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  مقدمه

من  ،من سيّئات أعاملنامن رشور أنفسنا و اهللاب نعوذونستغفره، و إِنَّ احلمدهللا نحمده ونستعينه

ل اهللاهيده  أنّ  أشهدله، وك وحده ال رشي اهللاأن الإله إال له، وأشهد ييضلل فالهادمن له، وفال مضّ

داً عبده و  رسوله.حممّ

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ َ  ٱ�َُّقوا ۡسلُِموَن َوَ� َ�مُ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  ٱ�َّ نُتم مُّ

َ
 ﴾١٠٢وُ�نَّ إِ�َّ َوأ

 .]۱۰۲: [آل عمران  
 .١»ریدنمیسزاوار پروای اوست پروا بدارید و جز در مسلمانی که ای مومنان، از خداوند چنان «

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ِيَر�َُّ�ُم  ٱ�َُّقوا َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَ�ثَّ  ٱ�َّ

ۚ وَ  ْ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء َ  ٱ�َُّقوا ِي ٱ�َّ ۚ وَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  ٱ�َّ رَۡحاَم
َ
َ إِنَّ  ٱۡ� َ�َن َعلَۡيُ�ۡم  ٱ�َّ

 .]۱النساء: [  ﴾١ �ِيٗبارَ 
(نیز) از او آفرید، و از  را آفرید و جفتش» نفس واحدی«شما را از که مردم، از پروردگارتان  ای «

او از همدیگر  )ناِم (به که آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد، پروا دارید؛ و از خدایی 
خدا همواره بر شما نگهبان که ید پروا نمایید؛ و زنها از خویشاوندان َمُبرید، کن میدرخواست 

 .»است

﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َهاَ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا  ٱ�َّ ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر  يُۡصلِحۡ  ٧٠َوقُولُوا

َ
لَُ�ۡم أ

َ لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع   .]۷۱-۷۰األحزاب: [  ﴾٧١َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
تا خدا هم  )۷۰( ایمان آوردگان، از خدا پروا کنید و سنجیده واستوار سخن گویید ای «

از خدا و رسولش اطاعت که کارهای شما را به سامان آرد و گناهان شما را ببخشاید؛ و هر 
 .»کند، به کامیابی بزرگی دست یافته است

تفسیر نور تألیف: دکتر مصطفی خرم  -۱های گوناگونی بهره برده شده از جمله:  ی آیات این کتاب از ترجمه در ترجمه -١

 قرآن مبین، ترجمه: علی اکبر طاهری قزوینی و ....م) -۳. قرآن کریم، ترجمه مسعود انصاری، ۲دل، 
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ها در آن صرف شده، ودمانزمکه ذکر و یاد خدا و فراخواندن او بهترین کاری است که شکی نیست 

بنده با آن به که د، این کار واالترین و برترین کاری است شو میها بدان اختصاص داده ها و نفس

ابد ی میبنده در دنیا و آخرت بدان دست که جوید، و کلید هر خیری است  میپروردگار سبحانش تقرب 

این خیر را به روی او  رِ دَ که خواهد  می(خداوند) این کلید را به بنده ارزانی دارد که پس هر وقت «

نا آرام، مضطرب، آشفته خیال،  ١»خیر به رویش بسته گشته رِ آن را از او دور کند دَ که بگشاید و هر وقت 

پناه بردن  بسیار، و فراخواندن اوو و ذکر خدا،  گردد، اما اگر بر یاد میقرار، و دچار ضعف عزم و اراده  بی

 .گیرند میتردید قلبش با ذکر و یاد پروردگارش آرام به او مداومت ورزد، بی

َ� بِِذۡ�رِ ﴿
َ
� ِ  .]۲۸الرعد: [  ﴾٢٨ ٱۡلُقلُوُب َ�ۡطَم�ِنُّ  ٱ�َّ

  .»گیرند میها به نام خدا آرام بدانید، دل«
جز خدا کسی که ابد ی میدر دنیا و آخرت دست  ای های نفیس رسیدهها ومیوهو به سودها و فضیلت

 داند. مینشمارش را 

اً ومعلناً  ركفذ  اله العرش رسّ
 

قا  مَّ عنو يزيل الشَّ  يَطردُ ك واهلَ
 

 برد.  میهایت را از میان هها و اندویاد پروردگار عرش در نهان وآشکار، سختی

الً و جيلب للخريات دنياو  آجِ
 

سواسُ يوماً ك وإن يأت  دُ الوَ َّ  يُرشَ
 

گردی آن را در به در  ای د و اگر روزی دچار وسوسهکن میو تمام خیرات دنیا و آخرت را برایت جلب 

 د.کن میو ناپدید 

 لصحب فقدأخرب
ً
 هاملختاُر يوما

 

ّن  
َ
 ر ىف السبق ُمفرِدُ كاذلِّ  ث�كبأ

 

 ند کن میخدای را بسیار یاد که به یارانش گفت: پیشتازان کسانی هستند   اللهروزی رسول

ی معاذاً يستعني إهلهو  وصَّ
 

 ر باحلسن يعبدُ كالشو رهكعلی ذ 
 

 برای (انجام) ذکر و شکر نیکو در عباداتش از خداوند کمک بگیردکه و به معاذ سفارش کرد 

 ةوأوصی لشخصٍ قدأتی لنصيح
 

دُ  يفان ك وقد  هَ  محل الرشائع جيَ
 

 : کرد فرمود میهای شریعت گله را نصیحت کند و از سختیتا او آمده بود که و به شخصی 

 تُسعِدُ و لَّ األمورِ كتُعنيُ علی   هذهك بأن اليزالَ رطباً لسان

  ۱۲۷الفوائد اثرابن قیم، ص:  -١
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د و به خوشبختی کن میدر تمام کارها تو را کمک که تر و تازه کن  تعالی اللهزبانت را همواره با ذکر 

 خواهی رسید.

 ر غرسٌ ألهلهكوأخرب أنَّ الذ
 

دُ كاملساو ناتِ عدنجب  هَ  نُ متُ
 

 د کن میهایی را برایشان آماده کارد و خانه میو فرمود: ذکر درختانی را در بهشت برای ذاکران 

هُ كيذ اهللاو أخربَ أنَّ   رَ عبدَ
 

هُ علی   عْ دَ كو مَ دِّ  لِّ األمور يُسَ
 

د و در تمام کارها با اوست و او را ثابت و استوار کن میاش را یاد فرمود: پروردگار همواره بنده و

 گرداند. می

خرب أنَّ اذل
َ
 ر يبىق جبّنةكو أ

 

والكو يَنقطُع اتل  ُ  يُف ح� ُ��َّ
 

ماند و تکلیف برداشته  میند ذکر در بهشت باقی شو میآدمیان جاودانه که و فرمود: هنگامی 

 د. شو می

 ره غري أنَّهكذ يفن كولو مل ي
 

دُ و لهإلی حبِّ اإلطريقٌ   رشِ  مُ
 

 راهی برای رسیدن به خداوند بودکه جز این نداشت  ای ذکر او فایدهاگر 

ی الفتَی عن غيبةٍ و نهَ  مةٍ نميو يَ
 

دُ كو عن   فسِ  لِّ قولٍ للديانة مُ
 

 داشت مینند باز کن مینت را تباه دیاکه و فرد را از غیبت و سخن چینی و تمامی سخنانی 

 رغبةٌ و عظيمً ان لنا حظٌ كل
 

دُ  اهللار كثرةِ ذكب  حَّ  نِعمَ املُوَ
 

 .نمودیم میبردیم و بدان رغبت  میبزرگ از ذکر خداوند  ای باز هم بهره

ناكننا من جهلنا قلَّ ذِ كول  رُ
 

نَّا لإلله التَّعبُّدُ ك  لَّ مِ  ام قَ
 

  .١نیز اندک استمان عباداتکه گونه بسیار اندک است همان مانما داریم ذکرکه اما با جهلی 

و منزلتی ویژه در نفوس  ،به همین خاطر اذکار شرعی و دعاهای نبوی جایگاهی رفیع در دین

ها بسیار مورد توجه و عنایت  میان آندر  دارندکه ی با وجود تنوع های اذکار کتاب ومسلمانان دارند، 

ر و دعا تألیف کردهاهل علم در گذشته و حال در خصوص ذککه هایی کثرت کتاب سبببه  و است،

و  ها روایت کردهخبرها را با ذکر سند آناحادیث وها توان آنها را برشمرد، برخی از این کتاب مین ،اند

 است. /ه عبدالرحمن بن ناصر سعدیی شیخ عالم این ابیات سروده -١
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و گزیده  سط بیشتری نوشته شده و برخی موجزباند، برخی با شرح و برخی دیگر سند آنها را حذف کرده

ارائه  و ،چنین میان آنها در گرد آوری نصوصهم .اندیا متوسط و تصحیح شده به رشته تحریر درآمده

بندی مطالب، و توجه به شرح و توضیح آنها و چیزهای دیگر از بندی و طبقههای فصلدالیل، و روش

 هایی وجود دارد. این قبیل تفاوت

و افراط  ی ر برگیرندهدکه اهل هوی و هوس در این زمینه تألیفات بسیاری دارند که الزم به ذکر است 

مأثور  ی بند سنت نبوده و از التزام به اذکار و ادعیهها پایوری از حق است، زیرا مؤلفان آنروی و دکج

 اند. روی برگردانده

هم  ،ذکر و دعای خداوند ی شرعی و پسندیده نوع بهقرآن و سنت و آثار گذشتگان  ،عالوه بر این

شایسته است تا که ذکر و دعایی را  پیامبر  اند؛ وراهنمایی نمودهو چون دیگر عبادات اشاره کرده 

امتش به هنگام صبح و شام، در نمازها و به دنبال آنها، به هنگام ورود به مسجد، و زمان خوابیدن و 

غذا خوردن و بعد از آن، و سوارشدن بر و به هنگام ترسیدن در خواب، و هنگام ، بیدار شدن مگاهن

پسندد، و به هنگام  مینکه آنچه  ی پسندد، و مشاهده میهر آنچه شخص  ی سفر، و مشاهدهو مرکب، 

 های گوناگونا دیگر حاالت و زمانگرفتاری و مصیبت، و دچار شدن به غم و غصه و اضطراب ی

 است.را بیان داشته ،بگویند

بیان روشن ترین با کامل مراتب ذکرها و دعاها، و انواع و شروط و آداب آنها را پیامبرکه چنان هم

که روشی واضح و راهی روشن ترک کرده  رساخته است، و امتش را در این مورد و در تمامی ابواب دین ب

شکی در این «گرداند، و  میبه هالکت رفته بدان پشت کرده و از آن روی برکه بعد از آن فقط شخصی 

بر توقیفی بودن و پیروی است،  عباداتها هستند و پایه و بنیاد و دعاها از برترین عبادت اذکارکه نیست 

جوینده به که و نه بر هوی و هوس، و نوآوری؛ لذا دعاها و ذکرهای نبوی برترین ذکر و دعایی است 

ها و نتایج و نهد، و زبان از بیان بهره میرهرو آن قدم در راه امنیت و سالمت  ودنبالش است، 

دیگر ذکرها گاه حرام، و گاه  .آن را درک کند ور کاملط تواند به مینآدمی  و دستاوردهای آن عاجز است

ی است  .برند مینمردم بدان پی بیشترکه اند شرک ی مکروه و گاه در بردارنده
ّ
بیان که این مطلبی کل

  .١»کشد میجزئیات آن به درازا 

خداوند را بر اساس آنچه خود که آنچه برای شخص مسلمان مجاز و مشروع است این است 

خداوند از تعدی و تجاوز  .تشریع فرموده ذکر نماید، و با دعاهای مأثور او را به فریاد بخواندخداوند 

ومعین شده پیروی نماییم هم مقرراز آنچه که ماست  ی نهی فرموده است، لذا شایسته نمودن در دعا

 )۲۲/۵۱۱،۵۱۰مجموع الفتاوی اثر ابن تیمیه ( -١

 

                                                       



 ٥  مقدمه

یح نبوی) چنین کنیم و از آنچه (قرآن وسنت صحنیزدر دیگر عبادات که ما است  ی برازندهکه چنان 

به هر فردی وارد است این که از شدیدترین ایراداتی « .اند به سوی دیگر عدول ننماییممشخص کرده

هر  ،نقل نشده است از سوی پیامبر  ١به عنوان مأثورکه او دعاهایی را برگزیده و انجام دهد که است 

سید و سرور فرزندان که ا ها دعاهایی از سوی برخی از مرشدها باشد، و دعاهای نبوی راینکه چند 

 خیر و برکت در پیروی از ی همه ٢»رها کند ،هگفتدمان، و حجت خداوند بر بندگانش آدم، و امام مر

سرمشق و الگو است،  پیامبر .های او استو هدایت یافتن به روش او، و دنبال کردن گام پیامبر

 بهترین و نیکوترین بودند.  خداوندبه درگاه  دعا ترین مردم و درایشان در ذکر خداوند کامل

به همین خاطر هرگاه در این خصوص سه مطلب برای بنده (ی خداوند) گردهم آید بهره و نصیبش 

  :گردد میاز خیر کامل 

 .نیاز به ذکرها و دعاهای مأثور نبوی -۱

 .هافهم معانی و مفاهیم آن -۲

 .حضور قلب به هنگام ذکر -۳

 ازصدا گشته، و  قلب با زبان همکه ت سودمندترین ذکر آن اسبرترین و «اید: فرم می /ابن قیم

  .٣»گرداندذاکر معانی و مفاهیم آن را در دل حاضر  ، و شخِص باشدی اذکار نبو

، در من این تمایل پدید مهم استو به این اندازه  ذکر چنین جایگاهی دارد ی مسالهکه از آنجایی 

هر چند به ناتوانی و عدم شایستگی -هم دمطالعاتی در اذکار و دعاهای نبوی آماده کرده وارائه که آمد 

های واال، و و مضامین سترگ، و درس ها، مفاهیم عظیمفهم آن ی دربارهمطالبی  -مفخود معتر

باره م دراین لگیرند. درگردآوری سخنان اهل ع میدر برکه های ژرفی را اندرزهای مؤثر، و حکمت

های ظریف و نظراتی صحیح های فراوان و نکتهدرس خصوصدر این  اللهسخت تالش نمودم، الحمد

 /یمیه و شاگردش ابن قیمتاز سخنان محققین و علماء به ویژه دو امام بزرگوار شیخ االسالم ابن 
 آن برگزیدم:بندی کرده و به هم پیوند داده واین عنوان را برای دستهها را سپس آن ،گردآوری کردم

 اند.  برای ما روایت شده دعاها و ذکرهایی هستند که از پیامبر »: مأثوره« -١

 )۲۲/۵۲۵مجموع الفتاوی اثر ابن تیمیه ( -٢

 )۲۴۷الفوائد اثر ابن قیم (ص:  -٣

 

                                                       





 
 
 

 »فقه األدعیه واألذکار«

این خش نیز پ کنونو تا  پخش شدن کریم رادیو قرآ درهایی بخشی بزرگ از آن در سلسله برنامه

را به چاپ برسانم تا  این مطالبکه تعدادی از سروران و برادرانم از من خواستند  .ادامه دارد برنامه

های اندکی در سبک نگارش آن تعدیل .آن افزون شود ی متنوع گشته، بهره و فایده ،سود رسانی ی زمینه

ه مضمون آن اشاره و برای هر قسمت عنوانی خاص قرار دادم تا ب برای چاپ مناسب شوداعمال کردم تا 

حجم و موضوع هماهنگ که هایی موضوع آن باشد و به یاری خدا به زودی در مجموعه داشته وراهنمای

خداوند کریم و بخشنده که امیدوارم  .گردد و این بخش اول از آن است میو متناسبی داشته باشند چاپ 

خیر و  نشأاین کار و دیگر کارهایم را پذیرفته و بدان برکت ارزانی دارد و آن را برای بندگان مسلمانش م

و هم او ما را کفایت کرده و بهترین  ،امید است ی شایستهخداوند سبحان شنونده دعا و .برکت گرداند

 وکیل است. 

قدردانی فراوان خود را خدمت شیخ عبدالعزیز بن  و مراتب تشکرکه م کن میندر این جا فراموش 

 مشغولیتالعه نمود و با وجود بن باز بیان کنم ایشان لطف و محبت کرده و این کتاب را مط اللهعبد

این کار ایشان را در ترازوی که خواهم  میاز خداوند متعال  .١بسیارش بر آن حاشیه و مقدمه نوشت

شک خداوند ها را به ایشان اعطا نماید. بیحسناتش قرار داده و به عوض ما و مسلمانان بهترین پاداش

 است. شنونده و پذیرنده (ی دعا)

 البدرمؤلف: عبدالرزاق 

 خود قرار دهد. تمورد عفو و بخشش و رحم مسلمانان را ی خداوند من و پدر و مادرم و همه

 های ایشان را در میان دو قالب  [ ] در داخل متن قرار دادم. حاشیه -١

 

                                                       





 
 
 

 و فضیلت ذکر اهمیت -۱

ذکر از ارزشمندترین مفاهیم و که  چراعظیم ذکر بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست،  ی اهمیت و فایده

قرآن  ازبسیاری  آیاتخداوند در  .دکن میمی را به خداوند نزدیک آدکه سودمندترین کارهایی است 

و  ها ترین تعریفبا زیباترین و پاک اهل ذکر را کریم بدان دستور داده، و آدمیان را به آن متمایل ساخته و

 اید:فرم می متعال خداوند تمجیدها ستوده و تحسین نموده است.

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ َ  ٱۡذُكُروا  .]۴۱األحزاب: [  ﴾٤١ذِۡكٗر� َكثِٗ��  ٱ�َّ

 .»د، خدا را فراوان یاد کنیدای ایمان آوردهکه ای کسانی «
 اید:فرم میو یا 

َ�ِٰسَكُ�ۡم فَ  فَإَِذا﴿ ْ قََضۡيُتم مَّ َ  ٱۡذُكُروا َشدَّ ذِۡكٗر�ۗ  ٱ�َّ
َ
ۡو أ

َ
 .]۲۰۰البقرة: [  ﴾َكِذۡ�رُِ�ۡم َءابَآَءُ�ۡم أ

به رسم ] پدران خویش را ] فضایل] کهحج را به پایان رساندید ـ هم چنان ]  مراسمچون «
به عظمت و ] خدای را] کردید، میو به مفاخر موهوم آنها مباهات ] کردید مییاد ] جاهلیت

 .»یاد کنید و حتی بیشتر] پاکی
 :ایدفرم می و یا

ِينَ ﴿ َ يَۡذُكُروَن  ٱ�َّ ٰ ُجُنو�ِِهمۡ  ٱ�َّ  .]۱۹۱: [آل عمران  ﴾قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ
 .»ندکن می ایستاده و نشسته و بر پهلو آرمیده، خدای را یاد] در همه حال[ کههمان کسانی «

 اید: فرم میویا 

ٰكِرِ�نَ وَ ﴿ َ  ٱل�َّ ٰكَِ�ٰتِ َكثِٗ�� وَ  ٱ�َّ َعدَّ  ٱل�َّ
َ
ُ أ ۡجًرا َعِظيٗما  ٱ�َّ

َ
ۡغفَِرٗة َوأ  .]٣٥حزاب: األ[ ﴾٣٥لَُهم مَّ

زش و پاداشی بزرگ آنان آمر ] ی همه[ ند خدا برایکن میخدا را فراوان یاد که زنانی  و مردان و«
 .»فراهم ساخته است

بنده به چنین  شدت نیاز سبببسیار او را یاد کنند، و این به که خداوند در این آیات دستور داده 

آدمی یک چشم که های اوست و این ینیاز آدمی به ذکر و یاد خداوند از باالترین نیازمند .کاری است

بنده در آن عاری از یاد خدا باشد به ضررش خواهد که  ای نیاز نیست، هر لحظهبرهم زدن نیز از آن بی

دی قابل تصور باشد) ش در آن بسیار بیشتر از سودش (اگر سوا مندی بود و نه به نفعش، و میزان زیان

 



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٠

در غفلت از یاد خدا گذشته به که این لحظه  و به هنگام دیدار خداوند در روز قیامت بر ،خواهد بود

 شدت پشیمان خواهد شد. 

اثر بیهقی، و در کتاب شعب االیمان که  چنان ،است به اثبات رسیده این مطلب از سوی پیامبر 

ز این ج«فرمودند:  پیامبر که عنها نقل شده  اللهرضی المؤمنین عائشه نعیم از ام کتاب الحلیه اثر ابو

د در روز قیامت بر آن کن مینگذرد و او خداوند را در آن یاد  میند آدم بر فرزکه هر ساعتی که نیست 

 ی نشان دهندهکه سنت سرشار از احادیثی است  .١»ن از دست رفته دریغ و اندوه خواهد خوردزما

که های آن برای مردان و زنانی است منزلت واال، و جایگاه برتر، و فزونی عایدات و بهرهمزیت ذکر، و 

 پردازند.  میبسیار به ذکر خداوند 

و ذهبی با او موافقت دانسته  دانحاکم آن را صحیح اإلسکه ی ثی وابن ماجه و حاکم در حدیذترم

تان ترین اعمالآیا شما را به بهترین و پاک«فرمودند:   اللهرسول که اند داء نقل کردهاز ابودر ،نموده

با که برایتان از بخشیدن طال و نقره و از این که نزد پروردگار و مؤثرترین آنها در باال بردن درجات شما 

گفتند » تان رو به رو شوید و گردن آنها را بزنید و آنان گردن شما را بزنند، بهتر است، خبر دهم؟دشمنان

 .٢»یاد و ذکر خداوند است ،آن«فرمودند: ] ایشان[ ی رسول خدا،بله، ا

دان سبقت گرفتند مفر«فرمودند:  پیامبر که روایت کرده   اش از ابوهریرهامام مسلم در صحیح

بسیار که مردان و زنانی «گفتند: ای رسول خدا! مفّردان چه کسانی هستند؟ فرمودند: » و برنده شدند

 .٣»ندکن میخدا را یاد 

پروردگار خود که مثال کسی «فرمودند:  پیامبرکه روایت کرده  امام بخاری از ابوموسی اشعری

 .٤»د، مثال زنده و مرده استکن میناو را یاد که د و کسی کن می را یاد

در این جا مناسب  .در فضیلت ذکر بیان داشتیم را تر احادیثی یشپکه احادیث در این باره بسیارند، 

کران در زندگی دنیا و آخرتشان آنها را چیده و اذکه فوائد یاد خدا  ی اهل علم دربارهکه است مطالبی را 

را  نام در این موضوع سخن گفته و آدیدهکه از بهترین کسانی  .ند به صورت خالصه بیان کنمکن میدرو 

) آن را حسن دانسته ۵۷۲)، عالمه آلبانی در صحیح  الجامع (شماره: ۵/۳۶۲)، الحلیه (۵۰۸شعب االیمان (شماره  -١

 است. 

ر صحیح الجامع )، و عالمه آلبانی د۱/۴۹۶) المستدرک (۳۷۹۰) سنن ابن ماجه (۳۳۷۷سنن الترمذی (شماره:  -٢

 ) آن را صحیح دانسته است.۲۶۲۹(شماره 

 ).۲۶۷۶صحیح مسلم (شماره:  -٣

 ).۶۴٫۷صحیح بخاری (شماره:  -٤

 

                                                       



 ١١  اهمیت و فضیلت ذکر -۱

در کتاب که است  /عالمه امام ابن قیم ،به هم پیوسته ارائه داده ای بندی کرده و مجموعهجمع

این کتاب بارهای بار به چاپ رسیده و  .چنین کرده است »لم الطيِّبكالوابل الصيب من ال«ارجمندش 

ند: در ذکر بیش از گوی میدر این کتاب  /ایشان .گردد میمیان هواخواهان و اهل علم دست به دست 

د، و بیش از هفتاد فایده آن کن میهای ذکر شمردن بهرهبرره وجود دارد...، سپس شروع به صد سود و به

مشغول شدن به  رایها بو تحریک ارادهها ها به تنهایی برای تشویق جانهر کدام از آنکه د کن میرا بیان 

[در  بسیار دستاوردهایهای فراوان و این همه بهرهکه و چرا این گونه نباشد در حالی  ،ذکر کافی است

کنند و توصیف کنندگان آن را توصیف که موضوع برتر از آن است  ؟!استشده یکجا] ذکر خداوند

 شمارندگان آن را بشمارند:

ۡ�ُ�ٖ َجَزآَءۢ بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن  فََ� ﴿
َ
ةِ أ ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ  .]۱۷السجدة: [  ﴾١٧َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

ها به پاداش رفتارشان برای آنان پیشروشنی چشم ی مایه] بسیار[ داند چه میهیچ کس ن«
 .»است بینی شده

 /قیم امام ابنکه های ذکر را در این جا یک فایده از فایدهکه برادر و خواهر مسلمانم شایسته است 
کامل ] گفته و تا حدودی[ ها را برایتبرخی دیگر از این بهره اللهشاءبیان داشته برایت یادآوری کنم و ان

 این ی.ببر را بدست آورده و از آن بهرهاین کتاب که  . با این توصیهخواهم کرد
ً
کتابی  کتاب، حقیقتا

  :و سرشار از فایده است سودمند

دور کرده، و او را مقهور ساخته در هم ] از آدمی[شیطان را که یکی از فواید ذکر این است 

 اید:فرم میخداوند  .١شکند می

 .]۳۶الزخرف: [  ﴾٣٦قَِر�ٞن  ۥَشۡيَ�ٰٗنا َ�ُهَو َ�ُ  ۥُ�َقّيِۡض َ�ُ  ٱلرَّ�َ�ۡعُش َعن ذِۡكرِ  َوَمن﴿
 .»نشینش باشدگماریم تا هم میاز یاد خدای رحمان دل بگرداند، شیطانی بر او که هر «

 اید: فرم میویا 

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ َقۡوا ُهۡم َ�ٰٓ�ِٞف ّمَِن  ٱ�َّ ۡيَ�ٰنِ إَِذا َمسَّ وَن  ٱلشَّ ۡبِ�ُ ُرواْ فَإَِذا ُهم مُّ   ﴾٢٠١تََذكَّ
 .]۲۰۱األعراف: [ 

یاد ] خداوند را] شیطان به آنان برسد، ] سوی] از ای تقوی دارند، چون وسوسهکه کسانی «
 .»گردند میگاه ناگهان بینا ند، آنکن می

 .)۸۴بنگر به: الوابل الصّیب (ص: -١

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٢

حارث که صحیح آمده  إسنادی، و مستدرک حاکم و دیگران با در مسند امام احمد، و سنن ترمذ

ا امر سر زکریپ خداوند سبحان پنج گفته را به یحیی«فرمودند: که نقل کرد   اللهاشعری از رسول 

که اما نزدیک بود  ،بدان عمل نمایند تا دستور داداو بدان عمل کرده و به بنی اسرائیل نیز که کرد 

 پنج گفتهتو را امر نموده تا به به او گفت: خداوند  در انجام این کار سستی ورزد، عیسی  یحیی

دهی و یا خودم  می احال یا تو این دستور ر ؛بدان عمل کنند تااسرائیل دستور دهی عمل نموده و به بنی

برده  ترسم اگر تو بر من پیشی بگیری خداوند مرا در زمین فرو میگفت:  دهم. یحیی  میآن را انجام 

مردم بر که شد، تا جایی  جمع کرد، مسجد پر المقدسمردم را در بیتسپس . یگر) دهدیا عذابی (د

به  و به پنج گفته عمل کنمکه فرمود: خداوند به من دستور داده  ییها نیز گرد آمدند. یحپشت بام

نماز، و گرفتن روزه، و  ی سپس آنان را به توحید، و اقامه ١»شما نیز دستور دهم تا بدان عمل کنید......

» الله«به یاد که دهم  میمن به شما دستور «گاه پنجمین مورد را بیان کرده گفت: آن .دادن صدقه امر کرد

، ولی آن شخص وارد هدشمن به سرعت او را دنبال کردکه باشید، زیرا مثال ذاکر مانند کسی است 

 به همین منوال انسان تنها با یاد خدا .داردو خود را از دست دشمن مصون  همستحکمی گشت ی قلعه

 »....تواند خود را از شیطان حفاظت نماید می

و شایسته و  ،حدیثی بلند مرتبه بودهکه  نمودهاین حدیث را این گونه توصیف  /عالمه ابن قیم

فضیلتی  ی دربردارندهحدیث  این .٢در آن بیندیشدآن را حفظ کرده و که هر مسلمانی است  ی برازنده

، و بیانگر آن دهد میشیطان را رانده و آدمی را از دست او نجات که واال و بزرگ برای ذکر است و این 

انسان تنها با پناه که پناهگاهی  برجا؛استوار و پا است مستحکم و پناهگاهیاست ذکر دژی که است 

این خود برای ذکر شک تواند خود را از شّر این دشمن سرسخت مصون دارد، بی میجستن به آن 

به  ،بود میناگر در ذکر جز همین یک ویژگی «د: گوی می /فضیلتی واالست و به همین خاطر ابن قیم

مباالت نشود، و پیوسته متعال سست و بی وندزبانش از ذکر خداکه طور قطع در خوِر آدمی است 

را از دشمنش حفاظت کند و تواند خود  مینزیرا آدمی جز با ذکر  .ذکر او باشد ی شیفته و دل بسته

کمین آدمی نشسته، هرگاه غفلت کند بر او  دشمن در .برد میغفلت بر او هجوم  ی دشمن فقط از دروازه

هر گاه آدمی خدا را به یاد آورد، دشمن خدا عقب نشسته، خوار  اما .کوبد میشبیخون زده و او را در هم 

گردد، و به  میعیف و ناتوان و یا همچون مگسی ض ای همچون پرندهکه این د تا شو میگشته و سرکوب 

) و عالمه آلبانی در صحیح الجامع (شماره ۱/۱۱۷،۱۱۸،۴۲۱)، المستدرک (۲۸۶۳)، سنن ترمذی (۴/۲۰۲المسند ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است۱۷۲۴

 )۳۱الوابل الصّیب (ص:  -٢

 

                                                       



 ١٣  اهمیت و فضیلت ذکر -۱

های آدمیان وسوسه کرده و چون شده است، یعنی: در سینهنامیده  »اخلناس الوسواسُ «همین خاطر 

د: گوی می د. ابن عباس شو میخداوند به یادآورده شود باز پس رفته، و خود را در هم کشیده و پنهان 

شیطان بر قلب فرزند آدم چمباتمه زده است در نتیجه هرگاه آدمی دچار غفلت و کوتاهی (از یاد خدا) «

  .١»دشو مید و هرگاه خداوند را به یاد آورد شیطان عقب رفته و دور کن میگردد او را وسوسه 

یدن و نفوذ ما را از شر ابلیس و شرک او، و هم چنین از تحریک و دمکه طلبیم  میاز خداوند متعال 

 و نزدیک است. ،آن ی اجابت کنندهدعا و  ی شک خداوند شنوندهاو مصون دارد، بی

 ) ۷۲الوابل الصیب (ص:  -١

 

                                                       





 
 
 

 های ذکراز دیگر فایده -۲

ذکر را بیان داشتیم و آن این  فوایدتر یکی از  یشپ .های ذکر استبیان فایده ی هم چنان سخن درباره

از ذکر و یاد خدا دست که کسی  .وسنگری برای مصاحبش در برابر شیطان است است که: ذکر دژ

 اید:فرم میافتد. خداوند  میبکشد شیطان هم چون سایه به دنبالش 

  .]۳۶الزخرف: [  ﴾٣٦ قَِر�نٞ  ۥَشۡيَ�ٰٗنا َ�ُهَو َ�ُ  ۥُ�َقّيِۡض َ�ُ  ٱلرَّ�َ�ۡعُش َعن ذِۡكرِ  َوَمن﴿
] شیطان[ گماریم، و آن میرحمان غافل شود برایش شیطانی بر] خداوند[ از یادکه و هرکس «

 .»همنشین او گردد
های واال از فایده ای این فایده .تواند خود را از شیطان مصون دارد مینآدمی جز با یاد خداوند متعال 

مه ابن قیمیشتر بیان کردیم پکه متعدد ذکر است. چنان 
ّ

الوابل «در کتاب ارزشمندش  /اما عال

يِّب که عظیم را  فوایدبالغ بر هفتاد فایده برای ذکر برشمرده است، ما در این جا برخی از آن  »الصّ

 .١یمکن میبیان  ،در کتاب مزبورش نقل کرده /ایشان

آورد،  میو آرامش و طمأنینه را برای قلب به ارمغان  شادی و سرورکه از فواید عظیم ذکر این است 

 اید:فرم میخداوند که هم چنان 

ِينَ ﴿ ِۗ َءاَمُنواْ َوَ�ۡطَم�ِنُّ قُلُوُ�ُهم بِِذۡ�رِ  ٱ�َّ َ� بِِذۡ�رِ  ٱ�َّ
َ
� ِ  .]۲۸الرعد: [  ﴾٢٨ ٱۡلُقلُوُب َ�ۡطَم�ِنُّ  ٱ�َّ

ها به نام بدانید، دل .گیرد میهایشان به یاد خدا آرام ایمان آوردند و دلکه (همان) کسانی «
  .»گیرند میخدا آرام 

زداید و شادی و  مییعنی ناآرامی و اضطراب آن را  ﴾َوَ�ۡطَم�ِنُّ قُلُوُ�ُهم﴿ اید:فرم میخداوند که این 

َ� بِِذۡ�ِر ﴿ :فرماید میکه گیرد، و این  میخوشحالی و آسایش و آرامش جای آن را 
َ
� ِ  ٱۡلُقلُوُب َ�ۡطَم�ِنُّ  ٱ�َّ

 به چیزی جز ذکر و یاد خداوند آرام نگیرد. که اوست  ی یعنی: زیبنده و شایسته ﴾٢٨

حیات و زندگی قلب است، ذکر غذای قلب بوده و نیرویی تازه ] ی مایه[در حقیقت ذکر و یاد خدا 

که گردد  مید همانند جسمی کن میو از آن غفلت داده آدمی آن را از دست که دمد، لذا هنگامی  میبدان 

 ) ۱۴۵) و (ص: ۸۴ـ  ۱۰۰بنگر به: الوابل الصیب (ص:  -١
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خدا حیات و زندگی ندارد و  میان او و غذایش فاصله و مانع افتاده است، در حقیقت قلب بدون ذکر و یاد

آب برای ماهی است،  ی ذکر برای قلب به منزله«د: گوی می /یمیهتبه همین خاطر شیخ االسالم ابن 

  .١»چگونه است؟ز آب حال و روز ماهی به هنگام جدایی ا

که چنان د، همکن میاز او یاد  نیز خداوندکه های یاد خداوند توسط آدمی این است از دیگر فایده

 اید:فرم میخداوند 

ۡذُكرُۡ�مۡ  فَٱۡذُكُروِ�ٓ ﴿
َ
 .]۱۵۲[البقرة:   ﴾أ

  .»شما را یاد کنم] من نیز ]پس مرا یاد کنید تا«
که روایت شده است  (صحیح امام بخاری و صحیح امام مسلم) از ابوهریره  یندر صحیح

و قلب خود یاد کند، من هم او را  جانهر کس مرا در « :ایدفرم میفرمودند: خداوند متعال  پیامبر 

 نمایم، و اگر مرا در مأل عام و در نزد دیگران یاد کند من هم به نزد جماعت بهتر از آنان میپیش خود یاد 

 . ٢»مکن میاز او یاد 

د و ذکر کننده را از شو مین گناهان تاز دیگر فواید ذکر این است که: موجب بخشش و از میان رف

هیچ «فرمودند   اللهرسول که نقل است  بن جبل  . در مسند از معاذدهد میعذاب خداوند نجات 

 . ٣»تر از ذکر الهی نیستلی برای انسان نجات بخشمع

به دیگر اعمال که گیرد  میهای ذکر آن است که: پاداش و ثواب و احسانی بدان تعلق از دیگر فایده -

شک حرکت زبان از بی .هاستترین عبادتذکر خدا از آسانکه این در حالی است  .گیرد مینتعلق 

های اعضای بدن است، اگر هر عضو دیگری از اعضای آدمی در شبانه ترین حرکتترین و سبکآسان

حتی چنین که شد، بل میداشت بسیار دچار سختی و اذیت و آزار  میروز به اندازه حرکت زبان حرکت 

 چیزی برای آن امکان نداشت با این حال پاداش تعلق گرفته به آن بزرگ و ثواب آن فراوان است. 

صدبار این دعا را روزی که کسی « فرمود: پیغمبرکه نقل است  ابوهریره  زدر صحیحین ا

 إهِلَ «بخواند، 
َ

 اُهللا وَحَدهُ الرَش�ال
َّ

  َك  إِال
ْ
ُ الُمل ُ، هلَ

َ
ُ احَلم ُك هل ديرٌ لُكِّ ُهَو ىلَعَ ُد وَ َوهلَ

َ
ٍء ق

َ
هیچ (، » ىش

ی نیست جز ذات الله 
ّ

قدرت و ملک تنها ی ندارد، زشریک و انبا .تنها او پروردگار استکه معبود حق

ثواب خواندن آن برابر  )برای او است، حمد و ستایش مخصوص او است او بر تمام چیزها توانا است

 )۸۵بنگر به: الوابل الصیب اثر ابن قیم (ص:  -١

 ) ۲۶۷۵)، و صحیح مسلم (شماره: ۷۴۰۵صحیح بخاری (شماره:  -٢

 است  ) آن را صحیح دانسته۵۶۴۴)، عالمه آلبانی در صحیح الجامع (شماره ۵/۲۳۹المسند ( -٣

 

                                                       



 ١٧  های ذکر از دیگر فایده -۲

گردد، این  مید، صد گناه از گناهانش محو شو میبا آزاد نمودن ده برده و صد احسان برایش نوشته  است

دارد  میشیطان محفوظ از شّر  او را در آن روز تا غروبکه د ای میصدبار دعا به صورت سنگری در 

 .١»تعداد ذکرش از او بیشتر باشدکه کسی کار بهتری از او انجام نداده است مگر آن کس 

روزی صد که کسی «ایشان فرمودند که آمده است   اللههم چنین در صحیحین به نقل از رسول 

 )مکن میدانم و او را ستایش  میپاک خدا را از هر عیب و نقصی ( »حِبَمِدهِ وَ  ُسبَحاَن اهللاِ «بار بگوید: 

 .٢»دریا باشدکف روی  ی د هر چند به اندازهشو میگناهان او بخشیده  تمام

ُسبحاَن اهللاِ، گفتن: «فرمودند:  پیامبر که شده است روایت  در صحیح مسلم از ابوهریره 
 اهللا، واُهللا اَ 

ّ
م و سپاس و ستایش سزاوار کن میخداوند را به پاکی یاد ( رَبُ �واحَلمُداهللاِ، َوال�َ إال

که را از تمام آنچه  )تر استالله نیست و او از هرچیز ماسوای خود بزرگ اوست و هیچ معبودی جز

احادیث در همین معنا و مفهوم  . و٣»تر دارمدوستدنیا)  ی خورشید بر آن طلوع کرده است، (همه

 سیارند. ب

در حدیث آمده است بهشت دشتی هموار که از دیگر فواید ذکر این که: نهال بهشت است، آن چنان 

 ی ازهایش ذکر خداوند است ترمذکاشته خاک آن پاک بوده و آبش شیرین و گواراست وکه است 

د با و معراج بردن مرا به اسراکه آن شب «فرمودند:  پیامبر که روایت کرده است  بن مسعود  اللهعبد

که ده ها خبر بمتت سالم برسان و به آنمالقات کردم، فرمود: ای محمد! از جانب من به ا ابراهیم 

های نهالکه بهشت دارای خاک پاک و خوش بو و آب شیرین و گواراست و دشتی (حاصل خیز) است 

  َوال ،ُسبحاَن اهللاِ، واحَلمُدهللاِ «آن 
ّ

: حدیثی حسن دیگو میترمذی » باشد می »رَبُ �اهللا اَ و اهللا �َ إال

  .٤غریب است

 روایت کرده و لفظ آن چنین است:  امام احمد این حدیث را به نقل از ابو ایوب انصاری 

گفت: ای  را به اسرا و معراج بردند با ابراهیم دیدار کرد، ابراهیم   اللهرسول که آن شب «

به او گفت: به امتت  است، ابراهیم  با تو است؟ جبرئیل گفت: این محمد که جبرئیل این کیست 

 پیامبر  .شک خاک آن پاک و زمینش هموار و گسترده استبی ؛های بهشت بیفزایندبگو برکاشته

 ) ۲۶۹۱)، و صحیح مسلم (شماره: ۳۲۹۳و  ۶۴۰۳صحیح البخاری (شماره: -١

 .۱۷۲۵)، هم چنین لؤلؤ و المرجان حدیث ۲۶۹۱) و صحیح مسلم (شماره: ۶۴۰۵بخاری (شماره صحیح ال -٢

 ).۲۶۹۵صحیح مسلم (شماره:  -٣

) شواهدی نیز در این ۱۰۵) آلبانی آن را حسن دانسته و درالسلسله الصحیحه (شماره: ۳۴۶۲سنن ترمذی (شماره  -٤

 زمینه آورده است. 

