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 مقدمه

اعذ؛ ٌٚي دس ّ٘ٗ ي ِزا٘ت اعالِي ارفبق ٔظش داسٔذ وٗ خّغ ثيٓ ّٔبص ٘بي ظٙش ٚ ػقش، ٚ ِغشة ٚ ػؾبء خبيض 

ثيبْ رفقيٍي اعجبة ٚ ؽشٚطي وٗ ثبػث ِي ؽٛٔذ، ّٔبص ٘ب سا ثب ُ٘ خٛأذ، اخزالف داسٔذ. ثؼضي گفزٗ أذ دس ػشفٗ 

 ٚ ِضدٌفٗ خبيض اعذ، ٚ ثشخي ديگش ؽشط عفش سا اضبفٗ ّٔٛدٖ أذ.

ذ ثٗ ايٓ ثٙبٔٗ وٗ خّغ ِزبعفبٔٗ ػذٖ اي، پيشٚاْ ِىزت اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ سا ثٗ ِخبٌفذ ثب ديٓ ِزُٙ وشدٖ أ

ثيٓ دٚ ّٔبص سا ثذْٚ ػزس خبيض دأغزٗ أذ ، دس زبٌي وٗ داليً ؽشػي دٚ ِز٘ت، زىُ ثٗ خٛاص خّغ ِي دٕ٘ذ؛ اص ايٓ 

خٙذ ِب ادٌٗ ؽشػي ِغبٌٗ سا ثشسعي خٛا٘يُ وشد رب ِمذاس ّ٘بٕ٘گي آْ سا ثب افً ديٓ ِؾخـ وٕيُ، عپظ ٔظش 

 ٘يُ وشد.اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ سا ثشسعي خٛا

الف : اوقات نماز   

ِغبٌٗ ٚلذ ّٔبص ِٛسد ثسث فمٙب لشاس گشفزٗ اعذ. آٔٙب دس ايٕىٗ آيب ٚلذ، ؽشط فسذ ّٔبص اعذ يب ؽشط ٚخٛة، 

اخزالف داسٔذ. ِز٘ت زٕفي لبئً اعذ وٗ داخً ؽذْ ٚلذ، ؽشط اداء ِي ثبؽذ، چْٛ ِؼزمذٔذ وٗ ٚلذ، يىي اص 

ٓ رشريت ّٔبص خٛأذْ فسير ٔيغذ، ِگش ايٓ وٗ ٚلذ آْ داخً ؽذٖ ؽشط ٘بي ٚخٛة يب فسذ ّٔبص ٔيغذ. ثٗ اي

ثبؽذ. زٕفي ٘ب اص ايٓ خٙذ ثب ديگش ِزا٘ت ارفبق ٔظش داسٔذ وٗ ّٔبص ٚلزي ٚاخت اعذ وٗ ٚلذ ثدب آٚسدْ آْ داخً 

ص سا ؽٛد ٚ ٕ٘گبِي وٗ ٚلذ داخً ؽذ، ؽبسع خطبة ِٛعغ دس ثٗ خب آٚسدْ ّٔبص ِي وٕذ، ثٗ ايٓ ِؼٕب اگش ِىٍف ّٔب

 دس اٚي ٚلذ ثخٛأذ، ّٔبصػ فسير اعذ، ٚ اگش دس اٚي ٚلذ ٔخٛأذ گٕب٘ي ِشرىت ّٔي ؽٛد.

پظ دس فٛسري وٗ رّبَ ّٔبص سا دس ٚلزؼ ثخٛأذ، دس ٚالغ آْ سا طجك آٔچٗ ؽبسع اص اٚ خٛاعزٗ، خٛأذٖ اعذ ٚ چيضي 

بؽذ؛ ٌٚي دس فٛسري وٗ ثؼذ اص خبسج ؽذْ ثش ػٙذٖ اػ ٔيغذ، ِبٕٔذ ايٓ وٗ ّٔبص سا دس اٚي يب ٚعظ ٚلذ ثدب آٚسدٖ ث

ٚلذ ثخٛأذ، ّٔبص سا فسير خٛأذٖ؛ اِب ثٗ خبطش ربخيش دس ثٗ خبي آٚسدْ آْ، گٕبٖ وشدٖ اعذ ثٕبثش ايٓ ّٔبص فسير 

ٔيغذ، ِگش ثؼذ اص فشا سعيذْ ٚلذ آْ. ٚ دس ايٓ وٗ ٚلذ سا، ؽشط أداء يب فسذ ٚ يب ٚخٛة لشاس د٘يُ، رفبٚري ٔذاسد. 

 عؤاي ؽٛد: ِزا٘ت اعالِي چٗ اٚلبري ثشاي ّٔبص رؼييٓ وشدٖ أذ ٚ ساٖ ؽٕبخذ آٔٙب چيغذ؟ ِّىٓ اعذ

ٚلذ ّٔبص ثٗ ٚعيٍٗ صٚاي خٛسؽيذ ٚ عبيٗ اي وٗ ثؼذ اص صٚاي پذيذ ِي آيذ، ؽٕبخزٗ ِي ؽٛد ٚ ثٗ ٚعيٍٗ آْ، ٚلذ 

 فشيضٗ ظٙش ٚ ػقش دأغزٗ ِي ؽٛد.

ثب ٔبپذيذ ؽذْ عشخي ؽفك ٚ يب ثٗ ػميذٖ ثؼضي پظ اص  ٚلذ ّٔبص ِغشة ثب غشٚة خٛسؽيذ ِؾخـ ِي ؽٛد ٚ

 ٔبپذيذ ؽذْ عفيذي ؽفك، ٚلذ ّٔبص ػؾبء فشا ِي سعذ. ٚ ثب عفيذي افك، ٚلذ فشيضٗ فجر داخً ِي ؽٛد.

دس ِز٘ت اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ٚلذ ّٔبص ٘بي پٕدگبٔٗ ثٗ اعزٕبد سٚايذ اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ اعذ وٗ فشِٛد: 

جش ٔبصي ؽذ ٚ اٚلبد ّٔبص سا ثٗ آْ زضشد چٕيٓ آِٛخذ: ّٔبص فجر سا ُ٘ صِبْ ثب سٚؽٓ ؽذْ فدش خجشئيً ثش پيبِ



ثخٛاْ. اگش خٛسؽيذ صٚاي پيذا وشد، ّٔبص ظٙش سا ثخٛاْ ٚ ثؼذ اص آْ ثب وّي دسٔگ، ّٔبص ػقش سا ثٗ خبي آٚس. ثب ٔبپذيذ 

ْ ؽفك ثخٛاْ. خجشئيً فشداي آْ سٚص دٚ ثبسٖ آِذ ؽذْ لشؿ خٛسؽيذ، ّٔبص ِغشة سا ثخٛاْ ٚ ػؾب سا ثؼذ اص ٔبپذيذ ؽذ

ٚ چٕيٓ گفذ: ّٔبص فجر سا ٕ٘گبَ سٚؽٓ ؽذْ عفيذي فدش ثخٛاْ ٚ ّٔبص ظٙش سا دس ٚلذ ّٔبص ػقشي وٗ ديشٚص ثٗ 

خبي آٚسدٖ ثٛدي، ثخٛاْ ٚ ّٔبص ػقش سا ثب وّي ربخيش پؾذ عش آْ ثخٛاْ ٚ ّٔبص ِغشة سا لجً اص صايً ؽذْ ؽفك 

ذ اص عپشي ؽذْ يه عَٛ ؽت، ّٔبص ػؾبء سا ثخٛاْ آٔگبٖ گفذ: ثيٓ دٚ صِبْ يبد ؽذٖ ٚلذ ثشاي ثدبي آٚس ٚ ثؼ

 خٛأذْ ّٔبص خٛا٘ذ ثٛد.

ثٕبثش ايٓ صِبْ خٛأذْ ّٔبص ٘بي پٕدگبٔٗ دس عٗ ٚلذ اعذ: يىي ِؾزشن ثيٓ فشيضٗ ظٙش ٚ ػقش، ديگشي ِؾزشن ثيٓ 

 ِغشة ٚ ػؾب ٚ ٚلذ عَٛ ٚيژٖ ّٔبص فجر ِي ثبؽذ. 

