقيه اشياء برخالف ريش و همانا گفته شده است به حرمت
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ح ياز آنان تصر يا باشد، عده يش مين رديح بر حرمت تراشيمذاهب حنابله تصر :چهارم

ش يدن ريبر حرمت تراشاز آنان  يدن آن است و بعضياند که قول معتمد حرمت تراش نموده

 1يالمنته از شرح ي، چنانچه با آگاه0اند مثل صاحب انصاف ذکر نکرده يح نموده اختالفيتصر

  .0شود يده ميفهم 3رهيو غ 1اآلداب و شرح

                                                           

اإلنصاف في معرفة »هايش  باشد، از کتاب بن احمد مرداوي، دمشقي فقيه حنبلي مي بن سليمان او علي -0

وفات    ه 337زاده شد و در سال   ه 302در اصول فقه در سال « تحريرالمنقول»و « الراجح من الخالف

باب السواک ) ةدر کتاب الطهار 0/010: صاف از اين قرار استو نص کتاب اإلن( 3/191: األعالم. )يافت

اش  مادامي که بزرگي: ابن جوزي در مذهب چنين گفته است. و ريش را بلند بگذارد(: الوضوء ةسنو 

الدين اين را ذکر کرده است و گرفتن افزودن بر مشت  ناپسند نباشد و تراشيدن آن حرام است شيخ تقي

اشکالي ندارد گرفتن آن و گرفتن آنچه که زير حلق باشد و در . ن استمکروه نيست و عبارتش اي

 .«رها کردن آن بهتر است»: المستوعب گفته است

و ريش را بزرگ بگذارد و »: عبارتش چنين است ةدر کتاب الطهار 0/37شرح منتهي االرادات از بهوتي  -1

گرفتن مازاد بر مشت و آنچه که  الدين اين را ذکر کرده است و تراشيدن ريش حرام است، شيخ تقي

 .«زيرگلو باشد اشکالي ندارد

و گذاشتن »و همچنين آمده است  113-0/111اآلداب از سفاريني حنبلي  ةمغذاء األلباب شرح منظو -1

مادامي که طولش ناپسنديده : ريش و موي رخسارها و ذنخ و چيزي از آن نگيرد، ابن جوزي گفته است

فعل امر مؤکد است، براي مويي که نزديک به حلق است يعني حلقوم، « خذن»نباشد، و گفته شده است 

پس مذهب معتمد چنانچه در اقناع و غيره آمده است اين که گرفتن موهاي زير ريش مکروه نيست و 

: و همچنين آمده است. «همچنين آنچه که زايد از قبضه باشد و آنچه حکايت شده مذهب معتمد است

 .تراشيدن ريش است معتمد در مذهب حرمت

القناع عن متن اإلقناع از بهوتي  در کشاف: گردند هاي حنابله ذکر مي هاي ديگر از کتاب بعضي از عبارت -3

اي که چيزي از  و بزرگ گذاشتن ريش به گونه: آمده است( باب السواک و غيره) ةدر کتاب الطهار 0/27

الدين  نباشد تراشيدن آن حرام است، شيخ تقي مادامي که طولش ناپسند: آن نگيرد، در مذهب گفته است

گرفتن از آن مکروه : آن را ذکر کرده است و مکروه نيست گرفتن مازاد بر قبضه و عبارتش چنين است

نيست و نه هم گرفتن آن چه زير حلق است چون ابن عمر چنين کرده است البته در دوران حج و عمره 
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 ت نموده است که رسول خدايروا -رضي اهلل عنهما-ابن عمر  خود از 1حيمسلم در صح

ش را يد و ريها را قطع کن ليسبمخالفت نموده، ن يبا مشرک» :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم-

ن به ين و همچنيبه مخالفت مشرک -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اکرم. «ديبزرگ بگذار

از  يکيث آمده است و ياحاد دستور داد چنانچه در يهود و نصاري ،مخالفت مجوس

 يتيروانش را با هويباشد، و اسالم پ يعت مطهره اسالم مخالفت با دشمنان ميدستورات شر

ک در آب در ده است تا چون نمياز بخشيها از دشمنان اسالم، امت از عالمت ياريژه و بسيو

آنان ممتاز  از يو در هر جا و مکان يگاهين نروند و در هر منزل و جايبان دشمنان از يم

از دارند يگران امتيباشد از د يد که از اعمال قلب ميله عقايو چنانکه مسلمانان بوس. باشند

از آن از داشته باشند که پس يد امتيز بايره نينه اعمال جوارح و ظواهر و غين در زميهمچن

هر از ن مخالفت آنست که مشابهت در ظايزه ايانگ. رسد يبه تکامل م يو باطن ياز ظاهريامت

را در  ي، مشابهت ظاهريرد چنانکه محبت باطنيگ يسرچشمه م يو مودت باطن ينوع دوست

 يج و ناخودآگاه به مشابهت باطنيبه تدر يو مشابهت ظاهر. ان استيع ين امريبر دارد و ا

االسالم  خيش. ابدي يم يکه شخص پس از گذشت زمان بدان آگاه يا گردد به گونه يمنجر م

ان حکمت بلند گذاشتن ينه بيزمکه در  يا در رساله -نوراهلل مرقده- يدنن احمد ميدحسيس

ده يل فايتکم يارزشمند دارد که برا يباشد گفتار يمژة مسلمانان ياز ويش و لزوم امتير

 :ميآور ياز آن را م يقسمت

                                                                                                                                                      

باب السواک ) ةدر کتاب الطهار 13-12از بهوتي « ح زادالمستنقعالروض المربع بشر»و در ( البخاري رواه)

آمده است و ريش را بزرگ بگذارد و تراشيدن آن حرام است و گرفتن مازاد بر قبضه ( و سنن الوضوء

و المعتمد في  011-0/019مکروه نيست و همچنين زير حلق، و مثل همين در  کتاب الفروع ابن مفلح 

 .مده استآ 0/10فقه االمام احمد 

 .نقل از االبداع في مضار االبتداع از شيخ علي محفوظ به پايان رسيد -0

در  2/113و بخاري نيز آن را در صحيح خود  71شماره ( ةباب خصال الفطر) ةدر کتاب الطهار 0/111 -1

 .آورده است «خالفوا املرشکني وفروا اللىح وأحفوا الشوارب»: با اين لفظ( باب تقليم األظفار)کتاب اللباس 
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س و يدارد لباس پل يا ژهيلباس و يهر کشور ياسيا نظام سيدر هر حکومت معتبر و »

ها با همه  يجداجدا است و لباس پستچ ييايو در ينيزم يرويباشد لباس ن يم ارتش جداجدا

ش را استعمال نکند به يژه خوياش لباس و فهيدر دوران وظها  اين از ياگر افسر. فرق دارد

پس چنانکه . شود يمه هم ميشدت مورد مؤاخذه و بازخواست قرار خواهد گرفت؛ بلکه جر

ل، يه اقوام و قبايار مسلمانان از بقيمع يبلند يز براين -عزوجل- ادارات هر سلطنت خداوند

اگر بررس شود مشاهده خواهد شد . قرار داده شده است يآنان ضرور يش برايگذاشتن ر

دارند  يمخصوص يها ژه و لباسيپرچم جدا و و يکيره هر يکه فرانسه، انگلستان، آلمان و غ

دان جنگ، مرزها يند و با همان لباس در مرا در همان لباس بشناس يتا مردم آنجا افراد خود

خواهان آنست که پرچم خود را تا حد توان  ياست شناخته شوند و هر قوميو مراکز س

قت آنست که يطور کامل حفظ کند، و حق خود را به يار شناخت مليمحفوظ نگهدارند و مع

گر پرچم رخ داده است، ا يمداخله صورت گرفته حاالت نامناسب ين اموريهرگاه در چن

د که چگونه نوبت ينيب يم ديکن ياحترام يبه آن ب يا به نوعيد و يندازيرون آورده بيرا ب يکس

ن نظام شناختن کشورها اقوام و يم تا به حال ايد از زمان قديجنگ هم فرا خواهد رس

 يدولت يها ن نباشد پس شناخت کارمندان ارگانيج بوده است و اگر چنيرا يمذهب يها گروه

و  ي، سپاهياز ارتش و شهرين بناشد پس امتيو اگر چنر نخواهد بود، يپذ امکان کشورها

 .راهزن چگونه خواهد بود

ن منوال ادامه داشته و يدانند و تا امروز بر هم يم ين را ضروريها و کشورها ا همه ملت

 ياه توانند برقرار کنند، در ملت يش را نميژه خوياز و عالمت ويکه امت يياقوام و کشورها

نخواهد  يهم باقها  آن گردند که نام و فرهنگ يگر هضم خواهند شد و چنان معدوم ميد

ن امر، آنان را يکنند و هم يش ظاهر مياز خود را با گذاشتن مو و ريامت« کيس»ماند، قوم 

 .روند يبه شمار م يا ک قوم زندهيده است، و امروزه يک قوم آزاد عطا گردانيت يثيح

ست و پنجاه سال آنجا ماند و يباً دويشانزدهم به هندوستان آمد و تقر س در آخر قرنيانگل

ن کشور هم کت و شلوار و ين وجود، در اير آمده بودند اما با ايک کشور سردسيآنان از 
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ن يار گرم بود و به هميکه هندوستان بس يشان را رها نکردند در حال مخصوص يها کاله

ت بزرگ هندوستان هضم نگشتند بلکه بر يدر جمع که داشتند يسبب بود که با تعداد اندک

 .شان را برقرار گذاشتند ازيامت يک ملت مسقليسر اقتدار آمدند و بعنوان 

ازشان را برقرار يامتها  اين آمدند اگر (به هندوستان) هزار سال قبل ًبايمسلمانان تقر

شدند  يم يکيوسته يپ آمده بودند با هندوهاها  اين که قبل از ييها گذاشتند همچون ملت ينم

چ يان آمده است هيبه م يشان ذکر و فرهنگها  آن ها از نکه در کتابيها بجز ا و از آن ملت

شتن را برقرار ينکه لباس خويوجود ندارد مسلمانان نه تنها ا ينام و نشانها  آن ا ازيدن يجا

م و رواج و زبان ، رسيمردان و زنان، روش زندگ يها ، نامينيد يها ذاشتند؛ بلکه از ارزشگ

اند  ک ملت زندهيدر هندوستان ها  آن ن سبب است کهيشتن را هم برقرار داشتند و به هميخو

ن امر يازشان را برقرار بگذارند زنده خواهند ماند و هرگاه نسبت به ايکه امت يو تا زمان

 .گر هضم خواهند شديد يها در ملت يطور خطرناک بهپروا شوند  يب

تواند  يفقط تا آن زمان م يشود که هر ملت و مذهب يامر روشن م نين سخنان اياز ا

کنند؛  يطور کامل از شکل، فرهنگ و تمدن، زبان و رسم و رواج پاسدار برقرار بماند که به

 ين اسالم، بر همة امت مسلمان واجب است که سنن گرانبهايد يلذا به منظور حفظ و بقا

صلى - ور سنت آن حضرتيرج نهند و خود را به زرا ا -صلى اهلل عليه وسلم- امبر اکرميپ

باشد و  يا قائم نگذاشتن ميرفتار و روش گواستقامت در کردار، . ندين نمايمز -اهلل عليه وسلم

 .بدهند يد قربانين مقصد مسلمانان بايا يبرا

ها مبعوث گشت؛ به  همه انسان يبه سو -صلى اهلل عليه وسلم- امبريظاهر است که پ

شان، ياند، قبل از بعثت ا ق از انس و جنس که همه امت دعوتيجم، همه خالعرب و ع يسو

صلى اهلل عليه - امبريار بود؛ پس پيبس يزيا را شرک و کفر فراگرفته بود و فساد و خونريدن

فرا  ياعمال صالح و عدل و تقو يو به سو يد خداونديتوح يها را به سو همه انسان -وسلم

نمود در  يرويرا پ -صلى اهلل عليه وسلم- ان آورده، آن حضرتميکه ا يخواند، و هر آن کس

شان گرد ينزد ا ياريبس يها کرد، لذا انسان يدا ميرت پين و کفار مغايگفتار و کردار با مشرک
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د و يگران گردانيشدند؛ خداوند آنان را امت ممتاز از د ين اهلل داخل ميگروه در د آمده، گروه