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٨

وَّ «گفتن فرمود:  های بهشت چیست؟ ابراهیم فرمود: کاشته
ُ
  ةالَحوَل َوالق

ّ
این  .است »اّ� ب إال

 .١برای حدیث پیشین استحدیث شاهدی 

 بحانَ سُ «بگوید: هرکس «فرمودند:  پیامبر که نقل کرده  از جابرترمذی در حدیثی از ابوزبیر 
ن صحیح ترمذی گفته: این حدیثی حس» دشو میرما در بهشت کاشته برای او درختی خ »اهللاِ َوحِبَمِدهِ 

 .٢است

کسی «فرمودند:  اللهرسول که د کن میروایت  بن أنس الجهنی د در حدیثی از معاذامام احم

و نهالی در بهشت برای ا )دانم میخداوند بزرگ را از نقصی مّبرا ( »سبحان اهللا العظيم«بگوید: که 

 .٣»دروی می

د در دنیا، و نوری برای درون شو میاز دیگر فواید ذکر این است که: برای ذاکر (تبدیل به) نوری 

یاد و  جزها و قبرها به چیزی گیرد، قلب میقبرش، و نوری برای آخرتش، و بر پل صراط پیشاپیش او قرار 

د. کن میهم چون نوری آنها را روشن که ند و این ذکر خداست شو مینذکر خداوند نورانی و روشن 

 اید: فرم میخداوند 

وَ ﴿
َ
ۡحَيۡيَ�ُٰه وََجَعۡلَنا َ�ُ  أ

َ
َثلُهُ  ٱ�َّاِس ِ�  ۦنُوٗر� َ�ۡمِ� بِهِ  ۥَمن َ�َن َمۡيٗتا فَأ لَُ�ِٰت ِ�  ۥَكَمن مَّ  ٱلظُّ

 ۚ  .]۱۲۲األنعام: [  ﴾لَۡيَس ِ�َارِٖج ّمِۡنَها
] میان] با آن درکه مرده بود، آن گاه او را زنده کردیم و برای او نوری قرار دادیم که آیا کسی «

بیرون که هاست در تاریکی] اوکه چنین است  ]وصفشکه رود مانند کسی است  میمردم راه 
 .»آینده از آن نیست؟

و کمک  هبرد از نور ایمان به خداوند و محبت و معرفت و یاد او بهرهکه شخص اول: فرد مؤمن است 

 روی گردان است.از خدا غافل بوده، و از یاد و محبت او که گیرد و دیگری: فردی است  می

شقاوت در از دست بدبختی و  ی رستگاری در این نور است، و همه ی مطلب و اهمیت، و همه ی همه

به هنگام در خواست از خداوند بسیار این درخواست را مطرح  ، و به همین خاطر پیامبر دادن این نور

نور قرار دهد و  ی پیدا و پنهان وجودش نور قرار دهد و او را از هر سو در احاطه ذرات در تمامیکه کرد  می

 . بگرداندوجودش را نور  ی همهذات و که این 

 ).۵/۴۱۸المسند ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است. ۶۴۲۹)، آلبانی در صحیح الجامع (شماره: ۳۴۶۵ذی (شماره: سنن ترم -٢

 ).۳/۴۴۰المسند ( -٣

 

                                                       



 ١٩  های ذکر از دیگر فایده -۲

ا معنه اللهرضی بن عباس  اللهدر نماز شب از عبد اش در باب دعای پیامبر امام مسلم در صحیح

ام نوری بزرگ نوری بزرگ قرار ده، و در بینایی بارالها! در قلبم«ودند: فرم می ایشان که د کن مینقل 

م نوری پام نوری بزرگ قرار ده، و از جانب راستم نوری بزرگ قرارده، و از جانب چقرار ده، و در شنوائی

بزرگ قرار ده، و از باالی سرم نوری بزرگ قرار ده، و از زیرپایم نوری بزرگ قرارده، و از جلوی رویم 

راوی (، کریب »ازجانب پشت سرم نوری بزرگ قرار ده، و برایم نوری بزرگ قرار دهنوری بزرگ قرار ده، و 

ولی آنها را فراموش نمودم یا [این حدیث از ابن عباس) گفته است: و هفت کلمه در قلب من است 

] اکنون با من نیست و حفظ هم ندارم تا به شما بگویمکه دارم  میهفت کلمه را در درون صندوقی نگه 

با بعضی از فرزندان عباس مالقات کردم و آن فرزند عباس آن کلمات را به من نقل کرد و ذکر که تا آن 

خصلت دیگر را نیز  وو مویم، و پوستم نوری بزرگ قرار ده، و د ،خونمو کرد: و در عصبم، و گوشتم، 

دیگر: و در زبانم و در یا به روایتی  -هایم در قبرم نوری بزرگ قرارده(یعنی بارالها! در استخوان- ذکر کرد

  .»١نفسم نوری بزرگ قرار ده)

برای دنیا و برزخ و چنین نوری نوری برای قلب و صورت و اعضای شخص ذاکر است، هم ،لذا ذکر

 آخرت او است.

از دیگر فواید ذکر آن است که: انجام ذکر و یاد خدا توسط آدمی درود و سالم خدا و فرشتگانش را 

شک خدا و فرشتگانش بر او درود فرستند بیکه گرداند و کسی  میبر شخص ذاکر واجب و قطعی 

 اید:فرم میرستگاری و پیروزی را از آن خود کرده است. خداوند  ی همه

َها﴿ ُّ�
َ
� ِي َ�ٰٓ ْ  نَ ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱۡذُكُروا ِصيً�  وََسّبُِحوهُ  ٤١ذِۡكٗر� َكثِٗ��  ٱ�َّ

َ
ِي ُهوَ  ٤٢بُۡ�َرٗة َوأ  ٱ�َّ

لَُ�ِٰت ِ�ُۡخرَِجُ�م ّمَِن  ۥيَُصّ�ِ َعلَۡيُ�ۡم َوَمَ�ٰٓ�َِكُتهُ  � إَِ�  ٱلظُّ ِ  ٱ�ُّورِ رَِحيٗما  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�َن ب
 .]۴۳-۴۱األحزاب: [  ﴾٤٣

با که ای مؤمنان! بسیار خدای را یاد کنید و صبح و شام او را به پاکی بستایید اوست کسی «
ها به سوی روشنایی برآورد، و به فرستد تا شما را از تاریکی میفرشتگان خود بر شما درود 
 .»مؤمنان همواره مهربان است

، ۶۶، ص۴) هم چنین فتح الملهم شرح صحیح مسلم، مترجم: عبدالرؤف مخلص، ج ۷۶۳صحیح مسلم (شماره:  -١

در صحیح بخاری، ترجمه: دکتر طاهر  توانید انتشارات شیخ االسالم احمد جام، با اندکی تلخیص. این دعا را می

 ، مؤسسه انتشاراتی حسینی اصل ببینید.۶۳۱۶، حدیث ۴الوژه، ج 

 

                                                       





 
 
 

 فوایدی دیگر برای ذکر -۳

آن برای  دستاوردهایسخن را در خصوص برشمردن برخی دیگر از فواید ذکر و بیان دیگر منافع و 

کتابش در  /امام عالمه ابن قیمکه و این کار را از خالل آنچه  ،دهیم میذاکرین در دنیا و آخرت ادامه 

 .١دهیم میانجام ن داشته الوابل الصیب بیا

اش را تصدیق کند، زیرا پروردگار بندهکه ذکر سببی است برای این که از دیگر فواید ذکر آن است 

د پروردگارش کن میبنده چنین که و وقتی  دهد میشخص ذاکر از صفات بزرگی و عظمت خداوند خبر 

گردد و امید  مینخداوند او را تأیید کند با دروغگویان محشور که د، و کسی کن میاو را تصدیق و تأیید 

 به همراه راستگویان محشور گردد. که رود  می

او که اند ابن ماجه و ترمذی وابن حّبان و حاکم و دیگران از ابواسحاق از اغّر ابومسلم روایت کرده

فرمودند:  پیامبرکه د شهادت دادن بسعید خدری ابوهریره و ابوکه سلم) شهادت داد ابوم (اغر

ام راست بنده :ایدفرم می، خداوند متعال »ربكا اهللاو اهللا � إال ال«: هرگاه یکی از بندگان خدا بگوید«

 اهللا � إال ال«گفت، هیچ خدایی جز من نیست و منم خدای بزرگ و بلند مرتبه و هرگاه بنده بگوید: 
ام راست گفت، هیچ معبودی جز من نیست و من تنهایم و هرگاه بنده اید: بندهفرم می] خداوند ]»وحده

ام راست گفت، هیچ معبودی جز اید: بندهفرم می، خداوند »هلك وحده الرش� اهللا � إال ال«بگوید: 

] خداوند ]،»وهل احلمدك ، هل امللاهللا � إال ال«من نیست و شریکی ندارم و هرگاه بنده بگوید: 

ام راست گفت، هیچ معبودی جز من نیست، ملک و فرمانروایی متعلق به من است و اید: بندهفرم می

، »اهللاب ال قوه إالو ال حولو اهللا � إال ال«من است و هرگاه بنده بگوید:  ی سپاس و ستایش شایسته

ام راست گفت، هیچ معبودی جز من نیست و هیچ اراده و قدرتی جز به اید: بندهفرم میخداوند 

ر چیزی گفت «د: گوی میابواسحاق » و قدرت من وجود نداردخواست 
ّ

که بعد از این حدیث، اغ

گفتن این کلمات در زمان مرگ «نفهمیدم، به ابوجعفر گفتم: اغّر چه گفت؟ در جواب گفت: اغّر گفت: 

و  ،این حدیث حسن است :دگوی میترمذی » نصیب هر کس بشود، آتش جهنم به او نخواهد رسید

افقت نموده است، شیخ آلبانی گفته: این حدیث صحیح حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی با او مو

 )۱۶۴، ۱۶۰، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۳۲، ۱۵۴، ۱۵۳بنگر  به: الوابل الصیب (ص:  -١

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٢٢

 .١است

د زیرا منافقان شو میاز دیگر فواید آن این است که: کثرت یاد خدا موجب در امان ماندن از نفاق 

 اید:فرم میمنافقین  ی ند خداوند دربارهکن میبسیار کم خدای را یاد 

َ ۡذُكُروَن َوَ� يَ ﴿   .]۱۴۲النساء: [  ﴾١٤٢إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱ�َّ
 .»ندکن میو خدای راکمتر یاد «

و شاید به همین خاطر ». دشو میبسیار خدای را یاد کند بری از نفاق که کسی «د: گوی میکعب 

 :اید کهفرم میخداوند در اواخر سوره منافقین که است 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ۡوَ�ُٰدُ�ۡم َعن ذِۡكرِ  ٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
ِۚ َءاَمُنواْ َ� تُلِۡهُ�ۡم أ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ونَ فَأ  .]۹المنافقون: [  ﴾٩ ٱۡلَ�ِٰ�ُ
چنین کنند، که ای ایمان آوردگان، اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند؛ و آنان «

 .»کارندزیان 
از یاد خدا غفلت که آنان گر هشدار و گوشزدی نسبت به فتنه و محنت منافقین است هماین آیه بیان

 و در خصوص خوارج از علی .ورزیدند در نتیجه دچار نفاق شدند، و پناه بر خدا (از چنین سرانجامی)

منافقان جز اندکی خدای «جواب فرمودند:  ؟ ایشان دردانآیا آنان منافق :کهپرسید شد  طالببن ابی

  .»ندکن مینرا یاد 

کردن خداوند موجب در  نفاق است و بر همین اساس بسیار یاد ی کردن از خدا نشانه لذا کم یاد

ذاکر است به نفاق مبتال که قلبی را که تر از آن است د، و خداوند مهربانشو میامان ماندن از نفاق 

 از یاد خدا غافل است. که است  یهایهای قلبژگینفاق از ویکه نماید، بل

های آن است از دیگر فواید ذکر آن است که: موجب بهبودی و سالمت قلب، و دارویی برای بیماری

 .»مردم سبب درد و بیماری است یاد خدا موجب بهبودی، و یاد«د: گوی می /الله. مکحول بن عبد

وجود  ای در قلب تندی و نامهربانی ،برد میشک یاد خدا قساوت و تندی قلب را از میان چنین بیهم

آمده و  /یبه نزد حسن بصر یشخص .برد مینان یرده و از مکآن را ذوب ن یزیاد خدا چی جزکه دارد 

ن یا«گفت:  یآورم، حسن بصر میت یاکقلبم به نزد تو ش یو نامهربان ید از تندیابوسع یگفت: ا

 ».ان ببریر او از مکاد خدا و ذیرا با  ینامهربان

) ۱/۵)، و مستدرک حاکم (۸۵۱)، صحیح ابن حبان (شماره: ۳۴۳۰)، سنن ترمذی (۳۷۹۴سنن ابن ماجه ( -١

 ).۱۳۹۰له الصحیحه (شماره: والسلس

 

                                                       



 ٢٣  فوایدی دیگر برای ذکر -۳

اد شده یشده، و  کید نزدکن میاد یاز او که ننده به آن کاد یه: شخص کر آن است کد ذیگر فوایاز د

 یزیژه و خاص است و چیو ینوع همراه کی  ،یت و همراهین معیگردد، و ا میهمراه  با یاد کننده زین

بودن و به همراه داشتن  کیبا نزد یهمراه کی نیا .١است آنعام  یریعلم و فراگمعّیت از  یجدا

 ن سخن خداوند: یق است، مانند ایو توف کمکو  یاریو محبت و  یسرپرست

َ إِنَّ ﴿ ِينَ َمَع  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ وَّ  ٱ�ََّقوا ِۡسُنوَن  ٱ�َّ  .]۱۲۸النحل: [  ﴾١٢٨ُهم �ُّ
 .»استاران کو کیزگاران و نیگمان خداوند با پره یب«
 :دیافرم میا یو 

ُ وَ ﴿ ٰ َمَع  ٱ�َّ  .]۲۴۹[البقرة:   ﴾٢٤٩ِ�ِ�َن ٱل�َّ
  .»است خداوند با بردباران و«
  :دیافرم میا یو 

َ �نَّ ﴿  .]۶۹العنکبوت: [  ﴾٦٩ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ لََمَع  ٱ�َّ
 .»اران استکو کیگمان خداوند با ن یو ب«

 آمده است یث قدسیدر حدکه وجود دارد، هم چنان  یفراوان ی بهره ین همراهیننده در اکر کذ یبرا

را امام  ثین حدیا». ان بدهدکخود را ت یها ند و لبکاد یمن را که  یام هستم؛ وقت بندهبا من «: که

  .٢اند ردهکت یگران آن را روایم و دکن احمد، ابن ماجه، حایچن رده، همکت یق روایبه صورت تعل یبخار

هاست،  بتیها و مص یننده گرفتارکها و دفع  نعمت ی هنندکه: جلب کر آن است کد ذیر فواگیاز د -

د، خداوند یرا دفع نما یبتیرده و مصکرا جلب  یتواند نعمت میناد خدا یر و کهمانند ذ زیهیچ چ

 د: یافرم می

ی الله عزوجل است] بر دو نوع است: معیت عام و معیت خاص.  معیت یا همراهی الله با بندگان [آنطور که شایسته -١

ی بندگانش، کافر و مومن و نیک و بد، با علم و قدرت و تدبیر و  اقتضای معیت عام آن است که الله متعال بر همه

ۡ�َن َما ﴿ دال بر این معیت هستند از جمله:سلطان و دیگر معانی ربوبیت، احاطه دارد. آیات بسیاری 
َ
َوُهَو َمَعُ�ۡم �

ی  . اما معیت خاص، چنانکه از نامش پیداست تنها ویژه»و او هر جا که بودید با شماست« ]۴[الحدید:  ﴾ُكنُتمۚۡ 

است از  بندگان خاص پروردگار است و به معنای همراهی یاری و تایید است. آیات بسیاری از قرآن دال بر این معیت

َ إِنَّ ﴿ جمله: ِينَ َمَع  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ وَّ  ٱ�ََّقوا ِۡسُنوَن  ٱ�َّ همانا الله با کسانی است که تقوا پیشه « ]۱۲۸[النحل:  ﴾١٢٨ُهم �ُّ
 . (ویراستار)»اند و کسانی که نیکوکارند کرده

 ).۱/۴۹۶)، و مستدرک حاکم (۳۷۹۲)، و سنن ابن ماجه (شماره: ۲/۵۴۰)، و المسند (۸/۵۷۲صحیح بخاری ( -٢

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٢٤

َ ۞إِنَّ ﴿ ِينَ يَُ�ٰفُِع َعِن  ٱ�َّ ْۗ  ٱ�َّ  .]۳۸الحج: [  ﴾َءاَمُنٓوا
  .»دکن میخداوند از مؤمنان دفاع «

مان و یل دهنده ایکمان آنهاست، عنصر تشیا ی قدرت و پختگ ِزانیدفاع خداوند از مؤمنان به م

شتر باشد یند برش از خداوکاد و ذیتر، و  املکمانش یاکه  یسکاد خداوند است؛ یر و کقدرت آن، ذ

ر کاد و ذیزان از یتر است. و به هر م از آن افزون اش بیو نص ،شتریب دفاع خداوند از اواش از  زان بهرهیم

اد، و یدر مقابل  ادیاهد. ک میدفاع خود از آن شخص  ز ازیزان خداوند نیم شود به همان مکخدا 

 .یدر برابر فراموش یفراموش

 گردد حال میها  قائم مقام عبادت نده ویه: مداومت واستمرار برآن نماکن است یر اکد ذیگر فوایاز د

 حّج. ی ضهیهمچون فر ،باشد یمال - یا بدنی، و یا مالیباشد  ید عبادت بدنکن مین یفرق

 یگفت: فقراکه است  آمدهعنه   الله  یره رضیابوهر در حدیثار کح و آشین مطلب به طور صریا

را بردند، دان یجاو  باال و بزرگ و نعمت تآمدند و گفتند: ثروتمندان، درجا امبرین به نزد پیمهاجر

م و اضافه یریگ میما روزه که رند، چنان یگ میم و روزه یخوان میما که چنان  ند، همخوان میشان نماز یا

 امبر یپ .دهند میند و صدقه کن میروند، جهاد  میند، عمره کن میبا آن حج که هم دارند  یمال

د و یاند، برس گرفته یشیاز شما پکه  یآن به اشخاص ی لهیبه وسکه اد بدهم یبه شما  یزیا چیآ«فرمودند: 

مثل عمل شما رفتار که  یسکباالتر از شما نباشد، جز  یسکد و یابیندگان بعد از خود سبقت یبرآ

 َن اهللاِ، احََلمدُ ُسبحاگفتن ر (یبکتد و یح و تحمیتسب«رسول خدا! فرمودند:  یگفتند: بله، ا» د؟کن می
، اَُهللا اَ  و  یث را امامان بخارین حدیا .ثیتا آخر حد..» د.ییبار بگو ۳۳بعد از هر نماز  ار) رَب �ِ�ِّ

 .١اند ردهکت یمسلم روا

دهند قرار داد و  میاز دست که  یحج و عمره و جهاد یبرا ین و عوضیر را جانشکن ذیا امبر یپ

ز یدند آنان نین را شنیثروتمندان اکه  یوقت .افتند میش یر از ثروتمندان به پکن ذیبا اکه رد کمطلع  آنان را

شان افزودند و در  گر عباداتیر را بر صدقات و دکن ذیار را انجام دادند و پرستش و عبادت با اکن اذیا

ثروتمندان در که دادند  خبر امبر یبه پ ردند وکفقرا با آنان رقابت  .نددلت به دست آوریجه دو فضینت

آن ندارند  بر یفقرا توانکه  یزیبر چار دارند یآنان در اختکه  یزیند و با چیجو میت کنان مشاریا یارهاک

 ». دیافرم میس بخواهد عطا کبه هرکه آن، از فضل خداست «فرمودند:  امبر یند، پیجو می یشیپ

 .۳۴۸)، هم چنین لؤلؤ و المرجان حدیث ۱۰۰۶)، و صحیح مسلم (شماره،۸۴۳صحیح بخاری (شماره:  -١

 

                                                       



 ٢٥  فوایدی دیگر برای ذکر -۳

ن یه نشیباد یگفت: عربکه اند  ردهکت یروا ُبسر  بن  اللهعبدران از گیم و دکماجه، حا ، ابنیترمذ

ن یاد و سنگی) دستورات اسالم بر من زی همه یرسول خدا! (اجرا ی) آمده و گفت: اامبر ی(به نزد پ

اد خدا یر و کبه ذ«فرمودند:  امبر یپند. کت یفاکمرا که ر مطلع گردان یجامع و فراگ یارکاست، مرا از 

فرمودند:  امبر ید؟ پکن میت یفاکار مرا کن یا ایآ رسول خدا  یآن شخص گفت: ا» .مشغول شو

 .١»دهد می، و افزون برآن به تو یآر«

اق یو اشت یف شرعیالکگر او در انجام ت یاریکه د کن می ییراهنما یارکاو را به  رخواه یامبر خیپ

اد خدا را یر و کشخص ذکه  یها باشد. لذا وقت شتر آنیردن به آن، و مشوق او در انجام هرچه بکدا یپ

ز دوست یدارد آن را ن میدارد و هرآنچه را خدا دوست  میگرداند خدا را دوست  میالم خود که یکت

نزدش  یو دستورات اسالم یف شرعیلاکجستن (و انجام) ت یکینزد ی به اندازه یزیگاه چ آن ،دارد می

ش فراچنگ آورده یدستورات اسالم را براکه د کن می ییراهنما یزیاو را به چ امبر یپ .گردد مینمحبوب 

ر، کذ .است ین الهیاوران انجام فرامین یتر اد خدا از بزرگیر و کذ .آسان گرداندو انجام آنها را بر او 

ت بخش  میده و انجامش را بر او آسان یگردان یرا محبوب آدم ین الهیفرام
ّ

گرداند، و آن را در نظرش لذ

د، او کن میاد خدا احساس یشخص غافِل از که را  یو دشوار یمشقت و سختکه جا  د تا آنینما می

را مرتفع نموده،  لیکرده، و هر مشکرا آسان  ای یتاد خداوند هر سخین یچن هم .را ندارد ین احساسینچ

آسان که  د مگر آنشو مینبرده  ای یچ سختیاد خدا بر هیاهد، نام و ک میها  اه مشقتکو از بار جان 

چ رنج و یبه دنبال دارد، و بر ه یآسانکه ن ید مگر اشو مینبرده  ییفرسا چ حالت طاقتیگردد، و بر ه می

د مگر آن شو مینبرده  یحاد چ مسأله تند وید، و بر هشو میاسته کاز آن که د جز آن شو مینبرده  یمشقت

گردد،  میحاصل  یشیگشاکه د مگر آن شو مینان یب ای چ غم و غصهیرود، و بر ه میان یاز م یآن تندکه 

بعد از اندوه  ی، و شادیبعد از سخت ی، و آسانیبعد از شدت و تند ِش یر خداوند گشاکاد و ذیلذا 

، یت قراردهرکما را از بندگان ذاکه م ییجو میم، و به اسماء و صفاتت توسل یطلب میا از تو یاست. خدا

تو بر هر  یبه راست ؛یند محفوظ دارکن میبرگردانده و غفلت  یروکه و به رحمت خودت ما را از راه آنان 

 .ییتوانا یزیچ

 ).۱/۴۹۵) و مستدرک حاکم (۳۷۹۳)، و سنن ابن ماجه (شماره: ۳۳۷۵سنن ترمذی (شماره:  -١

 

                                                       





 
 
 

 رکلت مجالس ذیفض -۴

 یدید، فواای مینار بوده و در شمار ید آن بسیفواکه  یم، در حالیان داشتیر را بکد ذیاز فوا یکاند

شمارش گران از محاسبه و شمارش آن نندگان و کشتر دارد، حساب یق بیو تحق یاز به بررسینکه متعدد 

ن گونه یشد، و چرا اکر بیتواند آن را به تصو مینابد، و زبان یتواند بدان احاطه  مین یعاجزند، و آدم

 ثمرات، و فواید پربارار ین طاعات است. چه بسی، و برترکین یارهاکن یآن از واالترکه  ینباشد در حال

ر کذ یا و آخرت برایدر دنکه ت مدام کر و بریوسته، و خیپ یاه یخوشمزه، و خوردن یها وهیده و میرس

 .قابل تصور است

ن مجالس نزد یاند، ا ن مجالسیتر هین و بلند پایتر ن، پرمنفعتین و، واالتریتر کر از پاکمجالس ذ

 برخور دارند.  ای ژهیخداوند از ارزش و منزلت واال و و

ات بخش ین مجالس حیاکه ن یشده و اان یر بکمجالس ذ یدر خصوص برتر یارینصوص بس

با غفلت از که  یس مجالسکهستند، به ع یآدم ی هیکو تز یکپا ی هیمان، و مایا ی ها، رشد دهنده قلب

 به نقص درکه د کن می کآن جا را تر یبوده، در حال چنین جاییدر که  یرود، شخص میاد خدا به سر ی

 گردد.  میاش  یمانیشیحسرت و پ ی هیو ضعف در قلب گرفتار آمده و ما یمان، و سستیا

  اللهت را داشتند، عبدین توجه و عناین و باالتریشتریر بکمجالس ذ نیبه ا رحمهم الله] ارکوکین[ان ینیشیپ

م، یبا هم مؤمنانه به سر بر ید ساعتییایب« :گفت میرا گرفته و  یاران خودنفر از  کیدست  بن رواحه 

ز با مغفرت یخداوند نکه م، باشد ییفزایمان خود بیم، و با طاعت او بر ایبپردازاد خدا یر و کد به ذییایب

 .»دیند و ما را ببخشاکاد یخود از ما 

ش و یافزاکه ابد، گفته شد ی میاهش کافته و یش یمان افزایا«گفت:  می  یب خطمیحببن  ریعم

ار موجب کن یم اییس نمایو تقد رده و او را سپاسکاد یما خداوند را که ست؟ گفت: هرگاه یاهش آن چک

 یو آن را به فراموش کنیم یوتاهکار کن یم و در ایاد خدا غفلت ورزیاز که د، و هرگاه شو میمان یش ایافزا

 ». دشو میمان یاهش اکار موجب کن یم ایبسپار

  .١شده استاز آنان نقل  یاریراستا آثار بس ن مفهوم ویدر هم

اثر عبدالرزاق البدر صفحه  »زيادة االيامن ونقصانه وحكم االستثناء فيه«بسیاری از این آثار بیان شده را در کتاب  -١

 به بعد، مشاهده کنید. ۱۰۶

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٢٨

  کمال گران از انس بنیو د یامام احمد و ترمذ ؛ایبهشتند در دن یها ر باغکمجالس ذ کش یب

د، یریها بهره برگ د از آنیردکبهشت گذر  یهرگاه بر گل زارها«فرمودند:  امبر یپکه اند  ردهکت یروا

 .١»رکذ یها حلقهست؟ فرمود: یبهشت چ یهاگلزارگفتند: 

  اللهرسول گفت:  عنه اللهرضی  اللهعبد  جابربنکه اند  ردهکت یگران روایم و دکا و حایدن یاب ابن

ست یبهشت چ یهاگلزارم: ید، گفتیریبگ  بهشت بهره یهاگلزارمردم در  یا«بر ما گذشتند و فرمودند: 

 یمدادان و شامگاهان خدابا« فرمودند: امبر یدر ادامه پ» رکذ یها ؟ فرمودند: حلقهرسول خدا  یا

در نزد او گاه خداوند یجاکه ند، بنگرد یرا در نزد خدا بب شگاهیاس دوست دارد جکد هر ینکاد یرا 

گاه قرار داده یاو خدا را در آن جاکه  دهد میقرار  یگاهیرا خداوند بنده را در جایچگونه است. ز

  .٣حسن است ،ان شدهیب ی وهین دو شیث به این حدیا .٢»است

در مجالس که د یاست بایبهشت در دن یهاگلزارستن در یخواهان زکه  یسک«د: گوی می /میابن ق

  .٤»اند بهشت یهاگلزارر کرا مجالس ذیر ماندگار شود، زکذ

که هستند  یا فقط به دنبال مجالسیاست، آنان از مجالس دنکه مالئ] حضور[ر، مجالس کمجالس ذ

 امبر یپکه نقل شده  ره ین از ابوهریحیدر صحکه اد خدا برپاست، هم چنان یر و کدر آن ذ

را  یگروهکه  یند و هنگامیجو میرا ر کگردند و اهل ذ میها  در راهکه دارد  یخداوند فرشتگان«فرمودند: 

! و در طلب آن هستیدکه  یزیش چید پییایزنند: ب میگر را ندا یهمدر خدا مشغولند، کبه ذکه افتند ی

داناتر است، که ئخداوند از مالکه ند و با آن کن میا احاطه یخود تا آسمان دن یها ها را با بال سپس آن

شان در یدهند: ا میند؟ فرشتگان جواب گوی میه: بندگان من چه کپرسد  میکه ئشان را از مالیحال ا

شان مرا یا اید: آیافرم میند. سپس کن مید یش و تمجیر و سپاس و ستایبکح و تیگفتار خود تو را تسب

د: اگر مرا یافرم میاند، خداوند  دهید تو را نددهند: نه، به خدا سوگن میاند؟ فرشتگان جواب  دهید

ردند و تو را ک میعبادت  تو راشتر یده بودند، بیند: اگر تو را دگوی می؟ فرشتگان نددند چگونه بودید می

ند: از گوی میخواهند؟ فرشتگان  مید: چه یافرم میردند، خداوند ک میح یداشتند و تسب میشتر بزرگ یب

ه، به خدا سوگند آن ند: نگوی میاند؟ فرشتگان  دهیا آن را دید: آیافرم میخواهند، خداوند  میتو بهشت را 

ند: اگر آن گوی میده بودند چگونه بودند؟ فرشتگان ید: پس اگر بهشت را دیافرم میاند، خداوند  دهیرا ند

 ).۳۵۱۰)، و سنن ترمذی (شماره: ۳/۱۵۰المسند ( -١

 ).۴۹۴/ ۱المستدرک ( -٢

 ).۲۵۶۲بنگر به: سلسله األحادیث الصحیحه (شماره: -٣

 ).۱۴۵الوابل الصیب (ص: -٤

 

                                                       



 ٢٩  فضیلت مجالس ذکر -۴

شتر بدان رغبت یشدند و ب میشتر خواستار آن یدند و بیورز میتر بر آن عشق  ده بودند، سختیرا د

ند: از آتش دوزخ به تو پناه گوی میند؟ فرشتگان یجو میز پناه ید: از چه چیافرم میداشتند، خداوند 

اند،  دهیند: نه، به خدا سوگند آن را ندگوی میاند؟ فرشتگان  دهیا آن را دید: آیافرم میآورند، خداوند  می

تر از آن فرار  ند: سختگوی میبودند؟ فرشتگان  ده بودند، چگونهی: پس اگر جهنم را ددیافرم میخداوند 

گاه  آن .ام دهیشان را آمرزیمن اکه رم یگ مید: شما را گواه یافرم میدند، خداوند یترس میشتر یردند و بک می

شان آمده یان ایدارد به مکه  یارک یست و فقط برایس از آنان نکد، فالن کن میاز فرشتگان عرض  یکی

شان بدبخت یا ی لهیشان به وسین ایگرند و همنشیدکینان یشان همنشید: ایافرم میاست؟ خداوند 

 .١»نخواهد شد

اد یهوده و غفلت از یب یاند، و مجالس گفتارها هکمالئ] حضور[ر، مجالس کجه مجالس ذیتدر ن

 ید، و هر انسانشو میپ و هم نوع خود ملحق یس به هم تکاند، و هر نیاطیش] حضور[خدا، مجالس 

بر  است اش مورد پسند و برازندهکه آنچه را  یآدم .آورد می یاوست رو] یخلق و خو[موافق که به آن 

غافل بوده و سرگرم که  ید بر خالف انسانشو میبا او سعادتمند  ینیر از هم نشکن ذاینش ند، همیگز می

 .٢دبین میزیان شده و  با او دچار بدبخت ینیفل از هم نشن غاینش همکه را یهوده است زیسخنان لغو و ب

د، بر خالف مجالس لهو و غفلت کن میمه یامت بیروز ق یمانیرا از حسرت و پش یر آدمکمجالس ذ

سن حاز اسناد که  یثیحد درداود د. ابوشو میامت ین آن در روز قیشن هم یمانیحسرت و پش ی هیماکه 

نشسته باشد  یدر مجلس سکهر«فرمودند:   اللهرسول که رده کت یروا ره یبرخوردار است از ابوهر

حسرت و رنج آنان خواهد  ی هیامت مایته باشد آن مجلس در روز قر خدا در آن صورت نگرفکو ذ دایکه 

 .٣»رده باشد موجب حسرت و افسوس او خواهد شدکر خدا را نکس به رختخواب رفته و ذکشد، و هر

ه: خداوند در نزد کن است یآن نزد خداوند ا یگاه واالیجار، و کمجالس ذ یبزرگ یها از جمله نشانه

  ید خدریاش از ابوسع حیامام مسلم در صحکه چنان  د، همکن مینندگان مباهات کر کفرشتگان به ذ

ن یز شما را در ایدر مسجد وارد شد و گفت: چه چ ای بر حلقه ه یگفت: معاوکه رده است کت یروا

ر کذ یا فقط برایم، گفت: شما را به خدا، آیکن میر خدا را کم ذای رده است؟ گفتند: نشستهک  مجلس جمع

 ه یاورده است، معاوین جا جمع نیز جز آن ما را ایچ چید؟ گفتند: بله، های ن جا نشستهیخدا در ا

ن باشم و من از یا به شما بدبینم کوارد  یبر شما تهمتکه ن یا یگفت: شما را به خدا سوگند ندادم برا

 .۱۷۲۲چنین لؤلؤ المرجان حدیث  ) هم۲۶۸۹)، و صحیح مسلم (شماره: ۶۴۰۸صحیح البخاری (شماره:  -١

 ).۱۴۶ـ  ۱۴۸ر ابن قیم (ص:بنگر به: الوابل الصیب اث -٢

 ) آن را حسن دانسته است.۸۷)، آلبانی در سلسلة الصحیحه (شماره: ۴۸۵۶سنن ابوداود (شماره:  -٣

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٣٠

از اصحابش  یجمع ی برحلقه امبریم؛ پکن مینقل  امبر یث از پیتر حد مکد همطرازان خو ی همه

 ر خداکم تا ذای گفتند: نشسته» د؟ین جا جمع شویشما اکه ز موجب شده یچه چ«وارد شد و فرمودند: 

ما منت نهاده  له برین وسیت فرموده و بدیما را به اسالم هداکه ن نعمت بزرگ یم و بر ایاوریرا به جا ب

ن جا جمع ین شما را ایز جز ایچ چیشما را به خدا، ه«م. فرمودند: ینکش یاست، او را سپاس و ستا

اورده است، فرمودند: من یجا جمع ن نیجز آن ما را ا یزیردند: به خدا سوگند، چکعرض » رده است؟کن

ه: کل نزد من آمد و به من گفت یجبرئ یسوگند ندادم ولبه شما  یباور یو ب ینیبدب به خاطرشما را 

  .١»دکن میخداوند در نزد فرشتگان به شما مباهات 

خداوند به آن  ی ر نزد خداوند، و عالقهکو شرافت ذ یبر برتر یلیپروردگار دل ین مباهات از سویا

 .٢دارد یگر اعمال برترید ن عمل بریاکه ن یاست و ا

با  آنانده شدن ین، و پوشیرکنان بر ذایفرود آمدن آرامش و اطم یاست برا یر عاملکمجالس ذ

اش از اغّر ابومسلم  حیامام مسلم در صح .هکنندگان توسط مالئکر ک، و احاطه شدن ذیاله  رحمت

که شهادت دادند   یخدر دیره و ابوسعیابوهرکه ابومسلم) شهادت داده  او (اغرکه رده کت یروا

 فرشتگان آنان را احاطه یقینند، یر خداوند عزوجل بنشکذ یبراکه  یهر قوم: «فرمودند امبر یپ
ً
نا

شان یز اید و خداوند نشو مینان برآنها وارد یو آرامش و اطم گیرد میدر بر ها را  ند و رحمت خدا آنکن می

 .٣»دکن میاد ی یرا در مأل اعل

، دروغ، ینیسخن چبت، یبزرگ از عوامل حفظ زبان، و مصون ماندن از غ یر عاملکمجالس ذ

 ی ن سخن گفتن دربارهیر از سخن گفتن است و اگر ایناگز یرا آدمیان سخنان باطل است، زیدشنام و ب

گاه ناچار در ارتباط  د و ارزشمند نباشد، آنیان جمالت مفیا بیان دستورات و اوامر او، یاد خدا و بیر و کذ

 ،ر خدا عادت دهدکاد و ذیزبانش را بر که  یسکلذا  از آنها خواهد بود، یا برخیبرده  نام ن گناهاِن یبا ا

ر خدا مشغول نباشد هر کزبانش به ذکه ، و آن است هوده مصون داشتهیان سخنان باطل و بیزبانش را از ب

  .٤راند میرا بر زبان  یهوده و زشتیسخن باطل و ب

ده، و مجالس ما و یگردانلحظات ما و شما را با مشغول شدن به طاعتش آباد که طلبم  میاز خداوند 

و از 
ّ
ت کند، و ما را از مشارکده و ما را بدان سرگرم یخودش گردان یوکیر و عبادت نکاد و شیشما را ممل

 )۲۷۰۱صحیح مسلم (شماره: -١

 ).۱۴۸ـ  ۱۴۹بنگر به: الوابل الصیب اثر ابن قیم (ص: -٢

 ).۲۷۰۰صحیح مسلم (شماره:  -٣

 ).۱۶۶(ص: بنگر به: الوابل الصیب اثر ابن قیم  -٤

 

                                                       



 ٣١  فضیلت مجالس ذکر -۴

رسان  یارین سرپرست، و تنها او یخداوند بهتر کش یب .در مجالس غفلت و لهو و باطل مصون دارد

 د مگر به خواست خدا. وجود ندار یت و قدرت و استطاعتکچ حریاست، و هبندگانش 

 





 
 
 

 ارهاستکن یوترکین و نیتر ستهیر خداوند از شاکو ذ دای -۵

ارها نزد اوست، در مسند کن یوترکین و نین و برتریتر ستهیر خداوند بلند مرتبه از شاکاد و ذی کش یب

رسول که ت شده یروا اءداز ابودر دیگر منابع،م و کحا کماجه، و مستدر امام احمد، و سنن ابن

ن آنها در باال بردن ین اعمالتان نزد پروردگار و مؤثرتریتر کن و پایا شما را به بهتریآ«فرمودند:  الله

آنها را د و گردن یبا دشمنانتان رو به رو شوکه ن یدن طال و نقره و از ایتان از بخشیبراکه درجات شما 

آن «، فرمودند: رسول خدا  یگفتند: بله، ا» د و آنان گردن شما را بزنند، بهتر است، خبر دهم؟یبزن

 .١»بزرگ و بلند مرتبه است یر خداکذ

 دث بزرگ ین حدیا
ّ

ردن کردن) معادل آزاد کاد خدا یر (و کذ کش یر است، بکذ یلت و برتریبر فض ال

 ار و نبرد در راه خداوند است. کیمال، و جهاد و پ  برده، و بخشش

اد خدا بر یر و کذ یبرتر  نشان دهندهکه وجود دارد  یارینصوص بس«د: گوی می /ابن رجب

 .٢»گر اعمال استیو دمال   بخشش

که  ثیاز احاد یگریتعداد د به بیان نیچن هم کرده،ان شد نقل یشتر بیپکه داء را ث ابودریسپس حد

 . پرداخته است هستندگر همان مفهوم و معنا  انیب

از اعمش، که رده کت یروا -٣در الترغیب و الترهیب اثر منذری هم آمده استکه چنان-ا یدن یابن اب

داء رد. ابودرکز را آزاد ینکبرده و  صد یداء گفته شد: شخصبه ابودرکه جعد نقل است  یببن ا  از سالم

است  یمانیاد است، اما برتر از آن ایار زیفرد بس کیز از مال ینکردن صد برده و کآزاد  کش یب«گفت: 

اد یر و کاز شما به ذ یکین تر و تازه بودن مداوم زبان یهمچن ،مالزم و همراه شب و روز شخص استکه 

 ». ردن برتر استکاز آن آزاد  ،خداوند

ر و کذ یش معادل و همپاا یار با آن بزرگکن یردن برده را اعالم داشته اما اکلت آزاد یفض درداء ابو

ابن  .نقل شده است الله رحمهماز گذشتگان  یارین معنا و مفهوم آثار بسیدر هم ،ستیمداومت بر آن ن

) و عالمه  آلبانی در صحیح الجامع (شماره: ۱/۴۹۶)، المستدرک (۳۷۹۰)، سنن ابن ماجه (۵/۱۹۵المسند ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۲۶۲۹

 ).۲۲۵جامع العلوم و الحکم (ص:  -٢

٣- )۲/۳۹۵.( 

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٣٤

آن  تر از م نزد من محبوبیبگو »الله  سبحان«نموده و ح یخداوند را تسبکه ن یا«د: گوی می مسعود 

 .»نار در راه خدا ببخشمیبه همان تعداد دکه است 

 یبن مسعود گفت: در راه اللهبا هم نشسته بودند، عبد بن مسعود  اللهبن عمرو و عبد اللهعبد

   � اهللا، واحلمداهللا، وال سبحان«م: یبروم و بگو
ّ

که از آن است  تر بوبحنزد من م »ربكاهللا، واهللا ا  إال

را ار کن اذیبروم و ا یدر راه«عمرو گفت:  بن اللهنار در راه خدا ببخشم، سپس عبدیبه همان تعداد د

به همان تعداد سوار بر اسب شده و در راه خدا به جهاد که تر از آن است  م نزد من محبوبیبگو

 ».بپردازم

 در برتر از بخشش و انفاق مال به همان تعداکه: ذک اند گفته یارین بسین صحابه و تابعیچن هم

 به یبه ه ن مطلبیاز آنان نقل شده است اما ا یارین معنا و مفهوم آثار بسیدر هم ١است.
ً
چ وجه و ابدا

ست، یردن برده به خاطر او نکت در جهاد، و آزاد کاستن از شأن و منزلت انفاق در راه خدا، و شرک یمعن

 یزیچکه ن یع آن است، و ایانت رفکان منزلت واال و میر، و بکگاه ذیمقصود از آن ارتقا دادن به جاکه بل

 یطاعات برا یاعمال و تمام ی به طور قطع همه کهست، بلین دست اعمال همپا و معادل آن نیاز ا

 اد خدا است. یبه  یابی اند و منظور از انجام آنها دست ر خداوند وضع شدهکاد و ذی ییبرپا

 د:یافرم میخداوند که ن است یبه هم

قِِم ﴿
َ
لَٰوةَ َوأ  .]۱۴طه: [  ﴾١٤ِ�ِۡ�رِٓي  ٱلصَّ

 .»دار یردِن من نماز بر پاکاد ی یو برا«
گاه یدر خصوص جا یرکتذ گرانین خود بیدار، و ا یر خداوند نماز را بر پاکاد و ذی: به خاطر یعنی

 ییستادن در برابر او، و در خواست از او، و برپایبلند نماز است؛ چون نماز تضرع به درگاه خدا، و ا

که است آن جا  دهیر نامکر است، و خداوند آن را ذکن اساس نماز همان ذیاد اوست. بر ای یبرا یعبادت

  د:یافرم می

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا  ﴾ٱ�َّ

 .]۹الجمعة: [  

 .»دیخدا بشتاب اِد ینماز ندا داده شد، به  یمؤمنان، چون در روز جمعه برا یا«
اد خداوند یر و کقت نماز، ذیرا روح و جوهره و حقیرده، زکاد یر کنماز با ذه از ین آیخداوند در ا

تر و مؤثرتر از  شتر و سختیبکه دارد  میافت ین ثواب را در نماز دریباالتر یسکان مردم یاست، و از م

 ).۲۲۵، ۲۲۶بنگر به: جامع العلوم والحکم، اثر: ابی رجب (ص:  -١

 

                                                       



ین  یاد و ذکر خداوند از شایسته -۵ ین و نیکوتر  ٣٥  کارهاستتر

نیز د یجو می یکیبا آن به خدا نزد یآدمکه  یآورد. هر طاعت و عبادت یرا به جا یاد خدایر و کگران ذید

 این چنین است.