 ٚٔذ ِي فشِبيذ:خذا

ًٛدا{) ُٙ َِْؾ  َْ ٌَْفْدشِ َوب َْ ا ٌَْفْدشِ آْ ُلْشآ َْ ا َُٚلْشآ  ًِ ّْظِ إٌَِي َغَغكِ اٌٍَّْي ُِ اٌقَّالََح ٌُِذٌُِٛن اٌؾَّ  ( 1}أَلِ

 فخش ساصي ثؼذ اص ثٗ پبيبْ سعبٔذْ ِؼٕبي ))دٌٛن(( ٚ ))غغك(( دس آيٗ 

وٕيُ، ِؼٕبي آْ اٚي ِغشة اعذ. ثب چٕيٓ ثشداؽزي اص  وشيّٗ ِي ٔٛيغذ: اگش غغك سا ثٗ ظب٘ش ؽذْ ربسيىي رفغيش

آيٗ، اٚلبد ّٔبص ثٗ عٗ ٚلذ رمغيُ ِي ؽٛد: ٚلزي ثشاي صٚاي، ٚلزي ثشاي اٚي غشٚة ٚ ٕ٘گبِٗ فدش. صٚاي، ٚلذ 

ِؾزشن ِيبْ ّٔبص ظٙش ٚ ػقش اعذ ٚ اٚي غشٚة صِبْ ِؾزشن ّٔبص ِغشة ٚ ػؾبء اعذ. پظ ِطٍمب خبيض اعذ وٗ 

 ٙش ٚ ػقش ٚ ِيبْ ّٔبص ِغشة ٚ ػؾبء خّغ ّٔٛد.ثيٓ فشيضٗ ي ظ

اٚ ِي گٛيذ: ٌٚي دٌيً داسيُ وٗ خّغ ثيٓ ّٔبص٘ب، ثذْٚ ػزس خبيض ٔيغذ؛ ثٕبثش ايٓ الصَ اعذ ٕ٘گبَ عفش يب ثبسػ 

 (2ثبساْ ٚ ِبٕٔذ ايٕٙب، خّغ سا خبيض ثذأيُ. )

ي ِخزـ ٚ ديگشي ِؾزشن. ٚلذ ػالِٗ زٍي ِي گٛيذ: ثشاي ٘ش يه اص ّٔبص٘بي ظٙش ٚ ػقش دٚ ٚلذ اعذ: يى

ِخقٛؿ ّٔبص ظٙش اص صٚاي خٛسؽيذ ؽشٚع ِي ؽٛد رب ِذري وٗ ثشاي خٛأذْ آْ ِي گزسد ٚ ٚلذ ِخقٛؿ ّٔبص ػقش 

ثٗ أذاصٖ خٛأذْ آْ دس آخش ٚلذ اعذ ٚ ثيٓ ايٓ دٚ ٚلذ، صِبْ ِؾزشن ِيبْ ظٙش ٚ ػقش اعذ. ٚلذ ِخقٛؿ ّٔبص 

ص غشٚة آفزبة اعذ ٚ ٚلذ ِخزـ ثٗ ّٔبص ػؾب ثٗ أذاصٖ خٛأذْ آْ رب ٔيّٗ ؽت ِغشة ثٗ أذاصٖ ثٗ خب آٚسدْ آْ پظ ا

ِي ثبؽذ. ٚ ٚلذ ِؾزشن، صِبْ ثيٓ ايٓ دٚ ِي ثبؽذ، ثٕبثش ايٓ دس ٔظش ِب خبيي ثشاي ِؼٕبي خّغ ٔيغذ ٚ اِب ٔضد 

ؼٕي رسمك ِي وغبٔي وٗ ِي گٛيٕذ ثشاي ٘ش وذاَ اص ّٔبص٘بي ظٙش ٚ ػقش ٚ ِغشة ٚ ػؾب ٚلذ خبفي اعذ ايٓ ِ

 يبثذ. 
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ثؼذ اص ايٕىٗ ثٗ رفقيً، ٚلذ ِخقٛؿ ٚ ِؾزشن ٘ش يه اص ّٔبص٘بي پٕدگبٔٗ سا دأغزيُ، اوْٕٛ ايٓ عؤاي ِطشذ اعذ 

 زىُ ؽشػي دٚ ّٔبص چيغذ؟وٗ 

ّ٘ٗ ي ِزا٘ت اعالِي ارفبق ٔظش داسٔذ ِي رٛاْ ّٔبص٘بي ظٙش ٚ ػقش سا دس ػشفٗ ٚ ِغشة ٚ ػؾبء سا دس ِضدٌفٗ ثب 

 ُ٘ خٛأذ.

ِزا٘ت ِبٌىي، ؽبفؼي ٚ زٕجٍي ثٗ اعزثٕبي زٕفي ٘ب ِؼزمذٔذ ثب ٚخٛد ػزسي ِبٕٔذ: ثبسػ ثبساْ، گً ٚالي ٚ يب 

اعذ دٚ ّٔبص سا ثبُ٘ خٛأذ. ٌٚي فمٙبي ِزا٘ت عٗ گبٔٗ يبد ؽذٖ دس خٛاص خّغ ّٔبص دس  ثيّبسي ٚ رشط ٚ... خبيض

 عفش اخزالف ٔظش داسٔذ.

ؽبفؼي ٘ب ِؼزمذٔذ ػًٍ خّغ ثيٓ ّٔبص٘ب ػجبسرٕذ اص: عفش، ثيّبسي، ثبساْ ٚ گً دس ؽجٙبي ربسيه آخش ِبٖ ٚ صِبٔي وٗ 

 زبخي دس ػشفٗ يب ِضدٌفٗ زضٛس داؽزٗ ثبؽذ.

ص عفش، ِطٍك عفش اعذ، ٚ فشلي ٔذاسد ثيٓ ايٕىٗ ثٗ زذ لقش ثشعذ يب ٔشعذ، ثٗ ؽشطي وٗ عفش ِؼقيذ ِٚمقٛد ا

يب ِىشٚ٘ي ٔجبؽذ. پظ ثب دٚ ؽشط خبيض اعذ وغي وٗ عفش ِجبزي وشدٖ ّٔبص ظٙش ٚ ػقش سا ثبُ٘ دس اٌٚيٓ ٚلذ 

 ِؾزشن ثدب آٚسد:

 ّٔبيذ.اٚي: دس خبيي وٗ ثشاي اعزشازذ رٛلف ِي وٕذ، خٛسؽيذ صٚاي 

 دَٚ: لجً اص سعيذْ ٚلذ ّٔبص ػقش، ٔيذ سفزٓ وٕذ ٚ پظ اص غشٚة خٛسؽيذ ٔيذ رٛلف ّٔبيذ. 

ثٕبثش ايٓ، اگش لجً اص صسدي خٛسؽيذ، ٔيذ رٛلف ّٔبيذ، ثبيغزي ّٔبص ظٙش سا پيؼ اص زشوذ ثخٛأذ ٚ ٚاخت اعذ ّٔبص 

ي ػقش، رٛلف خٛا٘ذ وشد، پظ أگيضٖ اي ثشاي صٚدرش ػقش سا رب ٕ٘گبَ رٛلف ِدّذد ثٗ ربخيش أذاصد؛ صيشا دس ٚلذ اخزيبس

 خٛأذْ آْ ٔيغذ.

ِز٘ت ؽبفؼي ِؼزمذ اعذ ثشاي ِغبفشي وٗ ّٔبص سا ؽىغزٗ ِي خٛأذ، خبيض اعذ ّٔبص٘بي يبد ؽذٖ سا دس ٚلذ 

ص دس ِؾزشن ثٗ خبي آٚسد، ّ٘چٕيٓ ثٗ عجت ثبسػ ثبساْ خبيض اعذ ثيٓ دٚ ّٔبص سا خّغ وٕذ. ايؾبْ ثشاي خّغ دٚ ّٔب

 ٚلذ ِؾزشن، ؽشط ٘بي ديگشي لشاس دادٖ أذ.

ِز٘ت زٕجٍي دسثبسٖ ي خّغ ّٔبص٘بي ظٙش ٚ ػقش يب ِغشة ٚ ػؾب گفزٗ أذ: رمذيُ يب ربخيش آٔٙب دس ٚلذ ِؾزشن، 

ِجبذ اعذ، ٘ش چٕذ رشن آْ، ثٙزش اعذ ٚ خٛأذْ ّٔبص٘بي ظٙش ٚ ػقش دس اٚي ٚلذ سٚص ػشفٗ ٚ ربخيش ِغشة ٚ ػؾب رب 

 ِضدٌفٗ عٕذ ٚ ِغزست اعذ.آخش ٚلذ 

ؽشط ِجبذ ثٛدْ خّغ ّٔبص٘ب ايٓ اعذ وٗ ّٔبص ِغبفش ؽىغزٗ ثبؽذ ٚ يب خّغ خٛأذْ ّٔبص٘ب ثشاي ثيّبس، ِؾمذ 

آٚس ثبؽذ، يب صْ ِغزسبضٗ يب ؽيش د٘ي ثبؽذ وٗ ثشاي چٕيٓ صٔي خبيض اعذ دٚ ّٔبصػ سا ثب ُ٘ ثخٛأذ رب ِدجٛس 



ذ ِغزسبضٗ اعذ، وغي وٗ ػزسي داسد، ِثً فشدي وٗ ٔزٛأذ خٍٛي ادساس خٛد ٔؾٛد ثشاي ٘ش ّٔبص ٚضٛ ثگيشد ٚ ِبٕٔ

 سا ثگيشد.