از سنت  يئت و کردار و عادات و در همه شئون زندگيه، رت و صورتيدستور داد تا در س

 :کنند و فرمود يرويپ -صلى اهلل عليه وسلم- غمبرشانيپ

دَۡ﴿ َل ُكۡمَِِفَر ُسوِلََلَّق  ن  ََِك  ن ة ََٱّلِلَّ س  ۡسو ةٌَح 
ُ
َ[.11: األحزاب] ﴾أ

شان را در ظاهر و يا يها جسته، سنت يغمبرشان تأسيرت پيد به سيپس امت مسلمه با

ند؛ و از ينما يرويپ يو در هر حال و موقع و هر جا و مکان و در هر حرکت و قدمباطن 

 :اهلل فرمودند ن است که رسوليهم يند و برايمشابهت ننما يهود و نصارين و کفار و يمشرک

 .0«ان تشبه بقوم فهو انهم»
ها شمرده  ار کرده خود را مثل آنان کند از همانيت اختهمشاب ييها هرکس با انسان

 .شود يم

ان ما و يق مفر .1«القالنس  العمامم ىلني املرشکنيننا وبيفرق اا ب» :ن فرموده استيو همچن

 .باشد يمشرکان عمامه بر کاله م

                                                           

و امام  3، 10شماره ( ةباب في لبس الشهر)در کتاب اللباس  3/103اين حديث را ابوداود در سنن خود  -0

باب ما ذکر في )در کتاب الجهاد  101و ابن ابي شيبة در مصنف خود  1/71احمد در مسند خود 

 3/132 ةيالرا عي در نصبزيل. اند روايت کرده -رضي اهلل عنهما-همه از حديث ابن عمر ( الجهاد فضل

آمده و از حديث ابن عمر، حذيفه، ابوهريره و  «ان تشبه بقوم فهو انهم»و در اين باب حديث : گفته است

انس روايت شده است، حديث ابن عمر را ابوداود در سنن خود در لباس از عبدالرحمن بن ثابت بن 

. «باشد ت کرده است، و ابن ثوبان ضعيف ميثوبان از حسان بن عطية از ابومنيب جرشي از ابن عمر رواي

همانا ابن ثوبان مختلف فيه است ابن معين و نسائي او را ضعيف : ابن حجر گفته است: گويم من مي

( 3/071تهذيب التهذيب ابن حجر . )اند بن المديني و ابوداود و ابن حبان او را تعديل کرده اند و علي گفته

 .آمده است 01/112الباري  ن گفته است چنانچه در فتحو اسناد اين حديث را ابن حجر حس

شماره ( العمائم باب في)در کتاب اللباس  3/131اين حديث را روايت کرده است ابوداود در سنن خود  -1

باب ) -صلى اهلل عليه وسلم-در ابواب اللباس از رسول خدا  3/131و ترمذي در سنن خود  3133

اين حديث غريب است و سندش برابر نيست و »: و گفته است 0233شماره ( العمائم علي القالنس
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ره در لباس و پوشش يو غ يهود و نصاريو مسلمانان را به مخالفت با اهل شرک و کفر و 

ز منع نموده است ين( از شتالنگ تر نييپا)که در دراز گذاشتن شلوار  يدستور فرموده است حت

 .تا از متکبران و سرکشان جدا باشند

اهلل فرا  م که از رسوليدار يازاتيز امتياست و ما ن يازاتيرا امت يخالصه کالم آنکه هر قوم

باشد؛ پس بر ما الزم  يره ميل و غيش و قطع نمودن سبياز آنان بلند گذاشتن ر يکيم يا گرفته

م تا در نزد خدا و رسول و در نظر دوستان و دشمنان يبند باشيآن پا است که با دل و جان بر

 .مييا و آخرت در شمار مسلمانان درآيدر دن

بش يو همه حاالت حب رت، لباس،يظاهر است که دوستدار هر آنچه را از صورت، س

که م ينيب يها را م انکار نخواهد کرد و احزاب و گروه ين سخن را عاقليپسندد، و ا يند، ميبب

ند، پس بر ما الزم است ينما يار ميدارند و پوشش آنان را اخت ير رهبرشان را دوست ميتصو

م و ييکا و اروپا بدر آيآمر يجسته از غالم يمان تأس امبريب و پيرت و صورت حبيکه بر س

خود را  يمقام واالده، يگز يخردان شرق و غرب دور يدن به دامان بين از چسبيهمچن

که خداوند  -صلى اهلل عليه وسلم- امبرين پين و آخريره اوليسک جستن به سم و با تميابيدر

 .مييده است، عزت حاصل نمايبخش يما را به سبب آن بزرگ

نه يم در زميش؛ تا بتوانيدن ريتراش يم برايما مجبور :نديگو يان مياز دانشگاه يا عده

با هموطنان هندو و  رهيهندسه و طب و غ يها در دانشکده يو دانشگاه يامتحانات علم

م يم در امتحانات مردود خواهيش بگذارياگر رم، يره به رقابت بپردازيو غ يمشرک و نصار

 .ميمان يباز م يحکومت يها دن به پستيشد و از رس

م که با هموطنان ينيب يها را م کيرا سيتر از تار عنکبوت نخواهد بود، ز ين گفتارشان قويا

مذکور  يها يابيکنند و در امتحانات و ارزش يرقابت م يزامرونه علوم يگر خود در زميد

ت و محکم نگهداشتن يجمع يرسند با وجود کم يز مين يدولت يها گردند و به پست يروز ميپ

                                                                                                                                                      

 ةفدر کتاب معر 1/371شناسيم، و حاکم در مستدرک خود  را نمي ةيابوالحسن عسقالني و ابن رکا

 .اند روايت کرده ةنهمه از حديث رکا 3303به شماره  7/20و طبراني در المعجم الکبير  ةبالصحا
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شود با ما  ير از آنچه که با آنان ميا غيپس آ. رهيش کامل و غيشان از گذاشتن ر ازاتيامت

م چگونه از يم باشيمستق -صلى اهلل عليه وسلم- انامبريشود؟ البته ما اگر بر روش پ يمعامله م

ن کالم يم؟ و ايشو يدر امتحانات مردود م يعلتم و به چه يمان يباز م يل علم امروزيتحص

گفتار . )ستيگر نيد يزيکه آنان را به هالکت انداخته است چ ير از گمانيفاسدشان به غ

 .(ديان رسيبه پا( رحمه اهلل) ياالسالم مدن خيش

بن  نامه دعوت به اسالم را به دست عبداهلل -صلى اهلل عليه وسلم- که رسول خدا يهنگام

آن نامه را بدست  -رضي اهلل عنه- فرستاد، عبداهلل يکسر يبه سو -رضي اهلل عنه- حذافه

 آن نامه را خواند، يکسر يداد وقت يز آن نامه را به کسريل داد؛ او نين تحويسردار بحر

نمود که خداوند آنان  ييعادشان بديه ايعل -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل لاش کرد؛ لذا رسو پاره

را پاره  -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل د، و پس از آنکه نامه رسوليتکه نما طور کامل تکه را به

ـ که حاکم  ءنمود نامه ـ بديبه باذان  ن يا يرا بسو ين مضمون فرستاد که دو نفر قويمن بود 

ه ـ و ياورند پس باذان قهرمان خود ـ بابويبفرست تا او را گرفته ب مرد که در حجاز است

 -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل نه منوره نزد رسوليبه مدها  اين ان را فرستاد ويگر از فارسيد يکي

ده يش تراشيبلند و ر يها ليبا سب -صلى اهلل عليه وسلم- که بر رسول خدا يآمدند، و هنگام

 :د و فرموديآن دو امتناع ورز يستن بسويآنان برگرداند و از نگروارد شدند چهره را از 

 .«دستور داده است؟ ين عمليشما را به چن يبر شما چه کس يوا» «؟مرکما بهذاألکما ان يو»
 پس رسول خدادستور داده است، ن يما را چن يکسر يعنيصاحب نعمت ما  :آن دو گفتند

کن مرا يل :«وقص شاريب يتيحلعفاء بإ ريب مرينأولکن » :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم-

 .ش دستور داده استيها و گذاشتن ر ليپروردگارم به کندن سب

 «لةيقتل ربکما الل ن ريبإ» :به آن دو فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خداسپس 
ره ساخت يرا بر او چ( هيرويش)فرزند او  .«شب رب شما را کشته استيارم دهمانا پروردگ»
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در  ين قصه را ابن جوزياآن دو برگشته به نزد باذان آمدند چنانکه درآورد،  يرا از پاتا او 

«یحوال املصطفالوفاء بأ»
«البداية والنهاية»در  1ريو ابن کث 0

 .اند ذکر کرده 1

ستن بدان دو مرد را ينگر -صلى اهلل عليه وسلم- ن قصه ظاهر گشت که رسول اکرمياز ا

مسلمان که کردارش موجب  يباشد برا يا زهيد انگين امر بايقت ايناپسند داشت و در حق

و  يهنيميها  که ما گروه ياورد؛ در حاليرا فراهم ن -صلى اهلل عليه وسلم- آزار رسول خدا

ش را يخو م و رهبريت زعيکوشد تا رضا يم که هر کدام ميکن يرا مشاهده م ياسياحزاب س

د و از ينما يم يرويئت از او پيباس و هرت و صورت و ليکه در س يا فراهم آورد؛ بگونه

ش را يرتم از آنان که ريمن در ح. کنند يز مياو گردد پره يکه موجب آزردگ يکردار

را با آن  -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل که رسول يين کردار ناروايتراشند و با وجود چن يم

گونه  چيدهند و ه يمنسبت  -صلى اهلل عليه وسلم- شتن را به آنحضرتيآزارند چگونه خو يم

 .فشارد يشان را نم هم قلب ياحساس

 يرانيک ايشان را يانه ايصوف يها ل قابل ذکر است که سخنيرزا قتيان قصه مين ميدر ا

د يرزا رسيبه نزد م يوقت. شان روانه شديدار و مالقات ايد يد و برايده و متأثر گرديشن

ش يآقا، ر :گفت. ران شدير حايبسش است؛ يدن ريمشاهده نمود که او در حال تراش

 ؟يتراش يم

                                                           

 .1/2111الوفاء بأحوال المصطفي  -0

او اسماعيل بن عمربن کثير بن صنوين درع قرشي، بصروي سپس دمشقي، ابوالفداء، عمادالدين است،  -1

 ةيالبدا»هاي ايشان  ايشان حافظ، مورخ، فقيه، مفسر هستند و براي تحصيل علم سفرها نمود از کتاب

 210برشمرد در سال توان  و غيره را مي« الحديث اختصار علوم»و « تفسيرالقرآن الکريم»و « ةيوالنها

 (.0/111االعالم . )در دمشق وفات يافت 223هجري زاده شد و در سال 

از يزيدبن حبيب مرسال روايت  1/3777همچنين ابن جرير آن را در تاريخ خود  3/139 ةيوالنها ةيالبدا -1

 .آورده است 1/92« الکامل في التاريخ»کرده است و ابن اثير در 
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انه را حواله داد ين نظر صوفيخراشم، و ا يرا نم يتراشم اما دل کس يش مي، ريآر :گفت

 .را نرنجان يکن دل کسيکن ول يکه هرچه خواه

را  -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل جناب شما دل رسول :فرمود ًاده فوريسخن او را شن يرانيا

صلى اهلل - اهلل که دل رسول يد در حاليا را نرنجانده يد دل کسيکن يم د؛ شما فکريخراش يم

به هوش  يهوش شد، وقت يل افتاده و بيرزاقتين جواب ميدن ايبا شن. ديا را آزرده -عليه وسلم

 :آمد، گفت

 يجـزاک اهلل کــه چشــمم بــاز کــرد 
 

 يمـــرا بـــا جـــان دل همـــراز کـــرد     
 

 ان و زنان با مردانبا زن ار نمودن مردانيت مشابهت اختيممنوع

 :ت کرده که فرموديروا -رضي اهلل عنهما-بن عباس خود از ا 0حيدر صح يامام بخار

 ان الرجال بالنساء واملتشبها  ان النساء نياملتشبه صىل اهلل عليه وسلم اهلل لعن رسول»
 .«بالرجال

را  يند و زنانيار نمايرا که با زنان مشابهت اخت يمردان -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اکرم

 .ار کنند لعنت کرده استيکه با مردان مشابهت اخت

ست که يز نيمردان جا يبرا :فرموده است يبا نقل از طبر 1يالبار حافظ ابن حجر در فتح

ن از ابن يار کنند و بالعکس همچنيژه زنان است با آنان مشابهت اختيکه و ينتيدر لباس و ز

                                                           

 3/173و ابوداود در سنن خود ( باب المشتبهون بالنساء أو المتشبهات بالرجال)س در کتاب اللبا 2/117 -0