فائد، از سهل بن  گفت: زّبان بنکه اند  ردهکت یعه روایبن له اللهق عبداز طری یامام احمد و طبران

ن یدامکد: یپرس امبریاز پ یشخصه، کرد کنقل  اللهرسول ، از پدرش از یبن أنس الُجهن معاذ

ش از یبکه آنان «فرمودند:  امبریرسول خدا؟ پ یند اکن میثواب را از آن خود  نیشتریجهادگران ب

 امبریپ د؟نبر مین ثواب را یشریران بیگ ن روزهیدامکد: یآن شخص پرس» نندکاد یرا  یگران خداید

ات، حج و صدقه نام ک، آن شخص سپس از نماز، ز»نندکاد یرا  یگران خدایش از دیبکه آنان «فرمود: 

در [». دننکاد یرا  یگران خدایاز دبیش که آنان «فرمودند:   اللهرسول ها  نیا یبرد، و در پاسخ تمام

فرمودند:  امبر یردند، و پکر را از آِن خود یخ ی ران همهکگفت: ذا به عمر  ر کابوب] ن هنگامیا

  .١»ن استین چنیا یآر«

ف است یضع اوکه  یفائد وجود دارد در حال ث زّبان بنین حدیدر سند ا«د: گوی می /یثمیه

 .٢»هم چنین ابن لهیعه نیز ضعیف استاند،  او را ثقه دانسته یبرخهرچند 

رده کت یتاب زهد آن را رواکدر  کابن مبارکه ح دارد یشاهد مرسل با إسناد صح کیث ین حدیاما ا 

 یفته شد: اگفت: گ ید مقبرید ابوسعیشنکه رد کت یم روایوه گفت: زهره بن معبد براید: حگوی میاست 

گران یش از دیبکه آنان «فرمود:  امبر یبرند؟ پ مین پاداش را یشتریبان ین حاجیامدک رسول خدا 

فرمود:  امبر یبرند؟ پ مین پاداش را یشترینمازگزاران بن یدامکآن شخص گفت: » نندکاد یرا  یخدا

ن پاداش را یشتریداران ب ن روزهیدامک، آن شخص گفت: »نندکاد یرا  یگران خدایش از دیبکه آنان «

آن شخص گفت:  ،»نندکاد یرا  یگران خدایش از دیبکه آنان «فرمود:  امبریپ ند؟کن میب خود ینص

را  یگران خدایش از دیبکه آنان «فرمود:  امبریند؟ پکن میسب کن پاداش را یشتریجهادگران بن یدامک

ر کبه ابوب عنهرضی الله طاب بن خ ه: عمرکرد کمن را مطلع  ید مقبریزهره گفت: ابوسع». ندکن میاد ی

  .٣ردندکر را از آِن خود یخ ی ند همهکن میرا  یاد خدایو ر کذکه  یسانکگفت:  قیصد

د: ابن گوی میب آن را آورده و یتابش الوابل الصکم در یابن قکه ز دارد ین یگریث شاهد دین حدیا

به مسجد رفت که  یافرادن یدامک :کهده شد یپرس برامیاز پکه رده کت یرا روا ٤یث مرسلیا حدیدن یاب

 )۲۰/۴۰۷)، المعجم الکبیر اثر طبرانی (۳/۴۳۸المسند ( -١

 )۱۰/۷۴مجمع الزوائد ( -٢

 )۱۴۲۹زهد (شماره / -٣

چنین فرمود و نام صحابی را که راوی  حدیثی که سلسله راویان تا به یک تابعی برسد و آن تابعی بگوید: پیامبر -٤

 حدیث است از قلم بیندازد.

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٣٦

گفته شد: » نندکاد یرا  یش از همه خدایبکه آنان «فرمود:  امبریند از همه بهترند؟ پکن مید و آم

ش از همه یبکه آنان «فرمود:   اللهند از همه بهترند؟ رسول کن میرا حمل  ای جنازهکه  ین افرادیدامک

ش از یبکه آنان «فرمود:  امبر یهمه بهترند؟ پ گران ازن جهادیدامکگفته شد: » ندکن میاد یرا  یخدا

فرمود  امبر یروند از همه بهترند؟ پ میبه حج که  ین افرادیدامکگفته شد: » ندکن میاد یرا  یهمه خدا

 امبر یرند؟ پتنندگان از همه بهکن عبادت یدامکگفته شد: » ندکن میاد یرا  یش از همه خدایبکه آنان «

ر را از آن خود یخ ی ران همهکگفت: ذا ر کابوب» ندکن میاد یرا  یگران خداید ش ازیبکه آنان «فرمود 

 .١ردندک

ل قرار داد، و ی) را دلیث (امام احمد و طبرانین حدیتوان ا می اللهشاء ر) انین دو شاهد (اخیبا ا

د: گوی می /میدر صحت آن وجود ندارد. ابن ق یکچ شیبدان اشاره دارد حق بوده و هکه را  یمفهوم

 یها نیند، لذا برترکن میاد یرا  یگران خدایش از دیبکه اند  یسانک یارک اهل هر یها نیبرتر کش یب«

نندگان، کانفاق  یها نیند. و برترکن میاد یرا  یار خدایدر روزه گرفتنشان بسکه اند  یسانکران یروزه گ

ش از یبکه هستند  یسانکگر اعمال ین در دیند و همچنشو میبه حج مشرف که  یسانک یها نیبرتر

 /ریبن عم دید و به دنبال آن از عبکن مین را نقل یشیث پیسپس حد .٢»ندکن میاد یرا  یگران خداید
د و از انفاق مالتان یدار ینماز شب را بر پاکه اگر امشب بر شما سخت است «گفت: که د کن مینقل 

اد یر و کپس ذ» دیاوریب یخداوند رور کد پس به ذیرو مید و از جهاد با دشمن طفره یورز میبخل 

 د:یافرم میبزرگتر است، خداوند متعال  یزیارهاست، و از هرچکن یخداوند برتر

وِ�َ إَِ�َۡك ِمَن  ٱتُۡل ﴿
ُ
ٓ أ قِِم  ٱۡلِكَ�ٰبِ َما

َ
ۖ َوأ لَٰوةَ لَٰوةَ إِنَّ  ٱلصَّ  ٱلُۡمنَكرِ� وَ  ٱۡلَفۡحَشآءِ َ�ۡنَ�ٰ َعِن  ٱلصَّ

ِ َوَ�ِۡ�ُر  ۗ  ٱ�َّ ُ�َ�ۡ
َ
 .]۴۵العنکبوت: [  ﴾أ

دار  یشده است و نماز را بر پا یبه تو وحکه را ] یآسمان[ کتاببخوان آنچه از ] محمد یا[«
   .»تر است اد خداوند بزرگیکه دارد . و حّقا  می ست و ناپسند باز یناشا] یرهاکا[ نماز ازکه 

شما در حق او در عبادات و  یادآوریر و کبزرگتر از ذ ،خداوند از شما یادآوریر و ک: ذیعنی

را ابن مسعود و ابن   هیاز آ ین معنید. اکن میاد یند، کاد یاو را که را  یسکتان است، و خداوند ینمازها

در [ده است. و یآن را برگز یرر طبیو ابن جر اند کردهان یعباس وا بودرداء و ابوقره و سلمان و حسن ب

 یزید از هر چیکن میاد یرا  یتان و در قرائت قرآن خداینمازهاشما در که ن یگفته شده: ا] گرید یبرداشت

 )۱۵۲الوابل الصیب (ص: -١

 ).۱۵۲ابل الصیب (ص:الو -٢

 

                                                       



ین  یاد و ذکر خداوند از شایسته -۵ ین و نیکوتر  ٣٧  کارهاستتر

 ی از همه یعنیاست  یزیاد خداوند بزرگتر از هر چیکه ن یند: اگوی مید و قتاده یتر است. ابن ز بزرگ

اثر  یدارا اللهر دائم که: ذکن یآن گفته شده و آن ا یبرا یگریر برتر است. مفهوم دکها به جز ذ عبادت

 فقط در نماز است.  یر وکر نسبت به ذکداشتن از فحشا و من در باز یتر بزرگ

در نماز دو که است  چنین  هین آیمفهوم اکه ح آن است یصح« د:گوی می /هیمیخ اإلسالم ابن تیش

ست یناشا یارهاکرا از  یسو نماز آدم کیتر است، از  بزرگ یگریاز د یکیکه هدف بزرگ وجود دارد، 

اد خدا یاد خداوند است، و آنچه از ی ی رندهیگر در بردارنده و در برگید یدارد، و از سو میو ناپسند باز 

  .١»تر است ست است بزرگیدر آن است از آنچه در خصوص باز داشتن از اعمال ناشا

گاه باشکدام ک«ده شد: یپرس یسلمان فارساز  د یار از همه برتر است؟ او در جواب گفت: آ

ا 
ّ

 .»تر است اد خداوند بزرگیکه تالوت قرآن؛ و حق

ار از همه برتر است؟ و او در کدام کده شد: یاز او پرسکه رده کنقل  ا از ابن عباس یدن یاب ناب

 .٢»تر است د خداوند بزرگای«پاسخ گفت: 

ش فراوان سزاوار اوست، و من صبح و شام او را یخداوند بزرگ و بلند مرتبه است، و حمد و ستا

ند، کن آنها و هر چه خدا بخواهد را پرینش، و ما بیها و زم آسمانکه  یحیمد و تسبم، حیگو یح میتسب

نندگان او را کش یستاکه  ای ست و نابود نگردد، به اندازهیوسته و مدام بوده، و نیپکه  یحیحمد و تسب

مخلوقاتش، و به  دند، خدا را به تعداکن میاد او غفلت ینندگان از کغفلت که  ای و به اندازه یندستا می

 .مکن میاد ی یکرده و به پاکش یلمات او ستاکب نوشتن کت او، و وزن عرش او، و مریقدر رضا

م ىلع اهللا وصّ� 
ّ
 .�مجعأآهل وصحبه  نا �مد وىلعينب وسل

 ) نقل کرده است.۱۵۲این مطلب را ابن قیم در کتاب الوابل الصیب (ص:  -١

 )۱۴۹ـ  ۱۵۳بنگر به: الوابل الصیب اثر ابن قیم (ص:  -٢

 

                                                       





 
 
 

 فضیلِت ذکر نمودن بسیار -۶

ده، یا بر پهلو خوابیا نشسته و یستاده یتابش به بندگان مؤمنش دستور داده تا در حال اکخداوند در 

، و در یریو فق یر، و به هنگام ثروتمندحض و ا، و در سفریو در یکن در شب و روز، و در خشیچن هم

نند، و اجر و پاداش کاد یاو را  یبه فراوان یحال ار، و در هرک، و در نهان و آشیماریو ب یحال تندرست

 رده است. کن و مقرر ییآنان تع یبا را برایز یار، و بازگشتیفراوان، و ثواب بس

 د:یافرم میخداوند 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱۡذُكُروا ِصيً�  وََسّبُِحوهُ  ٤١ذِۡكٗر� َكثِٗ��  ٱ�َّ

َ
ِي ُهوَ  ٤٢بُۡ�َرٗة َوأ  ٱ�َّ

لَُ�ِٰت ِ�ُۡخرَِجُ�م ّمَِن  ۥيَُصّ�ِ َعلَۡيُ�ۡم َوَمَ�ٰٓ�َِكُتهُ  � إَِ�  ٱلظُّ ِ  ٱ�ُّورِ  ٤٣رَِحيٗما  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�َن ب
ۡجٗر� َكِر�ٗما  ۥيَۡوَم يَۡلَقۡونَهُ  َ�ِيَُّتُهمۡ 

َ
َعدَّ لَُهۡم أ

َ
 .]۴۴-۴۱األحزاب: [  ﴾٤٤َسَ�ٰٞمۚ َوأ

س او یح و تقدیمدادان و شامگاهان به تسبد و باینکاد یرا  یار خدایبس) مؤمنان! یا«(
ز بر شما رحمت ین ]فرستد، فرشتگانش میبر شما رحمت که  یسکد، اوست یبپرداز

برآورد. و به مؤمنان مهربان است. درودشان  ییها به روشنا یکیرا از تار تا شما] فرستند می
  .»ده استیارزشمند فراهم د یآنان پاداش ینند، سالم است و براکدار یبا او دکه  یروز

ر همه جانبه و یان اجر فراوان و خیاد خداوند، و بیر و کش دادن ذیبه افزا کیق و تحریه تشوین آیر اد

ِي ُهوَ ﴿ :دیافرم میخداوند که ن یا .رد، آمده استیگ میار تعلق کن یبه اکه  فراگیری يَُصّ�ِ َعلَۡيُ�ۡم  ٱ�َّ
به آن تعلق گرفته، در آن که  ای ن بهرهیباتریاد خداوند، و زیردن کاد یق به زین تشویتر بزرگ ﴾ۥَوَمَ�ٰٓ�َِكُتهُ 

ن یه این مطلب شبیا .دینکاد یز او را ید پس شما نکن میاد ی: خداوند سبحان شما را یعنیوجود دارد، 

  د:یافرم میکه سخن خداوند است 

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا �ِيُ�ۡم رَُسوٗ� ّمِنُ�ۡم َ�ۡتلُواْ َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ٰتَِنا َوُ�َزّ�ِيُ�ۡم َوُ�َعّلُِمُ�ُم  َكَما
َ
 ٱۡلِكَ�َٰب أ

ْ َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ا لَۡم تَُ�ونُوا ۡذُكرُۡ�ۡم وَ  فَٱۡذُكُروِ�ٓ  ١٥١َوُ�َعلُِّمُ�م مَّ
َ
ْ أ ِ� َوَ�  ٱۡشُكُروا

 .]۱۵۲-۱۵۱: البقرة[  ﴾١٥٢تَۡ�ُفُروِن 
د و خوان میما را بر شما  یها هیآکه م یختیاز خودتان برانگ یشما رسول] انیم ]درکه چنان «

د یتوانست مینکه آنچه را ] زین ]آموزد و میمت کتاب و حکگرداند و به شما  می کشما را پا

 



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٤٠

نم و مرا سپاس کاد یشما را ] زیمن ن ]د تاینکاد یپس مرا  ،دهد مید به شما آموزش یبدان
  .»دینکم ید و از من ناسپاسیبگزار

ش خود یز او را پیند، خداوند نکادیخدا را در درون خود که  یسکپاداش و جزا از جنس عمل است، 

د، و کن میاد یبهتر  ین جماعتیدر ب ز او رایند خداوند نکر کذ یان جماعتید، و اگر او را در مکن میاد ی

 د. کن میز او را فراموش یخدا ن ند،کخدا را فراموش که  یسک

اد خدا را به دست یاز  یاملترکب یشتر و نصیب ی ند، بهرهکن میاد یشتر خدا را یبکه  یسانکلذا 

خدا و فرشتگانش  یاز سو یشترین درود بید)، و هم چنکن میاد یشتر آنان را یآورند (= خداوند ب می

ن یگفت: اگر شما چنکه ه نقل شده ین آیا یدر خصوص معن بگردد. از ابن عباس میب آنان ینص

درود خداوند  ی فرستند. نحوه میز بر شما درود یفرشتگانش نو خدا  -دینکاد یشتر خدا را یب یعنی-د ینک

 کیبزرگوار و ن ی کهو نزد مالئ یخداوند در مألاعلکه ن است یند اکن میاد یر و کاو را ذکه  یبر بندگان

و بخشش ردن و طلب مغفرت کدعا  ین بندگان به معنیا یفرشتگان براد، و درود یستا میمنش آنان را 

 د: یافرم میخداوند که چنان  آنان است، هم یبرا

ِينَ ﴿ ِيَن  ۦ�َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم َوُ�ۡؤِمُنوَن بِهِ  ۥَوَمۡن َحۡوَ�ُ  ٱۡلَعۡرَش َ�ِۡملُوَن  ٱ�َّ َو�َۡسَتۡغفُِروَن لِ�َّ
ْۖ َر�ََّنا ءٖ رَّۡ�َٗة وَِعۡلٗما فَ  َءاَمُنوا ْ وَ  ٱۡغفِرۡ وَِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ ِيَن تَابُوا ْ لِ�َّ َبُعوا َعَذاَب  َسبِيَلَك َوقِِهمۡ  ٱ�َّ

ِٰت َعۡدٍن  َر�ََّنا ٧ ٱۡ�َِحيمِ  ۡدِخۡلُهۡم َج�َّ
َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم  ٱلَِّ� َوأ

َ
وََعد�َُّهۡم َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآ�ِِهۡم َوأ

ٰتِِهۡمۚ إِ  نَت َوُذّرِ�َّ
َ
ّ�ِ  َوقِِهمُ  ٨ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ نََّك أ ّ�ِ َوَمن تَِق  اِت�  َٔ ٱلسَّ يَۡوَم�ِٖذ َ�َقۡد  اتِ  َٔ ٱلسَّ

 .]۹-۷المؤمن: [  ﴾٩ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ َوَ�ٰلَِك ُهَو  ۥۚ رَِ�َۡتهُ 
ش یرامون آن (عرش) هستند با ستایپکه ند و آنان کن میعرش را حمل که  یسانک«

و ] خواهند میزش مؤمنان آمر  یمان دارند و برایاو اند و به گوی میح یتسب پروردگارشان
توبه که ز را فرا گرفته است. پس آنان را یش و دانش تو همه چی: پروردگارا، بخشا]ندگوی می

و آنان   ن. پروردگارا،کز و آنان را از عذاب دوزخ حفظ ر امیاند، ب ردهک یرویاند و از راِه تو پ ردهک
س کهر ] ز به همان بهشت درآورین ]. وای داده  به آنان وعدهکه درآور  ای جاودانه یها باغرا به 

و  ،ای روزمنِد فرزانهیپکه  ییگمان تو یارند. بکدرستکه از پدران و همسران و فرزندانشان را 
قت به او ی، در حقینکفرها حفظ یکدر آن روز از که س را ک و هر .نکفرها حفظ یکآنان را از 

  .»بزرگ یابیامکن است یو ا ای رحمت آورده
که ن سخن خداوند یا یدر معنکه رده کت یاکح /هیاش از ابوالعال حیدر صح /یامام بخار

 د: یافرم می

 



 ٤١  فضیلت ذکرنمودن بسیار -۶

َ  إِنَّ ﴿ ۚ يَُصلُّوَن َ�َ  ۥَوَمَ�ٰٓ�َِكَتهُ  ٱ�َّ ِ َها  ٱ�َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ �َۡسلِيًما  ٱ�َّ ْ َعلَۡيهِ وََسّلُِموا ْ َصلُّوا َءاَمُنوا

 .]۵۶[األحزاب:   ﴾٥٦
ز بر او درود یمؤمنان شما ن یفرستند. ا میامبر درود یگمان خداوند و فرشتگانش بر پ یب«

 .»دیید سالم بگویباکه دو چنان یبفرست
و منظور از  ،نزد فرشتگان است امبریش خداوند از پیتاس: اللهمنظور از صالة «ه گفت: یابوالعال

ار یبسکه  یسانکخداوند به علت رحمت و مرحمتش نسبت به  کش یب ١»دعاست :هکالمالئ  ةصال

ند، آنان کن میآنان دعا و طلب مغفرت  ید، و فرشتگان برایستا میآنان را که ن یند، و اکن میاد یرا  یخدا

 : دیافرم میکه ن خاطر است یهمگردد. و به  مینور رهنمون  یها به سو یکیرا از تار

ِي ُهوَ ﴿ لَُ�ِٰت ِ�ُۡخرَِجُ�م ّمَِن  ۥيَُصّ�ِ َعلَۡيُ�ۡم َوَمَ�ٰٓ�َِكُتهُ  ٱ�َّ � إَِ�  ٱلظُّ   ﴾ٱ�ُّورِ
 .]۴۳[األحزاب:  

 د).کن می(رهنمون نیقیت و ینور هدا یبه سو یو گمراه ینادان یها یکیاز تاریعنی: 

ِ ﴿ د:یافرم میسپس  ن مهربان یا و آخرت (نسبت به مؤمنی: در دنیعنی ﴾٤٣رَِحيٗما  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�َن ب

گران نسبت به آن یدکه  یرده، راهک ییحق راهنما یآنان را به سوکه ل کن شیا به این دنیاست). در ا

و بدعت و باطل فرا  فرک یبه سوکه  یگرانیدکه گشوده  یراه یدگانشان را به رویدو اند،  جاهل

ن یخداوند نسبت به آنان در آخرت به ا یمهربان .اند اند و از آن منحرف شده ردهکند آن راه راگم خوان می

تا به  دهد میده، و به فرشتگانش دستور یت بخشیز آنان را امنیدر هراس بزرگ رستاخکه ل است کش

از آتش جهنم را بدانان بدهد،  یی، با ورود به بهشت و رهایروزیو پ یرستگار ی شان رفته و مژده استقبال

 ست. یجز به خاطر محبت و رأفتش نسبت به آنان ن ،زین چیو ا

 نان قرار دهد.یا ی خداوند ما و شما را از زمره

مردان  ادی ی ع دهندهیگر منزلت، و ترف انیلت، بیفض ی نشان دهندهکه گر ید ای هیخداوند متعال در آ

ب ینصکه است  یمیگر اجر و پاداش عظ انین بیچن ند و همکن میاد یار یرا بس یخداکه است  یو زنان

 د:یافرم مید، شو میآنان 

ِٰد�ِ�َ وَ  ٱۡلَ�ٰنَِ�ِٰت وَ  ٱۡلَ�ٰنِتِ�َ وَ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ وَ  ٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡسلِِم�َ  إِنَّ  ﴿  ٱل�َّ
ِٰدَ�ِٰت وَ  ِٰ�ِ�نَ وَ  ٱل�َّ ٰبَِ�ٰتِ وَ  ٱل�َّ �ِ�َ وَ  ٱۡلَ�ِٰشَ�ِٰت وَ  ٱۡلَ�ِٰشعِ�َ وَ  ٱل�َّ َ�ٰتِ وَ  ٱلُۡمَتَصّدِ  ٱلُۡمَتَصّدِ

 ).۶/۳۲۶صحیح بخاری کتاب تفسیر ( -١
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�ِِم�َ وَ  ٰٓ �َِ�ِٰت وَ  ٱل�َّ ٰٓ ٰكِرِ�نَ وَ  ٱۡلَ�ٰفَِ�ِٰت فُُروَجُهۡم وَ  ٱۡلَ�ٰفِِظ�َ وَ  ٱل�َّ َ  ٱل�َّ ٰكَِ�ٰتِ َكثِٗ�� وَ  ٱ�َّ  ٱل�َّ
َعدَّ 

َ
ُ أ ۡجًرا َعِظيٗما  ٱ�َّ

َ
ۡغفَِرٗة َوأ  .]۳۵[األحزاب:   ﴾٣٥لَُهم مَّ

مان، مردان فرمانبردار فرمان خدا یمان و زنان با ایمردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ا«
با، یکبا و زنان شیکو زنان فرمانبردار فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان ش

ار و زنان د شگر، مردان روزهیشگر و زنان بخشایمردان فروتن و زنان فروتن، مردان بخشا
که  یند و زنانکن میاد یار خدا را یبسکه  یدامن، و مردان کدامن و زنان پاکدار، مردان پا روزه

را فراهم ساخته  یزش و پاداش بزرگر آنان آم ی همه یند، خداوند براکن میاد یار خدا را یبس
  .»است

 یبزرگ و درجات یپاداششان  کین یارهاک یرد و برایگ میده یده و نادیشان را بخش : گناهانیعنی

ده، و بر دل و یفش رانشنیتو ص یده، گوشیآن را ند یچشمکه  ییزهاید چکن میدر بهشت فراهم  یعال

 رده است. کعبور ن یچ انسانیجان ه

رات شتافته و از یخ یبه سوکه هستند  یسانکند کن میاد یرا  یار خدایبسکه  یمردان و زنان کش یب

به درجات واال، و  یابی نان با دستیاند، ا ز شدهیگران متمایله از دین وسیند و بدیجو می یشیگران پید

ه: کرده است کنقل  رهیاش از ابوهر حیباال خوشبخت و شادمانند، امام مسلم در صحمقامات 

به آن که دند یرس یوهکبه که ت بودند کدر حال حرکه ر میدر مس] اران خودیاز  یبا برخ[ امبریپ

ردون جلو افتادندینکت کحر«: فرمودند امبریان پکدر آن مگفتند.  میُجمدان 
ِّ

رسول  یگفتند: ا .»د ُمف

دون چه خدا  .١»ندکن میاد یار یخداوند را بسکه  یمردان و زنان«فرمود:  امبریهستند؟ پ یسانک! ُمفرِّ

را  یخداکه هستند  یآنان مردان و زنانکه رده کر ین گونه تفسیرا ا »مفردون« ی لمهک  اللهرسول 

هم که هستند  یسانکند: گوی میگران یبه و دیابن قتکه چنان  آن »مفردون«مه لکند واصل کن میاد یار یبس

 ر خداوند هستند.کنان تنها مانده و مشغول ذین رفته و ایشان از ب عصران

م و ثواب یان پاداش عظیدر خصوص بکه  دیگر ارین نصوص و نصوص بسیدر اکه هر آن  کش یب

ن در یو همچن ،شدیندیب ،ندکن میاد یار یرا بس یخداکه د شو می یمردان و زنان ی بهرهکه  یفراوان

جانش  ،ندکرده است تأمل کآنان آماده  یامت برایدر روز ق خداوند که یبزرگ یدار و جزایپا یها نعمت

نان باشد یا ی از زمرهکه ن یت درآمده و قلبش از سر عشق و رغبت به اکاز سر شوق و طمع به حر

  .ندیاالوو منزلت  بلندن مقام یصاحب اکه  ینانیا ؛لرزد می

 )۲۶۷۶صحیح مسلم (شماره:  -١

 

                                                       



 ٤٣  فضیلت ذکرنمودن بسیار -۶

در  یسته است تا هر مسلمانیشاکه بزرگ است  ین سؤالیرسد؟ ا میگاه ین جایچگونه به ا یاما آدم

گاه شودیبرابرش ا را  یار خدایبسکه  یمردان و زنان] مصداق[ ی از گذشتگان درباره .ستاده و از جوابش آ

 م:یآور مین جا یها را در ا از آن یبرخکه شده  ییها قولند نقل کن میاد ی

به دنبال نمازها، و بامدادان و که اند  یسانکگفت: مقصود که نقل شده  بن عباسباز ا

را  یخدا ،زند و به هنگام ورود و خروج از منزلیخ میاز خواب برکه گاه  شامگاهان و در بسترها، و آن

 ند. کن میاد ی

ٰكِرِ�نَ وَ ﴿ ی در زمره یسک«د: گوی میو مجاهد  َ  ٱل�َّ ٰكَِ�ٰتِ َكثِٗ�� وَ  ٱ�َّ گاه  رد مگر آنیگ مینقرار  ﴾ٱل�َّ

 .»کنداد یرا  یخدا] و در همه حال[ده یستاده و نشسته و بر پهلو خوابیدر حال اکه 

 ی از زمرهت حقوق و شروط آن به پا دارد او یگانه را با رعا پنج ینمازهاکه  یسک«د: گوی میو عطاء 

 :دیافرم میخداوند در موردشان که است  یسانک

ٰكِرِ�نَ وَ ﴿ َ  ٱل�َّ ٰكَِ�ٰتِ َكثِٗ�� وَ  ٱ�َّ  .١]۳۵[األحزاب:   ﴾ٱل�َّ
 .»ندکن میرا یاد  اللهو مردان و زنانی که بسیار «
با  گرانیم و دکن افراد: بر پاداشتن نماز شب است، ابوداود، و ابن ماجه، و حایا یها یژگیاز و یکی

هرگاه مرد همسرش را در شب «فرمود:  امبر یپکه اند  ردهکنقل   ید خدریح از ابوسعیاسناد صح

ٰكِرِ�نَ وَ ﴿ ی آنان در زمره یعت نماز بگزارند، هر دوکدو ر -ا اوی-ند و هر دو کدار یب َ  ٱل�َّ َكثِٗ��  ٱ�َّ
ٰكَِ�ٰتِ وَ   .٢»دنشو می  نوشته ﴾ٱل�َّ

ده یپرس /است ردهکار از او نقل کتاب اذکدر  /یاساس آنچه نووبر - /از ابو عمروبن ّصالح

ٰكِرِ�نَ وَ ﴿ ی توان از زمره میچگونه که شد  َ  ٱل�َّ ٰكَِ�ٰتِ َكثِٗ�� وَ  ٱ�َّ بر  یسکاگر «د، جواب داد: یگرد ﴾ٱل�َّ

اند، در  مشخص شده 3»ةليوم والليعمل ال«تاب کدر که ] امبر یاز پ[مأثوره و ثابت شده  یرهاکذ

ٰكِرِ�نَ وَ ﴿ ی بند باشد، از زمره یمختلف شبانه روز پا یها تیصبح و شام و اوقات و موقع َ  ٱل�َّ َكثِٗ��  ٱ�َّ

 )۱۰، ۹بنگرید به این آثار در اذکار امام نووی (ص: -١

) و عالمه آلبانی در ۱/۳۱۶)، و مستدرک الحاکم (۱۳۳۵)، سنن ابن ماجه (شماره: ۱۳۰۹سنن أبو داود (شماره  -٢

 ) آن را صحیح دانسته است.۶۰۳۰صحیح الجامع (شماره: 

  شوند، نوشته ی دعاها و ذکرها و اعمالی که در اوقات شب و روز خوانده می هایی است که در زمینه منظور کتاب -٣

از ابن سّنی به نقل از ترجمه فارسی » الیوم و اللیلة عمل«از نسائی و کتاب » الیوم و اللیلة عمل«ند، مانند کتاب ا شده

 األذکار النوویة، تألیف: امام نووی، مترجمان اصغر اسدزاده ـ محمد جبروتی. م

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٤٤

ٰكَِ�ٰتِ وَ   .1»گردد می ﴾ٱل�َّ

ار صبح و شام کبه اذ یآدمکه ن است یو حداقل ا«د: گوی می /یسعد بن خ عالمه عبدالرحمنیش

مختلف گفته  یها به هنگام رخدادها و در مناسبتکه  یارکگانه و اذ پنج ینمازهابعد از که  یارکو اذ

حاالت به  ی اوقات و در همه ی شه و در همهیهم] [که انسان شایسته است و ،د باشدبن یند پاشو می

برد، و روح و روان او را  میش یاش را پ انجام دهندهکه است  ین عبادتیچون ا ،د باشدبن یر خدا پاکذ

د تا زبانش کن می یاریر یار خکگردد، و انسان را بر انجام  می  د و سبب محبت و معرفت خداکن میآرام 

  .٢»شت باز داردرا از گفتن سخن ز

ٰكِرِ�نَ وَ ﴿ ی ش من و شما را در زمرهیوکین یها نام  به حقِّ که خواهم  میاز خداوند متعال  َ  ٱل�َّ  ٱ�َّ
ٰكَِ�ٰتِ َكثِٗ�� وَ   .قرار دهد رده استکا یشان مغفرت و بخشش و پاداش بزرگ مهیبراکه  یسانکو از  ﴾ٱل�َّ

 اوست.  ی سته و برازندهیتوانا بوده و اجابت دعا شا یارکن یاو بر چن کش یب

 است.  ) آن را نقل کرده۱۰امام نووی در أذکار (ص:  -١

ترجمه، و » تفسیر راستین«) این تفسیر با همت محمد گل گمشاد زهی و با نام ۴۱زاب/تیسیرالکریم الرحمن (اح -٢

 توسط نشر احسان به زیور طبع آراسته شده است.

 

                                                       



 
 
 

 راستکلت ذیگر فض انیبکه  ای تنوع ادله -۷

اهل آن  یخداوند براکه ن آنچه یچن م، همیر و پاداش فراوان آن سخن گفتکلت ذیفض ی شتر دربارهیپ

ز یگوارا. ن ی، و زندگیری، بازگشت بزرگوارانه، عاقبت به خکیم از جمله: پاداش نیان داشتیب را ردهکا یمه

ر، و میاز فوا یکاند
ّ

 .میان داشتیو آخرت را ب یآن در زندگ یان ستودنی، و پاگرامیده و یرس یها وهید معط

گر  روشنکه  یم نصوصیو مفاه یباالست، معان ی ن منزلت واال، و درجهیا یر داراکذکه ن ینظر به ا

 یهمگکه اند  ار وارد شدهیبس یها م به صورتیرکان شده، و در قرآن یمتنوع ب ای گونهاند به  لت آنیفض

 اند.  آن یواال ی ر و رتبهکعظمت منزلت ذ ی نشان دهنده یلکبه طور 

م به ده صورت وارد یرکر در قرآن که: ذکان داشته یب ١نیکتابش مدارج السالکدر  /میامام ابن ق

ح آن را آورده است یل و توضیگاه به دنبالش تفص ها نام برده آن شده سپس به صورت فشرده از آن

 د: یافرم می  /شانیا

 د و محدود.یق و عام و چه به صورت مقر چه به صورت مطلکانجام ذامر به  -۱

 ر.کذ یاز غفلت و فراموش یدور یعنیاز ضد آن  ینه -۲

 .رکذ یبه دوام و فزون یردن رستگارک طمرتب -۳

رده کآنان آماده  یخداوند براکه  ین، و خبر دادن از بهشت و بخششیرکد از ذایف و تمجیتعر -۴

 است.

 گردد.  میر مشغول و سرگرم کجز ذ یزیبا چکه  یسک یمند انیخبر دادن از ز -۵

 د. ینما میاد یان را یز آدمیند در عوض او نیاد نمایان او را یاگر آدمکه ن مقرر فرموده یخداوند چن -۶

 تر است بزرگ یزیر از هر چکذکه ن یاعالن ا -۷

قرار آن آن را به عنوان سرآغاز که چنان  هم ،قرار داده کیاعمال ن ی خاتمهخداوند آن را به عنوان  -۸

 داده است.

و  اینکه آنان خردمندانندمند گشته، و  ات او بهرهیاز آکه اند  یسانکه: آنان کر کخبر دادن از اهل ذ -۹

 گران.ینه د

 ) و ما بعد آن۲/۴۲۴بنگر به آن ( -١

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٤٦

فاقد  کیهرگاه اعمال نکه و روح آن قرار داده  کین یارهاک ی ر را مالزم و همراه همهکخداوند ذ -۱۰

 گردد.  میر باشند همچون جسد بدون روح کذ

 د: یافرم مین ده صورت یات ایان جزئیدر ب /میسپس امام ابن ق

 ،د و محدودیر چه به صورت مطلق و عام و چه به صورت مقکدر رابطه با امر به انجام ذ -۱

 د: یافرم میکه ن سخن خداوند یهمچون ا

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱۡذُكُروا ِصيً�  وََسّبُِحوهُ  ٤١ذِۡكٗر� َكثِٗ��  ٱ�َّ

َ
ِي ُهوَ  ٤٢بُۡ�َرٗة َوأ  ٱ�َّ

لَُ�ِٰت ِ�ُۡخرَِجُ�م ّمَِن  ۥيَُصّ�ِ َعلَۡيُ�ۡم َوَمَ�ٰٓ�َِكُتهُ  � إَِ�  ٱلظُّ ِ  ٱ�ُّورِ رَِحيٗما  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�َن ب
  .]۴۱-۴۳[األحزاب:   ﴾٤٣

د. اوست ییح گوید و او را صبح و شام تسبینکاد یار یبسردن کاد یمؤمنان، خداوند را به  یا«
تا شما را از ] فرستند میز بر شما رحمت ین ]فرستد، فرشتگانش میبر شما رحمت که  یسک

 .»برآورد. و به مؤمنان مهربان است ییها به روشنا یکیتار
 د:یافرم میکه ن سخن خداوند یا ایو 

�ََّك ِ� َ�ۡفِسَك تََ�ُّٗ� وَِخيَفةٗ  َوٱۡذُكر﴿   .]۲۰۵األعراف: [  ﴾رَّ
  .»نکاد یم یو ب یو پروردگارت را در دلت به زار«
 د:یافرم میکه ن سخن خداوند یر، مانند اکاز ضد ذ یدر رابطه با نه -۲

  .]۲۰۵األعراف: [  ﴾٢٠٥ ٱۡلَ�ٰفِلِ�َ َوَ� تَُ�ن ّمَِن ﴿
  .»از غافالن مباشو «
 د: یافرم میا یو 

ِينَ تَُ�ونُواْ كَ  َوَ� ﴿ َ �َُسواْ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ
ُ
نُفَسُهۡمۚ أ

َ
�َسٮُٰهۡم أ

َ
   ﴾١٩ ٱۡلَ�ِٰسُقونَ فَأ

 .]۱۹الحشر: [ 
اد بردند، خدا هم آنان را نسبت به خودشان به یخدا را از که د ینباش یسانکهمچون «

 .»قت منحرفندی؛ آنان به حق]اد دادندبها را به  و فرصت ]انداخت یفراموش
 ن سخن خداوند:یر، مانند اکاد ذیبه انجام ز یردن رستگارکدر رابطه با مشروط  -۳

ْ وَ ﴿ َ  ٱۡذُكُروا   .]۱۰الجمعة: [  ﴾١٠َكثِٗ�� لََّعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ٱ�َّ
 .»دید تا شما رستگار شوینکاد یار یو خداوند را بس«

 



 ٤٧  گر فضیلت ذکر است ای که بیان تنوع ادله -۷

  ن سخن خداوند:یو به آنان، مانند اکیپاداش ن یاعطا نندگان وکرکد از ذیدر رابطه با تمج -۴

ِٰد�ِ�َ وَ  ٱۡلَ�ٰنَِ�ِٰت وَ  ٱۡلَ�ٰنِتِ�َ وَ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ وَ  ٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡسلِِم�َ  إِنَّ ﴿  ٱل�َّ
ِٰدَ�ِٰت وَ  ِٰ�ِ�نَ وَ  ٱل�َّ ٰبَِ�ٰتِ وَ  ٱل�َّ ۡ وَ  ٱۡلَ�ِٰشَ�ِٰت وَ  ٱۡلَ�ِٰشعِ�َ وَ  ٱل�َّ �ِ�َ ٱل َ�ٰتِ وَ  ُمَتَصّدِ  ٱلُۡمَتَصّدِ
�ِِم�َ وَ  ٰٓ �َِ�ِٰت وَ  ٱل�َّ ٰٓ ٰكِرِ�نَ وَ  ٱۡلَ�ٰفَِ�ِٰت فُُروَجُهۡم وَ  ٱۡلَ�ٰفِِظ�َ وَ  ٱل�َّ َ  ٱل�َّ ٰكَِ�ٰتِ َكثِٗ�� وَ  ٱ�َّ  ٱل�َّ

َعدَّ 
َ
ُ أ ۡجًرا َعِظيٗما  ٱ�َّ

َ
ۡغفَِرٗة َوأ  .]۳۵األحزاب: [  ﴾٣٥لَُهم مَّ

و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان فرمانبردار و مردان و زنان راستگو مردان و زنان مسلمان «
و مردان و زنان بردبار و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان 

ند، خداوند کن میاد یار یخداوند را بسکه  یدامن و مردان و زنانکدار و مردان و زنان پا روزه
 .»ده استیبزرگ فراهم د یپاداش زش وآنان آمر  یبرا
  ن سخن خداوند: یمانند ا ،ر مشغول شودکجز ذ یگریز دیبه چکه  یسک یمند انیدر رابطه با ز -۵

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ۡوَ�ُٰدُ�ۡم َعن ذِۡكرِ  ٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
ِۚ َءاَمُنواْ َ� تُلِۡهُ�ۡم أ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ونَ فَأ  .]۹المنافقون: [  ﴾٩ ٱۡلَ�ِٰ�ُ
نند، کن یچنکه ند؛ و آنان کاد خدا غافل نیمان آوردگان، اموال و فرزندانتان شما را از یا یا«
 .»ارندکانیز

ن ید، مانند اینما میاد یان را یز آدمیدر عوض او ن، ندیاد نمایان او را یاگر آدمکه ن یدر رابطه با ا -۶

 د: یافرم میکه سخن خداوند 

ۡذُكرُۡ�ۡم وَ  فَٱۡذُكُروِ�ٓ ﴿
َ
ْ أ  .]۱۵۲البقرة: [  ﴾١٥٢ِ� َوَ� تَۡ�ُفُروِن  ٱۡشُكُروا

  .»دینکم ید و از من ناسپاسیسپاس بگزارو مرا کنم اد یشما را ] زیمن ن[ د تاینکاد یپس مرا «
ر کش از ذیپ یرکاست: ذ یرد خداوند نسبت به آدمکاد یمشتمل بر دو بار  یر خداوند توسط آدمکذ

 »اد شدهی :ورکمذ« یآدمبه واسطه آن که  نبعد از آ یرکد، و ذگوی میرا  یر خداکبدان ذ یآدمکه ، یآدم

 یند، و نوعکاد یرا  یخدا یآدمکه ش از آن یپ یاد بنده توسط خداوند دو نوع است: نوعیپس  .١است

 د. کن میاد یرا  یخدا یآدمکه بعد از آن 

که ن سخن خداوند یبزرگتر است مانند ا یزیر خدا از هر چکذکه  ین اطالع دهیدر رابطه با ا -۷

 د: یافرم می

 گمان مهری به تو (مولوی).م در دل تو مهر حق چون گشته نو / هست حق را بی -١
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وِ�َ إَِ�َۡك ِمَن  ٱتُۡل ﴿
ُ
ٓ أ قِِم  ٱۡلِكَ�ٰبِ َما

َ
ۖ َوأ لَٰوةَ لَٰوةَ إِنَّ  ٱلصَّ  ٱلُۡمنَكرِ� وَ  ٱۡلَفۡحَشآءِ َ�ۡنَ�ٰ َعِن  ٱلصَّ