ّ٘چٕيٓ ثشاي افشادي وٗ ٔزٛإٔذ ثشاي ٘ش ّٔبص ٚضٛ يب ريُّ وٕٕذ، يب وغبٔي وٗ اص ؽٕبخذ ٚلذ ّٔبص ػبخض ثبؽٕذ، 

ثشاي افشادي وٗ ثش ِبي ٚ  ِبٕٔذ وٛس ٚ وغي وٗ دس صيش صِيٓ عىٛٔذ داسد، خّغ ثيٓ دٚ ّٔبص ِجبذ اعذ ٚ ّ٘چٕيٓ

خبْ ٚ آثشٚي خٛد ثزشعٕذ ٚ يب ثزشعذ وٗ ثٗ ٚاعطٗ ي رشن خّغ دٚ ّٔبص، صيبٔي ثٗ صٔذگي اٚ ثشعذ ٚ وبسوٕبٔي وٗ رشن 

 ِسً وبس ثش ايؾبْ اِىبْ ٔذاؽزٗ ثبؽذ، خّغ ثيٓ دٚ ّٔبص ثشاي آٔٙب ِجبذ اعذ.

شة ٚ ػؾب ِجبذ اعذ ٚ رفبٚري ٔذاسد وٗ دس اٚي ٚلذ يب دس ّ٘ٗ ي ايٓ ِٛاسد خّغ خٛأذْ ّٔبص٘بي ظٙش ٚ ػقش يب ِغ

 آخش ٚلذ خٛأذٖ ؽٛٔذ. 

 ٚ ثٗ ٚاعطٗ ي عجت ٘بي ريً، فمظ خّغ خٛأذْ ّٔبص٘بي ِغشة ٚ ػؾبء ِجبذ اعذ:

عشِب، يخجٕذاْ، ثشف ٚ گً ٚالي، ثبد٘بي ؽذيذ ٚ عٛصٔبن ٚ ثبسأي وٗ ٌجبط ٘ب سا خيظ وٕذ ٚ ِؾمذ آٚس ثبؽذ. ٚ 

دي فشلي ٔذاسد وٗ ّٔبص سا دس ِٕضي يب دس ِغدذ ثٗ خبي آٚسد ٚ ثٙزش اعذ ٔٛػي اص خّغ )رمذيُ يب ربخيش( دس چٕيٓ ِٛاس

سا وٗ ثشايؼ سازذ رش اعذ، أزخبة وٕذ ٚ دس فٛسري وٗ ٘ش دٚ ثشايؼ يىغبْ ثبؽذ، خّغ ثب ربخيش ثٙزش اعذ. ٚ ؽشط 

 (1يذ وٕذ. )فسذ ثب ُ٘ خٛأذْ دٚ ّٔبص ايٓ اعذ وٗ رشريت ثيٓ آٔٙب سا سػب

 زٕفي ٘ب ِي گٛيٕذ: خّغ دٚ ّٔبص ثب ٘يچ ػزسي خبيض ٔيغذ، ِگش دس دٚ فٛسد:

 اٚي: خّغ اٚي ٚلذ وٗ ثب ؽشط ٘بي ريً خبيض اعذ:

. ثبيغزي ّٔبص 4. ّٔبص سا ثٗ اِبِذ ٌٚي اِش ِغٍّيٓ ثخٛأذ؛ 3. ثشاي زح ِسشَ ؽذٖ ثبؽذ؛ 2. سٚص ػشفٗ ثبؽذ؛ 1

اگش ِؾخـ ؽٛد ثبطً ثٛدٖ، ٚاخت اعذ دٚثبسٖ آْ سا ثخٛأذ، دس ايٓ فٛسد خبيض ظٙش سا فسير خٛأذٖ ثبؽذ، پظ 

 ٔيغذ ّٔبص ػقشػ سا ثب آْ خّغ ّٔبيذ، ثٍىٗ ثبيذ ّٔبص ػقش سا دس ٚلذ خٛد ثخٛأذ.

 دَٚ: خّغ ثيٓ ّٔبص ِغشة ٚ ػؾب ٚ خٛأذْ آٔٙب دس ٚلذ ػؾب ثب دٚ ؽشط خبيض اعذ:

 (2ؽذٖ ثبؽذ. ). ثشاي زح ِسشَ 2. دس ِضدٌفٗ ثبؽذ. 1

اثٓ ريّيٗ دس پبعخ ثٗ ايٓ ِغبٌٗ ِي گٛيذ: ثبُ٘ خٛأذْ ّٔبص٘ب ثٗ ػٍذ گً ٚ الي عخذ، ٚصػ ثبد عشد ٚ عٛصٔبن 

دس ؽت ٘بي ربسيه ـ ٘ش چٕذ ثبساْ ٔجبسيذٖ ثبؽذ ـ ٚ ِبٕٔذ آْ خبيض اعذ. ٚ ايٓ ثٙزش اص ايٓ اعذ وٗ ّٔبص سا دس ِٕضي 

د خبي آْ ّٔبص دس خبٔٗ خٛأذٖ ؽٛد، ثذػذ ٚ ِخبٌفذ ثب عٕذ اعذ، صيشا ثٕب ثٗ ثخٛأذ. ٚ ثٍىٗ رشن خّغ وٗ ثبػث ؽٛ

ارفبق ّ٘ٗ ي ِغٍّبٔبْ، خٛأذْ ّٔبص٘بي پٕح گبٔٗ دس ِغبخذ ثٗ خّبػذ عٕذ ِي ثبؽذ ٚ اص ّٔبصي وٗ دس خبٔٗ ثٗ 

 (3فشادي خٛأذٖ ِي ؽٛد، ثٙزش اعذ. )

َ ؽبفؼي وٗ خّغ دٚ ّٔبص سا خبيض ِي دإٔذ ايٓ اعذ وٗ ّٔبص ٔظش ّ٘ٗ ثضسگبْ، ِبٕٔذ اِبَ ِبٌه، اِبَ ازّذ ٚ اِب

 خّبػذ دس ِغبخذ، اص ّٔبص٘بي ِزفشلٗ اي وٗ دس خبٔٗ ٘ب خٛأذٖ ِي ؽذ ثٙزش اعذ، ))ٚ هللا رؼبٌي اػٍُ((.



دس ايٓ خب ثٗ ثشسعي سٚايبري وٗ دس وزت فسبذ آِذٖ أذ ٚ ساخغ ثٗ خٛاص خّغ دس ٚطٓ ثذْٚ ٘يچ ػزسي ِي ثبؽٕذ 

 پشداصيُ:ِي 

----------------------------- 

 ، وزبة اٌقالح، ِجبزث اٌدّغ ثيٓ اٌقالريٓ.487، ؿ1. . اٌفمٗ ػٍي اٌّزا٘ت االسثؼٗ: ج1

 . . ّ٘بْ.2

 .314. . اٌفزبٚي، اثٓ ريّيٗ: ؿ3

 ج : تأکید صحاح بر مطلق جوازجمع

ّٔبص ظٙش ٚ ػقش ٚ ِغشة ٚ ػؾبء سا ثذْٚ  . عؼيذ ثٓ خجيش، اص اثٓ ػجبط ٔمً ِي وٕذ وٗ سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغال1َ

 (1ايٓ وٗ دس عفش ثبؽٕذ يب ػزسي پيؼ آِذٖ ثبؽذ ثب ُ٘ خّغ ّٔٛدٔذ. )

 (2. خبثش ثٓ صيذ اص اثٓ ػجبط ٔمً ِي وٕذ: ثب سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغالَ ٘ؾذ سوؼذ سا ثبُ٘ خٛأذَ. )2

)ِغشة ٚ ػؾبء ٚ ظٙش ٚ ػقش( سا ثبُ٘ . ثب ّ٘بْ عٕذ ٔمً ِي وٕٕذ: سعٛي خذا ّٔبص٘بي ٘فذ ٚ ٘ؾذ سوؼزي 3

 (3خٛأذٔذ. )

. ػجذ هللا ثٓ ؽميك ِي گٛيذ: سٚصي اثٓ ػجبط ثؼذ اص ّٔبص ػقش ثٗ ايشاد عخٓ پشداخذ رب آفزبة غشٚة وشد ٚ عزبسٖ 4

٘ب دس آعّبْ ظب٘ش ؽذٔذ. ِشدَ فشيبد ّٔبص، عش دادٔذ. ساٚي ِي گٛيذ: ِشدي اص ثٕي رّيُ عشاعيّٗ ٔضد اٚ سفذ ٚ 

 يبد صد ّٔبص، ّٔبص.فش

اثٓ ػجبط گفذ: ٚاي ثش رٛ، آيب رٛ عٕذ سا ثٗ ِٓ ِي آِٛصي؟ ِٓ خٛدَ سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغالَ سا ديذَ وٗ ّٔبص٘بي 

 ظٙش ٚ ػقش، ٚ ِغشة ٚ ػؾبء سا ثب ُ٘ ثٗ خبي ِي آٚسد.