أنه لعن املتشبها  ان النساء بالرجال »: با لفظ 3193شماره ( باب في لباس النساء)در کتاب اللباس 
ما جاء  باب)اهلل صلى اهلل عليه وسلم  و ترمذي در ابواب االدب عن رسول .«واملتشبهني ان الرجال بالنساء

اهلل صىل اهلل عليه وسلم املتشبها   لعن رسول»: با لفظ 1233شماره ( في المتشبهات بالرجال من النساء
اين حديث حسن، صحيح است : و ترمذي گفته است. «بالرجال ان النساء واملتشبهني بالنساء ان الرجال

و احمد در مسند  0913ماره ش( باب في المتخنثين)در کتاب النکاح  0/303و ابن ماجه در سنن خود 

 .اند آن را ذکر کرده 0/119خود 

 (.باب إخراج المتشبهين من البيوت)در کتاب اللباس  01/319الباري  فتح -1
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هستند که در پوشش با  يث مردانين حدياد از لعن در امر :نقل نموده که فرموده است 0نيالت

 .ديار نمايکه با مردان مشابهت اخت يا زنيند يار نمايزنان مشابهت اخت

که  يحکمت در لعن کس :نقل کرده که فرموده است 1جمره  يخ ابياز ش 1نيهمچن

وضع  يا به گونه -جل جالله- نيکمرا که احکم الحا يزيار کند آنست که چيمشابهت اخت

ن حکمت اشاره شده است که ياصال به هم ث، لعنت برويدهد و در حد ير مييکرده تغ

بن از ا 3يت بخاريدهند و در روا ير مييرا تغ ينش خداونديکه آفر يزنان «اهلل ات خلقرياملغ»

 :آمده است که فرمود -رضي اهلل عنهما-عباس 

- امبر اکرميپ .«ملرتجال  ان النساء ان الرجال وانياملخنث صىل اهلل عليه وسلم انليب لعن»

کنند  يار ميرا که با مردان مشابهت اخت يرا که با زنان و زنان يمردان -صلى اهلل عليه وسلم

 .لعنت کرده است

است که در  يمخنث کس :فرمودنقل کرده است که  1ياز کرمان 0يدر شرح بخار 7ينيع

 يفلتک يباشد و گاه يم ين امر خلقتيا يهکند، و گا يار ميکردار و گفتار با زنان مشابهت اخت

 .ن نوع دوم ملعون و مورد مذمت قرار گرفته است نه اوليکه هم

                                                           

کشف الظنون  )باشد و شرحي بر صحيح بخاري دارد  او عبدالواحد بن التين از بزرگان علماي حديث مي -0

 (.0/733عن اسامي الکتب و الفنون 

 .301-01/319الباري،  فتح -1

باشد او مالکي و از  ازدي اندلسي ابومحمد از علماء حديث مي ةاو عبداهلل بن سعدبن سعيدبن ابي جمر -1

األعالم . )وفات يافت 397باشد در سال  النفوس شرح صحيح بخاري مي ةبحج: هاي ايشان کتاب

 (.3/39للزرکلي 

أخرجوهم ان : وقال»: و تمامش چنين است( من البيوت باب إخراج المتشبهين)در کتاب اللباس  2/117 -3
 .«فأخرج انليب صىل اهلل عليه وسلم فالناً وأخرج عمر فالناً : بيوتکم، قال

او محمدبن احمد بن موسي بن احمدبن حسين بن يوسف بن محمود عينتابي حلبي، قاهري، حنفي  -7

يشان فقيه، اصولي مفسر محدث، مورخ، معروف به عيني است ـ بدرالدين ابوالثناء ابومحمد ـ است ا
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گردد  يش حاصل ميدن ريله تراشيکند که تشبه کامل با زنان، به وس يشک نم چ کسيو ه

از و ين امتيش مرد نخستيباشد چون ر يره مين مشابهت باالتر از مشابهت در لباس و غيو ا

باشد و  يهمه ظاهر و مسلم م ين امر برايان مرد و زن است؛ چنانکه اين فرق در ميتربزرگ

ب دهد و خواهشات را يکه بخواهد خود را فر يآن را انکار نخواهد کرد؟ مگر کس يکس

ده است خود ينت بخشيز يمردانگ يبايد و پس از آنکه خداوند او را با نعمت زينما يرويپ

ش يگونه ر نيد، هميآ ينت زن به حساب ميسوان، زيو همانگونه که گرا با زنان مشابه گرداند 

ن امر يبه هم -صلى اهلل عليه وسلم- باشد و رسول اکرم يم يمرد و عالمت مردانگ ييبايهم ز

  :اشاره نموده است که فرمود

 .1«والنساء باذلوامب اللىحالرجال ب نيسبحان ان ز»
 .«ده استينت بخشيسوان زين را با گش و زنايکه مردان را با ر يپاک است ذات»

نکه زن سرش را ينموده است از ا ينه -صلى اهلل عليه وسلم- ن رسول اکرميو همچن

 .0ئيالنسا رواه. بتراشد

                                                                                                                                                      

: اند، برخي از تصانيف ايشان از اين قرارند لغوي، نحوي و بياني و فصيح در دو لغت عربي و ترکي بوده

هجري زاده  792و غيره، در سال « عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان»و « شرح الجامع الصحيح للبخاري»

 (.01/071ؤلفين الم معجم. )وفات يافت 331شد و در سال 

 (.باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت)در کتاب اللباس  11/31القاري شرح صحيح البخاري  ةعمد -0

الدين کرماني است که عالم در زمينه حديث نيز بود اصل  او محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس -1

را برشمرد در سال « اري في شرح البخاريالکوکب الدر»توان  باشد از تأليفات ايشان مي او از کرمان مي

 (.2/071االعالم زرکلي . )وفات يافت 233هجري زاده شد و در سال  202

روايت کرده  -رضي اهلل عنها-از عايشه  3333شماره  3/072ديلمي در فردوس األخبار بمأثور الخطاب  -1

روايت کرده است  -هلل عنهارضي ا-حاکم از عائشه : گفته است 0/333است، عجلوني در کشف الخفاء 

مالمکة السماء يستغفرون »از حافظ ابن حجر اثناء اين حديث « مسند الفردوس»و در تخريج احاديث 
مسنداً از عائشه ذکر  «الرجال باللىح والنساء باذلوامب سبحان اذلي زين»: ذلومب النساء ولىح الرجال يقولون

 .کرده است



 اشتن ریشوجوب گذ    61

 

ن سبب در يباشد و به هم يزن م يدن سر برايمرد چون تراش يش برايدن ريپس تراش

 يآمده است که اگر زن مو مجتبىدر » :گفته است يفقه حنف يها از کتاب« الدر المختار»

افزون بر آن آمده است « هيبزاز»رد در يگ يد گنهکار شده مورد لعنت قرار ميخود را قطع نما

ت خداوند باشد يکه معص ييکه اگر چه با اجازه شوهر باشد چون اطاعت مخلوق در جا

اعث که ب يخود را بتراشد و امرش يمرد حرام است که ر ين سبب برايست و به هميز نيجا

 .«باشد يار نمودن با مردان ميحرمت گشته همان مشابهت اخت

مردان مؤثر است همان تشبه  يش برايدن ريکه در حرمت تراش ين امريهمچن :ميمن گو

د چنان که يدرآمد دستور داده شود تا آن را قطع نما يش زنيباشد؛ اما اگر ر يبا زنان م

ش را يکه ر يکسان. اند ح نمودهير تصرن امياز فقها بر ا يث و صاحبان فتويشارحان حد

ده يده و نه هم نر و ماده بلکه آنان را مرد آفرينه آنان را زن آفر -عزوجل- تراشند خداوند يم

ار يانده است؛ اما آنان شباهت با زنان را اختيرا بر چهره آنان رو يو مردانگ يو عالمت مرد

شوند،  ين با زنان آمده است داخل مد که در مورد مشابهت مردايد شدين وعينمودند و در ا

ها به فضل و کرمش محفوظ  ده و فتنهيآشکار پوش يهمه ما را از گمراه -عزوجل- خداوند

 .نيآم. دارد

 :اند را ذکر نموده يديش فوايگذاشتن ر يگر، پزشکان و اطبا براياما از جانب د

که بر  يو کس گرداند يف ميرا ضع يينايدن بر چانه و رخسار بيگذراندن آلت تراش -0

 يينايش از ضعف بيف خواهد کرد اما صاحب ريد چشمان او را ضعيآن مداومت نما

                                                                                                                                                      

از  919شماره ( ةللحيباب احفاء الشوارب و اعفاء ا) ةينر کتاب الزد 7/312« سنن الکبري»نسائي در  -0

 ةهيباب ما جاء في کرا)در ابواب الحج  1/133و ترمذي در سنن خود  -رضي اهلل عنه-حديث علي 

و گفته  -رضي اهلل عنه-و از حديث علي  -رضي اهلل عنها-از حديث عائشه  903شماره ( الحلق للنساء

و گفته  3/1120« الکامل في ضعفاء الرجال»طراب وجود دارد و ابن عدي در در حديث علي اض: است

 .است اميد دارم که اشکالي داشته نباشد
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ن امر بر پزشکانِ محقق يماند چنانکه ا يگردد محفوظ م يدن حاصل ميکه بر اثر تراش

 .ثابت شده است

 .شود ينه ميکروب به ظاهر و سيدن ميش مانع رسير -1

 .کند و به منزله پوشش بر آن است يحفظ م يعيها را از عوارض طب لثه دندان -1

رسند و بر  يباشد که به داخل بدن م يم يروغن يها رگه يدارا( شير يمو)ن مو يا -3

اش در آن نمودار  يات و تازگيح يماند و شاداب يتر و تازه م اثر آن پوست نرم گشته 

 يا اهان سبز باشد به گونهياز گ يپوشش يکه دارا يدار ن نرم و نميگردد بسان زم يم

 يها ن جنبهيش، ايدن رين نرود و تراشياش از ب يکه همواره آب به آن برسد و تازگ

 .اندينما يگونه م ابانين برده آن را خشک و بيچهره را از ب يد برايمف

با بلند گذاشتن  يهستند پس مردانگ يمخف يارتباط يدارا( يمن) يزيش و ماده غرير -7

ش را نسل يردن ياگر مردم عادت تراش :اند از اطباء گفته يا رد، عدهيگ يش قوام مير

ن يش، زاده خواهند شد و گواه ايجه نسل هشتم بدون ريدر نتاندر نسل ادامه دهند 

ه اعضاء همچون مردان يهستند که گرچه در بق( نما زن)مطلب همان افراد مخنث 

 .ش ندارنديهستند اما ر

ر درآمده يش به رشته تحريشتن رنه بلند گذايم که در زميبرگرفت يد را از کتابين فوايا

به  يازيم ورنه فرد مسلمان در عمل به سنت نيل موضوع آن را ذکر نمودياست و بخاطر تکم

 يکاف -صلى اهلل عليه وسلم- نخواهد داشت و او را دستور خدا و رسول ينگار ن فلسفهيا

 .خواهد بود
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 ليکوتاه کردن سب

ل حکم کوتاه کردن آن وارد شده يرد سباما در موم يان نموديش را بيدر گذشته حکم ر

ز وارد ين دستور به کندن و قطع کردن آن نيهمچن. دين رساله ذکر گرديا 0ه اولکاست چنان

 .شده است

از  يت را نسائين روايآمده و هم« حلق»ث لفظ يدر حد :گفته است 1يالبار حافظ در فتح

اران ابن ين باب آورده است و تمام يبا سند در ا 1هينيان بن عيد از سفيزيمحمدبن عبداهلل بن 

همانگونه  3يشان زهريخ ايات از شيه رواين بقياند و همچن ت نمودهيروا« قص»نه به لفظ ييع

سپس آماده است، « ر الشاربيتقص»ره با لفظ ياز ابوهر يق مقبرياز طر يآمده است و در نسائ

ن الفاظ يهمه ا :ده و گفته استرا ذکر نمو «انهکوأ»ت يو روا« حفواأ»ت يو روا« جزوا»ت يروا

 .باشد يبر آن داللت دارند که مطلوب مبالغه در ازاله آن م

 -رضي اهلل عنهما-ابن عمر حضرت  :خود آورده است که 7حيدر صح يو امام بخار

 .گشت يپوست ظاهر م يديکرد که سف يکوتاه مها را چنان  ليسب
                                                           

 .است که تخريج آن در قبل گذشت« ةعشر من الفطر»: اند حديثي که مسلم و غيره آن را روايت نموده -0