ِ َوَ�ِۡ�ُر  ۗ  ٱ�َّ ُ�َ�ۡ
َ
 .]۴۵العنکبوت: [  ﴾أ

دار.  یاست و نماز را بر پا هشد یبه تو وحکه را ] یآسمان[ تابکبخوان آنچه از ] محمد یا[«
  .»تر است اد خداوند بزرگیکه دارد. و حّقا  میست و ناپسند باز یناشا] یارهاک[ نمازکه 

هم  ،رکخدا، مانند خاتمه دادن روزه با ذاد یر و کبا ذ کین یارهاکدر رابطه با خاتمه دادن به  -۸

 د:یافرم میکه ن سخن خداوند یچون ا

ةَ َوِ�ُۡكِملُواْ ﴿ واْ  ٱلۡعِدَّ ُ َ َوِ�َُكّ�ِ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن  ٱ�َّ  .]۱۸۵البقرة: [  ﴾١٨٥َ�َ
د. و باشد یرد بزرگ بدارکتتان یهداکه د و خداوند را به پاس آن ینک املکرا ] روزه ]تا شمارو «

  .»دیسپاس بگزارکه 
 ن سخن خداوند:یدر ا ،ابدی میان یاد خدا پایبا که  ا حجیو 

َ�ِٰسَكُ�ۡم فَ  فَإَِذا﴿ ْ قََضۡيُتم مَّ َ  ٱۡذُكُروا َشدَّ ذِۡكٗر�ۗ  ٱ�َّ
َ
ۡو أ

َ
 .]۲۰۰البقرة: [  ﴾َكِذۡ�رُِ�ۡم َءابَآَءُ�ۡم أ

به رسم [ ش رایپدران خو] لیفضا[ کهچنان  هم-د یرساندان یرا به پا] حج[ چون مراسم«
به عظمت و [ را یخدا -]د،یردک میها مباهات  و به مفاخر موهوم آن[ دیردک میاد ی] تیجاهل

 .»شتریب ید و حتینکاد ی] یکپا
  د:یافرم میو  دهد میان یر خدا پاکو نماز را با ذ

لَٰوةَ ٱقََضۡيُتُم  فَإَِذا﴿ ْ ٱفَ  لصَّ َ ٱ ۡذُكُروا ٰ ُجُنو�ُِ�مۚۡ  �َّ  .]۱۰۳النساء: [  ﴾قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ
 یده، خدایستاده و نشسته وبر پهلو آرمیا] در همه حال[ د،یان بردیبه پا نماز راکه  یهنگام«

  .»دینکاد یرا 
 د:یافرم میو  دهد میان یو نماز جمعه را بدان پا

لَٰوةُ قُِضَيِت  فَإَِذا﴿ ْ فَ  ٱلصَّ وا �ِض ِ�  ٱنتَِ�ُ
َ
ْ وَ  ٱۡ� ِ ِمن َفۡضِل  ٱۡ�َتُغوا ْ وَ  ٱ�َّ َ  ٱۡذُكُروا َكثِٗ��  ٱ�َّ

  .]۱۰الجمعة: [  ﴾١٠لََّعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن 
د و خداوند را یید و از فضل خدا بجوینده شوکن پرایگاه چون نماز گزارده شود، در زم آن«

 .»دید تا شما رستگار شوینکاد یار یبس
اد خداوند یر و کذ ین سخن آدمیآخرکه است و هرگاه یدن یزندگ پایان بخِش ر کذ ،بین ترتیو به ا

 گرداند.  میباشد خداوند او را وارد بهشت 
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از  یبردار به بهره -همان خردمندان و عقال هستندکه -ن یرکدن ذایدر رابطه با مختص گردان -۹

 د: یافرم میش یها ات و نشانهیآ

َ�َٰ�ٰتِ ِ� َخۡلِق  إِنَّ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ۡلِ  ٱۡختَِ�ِٰف وَ  ٱۡ� ْوِ�  ٱ�ََّهارِ وَ  ٱ�َّ

ُ
ۡلَ�ٰبِ �َ�ٰٖت ّ�ِ

َ
ِينَ  ١٩٠ ٱۡ�  ٱ�َّ

َ يَۡذُكُروَن  ٰ ُجُنو�ِِهمۡ  ٱ�َّ  .]۱۹۱-۱۹۰آل عمران: [  ﴾قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ
خردمندان  ین و آمد و شِد شب و روز برایها و زم نش آسمانیدر آفر یه راستب«

  .»ندکن میاد ی] دهیآرم[ش یخو یستاده و نشسته و بر پهلویخدا را اکه آنان هاست. نشانه
گردد  میمحسوب  اارهکن یروح اکه ن یارها و اک ی وندش به همهیر و پکذ یدر رابطه با همراه -۱۰

 د: یافرم می و ردهکر را با نماز جمع کخداوند ذ ،]ن موارد اشاره داشتیتوان به ا می[

قِِم ﴿
َ
لَٰوةَ َوأ  .]۱۴طه: [  ﴾١٤ِ�ِۡ�رِٓي  ٱلصَّ

 .»دار ی من نماز بر پا ِ ردنکاد ی یو برا«
ر روح و جوهره و مقصود حج است، کذ یحتکه آن افزوده است بل کر را به روزه و حج و مناسکذ 

 یمروه، و رما و ان صفیم یالحرام، و سع  تید طواف بیترد یب«ند: یافرم می  اللهرسول که چنان  هم

رده و دستور کر را با جهاد جمع کخداوند ذ .»اد خدا مقرر شده استیر و کذ ییپاجمرات به خاطر بر

 :دیافرم مینند و کاد یان او را نفان و نبرد با دشمیبا حر ییارویداده تا به هنگام رو

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ َءاَمُنٓواْ إَِذا لَقِيُتۡم فَِئٗة فَ  ٱ�َّ ْ وَ  ٱثۡبُُتوا َ  ٱۡذُكُروا  ﴾٤٥َكثِٗ�� لََّعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ٱ�َّ

 .]۴۵األنفال: [  

اد یار ید و خداوند را بسیباش] قدم[ ، ثابتدیرو شد روبه] ّفارکاز [ یمؤمنان، چون با گروه یا«
  .»دیرستگار شوکه د باشد ینک
از  ییها ا مثالاز آنه یهر صورت ی، و براهستند که از ذکر در قرآن کریم یاد شده ای شیوهها ده  نیا

ن یرند، ایگ میها قرار  ن صورتیر ایدر زکه است  یاتیآ م سرشار ازیرکقرآن  .ان شده استیات قرآن بیآ

است. چه  یابی قابل دست یشد به آسانیندیاتش بیرده و در آکم را تالوت یرکقرآن که  یسک یمطلب برا

بر اسلوب ما منطبق است  یبه تمامکه گر ید یدر اسلوب /یانکامام شوکه وست آنچه را کیبا و نیز

ات یان آیازمند بید نکن میم را تالوت یرکقرآن که  یسکبدان «د: گوی میکه جا  آن ،ان داشته استیب

رد در یم را به دست گیرکرا هرگاه مصحف یست زین مقصدها نیاز ا یت و مقصدیاثبات غا یبرا یقرآن

متوجه آن  ،ندکاراده که  یدوست داشته باشد و در هر محلکه  یانکر مبخواهد و در هکه  یتیهر موقع
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 یم به تمامیرکخود قرآن که بل .1»دبین میش سرشار و ماالمال از آن یآغاز تا انتهاد، و قرآن را از شو می

ت و هدف قرآن است، یاغقت و یروح و حقو اد خداوند، جوهره یر و کر خداوند است، ذکاد و ذیتاب ک

 د: یافرم میخداوند 

بَُّرٓواْ َءاَ�ٰتِهِ  كَِ�ٌٰب ﴿ َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
ْولُواْ  ۦأ

ُ
َر أ ۡلَ�ٰبِ َوِ�ََتَذكَّ

َ
 .]۲۹ص: [  ﴾٢٩ ٱۡ�

نند و تا کش تدّبر یها هیدر آ] ها انسان[ م تاای را بر تو فرو فرستاده آنکه است خجسته  یتابک«
 .»متذکر شوندخردمندان 

 د: یافرم میا یو 

ۡلَ�  ۥِ� َ�ٰلَِك َ�ِۡ�َرٰى لَِمن َ�َن َ�ُ  إِنَّ ﴿
َ
ۡو �

َ
ۡمعَ قَۡلٌب أ  .]۳۷ق: [  ﴾٣٧وَُهَو َشِهيٞد  ٱلسَّ

 باشد] یت وحیحّقان[ گواِه که  یدارد و در حال یدلکه  یسک یبرا] موضوع[ نیگمان در ا یب«
  .»هست یگوش بسپارد، پند] به آن[

 د:یافرم میا یو 

ُ  ٱۡلُقۡرَءانَ َ�َٰذا  إِنَّ ﴿ ۡقَوُم َوُ�بَّ�ِ
َ
ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ ٰلَِ�ِٰت َ�ۡعَملُوَن  ٱ�َّ نَّ لَُهۡم  ٱل�َّ

َ
أ

ۡجٗر� َكبِٗ�� 
َ
 .]۹اإلسراء: [  ﴾٩أ

سته یشا یارهاکه ک یآن استوارتر است و به مؤمنانکه د کن میت یهدا ین قرآن به راهیا«
  .»بزرگ دارند یآنان پاداشکه  دهد میبشارت  ندکن می

 د:یافرم میا یو 

﴿ ِ  .]۴۵ق: [  ﴾٤٥َمن َ�َاُف وَِ�يِد  ٱۡلُقۡرَءانِ فََذّكِۡر ب
 .»ترسد، با قرآن پند ده میم من یاز بکه را  یسکپس «

ده است و ینام »رکذ«زش را یتاب گرانقدر و عزکخداوند  .ارندیات بسین مضمون آیدر هم

 د: یافرم می

نُتۡم َ�ُ  َوَ�َٰذا﴿
َ
َفأ

َ
نَزۡلَ�ُٰهۚ أ

َ
َباَرٌك أ  .]۵۰األنبیاء: [  ﴾٥٠ُمنِكُروَن  ۥذِۡكٞر مُّ

 .»د؟یر آن هستکا شما منیم، آای ردهکآن را نازل که ت است کبا بر  یپند] قرآن[ نیاو «
 د:یافرم میا یو 

 )۴إرشاد الثقات (ص: -١
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نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ﴿
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهمۡ  ٱّ�ِۡكرَ َوأ  .]۴۴النحل: [  ﴾ِ�ُبَّ�ِ

 .»استآنان فرو فرستاده شده  برکه را  آنچه یساز مردم روشن یم تا برایردکو به تو قرآن نازل «
 : دیافرم میا یو 

 .]۵۸آل عمران: [  ﴾٥٨ ٱۡ�َِكيمِ  ٱّ�ِۡكرِ وَ  ٱ�َ�ِٰت َ�ۡتلُوهُ َعلَۡيَك ِمَن  َ�ٰلَِك ﴿
 .»میخوان میز است بر تو یآم متکتاب حکات و یآکه را ] مباحث ]نیا«
 : دیافرم میا یو 

وََعِجۡبُتمۡ ﴿
َ
ٰ رَُجٖل ّمِنُ�ۡم ِ�ُنِذَرُ�مۡ  أ ّ�ُِ�ۡم َ�َ ن َجآَءُ�ۡم ذِۡكٞر ّمِن رَّ

َ
 .]۶۳األعراف: [  ﴾أ

شما  یاز خودتان برا یمرد] زبان[ پروردگارتان بر یاز سو یپندکه د یشد ها شگفت زدیآ«
 .»م دهدیآمد؟ تا شما را ب

 : دیافرم میا یو 

ۡ�َا ﴿  .]۹الحجر: [  ﴾٩َلَ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
  .»میما نگهبان آن هست یم و به راستای گمان ما قرآن را فرو فرستاده یب«
 د:یافرم میا یو 

  .]۱ص: [  ﴾١ ٱّ�ِۡكرِ ذِي  ٱۡلُقۡرَءانِ وَ  ٓصۚ ﴿
 .»آموز پند  ص. (صاد) سوگند به قرآِن «
 د: یافرم میا یو 

ِينَ  إِنَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ  ب
ْ ا َجآَءُهۡمۖ �نَّهُ  ٱّ�ِۡكرِ َ�َفُروا �ِيهِ  �َّ  ٤١لَِكَ�ٌٰب َعزِ�ٞز  ۥلَمَّ

ۡ
ِمۢن َ�ۡ�ِ  ٱۡلَ�ِٰطُل يَأ

 .]۴۲-۴۱فصلت: [  ﴾٤٢تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيٖد  ۦۖ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ 
 یستند و به راستیردند از ما نهان نکار کان -دیچون به آنان رس-قرآن را که  یسانکگمان  یب«

 ی فرزانه] یسو[ ابد ازی مینچ سمت و سو در آن راه یباطل از ه .گرانقدر است یتابکآن 
 .»ستوده فرو فرستاده شده است

 م آمده است. یرکدر قرآن  یاریات بسیمضمون آن یو در هم

بدان که گاه  ر است آنکن ذین و واالتریتالوت قرآن برترکه م ای دهیشن«د: یگو می /یان ثوریسف

  .١»عمل شود

 .) بیان کرده است۵۹،۵۵فضل األذکار (ص:  ر و مورد بعدی را قرطبی در کتاب التذکار فیاین اث -١
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م، عون یفتنزد ام درداء رفته و با او سخن گبه ه: کرده کنقل  اللهبا اسنادش از عون بن عبد یطبر

به خدا «م؟ ام درداء گفت: یرده باشکد تو را خسته و دل آزرده یام درداء شا ید: سپس گفتم: اگوی می

همچون که افتم یرا ن یزیعبادت پرداختم، چ یو جو به جست یزید، در هر چیردکقسم مرا خسته 

ن را گفت و رفت در راه به ید: ام درداء اگوی میعون  .ندکداده و حالم را خوب  یبودهر مرا بکمجلس ذ

 د:یافرم میکه ن سخن خدا را بخوان یگفت: ا یشخص

لَۡنا لَُهُم ﴿ ُروَن  ٱۡلَقۡوَل ۞َولََقۡد َوصَّ   .]۵۱القصص: [  ﴾٥١لََعلَُّهۡم َ�َتَذكَّ
 .»رندیپند پذکه م باشد یان آوردیدر م یاپیآنان پ یسخن را برا] نیا[ و«

چگونه از که ش قرار دهد یخوار را مورد رحم و مرحمت کوکیان نینیشیپ ی خداوند ام درداء و همه

 گرداند آباد می کیر خداوند و هرآنچه آنان را به او نزدکاد و ذیرده و آن را با کها و عمرشان مراقبت  لحظه

به خدا  یآر«د: یبگوکه م؟ شرم نداشت ای ردهکا تو را خسته یه: آکدند یاز ام درداء پرسکه  یوقت .اند ردهک

اش را به تمام و  نیدکه ن یعمرش بوده وبر ا ی] ها هیو ثان[ها  مراقب لحظه را اوی، ز»دیردکام  قسم خسته

اند، و  نیها چه عطر آگ ن نفسیباست، و ایو ز کن سخنان چه پایا ایخدا .ص بودیمال بدست آرد حرک

تنها خداوند  . ر شده بودیها سراز بر آنکه  یات فراوانکر و بری، و چه خیمکمح یها مانیچه ا

 است. یلیکد و چه خوب وکن میت یفاکگرمان بوده و هم او ما را  یرای

 



 
 
 

 ادخدایوهش غفلت از کن -۸

ات یآورده شود و در آ یاد او به جایر و کم دستور داده تا ذیرکخداوند در قرآن که گونه  د همانیترد یب

همان غفلت و که چنان هم از در افتادن در ضد آن  هم ،رده استکب یق و ترغیاز آن بدان تشو یاریبس

پذیرد مگر با  مینصورت خداوند  یقیر حقکذکه اد خدا است بر حذر داشته است، چون یاز  یدور

از غفلت  یاد خدا، و نهی بهور منظورم دست-ن دو مطلب یخداوند ا دوری از غفلت و آزاد شدن از آن.

 د: یافرم میکه ه با هم گرد آورده است و آن در اواخر سوره اعراف است یآ کیرا در  -است

�ََّك ِ� َ�ۡفِسَك تََ�ُّٗ� وَِخيَفٗة َوُدوَن  َوٱۡذُكر﴿ ِ  ٱۡلَقۡولِ ِمَن  ٱۡ�َۡهرِ رَّ َوَ� تَُ�ن  ٱ�َصالِ وَ  ٱۡلُغُدّوِ ب
 .]۲۰۵األعراف: [  ﴾٢٠٥ ٱۡلَ�ٰفِلِ�َ ّمَِن 

ن و از کاد یبرداشتن م و بدون بانگ یو ب یپروردگارت را بامداد و شبانگاه در دلت به زارو «
 .»غافالن مباش

که مباش  یسانک: از یعنی ﴾٢٠٥ ٱلَۡ�ٰفِلِ�َ َوَ� تَُ�ن ّمَِن ﴿ د:یافرم میکه ه ین بخش از آیمنظور از ا

ا و یر دنیآنها از خ کش یب .ادشان بردیخودشان را از ] زیخداوند ن[ جهیدر نت ،ردندکخدا را فراموش 

ر و کذ درسعادت و نجات  ی همهکه  اند گردان شده کسی روی ازکه  هایی آن آخرت محروم شدند،

ها در سرگرم شدن ها و سرخوردگیبدبختی ی همهکه اند و به کسی روی آورده ،اوست یت و بندگیعبود

ن یچن دن از آن، و همیو بر حذر داشتن از غفلت ورز  به آن، توجهر، و کدستور به ذه ین آیدر ا .به اوست

 ان شده است.یمودن راه غفلت زدگان بیگرفتن از پ یهشدار بر دور

ر کگر به ذیشه زند دیبدان مبتال شده و در او ر یهرگاه آدمکه است  یکخطرنا یماریدن بیغفلت ورز

د، شو میادخدا سرگرم یننده از کهوده و دور یب ییارهاکبه که د بلشو مینسرگرم  یو عبادت و طاعت اله

توسط ناپسند  یتیو وضع بد یئت و حالتیارها در هکن یرا انجام دهد اما ا یعباد یاعمالکه  و هرچند

و  یو ترس و راست آرامشو  بهم و ِانایو تسل یاز فروتن یارها و اعمالش عارک .رندیگ می وی انجام

وهش کو ن] اد خدایاز [م نسبت به غفلت یرکاز قرآن  یاریات بسین خاطر در آیاست. به هم اخالص

ن و صفات یافرکات یاز خصوص یغفلت ورزکه ن یو ا هشدار وارد شده، ،فرجام ناگواِر آنان یآن، و ب

 . هستندگردان  یرو] [از حق کهاست  ینیمنافق

 د: یافرم میخداوند 

 



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٥٤

نَا ِ�ََهنََّم َكثِٗ�� ّمَِن  َولََقدۡ ﴿
ۡ
نِّ َذَر� �ِس� وَ  ٱۡ�ِ ۡ�ُ�ٞ �َّ  ٱۡ�ِ

َ
لَُهۡم قُلُوٞب �َّ َ�ۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك كَ 
ُ
ٓۚ أ وَن بَِها َولَُهۡم َءاَذاٞن �َّ �َۡسَمُعوَن بَِها نَۡ�ٰمِ ُ�ۡبِ�ُ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱۡ�

ُ
ۚ أ َضلُّ

َ
بَۡل ُهۡم أ

 .]۱۷۹األعراف: [  ﴾١٧٩وَن ۡلَ�ٰفِلُ ٱ
با آن در که دارند  ییها دل "مای دهیجهنم آفر یاز جّن و انس را برا یاریبس یو به راست«
شنوند، آنان  مینبا آن که دارند  ییها ند و گوشبین مینبا آن که دارند  ییها ابند و چشمی مین

  .»خبرند یشان بیترند، ا نان گمراهیاکه انند، بلیچون چهار پا
 د:یافرم میا یو 

ِينَ  إِنَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ  ب
ْ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ َ� يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا َورَُضوا ْ وَ  ٱ�ُّ نُّوا

َ
ِينَ بَِها وَ  ٱۡطَم� ُهۡم َ�ۡن َءاَ�ٰتَِنا  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك  ٧َ�ٰفِلُوَن 
ُ
َوٮُٰهُم  أ

ۡ
 .]۸-۷یونس: [  ﴾٨بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِسُبوَن  ٱ�َّارُ َمأ

اند و آنان  اند و به آن آرام گرفته ا خشنود گشتهیدن ید ندارند و به زندگانیما ام یلقابه که آنان «
 .»است] جهنم[ گاهشان آتشیردند جاک میآنچه ] یسزا[ نان بهیات ما غافلند ایاز آکه 

 د: یافرم میا یو 

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�ِٰهٗر� ّمَِن  َ�ۡعلَُمونَ ﴿  .]۷الروم: [  ﴾٧ُهۡم َ�ِٰفلُوَن  �ِخَرةِ ٱوَُهۡم َعِن  �ُّ
 .»غافلند] ارکان یپا[ دارند و از آخرت و یسطح یا آگاهیدن یز زندگا«
 ارند.ین معنا و مفهوم بسیات در ایآ 

ر و کقت ذیدر حقکه م یشتر هم گفتیست، و پا ای چون مرده اد خدا غافل است همیاز که آن  کش یب

شتر یار بیاد خدا بسیاز قلب به یندارند و ن یها بدون آن زندگ قلبات قلب است، و یح] ی هیما[اد خدا ی

 .ر همان قلب زنده است و قلب انسان غافل قلب مرده استکبه آب است لذا قلب انسان ذا یاز ماهیناز 

پروردگار که  یسکمثال «فرمودند  امبر یت شده است پیروا  یاشعر ین از ابوموسیحیدر صح

گر از امام مسلم ید یتیو در روا». است  د، مثال زنده و مردهکن میناد یاو را که  یسکد و کن میاد یخود را 

د، مثال زنده و شو میناد یخدا در آن که  ای د و خانهشو میاد یخدا در آن که  ای مثال خانه«آمده است: 

  .١»مرده است

واال و  یازیامت ی بردارندهدر «د: یافرم می /یانکامام شوکه چنان  ه همیل و تشبین تمثیلذا ا

د و به خاطر کن میاد یرا  یخداکه ن ین شخص به خاطر ایر است، و اکشخص ذا یع برایرف یلتیفض

 یو روح ذاتی یزندگ کیرسد در  میبه او که  ییها رند و به خاطر پاداشیگ میاو را فرا  یانوار الهکه ن یا

 ).۷۷۹) و صحیح مسلم (شماره: ۶۴۰۷صحیح بخاری (شماره:  -١

 

                                                       



 ٥٥  نکوهش غفلت از یاد خدا -۸

اما در  ،است ذاتی یاتیح یداراکه د هر چند کن میناد خدا را یر و کذکه  یفردکه چنان  برد، هم می  به سر

  .١»ه مردگان استیاو شبکه نداشته بل یارزش و اعتبار] [این زندگیواقع 

ظر گرفته است و (در زنده در ن ی خانه ی ر را به مثابهکث خانه شخص ذاین حدیدر ا رم کامبر میپ

همان قبر است در نظر گرفته است. در مجموع که مرده  ی خانه ی غافل را به مثابه شخص ی مقابل) خانه

 ی در خانه ای ر همچون زندهکقلب ذاکه داده  ین مفهوم را در خود جایث با هر دو لفظش این حدیا

 یها د بدنیترد ین اساس بیهاست، بر هم مرده ی در خانه ای چون مرده  هاست، و قلب غافل هم زنده

درون قبرها  ییها شان همچون مردهیها نهیدرون س یها نهاست، و قلبآ یها قلب یبرا یافراد غافل قبر

 ن سروده:یچن ین خاطر شاعریهستند، و به هم

 موت قلوهبم اهللار كان ذيفنس
 

 جسامهم قبل القبور قبورأو 
 

 من جسومهم ةوحش يفو أرواحهم 
 

 النشور نشورُ  یس هلم حتيو ل 
 

 یها روح .قبر آنان است ،شان قبل از قبریها است، و جسمشان  یها قلب اد خدا علت مرگی یفراموش«

  .»ندشو میندار یشان ب خته شدنیشان در وحشت و هراس قرار دارند، اما آنان تا زمان برانگیها آنان با بدن

 ن سروده: یگر چنید یو شاعر

 موت قلوهبم هللا ركان ذيفنس
 

 القبور الدوارسُ  یجسامهم فهأو 
 

 بهميمن حب ةوحش يفرواحهم أو 
 

 ث أوانسُ ياخلب نها عندكلو 
 

آنان  یها اند. روح رانهیو ییشان قبرهایها شان است و جسم یها اد خدا علت مرگ قلبی یفراموش«

 .»اند انس گرفته یآنان به پست ن در وحشت و هراس قرار دارند اماشا با مجبوب

اند  فرموده یها بدل به قبر شوند نه خانهکه ن یاز ا امبر یپکه ث ثابت شده ین خاطر در حدیبه هم

ن از ابن یحیها برده نشود. در صح اد و نام خداوند در آنینشده و   ها نماز خوانده در آنکه ن یاز ا یعنی

د و منزل یخودتان را در منزل بخوان یاز نمازها یمقدار: «فرمودند امبر یپکه ت شده یروا بعمر

  .٢»دیاوریخودتان را به صورت گورستان در ن

 .)۱۵تحفه الذاکرین (ص:  -١

 .۴۴۶چنین لؤلؤ و المرجان ح  ) هم۷۷۷) و صحیح مسلم (شماره: ۴۳۲صحیح بخاری (شماره:  -٢
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به [خود را  یها خانه«فرمودند:  امبر یپکه رده کنقل  رهیاش از ابوهر حیمسلم در صح ماما

 ی در آن سورهکه  ای طان از خانهید، شینکقبرستان ن] ر، و مانند آنهاکسبب عدم قرائت قرآن و نماز و ذ

 .١»زار استیزد و بیگر میبقره خوانده شود، 

فرمودند:   اللهرسول که ت شده یروا ره یبا إسناد حسن از ابوهرگران یدر سنن ابوداود و د

د، یمراجعه و ازدحام قرار نده ید و جاید، و قبر مرا محل عیاوریتان را به صورت گورستان در نیها خانه«

  .٢»رسد میشما به من  ید درودهایجا باشکهرکه د یبر من درود بفرستکه بل

تان را به صورت یها خانه«که:  امبرین سخن پیمفهوم ا انیدر ب /هیمیتاالسالم ابن   خیش

، غافل خواندن قرآندر آنها نماز خوانده و دعا نموده و که ن یاز ا یعنی«د: گوی می» دیاوریگورستان در ن

ت داشتن یلذا دستور به عنا دنای میدر  یید به صورت قبرهاینکرا اگر آنها را به حال خود رها ید؛ زینشو

و  ین نصاریکمشرکه است  یزیس آن چکنار قبرها، عکاز توجه به آنها در  یو نهها،  به عبادت در خانه

  .٣»دهند میند، انجام کن میه یخود را به آنان شبکه  یسانک

ها به سه گروه  قلب توان آن را زنده یا مرده دانست، بر این اساس می از آنجایی که قلب چنین است و

  :٤ندشو میم یتقس

 یکجود نداشته و از هر نوع شرر خدا ویغ یبرا ییدر آن جاکه  یقلبیعنی  ،: قلب سالمنخست

و به ل و ِاناکاق و محبت و تویاشت ،خدا ناب و خالص بوده یاش برا یت و بندگیعبودکه مصون است، بل

را  یزیا چی یسکاگر  ؛ش مختص خداوند گشتهیارهاکدش فقط به خداوند است، و یم و امیزدن و ب زانو

د فقط به خاطر ای میبدش  یزیا چی یسکدارد و اگر از  میبه خاطر خدا دوست  تنهادارد  میدوست 

د فقط به خاطر خدا است، و آنچه در کن می یخوددار یزیچ یا از اعطایبخشد  می یزیاگر چ .خداست

با خود آورده است، و   اللهرسول که است  یزید آن چشو میم و غالب کش بر او حایارهاک ی همه

 رد. یگ مین یشیگرفته و بر آن پبرارش را از آن کده و سخن و یعق

شناسد  مینپروردگارش را که  یات ندارد، قلبیحکه  یهمان قلب مرده است، قلبکه  یدوم: ضد اول

خداوند دوست داشته و که د، و آنچه را کن مین یرویو از فرمانش پ آورد مین یرا به جا اش یو بندگ

ها  نیاکه هر چند  ،فشارد می یپا] ر مشروعیغ ی[ها  بر شهوات و لذتکه ، بلدهد مینپسندد انجام  می

 ) ۷۸۰صحیح مسلم (شماره  -١

 ) این حدیث را صحیح دانسته است. ۷۲۲۶) آلبانی در صحیح الجامع (شماره:۲۰۴۲سنن ابوداود (شماره:  -٢

 )۶۶۲/  ۲اقتضاء الصراط المستقیم ( -٣

 ) ۱۵ـ   ۱/۱۳بنگر به: اغاثه اللهفان اثر ابن قیم ( -٤
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م و ید محبت، بکن میجز خدا را عبادت  یزیو چ یسکخشم پروردگارش را به دنبال داشته باشد، او 

دارد به  میرا دوست  یزیا چی یسکاگر  .ر خدا استیغ یمش برایم و تسلیو خشم، تعظ ید، خشنودیام

و  ید به خاطر هوشو میمتنفر  یزیدارد و اگر از چ میو هوسش آن را دوست  یاز هو یرویخاطر پ

و هوسش  ید به خاطر هوکن می یخوددار یزیا از بخشش چیبخشد  می یزیاگر چ و هوسش است،

تر از  بوبحم وی آن نزد یها بر آوردن خواسته و ردهکو هوسش را انتخاب  ین شخص هویا .است

او، و شهوت  یشوایو هوس امام و پ یش است، لذا هویموال یت و خشنودیبدست آوردن رضا

ِب او، و غفلت  ی سوق دهنده یاو، و جهل و نادان یراهنما
َ
 اوست.  َمرک

آن را به سمت  یکین یبار ا کی از دو ماده تشکیل شده؛ن قلب یمار است، ایزنده اما بکه  یسوم: قلب

، گاه محبت هستند البغ ویبر  این دو مادهدام از کهر که به علت آن  .یکیگر آن یشد و بار دک میخود 

شهوات و و برگزیدن و گاه محبت  ،گردد میاش  یاتیل به او عنصر حکمان و اخالص و تویخداوند و ا

ت و کعنصر هال ،یو عالقه به برتر یخودپسند، برکن حسادت، تیچن سب آن، و همک یتالش برا

مار یزرع و مرده و قلب سوم بیو قلب دوم لم  ،فیمتواضع و لطو گردد. قلب اول، زنده  میش ا ینابود

ن یا یبرا ،ن اساسیبر ا .دارد می ت گام برکا به سمت هالیو  هتر شد کینزد یسالمت یا به سویکه است 

 قدرتکه است  یزیازمند چین پایداری ورزد،، و بتواند برودن یده، و غفلتش از بنما یات قلب باقیحکه 

از  ین دوریچن اد خداوند و همیر و کو محافظت بر ذ ،عبادات ،ارکاذ  مان،یز ایند و آن چکرا حفظ  آن

ن یقلب فقط در گرو ا ییش و پارسایو لذت و آسا یخوشبخت .آورد است می  او را به خشمکه هر آنچه 

هدف و مقصودش باشد، و خداوند  یادرس و خالق و معبود و منتهایرمانروا و فرتنها خداوند فکه است 

ت جان کده و از هالیقلب از غفلت رهکه ب است ین ترتیبه ا .تر باشد و هر چه نزد او محبوبکه از هر 

 ق فقط در دست خدایتوف ، وافتد میان یرده و به جرکدر آن نفوذ  یوه زندگین شیبرد و بد میسالم به در 

 است.

 





 
 
 

 رکاز آداب ذ یبرخ -۹

 د: یافرم میکه م یردکان ین سخن خداوند را بیشتر ایپ

�ََّك ِ� َ�ۡفِسَك تََ�ُّٗ� وَِخيَفٗة َوُدوَن  َوٱۡذُكر﴿ ِ  ٱۡلَقۡولِ ِمَن  ٱۡ�َۡهرِ رَّ َوَ� تَُ�ن  ٱ�َصالِ وَ  ٱۡلُغُدّوِ ب
 .]۲۰۵األعراف: [  ﴾٢٠٥ ٱۡلَ�ٰفِلِ�َ ّمَِن 

ن و از ک ادیم و بدون بانگ برداشتن یو ب یو پروردگارت را بامداد و شبانگاه در دلت به زار«
 .»غافالن مباش

 غفلت است جمع نموده و هر دو راکه از ضد آن  یاد خدا، و نهیر و کان امر به ذیه مین آیاکه م یگفت

ست ا ای هاز آداب بزرگواران یبرخ ی م در بر دارندهیو مفاه ین معانینار اکه در ین آیا .در بر گرفته است

 ن آداب: یا ی ر بدانها آراسته شود. از جملهکتا شخص ذااست سته یشاکه 

تر و از  کیرش نزدی، و به پذتر مخلصانه، نهانیردن کر کذکه را یر را در دل خود انجام دهد، زکذ -۱

 ا دورتر است. یر

همان به التماس افتادن و به زانو درآمدن و اعتراف به که فروتنانه انجام دهد  ی وهیر را به شکذ -۲

ت خداوند در یدر برابر عظمت ربوب ستنکو در هم ش یبندگ یست تا خوارا یوتاهکر و یتقص

 رد.یشخص تحقق پذ

رش، یدر عمل، و از عدم پذ یوتاهکاز مالمِت به خاطر  یعنیند کر کانه ذکنامیب ی وهیبه ش -۳

افت یشتاز دریشتابند و پ می کین یارهاکانجام  یبه سوکه  ینیخداوند در وصف مؤمن .بترسد

 د: یافرم میدرجاتند  نیباالتر

ِينَ ﴿ ُهۡم إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم َ�ِٰجُعوَن  َوٱ�َّ َّ�
َ
قُلُوُ�ُهۡم وَِجلٌَة � ْ وَّ ٓ َءاتَوا ْوَ�ٰٓ�َِك  ٦٠يُۡؤتُوَن َما

ُ
�َُ�ٰرُِعوَن ِ�  أ

 .]۶۱-۶۰المؤمنون: [  ﴾٦١وَُهۡم لََها َ�ٰبُِقوَن  ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ 
 یبه سوکه شان از آن یها دهند و دل میبدهند، ] راه خدا[ د دریآنچه را باکه  یسانکو «

ند و کن میها تالش  یکین] راه[ درکه نانند یا .است کمنایپروردگارشان باز خواهند گشت ب
 .»شتازندیآن پ نان در انجامیا
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در که  یسانکدر مورد  او از رسول خداکه ت شده یروا لها از عائشه تابکگر ید و دسنَ در مُ 

رده و کزنا که هستند  یسانکنان یا ایباال) از آنان نام برده شده سوال نمود و گفت: آ ی هیآ یعنیه (ین آیا

دختر  ینه ا«فرمود:  امبر یپدچار عذاب شوند؟ که ترسند  می ونوشند  مینموده و شراب  یدزد

از آنان قبول که ترسند  میدهند و  میو صدقه   نماز خوانده و روزه گرفتهکه اند  یسانکنان یاکه ق، بلیصد

  .١»نشود

د: گوی می /ابن کثیر .تر استبهتر، نزدیک ذکر آهسته و آرام باشد زیرا این کار به اندیشیدِن  -۴

 .»بدون بلند گرداندن صدا« :﴾ۡلَقۡولِ ٱِمَن  ۡ�َۡهرِ ٱَوُدوَن ﴿ است:فرموده که بدین خاطر است «
در  ٢»فریاد نباشدبه شکل داد و بیداد و نعره و  و یاد خدا این چنین باشدکه است  مستحب

گفته است: مردمان در یکی از که روایت شده  صحیح بخاری و مسلم از ابوموسی اشعری

ای مردم آرام باشید و «به ایشان فرمود:  پیامبرسفرها صدای خود را در دعا بلند کردند. 

کسی را که کر یا از شما دور باشد، بلکه ید کن مینبرخود سخت نگیرید، شما کسی را صدا 

تر از گردن نزدیک است، به یکایک شما نزدیک یشنواکه ید خوان میو به دعا  زنید می فریاد 

 مَ 
َ
 .٣»ب او استرک

د شو مین سخن خداوند استنباط ین مطلب از اینه تنها با قلب، از انجام شود و یر با زبان نکذ -۵

آرام و آهسته، و  یه: ناطق بوده اما نطقکن است یا شیرا معنایز ﴾ۡ�َۡهرِ ٱَوُدوَن ﴿ :دیافرم میکه 

ر شخص کر با زبان و قلب است. گاه گفته شده: منظور ذکان ذیه دستور به جمع مین آیهدف ا

ِمَن  ۡ�َۡهرِ ٱَوُدوَن ﴿ ه:کآمده ه یآ ی را در ادامهیند زکبدان تلفظ که آن  یب هستدر دل خود 
و  /هیمیابن ت شیخ االسالمکه تر است هم چنان  حیو برداشت اول صح نخاما س ﴾ۡلَقۡولِ ٱ

 اند.  ردهکد ییرفته و تایگر اهل علم آن را پذید

ند کر کمرا در دل خود ذکه  یسک«د: یافرم میخداوند که را  امبر ین سخن پیا /هیمیامام ابن ت

ن یند، من هم در بکر کمرا ذ یان جماعتیدر مکه  یسکرد و کر خواهم کشگاه خود ذیمن او را در پ

داخل  یر لفظکث ذین حدیه: در اک دهد میح ین گونه توضیا .٤»ردکر خواهم کجماعت بهتر او را ذ

 )۱۵۹، ۲۰۵/ ۶المسند ( -١

 )۳/۵۴۴تفسیر القرآن العظیم ( -٢

 )۲۷۰۴) و صحیح مسلم (شماره: ۴۲۰۵صحیح بخاری (شماره:  -٣

 .۱۷۲۱و المرجان ح  چنین لؤلؤ ) هم۲۶۷۵) و صحیح مسلم (شماره: ۷۴۰۵صحیح بخاری (شماره:  -٤
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ان فرشتگانش قرار یدر م یالله تعال رکبرابر ذد در شو میدر دل انجام که را  یر لفظکذ امبر یرا پیاست ز

ن یل ایو دل ﴾ۡلَقۡولِ ٱِمَن  ۡ�َۡهرِ ٱَوُدوَن ﴿ :دیافرم میکه ن سخن خدا است یه این مطلب شبیداده است و ا

ِ ﴿ د:یافرم میدر ادامه که ن است یمطلب هم ا در که  یرکذکه است  یهیو بد ﴾�َصالِ ٱوَ  ۡلُغُدّوِ ٱب

با زبان تلفظ شده که است  یرکع شده چه درون نماز و چه خارج از آن، ذیشامگاهان تشرگاهان و  صبح

ن دو نماز و یبعد از ا ی ع شدهیتشر یرهاکصبح و عصر، و ذ یمانند نمازها ،ز همراه آن استیو قلب ن

ار و کاذاد داده و خود انجام داده، از جمله یها را  بدان دستور داده و آن امبر یپکه  یارکگر اذید

گاهان و  صبح ،شب و روز بوده و در دو طرف روز ی ع شدهیجزو اعمال تشرکه  یمأثور  یدعاها

  .١ردیگ میگاهان انجام  شام
در بامدادان و به هنگام غروب  یعنیرد، یار در صبحگاهان و شامگاهان صورت پذکن اذیا -۶

وقت، زمان آرامش و پرداختن به ن دو یرا این دو زمان است، زیااز یگر امت انیه بین آی. اآفتاب

ث یدر حد .امرار معاش است یبرا  وستهین دو غالب است تالش پیان ایعبادت است، و آنچه م

اد یر و کد لذا درخواست ذشو میدر اول و آخر روز به آسمان برده  یعمل آدمکه آمده است 

 راه باشد. اد خدا همیر و کارش با ذک ین دو زمان شده تا ابتدا و انتهایخدا در ا

از ] دو دسته[«فرمود:  امبر یپکه ت شده است یروا ره یو مسلم از ابوهر یح بخاریدر صح

 و] روند میو در روز [ند ای میدر شب  ای دسته ؛روند میند و ای میش شما یم پهفرشتگان به دنبال 

و به هنگام نماز صبح و عصر هر دو دسته با هم جمع  ،]روند میو در شب [ند یآ میگر در روز ید ی دسته

گاهکه گردند، و پروردگار عالم  میوت اعال بر کاند به مل ش شما بودهیپکه ند آن دسته شو می تر  از همه آ

 کآنان را ترکه ند: ما گوی مید؟ فرشتگان ینمود کمرا تر ی بنده یپرسد، در چه حال یشان میاست از ا

 .٢»دندخوان میم باز نماز یش آنان رفتیپکه  یدند؛ و وقتخوان میم نماز یردک

  د:یافرم میکه ن سخنش یاد خدا، با ایاز غفلت از  ینه -۷

 .]۲۰۵األعراف: [  ﴾٢٠٥ ٱۡلَ�ٰفِلِ�َ َوَ� تَُ�ن ّمَِن ﴿
  .»ندشو می یگریسرگرم د ند وکن میر خدا غفلت کاد و ذیاز که مباش  یسانکاز «

ارها نزد کن یتر اد خدا و استمرار بر آن وجود دارد، و محبوبیتوجه دادن به مداومت بر  ن سخنیدر ا

 م باشد. که کهرچند  ،ن آنهاستیتر وستهیخدا پ

 .)۳۶ـ  ۱۵/۳۳بنگر به: الفتاوی اثر ابن تیمیه ( -١

 .۳۶۷)، لؤلؤ و المرجان ح ۶۳۲)، صحیح مسلم (شماره: ۵۵۵صحیح بخاری (شماره:  -٢
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در  یو عالمه قاسمداده  یمه آنها را در خود جایرک ی هین آیاکه  اندعظیم و مهمهفت ادب  هانیا

  .١ان نموده استیل آنها را بیوالتأ تاب محاسنک

غفلت  یعنیر پرداخته، و از ضد آن کب به انجام ذیق و ترغیه به تشوین آیخداوند در اکه پس از آن 

را  یروز و شب خداکه که د از مالئیف و تمجیبا تعر یبعد ی هیه، در آین آیبر حذر داشت، به دنبال ا

آن بر به اقدام  یرا براها  رده و همتکت یر را تقوکانجام ذ ی زهیند انگشو مینرده و خسته کح یتسب

 د:یافرم میزد و یانگ می

ِينَ  إِنَّ ﴿ وَن َ�ۡن ِعَباَدتِهِ  ٱ�َّ   ﴾٢٠٦�۩  ۥَوَ�ُ  ۥَو�َُسّبُِحونَهُ  ۦِعنَد َرّ�َِك َ� �َۡسَتۡكِ�ُ
 .]206األعراف: [ 

اد ی یکند و او را به پاکن مین یشکعبادتش گردن  در نزد پروردگارت هستند ازکه  یسانک«
 .»ندکن میاو سجده  یبرا] فقط ]ند وکن می

ِينَ  إِنَّ ﴿ رش ازمنظو  یشکه آنان را به عدم گردن ین آیخداوند در ا .فرشتگان است ﴾ِعنَد َرّ�َِك  ٱ�َّ

 .ندکن میاو سجده  یس نموده و فقط برایاو را تقدکه ن ید و اکن میف یخداوند توص یو بندگاز عبادت 

که  یرا وقتینند زکبرد اقتدا  میبه آنچه از آنان نام که ن یمؤمن یاست برا یبیق و ترغین سخن تشویدر ا

را به  یر و عبادت خداکح و ذین تسبین چنیاز گناه و اشتباهند و ا یعارکه است که ن حال و روز مالئیا

 یادآورین، یا«د: گوی می /ریثکن خاطر ابن یبه هم ؟د چگونه باشندیگران بایآورند پس د می یجا

 ی ند، لذا سجدهیها اقتدا نما ثرت طاعت و عبادت به فرشتهکها در  تا انسانکه رد مالئکبود از عمل

رده کان یخدا را ب یبراکه سجده مالئکه ن علت یمشروع شده است، به اما  ین جا برایتالوت در ا

 یش صف میوفرشتگان نزد پروردگار خکه وه یا بدان شیآ«ه: کث آمده است یدر حدکه چنان  هم .است

 .٢»چسبند میگر یدکیسازند و در صف به  میامل کد؟ صفوف اول را یدبن ینمد صف ندبن

آن واجب است  ی ننده و شنوندهکن سجده در قرآن است و به اجماع علماء بر تالوت ین نخستیو ا

 .٣»آورد یسجده به جا

که دارد  یاو بندگان نموده کهان یسپس خداوند متعال ب«د: گوی می /یسعد خ عبدالرحمن بنیو ش

عبادت که د یباشند، تا بدان مید هستند، و آنان فرشتگان بن یرده و به خدمتش پاکرا عبادت  یهمواره و

 شاءالله پس از این آنها را بیان خواهیم کرد.  )، ذکر دارای آداب بسیار دیگری است که ان۲۹۳۶، ۷/۲۹۳۷( -١

 )۴۳۰صحیح مسلم (شماره:  -٢

 .)۳/۵۴۴تفسیر القرآن العظیم ( -٣
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اگر او که آورد، چرا  میناو به وجود  یبرا ید، و عبادت شما افتخار و عزتیافزا مین یو] ییخدا[ شما بر

شما را به عبادت خود دستور که را خداوند یز د،شو میناسته کد از مقام و منزلتش ینکرا عبادت ن

 إِنَّ ﴿ فرمود:د. پس خداوند ین برابر عمل خود سود ببرید، و چندیده ببریخواهد خودتان فا می، دهد می
ِينَ  فرشتگان مقرب و حامالن عرش و فرشتگان  یعنینزد پروردگارت هستند، که  یآنان ﴾ِعنَد َرّ�َِك  ٱ�َّ

وَن َ�ۡن ِعَباَدتِهِ ﴿ هستند،نزد پروردگارت که  یروبک و   ورزند، میبر نکاز عبادت خدا ت ﴾ۦَ� �َۡسَتۡكِ�ُ

 یدهند، و از دستورها میبه عبادت او تن که دانند، بل میتر ن ن عمل باالتر و بزرگیخود را از ا

خسته ند، و یستا می یکو شب و روز او را به پا ﴾ۥَو�َُسّبُِحونَهُ ﴿ .ندکن میپروردگارشان اطاعت 

ند. پس کن میسجده  ﴾٢٠٦�۩ ﴿ ندارد یکیشرکه گانه ی یخدا یو برا ﴾ۥَوَ�ُ ﴿ ند.شو مین

نند، و بر عبادت و پرستش پادشاه دانا مداومت و مواظبت کاقتدا  ن فرشتگان بزرگوارید به ایبندگان با

 .١»ندینما

 ینندگان نهکغفلت  ی گرفتن در زمرهخداوند بندگانش را از قرار که بعد از آن که ن است یهدف ا

ردن از آنها و ک یرویر نمود تا بندگانش را به پکرا ذکه و تالش مالئ یز از سعین یرد پس از آن مثالک

ش تنها از آِن خداوند یزد. سپاس و ستایر او برانگکاد و ذیت و تالش در عبادت خدا و یواداشتن به جد

 است.