سا اص اٚ پشعيذَ. اثٛ ػجذ هللا ثٓ ؽميك گٛيذ: اص پبعخ اثٓ ػجبط، دٌُ آساَ ٔؾذ، پيؼ اثٛ٘شيشٖ سفزُ ٚ ايٓ زذيث 

( ٚ ثٗ سٚايزي اثٓ ػجبط، ثٗ آْ ِشد رّيّي گفذ: ِبدسد ثٗ ػضايذ ثٕؾيٕذ، 4٘شيشٖ عخٓ اثٓ ػجبط سا رقذيك وشد.)

 (5ِب دس ػٙذ سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغالَ ثيٓ دٚ ّٔبص خّغ ِي وشديُ.)

اثٛ صثيش گفذ: اص عؼيذ پشعيذَ: چشا . اص اثٓ ػجبط ٔمً اعذ: پيبِجش دس ِذيٕٗ ّٔبص ظٙش ٚ ػقش سا ثب ُ٘ خٛأذٔذ. 5

چٕيٓ وشد. اٚ دس ايبَ ػبدي گفذ: ِٓ ّ٘يٓ عؤاي سا اص اثٓ ػجبط پشعيذَ. اٚ پبعخ داد. ))أساد أْ ال يسشج أزذاً ِٓ 

َِّزٗ(( ّٔي خٛاعذ وغي اص اِذ خٛد سا ثٗ صزّذ ثيٕذاصد.  أ

َ دس ِذيٕٗ ـ ثذْٚ ايٓ وٗ زبٌذ فٛق اٌؼبدٖ اي . ّ٘چٕيٓ ثٗ ٔمً اص اثٓ ػجبط آِذٖ اعذ: پيبِجش اوشَ ػٍيٗ اٌغال6

 ثبؽذ، ّٔبص٘بي ظٙش ٚ ػقش ٚ ِغشة ٚ ػؾب سا ثب ُ٘ خٛأذٔذ.



َِّزٗ((.  دس زذيث اثٓ ِؼبٚيٗ آِذٖ اعذ اص اثٓ ػجبط پشعيذٔذ: چشا چٕيٓ وشد؟ گفذ: ))أساد أْ ال يسشج أزذاً ِٓ أ

دس غضٖٚ رجٛن، ّٔبص ظٙش ٚ ػقش ٚ ِغشة ٚ ػؾب سا ثب ُ٘ . اص ِؼبر ثٓ خجً ٔمً ؽذٖ اعذ: سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغالَ 7

َِّزٗ((   خٛأذ. پشعيذَ: چشا چٕيٓ وشدٔذ؟ گفذ: ))أساد آْ ال يسشج أزذاً ِٓ أ

ثخبسي دس فسير خٛد، رؼذادي اص سٚايذ ٘بيي وٗ خّغ ثيٓ ّٔبص٘ب سا خبيض ِي دإٔذ دس فقٍي ثٗ ٔبَ ))رأخيش اٌظٙش ٚ 

 اٌؼقش(( خّغ وشدٖ اعذ.

ثٓ صيذ، اص اثٓ ػجبط ٔمً ِي وٕذ: پيبِجش اوشَ ػٍيٗ اٌغالَ دس ِذيٕٗ، ّٔبص٘بي ٘فذ ٚ ٘ؾذ سوؼزي ِي  خبثش

( 6خٛأذ ظٙش ثب ػقش ٚ ِغشة ثب ػؾب ايٛة دس اػزشاك گفذ: ؽبيذ دس ؽت ثبسأي ثٛدٖ اعذ؟ اٚ ُ٘ گفذ: ؽبيذ)

 َْ { ػالِٗ ؽشف اٌذيٓ دس ثبسٖ ي ريً ايٓ زذيث ِي گٛيذ: }إْ يَزَّجُِؼٛ ّٓ  إاِلَّ اٌظَّ

ػّشٚ ثٓ ديٕبس ِي گٛيذ: اص خبثش ثٓ صيذ ؽٕيذَ وٗ اص اثٓ ػجبط سٚايذ ِي وٕذ: پيبِجش ػٍيٗ اٌغالَ ّٔبص٘بي ٘فذ ٚ 

 (7٘ؾذ سوؼزي سا ثبُ٘ ثٗ خبي ِي آٚسدٔذ. )

وٗ سعٛي خذا  ثخبسي سٚايذ ِشعٍي سا دس ))ثبة اٌؼؾبء ٚ اٌؼزّخ((، اص اثٓ ػّشٚ ٚ اثي ايٛة ٚ اثٓ ػجبط ٔمً ِي وٕذ

 (8ػٍيٗ اٌغالَ ّٔبص ِغشة ٚ ػؾب سا دس ٚلذ يىي اص ّٔبص ٘ب ثب ُ٘ ثدب آٚسدٔذ. )

دس ربييذ ايٓ خجش، سٚايزي اص اثٓ ِغؼٛد ٔمً وشدٖ وٗ ِي گٛيذ: پيبِجش اوشَ ػٍيٗ اٌغالَ دس ِذيٕٗ ّٔبص ٘بي ظٙش ٚ 

ٕيٓ وشديذ؟ فشِٛد: ثشاي ايٕىٗ اِزُ دس زشج ػقش ٚ ِغشة ٚ ػؾب سا ثب ُ٘ خّغ ِي وشدٔذ اص زضشد عؤاي ؽذ: چشا چ

 (9ٚ عخزي ٚالغ ٔؾٛد. )

----------------------------- 

 .151، ؿ2. . فسير ِغٍُ: ج1

 .1921، ِغٕذ ػجذاٌذيٓ ػجبط: ذ221، ؿ1. . ِغٕذ اثٓ زٕجً: ج2

 .251، ؿ2. . فسير ِغٍُ: ج3

 .251، ؿ1. . ّ٘بْ ٚ ِغٕذ اثٓ زٕجً، ج4

 .153، ؿ2. . فسير ِغٍُ، ج5

 .137، ؿ1. . فسير ثخبسي، ج6

 .141. . ّ٘بْ، ؿ7

 .141. . ّ٘بْ، ؿ8



 .11525، ذ218، ؿ11. . ِؼدُ وجيش، طجشأي: ج9

 د : نظر شارحانِّ ِّ صحیح مسلم و بخاری

ٔٛٚي دس ؽشذ خٛد ثش فسير ِغٍُ، رأٚيً سٚايبد گزؽزٗ سا وٗ ثش ِجٕبي گشايؾٙبي ِز٘جي فٛسد گشفزٗ ِٛسد ٔمذ 

 ٚثشسعي لشاس ِي د٘ذ اٚ ِي گٛيذ: 

ػٍّبء ساخغ ثٗ سٚايبد خّغ ثيٓ دٚ ّٔبص، گشايؼ ٘ب ٚ ربٚيً ٘بي ِخزٍفي داسٔذ. ثؼضي گفزٗ أذ: ٕ٘گبَ ثبساْ ّٔبص٘ب سا 

ٚ ايٓ ٔظش ِؾٙٛس ثشخي اص ثضسگبْ پيؾيٓ اعذ؛ اِب ايٓ رفغيش ثٗ دٌيً سٚايذ اثٓ ػجبط: ))ِٓ  ثب ُ٘ ِي خٛإٔذ

 غيش خٛف ٚ ال ِطش(( ضؼيف اعذ.

ثشخي دس ربٚيً سٚايذ گفزٗ أذ: اگش ٘ٛا اثشي ثبؽذ ٚ ظٙش سا ثخٛأذ ٚ ثؼذ اص فبف ؽذْ ٘ٛا ثفّٙذ ٚلذ ّٔبص ػقش 

 سد.داخً ؽذٖ ٚ آْ سا ثدب آٚسد، اؽىبٌي ٔذا

ٔٛٚي ِي گٛيذ: ايٓ لٛي ُ٘ ثبطً اعذ، ثٗ خبطش آْ وٗ اگش وّزشيٓ اززّبي ثشاي رٛخيٗ ّٔبص ظٙش ٚ ػقش داسد، ٘يچ 

 گٛٔٗ اززّبٌي ثشاي رٛخيٗ ّٔبص ِغشة ٚ ػؾبء ٔيغذ.

. ٚلزي ػذٖ ي ديگشي دس ربٚيً سٚايبد خّغ گفزٗ أذ: ّٔبص ظٙش سا رب آخش ٚلذ آْ ثٗ ربخيش أذاصد ٚ دس آْ ٚلذ ثخٛأذ

ظٙش سا رّبَ وٕذ، ٚلذ ّٔبص ػقش ِي ؽٛد ٚ دس آْ ٚلذ ػقش سا ثٗ خبي آٚسد، دس ٔزيدٗ خّؼي اص دٚ ّٔبص ظب٘ش ِي 

 ؽٛد.

ٔٛٚي دس ؽشذ خٛد ِي ٔٛيغذ: ايٓ رٛخيٗ ضؼيف يب ثبطً اعذ، چْٛ ثب ظب٘ش سٚايذ ٔبعبصگبس اعذ ٚ لبثً لجٛي 

 ٔيغذ.