 (.باب قص الشارب)در کتاب اللباس  01/313الباري  فتح -1

باشد،  االسالم، کوفي ثم مکي مي ن بن عيينه بن ابي عمران، امام کبير، حافظ دوران خويش، شيخسفيا -1

 093هجري زاده شد و به سال  012سال زيست در سال  90حديث را فرا گرفت و بزرگان را دريافت و 

 (.3/373سير اعالم النبالء . )وفات يافت

هلل بن شهاب قرشي زهري مدني است از ابن عمر و انس بن او ابوبکر محمدبن مسلم بن عبيداهلل بن عبدا -3

وفات  013هجري متولد شد و به سال  71مالک و سعيدبن مسيب و غيره حديث فراگرفت در سال 

 (.0/013الحفاظ  ةتذکر. )يافت

پس از آن . تعليقا آورده است( باب قص الشارب)در کتاب اللباس  2/117بخاري آن را در ترجمة الباب  -7

از پدرش متصالً  ةسلماين روايت را ابوبکر اثرم از طريق عمربن : آورده است 01/301ن حجر در فتح اب

کرد که هيچ چيزي از  ها را چنان کوتاه مي ابن عمر را مشاهده نمودم که سبيل: بيان نموده است که فرمود

مشاهده کردم که باال و  ابن عمر را»: گذاشت و طبري از طريق عبداهلل بن عثمان آورده است که آن نمي
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رافع  يق عبداهلل بن ابياز طر 1يهقيب و يطبر :فرموده است 0يالبار حافظ ابن حجر در فتح

ج، يبن خد ، جابربن عبداهلل، بن عمر، رافع يد خدريمن ابوسع :ت کرده است که فرموديروا

کم  يا ها را به گونه لي، سلمه بن اکوع، و ابورافع را مشاهده نمودم که سبيد انصاريابا اس

ها را  ليسب :آمده است يهقيت بياست و در روا ين لفظ طبرياند ا دهيا تراشيکردند که گو يم

ت کرده يق عروه، سالم، قاسم و ابوسلمه رواياز طر يکردند، و طبر يهمراه کنار لب کوتاه م

شان يدند و در اول باب اثر ابن عمر گذشت که ايتراش يشان را ميها ليشان سبياست که ا

ن يات ايرواگشت و همه  يپوست آن ظاهر م يديکرد که سف يها را چنان کوتاه م ليسب

د و يرو ياست که بر لب باال م ييکنند که مراد از آن کندن همه موها يت مياحتمال را تقو

لب باال هستند  يباشد که متصل با سرخ يين احتمال را هم دارد که مراد از آن کندن موهايا

ر باشد و باز د يت آن مخالفت مجوس ميکه در مشروع ينظر بدان معن. ه را شامل نگردديو بق

م حاصل يکه ما ذکر کرد يبماند، و همه در صورت يد و غذا باقيايق نيقلب خورنده تشو

ن حافظ پس از چند سطر يافتند، و همچنيث متفرق محمل يله احاديوس نيگردد و بد يم

استخراج نموده و  يفيظر يل معنايسب يکم کردن موها يبرا 1يعربالابن  :فرموده است

چسبد و در هنگام نظافت، شستن و پاک  يبه موها م يچسبندگبنابر  ينيآب ب :فرموده است

 ييايبو يعنيباشرافت انسان  يها از حواس يکي يکيکردن آن سخت است آن هم در نزد
                                                                                                                                                      

کنند که  گرفت و اين روايت تأويل کساني را که در مورد اين عمر چنين تأويل مي ها را مي پايين سبيل

 (.الباري فتح. )کند مراد از آن تنها ازاله موهايي است که بر کناره لب هستند رد مي

 .01/312الباري  فتح -0

هقي شافعي است، ايشان محدث و فقيه است، براي فراگيري او احمد بن علي بن عبداهلل بن موسي بي -1

الجامع المصنف في شعب »و « ىالسنن الکبر»حديث سفرها نمود و در آن بسيار تأليف نمود، مثل 

 (.0/113المؤلفين  معجم)وفات يافت  373هجري زاده شد و در سال  133و غيره، در سال « االيمان

ايشان قاضي و از حفاظ . ، اشبيلي، مالکي، ابوبکر بن العربي استاو محمد عبداهلل بن محمد مسافري -1

الناسخ »و « القرآن احکام»و « عارضة االحوذي في شرح الترمذي»هايش  رفت از کتاب حديث به شمار مي

 .دار فاني را وداع گفت 731هجري زاده شد و به سال  333باشند در سال  مي« و المنسوخ
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. و منفعت آن به کمال برسد ييبايشد تا زده يل مشروع گردانيقرار دارد لذا کوتاه کردن سب

ست گرچه از يبه کندن آن ن يازيد و نگرد يل حاصل مين امر با کم کردن سبيا :ديحافظ گو

ن باب اختالف وجود دارد يدر ا :گفته است 1يدر شرح بخار ينيع .0نظر نظافت بهتر است

دن آن بهتر يل از تراشينه برآنند که کوتاه کردن سبياز اهل مد يگروه :گفته است يطحاو

جعفربن  7رين زبب عروه 3بيدبن مسيسالم، سع 1ن گروهيمراد از ا :(ديگو يم ينيع) .است

باشند که  يم 3و ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث 2داهلل بن عبداهلل بن عتبهي، عب3ريزب

                                                           

 .ينجا به پايان رسيدگفتار حافظ ابن حجر تا ا -0

 (.باب قص الشارب)در کتاب اللباس  11/33القاري شرح صحيح البخاري  ةعمد -1

باشد، ايشان فقيه و حجت است و در ميان علم و عمل و زهد و  سالم بن عبداهلل بن عمربن خطاب مي -1

. ا وداع گفتهجري دار فاني ر 013شرف جمع نمود، از پدرش و عائشه و غيره سماع نمود و در سال 

 (.39-01/33الحفاظ ذهبي  ةتذکر)

سعيدبن مسيب بن حزن بن ابي وهب ابن عمرو است، ايشان امام و پيشوا و عالم اهل مدينه و  -3

 (.3/102سير اعالم النبالء . )هجري وفات يافت 33سيدتابعين در دوران خود بود در سال 

باشد ايشان عالم به سيرت، حافظ  بعي و عالم مدينه ميبن زبير بن عوام، ابوعبداهلل قريشي اسدي تا ةعرو -7

 ةتذکر. )وفات يافت 93هستند در خالفت عثمان متولد و در سال ( ثبت)و انسان بسيار مضبوطي 

 (.01/31الحفاظ 

باشد، فرزندان او  ترين فرزندان زبير مي باشد و از کوچک جعفربن زبير بن عوام، قريشي اسدي مي -3

 (.1/91تهذيب التهذيب . )گفتاري بود اند او شاعر خوش ه از ايشان روايت کردهشعيب، محمد و غير

باشد از عائشه،  دست و يکي از فقهاي هفتگانه مي بن عبداهلل بن عتبة بن مسعود، فقيه چيره عبيداهلل -2

. هجري دار فاني را وداع گفت 93اخذ علم نمود و به سال  -رضي اهلل عنهم-ابوهريره و ابن عباس 

 (.39-0/33الحفاظ  ةتذکر)

ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام قريشي مخزومي مدني است، ايشان فقيه و يکي از فقهاي  -3

هجري در  93باشد به سال  باشد و تابعي نيز است، ايشان ثقه، حجت، امام و کثيرالرواية مي هفتگانه مي

 (.0/31الحفاظ  ةتذکر. )مدينه وفات يافت
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دبن يند و حميها را برگرفتن کامل از آن برگز لياند، مستحب آنست که کم کردن سب فرموده

اند و  ن قول رفتهيبر هم 3رباح ي، و عطاء بن اب1نيري، محمدبن س1ي، حسن بصر0هالل

دن ياز سلف بر منع حلق و تراش يرايبس :اض گفته استيع .ن استيز هميمالک نمذهب 

داد  يپنداشت و دستور م ين است و حلق را مثله ميز همياند و مذهب مالک ن داده يل رأيسب

پنداشت و مستحب آنست  يش را ناپسند مين گرفتن از بااليتا فاعل آن ادب داده شود و هم

 :(ديگو يم ينيع) .باشد ين عمل بهتر از کوتاه کردن ميتراشد و اها را بطور کامل ب ليکه سب

، 7باشند و مکحول يجمهور سلف منجمله اهل کوفه م يگران در قول طحاويمراد از د

 -ياهلل تعال رحمهم-وسف و محمد يفه، ابويو ابوحن 0ابن عمر يمول ، نافع3محمدبن عجالن

                                                           

عدوي و عبداهلل بن صامت و غيره اخذ  ةل عدوي، بصري، ابونصر است، از انس، ابوقتادحميدبن هال -0

 (.1/70تهذيب التهذيب، . )شد تر از ايشان يافته نمي در بصره عالم: علم کرد، و ثقه بود گفته شده است

. فقهاء بودحسن بصري بن ياسر، ابوسعيد، تابعي جليل و حبر امت در زمان خود بود و يکي از علماء،  -1

 (.1/113االعالم . )وفات يافت 001هجري متولد و در سال  10در سال 

اي در تعبير  محمدبن سيرين ابوبکر، غالم انس بن مالک است ايشان فقيه و امام متبحري در علم و عالمه -1

 (.0/23الحفاظ  ةتذکر. )هجري وفات يافت 001خواب بود و در پرهيزگاري سرآمد بود به سال 

طاءبن ابي رباح، ابومحمد قريشي راهنماي برجسته و مفتي و محدث اهل مکه بود در خالفت عثمان ـ ع -3

 003و بنابر قولي خالفت حضرت عمر ـ ديده به جهان گشود، از عائشه و غيره سماع نمود، در سال 

 (.الحفاظ ةتذکر. )هجري وفات نمود

ظ و عالم اهل مدينه بود اصل او از کابل افغانستان مکحول، ابوعبداهلل بن ابي مسلم هذلي، فقيه و حاف -7

 ةتذکر. )هجري دار فاني را وداع گفت 001باشد، از انس بن مالک و غيره روايت کرد، به سال  مي

 (.013-0/012الحفاظ 

و غيره روايت کرد و مفتي، فقيه  ةممحمد بن عجالن ابوعبداهلل مدني، مقتدا بود، از انس و پدرش و عکر -3

 (033-0/037الحفاظ  ةتذکر. )هجري وفات نمود 032م عاملي بود، در سال و عال
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باشد، و از  يتحب و بهتر از کوتاه کردن آن مل مسيقطع کردن سب :اند فرمودهها  اين را کهيز

د و يج، سلمه بن اکوع، جابربن عبداهلل ابواسيبن خد ، رافعيد خدريعمل ابن عمر و ابوسع

ا سند خود تا آنان ب 1بهيش ين افراد را ابن ابيت شده است، همه اين روايعبداهلل بن عمرو چن

 .1ذکر نموده است

ان يب 7«المهذب شرح»و در  3ح مسلميدر شرح صح يمذهب شوافع آن است که امام نوو

احفاء که در » يها را چنان کوتاه کند که اطراف لب ظاهر شوند و معنا ليداشته است که سب

 يين بردن موهاياند از ب ح دادهيکه کوتاه کردن را ترج يدر نزد کسان« ث آمده استيحد

 3«ريالشرح الکب»باره همانست که در ن يها باشند و مذهب حنابله در ا باشد که فراتر از لب يم

باشد و اگر دراز  يل مستحب است چون از فطرت ميده است که کوتاه کردن سبيذکر گرد

 .گردد يبا ميباشد ناز

                                                                                                                                                      

نافع، ابوعبداهلل عدوي مدني، از آقاي خويش ابن عمر و از عائشه و غيره حديث بيان کرد، بخاري و  -0

. هجري وفات يافت 002باشد در سال  ترين سندها مالک از نافع از ابن عمر مي صحيح: اند غيره گفته

 (.011-0/99لحفاظ ا ةتذکر)

باشد، ايشان محدث، حافظ، فقيه و مفسر  او عبداهلل بن محمدبن ابراهيم بن عثمان کوفي عبسي ابوبکر مي -1

 079در سال . باشند مي« اإليمان»و « المصنف في األحاديث واآلثار والمسند»: از تأليفات ايشان. هستند