 .)۷۲۶ـ  ۷۲۷، (ص ۱تفسیر راستین، تألیف: شیخ عبدالرحمن بن سعدی، ترجمه: محمد گل گمشاد زهی، ج -١

 

                                                       





 
 
 

 م استیرکر قرآن کن ذیواالتر -۱۰

الم خداوند کند همان کاد یرا  یاست تا بدان خدا یآدم ی ستهیشاکه  یزین چیوترکین کش یب

 یاله یالم وحکن یا .ستا ها  سخنن یتر ن و پرمنفعتیتر ن و صادقیوترکین و نیبهترکه  یالمک .است

است  یتابکن ین قرآن برتریا .ابدی مینچ سو بدان راه یباطل از هکه  ای یاوست، وح یو نازل شده از سو

فرو   اللهاش محمد بن عبد دهین آفریده و بهتریبرگز ی بنده یعنین رسول، یبرتر خداوند آن را برکه 

 د: یفرما یم میرکن قرآن یا یژگیو و ی، و برترییو واال یان بزرگیخداوند در ب .فرستاده است

ِ  َوَ� ﴿ تُونََك بَِمَثٍل إِ�َّ ِجۡئَ�َٰك ب
ۡ
ۡحَسَن َ�ۡفِسً�ا  ٱۡ�َقِّ يَ�

َ
 .]۳۳الفرقان: [  ﴾٣٣َوأ

تر  انیب کین و نیراست] یپاسخ ]تیبراکه آورند مگر آن  مین یدر حّق تو مثل] افرانکآن  ]و«
 .»میآور می
که شده است تا آن جا  به مقام و منزلت رسول  یمیعظه توجه ین آیدر ا«د: یافرم می /ریثکابن 

آمد، هر بار فرشته با قرآن به  میصبح و شام، و در سفر و حضر به نزدش  ،همراه داشتن قرآنبه فرشته با 

ن مقام و منزلت واالتر و برتر و یا .نیشیپ یها تابکگر یآمد اما نه همچون فرو فرستاده شدن د مینزدش 

باشد، لذا  می -بر همگی آنان باددرود و سالم خداوند -اء یر برادرانش از انبیگاه سایتر از جا ارجمند

خداوند او که است  یامبرین پیتر فرو فرستاده، و محمد بزرگخداوند که قرآن ارجمندترین کتابی است 

  .١»فرستاده است] بندگانش یبه سو[را 

است  یش موضوعیواال و منزلت باال گاهیم، و شرف و جایرکقرآن ] منحصر بفرد[ یژگیو کش یب

 ی همه ی نندهیان است، و سخن آفریپروردگار جهان اللهتاب کقرآن . ستیده نیبر مسلمانان پوشکه 

قرآن   .ان ما وجود داردیم مکش از ما، و خبر پس از ما، و حیمهم پ یدادهایدر آن خبر رو .هاست دهیآفر

ست و یند خداوند، نکقرآن را رها که  یشکن و مزاح؛ هر گرد یصله بخش است، نه شوخیسخن ف

قرآن  د.کن مید خداوند گمراهش یجز قرآن بجو یزیرا در چت یس راه هداکگرداند و هر  ینابودش م

ند و شو مینآن منحرف  ی ال به واسطهیام .م استیم، و صراط مستقیکر حک، و ذیم الهکسمان محیر

 .دشو مینهنه کرار کثرت تکند و بر اثر شو مینر یآن سگردند، علما از  مینها با آن دچار خطا  زبان

 )۱۱۸/ ۶تفسیر القرآن العظیم ( -١

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٦٦

س به آن کراست گفته است و هر  یس آن را بر زبان راند سخنکهر  ،راستیان ناپذیآن پا یها یشگفت

به آن فراخواند که  یسکده است و ید عدالت ورزیم نماکبه آن حکه  یسکرد و یگ مید پاداش یعمل نما

قرآن که است  یزیلت قرآن به ارزش آن چیارزش و فض کش یرده است بکت یبه راه راست هدا

و در اسماء نداشته  یریخداوند نظکه چنان  صفت خداوند است و همو  موصوف به آن است قرآن سخن

صفات و مال مطلق در ذات و اسماء کندارد،  یهیر و شبیز نظیالمش نکلذا در  ندارد  یهیو صفاتش شب

 کست، پایش نیها دهیاز آفر یزیچ چیه هیز شبیست و او نیه او نیاز مخلوقاتش شب یزیاز آن اوست، چ

 ر است: یه و نظیشبو منزه از داشتن 

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ ِميعُ َ�ۡ  .]۱۱الشوری: [  ﴾١١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
 .»ناستیب یست و او شنوایمانند او ن یزیچ«

 .باشد میها  دهیننده با آفریان آفریها همانند تفاوت م دهیسخن خداوند با سخن آفران یتفاوت م

خداوند بر مخلوقات  یها همانند برتر گر سخنیقرآن بر د یبرتر«د: گوی می /یلمابوعبدالرحمن ُس 

  .»خدا نازل شده است یقرآن از سوکه ن خاطر است ین بدیاوست، و ا

ن یاکه چنان  ده است همیبه اثبات نرسن نسبت یز نسبت داده شده اما این امبر ین سخن به پیا

 اند. ردهکن ییعلم تب ی ائمه گریو د ١»فعال العبادأخلقُ «تابش کدر  /یمطلب را امام بخار

و قدرت  یدر خوب یکن شیست، و هم چنیدر آن ن یکح بوده و شین سخن صحیاما معنا و مفهوم ا

 یاریاثبات صحت مفهوم آن به نصوص بس یو اهل علم برا ،ستیمضمون آن ن ییبایو ز یو استوار

تاب فضائل القرآن در ک یها از باب یکی سرفصلآن را به عنوان  /یامام بخار یاند، و حت ردهکاستناد 

و در » ها گر سخنیلت قرآن بر دیباب فض«دگوی میتاب کن یش قرار داده و در باب هفدهم از اا حیصح

 رده است: کث مهم را نقل ین باب دو حدیل ایذ

قرآن را که  یسکمثال «فرمودند:  امبر یپکه رده کت یروا  یاشعر یث اول: ابوموسیحد

د، مثال خوان مینقرآن را که  یسکخوش دارد و  یخوش و بو ی مزهکه است  ید، مثال آن ترنجخوان می

که حان است یرد مثال خوان میقرآن را که  یفاجرخوش دارد و بو ندارد و مثال  ی مزهکه است  ییخرما

د، مانند حنظل (هندوانه ابوجهل) است خوان مینقرآن که  یتلخ دارد و مثال فاجر ی خوش و مزه یبو

  .٢»آن تلخ است و بو ندارد ی مزهکه 

 ).۳/۵۰۵)، و بنگر به: السلسله الضعیفه اثر آلبانی (۱۶۲(ص: -١

 ) ۷۹۷) و صحیح مسلم (شماره: ۵۰۲۰صحیح بخاری (شماره:  -٢

 

                                                       



یم است -۱۰ ین ذکر قرآنکر  ٦٧  واالتر

ح یتاب فضائل القرآن صحک ده بریمختصر و پرفا یشرحکه تاب فضائل القرآن کدر  /ریثکابن 

شه یخوش هم یبوکه ن است یث این حدیقرآن با امناسبت باب فضائل «د: گوی میاست،  یبخار

 یشخص فاجرکه  ید و چه هنگامکن میآن را تالوت  یشخص مؤمنکه همراه قرآن است چه آن هنگام 

ا فاجر یاز شخص مؤمن که  ییها گر سخنیقرآن بر دکه ن د بر آکن مین داللت ید، پس اخوان میآن را 

  .١»دارد ید برترشو میصادر 

دوران  در برابرات شما یدوران ح«فرمود:  امبر یپکه رده کت یروا بعمر ث دوم: ابنیحد

هود و نصارا، ین نماز عصر و شام است و مثال شما و مثال یگذشته، مانند مدت زمان ب یها ات امتیح

ه روز راط تا نیمیق کیبه مزد که ست یکگرفته و به آنها گفت:  یرا به مزدور یارگرانکه کاست  یمثال مرد

 یمه روز تا عصر برایاز ن] راطیق کیبه مزد [که ست یکردند؛ پس گفت: کار را کن یهود ایند، کار کم یبرا

 .دیکن میار کراط یاز عصر تا شام به دو ق )مسلمانان(ردند. سپس شما کار را کن یند. نصارا اکار کمن 

ا در حق شما یگفت: آ] خداوند[م . یگرفت یمترکم و مزد یردک یشتریار بکگفتند: ما ] هود و نصارای[

  .٢»دهم میبخواهم، که س کبه هرکه ن از فضل من است یخداوند فرمود: ا .ام؟ گفتند: نه ردهکظلم 

 یوتاهکن امت با وجود یاکه ن باب آن است یتر ایث با تین حدیمناسبت ا«د: گوی می /ریثکابن 

اند،  ردهک یرا سپر یطوالن یدارد هر چند آنان مدت زمان ین برتریشیپ یها امت بر ،مدت زمانش

  :دیافرم میخداوند که چنان  هم

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنُتمۡ ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]۱۱۰آل عمران: [  ﴾َخۡ�َ أ

  .»د آورده شده استیمردم پد یبراکه د یهست ین امتیشما بهتر«
 یکبن ح نن از بهزُس ُمسَند و در 

ّ
شما «فرمودند:   اللهرسول که ت شده یرواش م، از پدرش از جد

  .٣»یدتر میآنها بهتر و گرا ی د و شما نزد خداوند از همهیهفتاد امت هست ی نندهکامل ک

خداوند آن که ت قرآن کم بدست آوردند: به بریتاب عظکن یت اکرا به بر] عظمت[ن ینان ایا کش یب

ها و باطل  تابکگر یو آن را حافظ و گواه د هدیبخشنازل فرموده منزلت که  ییها تابک یگر تمامیرا بر د

د اما ین نازل گردیجا به زم کین به صورت یشیپ یها تابکرا یها قرار داده است، ز آن یبرا یانیننده و پاک

 )۱۰۱فضائل القرآن (ص: -١

 )۵۰۲۱صحیح بخاری، (شماره:  -٢

)، و عالمه آلبانی در صحیح الجامع ۴۲۸۸)، سنن ابن ماجه (شماره: ۳۰۰۱)، سنن الترمذی (شماره: ۵/۳المسند ( -٣

 ) آن را حسن دانسته است.۲۳۰۱(شماره: 

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٦٨

آن هم به خاطر توجه و  ،نازل شده] گوناگون ی[ دادهایقرآن بخش بخش، و جزء جزء و بر حسب رو

 یها تابکاز  یتابکقرآن بر او نازل شده، هر بار نزول قرآن همچون نزول که  یسکژه به آن و به یت ویعنا

 ن بوده. یشیپ

تا زمان   یان را از زمان موسیهودیاند، خداوند  انیحیان و مسیهودین یشیپ یها ن امتیتر مهم

گرفت، سپس امت  یبه مزدور امبر اسالم یتا بعثت پ  یسیان را از زمان عیحیو مس  یسیع

گرفت به هر  یبه مزدور -ن زمان مشابه اواخر روز استیاکه -امت یق ییرا تا برپا  یمحمد مصطف

هود و ی .به آنان پرداختکه دو برابر آنچه  یعنی راط داد،ینان دو قیداد و به ا راطیق کیان ینیشیدام از پک

ا در حق یگفت آ] خداوند[م؟ یریبگ یمترکم و مزد ینکب یشتریار بکپروردگار ما، ما  ینصارا گفتند: ا

است، افزون بر آنچه  ای ادهیز یعنیل من است، ن از فضیفرمود: اخداوند  ؛ام؟ گفتند: نه ردهکشما ظلم 

 د:یافرم میخداوند که بخواهم، هم چنان که م کن میعطا  یسکام و به  به شما داده

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ بِرَُسوِ�ِ  ٱ�َّ َوَ�ۡجَعل  ۦيُۡؤتُِ�ۡم كِۡفلَۡ�ِ ِمن رَّۡ�َتِهِ  ۦَوَءاِمُنوا

ُ َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡمۚ وَ  ۦلَُّ�ۡم نُوٗر� َ�ۡمُشوَن بِهِ  َ�َّ  ٢٨َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ٱ�َّ ۡهُل  ّ�ِ
َ
�َّ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َ�ۡعلََم أ

َ
�

ءٖ ّمِن فَۡضِل  ۡ�َ ٰ ِ ٱَ�ۡقِدُروَن َ�َ نَّ  �َّ
َ
ِ �َِيِد  ٱۡلَفۡضَل َوأ ۚ وَ  ٱ�َّ ُ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء  ٱۡلَفۡضلِ ُذو  ٱ�َّ

 .]۲۹-۲۸الحدید: [  ﴾٢٩ ٱۡلَعِظيمِ 
مضاعف از رحمت  ی د تا بهرهیاوریمان بید و به رسولش ایمؤمنان، از خداوند پروا بدار یا«

امرزد و خداوند ید تا شما را بیبسپار با آن راهکه قرار دهد  یتان نوریخود به شما بدهد و برا
از  یزیمند چاریاختکه تاب بدانند کتا اهل ] ردکان ین موضوع را بیا ]زگار مهربان استر آم

و  دهد میبخواهد که س کآن را به هر  ،فضل به دست خداستکه ستند و آن یفضِل خدا ن
 .١»فضل بزرگ است یخداوند دارا

 ی سرچشمهکه  یم، قرآنیم قائل شویرکن رآق یبرا یاریبسارزش که د بر ما واجب است یترد یب

که م و آن طور ینکگاهش را حفظ یما است و منزلت و جا یعزت و افتخار ما و راه سعات و خوشبخت

  .]مییو بدان عمل نما[ م،ینک یسته است از او قدردانیشا

د خود را یبا یا نه، دوستدار خداوند است آیادوست دارد بداند که  یسک« د:گوی می ابن مسعود

را یاگر قرآن را دوست دارد پس او خدا را دوست دارد ز] ش سازدیخو کو قرآن را مح، [ندکم قرآن یتسل

 .»قرآن سخن خداوند است

 )  ۱۰۲، ۱۰۳فضائل القرآن (ص -١
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شک نپذیرد بیرده و کاز آن را رد  یزیچکه  یسک .قرآن سخن خداوند است«د: گوی مین یهم چن

از خداوند بخشنده  است. ن معنا و مفهوم نقل شدهیدر هم یاریآثار بس .»رفته استینپذخدا را 

آباد گرداند، و ما را از ] و عمل بدان[ م و بزرگداشتیما را با محبت قرآن و تعظ یها قلبکه م یطلب می

 ند.یاهل و خواّص خداکه هل قرآن گرداند همانان ا ی زمره

 





 
 
 

 نزول قرآن در ماه رمضان -۱۱

خداوند، نعمت  یها ن نعمتیتر مین و عظیتر فین و شریاز ارزشمندتر ،به طور قطع و بدون استثنا

 یم و مّنتیعظ ین نعمتیا .است  یامبر ما محمد مصطفیو رسولش پ همش بر بندیتاب عظکفرو فرستادن 

ده است و به خاطر آن خود را ستوده و نزد بندگانش به خود یخداوند آن را به بندگانش بخشکه بزرگ است 

 د: یافرم میخداوند  .رده استکاز قرآن مقام و منزلت بلند آن را اعالم  یاریات بسیبالد، و در آ می

ِي َ�َباَركَ ﴿ َل  ٱ�َّ ِ  ٱۡلُفۡرقَانَ نَزَّ ٰ َ�ۡبِده  .]۱الفرقان: [  ﴾١نَِذيًرا  ِ�َُكوَن لِۡلَ�ٰلَِم�َ  ۦَ�َ
ان هشداردهنده یجهان یرد تا براکاش نازل  را بر بنده» فرقان«که  یسکخجسته است «

  .»باشد
  :دیافرم میا یو 

ِ ِمَن  ٱۡلِكَ�ٰبِ  تَ�ِ�ُل ﴿ ٓ إَِ�َۡك  ١ ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱ�َّ نَزۡ�َا
َ
ٓ أ ا ِ  ٱۡلِكَ�َٰب إِ�َّ َ  ٱۡ�ُبدِ فَ  ٱۡ�َقِّ ب  ٱ�َّ

 ُ َ�  ٢ ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِٗصا �َّ
َ
�  ِ  .]۳-۱الزمر: [  ﴾ٱۡ�َالُِصۚ  ٱّ�ِينُ ِ�َّ

تاب را به کگمان ما  یب .روزمند فرزانه استیخداوند پ] یسو[ تاب ازک] نیا[ فرو فرستادن«
 یدار میاو خالص  یرا برا] شیخو[ پرستشکه  یم پس خدا را در حالای ردهکحق به تو نازل 

 .»پرستش ناب از آِن خداستکه ن بدان ک یبندگ
  :دیافرم میا یو 

وحُ ٱبِهِ  نََزَل  ١٩٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَ�َ�ِ�ُل َرّبِ  ۥ�نَّهُ ﴿ ِم�ُ ٱ لرُّ
َ
ٰ قَۡلبَِك ِ�َُكوَن ِمَن  ١٩٣ ۡ�  لُۡمنِذرِ�نَ ٱَ�َ

بِٖ�  بِلَِسانٍ  ١٩٤ ٖ مُّ  .]۱۹۲-۱۹۵الشعراء: [  ﴾١٩٥َعَرِ�ّ
بر دل  ن آن را فرود آورده استیاألم روح .ان استیپروردگار جهان ی فرستادهفرو ] قرآن[ و آن«

 .»روشن یبه زبان عرب یتو تا از هشدار دهندگان باش
 د:یافرم میا یو 

ِيٓ َرَمَضاَن  َشۡهرُ  ﴿ نزَِل �ِيهِ  ٱ�َّ
ُ
 ﴾ٱۡلُفۡرقَاِن� وَ  ٱلُۡهَدىٰ ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  ٱۡلُقۡرَءانُ أ

  .]۱۸۵البقرة: [  
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روشن از  ییها هیآ ی و در بردارنده ممرد یرهنما هقرآن در آن ماکه ] است یماه ]ِه رمضانام«
 .»ه شده استدص حق از باطل فرو فرستایار تشخیت و معیهدا

قرآن که است  ین ماه، ماهی، مرتبط و مختص به قرآن است؛ ایماه رمضان، ماه روزه دار کش یب

ن خداوند ماه رمضان را یشیمه پیرک ی هیدر آ راهنمای مردم باشد.م در آن فرو فرستاده شده است تا یرک

ده یم برگزینزول قرآن عظ ین ماه را برایها ا ان ماهیدر مکه ن جهت یاز ا ها ستوده، گر ماهیان دیدر م

-رام ک یایر انبب یاله یها تابکدر آن که است  یرمضان ماهکه ث آمده است یدر حد ی، و حتاست

 یر طبرانیبکدر مسند امام احمد، و معجم ال .فرو فرستاده شده است -درود و سالم خداوند بر آنان باد

ن شب رمضان نازل یم در اولیصحف ابراه«فرمودند:   اللهرسول که ت شده یاز واثله بن أسقع روا

و خداوند  هزده روز از آن گذشتیل در سیه رمضان گذشته نازل شد، و انجاشده، و تورات شش روز از م

  .١»ست و چهارم رمضان فرو فرستاده استیقرآن را در روز ب

ف دانسته یاو را ضع ییحیکه ث عمران بن داود قطان وجود دارد ین حدیدر سند ا«د: گوی می یثمیه

آن  رجال ی هیو بق ٢باشد »ثیصالح الحد«که دوارم ید: امگوی میاحمد  داند. می و ابن حبان او را ثقه

ث یهمانند حد ٤آن را در مسندش یعلیأبوکه دارد  ث جابر یاز حد یث شاهدین حدیا ٣».اند ثقه

 ف است. یاو ضعکه ع هست یکان بن وین آورده است، و در اسناد آن سفیشیپ

طلحه از ابن عباس  یبن اب یق علیخش از طریر در تارکابن عساکه ز دارد ین یگرین شاهد دیچن هم

ث ین حدیپس اگر ا .ده استیرا ند ب، ابن عباسیرا علیث منقطع است، زین حدیاکه رده کت یروا

 †امبرانیبر پ یاله یها تابکدر آن که است  یماه رمضان همان ماهکه گر آن است  انیح باشد بیصح
جا فرو فرستاده شده  کیامبر نازل شده به صورت یپ] هر[بر که  یتابک] هر[که ح ین توضیاند با ا نازل شده

العزه  تیباره به ب کیبه ] ابتدا[آن  یلت باالیگاه واال و فضیبه خاطر جا ،میرکاست، اما در خصوص قرآن 

 د:یافرم می رمضان رخ داد. خداوند کداد در شب قدر از ماه مبارین رویا فرو فرستاده شد و ایاز آسمان دن

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةٖ ﴿
َ
آ أ َ�َٰرَ�ٍة� إِ�َّ  .]۳الدخان: [  ﴾مُّ

 .»میردکخجسته نازل  یما آن را در شب«

) و آلبانی آن را در السلسله الصحیحه (شماره: ۱۸۵/ شماره: ۲۲) و معجم الکبیر اثر طبرانی (۴/۱۰۷المسند ( -١

 ) صحیح دانسته است. ۱۵۷۵

 به عنوان شاهد اعتبار دارد.م» فالن صالح الحدیث«ابن ابی حاتم گفته است: وقتی گفته شود:  -٢
ً
 یعنی: حدیث او صرفا

 .)۱۹۷/ ۱مجمع الزوائد ( -٣

 )۲۱۸۷مسند أبویعلی (شماره:  -٤
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 د: یافرم میا یو 

﴿ ٓ ا نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ  إِ�َّ
َ
 .]۱القدر: [  ﴾١ ٱۡلَقۡدرِ أ

 .»میردکرا در شب قدر نازل  )آن (قرآنما «
 : دیافرم میا یو 

ِيٓ َرَمَضاَن  َشۡهرُ ﴿ نزَِل �ِيهِ  ٱ�َّ
ُ
 .]۱۸۵البقرة: [  ﴾ٱۡلُقۡرَءانُ أ

 .»قرآن در آن فرو فرستاده شده استکه ] است یماه[ اه رمضانم«
همان که  کبه شب مبارکه  یشب نازل شده است، شب کیم در یرکقرآن که گر آنند  انیه بین سه آیا

 ی و در مرحله[سپس بعد از آن  ،رمضان است کماه مبار یها و از شب ف شدهیقدر است توص شب

گوناگون  یها ن به صورتین چنیشد. ا میگر نازل یو هر قسمت به دنبال قسمت دبخش بخش ] یبعد

گفت: که رده کت یر و او از ابن عباس روایدبن جبیم از سعکحا .ت شده استیروا از ابن عباس 

گاه خداوند  ستارگان بود، آن یها گاهیدر جاکه  یا فرو فرستاده شد در حالیباره به آسمان دن کیقرآن به «

 .١»ردک مینازل  غمبر یگر بر پیرا پس از قسمت د یقسمتهر 

جا در شب قدر به آسمان کیقرآن به طور «گفت: که ت شده یرمه از ابن عباس رواکن از عیچن هم

 :ه را خواندین دو آیست سال نازل شد. سپس ایگاه در طول ب د. آنیا نازل گردیدن

ِ  َوَ� ﴿ تُونََك بَِمَثٍل إِ�َّ ِجۡئَ�َٰك ب
ۡ
ۡحَسَن َ�ۡفِسً�ا  ٱۡ�َقِّ يَ�

َ
  .]۳۳الفرقان: [  ﴾٣٣َوأ

تر  انیب کین و نیراست] یپاسخ[ تیبراکه آورند مگر آن  مین یدر حّق تو مثل] افرانکآن [ و«
 .»میآور می

 د: یافرم میو 

هُ  َوقُۡرَءاٗنا﴿
َ
ۡلَ�ُٰه تَ�ِ�ٗ�  ٱ�َّاِس َ�َ  ۥفََرۡقَ�ُٰه ِ�َۡقَرأ ٰ ُمۡكٖث َونَزَّ  .]۱۰۶اإلسراء: [  ﴾١٠٦َ�َ

 یو آن را به فرستادن یم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانیو قرآن را جزء جزء فرو فرستاد«
 .٢»میفرو فرستاد] زیمت آمکح[
 گفت:  یبه و بن أسود ةیعطکه رده کاز ابن عباس نقل  حاتم یاب ناب

 ) ۲/۲۲۲المستدرک ( -١

 )۲/۲۲۲المستدرک ( -٢
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ِيٓ َرَمَضاَن  َشۡهرُ ﴿ :مانند یاتیآ« نزَِل �ِيهِ  ٱ�َّ
ُ
نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةٖ ﴿ و ]۱۸۵[البقرة:  ﴾ٱۡلُقۡرَءانُ أ

َ
ٓ أ ا إِ�َّ

َ�َٰرَ�ٍة�  ٓ ﴿ و ]۳[الدخان:  ﴾مُّ ا نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ  إِ�َّ
َ
  .]۱[القدر:  ﴾١ ٱۡلَقۡدرِ أ

ع یالحجه، محرم، صفر و رب یالقعده، ذ یشوال، ذ یها قرآن در ماه اریساخته است، ز کمرا دچار ش

نازل شده؛ و سپس  به یک بارهنازل شده است؟ ابن عباس پاسخ داد: قرآن در ماه رمضان و در شب قدر 

ها و  در ماه یدر پ یاند به صورت گروه گروه و پ نده و متفرقکپراکه قرار گرفتن ستارگان  ی مانند نحوه

  .١»دیمختلف نازل گرد یروزها

ن قرآن یاکه است  یسکت یم و بزرگداشت موقعیرکبزرگداشت قرآن  ،ن نزولیمت در اکد حیترد یب

که در آن نازل شده که  ین بزرگداشت ماهیو همچن، است  اللهشخص رسول که بر او نازل شده 

از هزار ماه بهتر است. که شبی  ؛شب قدر استکه در آن نازل شده که همان ماه رمضان است، و شبی 

 اید:فرم میخداوند 

﴿ ٓ ا نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ  إِ�َّ
َ
ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة  ١ ٱۡلَقۡدرِ أ

َ
ٓ أ ۡلِف  ٱۡلَقۡدرِ َ�ۡلَُة  ٢ ٱۡلَقۡدرِ َوَما

َ
َخۡ�ٞ ّمِۡن �

ُل  ٣َشۡهرٖ  وحُ وَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  َ�َ�َّ ۡمرٖ  ٱلرُّ
َ
ِ أ

ٰ َمطۡ  ٤�ِيَها �ِإِۡذِن َرّ�ِِهم ّمِن ُ�ّ لَِع َسَ�ٌٰم ِ�َ َح�َّ
 .]۵-۱القدر: [  ﴾٥ ٱۡلَفۡجرِ 

شب قدر چیست؟ شب قدر از که ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل کردیم. تو از کجا دانی «
به حکم پروردگارشان برای ] شب[ هزار ماه بهتر است. فرشتگان و روح (جبرئیل) در آن

 .»استند. آن شب تا هنگام طلوع فجر امن ای میسرانجام دادن هر کاری فرود 
 که اینو این ،داری، ماه مبارک رمضان استتردید آنچه ارائه شد بزرگترین گواه بر عظمت ماه روزهبی

این فضل و انعام یعنی نزول وحی عظیِم خداوند و سخن گران زیراماه مختص به قرآن کریم است، 

 :شدنصیب امت  اودر این ماه از سوی هدایت است،  ی بهایش که دربردارنده

ِيٓ َرَمَضاَن  َشۡهرُ ﴿ نزَِل �ِيهِ  ٱ�َّ
ُ
 .]۱۸۵البقرة: [  ﴾ٱۡلُقۡرَءانُ أ

نازل شده ] حق از باطل[ های روشن هدایت و معیار تمیز قرآن به عنوان هدایت مردم و نشانه«
  .»است

و فواید دین و دنیا، و تبیین حق با روشن ترین توضیح، و جدایی میان ها در  آن رهنمونی به بهره

 و نور آمده است.ها و گمراهی، و حق و باطل، و تاریکی هدایت

 )۱/۳۱۰تفسیر ابن أبی حاتم ( -١
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بندگانش در آن است، سزاوار آن  ایبر یو این احسان خداوند است، این قدر و فضیلتش کهماهی 

ای برای سفر آخرت  بندگان آن را بزرگ بدارند، و برای آنان زمانی جهت عبادت و توشهکه است 

 باشد.

مالحظه بر مستحب بودن خواندن و فراگیری قرآن، و تالش و این مطلب نشانه و ارشادی قابل 

دنبال کردن  رهنمونی است بر ن بر تالوت در این ماه مبارک دارد، و هم چنیندکوشش در این راه، و افزو

 از او بیشتر در حفظ دارد و مطالعه و بررسی بیشتر آن.که قرآن نزد کسی 

از تمام مردم  پیغمبر «گفت: که اند  هروایت کرد بابن عباسامامان بخاری و مسلم از 

 در ماه رمضان هنگامی  سخی
ً
 کرد و او قرآن را برای پیامبر  می جبرئیل را مالقاتکه تر بود، مخصوصا

 ن را برای پیامبر آکرد، و قر می مالقات های رمضان با پیامبر جبرئیل در تمام شب .دخوان می

در خیر و  کرد، میجبرئیل را مالقات که هنگامی  د، به حقیقت سرعت سخاوت پیامبر خوان می

 .١»بودبیشتر از باد احسان، 

و این کرد  می قرائت را طوالنیها رمضان بیش از سایر شبهای  نماز، در شبهای  در قیام پیامبر 

است که قرائت و نمازش را طوالنی کند و ] د مشروع [و سنتخوان میبرای کسی که به تنهایی نماز 

این مطلب در مورد  کرد. میخواست نمازش را طوالنی  مید و هرچه خوان میایشان نیز برای خود نماز 

 غیر از ایندر د، و اما کن می هم صدقاند  آنان به امامتش راضیبرای گروهی امامت کرده و که کسی 

 در ماه رمضان مردم را امامتکه به یکی از دوستانش  /امام احمد مشروع است.گیری آسان موارد،

 در هر رکعت پنج یا شش یا هفت آیه بخوان، آن شخصاند  اینان گروهی ضعیف«نمود گفت:  می

او را  /امام احمد». ختم کردم] [قرآن راد: همین کار را کردم و در شب بیست و هفتم گوی می

 و بر آنان سخت نگیرد. حال مأمومین را در نظر داشتهکه راهنمایی کرد 

سود دو أکردند،  می نماز قرآن را تالوت در ماه رمضان در نماز و غیر -خدایشان بیامرزد-گذشتگان 

 کرد. می شب یک بار قرآن را ختم

این ماه (بیست  ی داد و در بقیه می نخعی چنین کاری را به خصوص در ده شب اخیر رمضان انجام

 کرد. میروز اول) هر سه روز یک بار قرآن را ختم 

در رمضان در هر سه روز یک بار، و در ده شب آخر رمضان هر و قتاده پیوسته هر هفت روز یک بار 

 کرد. می شب یک بار قرآن را ختم

 )۲۳۰۸)، و صحیح مسلم (شماره: ۱۹۰۲صحیح بخاری (شماره:  -١

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٧٦

دن است. و گفت: این ماه، ماه تالوت قرآن و غذا دا می زهری ،رسید میماه رمضان فرا که هنگامی 

نشینی با اهل علم را مطالعه و تدریس حدیث و هم /رسید امام مالک میماه رمضان فراکه هنگامی 

 پرداخت. می رها کرده و به تالوت قرآن از روی مصحف

 نمود. می قتاده در ماه رمضان قرآن را تدریس

کرده و به تالوت قرآن را رها ها عبادت ی رسید سفیان ثوری همه می ماه رمضان فراکه و هنگامی 

 آورد. می روی

 .١در همین زمینه آثار بسیاری از آنان نقل شده است

به که خواهیم  می روزی ما و شما گرداند، و از اوخداوند پیروی نیک از آنان و حرکت به دنبال آنان را 

مان، و صیقل های های مان، و نور سینهنیک و صفات واالیش، قرآن عظیم را بهار قلبهای  حّق نام

شک او یاور و توانا بر چنین کاری مان بگرداند. بیهایغم و غصه ی مان و دورکنندههایاندوه ی دهنده

 است.