بط ثٗ ٕ٘گبَ عخٕشأي اص خٛد ٔؾبْ داد، آؽىبسا اززّبي ايٓ ربٚيً سا اص ٚ ّ٘چٕيٓ ِي افضايذ: ثش خٛسد ي وٗ اثٓ ػج

ثيٓ ِي ثشد. عپظ اداِٗ ِي د٘ذ: اثٓ ػجبط ثٗ ِشدِي وٗ فشيبد ّٔبص، ّٔبص سا عش ِي دادٔذ اػزٕبئي ٔٛسصيذ ٚ ثٗ 

دٚ ّٔبص دس ٚلذ ػؾبء زذيث ٔجٛي ػٍيٗ اٌغالَ اعزذالي ّٔٛد ٚ ربخيش ّٔبص ِغشة خٛد سا رب ٚلذ ّٔبص ػؾبء ٚ خّغ ٘ش 

سا ثٗ آْ زذيث ِغزٕذ وشد ٚ اثٛ ٘شيشٖ ٔيض ػًّ اٚ سا ِٛسد رقذيك لشاس داد ّ٘ٗ ي ايٕٙب ٔؾبٔگش پٛچي ايٓ ربٚيً 

 (1اعذ. )

اثٓ ػجذ اٌجش، خطبثي ٚ ديگشاْ دس سد ايٓ رأٚيً گفزٗ أذ: خّغ دٚ ّٔبص اخبصٖ دادٖ ؽذٖ اعذ. آٔٙب ربٚيً ايٕىٗ خّغ 

ب٘شي ثبؽذ سا چٕيٓ سد ّٔٛدٖ أذ: ثٗ فشك وٗ اخبصٖ فٛسي ثبؽذ، چٕيٓ اخبصٖ اي اص ثٗ خبي آٚسدْ ّٔبص٘ب ؽىٍي ٚ ظ

٘ش ّٔبص دس ٚلذ ِخقٛؿ خٛد، دؽٛاسرش خٛا٘ذ ؽذ، چْٛ ؽٕبخذ اٚي ٚ آخش ٚلذ ثشاي ثغيبسي اص خٛاؿ ِؾىً 

ّغ دٚ ّٔبص اخبصٖ دادٖ ؽذٖ سٚايزي اعذ رب چٗ ثشعذ ثٗ رٛدٖ ي ِشدَ. ٚ اضبفٗ وشدٖ أذ: سٚؽٓ رشيٓ دٌيً ثش ايٕىٗ خ

َِّزٗ((. ّ٘چٕيٓ گفزٗ أذ: سٚؽٓ رشيٓ سٚايذ دس خٛاص  اعذ وٗ اثٓ ػجبط ٔمً وشدٖ اعذ: ))أساد أْ ال يسشج أزذاً ِٓ أ

خّغ دٚ فشيضٗ، ػجبسد اعذ اص اداي ٘ش دٚ دس ٚلذ يىي اص آٔٙب، ٔٗ دس صِبْ فشيضٗ ديگش. ثذيٓ فٛسد وٗ يب ّٔبص دَٚ 

ذ ِخقٛفؼ ٚ ّ٘شاٖ ثب ّٔبص اٚي خٛأذٖ ؽٛد ٚ يب ّٔبص اٚي، رب ٚلذ ِخقٛؿ ّٔبص دَٚ ثٗ ربخيش أذاخزٗ پيؼ اص ٚل



ؽٛد. ايؾبْ اضبفٗ وشدٖ أذ: ايٓ چيضي اعذ وٗ اص اطالق ٌفع خّغ دس عٕٓ ثٗ ر٘ٓ رجبدس ِي وٕذ ٚ ّ٘يٓ ِطٍت 

 (2ِسً ٔضاع اعذ. )

ا دس خبيي وٗ ػزسي ِبٕٔذ ثيّبسي ٚ ٔظيش آْ ثبؽذ ِؼٕب ٚ ربٚيً ٔٛٚي ِي ٔٛيغذ: ثؼضي، سٚايبد، خّغ ثيٓ ّٔبص٘ب س

ِي وٕٕذ ٚ ايٓ ٔظش ازّذ ثٓ زٕجً ٚ لبضي زغيٓ اص افسبة ِب اعذ. ٚ خطبثي ٚ ِزٌٛي ٚ سٚيبٔي ُ٘ ايٓ ٔظش سا 

 ثشگضيشٔذ ٚ ايٓ ّ٘بْ سايي اعذ وٗ ِب دس ربٚيً ظب٘ش ايٓ ازبديث أزخبة وشديُ.

زيشفزٕذ؛ اٚ ِي گٛيذ: گفزٗ ؽذٖ وٗ دٌيً خّغ ّٔبص٘ب، ثشٚص ثيّبسي اعذ ٚ ٔٛٚي ايٓ لٛي سا ثشخي ربٚيً يبد ؽذٖ سا ٔپ

 رمٛيذ وشدٖ اعذ.

ايٓ ثشداؽذ اؽىبي داسد، چْٛ وٗ اگش پيبِجش اوشَ ػٍيٗ اٌغالَ ثٗ خبطش ثيّبسي دٚ ّٔبص سا خّغ وشدٔذ ِي ثبيغزي 

وٗ ظب٘ش ازبديث ايٓ اعذ وٗ آْ زضشد ثب افسبة خٛد رٕٙب ثيّبساْ ثب آْ زضشد ّٔبص خٛأذٖ ثبؽٕذ، دس فٛسري 

 (3ّٔبص٘ب سا ثٗ خبي آٚسدٔذ ٚ دس سٚايذ فسير اثٓ ػجبط ثٗ ايٓ ِطٍت رقشير ؽذٖ اعذ. )

----------------------------- 

 ، وزبة اٌّغبفش ثبة خٛاص اٌدّغ ثيٓ اٌقالريٓ في اٌغفش.217، ؿ5. . فسير ِغٍُ ثؾشذ إٌٛٚي: ج1

 ، وزبة ِٛاليذ اٌقالح ثبة رأخيش اٌقالح.222، ؿ2اٌغبسي: ج . . اسؽبد2

 ، ثبة اٌدّغ ثيٓ اٌقالريٓ.263، ؿ1. . ؽشذ صسلبٔي ثش ِٛطأ ِبٌه: ج3

 ه : شواهدِّ جواز ِّ جمع

 دس ِمبثً ساي ػذَ خٛاص خّغ دٚ ّٔبص دس ٚطٓ، چٕذيٓ سٚايذ اص خٛاص خّغ ثٗ ٔظش ِيشعذ:

ثخبسي دس وزبة ٘بي خٛد فقٍي ثٗ ٔبَ: ))اٌدّغ ثيٓ اٌقالريٓ(( لشاس دادٖ أذ ٚ دس . افسبة فسبذ ٚ ِغبٔيذ، غيش اص 1

آْ سٚايذ ٘بيي سا وٗ دسثبسٖ خّغ ّٔبص٘ب ٚاسد ؽذٖ ثشسعي ّٔٛدٖ أذ ٚ ايٓ دٌيٍي ثش خّغ ثٗ فٛسد ِطٍك ِي ثبؽذ. 

ذ، يىي خّغ ّٔبص٘ب دس ٚطٓ ٚ دس فٛسري وٗ ِٕظٛس آٔٙب چيض ديگشي ثبؽذ، ثبيغزي دٚ فقً خذا گبٔٗ رؾىيً ِي دادٔ

فقً ديگش، خّغ ّٔبص٘ب دس عفش؛ اِب اص آٔدب وٗ چٕيٓ رمغيُ ّٕٔٛدٖ أذ ٚ ّ٘ٗ سٚايبد سا ثب ُ٘ دس يه فقً آٚسدٖ أذ 

ّ٘يٓ دٌيً ثش خٛاص خّغ ِطٍك اعذ. ٚ اص ايٓ وٗ ثخبسي دس فسير خٛد چٕيٓ ؽيٖٛ اي سا ثش ٔگضيذٖ اعذ، رؼبسضي 

افسبة فسبذ ِبٕٔذ: ِغٍُ، رشِزي، ٔغبيي، ازّذ ثٓ زٕجً ٚ وغبٔي وٗ ثش فسير ِغٍُ ٚ ثب ديگشاْ ٔذاسد، چْٛ 

ثخبسي ؽشذ ٔگبؽزٕذ چٕيٓ ؽيٖٛ اي دس پيؼ گشفزٗ أذ ٚ ثخبسي، ازبديث يبد ؽذٖ سا دس فسير خٛد آٚسدٖ، ثب ايٓ 

 (1رفبٚد وٗ آٔٙب سا دس ػٕٛاْ ٘بي ديگشي ٔگبؽزٗ اعذ.)