 (.3/002االعالم زرکلي . )وداع گفت دار فاني را 117هجري ديده به جهان گشود و به سال 

 .کالم عيني به پايان رسيد -1

 (.ةباب خصال الفطر) ةکتاب الطهار 1/071 -3

 (.ةمسائل من خصال الفطر) ةدر کتاب الطهار 0/132المجموع شرح المهذب  -7

 ةسناک وباب السو) ةدر کتاب الطهار 0/071( الدين شمس) ةمالشرح الکبير علي متن المقنع البن قدا -3

 (.الوضوء
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شان را يدر مورد امام احمدبن حنبل فرمود که ا 1اثرم :گفته است 1«يالهد»در  0ميابن ق

شان در مورد يکه از ا يکرد و هنگام يار کوتاه ميش را بسيخو يها ليمشاهده نمود که سب

- طور کامل قطع شوند چنانکه رسول اکرم د بهيبا :دم که فرموديشن .ده شديل پرسيسنت سب

  :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم

 «حفوا الشواربأ»
 .«ديها را کامالً قطع کن ليسب»

فرمود اگر کنند،  ا کوتاهيل ها را قطع کنند يا سبيآ :به امام احمد گفته شد :ديگو يحنبل م

مةابومحمد بن قدا .ندارد يندارد و اگر کوتاه کنند باز هم اشکال يقطع کنند هم اشکال
در  3

                                                           

باشد، پدر ايشان قيم مدرسه  الدين مي بکر ايوب بن سعد زرعي دمشقي ابوعبداهلل شمس او محمدبن ابي -0

ابن تيمية زانوي  اماملقب يافته بود، يکي از علماء بزرگ بود در نزد  ةيجوزيه بود لذا ايشان به قيم الجوز

مدارج »و « اعالم الموقعين»: شد تصانيف ايشان اي که از اقوال ايشان خارج نمي تلمذ زد به گونه

به عالم باقي  270هجري متولد شد و به سال  990باشد در سال  و غيره مي« زادالمعاد»و « السالکين

 (.3/73االعالم زرکلي . )شتافت

 .0/031باشد،  مي« زادالمعاد في هدي خيرالعباد»مراد کتاب  -1

باشد، از امام احمد و غيره اخذ علم  کر بن االثرم از حفاظ حديث مياثرم، احمدبن محمد هاني طائي ابوب -1

هجري  130باشد به سال  از ايشان مي« ناسخ الحديث و منسوخه»و « علل الحديث»هاي  نمود، کتاب

 (.0/017االعالم . )ديده از جهان فرو بست

. باشد فقيهي از اکابر حنابله مي الدين، او عبداهلل بن محمدبن قدامة مقدسي دمشقي حنبلي ابومحمد، موفق -3

هجري زاده  730در سال « المغني»در اصول فقه و « الناظر ةضرو»: ايشان داراي تصانيفي هستند منجمله

 (.3/32االعالم )وفات نمود  311شد و به سال 
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وجز أدر  1ديرا کوتاه نماها  آن ايها را قطع کند  ليار دارد که کامالً سبياخت :گفته است 0يمغن

 . ن آمده استيز چنين 1المسالک

که بر  يا به گونهرد يره لبها را بگيد از دايزال آنست که يگرفتن سب :گفته است 3يقرطب

احفاء و » :ن گفته استيها نباشد همچن جاد نکند و محل اجتماع چرکيش ايخورنده تشو

 .گرفتن است« قص»ل همان يدر مورد سب «جز

اند به  ح دادهيل را ترجين کوتاه کردن سبياز مجتهد يا ن نقول ثابت گشت که عدهيبا ا

از  يا از مثله و عده يو نه( توجه به لفظ قص با)ها ظاهر شود  لب يکه سرخ يا گونه

اند و هرگز  ار نمودهيل اختيمبالغه را در گرفتن سب« احفاء و انهاک»ن با توجه به لفظ يمجتهد

ل در نزد همه يمباح قرار نداده است؛ لذا بلند گذاشتن سب يها را احد ليبلند گذاشتن سب

 :فرموده است -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول چه آن. باشد يمسلمانان ممنوع م

يوالرتمذ يمحد والنسائأخرجه أ» .«س انايأخذ ان شاربه فليان لم »
7
- د بن ارقميعن ز 

 .«حيصحث حسن يحد :يوقال الرتمذ -ريض اهلل عنه
                                                           

 .0/017المغني  -0

 .پايان نقل از زادالمعاد -1

بحث طويلي در مورد کوتاه کردن سبيل در اين  03/11أوجز المسالک إلي مؤطا اإلمام مالک از مؤلف  -1

 .کتاب مذکور است

احمدبن : و قرطبي( ةباب خصال الفطر) ةدر کتاب الطهار 701المفهم لما أشکل من تلخيص کتاب مسلم  -3

باشد از رجال حديث و استاد قرطبي صاحب  عمربن ابراهيم ابوالعباس، انصاري، قرطبي، فقيه مالکي مي

االعالم . )دار فاني را وداع گفت 373متولد و به سال  723باشد در سال  مي( حکام القرآنأل  الجامع)

 (.033زرکلي، 

و نسائي در  1230شماره ( باب ما جاء في قص الشارب)در ابواب اآلداب  3/320ترمذي در سنن خود  -7

و ابن  3/133ود و احمد در مسند خ 03شماره ( باب قص الشارب)در کتاب الطهارت  0/33سنن کبري 

واألخذ من  ةللحيباب ما يؤمر به الرجل من إعفاء ا)در کتاب االدب  3/122ابي شيبة در مصنف خود 

 (.7737الشارب شماره 
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 .ستيرد از ما نيش نگيها لياز سب يهر کس يعني

 يدياک يد و نهيد شديوع« ستيما ن از»که  -صلى اهلل عليه وسلم- امبرين گفتار پيو ا

 .شان را بزرگ بگذارند يها ليکه سب يکسان ياست برا

آمده است  0ن رسالهيث در آغاز ايل داخل است در فطرت چنانچه حديو کوتاه کردن سب

صىل اهلل عليه  اکن انليب» :ت شده است که فرمودهيروا -رضي اهلل عنهما-بن عباس و از ا
 .(و حسنه 1يخرجه الترمذأ) .«فعلهيم يبراهإل الرمحن ياکن خلشاربه و أخذ انيو أقص ي -وسلم

م پس يا است که دستور به اتباع آن داده شده -عليه السالم- مين امر از ملت ابراهيپس ا

کنند که  ينکه کوتاه کنند چنان بلند ميها را بدون ا ليران سبياز جوانان و پ يا آنچه که عده

 -والسالم ةهم الصاليعل-اء ياز سنت انب. باشد يز ميناپسند و ناجا يمرپوشاند ا يشان را ميلبها

باشد، خداوند ما را از  يرون است؛ بلکه کردار مجوس و کفار ميز بيو از روش اسالم ن

 (نيآم. )مشابهت آنان محفوظ دارد

                                                           

 .اند روايت کرده 11صفحه  -0

: و گفته است 1231شماره ( باب ما جاء في قص الشارب)االدب  در ابواب 3/320ترمذي در سنن خود  -1

اهلل صىل اهلل عليه  اکن رسول»: با لفظ 0/110و احمد در مسند خود « غريب استاين حديث حسن، »
در  3/129و ابن ابي شيبة در مصنف خود  .«وسلم يقص شاربه واکن أبوکم إبراهيم ان قبله يقص الشارب

قص اهلل صىل اهلل عليه وسلم ي اکن رسول»: به لفظ( ةللحيباب ما يؤمر به الرجل من إعفاء ا)کتاب االدب 
اهلل صىل اهلل عليه  اکن رسول»: به لفظ 3/111و طحاوي در شرح معاني اآلثار  .«ان شاربه أو ان شاربيه

 .«وسلم جبز شاربه واکن إبراهيم جيز شاربه





 

 
 

 :بخش دوم

 تراشان پاسخ به شبهات ریش

بدان جهت  - عليه وسلمصلى اهلل- حضرت رسول اکرم :نديگو ياز مردم م يبرخ -0

ش يها ر شان عربيگذاشت و قومش را هم بدان دستور داد که قوم ا يش بلند مير

نموده با آنان  يرويز از همان رسم پين -صلى اهلل عليه وسلم- امبريگذاشتند پس پ يم

- امبرياگر پ :نديگو ين هم بسنده نکرده، مياز غافالن بد يا مخالفت ننمود، و عده

 . ديتراش يش خود را ميبود، البته که ر ين دوران ميدر ا -ليه وسلمصلى اهلل ع

به  -صلى اهلل عليه وسلم- امبر اکرميرا که پياست ز يا ن گفتار جاهالنهياذباهلل ايالع

شان از يشان و امت ايا يکند که خداوند متعال آن را برا يم يعمل و امر و نه ييزهايچ

 ن خداونديت داده است و همچنيده و بدان رضايزرت و صورت برگيکردارها و اخالق و س

 يرويرا پ -عليه السالم- ميکسو ملت ابراهيبه طور  شان دستور داده است کهيبه ا -عزوجل-

ها از  عرب يعنيل ياسماع يکه در بن يپس صفات. ز بدان امر کرده استيد و مسلمانان را نينما

آن را  -صلى اهلل عليه وسلم- امبريدند، پمانده بو يباق -عليه السالم- ميملت پدرشان ابراه

بود، نه  -عليه السالم- ليم خليها از ملت ابراه چه آن خصلت. نمود يده بدان عمل ميبرگز

صلى اهلل عليه - امبر اکرميپمگر نه آنکه . نمود يم يرويشان از جامعه آنروز پيبدان جهت که ا

ش و يخو يد و آن را برايکش عرب خط بطالن يها از عادات و خصلت ياريبر بس -وسلم

رواج داشت؛ مثل  ياز عادات جاهل يارينکه در آن دوران بسيد؛ با ايش نپسنديان خويامت

 يانيو وصل نمودن موها و قتل نمودن فرزندان و زنده به گور کردن دختران و عر يخالکوب

شان يا :تندگف يراد گرفته ميشان اين بر اياز مشرک يکه برخ ييحاجت تا جا يدر هنگام قضا

ر در يم و تأخيها و تقد و چون ربا در داد و ستد و تجارت( هيبالتشب)کنند  يمثل زن ادرار م

ان و يعر ت پدر بر فرزندش و بالعکس و طواف نمودن به صورت لخت ويها و چون جنا ماه
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ش يو گره در ر 1و منابذه 0ع مالمسهيانا و بيعر يرو ادهيبازگشت از مزدلفه در دوران حج و پ

م، پس اگر ياند که از خوف اطاله کالم بسنده کرد اريبس ييها ن مثاليو امثال آن، و چن

ن امور را، يناً ايقيکرد،  يم يروياز جامعه آن روز پ -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول

 .گشود يها باب مخالفت را نم ش با عربيخو يکرد و در زندگان يباطل اعالم نم

ن يش باتوجه به مخالفت با مجوس مشرکيبلند گذاشتن رند، يگو يگر ميد يا عده -1

گذارند پس بر ما الزم  يش ميهود ريم که ينيب يشد و امروزه م يواجب شمرده م يامر

و  ين گفتار بر نادانيد ايم بدون تردييشان مخالفت نمايش با ايدن رياست که با تراش

دو در  ش هرير دنيدارد؛ چون گذاشتن و تراش ينده آن داللت واضحيگو يکودن

را  يشان همان امريموجود بودند پس ا -صلى اهلل عليه وسلم- دوران آن حضرت

ش يکه بلند گذاشتن ر)تر بود  موافق -عليه السالم- ميد که با ملت ابراهيبرگز

مردود ( شيدن ريتراش)و بدان دستور فرمود و آنرا که برخالف ملت بود ( باشد يم

ن يپس بر همان منوال در ا. مودبر آن انکار ن يتعددم يها با الفاظ و روشدانسته، 

تراشند و ما  يگر ميد يا شان را بلند گذاشته، عده يها شياقوام ر يز برخيدوران ن

ش هر دو گروه علم مخالفت برپا يکنندگان ر م تا با تراشندگان و کوتاهيبدان مامور

اگر قاعده چنان م و يش بزرگ دارند مخالفت ورزيکه ر ينکه با کسانيم نه ايکن

د ختنه را هم ترک يم، بايز کنيدهند، پره يهود انجام ميکه  يبود که ما از اعمال يم

ش از اتباع يد که گفتار تراشندگان ريپس ظاهر گرد. کنند يهود ختنه ميرا که يم؛ زيکن

چگونه يه -عزوجل- ن خداونديرد و با ديگ يو هوس سرچشمه م يهو يرويو پ

 .ندارند يونديپ

                                                           