 )۱۸۱بنگر به لطائف المعارف اثر ابن رجب (ص:  -١

 

                                                       



 
 
 

 فهم معانی و عمل به آن است ،قرآن] تالوت[هدف از  -۱۲

 اید:فرم می خداوند

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ِ ٱَ�ۡتُلوَن كَِ�َٰب  �َّ َّ�  ْ قَاُموا
َ
لَٰوةَ ٱَوأ � وََعَ��َِيٗة يَرُۡجوَن  لصَّ ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم ِ�ّٗ ْ ِممَّ نَفُقوا

َ
َوأ

ُجورَُهۡم َوَ�زِ�َدُهم ّمِن فَۡضلِهِ  ِ�ُوَّ�َِيُهمۡ  ٢٩تَِ�َٰرٗة لَّن َ�ُبوَر 
ُ
   ﴾٣٠َ�ُفورٞ َشُكورٞ  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ أ

 .]۳۰-۲۹فاطر: [ 

اند و از و نماز بر پا داشته] ندکن می و به آن عمل[ ندخوان می کتاب خدا راکه آنان به راستی «
 کاستی] هرگز[ کهبخشند، امید به سودایی دارند  می م پنهان و پیداای آنچه روزیشان کرده

] پاداشی هم به آنان[ بدهد و از فضل خود] و کمال[ آنان را به تمامهای  پذیرد تا پاداش مین
 .»قدرشناس است ی گمان او آمرزندهافزون دهد. بی

خداوند کتاب روشنگرش را بر هدایت است.  ی بی شک تالوت قرآن و تدبر در آن بزرگترین دروازه

هدایت و رحمت و روشنایی و نور و بشارت و پندی برای پندپذیران باشد، و  ی بندگان فروفرستاد تا مایه

بهبودی از بیماری و به خصوص  ی هدایت جهانیان گردانید، هم چنین آن را مایه ی برکت و مایهآن را با 

تی برای جهانیان گردانید، این و شهوات قرار داد، و آن را رحمها ههو امراض قلب از جمله شبها بیماری

ها و هشدارهایی  نهنشامستقیم ترین راه هاست و در آن که د کن می به راهی رهنمود] مردمان را[قرآن 

 اید:فرم می خداوند تا شاید پروا پیشه کنند یا موجب پندی آنان باشد. آورده

ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿ ٰى لِۡلُمۡسلِِمَ�  ٱۡلِكَ�َٰب َونَزَّ ءٖ َوُهٗدى َورَۡ�َٗة َو�ُۡ�َ ۡ�َ ِ
 ﴾٨٩تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ

  .]۸۹النحل: [  

ساختن هر چیزی و راه نمودن و رحمت و مژده دادن برای روشن را ] آسمانی[ و بر تو کتاب«
  .»مسلمانان نازل کردیم

 اید: فرم می و یا

ٰ ِعۡلٍ� ُهٗدى َورَۡ�َٗة ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنوَن  َولََقدۡ ﴿ ۡلَ�ُٰه َ�َ  .]۵۲األعراف: [  ﴾٥٢ِجۡئَ�ُٰهم بِِ�َ�ٰٖب فَصَّ
م و برای ای روشن و شیوایش ساختهآن را از روی دانش که به راستی کتابی برای آنان آوردیم «

  .»آورند هدایت و رحمتی است میگروهی که ایمان 
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 اید: فرم می و یا

نَزۡلَ�ُٰه ُمَباَرٞك فَ  َوَ�َٰذا﴿
َ
ْ وَ  ٱتَّبُِعوهُ كَِ�ٌٰب أ  .]۱۵۵األنعام: [  ﴾١٥٥لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُوَن  ٱ�َُّقوا

پس از آن پیروی کنید و پروا دارید تا مورد ما آن را نازل کرده ایم، که و این کتابی مبارک است «
  .»رحمت قرار گیرید

 اید:فرم می و یا

ُق  َوَ�َٰذا﴿ َصّدِ نَزۡلَ�ُٰه ُمَباَرٞك مُّ
َ
ِيكَِ�ٌٰب أ  .]۹۲األنعام: [  ﴾َ�ۡ�َ يََديۡهِ  ٱ�َّ

از [ پیش از آنکه م، آنچه را ای را نازل کردهآن که کتابی است خجسته ] قرآن[ و این«
 .»دکن می بوده است تصدیق] آسمانیهای  کتاب

 اید: فرم می و یا

ُ  ٱۡلُقۡرَءانَ َ�َٰذا  إِنَّ ﴿ ۡقَوُم َوُ�بَّ�ِ
َ
ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ ٰلَِ�ِٰت َ�ۡعَملُوَن  ٱ�َّ نَّ لَُهۡم  ٱل�َّ

َ
أ

ۡجٗر� َكبِٗ�� 
َ
 .]۹اإلسراء: [  ﴾٩أ

 کارهای شایستهکه آن استوارتر است و به مؤمنانی که د کن می این قرآن به راهی هدایت«
  .»آنان پاداشی بزرگ دارندکه  دهد می ند بشارتکن می
 اید: فرم می و یا

ُِل ﴿ ٰلِِم�َ َما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ� يَزِ�ُد  ٱۡلُقۡرَءانِ ِمَن  َوُ�َ�ّ  ﴾٨٢إِ�َّ َخَساٗر�  ٱل�َّ
 .]۸۲اإلسراء: [  

 ]در حّق [ فرستیم. و می شفابخش و رحمت برای مؤمنان است، فروکه قرآن آنچه را  از و«
 .»افزاید مین ستمکاران جز زیان

 و آنان را تشویق دهد می به بندگانش دستور] در آیات بسیارکه [به همین علت خداوند نه در یک آیه 

 اید: فرم میخداوند متعال  .به تالوت قرآن پرداخته و در آن بیندیشندکه د کن می

فََ� ﴿
َ
ِ َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  ٱۡلُقۡرَءانَۚ َ�َتَدبَُّروَن  أ  ﴾٨٢َكثِٗ��  ٱۡختَِ�ٰٗفالَوََجُدواْ �ِيهِ  ٱ�َّ

 .]۸۲النساء: [  

  .»افتندی می ند؟ و اگر از نزد غیرخدا بود، قطعًا در آن اختالقی بسیارکن مین آیا در قرآن تدّبر«
 اید: فرم می یاو 

فََ� ﴿
َ
ۡ�َفالَُهآ  ٱۡلُقۡرَءانَ َ�َتَدبَُّروَن  أ

َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
 .]۲۴محمد: [  ﴾٢٤أ
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  .»قفل آنها افتاده استها ند یا بر دلکن مین اندیشه آیا در قرآن«
 اید: فرم می او قرآن را فرو فرستاد تا در آیاتش بیندیشند.که دارد  می خدا بیان

بَُّرٓواْ َءاَ�ٰتِهِ  كَِ�ٌٰب ﴿ َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
ْولُواْ  ۦأ

ُ
َر أ ۡلَ�ٰبِ َوِ�ََتَذكَّ

َ
 .]۲۹ص: [  ﴾٢٩ ٱۡ�

دّبر کنند و تا تدر آیه هایش ] انسان ها[ تاایم  آن را بر تو فرو فرستادهکه کتابی است خجسته «
 .»خردمندان پند گیرند
آنان که اند این است  راه راست را گم کردهکه ت نیافتن کسانی علت هدایکه خداوند آشکار کرده 

 خداوند متعال .اند گرداندهبدان گوش دهند متکبرانه روی که را رها کرده، و از این اندیشیدن در قرآن 

 اید: فرم می

ۡعَ�ٰبُِ�ۡم تَنِكُصوَن  قَدۡ ﴿
َ
ٰٓ أ  ۦبِهِ  ُمۡسَتۡكِ�ِ�نَ  ٦٦َ�نَۡت َءاَ�ِٰ� ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم فَُكنُتۡم َ�َ

فَلَمۡ  ٦٧َ�ِٰمٗر� َ�ۡهُجُروَن 
َ
بَُّرواْ  أ ِت َءابَآَءُهُم  ٱۡلَقۡوَل يَدَّ

ۡ
ا لَۡم يَأ ۡم َجآَءُهم مَّ

َ
لِ�َ أ وَّ

َ
 ﴾٦٨ ٱۡ�

 .]۶۸-۶۶المؤمنون: [  

به آن که در حالی ) ۶۶( شد، و شما به عقب برمی گشتید می به راستی آیات من بر شما خوانده«
 آیا در این سخن )۶۷( گفتید می ترک] آن را[ کردید، می] شبانه[ ورزیدید و افسانه سرایی می کبر

  .»برای نیاکان نخستینشان نیامده بود؟که یا برایشان چیزی آمده است اند  نکرده] اندیشه[
ان نان را از کفر و طغیشیدند ایمان بر آنان مسجل شده و آاندی می یعنی: بی تردید اگر آنان در قرآن

تدبر در قرآن (آدمی را) به سوی هر خیری فراخوانده و از که داشت، این مطلب بیانگر آن است  می باز

 دارد. میهر شری باز

را ] اش و مفاهیم حکیمانه[ او آیاتکه بهترین سخن است، و این که د کن می خداوند قرآن را توصیف

نیکوکاران به هنگام ] بدن[وست شود، و پمکرر آورده و سخن را در آن تکرار کرده تا مطالبش فهم 

 اید: فرم می خداوند افتد. می دین آیاتش از بیم و ترس به لرزهشنی

﴿ ُ ۡحَسَن  ٱ�َّ
َ
َل أ َثاِ�َ َ�ۡقَشعِرُّ ِمۡنُه ُجلُوُد  ٱۡ�َِديِث نَزَّ تََ�ٰبِٗها مَّ ِينَ كَِ�ٰٗبا مُّ َ�َۡشۡوَن َر�َُّهۡم ُ�مَّ  ٱ�َّ

ِۚ تَلُِ� ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوُ�ُهۡم إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ِ َ�ٰلَِك ُهَدى  ٱ�َّ ُ  َمن �ََشآُءۚ َوَمن يُۡضلِلِ  ۦَ�ۡهِدي بِهِ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
 .]۲۳الزمر: [  ﴾٢٣ِمۡن َهاٍد  ۥَ�َما َ�ُ 

های  ستبر مکّررات. پو لممشت] و[ خداوند بهترین سخن را نازل کرده است. کتابی همگون«
و دل ها افتد. آن گاه پوست می آن به لرزه] شنیدن[ ترسند از می از پروردگارشانکه آنان 
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 هر کس را بخواهد با آن هدایتکه د. این هدایت خداست شو می هایشان با یاد خدا نرم
 .»گذارد، او هدایت گری نداردبخدا بیراه که د و هر کس را کن می

مؤمنین را به خاطر عدم خشوع شان به هنگام شنیدن قرآن سرزنش کرده و آنان را از خداوند سبحان 

 اید:فرم می دارد. می شباهت یافتن به کفار در این زمینه برحذر

ن َ�َۡشَع قُلُوُ�ُهۡم ِ�ِۡ�رِ ﴿
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا ِن لِ�َّ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
�۞ ِ اْ َوَ� يَُ�ونُو ٱۡ�َقِّ َوَما نََزَل ِمَن  ٱ�َّ

ِينَ كَ  ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
َمدُ ِمن َ�ۡبُل َ�َطاَل َعلَۡيِهُم  ٱۡلِكَ�َٰب أ

َ
َ�َقَسۡت قُلُوُ�ُهۡمۖ َوَ�ثِ�ٞ ّمِۡنُهۡم َ�ِٰسُقوَن  ٱۡ�

 .]۱۶الحدید: [  ﴾١٦
یاد ] هنگام[ دل هایشان بهکه آن هنگام نرسیده است  اند کسانی که ایمان آوردهآیا برای «

که ، خشوع یابد و مانند کسانی نباشند نازل شدهاز حّق  که آنچه به یاد آوردن] هنگام[ خدا و
پیش از این به آنان کتاب داده شد و روزگار بر آنان دراز آمد آن گاه سنگدل شدند و بسیاری از 

 .»آنان بدکارند
وقتی مؤمنین قرآن را خوانده و در آیاتش بیندیشند بر ایمان که دارد  می خداوند درخصوص قرآن بیان

 اید: فرم می افزاید. می نشا

ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�ََّما﴿ ُ إَِذا ُذكَِر  ٱ�َّ َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا  ۥوَِجلَۡت ُقلُوُ�ُهۡم �َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتهُ  ٱ�َّ
ُوَن  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ  .]۲األنفال: [  ﴾٢َوَ�َ

شود، دل هایشان ترسان گردد و چون آیاتش بر آنان چون خداوند یاد که مؤمنان تنها آنانند «
 .»ندکن می خوانده شود بر ایمان شان بیفزاید و بر پروردگارشان توّکل

چون قرآن بر آنان تالوت شود، سجده که د کن می و درستکار اهل کتاب بیانافراد شایسته  ی و درباره

 اید: فرم می افزاید. می ایمان و تسلیم شان گریند، و قرآن بر فروتنی و می سایند و می کنان سر به خاک

ْ بِهِ  قُۡل ﴿ ْۚ إِنَّ  ۦٓ َءاِمُنوا ۡو َ� تُۡؤِمُنٓوا
َ
ِينَ أ ْ  ٱ�َّ وتُوا

ُ
إَِذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم �  ۦٓ ِمن َ�ۡبلِهِ  ٱۡلعِۡلمَ أ

  ﴾١٠٨َرّ�َِنا لََمۡفُعوٗ� ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِنآ إِن َ�َن وَۡعُد  َوَ�ُقولُونَ  ١٠٧� � 
 .]۱۰۹-۱۰۷اإلسراء: [ 

چون بر آنان -به آن ایمان آورید یا نیاورید، بی گمان دانش یافتگان پیش از آن ] خواه[ بگو:«
و [ ند: پاکگوی می و )۱۰۷( افتند می] بر زمین[ سجده کنانها بر چهره -دشو می خوانده

بر و  )۱۰۸( پروردگارمان انجام یافتنی است ی است پروردگارمان. به راستی وعده] منّزه
 .»افزاید می در حّق آنان فروتنی] قرآن[ افتند و می] بر زمین[ هایشان گریه کنان چهره
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شد بی تردید این کوه از مهابت خدا فروتن  می کوهی نازل اگر این قرآن کریم برکه ده خداوند خبر دا

و قدرت اثر آن را برای قرآن شد و این را به عنوان مثالی برای مردم بیان داشته تا عظمت  می و متالشی

 اید: فرم می آنان توضیح دهد.

نَزۡ�َا َ�َٰذا  لَوۡ ﴿
َ
ۡ�َتهُ  ٱۡلُقۡرَءانَ أ

َ
ٰ َجَبٖل لََّر� ٗ� ّمِۡن َخۡشَيةِ  ۥَ�َ َتَصّدِ ِۚ َ�ِٰشٗعا مُّ ۡمَ�ُٰل َوتِۡلَك  ٱ�َّ

َ
 ٱۡ�

ُروَن نَۡ�ُِ�هَ   .]۲۱الحشر: [  ﴾٢١ا لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ
 کردیم، به یقین آن را از بیم خدا خاکسار و از هم پاشیده می کوهی نازل اگر این قرآن را بر«

 .»آنان اندیشه کنندکه زنیم  می ها را برای مردمدیدی. و این مثل می
دارد و  می انی از قرآن کریم برحذرگرد از رویسپس با این حال خداوند متعال به شدت بندگانش را 

از قرآن روی گردان بوده و آن را که . کسی دهد می سنگینی و وخامت چنین کاری را برایشان توضیح

روز قیامت به همراهش خواهد که نهد  می نپذیرفته و تسلیم آن نشود بار سنگین گناه و جرمی را بر خود

 اید: فرم می بود. خداوند

نَّا ذِۡكٗر�  َكَ�ٰلَِك ﴿ ُ ۚ َوقَۡد َءاَ�ۡيَ�َٰك ِمن �َّ �َبآءِ َما قَۡد َسَبَق
َ
نۡ  ٩٩َ�ُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ ۡعَرَض  مَّ

َ
أ

 ﴾١٠١ِ�ۡٗ�  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيهِ� وََسآَء لَُهۡم يَۡوَم   ١٠٠وِۡزًرا  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَ�ِۡمُل يَۡوَم  ۥَ�ۡنُه فَإِنَّهُ 
 .]۱۰۱-۹۹طه: [  

از آن رویگردان شود، او در روز که م. هر کس ای و به راستی از نزد خویش پندی به تو داده«
اند و در روز قیامت بد باری  در آن جاودانهکه بر دوش خواهد کشید ] گناهی[ قیامت بار

 .»خواهند داشت
رویی و رضایت و  و امتش است لذا باید با گشاده  اللهقرآن ذکری و پندی برای رسول که وقتی 

و ] خود[با نور آن راه راست را یافته، و به یادگیری که فرمانبرداری و بزرگداشت آن را پذیرفت، و این 

اما مواجهه نمودن با آن با روی گردانی و چشم پوشیدن از آن، یا با مبادرت کرد، ] به دیگران[آموختن آن 

که ورزیدن به این نعمت است  راز جمله نفی و رّد آن و ناباوری بدان، این خود کف] از آن بدتر ]کاری

 اش مستوجب عذاب و عقوبت است. انجام دهنده

 :ایدفرم میبه همین علت خداوند 

نۡ ﴿ ۡعَرَض َ�ۡنُه فَإِنَّهُ  مَّ
َ
 .]۱۰۰طه: [  ﴾١٠٠وِۡزًرا  ٱۡلقَِ�َٰمةِ َ�ِۡمُل يَۡوَم  ۥأ

 .»بر دوش خواهد کشید] گناهی[ رویگردان شود، او در روز قیامت باراز آن که  هر کس«
 اید:فرم می در این آیهکه این 
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نَّا ذِۡكٗر� ﴿ ُ   .]۹۹طه: [  ﴾٩٩َوقَۡد َءاَ�ۡيَ�َٰك ِمن �َّ
مضمون بیان داشتیم، و  این تر آیات بسیاری در ذکر در این جا وصفی برای قرآن کریم است، پیش

 ؛قرآن کریم یادآوری و پندی نسبت به خبرهای گذشتگان و آیندگان وجود دارددر که این یعنی این 

] به آدمی[ر و نهی و جزا را مو صفات کامل خداوند، و هم چنین احکام اها نامکه است  ای یادآوری

احکامی  ؛بهترین احکام است ی قرآن دربردارندهکه سازد، و این خود نیز بیانگر آن است  می خاطرنشان

 دهند. می ها به زیبایی و نیکویی و کمال آن شهادتها و فطرتلعقکه 

بدان که هر مسلمانی است  ی و ماهیت آن است، برازنده ها این برخی از خصوصیتکه حال کتابی 

شایسته است از آن قدردانی کند، و با تدبر در آیاتش و تفکر و تعقل در معانی و که ارج نهاده و آن طور 

عالمه که آن است آن را بخواند، و هم چنان  ی شایستهکه گونه آن ،فراخور آنمفاهیمش و با عمل به 

برای قلب چیزی سودمندتر از تالوت قرآن به همراه تدبر و اندیشیدن در آن «د: گوی می /قیم ابن

گردد، این  می منازل سیرکنندگان و احوال عمل کنندگان و مقامات عارفین بر گرد این کار ی ت، همهنیس

 و شکر و صبر و سایر احوالی یضکار موجب محبت و شوق و ترس و امید و انابه و توکل و رضا و تفو

 ناپسندیصفات و کارهای  ی حیات قلب و کمالش به آن بستگی دارد هم چنین مانع همهکه د شو می

ئت اچه خیر و برکتی در قرکه دانستند  می گردد. اگر آدمیان می منجر به تباهی و نابودی قلبکه د شو می

 همراه با تدبر و اندیشیدن در قرآن نهفته است به تمامی بدان پرداخته و از هر چه جز آن دست

برسد که برای شفای قلبش به آن  ای کشیدند. در این صورت اگر قرآن را با تفکر بخواند و به آیه می

. لذا تالوت یک آیه با اندیشیدن و درک و کرد میتکرار یا یک شب کامل صد بار  محتاج است آن را ولو

دریافت آن بهتر از یک بار ختم قرآن بدون اندیشیدن و فهم آن است، و این تالوت برای قلب سودمندتر، 

  .١»تر است به کسب ایمان و چشیدن شیرینی قرآن نزدیکو 

در تالوت که ی این کار اشارات و مفاهیم بسیار و فواید انبوهی در پی دارد، و کسی بین میکه هم چنان 

د و با این کن می فراوانی از آن کسب ی قرآن تأثیر بسیار زیادی بر او نهاده و بهره ،قرآن بدین شیوه عمل کند

 گیرد و هدف و مقصود قرآن نیز همین است. می راسخ قرار اهل علم و ایماِن  ی کار در زمره

قرآن، فهم معانی آن و عمل ] تالوت[از  هدف«د: گوی می /هم از این رو شیخ االسالم ابن تیمیه

 اهل علم و دین قرار ی اگر این کار مقصود و منظور قاری و حافظ قرآن نباشد او در زمره .بدان است

 .٢»گیرد مین

 )۲۰۴مفتاح دارالسعاده (ص:  -١

 )۱/۲۱۳الفتاوی الکبری ( -٢
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تو از ما راضی و خشنود گردی یا که توفیق ده بدان صورت پروردگارا ما را در انجام چنین کاری 

 ذالجالل و اإلکرام.

 





 
 
 

 قرآن حامالنآداب  -۱۳

 نآن را بیا پروردگار جهانیان، و عظمت منزلت تالوت و تدبرِ پیشتر فضیلت قرآن کریم، سخن 

بر که و برکات فراگیر آن در دنیا و آخرت  گرانبهابسیار و هدایای های  پاداش ی چنین درباره. همداشتیم

حامالن قرآن  یاری خدا درخصوص اخالق به . اکنونگردد سخن گفتیم می چنین کاری الزم و حتمی

شایسته است تا متأدب به که شایسته است تا بدان آراسته گردند و هم چنین آداب و صفات اهل قرآن که 

، و نیاز و منزلت واالی این موضوع عظمت ی د. دربارهشو می شده و از آن پیروی کنند سخن گفتهآن 

 تردیدی وجود ندارد. ،و مطالعه و بررسی آن یادآوریمداوم ما به 

قرار دادهپیگیری  بسیاراهل علم و امامان فضیلت و نیکی این موضوع را با عنایتی خاص و توجهی 

به  و احسانو اجر  بزرگ پاداشکه آداب است این . با رعایت گردد می ثمره قرآن بدان حاصلاند، زیرا 

رده و خیر فراوان و مورد نظر را بدست نیاو ی تالوت کننده نتیجه ،، و بدون رعایت این آدابدای میدست 

چه بسا قرآن گواه و دلیلی علیه او گشته و در روز که بل ،دکن مین و مورد انتظار را کسب بسیارپاداش 

 گردد. قیامت دشمنش

 خداوند با این قرآن، کسانی را بلند و کسانی دیگر را پست«فرمودند: که روایت شده  از پیامبر 

یا حجتی است به سود تو، یا دلیلی  و قرآن«فرمودند: که یت شده و هم چنین از ایشان روا». دکن می

  ».است علیه تو

  .١این دو حدیث در صحیح امام مسلم آمده است

متأدب شده باشد، اما آن بدان عمل کرده و به آداب که  دهد می در نتیجه قرآن به نفع کسی گواهی

و ضایع  کندفرامین الهی را تباه کرده و از حقوق آن غفلت ورزد و وظایف و تکالیف آن را رها که کسی 

 بی شک قرآن در قیامت گواهی علیه او خواهد بود. ،گرداند

به هنگام برخاستنش که گردد مگر آن  مین کسی با این قرآن هم نشین«د: گوی می /هم از این رو قتاده

ابد، و اگر ی می افزایش] در او[بدان عمل کند ایمان و خیر  یعنی: اگر ٢»دیآ می پدیددر او  یافزایش یا کاهش

 آید. می در مورد آن اهمال کند و حقوقش را تباه گرداند کاهشی در او پدید

 .)۲۲۳(شماره  و )۸۱۷صحیح مسلم (شماره:  -١

 ) نقل کرده است.۷۳این سخن را آجری در کتاب أخالق حملة القرآن (ص:  -٢
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در این و عالی نگاشته، هایی نوشته »آداب و اخالق حامالن قرآن« ، یعنیموضوعهل علم در این ا

که اند این تألیفات متعدد و متنوع .اندگرانقدری را به رشته تحریر درآوردهخصوص تألیفات ارزشمند و 

 اثر امام عالمه ابوبکر »أخالق محلة القرآن«به این موضوع وفادار مانده کتاب که ها یکی از بهترین

بامنزلت واال و فوایدی  ای نوشتههجری) است. این کتاب،  ۳۶۰محمد بن حسین آجری متوفی سال (

آن را مطالعه کرده و که هر مسلمانی است که قرآن و بلو وفادار به هر حافظ  ی شایسته .ر استگرانقد

 مورد استفاده قرار دهد.

مؤلف کتاب پیش از بیان آداب حامالن قرآن، درخصوص فضیلت حامالن قرآن، و فضیلت کسی 

ی مطالعه و بررسی قرآن؛ آموزد، و فضیلت اجتماع در مسجد برا میقرآن را فراگرفته و به دیگران که 

تشویق و ترغیب به تالوت قرآن و عمل به آن و  ابواب،سخن گفته است. و منظورش از آغاز کتاب با این 

پس از آن شروع به بیان آداب حامالن قرآن نموده  .گرد آمدن جهت مطالعه و بررسی قرآن بوده است

نقل شده از گذشتگان امت اسالمی  آثاراست و برای هر سخنش به نصوص قرآنی و احادیث نبوی و 

 استدالل کرده است.

شایسته است اهل قرآن و حامالن که آداب ارزشمند و صفات واال را از  این برخی  اینجاکه جا دارد 

 را بیان کنیم. ،مسلمانان بدان آراسته گردند ی همهکه آن و بل

هی بیاراید، و هدفش ا به تقوای القرآن نهان و آشکارش ر صاحِب که  این است ١ن آدابای  ی از جمله

 و با تالوت و حفظ قرآن خواهان نزدیکی به او باشد.  رضای خداوند باشد، از علم و عمل،

 قرآن راکه هر کدام از ما که زمانی بر ما گذشت «  گفت:که روایت شده  از عمر بن خطاب 

کسانی به که ترسم  میاند  برآوردهدیگری سر های  گروهکه آموخت هدفش فقط خداوند بود، حال  می

هدفتان از تالوت و ] دهم که می شما را اندرز[خاطر مردم و آنچه در اختیار دارند آن را فراگیرند، لذا 

 ».خدا باشد] نزدیکی به[کارهایتان 

و از آداب ارزشمندش پیروی بیاراید، خود را به اخالق واالی قرآن که  است این  داباز جمله این آ

ماید و هر بخش بازسازی ن تخریب گشتهکه  را با آن هر آنچه از قلبش .و قرآن را بهار قلبش گرداندکند، 

، و أدیب کرده و حالش را نیکو نمودهقرآن ت ی درونش را به وسیله .شته اصالح نمایدفاسد گکه از آن را 

 اید:فرم می ایمانش را بدان نیرومند گرداند، خداوند متعال

يُُّ�ۡم َزاَدتُۡه َ�ِٰذهِ  �َذا﴿
َ
ن َ�ُقوُل � ٞ فَِمۡنُهم مَّ نزِلَۡت ُسوَرة

ُ
ٓ أ ا  ۦٓ َما مَّ

َ
ۚ فَأ ِينَ إِيَ�ٰٗنا َءاَمُنواْ  ٱ�َّ

 و ما بعد آن) ۲۴بنگر به: أخالق حملة القرآن اثر آجری (ص:  -١
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وَن  ا ١٢٤فََزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا وَُهۡم �َۡسَتبِۡ�ُ مَّ
َ
ِينَ  َوأ َرٞض فََزاَدۡ�ُهۡم رِۡجًسا إَِ�ٰ رِۡجِسِهۡم  ٱ�َّ ِ� قُلُو�ِِهم مَّ

 .]۱۲۵-۱۲۴التوبة: [  ﴾١٢٥تُواْ وَُهۡم َ�ٰفُِروَن َوَما
ند: این سوره گوی می] از روی انکار به دیگران[ ای از دورویان ای نازل شود، پاره هرگاه سوره«

اهل ایمانند، در حالی ] به حقیقت[ کهایمان کدام یک از شما را فزونی بخشید؟ ولی کسانی 
شان افزود و به ] و انکار[ اما بیماردالن را بر پلیدی )۱۲۴( مانند بر ایمان شان بیفزایدشادکه 

 .»حال انکار جان سپردند
قرآن، قرآن را راهنمای خود به سوی هر خیری، و مالک و معیار هر اخالق زیبا و  صاحب

 اگر حرکت .دهد می اعضایش از آنچه خداوند از آن نهی نموده، قرار ی و محافظ همه ای، پسندیده

 د با علم سخنگوی می نشیند، و اگر سخن می نشیند با علم می د، و اگرکن می علم حرکت د باکن می

قرآن را ورق زده و آن را  .خورد می خورد با علم می نوشد، و اگر می نوشد با علم می د، و اگرگوی می

بدان آراسته، و د تا نفسش را بدان تأدیب کرده، و رفتارش را با آن اصالح نموده، و عملش را کن می تالوت

 ایمانش را با آن تقویت نماید.

 .آن هم بدون علم و عمل نازل نشده است ،برای خواندن تنها وهمین نازل شده  یقرآن کریم برا

الوت آن را به جای بی تردید قرآن نازل شده تا بدان عمل شود اما مردم به اشتباه ت«د: گوی می /فضیل

 .١»اند عمل قرار داده

حرامش را و از آن بهره برند و  بشناسند، یعنی تا حاللش را »تا بدان عمل شود«د: گوی میکه این 

اما مردم به اشتباه تالوت آن را به جای عمل قرار «د: گوی میکه و آن را تحریم کنند. و این  بدانند

 ند.کن مین اندیشند و بدان عمل مین یعنی در آن» اند داده

نیتش درک و دریافت آنچه خداوند  باید دخوان می قرآن را که: کسی این که این آداب ی از جمله

کی که  نباشدنیتش این یعنی دست کشیدن از آنچه نهی فرموده، باشد.  دستور به پیروی از آن را داده، و

 خواهم شد؟ خداوند از غیر او بی نیاز ی به وسیله کیکه  باشدتش این نیّ که م؟ بلکن می این سوره را ختم

 اهل خشوع قرار ی چه وقت در زمره ؟مشو می چه وقت جزو نیکوکاران ؟گردم می کی از زمره متقیان

 را درک] پی در پی [خداوندهای  کی قدر نعمت ؟گیرم می راستگویان قرار ی چه وقت در زمره ؟گیرم می

چه  ؟مکن می از گناهان توبه هنگامچه  ؟مکن می شکرها چه وقت خدا را به خاطر این نعمت ؟مکن می

کی از آنچه قرآن  ؟مکن می م درککن می چه وقت آنچه را تالوت ؟اندیشم می وقت در خطاب خداوند

چه وقت  ؟یمشو می چه وقت مشغول ذکر خدا شده و از ذکر غیر او دست ؟پذیرم می دارد پند می برحذر

 ) نقل کرده است.۴۳این سخن را آجری در أخالق حملة القرآن (ص: -١
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من نیز بد ت آنچه را از آن متنفر است دارم و چه وق می دارد من هم دوست می آنچه را خداوند دوست

از بزرگان تابعین که  /نیت او به هنگام تالوت قرآن است. امام حسن بصریها این خواهم داشت؟

د: کن می توصیفچنین را  دورانشقاریان از بعضی و درک و فهم قرآن،  تدبر تاست در صدد بیان اهمی

حفظ حروف آن و تباه نمودن حدود و مقرراتش امکان  با] =درک و فهم قرآن[اما به خدا قسم  این کار «

ام و حتی یک حرفش  د: به خدا قسم تمام قرآن را خواندهگوی مییکی از اینان که  ای پذیر نیست. به گونه

 قرآن در اخالق و رفتارش دیدهکه چرا  ،انداخته استاش را  به خدا سوگند همه] [اماام.  را نینداخته

ند و نه ا به خدا سوگند اینان نه قاری !مخوان می به یک نفسد: من قرآن را گوی می و یکی دیگر .دشو مین

 .١»گفتند؟ خداوند امثالشان را زیاد نگرداند می کی قاریان گذشته چنین چیزی .عالم، و نه پارسا

 .در کتاب مذکورش آنها را بیان نموده است /آجریکه برخی از آداب حامالن قرآن است ها این

 قرآن را تالوتکه مؤمن عاقل هنگامی «که:  دهد می این آداب را این گونه پایان ی نش دربارهآجری سخ

 . ازدبین می کارهای نیک و بدش را با آنکه ست ا ای د گویی آینهکن می د آن را در برابرش مجسمکن می

ترساند،  میاز مجازاتی که وی را از آن ، و کند میدوی دارد  می بر حذررا از آن  ویآنچه موالیش 

کسی  .دشو می امیدوار به آن وابد ی میرغبت  سازد میراغب موالیش او را بدان که آنچه  به ، وترسد می

آن  حّق که د کن می باشد یا بدین ویژگی نزدیک باشد قرآن را به گونه ای تالوت ای دارای چنین ویژگیکه 

که کسی  گردد. می و مونس و پناهگاه او یع، و قرآن شاهد و شفویژه دارد یتوجهبه آن را ادا نماید و 

برند، و موجب جلب خیر دنیا و آخرت برای  می اش از آن بهره باشد خودش و خانواده چنین وصفش

 .٢»دشو می پدر و مادر و فرزندانش

خداوند  تنهاخداوند ما و شما را برای چنین کاری و هر خیر دیگری موفق گرداند و که امیدوارم 

 رسان است.فریادرس و یاری

 اند. ) نقل کرده۴۱)،  و آجری در أخالق حملة القرآن (ص: ۳/۳۶۳( خود این مطلب را عبدالرزاق در مصنف -١

 .)۲۹أخالق حملة القرآن (ص:  -٢

 

                                                       



 
 
 

 و فضیلت سوره فاتحه بر یکدیگر قرآنهای  برتری سوره -۱۴

، و عظمت و برتری و جایگاه آن و آیات و حروف ها سورهپیشتر درخصوص فضیلت قرآن کریم، و 

قرآن سخن رب العالمین، و وحی او و  چرا که .لبی بیان داشتیمامطها اش بر دیگر سخن واال و برتری

هرچند در این زمینه سخن گفتیم اما به جاست به نصوصی اشاره کنیم  .فروفرستاده شده از سوی اوست

بی تردید تالوت قرآن و  .گردیده است لی قرآن کریم و آیات آن نقها سورهدرخصوص برتری برخی که 

به چیز ] به همان اندازه[که  اجر و پاداشی .دشو می ر آن منجر به دریافت اجر و پاداشاندیشیدن د

در که این به خاطر عظمت معانی و مفاهیم قرآن و قدرت چیزهایی است  ، وگیرد مین دیگری تعلق

قرآن کریم کالم خداوند است اما کالم دو گونه است: یا إنشاء است و  ی هرچند همه .آن است ی حیطه

همان  نیزانشاء  .آفریده ی در خصوص آفریننده و یا خبری است درباره إخبار یا خبری استو  ١،یا إخبار

قرآن در که است هایی همان قصص و داستانها آفریده ی احکام همچون امر و نهی است، و خبر درباره

 ای نصوص قرآنیکه شکی در این نیست  .بیان اسماء و صفات اوست نیزآفریننده  ی درباره ، و خبرآمده

از دیگر  دهد می و خبر از اسماء و صفات او استمشتمل بر بیان یگانگی و وحدانیت خداوند که 

: کالم خدا است هالم) گفتماء (شیخ عّز الدین بن عبد السیکی از علکه چنانخبرهای قرآن برتر است، 

ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ بنابراین،است، واالتراز کالمش درباره غیرخودش  الله ی درباره َحٌد  �َّ
َ
يََدآ  َ�بَّۡت ﴿ از ﴾١أ

ِ� لََهٖب َوتَبَّ 
َ
و آیات به اعتبار نسبت آن به  ها سورهیل و برتری دادن میان ض. این تفبرتر است ﴾١أ

اما این برتری دادن به  .آن یکی است و او خداوند سبحان است ی گوینده (خداوند) نیست، زیرا گوینده

که چنین به اعتبار الفاظی است د و همکن می بدان تکلم] [گویندهکه اعتبار معانی و مفاهیمی است 

 احتمال صدق و کذب داشته باشد و  -١
ً
کالم بر دو قسم است: خبر و انشاء، الف) خبر: کالمی و جمله ای است که ذاتا

ی  آن  و یا دروغگو بخوانیم. اگر آن کالم با واقع مطابقت کرد، راست است و گویندهاش را راستگ بتوانیم گوینده

نامند. ب) انشاء: جمله  گو می گو، و اگر کالم یاد شده با واقع مطابقت نکند، آن را دروغ و گوینده اش را دروغ راست

 احتمال صدق و کذب ندارد و درست نیست گوینده
ً
گو نام ببریم. به نقل از  یا دروغگو  آن را راست ی  ای که ذاتا

مصطفی امین و علی الجارم، ترجمه: محمدعلی خالدیان، نشر احسان،  ترجمه فارسی البالغة الواضحة، تألیف:

های علوم بالغی در ذیل باب علم  توان این مطلب را در دیگر کتاب ، هم چنین می۱۳۰، ص ۱۳۸۴چاپ دوم / 

 معانی، مطالعه نمود. م
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یل و برتری دادن برخی از کالم ضاند. (از سویی دیگر) نصوص و آثار در تفروشنگر آن معانی و مفاهیم

 دیگر بسیار زیادند.خداوند بر برخی 
برتری داده  ها سورهفاتحه را بر دیگر  ی سوره ها سورهایشان از میان که به اثبات رسیده  از پیامبر 

و زبور و قرآن نازل نشده است، و بیان  فاتحه در تورات و انجیل ی ن سورههمچوکه است و بیان داشته 

 ن (مادر قرآن) است.آاین سوره اّم القرکه فرموده 

بر ابی بن کعب گذشت و فرمود:   اللهرسول که روایت کرده  ذی در سنن اش از ابوهریره ترم

بّی «
ُ
بی نماز-ای أ

ُ
بی رویش را برگرداند و چیزی نگفت، و نمازش را سبکتر  -دخوان می در آن حال أ

ُ
أ

، اللهرفته و گفت: سالم بر شما ای رسول   اللهخوانده و زود به پایان رساند، سپس به سمت رسول 

بی چه چیز وقتی «فرمودند:  پیامبر 
ُ
پاسخم را که صدایت کردم مانع شد که سالم بر تو، ای أ

بی گفت: یا رسول »؟بدهی
ُ
آیا در آنچه خداوند بر من وحی «دم، پیامبر فرمودند: خوان می نماز  الله، أ

 د: ایفرم میکه  ای کرده این آیه را ندیده

﴿ ْ ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَ�ُ�ۡم لَِما ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ  ٱۡسَتِجيُبوا  .]۲۴األنفال: [  ﴾ِ�َّ
را زنده ] دلتان[ کهرا بپذیرید چون شما را فراخواند برای آن ] او[ خداوند و رسول] دعوِت [«

  .»دارد
بی گفت: آری دیده

ُ
آیا دوست «فرمود:  م، پیامبر کن مین دیگر این کار را تکرار اللهام، ان شاء أ

بی ». نازل نشده استو قرآن همانند آن در تورات و انجیل و زبور که را به تو یاد دهم  ای داری سوره
ُ
أ

ابی گفت: » ی؟خوان می چه چیز در نماز«فرمودند:  ، پیامبر اللهرسول  یگفت: آری دوست دارم ا

جانم در دست اوست، در تورات و انجیل که قسم به آن «فرمودند:   اللهم، رسول خوان می ام القرآن را

به من داده شده که همانند آن نازل نشده است و آن سبع المثانی است و قرآن عظیم است و قرآن و زبور 

 .١عالمه آلبانی این حدیث را صحیح دانسته است». است

 به نقل از ابی  ٢در صحیح بخاری[
َّ
بی آمده است و در آن سعید بن معل

ُ
ی شبیه حدیث منقول از أ

  .]قرآن عظیم است و این سوره بزرگترین سوره در قرآن، و آن سبع المثانیکه تصریح شده 

ام القرآن «فرمودند:   اللهرسول که روایت کرده  از ابوهریره امام بخاری در صحیح اش به نقل 

 ».ستفاتحه) همان سبع مثانی و قرآن عظیم ا ی (سوره

 )۳/۳)، و صحیح سنن الترمذی (۲۸۷۵ذی (شماره: سنن الترم -١

 )۴۴۷۴، ۴۶۴۷، ۵۰۰۶(شماره  -٢

 

                                                       



 ٩١  های قرآن بر یکدیگر و فضیلت سوره فاتحه برتری سوره -۱۴

ر ، و هکسی که سورٔه فاتحه را در نمازش نخواند، نماز نداردهای این سوره آن که: از جمله فضیلت

اش از م مسلم در صحیحاما .فاتحه در آن خوانده نشود ناقص و باطل است ی سورهکه نمازی 

در آن ام القرآن را نخواند که هر کس نمازی بگزارد «فرمود:  رسول خدا که روایت کرده  ابوهریره

به ». آن نماز ناتمام است] سپس افزود[و  -و این جمله را سه بار تکرار فرمود-پس آن نماز ناقص است 

گفته شد: اگر مأموم باشیم چه؟ ابوهریره گفت: پیش خود (با صدای آرام) آن را بخوان؛ زیرا  ابوهریره 

 ی متعال فرمود: من سوره فاتحه را بین خود و بندهخدای «ود: فرم میکه شنیدم  من از رسول خدا 

ام هست آنچه درخواست کند (یعنی از او درخواست کردن  ام و برای بندهخود به دو نیم تقسیم کرده

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ ؛ پس چون بنده بگوید:)ناست و از من بخشید اید: فرم می حق تعالی ﴾٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

ام بر من اید: بندهفرم می خدای متعال ﴾٣ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿ کرد. و چون بنده بگوید:ام مرا ستایش بنده

ام مرا تمجید کرد. و اید: بندهفرم می خدای متعال ﴾٤ ّ�ِينِ ٱَ�ٰلِِك يَۡوِم ﴿ ون بنده بگوید:ثنا گفت؛ و چ

 کرد؛ و چون بنده بگوید:به سوی من تفویض ] ملک و فرمانروایی را[ام اید: بندهفرم می یک بار هم

 ی من است و برای بنده  ی اید: این بین من و بندهفرم می خدای متعال ﴾٥َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ�  إِيَّاكَ ﴿

َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿ من است آنچه درخواست کرده است. پس چون بنده بگوید:  ِصَ�َٰط  ٦ لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لّصِ
ِينَ ٱ ۡ�َعۡمَت َعلَۡيهِ  �َّ

َ
آّلِ�َ ٱَعلَۡيِهۡم َوَ�  لَۡمۡغُضوِب ٱۡم َ�ۡ�ِ � اید: این فرم می خدای متعال .﴾٧ لضَّ

برای بنده من است و  ،است امبندهو این منافع) برای  گردد میام برهنفع آن به بندکه (درخواستی است 

 .١»آنچه درخواست کرده است
این که و این  جایگاه بلند این سوره ارجمند است بیانگر ،هاشبیه این دیگر احادیِث  و این احادیث

و نه  ،و نه در زبور ،و نه در انجیل ،حتی نه در توراتکه بل است؛ی قرآن بزرگ تر ها سورهسوره از دیگر 

قرآن تفسر این سوره و شرح و  ی القرآن است، همه ام انند آن نازل نشده است، این سورهدر قرآن هم

برگرفته  در قرآن آمده را درکه مفاهیمی  زیرا این سورهتوضیحی بر مطالب چکیده و مختصر آن است، 

سزاوار مقام اوست، و بندگی و که  ای ه: تمجید و ستایش خداوند به گونهمفاهیمی از جمل ؛است

 ها.اینه و وعده و تهدید و چیزهایی شبی ،عبودیت با امر و نهی الهی

که بدان «د: گوی می» ني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعنيكمدارج السال«در کتابش  /ابن قیم

ترین شیوه موضوعات اساسی و مسائل عمده و واال را دربرگرفته است، این سوره  این سوره با کامل

نیک و های  نام ی و سرچشمهمرجع که مشتمل بر معرفی کردن خداوند تبارک و تعالی با سه نام است 

 )۳۹۵صحیح مسلم (شماره:  -١
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، رب، و اللهعبارتند از: که چرخند  می صفات واالی خداوند بوده و این اسماء و صفات بر گرد آنها

که جا  تا آن »بنا گشته است...] پروردگار[الرحمن، و این سوره بر الوهیت و ربوبیت و رحمت 

بندگان به خاطر  به عطای پاداشاثبات معاد و بازگشت به آخرت، و ا ی این سوره دربردارنده«د: گوی می

د و حکمش نیز کن می خداوند خود میان مردم داوری و قضاوتکه ، و این است کارهای نیک و بدشان

َ�ٰلِِك يَۡوِم ﴿ اید:فرم میکه گنجد  می سخن خدااین مطالب در ذیل این  ی عدالت است، و همه ی بر پایه
سپس  ،١»د...شو می ها را شاملمتعدد اثبات نبوتهای از جنبهکه و هم چنین این  ﴾٤ ّ�ِينِ ٱ

گروه ی همه ردّ ه در گیرد، و آنچ میاین سوره در برکه ل بسیار مهمی این روش را در بیان مسائ /ایشان

های روندگان راه در خصوص جایگاهکه ، و مطالبی را در این سوره آمدهکه های اهل بدعت و گمراهی 

جای این سوره  ای هیچ سورهکه د کن می و بیان دهد می دارد را ادامه بر درحق و مقامات عبادت کنندگان 

 د.شو مین را پر نکرده و جایگزین آن

کریمه معطوف  ی بیشترین توجهش را به این سورهکه  بسیار مهم استهر مسلمانی  ایاز این روی بر

هر مسلمانی در شبانه  .دارد چه از لحاظ حفظ و تالوت و چه از لحاظ بررسی و مطالعه و اندیشیدن

 یا بسیاری از آن نمازهای نافلههمٔه  به ، و اگردخوان می روز هفده بار این سوره را در نمازهای واجبش

تواند تعداد  مین د و کسی جز خداوند تبارک و تعالیخوان می آن گاه بسیار زیاد سوره فاتحه را پایبند باشد

توانند به  مین نانابرخی از مسلمکه ی بین می با کمال تأسف اماو عمرش بشمارد،  زندگیآنها را در طول 

آن کلمه را از  معنایکه عراب کلمات شده دچار اشتباه در اِ چه بسا که خوبی این سوره را تالوت کنند بل

به که ی بین میدر میان مسلمانان کسانی را  رساند، یا می آن آسیب برد، یا به مفهوم و مضمون می بین

گاهی از مدلول و فحوای آن اهتمامنتدبر در قرآن و درک و فهم آن، و تعقل در مع ی مسأله  ا، و آ

واال، و ارج نهادن  ی بزرگداشت این سوره ،بندگان مؤمن خداوند واجب است ی ورزند. آنچه بر همه مین

 ی ترین سوره رگاین سوره بز زیرا ،است، و تالوت آن به بهترین شیوه است آن سزاوارکه  ای بدان به گونه

نچه آدمی بدان نیاز دارد، و آترین شان نسبت به بر امت، و کامل ها سورهترین  و واجب قرآن

 شان از لحاظ خیر و منفعت است. فراگیرترین

که بینی مگر این مین و هیچ بدعت باطلی را به خدا سوگند هیچ سخن فاسد«د: گوی می /ابن قیم

آنها را رد و ابطال کرده است، و  ،ترین بیان ترین شیوه و واضحدرست ترین راه و فاتحه با نزدیک ی سوره

ی مگر بین مین هیچ دری از درهای معارف الهی، و اعمال قلب و داروهای عالج بیماری و ضعف آن را

 .)۱/۷مدارج السالکین ( -١

 

                                                       



 ٩٣  های قرآن بر یکدیگر و فضیلت سوره فاتحه برتری سوره -۱۴

که د را در خود دارد. و هر منزلی را شو می بدان رهنمونکه فاتحه کلید آن و موضعی  ی سورهکه آن 

به خدا سوگند قدر و  .پیمایند ابتدا و انتهایش در این سوره مشخص گشته است می خداوند راهِ  رهرواِن 

 این سوره باالتر ا
ً
 ای به طور قطع اگر بنده !ز این هاستمنزلت این سوره از این هم بزرگتر است، و اصال

 اللهسخن گویندٔه آن (یعنی معانی این سوره را در خود تحقق بخشد و خود را در پناه آن قرار دهد و 

متعال) که آن را به عنوان شفای کامل و نگهدارنده و نوری مبین قرار داده به خوبی بفهمد و خوِد آن و 

اگرچه به بدعت یا شرک یا یکی از امراض قلب دچار شود  لوازمش را چنان که شایسته است فهم کند،

 این حالت د
ً
 .١»خواهد بودر او ناپایدار و گذرا قطعا

خدا را شکر که رسیم در حالی  می با این توضیح به پایان آنچه قصد بیانش را در این جا داشتیم

که اسی ستاییم؛ شکر و سپ می خود را ستوده،که سزاوار مقام اوست و آن گونه که گزاریم، و او را آن گونه 

از توان  مینست و های وی قابل عوض نیست، و ناسپاسی وی غیرممکن اغیرقابل انقطاع است، نعمت

 نیاز شد.بیوی 

 .)۳۴۷-۴/۳۴۸زاد المعاد ( -١

 

                                                       





 
 
 

 ها سورهاخالص و دیگر  ی الکرسی و سورهفضیلت آیت  -۱۵

برخی از نصوص را  تر . پیشدهیم می و آیات قرآن را ادامه ها سورهسخن درخصوص برتری برخی از 

این که از جمله این  ،قرآن است ذکر کردیم ی ترین سوره فاتحه که بافضیلت ی فضیلت سوره ی درباره

 قرآن است. ی سوره به طور کلی برترین و بزرگ ترین سوره

در صحیح مسلم از ابی  ؛برترین آیه در قرآن کریم آیت الکرسی استکه به اثبات رسیده  از پیامبر 

 با توکه کتاب خدا  ی کدام آیهدانی  می ای ابومنذر! آیا«گفت:  پیامبر که وایت شده است بن کعب ر

ُ ٱ﴿ بزرگ تر است؟ ابومنذر گوید: گفتم: ،]تو حافظ آن هستی[و ست ا  ۡلَ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ
ۚ ٱ ای من زد و گفت: علم بر تو گوارا باد،  ی بر سینه : پیامبر (در ادامه ابومنذر) گفت ﴾...ۡلَقيُّوُم

 .١»ابومنذر!
 در بر داشتن از جمله:] چنین منزلتی دارد، [معانی واالیی معنایشکریمه به خاطر عظمت  ی این آیه 

بیانگر صفات  تعریف و تمجید و ستایش نیکو از او و خداوند، و یو دلیل بر توحید و یگانگ یگواه

ش از بیست گرفته و هم چنین بی بر داوند را درخهای  این آیه پنج نام از نام جالل و کمال خداوند؛

خود  آیه مطالبی را در صفت از صفات پروردگار تبارک و تعالی را در خود جای داده است. در نتیجه این

 ی آیهدر قرآن «د: گوی می /دیگر از قرآن این چنین نیست. شیخ االسالم ابن تیمیه ای آیهکه  جای داده

 ی بی شک خداوند در اوایل سوره .گیرد بر گرفته به تنهایی در آنچه را آیت الکرسی فراکه نیست  دیگری

 .٢»یک آیهدر نموده، اما نه  حشر آیاتی در همین مضمون را بیان ی حدید و اواخر سوره

پیوسته آن را تالوت کند ها هر کس شبکه است یه این آاین های  به همین خاطر از جمله فضیلت

د. این مطلب در صحیح شو مین گاه شیطان به او نزدیکصبحسوی خدا مراقب او بوده و تا  نگهبانی از

  .٣از ابوهریره آمده است طوالنی بخاری در حدیثی

 ابوامامه منابع از  در سنن نسائی و دیگرکه حدیثی است  الکرسی یتهای آفضیلتمله از ج

الکرسی را بخواند، هیچ چیز  تپس از هر نماز فرض آیکه کسی «فرمودند:  پیامبر که  شدهروایت 

 )۸۱۰صحیح مسلم (شماره:  -١

 )۱۳۳جواب اهل علم و ایمان (ص:  -٢

 ) ۲۳۱۱صحیح بخاری (شماره:  -٣

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٩٦

یعنی فقط مرگ میان او و ورودش  ١»بمیردکه نداشته است، جز این  دیگری او را از ورود به بهشت باز

 به بهشت قرار گرفته است. 