ُ ثٗ ػذَ خٛاص دادٔذ، ثش اعبط ربٚيً ٘بيي اعذ وٗ اص سٚايبد ِي وٕٕذ ٔٗ آٔچٗ وٗ . ِجٕبي فزٛاي ػٍّبيي وٗ زى2

 اص ظب٘ش ازبديث ثذعذ ِي آيذ!



. سٚايبد فسبذ رقشير ِي وٕٕذ وٗ ػٍذ خٛاص خّغ ايٓ اعذ وٗ ِجبدا وغي اص اِذ دس ِؾمذ ٚ عخزي ٚالغ 3

ٛعؼٗ ٚ آعبْ گيشي ِطٍك اعذ ٚ خذا خٛأذْ ؽٛد، ٚ ايٓ ثذاْ ِؼٕب اعذ وٗ رؾشيغ ٚ خؼً ايٓ ِغبٌٗ ثٗ خبطش ر

ّٔبص٘ب عجت عخزي ثش اِذ خٛا٘ذ ؽذ. افضْٚ ثش ايٓ، ازبديثي وٗ دسثبسٖ ي خّغ خٛأذْ ّٔبص دس عفش آِذٖ، ثٗ 

عفش اخزقبؿ ٔذاسد؛ چْٛ وٗ ػٍذ آْ ثٗ فٛسد ِطٍك آِذٖ ٚ سثطي ثٗ زبٌذ عفش ٔذاسد. ّ٘چٕيٓ ثٗ ثبساْ ٚ ثيّبسي 

شط ٚ ٚزؾذ اسرجبطي ٔذاسد؛ ثٍىٗ ٔظيش ػبِي اعذ وٗ دس خبؿ ثٗ وبس ِي سٚد، ثٕبثش ايٓ ثٗ ٚعيٍٗ ٚ گً ٚ الي ٚ يب ر

 آْ رخقيـ دادٖ ّٔي ؽٛد، ثٍىٗ ثش ّ٘ٗ ي ِٛاسد ِؾبثٗ، خبسي اعذ

. ػٍّبيي وٗ خّغ دٚ ّٔبص دس ٚطٓ سا خبيض ِي دإٔذ. ٔٛٚي ِي گٛيذ: ػذٖ اي اص پيؾٛايبْ ِزا٘ت، خّغ ّٔبص٘ب سا 4

وغبٔي وٗ ثٗ ايٓ ػًّ ػبدد ٔىٕٕذ، خبيض ٚ ايٓ ٔظش اثٓ عيشيٓ ٚ اؽٙت اص افسبة ِبٌه اعذ. لفبي ؽبؽي ثشاي 

وجيش، اص افسبة ؽبفؼي ثٕبثٗ ٔمً خطبثي ثٗ ايٓ ِغبٌٗ فزٛا دادٖ اعذ، ّ٘چٕيٓ اثٛ اعسبق ِشٚصي ٚ ػذٖ اي اص 

ْ ال يسشج اافضايذ: گفزٗ ي اثٓ ػجبط: ))أساد افسبة زذيث ٚ اثٓ ِٕزس ُ٘ ايٓ ٔظش سا ثشاي خٛد ثشگضيذٔذ. ٔٛٚي ِي 

َِّزٗ((؛ ايٓ ٔظش سا ربييذ ِي وٕذ ، چشا وٗ ػٍزي اص لجيً: ثيّبسي ٚ ِبٕٔذ آْ سا اضبفٗ ٔىشدٖ اعذ، ٚ هللا اػٍُ!  أزذاً ِٓ أ

ّٔبص ثؼضي اص ػٍّب ِبٕٔذ: صسلبٔي دس ؽشذ ثش ِٛطب ٚ ػغمالٔي ٚلغطالٔي ٚ وغبٔي ديگش وٗ ثش زذيث خّغ ثيٓ دٚ 

 اثٓ ػجبط ؽشزي ٔگبؽزٗ أذ ثٗ فشازذ ايٓ ِطٍت سا ثيبْ وشدٖ أذ.

----------------------------- 

 . 38. . ؽجٙبي پيؾبٚس: ؿ1

 و : مخالفت مشهور با تصریحات صحاح

دس ايٓ ثخؼ ثٗ سٚايذ ٘بي فشيسي وٗ ساخغ ثٗ ِغبٌٗ خٛاص خّغ ثٗ فٛسد ِطٍك دس فسبذ آِذٖ ٚ ثب ديذگبٖ فبزت 

 ٔظشاْ ِؾٙٛس ِزا٘ت ِخبٌف اعذ، اؽبسٖ ِي وٕيُ: 

(، 1. پيبِجش اوشَ ػٍيٗ اٌغالَ دٚ ّٔبص سا ثذْٚ ٘يچ ػزسي ثب ُ٘ ِي خٛأذٔذ. ايٓ زذيث دس فسبذ ثخبسي)1

(، ٚ دس ِؼدُ وجيش 7(، ٚ عٕٓ داسلطٕي)6(، ٚ ِٛطب)5(، ٔغبيي)4(، رشِزي)3اثي داٚد)(، ٚ عٕٓ 2ِغٍُ)

 (، آِذٖ اعذ.9(، ٚ وٕض اٌؼّبي)8طجشأي)

 دس ضّٓ يبدآٚس ؽذٖ أذ وٗ سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغالَ دس زبٌذ ػزس ُ٘ ثيٓ 

 ( 11دٚ ّٔبص سا خّغ ِي وشدٔذ.)

اثٓ ػجبط ٘ش دٚ ٔٛع سٚايبد سا اص پيبِجش ػٍيٗ اٌغالَ ٔمً ِي وٕذ، ثٗ ايٓ رشريت اص ػًّ سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغالَ 

 چٕيٓ فّٙيذٖ ِي ؽٛد وٗ خّغ دٚ ّٔبص، ِطٍمب خبيض اعذ. ٚلزي اص اثٛ ٘شيشٖ دسثبسٖ ي ثشداؽذ اثٓ ػجبط 

 عؤاي ِي ؽٛد، اٚ ٔظش اثٓ ػجبط سا ربييذ ِي وٕذ.



ٓ، ٚلزي اثٓ ػجبط، ّٔبص ِغشة سا ثذْٚ ػزس دس ٚلزؼ ٔخٛأذ ٚ دٚ ّٔبص ِغشة ٚ ػؾب سا دس ٚلذ ّٔبص ػؾب افضْٚ ثش اي

ثٗ خبي آٚسد، دس ثشاثش اػزشاك ِشد رّيّي گفذ: ٚاي ثش رٛ، رٛ ّٔبص سا ثٗ ِٓ يبد ِي د٘ي؟ ِب دس ػٙذ سعٛي خذا 

 (11ػٍيٗ اٌغالَ دٚ ّٔبص سا ثب ُ٘ خّغ ِي وشديُ.)

ي ايٓ ِغبٌٗ ثٗ فٛسد ِطٍك أذ؛ ِبٕٔذ ايٓ سٚايذ وٗ ِي گٛيذ: ))سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغالَ ظٙش ٚ ػقش ٚ . سٚايذ ٘ب2

( سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغالَ دس ِذيٕٗ، ّٔبص ظٙش ٚ ػقش سا ثب ُ٘ 12ِغشة ٚ ػؾب سا ثذْٚ ٘يچ ػزسي خّغ ِي وشد.)

ص عؼيذ پشعيذَ: چشا چٕيٓ خٛأذٔذ؟ گفذ: ِٓ خٛأذٔذ، ثذْٚ ايٕىٗ خٛف يب عفشي دس وبس ثبؽذ. اثٛ صثيش ِي گٛيذ: ا

ّ٘يٓ عؤاي سا اص اثٓ ػجبط پشعيذَ. اٚ ثٗ ِٓ گفذ: پيبِجش اوشَ ػٍيٗ اٌغالَ ّٔي خٛاعذ وغي اص اِزؼ دس 

( سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغالَ دس غضٖٚ ي رجٛن، ِيبْ ّٔبص٘بي ظٙش ٚ ػقش. ٚ ِغشة ٚ ػؾب خّغ وشد. 13عخزي ثيفزذ)

 ( 14چشا چٕيٓ وشدٔذ؟ گفذ: أساد أْ ال يسشج أِزٗ.) ساٚي ِي گٛيذ: پشعيذَ:

 (.15دس عٕٓ اثي داٚد آِذٖ اعذ: سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغالَ ّٔبص٘ب سا دس غيش ثبساْ، ثب ُ٘ خٛأذٔذ)

دس سٚايزي اص ِٛطب آِذٖ اعذ: سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغالَ ِيبْ ّٔبص ظٙش ٚ ػقش ٚ ِغشة ٚ ػؾب خّغ وشدٔذ، ثذْٚ ايٕىٗ 

 (16س وبس ثبؽذ. )خٛف يب عفشي د

( چٕيٓ 17ساٚي ِي گٛيذ: ِٓ ٘ش يه اص ٘ؾذ ٚ ٘فذ سوؼذ ٘ب سا ثب ُ٘ پؾذ عش سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغالَ خٛأذَ)

 فشاززي دس سٚايبد، ٘ش گٛٔٗ رخقيـ ثٗ ػزس سا ٔفي ِي وٕذ.