از )کنند و چون مشتري بر آن دست گذاشت معامله الزم شود  آنست که دو نفر کااليي را رايزني مي -0

 (.معامالت دوران جاهليت است

کند،  اندازد و هيچکدام به آن نگاه نمي اش را براي ديگري مي آنکه مثالً هر يکي از دو طرف پارچه -1

 (.712قواعد الفقه، . )اند آنست که به مجرد انداختن پارچه بيع الزم شود اي گفته عده
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ش را يبند و ريفر يش خود ميداران، مردم را با ر شيهمان ر :نديگو ياز مردم م يا عده -1

له ياند تا عموم مردم را بوس ا قرار دادهيارزش دن يب يل کااليتحص يبرا يا عهيدام و ذر

نفاق  ين نوعيهستند و ا يک و صالحين يها بند و گمان کنند که آنان انسانيآن بفر

 .رده استک ياست که اسالم از آن نه

 يان آنان کسانيست، پس اگر در ميداران ن شيب منحصر به ريله و فريح :مییگو يما م

مان  يها شيست که ريز نيما جا يدهند برا يب مردم قرار ميعه فريش بلند را ذريهستند که ر

- از مردم سنت و دستور رسول اکرم يا موجود در عده يها يبد يم و بنابر برخيرا بتراش

صلى اهلل - م بلکه بر ما الزم است که دستور رسول اکرمييرا ترک گو -عليه وسلمصلى اهلل 

 يبيله و فرين حيکه چن ياصالح حال خود و حال کسان يم و براييرا اجرا نما -عليه وسلم

ها  آن م و بهيکنندگان را به خاک بمال ن کردار پوزه اعتراضيم و با ايام کنيبرند، ق يبه کار م

م به يش بلند داريد چون بحمداهلل ما هم ريثابت کن يرنگيله و نيما ح يبراد ييايم بييبگو

صلى اهلل عليه - يو اتباع سنت حضرت محمد مصطف -عزوجل- خداوند يخاطر طلب رضا

ز اصالح گرداند و ما و يم که ما را اصالح نموده حاالت ما را نيخواه يو از خداوند م -وسلم

دن يتراشن از يرنگ و همچنيله و نيب، حيگناهان چون فر را از ابتالء همهتمام مسلمانان 

عه يش هرگز مشکل را حل ننموده و ذريدن ريمحفوظ نگهدارد باز هم تراشره يش و غير

ب و نفاق، يرنگ و فريمثل ن ين گناهان بزرگيژه چنيه گناهان نخواهد بود، بوينجات از بق

آنچه بند بوده از همه يده شده است پابلکه بر مسلمانان الزم است که بر همه آنچه دستور دا

را که يد، زيرا حاصل نما -عزوجل- ت خداونديز کند تا رضايکرده شده است پره ينه

 .باشد يمقصود و مطلوب م يخداوند در هر حال يرضا

م تا عمر ما کمتر يتراش يش را بدان جهت ميند، ما ريگو يپژوهان م از دانش يا عده -3

اند عار  گذشته يکه از سن جوان يکسان يکمال برا ل علم ويمعلوم شود چون تحص

 .شود يمحسوب م
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 -عزوجل- از جانب خداوند يرا که عمر بخششيباشد، ز يم ين سخن وهم و باطليا

باشد  يم ين نعمت ناشکريدن ايشتر باشد باز هم نعمت است و پوشيباشد و هر قدر که ب يم

ست بلکه سبب مدح ين يمندان عارنزد خرد يل علم و کمال پس از دوران جوانيباز تحص

 يريص است و در حال پين شخص بر علم حريا :نديگو يرا که مردم ميباشد؛ ز يممردمان 

 .باشد يقدس سره م ياالمت تهانو مين سخن حکيکند، ا يهم آن را رها نم

م؛ يکن يد ميعلما و بزرگان تقل يا ش از عدهيدن ريما در تراش :نديگو يمردم م يبرخ -7

که بر سنت حضرت  ياست، کس يبين سخن عجيا. تراشند يش ميهم ر چون آنان

عت حجت قرار يتواند در شر يکند، چگونه م يعمل نم -صلى اهلل عليه وسلم- رسول

را  -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول يتراشد نافرمان يش را ميکه ر يرا کسيرد؛ زيگ

ت که يباشد و معص يهکه باشد هر جا باشد و از زمره هر گرو يهر کس. کند يم

ورزند و  يهر روز بر آن اصرار م يا رد، و عدهيگ يهمواره از مرتکب آن صورت م

ره يو اصرار بر گناه آن را کب( تراشند يش را مير يعني)کبار يهر دو روز  يا عده

ت کرده يروا -رضي اهلل عنهما-بن عباس از ا 0مانياال در شعب يهقيگردانند امام ب يم

ورزد،  يکه بنده بر آن اصرار م يهر گناه» «ةريه العبد کبيرص علنب ألک ذ»است که 

بن عباس از ا 1حاتم يو ابن اب 1ر، ابن المنذرين ابن جريو همچن. شود يم يره تلقيکب

اند  ره چنديد، گناهان کبيشان پرسياز ا ياند که مرد ت کردهيروا -رضي اهلل عنهما-

                                                           

 .2039، شماره 7/313االيمان  بيهقي در شعب -0

باشد و شيخ  باشد، ايشان فقيه، مجتهد و از حفاظ مي مي( ابوبکر)او محمدبن ابراهيم بن منذر نيشابوري  -1

هجري  131است در سال « االوسط في السنن»و « المبسوط في الفقه»: هاي ايشان حرم مکه بود، از کتاب

 (.7/193االعالم، . )در مکه چشم از جهان فرو بست 190ديده به جهان گشود و به سال 

باشد، از تأليفات  از بزرگان حفاظ حديث مي( ابومحمد)اتم تميمي رازي او عبدالرحمن بن محمد ابي ح -1

هجري متولد شد و به  131باشند، در سال  مي« علل الحديث»و « التفسير»و « الجرح والتعديل»: اييشان

 (.1/113االعالم، . )به عالم باقي شتافت 112سال 
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تراند، البته با استغفار  کيهفتصد نزدنسبت به هفت تا  :ا هفت هستند؟ فرموديآ

ره يبلکه کب. )ماند يره نميز با اصرار صغيره نينخواهد ماند و صغ يباق يا رهيکب

 (.گردد يمحسوب م

– مان از ابن عباسياال در شعب يهقيو ب 1ير، ابن المنذر، طبراني، ابن جر0ديعبدبن حم

از آن باز  -عزوجل- ه خداوندهر آنچه ک :ت کرده است که فرموديروا -رضي اهلل عنهما

 .باشد يره ميداشته است کب

 .«باشد يره ميخداوند کب يهر نافرمان» :ت کرده است که فرموديشان رواير از ايو ابن جر

 :ن آمده استيز چنين 3يشوکان 1ريالقد در فتح

صلى اهلل عليه - رسول يها از سنت يش سنتيبلند گذاشتن ر :نديگو يم يا عده -3

م چون در ترک سنت يش بلند بگذاريست که ريد، و بر ما الزم نباش يم -وسلم

 .ستين يگناه

                                                           

باشند در  دث، حافظ، جهانگرد و مفسر ميباشد، ايشان مح او عبدبن حميدبن نصر کسي، ابومحمد مي -0

. باشند مي« تفسير القرآن»و « المسند الکبير»هجري در دمشق وفات نمود، از آثار ايشان  139سال 

 (.7/33المؤلفين  معجم)

باشد، ايشان محدث و حافظ هستند و براي  مي( ابوالقاسم)بن احمدبن ايوب، لخمي، طبراني  سليمان -1

و « ةثالمعاجم الثال»بربست و از بسياري حديث سماع نمود از تصانيف ايشان طلب حديث رخت سفر 

معجم المؤلفين . )به ديار باقي شتافت 131هجري متولد شد و به سال  131باشند در سال  غيره مي

3/171.) 

او محمدبن علي بن محمدبن عبداهلل شوکاني است، ايشان محدث، فقيه، مجتهد، قاري، مورخ و مفسر  -1

هجري  0021و غيره هستند در سال « شرح منتفي االخبار»، «نيل االوطار»باشند، از تأليفات ايشان  مي

 (.و بعد آن 0/2تصدير نيل االوطار . )چشم از جهان فروبست 0171متولد شد و به سال 

در تفسير اين  «من علم التفسير ةيوالدرا ةيفتح القدير الجامع بين فني الروا»امام شوکاني اين آثار را در  -3

ََإِن﴿ :آيه ِ ي  نُكۡمَس  ِۡرَع  ف  ۡنُهَنُك  َع  ۡون  ُتۡنه  َا َم  ب ا ئِر  ۡت نُِبواَْك  رضي اهلل –از ابن عباس  .[39: النساء] ﴾اتُِكمََۡ َ َت 

َ.روايت کرده است -عنهما



 اشتن ریشوجوب گذ    76

 

آن را در  -صلى اهلل عليه وسلم- ن امر سنت است بدان معنا که رسول خدايا :ميگو يم

است که تارک آن گنهکار  يدين سنت زايکه ا يده است نه بدان معنين مشروع گردانيد

ش دستور داده است، و يبه بلند گذاشتن ر -ه وسلمصلى اهلل علي- شود، چون رسول اکرم ينم

صلى اهلل - که خود رسول اکرم يباشد در حال يوجوب م يچنانچه در قبل گذشت امر برا

ان از امت يو متقن صالحان ياران و اصحاب و همچنيش بلند گذاشته بودند و ير -عليه وسلم

مل سنت است بدان معنا که واجب ن عيم که ايرياً اگر بپذيکردند و ثان يرويشان پيز از اين

ترک  يبرا -صلى اهلل عليه وسلم- سنت حضرت رسول :د گفت کهيست در جواب باين

ش يم و آن را در ظاهر و باطن خويما تا به آن جامه عمل بپوشان يست بلکه سنت است براين

 .0مينيبرگز

                                                           

 در مقدمه خويش بر کتاب( رحمه اهلل)حضرت عالمه، محدث بزرگ، فقيه زبده، شيخ عبدالفتاح ابوغده  -0

اي از  در عصر حاضر عده»: نويسد از امام لکنوي، در اين مورد مي« سيد األبرار ةسناألخيار بإحياء  حتفة»

پيشگان که در تمسک به دين به تساهل شهرت دارند چنانند که اگر در مورد ترک بعضي  علما و فقه

ف فقهي سنت، معناي پس از تعري. باشد اين عمل سنت و جايزالترک مي: گويد ها گوشزد شود، مي سنت

گزيند و معناي مثبت آن را که همان اقتضاي عمل و پيروي  سلبي و منفي آن را که جواز ترک است برمي

کند، در حالي که براي مسلمان پايبند اين کردار، شايسته نيست، گذشتگان اولين چنان  است رها مي

دادند، بدون امتياز در ميان  نجام ميبود ـ ا بودند که هر مطلوب شرعي را ـ ولو استحباب و فضيلت مي

باشند و  هاي مشروعه دژي براي فرايض واجبه مي واجب و فرض و استحباب و سنت، زيرا که سنت

ها و انوار، و دليل محبت و اتباع سيرة حضرت  کننده براي افزايش نيکي باشند فراراه عمل اي مي دروازه

 .باشند در تمامي حاالت مي -صلى اهلل عليه وسلم-رسول 

ها و زيباترين صفات و برترين طاعات و  هاي نبوي و عمل بر آن از بزرگترين غنيمت حرص بر سنت

اي پيش آمد که يکي از  گاهي چنين واقعه. پس اي برادر مسلمان، بر آن عمل بنماي. باشد عبادات مي

اي را که  طبيب پاکستانيعلماء و برادران اساتيد ما به بيماري شديدي گرفتار شد، لذا براي معالجه او 

پس او را معالجه نمود تا اينکه تندرستي را بازيافته شفا . متدين و داراي ريش بود به منزل او فرا خواندند

اي به  طبيب پاکستاني با زبان عربي شکسته. يافت و ريش اين شيخ مثل اکثر اهل کشورش تراشيده بود

ت است ـ يعني بنا به رأي او تراشيدنش جايز اين سن: ريش کجاست اي شيخ؟ شيخ گفت: او فرمود
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را  -صلى اهلل عليه وسلم- محبت حضرت رسول يکه ادعا يو من در عجبم از کسان

و ظاهر . ننديگز يبرمشان را يپسندند بلکه صورت دشمنان ا يشان را نميدارند اما صورت ا