س -عباس ابن تیمیه المان ابوشیخاز «د: گوی می /ابن قیم
ّ

گفت: به که شنیدم  -روحه اللهقد

 .٢»امخواندهدنبال هر نمازی این آیه را 

معادل یک سوم قرآن است به اثبات رسیده که برتری دادن سوره اخالص و این  ی حدیث درباره

 دیگرمردی که گفت: مردی شنید که روایت شده است  ح بخاری از ابوسعید خدری یدر صح .است

ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ َحٌد  �َّ
َ
آمد و موضوع را  نزد پیامبر به صبح  کرد. هنگام میو آن را تکرار  دخوان می را ﴾١أ

سوگند به «فرمودند:  پیامبر  دانست. می عمل را سبک و کم ثواب ، گویا اینذکر کرد برای پیامبر 

 .٣»من در دست اوست، آن برابر با یک سوم قرآن است جانکه کسی 
آیا هر کدام از «به یارانش فرمودند:  پیامبر که روایت کرده  امام بخاری از ابوسعید خدری 

این موضوع بر همه گران آمد و گفتند: کدام » تواند یک سوم قرآن را در یک شب تالوت کند؟ مین شما

ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ فرمودند: یک از ما توانایی آن را دارد ای رسول خدا؟ پیامبر  َحٌد  �َّ
َ
ُ ٱ ١أ َمدُ ٱ �َّ لَۡم  ٢ لصَّ

 َ ُ  ٣ۡم يُوَ�ۡ يَِ�ۡ َول َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ
َ
 .٤»یک سوم قرآن است ﴾٤ُكُفًوا أ

 های پاسخگفته و ها این سوره یک سوم قرآن است سخنکه علماء درخصوص فلسفه و دلیل این  

 -بیان داشته /شیخ االسالم ابن تیمیهکه چنان -بهترین و زیباترین آنها که اند بیان داشتهمتعددی را 

قرآن که ای این فرموده این است نمع: «گوید میکه  نقل شده، آنجااز ابوعباس بن سریج  است کهپاسخی 

نازل شده: یک سوم از آن احکام است، و یک سوم آن وعده و تهدید است، و یک سوم آن  بخشبر سه 

 .٥»اسماء و صفات را دربرگرفته است و صفات (خداوند) است، و این سورهاسماء 

ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ کهاز این «د: گوی می شیخ االسالم َحٌد  �َّ
َ
توان  مین استمعادل یک سوم قرآن  ﴾١أ

توان با سه بار خواندن این سوره آن را معادل  مین و ،این سوره از سوره فاتحه برتر استکه استنباط کرد 

د بیش از یک شو می قرآن تالوت ی همه وقتیاند  حتی گذشتگان مکروه دانستهکه کل قرآن دانست، بل

) آن را صحیح ۹۷۲)، و عالمه آلبانی در السلسلة الصحیحة (شماره: ۹۹۲۸/ شماره:  ۶السنن الکبری اثر نسائی ( -١

 دانسته است.

 )۱/۳۰۴زاد المعاد: ( -٢

 )۵۰۱۳صحیح بخاری (شماره:  -٣

 )۵۰۱۵صحیح بخاری (شماره:  -٤

 )۱۱۳جواب اهل العلم و األیمان (ص:  -٥

 

                                                       



 ٩٧  ها ی اخالص و دیگر سوره فضیلت آیت الکرسی و سوره -۱۵

در که د شو می تالوت همانگونهدر خود قرآن نیز این چنین است، و قرآن که چنان  ،بار آن را خواند

د... اما وقتی قل هو شو می د و نه چیزی از آن کاستهشو می مصحف نوشته شده، نه چیزی بر آن افزوده

آن را که توان آن را سه بار و حتی بیشتر از آن تالوت کرد، و کسی  می دشو می حد به تنهایی تالوتأ الله

 دارد اما معادل یک چیز از غیرجنس خودش می قرآن دریافت تالوت تالوت کند ثوابی معادل یک سوم

سه بار خواندن سوره اخالص دارد که قرآن دارد با ثوابی کل ختم که باشد (به تعبیر دیگر ثوابی  می

 .١»متفاوت است)

 ها را تالوتآنکه و پاداش کسی است   ،ها سورهبر بیان فضیلت مشتمل که ی شک احادیثی ب

به که هستند  احادیثی هاآن در میانکه د؛ بسیارند. و بخش اعظم آنها خالی از ضعف نیستند بلکن می

از اهل  پرسشبا که د شو می . به همین خاطر بر فرد مسلمان الزماند شدهمنتسب  دروغ به پیامبر 

. ابن یابدبه شناخت احادیث صحیح در این زمینه دست  ،حدیث و تحقیق و بررسی نزد اهل فِنّ  ،علم

: ذکر ٢از جمله احادیث موضوعه«د: گوی می »حيح والضعيفالص يفاملنار املنيف «کتابش در  /قیم

تا آخر  است، و برای اولفالن سوره را بخواند، فالن که کسی  پاداش این که] [مثال است ها سورهفضائل 

 ها سوره پایانو زمخشری در  هر سوره آغازثعلبی و واحدی در که چنان، اند هایی آورده روایت چنین قرآن

این مطالب را ها زندیقکه پندارم  می د: چنینگوی می بن مبارک اللهعبد  .انداین مطالب را عنوان کرده

 اند. ساخته

 ی (سوره : حدیث فاتحة الکتاب،] عبارتند از[به اثبات رسیده،  ها سوره] فضیلت[آنچه از احادیث 

که ی بقره و آل عمران ها سوره، و حدیث د آن نازل نشدهدر تورات و انجیل و زبور هماننکه و این  حمد)

که اند، و حدیث آیة الکرسی و این  پرنور و درخشان (زهراوان) ی این دو سوره] شان آمده: در توصیف[

 هر کس این دو آیه را در شب بخواندکه آخر سوره بقره  ی آیات قرآن است، و حدیث دو آیهسید و سرور 

ای خوانده شود شیطان بدان نزدیک  اگر در خانهکه ، و حدیث فضیلت سوره بقره ٣دکن می او را کفایت

 »دجال«هر کس آن را بخواند از شّر فتنه که کهف  ی اول سوره ده آیهٔ ] فضیلت[و حدیث  ،٤دشو مین

 .)۱۳۳، ۱۳۴(ص:  جواب اهل العلم و االیمان -١

حدیث موضوع: حدیثی است که ثابت شده باشد راوی آن، به طور عمد در روایت حدیث دروغگو است. کلید  -٢

 . م۷۶، نشر احسان، چاپ دوم تابستان ۵۶شناسی، مال عبدالله احمدیان، ص  حدیث

 ./ م ۱۰۱۷ریاض الصالحین ح  -٣

 ./ م ۱۰۱۸ریاض الصالحین ح  -٤

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٩٨

ُ ٱُهَو  ُقۡل ﴿ ، و حدیث١دشو می محفوظ َحٌد  �َّ
َ
و حدیث  ،٢معادل یک سوم قرآن استکه و این  ﴾١أ

اید: فرم میکه  اند، و سخن پیامبر  پناهندگان به چیزی مثل آن پناه نبردهکه ین معوذتین و ا] فضیلت[

تالوت  را »ناس«و  »فلق«دو سوره آنگاه  »هرگز مانند آن دیده نشده استکه آیاتی بر من نازل شده «

  .٣کرد

مانند حدیثی [ تر قرار دارند: ای پایین در درجهاز لحاظ صحت که هستند احادیث به دنبال آن، این 

َها  قُۡل ﴿ معادل نصف قرآن است، و حدیث ﴾ُزلۡزِلَِت  إَِذا﴿ ]دگوی میکه  ُّ�
َ
� معادل  ﴾١ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَ�ٰٓ

ِيٱ تََ�َٰركَ ﴿ یک چهارم قرآن است، و حدیث از  پسعذاب قبر است.  نجات دهنده از ﴾لُۡمۡلُك ٱ�َِيِدهِ  �َّ

مانند این احادیث که: هر کس فالن سوره را تالوت کند  ،رسد می سوم ی این دو دسته، نوبت به دسته

ل آن به جعلی جاع و نسبت داده شده به دروغ به پیامبر  احادیثدارد. این  می فالن پاداش را دریافت

 .»و نه چیز دیگر شوندخواستم مردم به قرآن مشغول «: بودن این روایات اعتراف کرده و گفته است

، در »یم، و نه بر ضد ایشانگوی می دروغ اللهما به نفع رسول «: اند گفتهبرخی از حدیث سازان نادان 

بر  اند گفتهایشان نکه نسبت دهد   اللهبه رسول اگر کسی سخنی را که داند  مین این نادانکه حالی 

 .٤»است] اللهرسول [شدید  تهدیِد  دروغ بسته، و سزاوارِ ایشان 
و دیگر  ها سورهفضیلت تالوت این که است این  به آن توجه شود شایسته است در این مبحث آنچه

همراه با اندیشیدن  تالوِت  .دکن می فرقها آن ی تالوت کننده ی اساس حال و روحیه بر های قرآن سوره

 یحال ها سورهبه هنگام تالوت برخی  ،برخی از مردمبرای گاه  ؛برتر از تالوت بدون اندیشیدن است

 کالم خدا دست نمودن یعمل ههمراه با خشوع و اندیشیدن و فهم سخن خدا، و تصمیم صادقانه ب

که یی ها سورهکه تند، هرچند این چنین نیسکه این حالت بهتر و برتر از حال دیگرانی است که  دهد می

د، شو می گوناگونی احوالیک انسان دچار  گاهکه تر باشد، بل ند با فضیلتکن می دوم تالوت ی این دسته

 .یابد میبرتری سایر اعمال فاضل  براین عمل که  دهد می کامل انجام ای کاری مفضول را به شیوهمثال 

 / م ۱۰۲۱ح ریاض الصالحین  -١

 /م ۱۰۱۲ریاض الصالحین ح  -٢

 / م ۱۰۱۴ریاض الصالحین ح  -٣

در مورد کسانی که به دروغ کار یا سخنی را  )، برای درک شدت تهدید رسول الله ۱۱۵-۱۱۷المنار المنیف (ص:  -٤

 به ایشان نسبت دهند مراجعه کنید به احادیث یک تا چهار لؤلؤ و المرجان / م

 

                                                       



 ٩٩  ها ی اخالص و دیگر سوره فضیلت آیت الکرسی و سوره -۱۵

ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ ،از بزرگان یکی«د: گوی می شیخ االسالم َحٌد  �َّ
َ
یه را به عنوان ﴾١أ

ْ
 تالوت ی شفا)دعا( ُرق

گذاشت.. به  مینخواند و چنان تاثیری را  میاما همان رقیه را بر کسی دیگر و برکتی عظیم داشت،  دکر می

ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ گفت: میهمین سبب  َحٌد  �َّ
َ
  .١»هر کس برای همه کس سودمند نیست ﴾١أ

تأثیر این دو قرائت متفاوت است و این به علت  اما ،تالوت شده یکی است ی سورهکه با آن  تردیدبی

 پوشاند. می قلب بدان جامه عملکه و یقین و بیم و امیدی است  اندیشهو اخالص و  راستیتفاوت میزان 

و انجام نیک آنها موفق ] یصفات نیک قلب[خداوند ما و شما را در جهت تحقق این که امیدواریم 

 انجام هر خیری است. ی توفیق دهندهکه گرداند زیرا تنها خداوند است 

 .)۱۴۱جواب أهل العلم و اإلیمان (ص:  -١

 

                                                       





 
 
 

 اهل قرآن بودنرو  میانه -۱۶

برتری حامالن  ی همچنین درباره .ذکر، قرآن کریم استبهترین و واالترین و برترین که پیشتر گفتیم 

شکی  است. به اثبات رسیده از پیامبر که چنان بیان داشتیم که آنان اهل و خاصان خداوند هستند،قرآن 

ترین  اما مهم بسیارند،که صفاتی  ی واال و ارجمند هستند؛حامالن قرآن دارای صفاتکه در این نیست 

و این به خاطر پایبندی به قرآن آنان اعتدال و میانه روی است،  ی و بارزترین نشانهویژگی و واالترین صفت 

 کاستن. وافزودن  یاافراط یا تفریط،  بدون ، وجفایا و توقف در برابر آن است. بدون مبالغه 

 اید:فرم می خداوند

ْ ُشَهَدآَء َ�َ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ َُكونُوا ٗة َوَسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
َعلَۡيُ�ۡم  ٱلرَُّسوُل َوَ�ُ�وَن  ٱ�َّاِس  َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 .]۱۴۳البقرة: [  ﴾َشِهيٗد�ۗ 
بر ] خدا ]تا رسول] نیز ]ایم تا بر مردم گواه باشید و و هم چنین شما را اّمتی میانه گردانده«

   .»شما گواه باشد
را به عنوان امتی میانه یعنی برگزیده و دادگر  -امت محمد -خداوند این امت، که هنگامی 

و کتاب  ویژگی داد ،و آشکارترین اصولها ترین روش ترین قوانین و درست را با کامل آنان ،انتخاب کرد

 خداوندکه ، چنانترین راه است حکیمو  استوارترینکه  را هدایتگر به راهی قرار دادروشنگرش 

 اید:فرم می

ُ  ٱۡلُقۡرَءانَ َ�َٰذا  إِنَّ ﴿ ۡقَوُم َوُ�بَّ�ِ
َ
ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ ٰلَِ�ِٰت َ�ۡعَملُوَن  ٱ�َّ نَّ لَُهۡم  ٱل�َّ

َ
أ

ۡجٗر� َكبِٗ�� 
َ
 .]۹اإلسراء: [  ﴾٩أ

کارهای شایسته که آن استوارتر است و به مؤمنانی که د کن می این قرآن به راهی هدایت«
 .»آنان پاداشی بزرگ دارندکه  دهد می ند بشارتکن می

آن را که آن دچار سختی و مشکالت شوند بل ی ن را فرو نفرستاده تا مردم به واسطهآخداوند این قر

دیگر به دنبالش بدبختی و که آن به خوشبختی و سعادتی دست یابند  ی فرستاده تا مردم به واسطه

 خداوندکه چنان  ،پس از آن گمراهی نیست کهو با آن به هدایتی چنگ زنند  ،روزی متصور نیست تیره

 اید:فرم می

 



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٠٢

نَزۡ�َا َعلَۡيَك  ١ طه﴿
َ
ۡن َخلََق  ٣إِ�َّ تَۡذكَِرٗة لَِّمن َ�َۡ�ٰ  ٢لِتَۡشَ�ٰٓ  ٱۡلُقۡرَءانَ َمآ أ تَ�ِ�ٗ� ّمِمَّ

�َض 
َ
َ�َٰ�ٰتِ وَ  ٱۡ�  .]۵-۱طه: [  ﴾٥ ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعۡرِش َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  ٤ ٱۡلُعَ�  ٱلسَّ

پند برای ] فرستادیم[ کهبل )۲( به رنج افتیکه قرآن را بر تو نازل نکردیم ) ۱(طه (طا. ها) «
های بلند را زمین و آسمانکه کسی است ] سوی[ فروفرستاده از )۳( پروا داردکه کسی دادن 

  .»قرار گرفتبر عرش ] است. که[ رحمان] پروردگار[ )۴( آفریده است
ند: چون خدای عزوجل قرآن را بر پیامبرش نازل کرد، گوی می نزول این آیاتمفسران در بیان سبب 

کردند پس مشرکان قریش گفتند: این قرآن بر محمد نازل نشده  می ایشان و یارانشان در نماز بدان قیام

طه (طا.ها). قرآن را «او در رنج و سختی بیفتد، پس خداوند متعال نازل فرمود: که است مگر برای آن 

یعنی: موضوع » پروا دارد.که برای پند دادن کسی ] فرستادیم ]کهبه رنج افتی بلکه تو نازل نکردیم بر 

به طور م، ای به هر کس علم و حکمت قرآنی دادهزیرا ما  ،اندباطل پرستان چنان پنداشتهکه یست چنان ن

 :گوید می در نفسیر این آیه /قتاده ایم. برای او خیر و خوبی و راحت جاودانی را خواسته قطع

نَزۡ�َا َعلَۡيَك ﴿
َ
 .]۲طه: [  ﴾٢لِتَۡشَ�ٰٓ  ٱۡلُقۡرَءانَ َمآ أ

آن را رحمتی و نوری و راهنمایی به که رنج و سخنی قرار نداده، بل ی نه به خدا سوگند آن را مایه«

به قرآن پایبند که هر مسلمانی است  که حامل قرآن و بل ی پس زیبنده ١»استسوی بهشت قرار داده 

نچه را حرام نموده از آن دوری کند. و خبرهایش را تصدیق نماید، و با آو هر  هبوده، از حاللش بهره برد

 ،تندروی و غلو از حدود قرآن تجاوز نکند یا با ترک خواندن و عمل به آن نسبت بدان کم کاری نکند

 راه میانه را در پیش گیرد.که بل

  اللهرسول که اند روایت کرده قی در شعب االیمان از ابوموسی اشعری ابوداود در سنن، و بیه

بزرگداشت و تعظیم خداوند، احترام و اکرام پیرمرد سفید موی مسلمان و قرآن ] هاینشانه[از «فرمودند: 

 صاحب قدرِت ] نیز احترام شخص[در آن مبالغه ننماید و خواندن و عمل به آن را نیز ترک نکند و که دان 

و دیگر  »یرالتلخیص الحب«و ابن حجر در  »میزان«سناد این حدیث حسن است، ذهبی در اِ » عادل است.

  .٢انددانستهن این حدیث را حس سند ،اهل علم
مستحق بزرگداشت که کسانی  و در این حدیث اهل حقیقی قرآن و حامالن صادق آن  اللهرسول 

 هستند رو میانهکه ند بلکن مین قرآن مبالغه ننموده و آن را ترک نسبت بهکه اند  و احترامند را کسانی دانسته

 .)۵/۲۶۷تفسیر ابن کثیر ( -١

)، ۴/۵۶۵)، و التلخیص الحبیر (۲/۱۱۸)، و المیزان (۲۴۳۱)، و شعب االیمان (شماره: ۴۸۴۳سنن ابوداود (شماره:  -٢

 ) آن را حسن دانسته است.۲۱۹۹و آلبانی در صحیح الجامع (شماره: 

 

                                                       



 ١٠٣  رو بودن اهل قرآن میانه -۱۶

های بزرگداشت خداوند است، و شکی در این داشت این چنین کسانی از نشانه میاگرکه و بیان داشته 

 ی شان به محدوده اینان به سبب پایبندیکه و جایگاهی بلند است  ،واال و رفیع ای این درجهکه نیست 

، نسبت به قرآنبه واسطه تندروی و غلو که انحرافی  اند؛ بدان دست یافته انحرافشان از آن،قرآن، و عدم 

 آید. می یا کوتاهی و عمل ننمودن به آن پدید

غلوکننده کسی «د: گوی می در توضیح معنای حدیث پیشین ابوموسی /مابوعبید قاسم بن سال

 یر مردمکفهمچون خوارج اقدام به تکه یرد گ می راه افراط را در پیش چناندر پیروی از آن که است 

رده و اجرای دستورات آن را رها حدود قرآن را تباه ککه  است کسی (جفاکار) »ترک کننده«نماید، و  می

 ».پندارد می و آنها را سبک نموده

شک بی«د: گوی می چهارم از خلفای راشدین در معنی این حدیث ی خلیفه طالب علی بن ابی

عقب که گاه) میانی باشید . شما پشتی (تکیهورزان قرار دارددر میان غلوکنندگان و کوتاهیدین خداوند 

 ».گردد میجلو رفته و از حد گذر کرده به سوی آن بازکه رسد و آن  می افتاده به آن

د: گوی می این سخن ی دان مشهور دربارهاین سخن، سخنی زیبا و پرفایده است، ثعلب لغوی

 ». روایت نشده است روی زیباتر از این سخن امیرالمؤمنین علی  میانه ی درباره«

هر مسلمانی را از راه اعتدال به در برده و او را از راه راست دور که شک شیطان بسیار مشتاق است بی

در کدام که ی دشمن خدا مهم نیست برا کشاند یا به سمت کوتاهی.حال یا او را به سمت غلو ب ؛گرداند

خداوند به هیچ کاری : «اند گفتهو کار (افراط و یا تفریط) پیروز شود. برخی از گذشتگان یک از این د

د: یا به سوی کوتاهی و قصور کن می سوی تحریک و وسوسه شیطان به دوکه جز این  دهد مین دستور

کدام یک در که د کن میبرای او فرقی نا به سمت پا را فراتر نهادن و غلو و تندروی کردن، و ورزیدن، و ی

  آور دارد. حیرت ای شیطان) در این مسئله نیرنگ شگفت وحیلهدشمن خداوند ( .١»پیروز شود

از جمله : «دگوی می »إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان«ارجمندش در کتاب  اللهه رحمابن قیم 

کشد  مینفس را بو که خداوند ما و شما را از شّرش مصون دارد ـ این است  یعنی شیطان،های او ـ  حیله

باکی و شجاعت، یا نیروی دست کشیدن و  نیروی جسارت و بی ؛کدام نیرو در او غلبه داردکه تا دریابد 

نیروی زبونی و شانه خالی کردن از کار غلبه دارد شروع به که اگر ببیند  .شانه خالی کردن از کار و زبونی

 نماید و فرمان میآنچه بدان تکلیف شده  دلسرد کردن شخص و ضعیف کردن اراده و هّمتش از انجام

تا  دهد میبرای شخص آسان جلوه  را در نتیجه دوری از آن دستور ؛دهد میرا بر او سنگین جلوه ] [الهی

 )۱/۱۳۶(إغاثة اللهفان اثر ابن قیم  -١

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٠٤

انگاری  ورزد و در آن سهل مییا به کلی آن فرمان الهی را رها کرده و یا در آن سستی و کوتاهی که جایی 

باکی و بلند هّمتی بر شخص غلبه دارد  نیروی شجاعت و بیکه یند در مقابل اگر شیطان بب .دکن می

کم و ناچیز است و این توهم را در  دهد میآنچه را شخص انجام که د به القای این ذهنیت کن میشروع 

 ،د و او نیازمند کارهایی بیشتر و اعمالی زیادتر استکن میناین فرمان او را کفایت که د کن میاو ایجاد 

نماید ... بیشتر مردم در یکی  میکاری و دسته دوم را دچار افراط  اول را دچار کم ی در نتیجه شیطان دسته

کاری نسبت به فرامین الهی و یا وادی تندروی و پا  کاری و اهمال گذارند، وادی کم میاز این دو وادی پا 

و   اللهرسول که راست یعنی راهی و به راستی اندک مردمانی بر راه  ،فراتر نهادن از دستورات الهی

  .١.»مانند .. مییارانش بر آن بودند ثابت قدم 

و این به راستی بابی «د: گوی میو در ادامه  ههایی را در این زمینه بیان کرد مثال /سپس امام ابن قیم

  .٢»رسد میاگر آن را دنبال کنیم به حد باالیی که وسیع است 

به هدف و [شما را که روی کنید  میانه«ایشان فرمودند: که به اثبات رسیده  در حدیث از پیامبر

از جمله سخن گفتن و انجام کارها  امور ی مهدر هکه یعنی بر شما واجب است  .٣»رساند می] مقصد

به اثبات  همچنین از پیامبر  .روی حد فاصل بین تندروی و کوتاهی کردن است میانه .روی کنید میانه

ش گیرید، هر کس با دین راه و روشی میانه در پیکه بر شما واجب است «ایشان فرمودند: ه کرسیده 

 .٤»دکن میبر او غلبه ] دین[و آن را سخت بگیرد،  دست و پنجه نرم کند] خدا[

  .٥»در بدعت بهتر است فراوانروی و اعتدال در سّنت از تالش  میانه«گفت:  می و ابن مسعود 

ند و کن میدر آن مبالغه که کسانی است  ،]میان [دو گروه استدین خداوند «د: گوی می /ابن قیم

که کسانی  ؛گزینند میراه و روش میانه را برکه ورزند و بهترین مردم کسانی هستند  مییا در آن کوتاهی 

شک خداوند  بی .ندشو مینکنندگان ز را پشت سر نهاده و دچار غلو و تندروی تجاو اهل تقصیرکوتاهی 

برگزیده و دادگر است، آن هم به خاطر رعایت اعتدال و که امتی  ؛این امت را امت میانه قرار داده

تندروی و  سویدو  میانوسط  همان حدروی  ش در میان دو گروه مذموم و ناپسند، و میانها روی میانه

 ).۱/۱۳۶إغاثة اللهفان ( -١

 ).۱/۱۳۸إغاثة اللهفان ( -٢

 ).۶۴۶۳صحیح بخاری (شماره:  -٣

 ) آن را صحیح دانسته است.۴۰۸۶)، و آلبانی در صحیح الجامع (شماره: ۳۵۰، ۵/۳۶۱المسند ( -٤

 ) آورده است.۱/۸۸این سخن را اللکائی در شرح االعتقاد ( -٥

 

                                                       



 ١٠٥  رو بودن اهل قرآن میانه -۱۶

ها در پناه جوانب خود بوده و مورد  اما میانهرسد،  میها  و کناره  ها به گوشه شک آفت بی .کندروی است

 .١»های آن است بنابراین بهترین امور، میانه .اند حمایت

ما را به راه راست رهنمون گشته و از لغزش و خطا در سخن و کردار مصون که طلبیم  میاز خداوند 

 رد.ارزانی دا  اللهرسول دارد و ما را توفیق عمل به کتابش، و پیروی از راه و روش و سنت 

 ).۱/۲۰۱إغاثة اللهفان ( -١

 

                                                       





 
 
 

 برتری قرآن بر ذکر محض -۱۷

خداوند بر بندگانش که از قیام آدمی به دستوراتی  پس ،تردید همراهی و همدمی با ذکر خداوند بی

سکه چیزی است واجب گردانیده، برترین 
َ

هایش را در آن صرف  بنده وقتش را بدان اختصاص داده و َنف

خداوند آن را پسندیده و بدان خشنود است از که سخنان نیکویی است  ی همه »ذکر«د. منظور از کن می

کارهایی  لله، الله اکبر، ال اله اال الله، و یا دعا و الله، الحمد  سبحانیا گفتن  الله  جمله: تالوت کالم

ترین منزلت  ترین و رفیع برترین و واالترین و بزرگکه و آنچه در آن شکی نیست این  است. ها شبیه این

روایت شده  در صحیح مسلم از پیامبر که  چنان .سخن رب العالمین است ،از آن تالوت قرآن کریم

َْمُدهللاِ، وَ ، اهللاِ ُسْبحاَن « ترین سخنان نزد خداوند چهار سخن است: محبوب«فرمودند: که  ال إهَِل َواحلْ
 اهللاُ 

َّ
 أ اهللاُ ، وَ إِال

ْ
م، و سپاس و ستایش سزاوار اوست، و هیچ معبودی کن میخداوند را به پاکی یاد  »رَبُ �

  .١»تر است نیست، و او از هر چیز ماسوای خود بزرگ اللهجز 

برترین «فرمودند: که  روایت شده در مسند امام احمد آمده از پیامبر که و در لفظی دیگر آن چنان 

َْمدُ وَ  ُسْبحاَن اهللاِ،« اند: سخن از خود قرآناین چهار که سخنان پس از قرآن چهار سخن است   هللاِ، احلْ
 اُهللا،وَ 

َّ
 اُهللا أوَ  ال إهَِل إِال

ْ
آن را حسن دانسته از ابوسعید که و در سنن ترمذی و در حدیثی  .٢»رَبُ �

سرگرم شدن به قرآن او را از یاد من و که کسی «فرمودند:  پیامبر که روایت شده  خدری

 .٣»مکن میدهم به او عنایت  میدرخواست از من بازدارد. من بهتر از آنچه به دعاکنندگان 

م توان میندرخواستی کرد و گفت: من  شخصی از پیامبر که سنن آمده همچنین در حدیثی در 

 .در نمازم مرا کفایت کند و قائم مقام قرآن باشدکه چیزی به من یاد ده  ؛بگیرم چیزی از قرآن را فرا

 اُهللا، َواُهللا أبگو: «فرمودند:  پیامبر
َّ
َْمُدهللاِ، َوال إهَِل إِال  ُسْبحاَن اهللاِ، َواحلْ

ْ
  .٤»رَبُ �

 ).۲۱۳۷صحیح مسلم، (شماره:  -١

 ).۵/۲۰المسند ( -٢

 ).۲۹۲۶سنن الترمذی (شماره:  -٣

) آن را حسن دانسته ۱:۱۵۷)، و عالمه آلبانی در صحیح أبوداود (۲:۱۴۳) سنن النسائی (۸۳۲سنن أبوداوود (شماره:  -٤

 است.

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٠٨

که توان به جای آن ذکر نمود مگر این  مینبه همین خاطر تالوت قرآن در نماز واجب است و 

همچنین  .باشد، و این خود به وضوح بیانگر برتری قرائت قرآن استرا نداشته تالوت  وانایی تشخص 

شرط است که انسان ُجُنب گذارد و آن این که: برای قرائت  میمطلب دیگری بر این موضوع صّحه 

و هر آنچه  ،]توان در حال جنابت و بدون غسل ذکر کرد [و می ذکر این شرط را نداردکه در حالی  نباشد،

 بهترترین وضعیت جسمی و روحی باشد آن  و شخص باید در کامل[ترین حال تشریع شده  به کاملکه 

برای آن به عنوان شرط صحت  )غسل و وضو(دو طهارت هر نماز در خصوص که چنان .و برتر است

، و البته داستقامت ورزی«اید: فرم می پیامبر  .برتر از تالوت محض است و برای همین مطرح شده،

به همین خاطر  .١»بهترین کار شما نماز استکه و بدانید  ،این کار را انجام دهید کامالتوانید  مینهرگز 

هر آنچه تواند به  تنها شخص پاک میهمچنین  .برترین عبادت بدنی نماز استکه اند  علما تصریح کرده

ذکر در آن نوشته شده این شرط که قرآن در آن نوشته شده دست بزند و آن را حمل کند، اما چیزی که 

 (پاک بودن شخص) در آن مطرح نیست.

َْمُدهللاِ ، َو اهللاِ ُسْبحاَن قرائت قرآن کریم برتر از که ها بیانگر آنند  این ی همه  اهللاُ ، َو احلْ
َّ
 ال إهَِل إِال

  به طور این .گفتن و دیگر اذکار است
ّ
کار مفضول به  شود وامل دیگری باعث میگاه ع وگرنه ،ی استکل

 .دهد میافضل ارتقاء  ی درجه

به این مسئله داده به صورت واضح و روشن و که در جوابی  /ابن تیمیه شیخ االسالما این مطلب ر

 د: گوی میایشان  .٢با توضیحی کافی تشریح نموده است

م است «
ّ
 دهد میافضل ارتقاء  ی به عمل مفضول ملحق شده و آن را به درجهگاه عاملی که این مسل

 و آن هم دو نوع است:

 آنچه برای همگان مشروع است. -۱

 گردد. میآنچه با توجه به احوال مردم متفاوت  -۲

آن، کار مفضول  ی به واسطهکه د شو میملحق به زمان یا مکان یا عملی که نوع اول: مانند کاری 

از که بعد از نماز صبح و عصر و شبیه این دو وقِت د، مانند شو میتر)  (خوب(خوب) تبدیل به افضل 

 بهترتالوت قرآن و ذکر و دعا در این اوقات ] و [در نتیجه نماز خواندن در این اوقات نهی شده است

از بر پا داشتن نماز در آنها نهی شده همچون حمام و محل استراحت که هایی  است، و همچنین مکان

 و ُجُنب (نیازمند غسل) استکه ها افضل است، و همچنین شخصی  ذکر و دعا در این مکان که شتران

 ) آن را صحیح دانسته است.۹۵۲)، و عالمه آلبانی در صحیح الجامع (شماره: ۲۷۶، ۵/۲۸۲المسند اثر امام احمد ( -١

 و ما بعد آن). ۱/۲۳۳بنگر به: الفتاوی الکبری ( -٢

 

                                                       



 ١٠٩  برتری قرآن بر ذکر محض -۱۷

انجام کار افضل در این  ای حال هر گاه به خاطر روی دادن مفسده .است] بهتر [از نمازبرای او ذکر 

تر)  بخوانجام مفضول (کار خوب) افضل (که اینجاست  ،ها جای ایراد و اشکال باشد ها و مکان زمان

 همین کار مشروع و مورد پسند شرع است.که است بل

که من از این «فرمودند: که به اثبات رسیده  ، از پیامبر نیز چنین است در حالت رکوع و سجده

با تسبیح و تنزیه و [ام؛ در رکوع پروردگار عزوجل را  قرآن را در حالت رکوع یا سجده بخوانم منع شده

که زیرا شایسته و سزاوار است  ،دعا کنید و در سجده با جدیت و تالشتعظیم نمایید، ] جید ویتم

  .١»برای شما اجابت شود] دعای سجده[

اگر کسی در این که اند، و در این  خواندن قرآن در حال رکوع و سجده را مکروه دانستهبه اتفاق فقهاء 

در  .دچار اختالف شده و دو نظر ارائه شده است ،دشو میدو حالت قرآن بخواند آیا نمازش باطل 

که  است مذهب امام احمد نیز دو نظر ارائه شده است، و این به خاطر تعظیم و بزرگداشت قرآن کریم

ت قرآن تالوت نشود
ّ
خود انجام داده و دستور  از تشهد آنچه پیامبر  پساما  .در حالت افتادگی و ذل

این کار مشروع  تنهاکه ت، و دعا نمودن در این حالت افضل است بلبه انجامش نیز داده دعا نمودن اس

ذکر و دعا  نیز در حال طواف و در عرفه و مزدلفه و به هنگام رمی جمرات .، و نه تالوت و ذکراست

 .»باشد میمشروع 

آدمی از انجام کار افضل که این «: دهد مینوع دوم را این گونه توضیح  /شیخ االسالمسپس 

تواند آن را  مینقرآن را حفظ نیست و که حال یا از اصل انجام کار ناتوان باشد مانند کسی  ،شدناتوان با

خواست تا به جای قرآن ذکر دیگری به او بیاموزد، و یا  از پیامبر که نشینی  حفظ کند مانند عرب بادیه

فضول را به بهترین وجه مکار که به بهترین وجه ناتوان باشد اما قدرت این را داشته باشد  آناز انجام 

 د: گوی میکه تا آنجا  »...انجام دهد

هر کس برایش که باشد بل] [و بهتر مشروعهر آنچه افضل است برای همگان که این طور نیست «

برای برخی از مردم صدقه و ] به عنوان مثال:[آنچه برای او افضل است را انجام دهد، که مقرر شده 

] [در اصل کهاین حالت نیز درست است، هر چند   است، عکس تر) بخشش از روزه افضل (خوب

که جنس و نوع صدقه افضل است. برای برخی از مردم حج بهتر از جهاد است مانند زنان و یا کسانی 

  ....»افضل است] نسبت به حج[جنس و نوع جهاد که ناتوان از جهادند، هر چند 

توان گفت: اذکار مشروع در اوقات مشخص  میاین مطلب دانسته شد که وقتی «د: گوی میسپس 

از قرائت قرآن در همان حال است، و همچنین  بهترد برتر و شو میمانند آنچه در جواب مؤذن گفته 

 ).۴۷۹صحیح مسلم (شماره:  -١
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اند  به هنگام صبحگاهان و شامگاهان و هنگام ورود به رختخواب معین فرموده پیامبر که اذکاری را 

قرائت  -اگر توان آن را داشته باشد-خیزد  مینگاهان برشباکه مقدم بر دیگر اذکار هستند، و هنگامی 

 اذکار[توانش را دارد که کاری را انجام دهد  گرنهقرآن برای او بهتر است، و 
ً
و خواندن نماز از این  ،]مثال

، آنان را به قیام اللیلوجوِب  نسخبه هنگام ] [خداوند متعال کهدو برتر است و به همین خاطر است 

 اید:فرم میو  دهد می ققرائت قرآن سو

﴿ ِ�َ
ۡدَ�ٰ ِمن ثُلُ

َ
نََّك َ�ُقوُم أ

َ
ۡلِ ۞إِنَّ َر�ََّك َ�ۡعلَُم � ِينَ َوَطآ�َِفةٞ ّمَِن  ۥَوثُلَُثهُ  ۥَونِۡصَفهُ  ٱ�َّ َمَعَكۚ  ٱ�َّ

ُ وَ  ُر  ٱ�َّ َۡل ُ�َقّدِ ۚ وَ  ٱ�َّ ن لَّن ُ�ُۡصوُه َ�َتاَب َعلَۡيُ�ۡمۖ فَ  ٱ�ََّهاَر
َ
ْ َعلَِم أ َ ِمَن  ٱۡقَرُءوا  ﴾ُقۡرَءاِن� ٱلۡ َما تََي�َّ

 .]۲۰المزمل: [ 
تو نزدیک به دو سّوِم شب و یک دّوِم آن و یک سوِم آن را که داند  میگمان پروردگارت  بی«

همراِه تو هستند. و خداوند شب و روز را که جمعی از آنان ] خیزی و [نیز میبر] [برای عبادت
د باشید. لذا از شما درگذشت. پس بن به آن پای توانید مینشما که سنجد. معلوم داشت  می

 .»آنچه میّسر باشد از قرآن بخوانید
مهم روشن و آشکار  ی در این مسئله تمام کننده، سخن بیان داشته /شیخ االسالمکه با این تحقیقی 

لله اکبر، و لله، و ا الله، والحمد  مقدم بر گفتن سبحانگردد لذا تالوت قرآن کریم برتریِن اذکار است و  می

با که حاالت مشخصی وجود دارد که ر و دیگر دعاها و اذکار است جز این ال إله إال الله، و دعا و استغفا

د. شو می) بهتراین کار نسبت به دیگر کارها افضل ( شود و باعث مید شو میعمل فاضل (خوب) همراه 

 در این باره اشاره نمود.های متعددی  پیشتر عرضه شد به مثالکه در تحقیقی  شیخ االسالم

تالوت قرآن نزد تو مهمتر که از اوزاعی پرسیدم «گفت: که طبری از عمرو بن أبی سلمه روایت کرده 

بپرس، لذا سؤال را از او  -یعنی سعید بن مسیب-است یا ذکر؟ اوزاعی گفت: این سؤال را از ابومحّمد 

 قرآن. سپس اوزاعی  .پرسیدم
ً
قرآن  یشک چیزی معادل و همتا گفت: بیسعید بن مسیب گفت: مطمئنا

پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن به ذکر که وجود ندارد اما راه و روش گذشتگان چنین بوده 

 .١»اند خدا پرداخته

اذکار بوده و چیزی همپای آن نیست، اما اذکاری قرآن برترین و واالترین که بیان داشته  /اوزاعی

نقل شده، در ] به زمان و مکان[در خصوص صبح و شام و به دنبال نمازها و دیگر اذکار مشخص که 

 .جای خود افضل است، و الله اعلم

د و  آله وصحبه] علی[وصلّی اهللا وسلّم علی نبيِّنا حممّ

 ) بیان داشته است.۵۹این مطلب را قرطبی در التذکار فی أفضل األذکار (ص:  -١

 

                                                       



 
 
 

 علمطلب فضیلت  -۱۸

گاهی یافتن از حالل و حرام، و که شکی در این نیست  پرداختن به طلب علم و کسب آن، و آ

مدارسه و بررسی قرآن کریم، و اندیشیدن در آن، و اطالع یافتن از سنت و روش و سخنان و رفتار رسول 

هترین این مطالب در آن مطرح شود بکه برترین و نیکوترین ذکر است، و محافل و مجالسی   الله

 ؛بحان الله، و الحمدلله و الله اکبر گفته شود برترندسدر آن که اند، و از مجالس ذکر خداوند  مجالس

ِصرف ذکر عبادت که در حالی  ،اند میان فرض عین یا فرض کفایه ای حوزه ،آموزی زیرا این مجالس علم

 نافله است. 