ٚ اٚ اص زٕؼ، اص  ٌىٓ دس ِمبثً، سٚايزي سا رشِزي اص اثٛ عٍّٗ، يسيي ثٓ خٍف ثقشي، اص ِؼزّش ثٓ عٍيّبْ، اص پذسػ

ػىشِٗ ٚ ػىشِٗ اص اثٓ ػجبط ٔمً ِي وٕذ وٗ سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد: ٘ش وظ ثذْٚ ػزس ثيٓ دٚ ّٔبص سا خّغ 

 وٕذ، ِشرىت يىي اص گٕب٘بْ وجيشٖ ؽذٖ اعذ.

اثٛ ػيغي دس ثشسعي سخبي ايٓ زذيث ِي گٛيذ: زذيث ؽٕبعبْ، زٕؼ سا رضؼيف وشدٖ أذ. اٚ ّ٘بْ زغيٓ ثٓ 

اعذ ثٗ وٕيٗ ي اثٛ ػٍي سزجي ِؼشٚف اعذ. ازّذ ثٓ زٕجً ٚ غيشٖ اٚ سا ضؼيف دأغزٗ أذ ثخبسي ٔيض ِي ليظ 

 گٛيذ: ازبديث زٕؼ ِدٙٛي اعذ ٚ زذيثؼ ٔٛؽزٗ ّٔي ؽٛد.

ػميٍي ثؼذ اص ٔمً زذيث: ))٘ش وظ ثيٓ دٚ ّٔبص سا خّغ وٕذ، ثٗ دسعزي ِشرىت يىي اص گٕب٘بْ وجيشٖ ؽذٖ اعذ(( 

زذيث ِدٙٛي اعذ ٚ وغي اص آْ رجؼيذ ٔىشدٖ، ثٍىٗ افً ٚ سيؾٗ ٔذاسد، ٚ سٚايزي وٗ اثٓ ػجبط اص ِي گٛيذ: ايٓ 

پيبِجش اوشَ ػٍيٗ اٌغالَ ٔمً وشدٖ ِجٕي ثش ايٓ وٗ سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغالَ ثيٓ ّٔبص ظٙش ٚ ػقش سا خّغ وشد، فسير 

 ( ثٕبثش ايٓ اطاللي وٗ دس سٚايبد اعذ رخقيـ ّٔي خٛسد.18اعذ.)

اي وٗ عجت ؽذٖ، فمٙبي ِزا٘ت اعالِي دس ِغبٌٗ خّغ دٚ ّٔبص ثب ُ٘ اخزالف پيذا وٕٕذ ٚ ثش خالف فشير  ِغبٌٗ

سٚايبد، فزٛا ثذٕ٘ذ، ثٗ ثشداؽذ ٚ فُٙ آٔبْ اص اٚلبد ّٔبص ٚ رمغيُ ٚلذ ثٗ ِخزـ ٚ ِؾزشن ثش ِي گشدد. طجيؼذ 

: آيب خّغ ثيٓ دٚ ّٔبص دس ٚلذ يىي اص آٔٙب پبيجٕذي ثٗ ايٓ رمغيُ ثٕذي ثبػث ِي ؽٛد وٗ ِغبٌٗ چٕييٓ ِطشذ ؽٛد

 خبيض اعذ؟



ِجٕبي ِغبٌٗ ثب رغييش ِٛضٛع ػٛك ِي ؽٛد ٚ ؽبيغزٗ اعذ اص اخزالف ثٗ طٛس وٍي دعذ ثشداؽذ؛ صيشا طجك 

ديذگبٖ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ٚلذ ثشاي خٛأذْ دٚ ّٔبص، ِؾزشن اعذ ٚ فمظ اص خٙذ فضيٍذ ِخزـ ِي ثبؽذ ٚ 

ٌٚي ثبيذ يىي اص آٔٙب سا لجً اص ديگشي يه اص دٚ ّٔبص ٔذاسيُ؛ چْٛ ٚلذ ٘ش دٚ سا فشا ِي گيشد، ٚلذ ِخزـ ثٗ ٘ش 

 (19خٛأذ.)

فمٙبي ِزا٘ت ديگش، اص خّغ خٛأذْ دٚ ّٔبص دس ٚلذ يىي اص آٔٙب ِٕغ ّٔٛدٖ أذ؛ صيشا ثشاي ٘ش يه اص ّٔبص٘ب، ٚلذ 

 ِغبٌٗ رفبٚد پيذا وشد.ِخقٛفي غيش اص ٚلذ ديگشي لبئً ؽذٖ أذ، پظ ِٛضٛع 

دس ٔزيدٗ ٘ش يه اص دٚ ِز٘ت ؽيؼٗ ٚ عٕي عخٓ اص زىُ ِٛضٛع خبفي ِي وٕٕذ ِٚٛضٛع ِٛسد اخزالف يىي 

 ٔيغذ ٚ اخزالف دس خبيي ِؼٕب داسد وٗ ِٛضٛع ِٛسد اخزالف، يىغبْ ثبؽذ.

----------------------------- 
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 -علیهم السالم  -ز : جمع بین دو نماز از دیدگاه اهل بیت 

گشداْ ِىزت اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ، دسثبسٖ ي خٛاص خّغ دٚ ّٔبص ثٗ رؼذادي اص اخجبس ٚ ازبديث اعزذالي وشدٖ أذ. ؽب

ٚ چْٛ ايٓ ِغئٍٗ ثب ازىبَ اٚلبد ّٔبص اسرجبط داسد، الصَ دأغزيُ پيؼ اص آٔىٗ ِزؼشك ايٓ ِغبٌٗ ؽٛيُ، ثٗ ثشسعي 

 ازىبَ ٚلذ ّٔبص ثپشداصيُ.

ُلٛرًب{)خذاٚٔذ ِي فشِبيذ:  ْٛ َِّ َٓ وَِزبثًب  ِٕي ِِ ْؤ ُّ ٌْ َّْ اٌقَّالََح َوبَْٔذ َػٍَي ا ُِ اٌقَّالََح 1}إ ( ٚ دس عٛسٖ ي اعشاء فشِٛدٖ اعذ: }أَلِ

ًٛدا{) ُٙ َِْؾ  َْ ٌَْفْدشِ َوب َْ ا َّْ ُلْشآ ٌَْفْدشِ إ َْ ا َُٚلْشآ  ًِ ّْظِ إٌَِي َغَغكِ اٌٍَّْي ( ِفغشاْ دسثبسٖ ي ِؼٕبي وٍّٗ 2ٌُِذٌُِٛن اٌؾَّ

دٌٛن(( اخزالف ّٔٛدٖ أذ، ػذٖ اي گفزٗ أذ: ))دٌٛن اٌؾّظ((؛ يؼٕي صٚاي آفزبة ٚ ايٓ لٛي اثٓ ػجبط، اثٓ ػّش، ))

خبثش، اثٛ ػبٌيٗ، زغٓ ٚ ؽؼجي؛ ػطبء، ِدب٘ذ ٚ لزبدٖ اعذ. ٚ ّٔبصي وٗ دس آيٗ ثٗ آْ عفبسػ ؽذٖ، ّٔبص ظٙش 

َ سٚايذ داسيُ. پظ ايٓ آيٗ ؽبًِ ّٔبص٘بي پٕدگبٔٗ ِي اعذ. ِطبثك ايٓ ٔظش اص اِبَ ثبلش ٚ اِبَ فبدق ػٍيُٙ اٌغال

ؽٛد: دٚ ّٔبص ظٙش ٚ ػقش وٗ دس ٚلذ ))دٌٛن ؽّظ(( خٛأذٖ ِي ؽٛد ٚ ّٔبص ِغشة ٚ ػؾب وٗ ّ٘ضِبْ ثب ))غغك 

 اٌٍيً((، يؼٕي ٔٙبيذ ربسيىي ؽت ثٗ خبي آٚسدٖ ِي ؽٛد ٚ ِشاد اص ))لشآْ اٌفدش((، ّٔبص فجر اعذ.