ب و دوست او باشد، دوست يحب ياست که محب صادق هر آنچه را که منسوب به سو

ز يش نيها وار و لباسيکه با منزل و د يحت. رت، لباس و ظاهرياعم از صورت، س. دارد يم

 :سروده است 0مورد شاعر نيکند و در هم يمحبت م

 هلهنناار أليحننب النند مننن عنناديو
 

 عشنننننقون منننننذاهبيام يوللننننننا  فننننن 
 

مردم در  يدارم ول يآن دوست م يرا به خاطر اهال ياريعادت من آن است که هر د

 .دارند يمحبت و عشق اغراض مختلف

 :گفته است 1يگريو د

 یلننننيار ليننننار ديالنننند یمننننر علننننأ
 

 اجلننننننننداراا قبننننننننل  ا اجلنننننننندار و أ 
 

 يار شنننغفن قلبنننيحنننب الننند ومنننا
 

 ارايولکننننن حننننب مننننن سننننکن النننند 
 

 . زنم يوار را بوسه ميوار و آن دين دياگذر کرده،  يليار ليمن بر د

 .ار سکونت کرده استين ديکه در ا يربوده، بلکه محبت کسه ار قلبم را نيمحبت د

. تراند ن محبوبشا يمان دارد، آن دو در نزد او از ماسوايکه به خدا و رسول او ا يپس کس

- خداوند. گرداند يسنت در همه موارد وادار و مجبور م يروين محبت صاحبش را به پيو ا

 :فرموده است -عزوجل

ََقُۡلَ﴿ َ إِنَُكنُتۡمَُُتِبُّون  َُُُيۡبِۡبُكُمََٱتَّبُِعوِنَف ََٱّلِلَّ َ[.01: آل عمران] ﴾ٱّلِلَّ
                                                                                                                                                      

 -صلى اهلل عليه وسلم-اين سيماي رسول . دانم اي شيخ، سنت و واجب را من نمي: است، طبيب فرمود

به يقين . نماييم چون الگو و اسوه ماست باشد و ما به خاطر اقتدا و مشابهت به ايشان بر آن عمل مي مي

 .تر بود تر و فقيه که اين طبيب از اين شيخ با بصيرت

 .31فراس، ص  ابوالفراس همداني اين را سروده است و ديوان ابي -0

ديوان مجنون ليلي مع الشرح لعدنان ذکي درويش، »: قيس بن ملوح مجنون بين عامر اين را سروده است -1

 .«012ص 
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 يمحض است و محبت يوادار نکند، ادعا يرويصاحبش را به پ يو اگر محبت و دوست

 :نه سروده استين زميدر هم 0و شاعر .شود يمحسوب نم

 ننننت ت هنننر حبنننهأو اإللنننه تعصننن
 

 عيالفعننننننال بنننننند يف يهننننننذا لعمننننننر 
 

 طعتننننهأل لوکننننان حبنننن  صننننادقا  
 

 عينننننننب مطينننننننن املحنننننننب ملنننننننن إ 
 

ن کردار تو ي، قسم به عمرم که ايينما يکرده اظهار محبت او را م يپروردگار را نافرمان

 .استب يعج

را که محب فرمانبردار محبوب يز يکرد يم يبود او را فرمانبردار ياگر محبت تو صادق م

 .باشد يخود م

نه بودم که يمن در حال راه رفتن در مد :ت شده است که فرموديروا يک صحابياز 

خودم را « تر و بهتر است کينزد يشلوارت را بلند کن که به تقو» :از پشت آواز داد يانسان

 يا :من گفتم. هستند -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اکرمشان يمتوجه شدم که ا. داندمبرگر

: فرمود. د داردياه و سفيس يها است که خط ين چادريا -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا

شان تا نصف ساق يدم که شلوار ايستم ديشان نگريمن به ا« ستم؟يتو ن يا من الگويآ»

1(الشمائل يف يخرجه الترمذأ. )باشد يم
.

ن اظهارنظر يچن« است يدار ن چادر خطيا»که  ين قول صحابيا يدر مورد معنا يا عده

 يا پاکيست که در مورد آن گمان کبر و غرور شود ين چادر کهنه و قابل توجه نياند که ا کرده

                                                           

 (.30امام شافعي، ص  ديوان( )رحمه اهلل)منجمله امام شافعي : اند ابن ابيات به افراد متعددي منسوب -0

اهلل صلى اهلل عليه وسلم از  إزار رسول ةصفباب ما جاء في )در  33، ص «ةيالشمائل المحمد»ترمذي در  -1

و  011شماره ... کرد  ام شنيدم که از عمويش چنين حديث بيان مي من از عمه: اشعث بن سليم که فرمود

و احمد در مسند خود  9331شماره ( ب موضع االزاربا) ةيندر کتاب الز 7/333« السنن الکبري»نسائي در 

از ابن معين،  0/177« تهذيب التهذيب»از اشعث از عمه خود و او از عموي خود، و ابن حجر در  7/133

 .باشد ابوحاتم، نسائي، ابوداود، بزار و ابن حبان نقل کرده است که اشعث ثقه مي
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 ن عذرها باز هميبا وجود ا :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- امبريپس پ. او لحاظ شود يو بهتر

 .يينما يرويبر تو الزم است که از من پ

. باشد ين ميالعالم در همه شؤون محبوب رب -صلى اهلل عليه وسلم- امبرياز پ يپس تأس

ل يقا يرواجب فرقيان واجب و غيست چون محب در بيموارد واجب ن يگرچه اتباع در بعض

ن امر را اهل يو ا. ديانم يم يرويکه با محبوب خود دارد او را پ يشود؛ بلکه بنابر محبت ينم

 .ما را هم از اهل محبت با خدا و رسول قرار دهد -عزوجل- دانند؛ خداوند يمحبت م

باطن  يه روح و پاکسازين، اصالح قلب، تزکياصل و اساس در د :نديگو يم يبرخ -2

ش يبه بلند گذاشتن ر يازيافت و باطن پاک شد نيکه قلب صفا  يپس وقت. باشد يم

 .لباس نخواهد بود يعد بودن با نويو مق

را که قلب يد زينما يگر را نقض ميد ياز آن بعض يباشد؛ بعض ين گفتارشان فاسد ميا

 يانجام اوامر خداوند يه شد، بناچار برايافت و اندرون پاک شد و روح تزکيصفا  يوقت

امتثال اوامر  يز براياو ن يابد حتماً جوارح او تابع اسالم خواهند شد و اعضاي يق ميتوف

درون و طهارت قلب با اصرار بر  ياو منقاد خواهند شد، و صفا يز از نواحيخداوند و پره

 .ره جمع نخواهد شديا کبيره باشد يت صغيمعص

ز يام و باطنم را ن من قلبم را اصالح کرده، روحم را پاک کرده :ديگو يکه م يپس کس

او دروغ . کند يز ميپره -لى اهلل عليه وسلمص- ام، باز هم از اوامر رسول اکرم ه نمودهيتصف

ت يجلب رضا يباز اگر برا. ره شده استيبر او چ يطان در همه شؤون زندگيش. ديگو يم

را که به اعضاء  ياوامر -صلى اهلل عليه وسلم- امبر اکرميبود، پ يم يه باطن کافيخداوند، تصف

کرد، و  ينم يرند نهيگ يصورت م که باربار يآورد و از منکرات يو جوارح متعلق هستند، نم

ار يمردان مشابهت اخترا که با  يا زنانيکنند  يار ميرا که با زنان تشابه اخت ين مردانيهمچن

 ...کرد و  يکنند، لعنت نم يم

باطله در روز  يها لهيده و حيفا يل بين داليا! برادر مسلمان يپس خودت انصاف کن ا

که نه  يدهد بر آنکه تو در روز يم يا قلبت گواهيآخواهند داشت؟ و  يتو سود يامت برايق
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 -عزوجل- کننده در نزد خداوند ن کلمات گمراهيبخشد نه فرزندان، با امثال ا يم يمال سود

 ؟ينجات کن يتوان يداند، م يکه ظاهر و آشکار را م

 شان موافق افتد، آن ن با خواهشاتياز امور د يب آنکه هواپرستان چنانند که اگر امريعج

و . زنديخ يارزش درصدد رد آن برم يار بيالت بسيع و تأويشن يها لهيرند وگرنه با حيپذ يرا م

اما انکار حق و باطل . است يت و استغفار و توبه راه سهليگناه کردن و سپس اقرار به معص

 .باشد يم يرا که عناد و فساد بزرگيز. باشد ين گناهان ميجلوه دادن آن از بزرگتر

َُِِفََإِنََّ﴿ َل  ن  َلِم نََك  ىَّٰ ِۡكر  ََّل  َّٰلِك  ََۥذ  ۡلَق 
 
ۡوَأ
 
ۡمعَ ق ۡلٌبَأ ََٱلسَّ ِهيد  َش  َ[.07: ق] ﴾٣٧و ُهو 

دن آن يست و انسان با تراشيش نيمان و اسالم منحصر در ريا :نديگو يگر ميد يگروه -3

 کنند؟ يم يرينه سختگين زميپس چرا علما در ا. گردد يکافر نم

باشد و اگر  ياز گناهان کبائر م يا رهيار و اصرار بر آن کبش و استمريدن ريتراش :مييگو يم

اند در  نيگردد چنانچه همه گناهان چن ينممان خارج يشخص به سبب آن از اسالم و ا

ت يمقبول يمان برايکن شما به خدا اگر اسالم و ايکه مرتکب آن، آن را حالل نداند، ل يصورت

 يبه اوامر و نواه يازياست، پس چه ن يفشان کايت نزد ايو محبوب -عزوجل- نزد خداوند

ر و ياعمال خ يب به سويث مملو از ترغيحد يها د کتابين نبايباشد، و همچن يگر ميد

 .ب از اعمال بد باشنديتره

 .شدند يبه عذاب قبر و عذاب جهنم وعده داده نم يمعاصاهل و 

غ يش تبليخو را دربارة -صلى اهلل عليه وسلم- باز هم علما فقط دستور رسول اکرم

البته . کنند يان ميمردم ب يرا شب و روز برا ياحکام و اوامر شرع يکنند؛ بلکه تمام ينم

را توجه ننموده، خواهشات  -صلى اهلل عليه وسلم- ش به دستور رسول اکرميتراشندگان ر

کنند و دستور حضرت  يد مين را اطاعت کرده از دشمنان تقلياطيند و شينما يم يرويپ

 .رنديگ يرا به باد استهزاء م -صلى اهلل عليه وسلم- نين و اآلخريداالوليس

  :ديگو يـ قدس سره ـ م يم االمت موالنا تهانويخ حکيالمشا خيش
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ده، آن را خوب بداند و گمان کند که بلند گذاشتن يش اصرار ورزيدن ريهر کس بر تراش

مان او سالم ين ندارد که اداران را استهزاء و مسخره کند، امکا شيش عار و ذلت است و رير

د، و بر ينماد يش را تجديخو 0مان و نکاحيبماند؛ بلکه بر او قطعاً الزم است که توبه کند و ا

ش و يخو يده، برايه و سلم ـ پسندياهلل عل يرا ـ صلاو الزم است که صورت رسول خود 

 .نديمسلمانان برگز يتمام

از احمقان سبب عار است، باز  يا عدهش نزد ياگر بلند گذاشتن ر :ن فرموده استيهمچن

و . ديهان ترک گويست که امور واجبه را به خاطر احمقان و سفيز نيمرد مسلمان جا يهم برا

را که کفار و يمان نخواهد بود؛ زيم، امکان برقرار ماندن ما بر اياگر ما از گفتار مردم متأثر شو

مان يد ايکردن دشمنان و کفار با يراض پس بخاطر. پندارند يمان را عار مين، اسالم و ايمشرک

 !!ن نخواهد شديم؟ هرگز چنياذباهلل ـ رها کنيو اسالم را هم ـ الع

نکه کفار را يـ ولو ا يم و در هر حالين اسالم چنگ زديمان آورده به ديکه ما ا يپس وقت

 يضن بر ما الزم است که به ظاهر اسالم هم رايهمچن. ميت داديبر آن رضاناپسند باشد ـ 

رغم  يعل. مييجو يتأسه و سلم ـ ياهلل عل يامبر رحمت است ـ صليامبرمان که پيبوده، به پ

را که همت يز. ننديگز يشتن برميخو ين را برايفاسقان که صورت و شکل کفار و مشرک

که  يباشد در حال يمحال م يو امرطان ياز جانب ش يسيدشمنان تلب يارضا يگماردن برا

 :ده استفرمو -عزوجل- خداوند

                                                           