ٔٛيغذ: اص آيٗ ِي رٛاْ چٕيٓ اعزذالي وشد وٗ خذاٚٔذ اص دٌٛن اٌؾّظ )صٚاي خٛسؽيذ( رب  فبزت ِدّغ اٌجيبْ ِي

غغك اٌٍيً )ٔيّٗ ؽت( ٚلذ چٙبس ّٔبص لشاس دادٖ اعذ: ِؾزشن ّٔبص ظٙش ٚ ػقش اص صٚاي رب غشٚة خٛسؽيذ. ٚ غشٚة 

خغ ثٗ ّٔبص فجر اعذ وٗ ثٗ خٛسؽيذ رب ٔيّٗ ؽت ٚلذ ِؾزشن ّٔبص ِغشة ٚ ػؾب اعذ. ٚ خٍّٗ ي }ٚلشآْ اٌفدش{ سا

طٛس خذاگبٔٗ روش ّٔٛدٖ اعذ، ثٕبثش ايٓ آيٗ دسثبسٖ ٚخٛة ّٔبص٘بي پٕدگبٔٗ ٚ ثيبْ اٚلبد آٔٙب اعذ. ِؤيذ ايٓ رفغيش، 

سٚايزي اعذ وٗ ػيبؽي اص ػجيذ ثٓ صساسٖ اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ دسثبسٖ ايٓ آيٗ ٔمً ِي وٕذ: )) ثٗ دسعزي وٗ 

ا ٚاخت ّٔٛد وٗ ٚلذ آٔٙب اص صٚاي خٛسؽيذ رب ٔيّٗ ؽت اعذ. ٚلذ دٚ ربي آٔٙب اص ٕ٘گبَ صٚاي خذاٚٔذ، چٙبس ّٔبص س

خٛسؽيذ رب غشٚة آفزبة اعذ؛ اِب ثبيغزي يىي اص آٔٙب سا لجً اص ديگشي خٛأذ. ٚلذ دٚ ّٔبص ديگش اص اٚي غشٚة رب ٔيّٗ 

 (3)ؽت اعذ؛ اِب ثبيذ يىي سا )ِغشة( لجً اص ديگشي )ػؾب( ثٗ خبي آٚسد.

ِي ؽٛد ٚ ثٗ ِمذاسي وٗ چٙبس سوؼذ خٛأذٖ ؽيخ طٛعي ِي گٛيذ: ٕ٘گبَ صٚاي خٛسؽيذ، ٚلذ ّٔبص ظٙش داخً 

ؽٛد، ٚلذ ِخقٛؿ آْ اعذ ٚ پظ اص خٛأذْ چٙبس سوؼذ، ٚلذ ِؾزشن ثيٓ دٚ ّٔبص ظٙش ٚ ػقش ؽشٚع ِي ؽٛد رب 

ظٙش رّبَ ِي ؽٛد. ٚ ٚلذ ّٔبص ػقش فشا  ِمذاسي وٗ عبيٗ ٘ش چيضي ثٗ أذاصٖ خٛدػ ؽٛد. ثؼذ اص ايٓ، ٚلذ ّٔبص



ِي سعذ ٚ اٚي ٚلذ ّٔبص ػقش صِبٔي اعذ وٗ ثٗ أذاصٖ خٛأذْ چٙبس سوؼذ ّٔبص ظٙش، اص صٚاي خٛسؽيذ گزؽزٗ 

ثبؽذ. ٚ آخشيٓ ٚلذ ّٔبص ػقش ٕ٘گبِي اعذ وٗ عبيٗ ٘ش چيض دٚ ثشاثش خٛد ؽٛد ٚ اٚي ٚلذ ّٔبص ِغشة ثؼذ اص غشٚة 

آْ، ثؼذ اص ٔبپذيذ ؽذْ ؽفك اعذ. ثؼضي اص فمٙبي ؽيؼٗ فشِٛدٖ أذ: اگش خٛسؽيذ غشٚة  خٛسؽيذ اعذ ٚ آخش ٚلذ

وشد، ٚلذ ّٔبص ِغشة ٚ ػؾب اعذ ٚ اخزالفي ِيبْ فمٙب ٔيغذ وٗ اٚي ٚلذ ّٔبص ػؾب، ثؼذ اص ٔبپذيذ ؽذْ ؽفك 

 اعذ.

شة ٚ ػؾب چٗ دس عفش ؽيخ طٛعي ّ٘چٕيٓ دس ِجغٛط ِي فشِبيذ: ))ثب ُ٘ خٛأذْ ّٔبص ظٙش ٚ ػقش ٚ ّٔبص ِغ

ثبؽذ يب زضش، ٘ٛا ثبسأي ثبؽذ يب آفزبثي ثب ُ٘ ثٗ خبي آٚسدْ ّٔبص ظٙش ٚ ػقش دس اٚي ظٙش اعذ ٚ اگش دس ٚلذ ػقش، 

 (4ِيبْ آٔٙب خّغ ّٔبيذ، خبيض اعذ. )

 : دس ايٓ خب ثٗ ثشخي اص سٚايبري وٗ ثش خٛاص خّغ ثيٓ دٚ ّٔبص ثٗ ٔسٛ ِطٍك دالٌذ ِي وٕٕذ، اؽبسٖ ِي وٕيُ

ّٔبص ظٙش ٚ ػقش ٚ ػجذ هللا ثٓ عٕبْ اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ ٔمً ِي وٕذ: سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ 

 (5ّ٘چٕيٓ ِغشة ٚ ػؾبء سا ثذْٚ ٘يچ ػٍزي ثب يه اراْ ٚ دٚ البِٗ دس غيش عفش ثب ُ٘ خٛأذٔذ.)

ٗ اٌغالَ دس يه خب، ِيبْ ّٔبص ظٙش ٚ ػقش اعسبق ثٓ ػّبس اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ ٔمً ِي وٕذ: پيغّجش اوشَ ػٍي

ثذْٚ ٘يچ عججي خّغ ّٔٛدٔذ. ػّش پشعيذ: آيب دس ثبسٖ ي ّٔبص زىُ ربصٖ اي آِذٖ؟ پيبِجش ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد: خيش، 

 (6ٌىٓ خٛاعزُ وٗ اِزُ دس آعبٔي ٚ گؾبيؼ ثبؽٕذ. )

پيبِجش اوشَ ػٍيٗ اٌغالَ دس زبٌي وٗ دس  دس سٚايذ ػجذ هللا ثٓ ػّش ثٗ ٔمً اص سعٛي خذا ػٍيٗ اٌغالَ آِذٖ اعذ:

 (7ِذيٕٗ ثٛد، ّٔبص٘بي چٙبس سوؼزي سا ثٗ فٛسد خّغ خٛأذ. )
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 چکیده ی بحث 



ثب ايٓ رٛضير سٚؽٓ ؽذ وٗ ِغبٌٗ اٚلبد ّٔبص ثب وّي اخزالف اص ِغبيً ِٛسد ارفبق ِيبْ ِزا٘ت اعالِي اعذ، 

٘غزٕذ. ّ٘چٕيٓ ثٕبثش ايٓ اٚلبد ّٔبص٘بي پٕدگبٔٗ دس عٗ ٚلذ اعذ: ظٙش ٚ ػقش ثب ُ٘ دس يه ٚلذ ِؾزشن 

ّٔبص٘بي ِغشة ٚ ػؾبء دس يه ٚلذ ِؾزشن ِي ثبؽٕذ. فمظ ّٔبص فجر ٚلذ خبفي داسد. ٚ ثشاي ٘ش يه اص ّٔبص٘بي 

چٙبس گبٔٗ ٚلذ خبفي اعذ وٗ ثب رفقيً ثيبْ وشديُ. ثٕبثش ايٓ وٗ ٚلذ ِؾزشن داؽزٗ ثبؽيُ، ثب ُ٘ خٛأذْ 

اعالِي خبيض اعذ ٚ اخزالف آٔٙب دس اعجبة ٚ ػٍٍي اعذ ّٔبص٘بي ظٙش ٚ ػقش، ٚ ِغشة ٚ ػؾب ٔضد ّ٘ٗ ي ِزا٘ت 

وٗ ثبػث ِي ؽٛٔذ ِيبْ ّٔبص٘ب خّغ وشد. ثشخي ثٗ ؽشط عفش ِميذ وشدٖ أذ ٚ ػذٖ اي، زضٛس دس ػشفٗ سا ؽشط لشاس 

 دادٖ أذ ٚ ثؼضي ثيّبسي ٚ يب آِذْ ثبساْ ٚ گً ٚالي ٚ يب ػدض ٚ ٔبرٛأي سا ؽشط دأغزٗ أذ.

اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ثب اعزٕبد ثٗ ازبديث فسير زىُ ثٗ خٛاص خّغ دٚ ّٔبص ّٔٛدٖ أذ، خٛاٖ أِب پيشٚاْ ِىزت 

ػزسي دس ِيبْ ثبؽذ يب ٔجبؽذ، رب ِجبدا زشخي پيؼ آيذ. ٔظيش چٕيٓ ازبديثي دس وزبة ٘بي زذيثي اً٘ عٕذ )فسبذ 

لشاس دادٖ أذ ٚ ربٚيً سٚايبد سا لبػذٖ ٚ افً  ٚ ِغبٔيذ( آِذٖ اعذ؛ ٌٚي آٔٙب ايٓ دعزٗ اص سٚايبد سا ِٛسد ربٚيً ٚ رٛخيٗ

 ثشاي ثيبْ زىُ ؽشػي دأغزٗ أذ، ٔٗ آٔچٗ سا وٗ اص ظب٘ش سٚايذ ٘بيؾبْ دسثبسٖ ي خٛاص خّغ ّٔبص ثٗ دعذ ِي آيذ.
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