که با عنايت شيخ « األخيار بإحياء سنة سيد األبرار ةحتف»امام ابوالحسنات محمد عبدالحي لکنوي در  -0

پس از بيان حکم سنت مؤکده و . 91-90ـ رحمهما اهلل تعالي ـ به چاپ رسيده است  ةعبدالفتاح ابوغد

ـ گرچه از : گويم من مي»: ترک آن فرموده است خالصه آن که ترک سنت بنابر استخفاف و استهزاء بدان 

اگر . و ترک نمودن آن عمدا نه بر سبيل استخفاف مکروه تحريمي استسنن زوائد باشد ـ کفر است 

همچنين . «برابر است که سنت رسول باشد يا سنت صحابه. مؤکده باشد موجب سرزنش و گناه است

در مورد انجام استهزاءکنندگان  013-017ص « بستان العارفين»در ( رحمه اهلل)بنگريد به آنچه امام نووي 

 .ده استها تحرير نمو سنت
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ل ن﴿ ََو  نك  َع  َّٰ ََٱِۡل ُهودَُت ۡرَض  َل  ىََّٰو  َّٰر  ىََٱنلَّص  َُهد  قُۡلَإِنَّ َِملَّت ُهۡمَو َت تَّبِع  َّٰ تَّ َِح  ََٱّلِلَّ ىََُّٰهو   ﴾ٱلُۡهد 
َ[.119: البقرة]

 يابد هنگامي يم يحسرت و افسوس فزون :م االمت فرموده استيحضرت حکن يهمچن

شان، مثال  پس مثال. ن گناه مبتال هستنديبه ا ينيعلوم دآموزان و طالب  م دانشينيب يکه م

 باشد چون يشتر ميگران بينان از جرم ديکند و جرم ا يها را حمل م است که کتاب ياالغ

نند که مخالف يگز يرا برم يدارند و باز هم کردار بد يکتاب و سنت آگاه يبر محتواها  اين

 .باشد يم -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل کتاب اهلل و سنت رسول

سوء و بدکردار که  يشدند که در مورد علما يم يسخت يدهايسان مستحق وع نيپس بد

ت يز سرايگران نيبه دها  اين وارد شده است و نحوست گناهکنند،  يشان عمل نم به عمل

. ورزند يشان استدالل ميکنند و از کردار ا يد ميتقلها  اين را که جاهالن و عوام ازيکند، ز يم

و ظاهر است که هر کس سبب . ستين منکر و عمل ناشايسبب هستند در اشاعة اها  اين پس

 .گردد يخودش برم يرد وبال گناه بسويقرار گ يگناه

ن گناه يبه اها  آن که طالب ينين مدارس ديسرپرستان و مسؤول ينظر من آنست که تمام

ه يمورد تنب ًاديا شدر ين افراديد چنيمبتال هستند، با يگريا گناهان ديش ـ و يدن ريـ تراش

ن يرهبر قرار دادن چن. نديد آنان را از مدرسه اخراج نمايقرار دهند و در صورت اصرار، با

م دادن نافرمان يو تعل»مانان مترادف است اسالم و مسل يبا هالکت و تباه يراسالميطالب غ

 .0«مييرا مسلح نما ينست که رهزنيو سرکش مثل ا

 .تراشم ينظافت مش را به خاطر يمان است و من رينظافت از ا :نديگو يم يا عده -9

گفته شده است و در آن استهزاء به دستور  ياست که بنابر نادان يا ن گفتار جاهالنهيا

و . ديش را بزرگ بگذارير :باشد که فرمود يم -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اکرم

                                                           

بر همين مبنا بسياري از مراکز شرعي و مدارس ديني در هند و پاکستان و همچنين در انگلستان به  -0

آموزان  دهند يا اينکه آن را کمتر از قبضه کوتاه کنند و اگر دانش آموزان اجازه تراشيدن ريش را نمي دانش

 .مخالفت ورزند از مدرسه اخراج خواهند شد
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. داشتند يبوهش پرپشت و انيشان ريز مسخره است چون ايشان نين به کردار ايهمچن

 .ن مردمان بودندين و طاهرتريتر ن، پاکيتر فينکه نظيهمراه با ا

ل يده، سپس دليش را تراشير. کرده است يروينده از دشمنان اسالم پين گويا

. کند يت ميش نظافت را رعايدن رين بهانه که با تراشيرا آورده است به ا يربط يب

کند گرچه سرش  ين کار را هرگز نميتراشد؟ ا يبه خاطر نظافت چرا سر را نم پس

د ينده تقلين گويرا که ا ييها باشد چون آنها ها و شپش مملو از چرک و کثافت

ده يستند؛ بلکه همان سر ژوليدن سر نيبه تراش يراضکا ـ ياروپا و آمر يعنيکند ـ  يم

شود و  يده ميشود و نه روغن مال يشود و نه شانه م يد که نه شسته مپسند يرا هم م

و . دشان سرگرداننديدر تقلها  اين سپس. آورند يشرفت و تمدن به حساب مين را پيا

م از حماقت، اتباع يبر يبخدا پناه م( د بادين تقليدو صد لعنت بر ا يا)اذ باهلل يالع

 .ده و دليد ي، ضاللت و کوريهو

 بحث آخر

 يم، برايدکه ذکر نمو يا يت شدند و اقوال فقهيکه روا يفيث شريد احاديبدون ترد

. باشند يو بسنده م يح، کافيو خواهان معرفت صح ينيقت ديمنصف و جستجوگر حق

ن خداوند و شرع او يش از دين که بزرگ گذاشتن ريح دارند بر ايح تصريث صحياحاد

، فسق، غفلت و ير آن نادانيده است و عمل بر غيمخلوقات مشروع گردان يباشد که برا يم

و اگر . باشد يم -صلى اهلل عليه وسلم- يحضرت محمد مصطفدالخلق يرة سياز سانحراف 

و بت، وقار، يو کمال آن و ه يانگدمر ييباي، مشاهده خواهد کرد که زق بنگرديعم يکس

ده ينت بخشيش زيرا که خداوند مردان را با ريز. باشد يش ميمروت در بزرگ گذاشتن ر

طان ين عمل اطاعت شيو ا. شدبا يو مروت م يو ترک مردانگ يدن آن بدچهرگياست و تراش

نمودن  ينش خداوند و متهم کردن خداوند در حکمتش و تلقير آفرييبر تغ يدر دستور آن مبن

 يهودگيم که منزه از بيم و حکيباشد و پاک است خداوند عل يم يهودگيخداوند به ب يکارها

 .است يو باز
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ان زن و مرد مشترک يم گر دريد يباشد چون موها يش مين رين مرد و زن همياز بيو امت

 ... .ربغل و يسر، ز يمثل مو. هستند

 يها رنظر داشته باشد و با جلوهيبر مؤمن الزم است که همواره آخرت را ز :خالصه آنکه

 يبه سو يار کوتاه است و هر کسيبسا يب نخورد چون عمر دنيبنده، فريفر ياين دنيا

ستادن است و از هر يز جبار ايگاه عزدر حرکت است و آنجا در بار( آخرت يسرا)دارالقرار 

 .کند محاسبه خواهد شد يآنچه انسان م

د،و يبعد از مرگ عمل نما ياست که نفسش را محاسبه نموده، برا يهمانا زرنگ کس»

 .0«دارد يينموده و بر خداوند هم آرزوها يرويرا پ ياست که خواهشات نفسان يعاجز کس

همه امور، خداوند را مدنظر قرار دهد که همه سته است که در يشا يهر مسلمان يپس برا

و هالکت  يابي، غنا و فقر، کاميو خراب يرا که عزت و ذلت، آبادانيز. ز در دست اوستيچ

 .همه در دست خداوند متعال هستند

  :فرموده است -صلى اهلل عليه وسلم- همانا صادق مصدوق

لکه انلاس بسخط اهلل و ريضان اتلمس بسخط انلاس کفاه اهلل مؤنة انلاس وان اتلمس »
 .1(يرواه الترمذ) «انلاس یلاهلل إ

                                                           

( والرقائق والورع ةمالقيا ةصفابواب )در  3/139رفوع هستند، ترمذي آن را در سنن اين الفاظ حديث م -0

و ابن ماجه در « اين حديث حسن است»: آورده و گفته -رضي اهلل عنه-از شداد بن اوس  1379شماره 

و احمد در مسند خود  3191شماره ( باب ذکر الموت واالستعداد له)در کتاب الزهد  1/0311سنن خود 

 .3131و  0/72و حاکم در مستدرک  3/013

و ابن حبان در صحيح خود به ترتيب  1303در ابواب الزهد شماره  103-3/101: ترمذي در سنن خود -1

باب ذکر رضاء اهلل جل وعال عمن التمس رضاه بسخط )در کتاب البر واالحسان  0/701ابن بلبان )

از  099شماره ( ةلنيباب االخالص و ا)در  33، ص «الزهد و الرقائق»و ابن مبارک در  123شماره ( الناس

 .حديث عايشه رضي اهلل عنها
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ت خداوند را جستجو کند، خداوند او را از يرضامردم،  يرغم ناراضگ يعل يهر کس

ت يرضا -عزوجل- خداوند يرغم ناراضگ يخواهد بود و هر کس عل يزحمت مردم کاف

 .مردم را جستجو کند خداوند او را به مردم واگذارد

باشد  يم -صلى اهلل عليه وسلم- اکرم در اتباع رسول -عزوجل- خداوند يرضاو همانا 

- م چنانچه خداونديت خداوند را بدست آوريشان رضايامکان ندارد که ما بدون اتباع ا

 :فرموده است -عزوجل

ََقُۡلَ﴿ َ إِنَُكنُتۡمَُُتِبُّون  َُُُيۡبِۡبُكُمََٱتَّبُِعوِنَف ََٱّلِلَّ َ[.01: آل عمران] ﴾ٱّلِلَّ
د ياست و وع -عزوجل- خداوند ينافرمان -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اکرم ينافرمانو 

 :فرموده است -عزوجل- وارد شده است چنانکه خداوند ين نافرمانيبر ا يديشد

رَِ﴿ ِينَ ف ۡلي ۡحذ  ََِٱَّلَّ ۡمرِه
 
ۡنَأ َع  ِِلٌمََۦ َُُي الُِفون 

 
اٌبَأ ذ  ۡوَيُِصيب ُهۡمَع 

 
نَتُِصيب ُهۡمَفِۡتن ٌةَأ

 
: النور] ﴾٦٣أ

30.]َ
صلى اهلل عليه - امر رسول اکرم« عن امره»مراد از  :خود گفته است 0رير در تفسيابن کث

وه و رفتار، روش، سنت و يهمان ش -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل باشد و امر رسول يم -وسلم

. شدشان موازنه خواهند يپس کردارها و گفتارها با کردار و گفتار ا. باشد يشان ميعت ايشر

نده و فاعلش يشود و هر کدام با آن مخالف باشد بر گو يرفته ميهر کدام با آن موافق افتد پذ

 -صلى اهلل عليه وسلم- ره از رسول اکرميو غ 1نيحيدر صح. باشد يمردود است هر کس

  :ت شده است که فرموديروا

                                                           

0- 3/1717-1713. 

اليجوز ذلک : باب النجش و من قال)در کتاب البيوع  1/90. بخاري با همين لفظ تعليقاً آن را آورده است -1

 -رضي اهلل عنها-از عايشه مرفوعاً  «ان أحدث يف أمرنا هذا اا ليس انه فهو رد»البيع و آن را با لفظ 

 1/0131و مسلم ( باب إذا اصطلحوا علي جور فالصلح مردود)روايت کرده است در کتاب الصلح  1/130

 .0203شماره ( ورد محدثات األمور ةطلباب نقض األحکام البا)« ةقضياأل»در کتاب 



 اشتن ریشوجوب گذ    16

 

ما بر آن ور انجام دهد که دست يعمل يهر کس» .«مرنا فهو ردأه يس عليان عمل عماًل ل»

 . «ست، پس مردود استين

مخالفت  -صلى اهلل عليه وسلم- عت رسوليکه در ظاهر و باطن با شر يد کسيبا يعني

 .0د حذر کرده، بترسديورزد با

پس حمد و سپاس خداوند را . ق خداوند پادشاه عالّمين گفتار است به توفين آخريو ا

ات و بر آل و اصحاب پاک و بزرگوار او د مخلوقيبطور کامل و درود و سالم بر رسول او س

 .امتياند تا روز ق کرده يرويپ يکيکه آنان را به ن يو کسان

                                                           

 .انتهاي نقل از تفسير ابن کثير -0