از در خصوص برتری علم و مقدم بودنش بر عبادت و همچنین برتری عالم بر عابد، خاطر  به همین

و برتری شخص عالم بر شخص عابد، مانند «اند:  ایشان فرمودهکه به اثبات رسیده است  پیامبر 

رمذی و ابن ماجه و دیگران این حدیث را امام احمد و ت» ها برتری ماه شب چهارده است بر دیگر سیاره

 .١اند و درداء نقل کردهاب از 

از درون آن میزان تفاوت میان عالم و عابد آشکار که انگیز است  این حدیث شامل مثالی حیرت

ماه به طور کامل نورافشانی که عالم به ماه شب چهارده تشبیه شده است یعنی شبی که از آنجا  .گردد می

اهل علم بدان پی که رازی ظریف نهفته ها تشبیه شده است و در این تشبیه  د و عابد به سیارهکن می

 برند. می

که این است  -داند میخدا بهتر -در این مطلب نهفته که  ای نکته«اید: فرم می /امام ابن رجب

مردم اهل زمین تابیده و همه  ی رود، اما ماه شب چهارده نورش بر همه مینسیاره نورش از خودش فراتر 

در  .ندکن میبا آن مسیریابی ] در شب هنگام[گیرد و مردمان از نور آن بهره برده و در طی راهشان  میرا فرا

توان با  مینها در حال حرکتند و  ها، زیرا سیاره ، و نگفت بر دیگر ستاره»ها بر دیگر سیاره«حدیث فرمود 

و دیگران از آن  سودش مختص خودش استکه ابی کرد، و سیاره به منزله عابد است ی کمک آن راه

 .٢»برند مین ای بهره

)، و عالمه آلبانی در صحیح ۲۲۳)، و سنن ابن ماجه (شماره: ۲۶۸۲)، و سنن الترمذی (شماره: ۵/۱۹۶ند (المس -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۶۲۹۷الجامع (شماره: 

 ). ۳۳شرح حدیث ابوذر در طلب علم (ص:  -٢
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ر و مستدرک حاکم و این حدیث بیانگر برتری و ترجیح واضح علم بر عبادت است، در مسند البزا

فضیلت علم نزد «فرمودند: که به اثبات رسیده  به نقل از پیامبر  سعد ابن ابی وقاص  دیگران از 

  .١»وجه دینداری شما نیز ورع استتر از فضیلت عبادت است. بهترین  داشتنی من دوست

از جمله ذکر است، این است  ،ها و مستحبات نافله ی بیانگر برتری علم بر همهکه  آنچه ی از جمله

رسول که روایت شده  د، از معاذ بن جبل کن میفضائل اعمال متفرقه را در خود جمع  ی علم همهکه 

علم بیاموزید، چون آموختن آن ترس خداوند تعالی، طلبش عبادت، تکرارش تسبیح، «فرمودند:  الله

سبب قربت  داند صدقه و بذل آن برای اهلش مینکه بحث و جستجو از آن جهاد، تعلیمش به کسی 

در  وحشت، همراهِ  مونِس اهل بهشت،  راه روشنگرحالل و حرام،  ی تعیین کننده] زیرا [علم ؛است

در نیکو  دشمنان و صفِت  علیه یهنما در خوشی و مصیبت، سالحا، رهم سخن هنگام خلوت ،ییتنها

رهبر و امام  ،د، و آنان را در خیرکن میآن اقوامی را بلند  ی ه واسطهب متعالخداوند  .نزد دوستان است

که باشد  میگردد، و نظر ایشان نظر نهایی  میاقتدا  کردارشاند، و به شو میآثارشان اقتباس  ؛گرداند می

هر  ؛ندکن میرا مسح  انهایشان آن رغبت دارند، و با بال آنانمالئک به دوستی  ؛دشو میبدان چنگ زده 

های دریاها و خزندگان آن، و درندگان خشکی و  طلبد، حتی ماهی میشان مغفرت  برای یتر و خشک

با علم به منزلت ] بنده[ست، هاو چراغ دیدگان در تاریکی ها زندگی قلب ی علم مایه زیراحیوانات آن، 

آورد، تفکر در علم برابر است با  میرا در دنیا و آخرت به دست  واالییرسد، و درجه  میبرگزیدگان 

گیرد، و حالل از حرام  میرحم صورت  ی توسط آن صله ،]اللیل[روزه، و خواندنش برابر است با قیام 

و عمل پیرو و تابع آن است، نیکبختان بدان الهام شده، و  است امام عمل] علم[ .دشو میدانسته 

ابن عبد البر در کتابش جامع بیان العلم و فضله این حدیث را روایت » گردند. میبدبختان از آن محروم 

 .٢»نیکوست، ولی از اسناد قوی برخوردار نیست بسیاراین حدیث «نموده، و گفته: 

 .٣در خصوص برتری و فضیلت علم آثار بسیاری نقل شده است حمهم الله)(ر از گذشتگان نیکوکار

با آن قصد و آهنگ خدا را ] [بتوان کهچیزی برتر از طلب علم نیست «د: گوی می /سفیان ثوری

 ».تر از هر زمان دیگری است نمود، و طلب علم امروز با فضیلت

) از حذیفه سعد، و عالمه آلبانی در ۱/۹۲) از حدیث حذیفه بن یمان، و مستدرک (۲۹۶۹/شماره: ۷مسند البزار ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است. ۴۲۱۴صحیح الجامع (شماره: 

 ).۱/۶۵جامع بیان العلم ( -٢

یث ابودرداء در طلب علم (ص: و مابعد آن)، و شرح حد ۱/۹۹بنگر به: جامع بیان العلم و فضله اثر ابن عبد البر ( -٣

۳۷ ،۳۶(. 

 

                                                       



 ١١٣  فضیلت طلب علم -۱۸

گوارا در آن سرزمین  ای شبیه چشمه شک وجود عالم در یک سرزمین بی«د: گوی میمیمون بن مهران 

کوشد. او حکمت  میدر راه عبادت که عالم بهتر از زاهدی است «د: گوی میحسن بصری ». است

گذارد و اگر مورد قبول نیفتد باز  میاگر مورد پذیرش قرار گیرد خدای را سپاس  ؛گستراند میخداوند را 

 ».هم سپاسگزار خداوند است

 ».است نافلهتحصیل دانش بهتر از خواندن نمازهای «اید: فرم میامام شافعی 

شبانگاهان به قیام که این  ؛تر است داشتنی کدام یک نزد تو دوست«و از امام احمد پرسیده شد: 

ی از بردار مد فرمودند: هر گاه به نسخهبرداری از علم بپردازم؟ امام اح م یا نشسته و به نسخهاللیل برخیز

چیزی همتای «و همچنین گفت: » تر است بپردازی این امر نزد من محبوب ای آنچه از دینت آموخته

 ».علم نیست

شان را  منزلتکه اهل علم دارای این منزلت واال و جایگاه باالیند بر دیگران واجب است که حال 

روایت  از پیامبر  .قرار دهند] که دارند یباالی[ ی شان را دریافته و آنان را در رتبه حفظ کرده و جایگاه

ترهای ما احترام نگذارد، و حق  ترهای ما شفقت نورزد و به بزرگ به کوچککه کسی «فرمودند: که شده 

 .١»عالِم ما را نادیده بگیرد، از ما نیست

گاهی نسبت به منزلت اهل علم و حفظ جایگاهشان، مطرح کردن این  های نا شک از نشانه بی آ

ریعت و اهل حل و عقد جز از علم حیض و نفاس از چیز علمای این امت و فقهای این شکه ادعاست 

گاه  این اندیشه سبب کاستن از شأن که  ،و قدرت درک و استنباط مطالب دیگر را ندارند نیستنددیگری آ

این ادعا سخنی پوچ و نظری خطرناک  .گردد میو منزلت آنان و روی گردانی مردم از بهره بردن از آنان 

پرستان نشأت گرفته است، و هر قومی نیز وارثی  گذاران و هوی های بدعت گویی از قدیم از یاوهکه است 

 کسانی 
ً
 خارج از نیستند:از این دو گرایش رانند  میاین سخنان را به زبان که دارد، و اکثرا

ها را به سمت کاستن از شأن و  خواهند اندیشه میبا این سخنشان که صوفیانه دارند،  یا گرایش -

متوجه کنند تا بدین ترتیب به برتری و فضیلت عبادت و ذکر بر علم برسند، و چه بسا برخی منزلت علم 

او شبی را تا صبح در قدس به نماز پرداخت و در که عدویه استناد کنند  ی از اینان به داستانی از رابعه

که و هنگامی کرد  میفقیهی در آن حضور داشت و او تا صبح باب حیض را مرور که بود  ای کنارش خانه

نزد پروردگارشان رسیدند و تو هنوز سرگرم حیض  به سالکان ،صبح شد رابعه به او گفت: ای فالنی

 .٢زنانی؟

 ).۲۱۹۶)، و بنگر به: السلسلة الصحیحة اثر آلبانی (شماره: ۱/۲۳۵جامع بیان العلم و فضله اثر ابن عبدالبر ( -١

 ).۱۱/۳۹۶بنگر به: مجموع الفتاوی اثر ابن تیمیه ( -٢

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١١٤

پردازند و آن را  میبه همین خاطر اینان با جدیت تمام به نهی از علم و هشدار نسبت به فراگیری آن 

سه چیز آفت «د: گوی مییکی از آنان که  نچنا آورند. به شمار می] ی راه رسیدن به خدا[ها  یکی از آفت

 ».مرید است: ازدواج، نوشتن حدیث و مسافرت

با این سخنان مردم را در کالف سردرگم مسائل فکری، و که دارند ] انحرافی[یا گرایش فکری  -

این شیوه بیشتر نزد اهل که ند، کن میوارد ] ی خیالی[ها و پندارها  های عقلی و اوهام حدس و گمان

 د.شو میکالم باطل هم چون معتزله و کسانی جز ایشان یافت 

ه روایت شده  اصل بن عطا سخن گفت، یسع برایم نقل کرد و گفت: روزی وکه از اسماعیل بن َعلیَّ

جز  شنوید هنگامی که آن را میشنوید؟ سخنان حسن و ابن سیرین  مینآیا «سپس عمرو بن عبید گفت: 

 ».دور انداخته شده، چیز دیگری نیستکه حیض ] ی [آغشته به خون ارچهپکه ت

کالم را بر فقه ] علم[خواست  میکه  هنگامیاهل بدعت  یکی از سرانکه همچنین روایت شده 

این مطلب و مطلب » رود مینزنان فراتر  شلوارعلم شافعی و ابوحنیفه از   ی همه«گفت:  میبرتری دهد 

این از جمله سخنان این گمراهان و «د: گوی مینقل کرده سپس  ١بش االعتصامقبلی را شاطبی در کتا

 ». منحرفان است خداوند نیست و نابودشان کند

از خداوند  .اند علم و پا گرفته در هوی و هوس و باطل ی شک اینها گرایشاتی جدا شده از حلقه بی

های کشنده مصون دارد،  های افراطی، و فتنه با لطف و کرمش ما و شما را از گرایشکه طلبیم  می

گران شریعتند برای  امانتداران شریعت و حافظان دین و یاریکه علمای ما را که طلبیم  میهمچنان از او 

ان را در ش ها را به آنان اعطا کند و شأن و منزلت ما حفظ کند و از سوی اسالم و اهل آن بهترین پاداش

آنان دینش را یاری داده و با آنان آیین اسالم و توحید را سرافراز  ی دنیا و آخرت بلند گرداند و به واسطه

 به راستی او یار و یاور آن و توانای بر انجام چنین کاری است. .گرداند

١- )۲/۲۳۹.( 

 

                                                       



 
 
 

 ذکر و دیگر عبادات هنگامارکان عبادت قلبی به  -۱۹

زمانی  تنها ،پسندد میاو که شک ذکر و یاد خدا و نزدیکی جستن به او با کارها و سخنان نیکی  بی

این که کننده آن را بر سه رکن بنیان نهد  شخص عبادتکه د شو مینزد خداوند مقبول و مورد پسند واقع 

 م و امید.سه رکن عبارتند از: محّبت، و بی

هر عبادتی فقط با وجود این سه رکن پذیرفته که های سه گانه، ارکان عبادت قلبی هستند  این بنیان

و ترس از مجازاتش مورد پرستش قرار  محبت به او، و امید به پاداشخداوند عزوجل بر اساس  .دشو می

قرآن است  ی ترین سوره با فضیلتکه فاتحه  ی خداوند تبارک و تعالی این سه بنیان را در سوره .گیرد می

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ اید:فرم میکه این  .است آوردهگردهم  در آن محبت وجود دارد، زیرا  ﴾٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

داشتنی  هایش عزیز و دوست بخشش ی م به اندازهنِع دهنده و عطاکننده است و مُ    نعمت ،خداوند

که د؛ از سوی دیگر حمد همان تمجید و ستایش به همراه محبت برای ممدوح است. و این شو می

مؤمن به رحمت خداوندی امید داشته و  ؛در آن امید وجود دارد ﴾٣ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿ اید:فرم می

ِلِك َیوِۡم ﴿ اید:فرم میکه آرزومند دستیابی به آن است، و این  یِن ٱَمٰ در آن بیم و ترس نهفته است،  ﴾٤ لدِّ

اَك ﴿ اید:فرم میسپس خداوند  .دهی است یوم الدین همان روز حسابرسی و پاداش اَك  ِإیَّ َنعُۡبُد َوِإیَّ
تو را  ها، ی این هر سهیعنی ای پروردگارم با محبتت و با امید به تو و با ترس از تو، با  ﴾٥َنسَۡتِعیُن 

بر آن برپا  ﴾٥َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ�  إِيَّاكَ ﴿ کهند شو میمحسوب این سه ارکان عبادت  .مکن میعبادت 

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ گردد محبتی که: مینمحبت بر پا  ی جز بر پایه ﴾َ�ۡعُبدُ  إِيَّاكَ ﴿ .گردد می  ﴾٢ لَۡ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ
 بر آن است، و جز بر پایه

ّ
 ی ز بر پایهجبیانگر آن است، و  ﴾٣ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿ امید که: ی بیانگر و دال

 بر آن است بر  ﴾٤ ّ�ِينِ ٱَ�ٰلِِك يَۡوِم ﴿ بیم که:
ّ

 .١گردد مینپا دال
 اید:فرم میکه همچنین خداوند این ارکان را در این سخنش گرد آورده است 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ِينَ  أ ۡقَرُب َوَ�رُۡجوَن رَۡ�ََتهُ  ٱلۡوَِسيلَةَ يَۡدُعوَن يَبَۡتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم  ٱ�َّ

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
َوَ�َخافُوَن  ۥ�

  .]۵۷اإلسراء: [  ﴾ۥٓۚ َعَذابَهُ 

فات شیخ اإلسالم محمد بن عبدالوهاب (بخش اول: عقیده و آداب اسالمی، ص  -١
ّ
 ).۳۸۲، ۳۸۳بنگر به: مؤل

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١١٦

و با اعمال جویند [ به سوی پروردگارشان تقرب می] ند، [خودخوان می را که ایشان کسانی آن«
ترند و  نزدیک] ها [به او یک از آن کدام] کنند تا بدانند نیک و عبادات خود را به او نزدیک می

ترسند، چرا که عذاب پروردگارت همواره درخور پرهیز  به رحمت وی امیدوارند و از عذابش می
  .»است

او که خدا با دوست داشتن او و انجام کارهایی است طلب وسیله به سوی او، همان تقّرب جستن به 

از محبت و بیم و امید نام برده  لذا ﴾ۥٓۚ ابَهُ َوَ�َخافُوَن َعذَ  ۥَوَ�رُۡجوَن رَۡ�ََتهُ ﴿ اید:فرم میپسندد، سپس  می

 اید:فرم میکه ، و همچنین است در این سخنش ١است

 ﴾٩٠َوَ�ۡدُعوَ�َنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَ�نُواْ َ�َا َ�ِٰشعَِ�  ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ إِ�َُّهۡم َ�نُواْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ﴿
 .]۹۰األنبیاء: [  

دند و برای ما خوان می] شتافتند و ما را با امید و بیم [به دعا میگمان آنان به نیکوکاری  بی«
 .»فروتن بودند

د این هر سه کن میخدا را یاد که هایش و آنگاه  آدمی به هنگام عبادتکه به همین خاطر واجب است 

خدا را فقط با یکی از این سه رکن که او این اجازه را ندارد  .محبت و بیم و امید را با هم گرد آورد رکِن 

خدا را فقط با محبت و دوست داشتن و بدون بیم و امید پرستش کند یا این که مانند این  ،پرستش نماید

به همین  .ترس از او به پرستش خدا روی آورد ی فقط امیدوارانه خدا را عبادت کند و یا فقط بر پایهکه 

را پرستش کند او زندیق است، و  محبت خدا ی فقط بر پایهکه کسی : «اند گفتهخاطر برخی از اهل علم 

او را بر که است، و کسی  (خوارج) حروری ی بر اساس ترس او را عبادت کند، او از فرقهکه کسی 

محبت و بیم و امید خدا را پرستش  ی بر پایهکه اساس امید پرستش کند جزو گروه مرجئه است، و کسی 

 .٢»کند او مؤمن موحد است

خداوند تبارک و  دوستِی  .ارکان سه گانه، محبت و دوست داشتن استترین این  ترین و عظیم بزرگ

محبت و دوست داشتن جایگاهی ارجمند است  .تعالی ریشه و بنیان دین اسالم و محور اصلی آن است

 خوراِک  ،محّبت .زنند میدهند و برای آن آستین همت را باال  میدهندگان برای آن مسابقه  مسابقهکه 

در این دنیا آن که روشنی، و روح ایمان و عمل است، و کسی  شادی و چشم ی مایهو غذای روح، و  قلب

 روزی است. زندگیش درد و رنج و تیره ی را تصاحب نکند همه

 ).۴۶۵بنگر به: طریق الهجرتین اثر ابن قیم (ص:  -١

 ).۱۰/۸۱بنگر به: مجموع الفتاوی اثر ابن تیمیه ( -٢

 

                                                       



 ١١٧  ارکان عبادت قلبی به هنگام ذکر و دیگر عبادات -۱۹

عوامل «د: گوی میند را نام برده و شو میباعث جلب محبت الهی که ده عامل بزرگ  /امام ابن قیم

 جلب محبت الهی ده موردند:

 تدّبر و اندیشیدن، و فهم معنا و منظور آن.قرائت قرآن با  -۱

 فرایض.] کامل[از ادای  پستقّرب جستن به خداوند با انجام نوافل آن هم  -۲

نصیب آدمی از محبت به میزان  کردار.مداومت ذکر خداوند در هر حال، با دل و زبان و  -۳

 مداومت بستگی دارد.

 هوی و هوس. تسلطدد به هنگام پسن میبرتری دادن آن چه خدا دوست دارد بر آن چه بنده  -۴

زار این  رغآن و گردش در مَ  ی و صفات خداوند و مشاهده ها نامبررسی و پژوهش قلب در  -۵

 معرفت و شناخت و میادین آن.

 های آشکار و پنهان پروردگار. نیکی و احسان، و نعمت ی مشاهده -۶

 .ستاوشکستگی در برابر پروردگار و نیازمندی به  ترین مورد، دل قابل توجه -۷

خلوت نمودن با پرورگار هنگام نزولش در یک سوم پایانی شب، و تالوت قرآن در این هنگام،  -۸

 سپس پایان دادن به این خلوت با طلب مغفرت و بخشش و توبه نمودن.

های موجود در  ها و ظرافت ن صادق، و گوش جان سپردن به لطافتاهمنشینی با محبّ  -۹

ابی این ی میدرکه اینجاست  ؛مصلحتی پیش آیدکه سخن نگوید مگر آن که و این  ،شان سخنان

 همنشینی بر صفای خلوص تو افزوده و برای دیگران سودبخش است.

 ».دگار شودر، و غفلت از پرووندخدا بامانع ارتباط قلب که دوری از هر عاملی  -۱۰

 .١»ّبت استاز نتایج این عوامل ده گانه رساندن محّبان به منازل مح«د: گوی میسپس 

دل داشته و به او امیدوار  پروای خداوند را درکه بر بنده واجب است  ،به همراه محّبت نسبت به خدا

ت  میبه گناهانش که  هنگامی .بپردازد بیم و امید به نیایش اوباشد و با 
ّ

نگرد و عدالت خداوند و شد

به الطاف عام و خاص که ، و هنگامی دهد میدگارش بیم به دل راه رآورد از پرو میمجازاتش را پیش چشم 

اگر موفق به  .دوزد میافکند امیدوار شده و چشم طمع به او  میو عفو و بخشش وسیع و فراگیرش نظر 

از این هم در همین حال پروردگارش به تمامی آن را از او بپذیرد، و که انجام طاعتی شود امیدوار است 

که و آن را نپذیرد، و اگر به معصیتی گرفتار آید امیدوار است شده  ویدر حق  ای دچار کوتاهیکه ترسد  می

ضعف توبه و تمایل  سبببه  ترسد از سوی دیگر می اش را پذیرفته و آثار گناه را محو کند و توبه پروردگار

ها این امید را از خدا دارد  ها و خوشی خداوند او را مجازات نماید، و به هنگام روی آوردن نعمت ،به گناه

 ).۱۸، ۳/۱۷مدارج السالکین ( -١
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بدان نعمت و خوشی دوام داده و بر آن بیفزاید و توفیق شکرگزاری آن را بدو عطا نماید، و اگر در انجام  که

یا امیدوار است مات و بالخدا آن را از او سلب کند، و به هنگام نامالیکه ترسد  میشکر کوتاهی کند از آن 

در که امی او است، همچنین هنگخداوند آن را دفع کرده و چشم انتظار راه حل و گشایشی از سوی که 

هم  از گردهمچنین بدو پاداش تعلق گیرد و که سازد این امید را دارد  مییا صبر پیشه برابر نامالیمات و بال

در از دست دادن پاداش محبوب، و رخ دادن مشکل ناخوشایند و این  :ترسد میآمدن دو مصیبت همزمان 

نتواند صبر پیشه سازد. لذا مؤمن موحد در همه حال همراه و همدم بیم و امید است و که است  صورتی

 آید. می به دستاینگونه و سعادت و خوشبختی  استسودمند  و در عین حالواجب که این چیزی است 

 از سوی دیگر باید از بروز دو خلق و خوی ناپسند در آدمی ترسید:

 از رحمت خداوند نومید شود، اینکه ترس چنان بر وی چیره گردد که -۱

اگر حال و روز  یا آنقدر امیدوار باشد که خود را از تدبیر و مجازات پروردگار در امان بداند. -۲

ترین  از بزرگکه رود، بیم و امیدی  میآدمی به اینجا برسد مسئله بیم و امید در او از میان 

 .١آن است واجباِت ترین  و از بزرگ ،های دین بنیان

 .میان صاحبش و محارم الهی فاصله بیندازدکه ترسی است آن  ستایش و راستین،شک ترس قابل  بی

امیدی از رحمت الهی  یأس و نااست که صاحِب آن دچار  رود بیِم آن میاگر از این حد تجاوز کند اما 

نوری از  ی ایهالهی و بر پ همراه با عمل به فرامینکه و امید حقیقی و قابل تحسین امیدی است  ؛گردد

غرق در ] از سوی دیگر[در انجام عبادات کوتاهی کند و ] از یک سو[جانب خدا باشد. اگر شخص 

این همان  ،کار نیکی به رحمت الهی امیدوار باشدهیچ گناهان و معاصی گردد و بدون انجام 

بیم و امید : «یدگو می پیشینیاناز  یکیبه همین خاطر  ؛خوردگی و آرزوی بیجا و امید واهی است فریب

اگر برابر و یکنواخت باشند پرنده نیز متعادل بوده و پرواز به خوبی انجام که اند  همچون دو بال یک پرنده

توان آن  قص شده و اگر هر دو از بین بروند میدچار ن ،گیرد، اما اگر در یکی از آن دو خللی باشد می

 ».پرنده را مرده دانست

این مقامات واال یعنی محبت و بیم  برای محقق ساختنما و شما را که  خواهانیماز خداوند بخشنده 

، و به پاداشش ارندخداوند را دوست دکه کسانی قرار دهد  ی و امید موفق گرداند، و ما را از زمره

به آن را و  به کمال رسانیماین صفات را در خود که ترسند، و ما را یاری دهد  میامیدوارند، و از عذابش 

او برای ما کافی ، و او شایستٔه امید استتنها و  استدعا  ی شک خداوند شنونده بی انجام دهیم؛نیکی 

 است و چه نیکو یار و یاوری است.

 )۱۱۹و  ۱۲۰(ص:  بنگر به: القول السدید اثر ابن سعدی -١

 

                                                       



 
 
 

 وی اسماء و صفات کردن یادبا  وندذکر خدا -۲۰

های نیکو و صفات واالی  پروردگار با بیان نام ، ذکرشک از بزرگترین و ارجمندترین ذکرها بی

خود،  با آنچه] [یعنیسزاوار مقام او است، که  ای جای آوردن ثنای خداوند به گونه هب همچنین اوست، و

همان که  ستایش کردهاو را بدان  اش محمد  بنده و فرستادهکه و با آنچه  ،خودش را بدان ستوده

 .است.. صفات جالل و کمال و انواع ستایش

 دو نوع است: بر ذکر زیرا

با بیان آنها، و همچنین پاک و  ثنای ویهای نیکو و صفات واالی پروردگار، و  نام کردنیاد  -۱

 مقدس دانستن خداوند از آنچه سزاوار مقام واالی او نیست و این نیز خود دو گونه است: 

تشویق به  ی هدر بردارندکه این نوع در احادیثی که ، ثنای خداوند از سوی ذکر کنندهبیان الف) 

به بهترین شیوه است، بیان گردیده،  وی ثنایسپاسگزاری از خداوند، و بزرگ و پاک و منزه دانستن او، و 

سبحان  گفتناز قرآن،  پسترین کالم نزد خداوند  محبوب«اید: فرم میکه  از جمله این سخن پیامبر 

که کسی «اید: فرم میکه  و یا این سخن پیامبر  .١»الله، و الحمدلله، و ال إله اال الله، و الله اکبر است

دانم و او را ستایش  میرا از هر عیب و نقصی پاک  الله( »حِبَْمِدهِ وَ  اهللاِ ُسْبحاَن «روزی صد بار بگوید: 

همچنین  .٢»کف روی دریا باشد ی اندازهد هر چند به شو میتمام گناهان او بخشیده  ،)مکن می

و در  هستندخیر بسیار سنگین ولی در ترازوی  اند بر زبان آسان و سادهکه دو کلمه هست «اید: فرم می

َعظيمِ «. این است آن دو کلمه: اند پیشگاه خداوند رحمن محبوب
ْ
بزرگ را از هر  (الله، »ُسْبحاَن اهللاِ ال

دانم و او را ستایش  میرا از هر نقص و عیبی مبّرا  (الله، »اهللاِ َوحِبَْمِدهِ  ُسْبحانَ «، )دانم مینقصی مبّرا 

 .این مانندو احادیثی  .٣کنم) می

، مانند تر باشد ثنای خداوند را بیشتر در بر گیرد و جامعکه آن است ] [از اذکار نوع برتریِن این

ِقهِ وَ  ُسْبحاَن اهللاِ «: گفتن
ْ
را به تعداد  : خدا»ماتِهِ لَك ِمداَد وَ  َ�ْفِسِه َوزِنََة َعرِشهِ  َرَضاوَ  حِبَْمِدهِ َعَدَد َخل

مخلوقاتش، و به قدر رضایت او و وزن عرش او و مرکب نوشتن کلمات او به پاکی و تنزیه یاد 

 ).۲۱۳۷صحیح مسلم (شماره:  -١

 .۱۷۲۵)، همچنین لؤلؤ و المرجان حدیث ۲۶۹۱)، و صحیح مسلم (شماره: ۶۴۰۵صحیح بخاری (شماره:  -٢

 .۱۷۲۷)، همچنین لؤلؤ و المرجان حدیث ۲۶۹۴)، و صحیح مسلم (شماره: ۶۰۴۹صحیح بخاری (شماره:  -٣
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َْمدُ «. و همچنین این کلمات: بهترند گفتن تنها اللهاین کلمات از سبحان  ١»مکن می ِ�ِ َعَدَد َما  احَلْ
َق، 

َ
َْمدُ َخل َْمدُ  َواحلْ َق، َواحلْ

َ
َْمدُ  يِف هللاِ َعَدد َما  هللاِ ِملَء َما َخل ْرِض، َواحلْ

َ
مواِت َواأل  يِف ِ�ِ ِملَء َما  السَّ

ْرِض 
َ
مواِت َواأل ، و خداوند را آفریدهکه م به تعداد مخلوقاتی گوی میخداوند را سپاس و ستایش «: »السَّ

م به تعداد گوی میده، و خداوند را سپاس و ستایش آنچه آفری ُپریم به گوی میسپاس و ستایش 

» آسمان و زمین ُپریم به گوی میاند، و خداوند را سپاس و ستایش  ها و زمین در آسمانکه مخلوقاتی 

 .برترند لله گفتن تنها از الحمد

 پیامبر که روایت کرده است  لاش از ام المؤمنین جویریه دختر حارث امام مسلم در صحیح

جویریه در  در حالی کهنماز صبح را به جای آورد، از نزد او بیرون رفت که  هنگامییک روز صبح زود 

جویریه همچنان نشسته که بازگشت در حالی چاشت، از  پس ، وبود] نشسته عبادت [بهجای نماز خود 

، گفت: »فتم؟تو همچنان بر همان حالی هستی که تو را ترک گ«خطاب به او فرمودند:  پیامبر  ؛بود

اگر با آنچه امروز از صبح که ام  تو چهار کلمه را گفته] رفتن از پیش[از  پسمن «فرمودند:  بله، پیامبر 

ِقِه،وَ  ُسْبحاَن اهللاِ «تر خواهد بود:  د، سنگینشو، وزن ای گفته
ْ
رَِضا َ�ْفِسِه، َوزِنََة وَ  حِبَْمِدهِ َعَدد َخل

خدا را به تعداد مخلوقاتش، و به قدر رضایت او، و وزن عرش او، و مرکب  :»ماتِهِ لَكِ ِمداَد وَ  َعْرِشِه،

  .٢»مکن مینوشتن کلمات او به پاکی و تنزیه یاد 

اند  روایت کرده از ابو امامه باهلی )خوب» (جّید«امام احمد و طبرانی و حاکم و دیگران با إسناد 

ای «فرمود:  داد. پیامبر  میهایش را تکان  لباو که از کنار او عبور کردند در حالی   رسول اللهکه 

فرمود: آیا تو را از مطلبی  م، پیامبر کن میی؟ ابو امامه گفت: ذکر پروردگارم را گوی میابو امامه چه 

ُسْبحاَن اهللاِ َعَدَد َما «بگویی: که و آن این است  ؟باشد روز بیشتر یا برتر از ذکر شبانهکه باخبر کنم 
َق، َوُسْبح

َ
َق َخل

َ
ماء، َوُسْبحاَن اهللاِ ِمْلَء َما  يِف ُسْبحاَن اهللاِ َعَدَد َما وَ  اَن اهللاِ ِمْلَء َما َخل ْرِض َوالسَّ

َ
األ

ْحىص  يِف 
َ
ماءِ، َوُسْبحاَن اهللاِ َعَدَد َما أ ْرِض َوالسَّ

َ
ٍء، َوُسْبحاَن لُكِّ تابُُه، َوُسْبحاَن اهللاِ َعَدَد كاأل ْ َ

 ىش
ءٍ لُكِّ اهللاِ ِمْلَء  ْ َ

آفریده است، و خداوند را تسبیح که م به تعداد آنچه کن میخداوند را تسبیح (: » ىش

م به تعداد آنچه در زمین و آسمان کن میپر کردن آنچه آفرید، و خداوند را تسبیح  ی م به اندازهکن می

یح پر کردن آنچه در زمین و آسمان است، و خداوند را تسب ی م به اندازهکن میاست، و خداوند را تسبیح 

شمار هر  ی م به اندازهکن می، و خداوند را تسبیح برشمردهکتاب او آنها را که چیزهایی  ی م به اندازهکن می

 ).۲۷۲۶صحیح مسلم (شماره  -١

 ). ۲۷۲۶مسلم (شماره  صحیح -٢

 

                                                       



 ١٢١  ذکر خداوند با یادکردن اسماء و صفات وی -۲۰

این » لله الحمد«و همین طور همراه با  )پر کردن هر چیز ی م به اندازهکن میچیز، و خداوند را تسبیح 

 اینها همه جزو ذکر نام و صفات پروردگار است. ١»کلمات را بگو

که مانند این  است،خبر دادن از خداوند متعال با احکام و مقتضیات اسماء و صفاتش  ب) نوع دوم:

د، و هیچ عمل پنهانی بندگان از او بین میشنود و حرکاتشان را  می: خداوند صداهای بندگانش را بگویی

تر است و او بر  بانخداوند نسبت به بندگانش از پدر و مادرشان به آنان مهرکه ماند، و این  میمخفی ن

شتر که بازگردد خشنودتر از کسی است  شاش توبه کند و به سوی بندهکه هر چیزی تواناست، و او از این 

هایی باشد که  ستایشسزاوار مقام اوست و از جمله که  هایی مانند این ثنا گفتنابد، و ی میاش را  گمشده

او را بدان ستوده است، بدون تحریف و تعطیل و  اش محمد  خود را بدان ستوده و یا بنده و فرستاده

 .]بدوِن تشبیه و تمثیل [او با دیگر آفریدگان

 گیرد: حمد و ثنا و تمجید. میسه نوع دیگر قرار  ،این نوع در ذیل

 ،ُمحِب ساکت .به همراه محبت و خشنودی ویصفات کمال سخن گفتن از پروردگار با  یعنی حمد

محبت و ثنا در او جمع که حامد  نیست تا این  ،بدون محبت ی و ثناکننده ،نیستکننده)  (ستایشحامد 

، و اگر مدح و ستایش با بیان گویند آن را ثنا میها یکی پس از دیگری تکرار گردند  اگر ستایش .گردد

 .نامند می »مجد« آن راصفات جالل و عظمت و کبریایی و ملک باشد 

 د:گوی میبنده که ده است لذا هنگامی فاتحه گرد هم آورا در ابتدای سوره خداوند این سه نوع ر

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿  د:گوی میکه ام مرا ستایش کرد، و هنگامی  اید: بندهفرم میخداوند  ﴾٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

َ�ٰلِِك يَۡوِم ﴿ د:گوی میکه ام مرا ثنا گفت، و هنگامی  اید: بندهفرم میخداوند  ﴾٣ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿
 .عظمت و مجد مرا بیان کردام  اید: بندهفرم میخداوند  ﴾٤ ّ�ِينِ ٱ

 همانطور .ستوو صفات ا ها نامهمان ذکر پروردگار با که آنچه ارائه شد نوع اول از انواع ذکر است 

به زودی جزئیات بیشتری درخصوص این نوع  اللهإن شاءکه دو نوع است  بر پیشتر بیان شد خودکه 

 د.شو میبیان  ،ذکر

 دو نوع است:بر این نیز که ذکر و به یاد آوردن فرامین و نواهی و احکام پروردگار  -۲

دستور انجام چنین کاری را داده و از انجام  وندگفته شود خداکه بدین شکل  اللهالف) یاد و ذکر 

د، و از فالن شو می خشمگینی را دوست دارد و از فالن چیز چنین کاری نهی کرده است، و چنین چیز

گیرند، و به همین خاطر  میو تعالی قرار   یاد خداوند تبارک ی اینها در زمره ی همه ؛دشو میچیز خشنود 

عالمه آلبانی در صحیح الجامع  .)۱/۵۱۳) و مستدرک (۸۱۲۸شماره:  /۸)، و معجم الکبیر (۵/۲۴۹( احمد مسند -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۲۶۱۵(شماره: 
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[در  گردد میرای مردم تبیین و احکام الهی ب شود میحالل و حرام در آن توضیح داده که مجالس علم 

مجالس ذکر همان مجالس بیان حالل و «د: گوی میو ذکر خدایند. عطاء خراسانی  دمجالس یا] واقع

چگونه چیزی را بخری و یا چگونه بفروشی، چگونه نماز بخوانی و روزه بگیری، که این  ؛اند حرام

 »...و یا طالق بگیری، و چگونه حج را به جای آوری و دیگر احکام الهی نیچگونه ازدواج ک

وار عدوی در حلقه بحث و بررسی مطالب علمی بود، جوانی یکی از گذشتگان نی کوکار به نام ابو سُّ

و الحمدلله، ابو سوار عصبانی شد و  اللهنیز در میانشان بود، آن جوان به آنان گفت: بگویید: سبحان 

 .١»وای بر تو، پس ما حاال مشغول چه کاری هستیم؟«گفت: 

 اللهلله و  و الحمد اللهبا گفتن سبحان وردگار نام پرکه تص مجالسی نیست خلذا مجالس ذکر م

در آنها از اوامر الهی و نواهیش که د شو میشامل مجالسی نیز که ، بلشود در آن برده می و مانند آن، اکبر

پسندد و از آن بیزار  میند، و یا آنچه را شو میو حالل و حرام، و آنچه او دوست دارد و از آن خشنود 

 که د؛ بلشو میاست، یاد 
ِ

 دیگر سودمندتر باشد.  چه بسا این نوع از ذکر از نوع

هنگام انجام کاری که پروردگار امر نموده، او را به یاد آورد و مبادرت به انجام آن  شخص کهب) این 

، نماید و هنگام نزدیک شدن به کاری که خداوند از آن نهی نموده وی را به یاد آورد و دست از آن بکشد

و از نواهی  باشدبه حکمش معترف و مطیع قوانینش باشد، و  گردن نهدفرامین الهی را  آدمیکه لذا این 

نام بردن از امر و نهی الهی  .برپا داشتن ذکر و یاد خداوند است ی اینها در زمره ی همه ،او دوری گزیند

 اش مطلبی دیگر است. امر و نهی نمطلبی است، و به یاد آوردن خداوند به هنگام شنید

هر گاه که این انواع را به روشنی توضیح داده، و بیان داشته  ٢در کتابش الوابل الصّیب /قیمابن 

 ترین ذکر است. ذکر او برترین و واالترین و بزرگکه اینها برای ذکرکننده یکجا گرد آید آنگاه است  ی همه

ق گرداند و همگی ما را بر ذکر و که طلبیم  میاز خداوند کریم 
ّ

چنین چیزی را برای ما و شما محق

 دعاست. ی پذیرندهشنونده و نزدیک واو که شکر و اجرای نیکوی عبادتش یاری دهد 

 ) بیان داشته است.۲۳این اثر و مورد قبلی را ابن رجب در شرح حدیث ابو درداء در طلب علم (ص:  -١

 .)۱۷۸-۱۸۱(ص:  -٢

 

                                                       



 
 
 

 و صفات خداوند ها نام دانستناهمیت  -۲۱

 شده ذکر اللهدر قرآن و سنت رسول که و صفاتش  ها نام پیشتر درباره فضیلت یاد خداوند با ذکرِ 

 ها و فواید فراوان آن شکی نیست. بهرهجایگاه، و  در فضیلت چنین کاری، و بزرگِی  .سخن گفتیم

در دنیا و آخرت  یخیر مستمرفواید فراوان و نتایج ارزشمند و پاداش دائم و چه پرداختن به این کار 

 ترین آنها عبارتند از: مهم اسباب بسیاری دارد کهاین فضیلت  ؛دکن مینصیب آدمی 

جایگاه و بلندترین  واالتریناسماء و صفات، برترین علوم بوده، و از  تردید علم توحیِد  بی -۱

رین ت و خداوند بزرگ[معلوم آن است  شرِف به  شرِف یک علممنزلت برخوردار است، و 

تر از علم به خدا و علم به اسماء و صفات  تر و شایسته با عظمت هیچ چیز .]معلومات است

اشتغال به فهم و شناخت این  خاطر، به همین نیستدر کتاب و سنت بیان گردیده که الهی 

 .ترین مطالب و واالترین اهداف است علوم و پژوهش در آن در واقع مشغول شدن به گرامی

داوند و علم به او، آدمی را به محبت و بزرگداشت و تکریم و خشیت و ترس و شک شناخت خ بی -۲

د، و نیاز آدمی به این موضوع و کسب آن از خوان میفرابرای او و اخالص در عمل  وندامید به خدا

ها بیش از هر چیز  روح«د: گوی می /ابن قیم .ترین و برترین و ارزشمندترین نیازهاست بزرگ

شاد نیازمندند همچنین به محبت او، و یاد او، و  انصانع و خالق و آفریدگارشدیگری به شناخت 

رب جستجویبه ] [همچنین او، و] شدن به [سبب یاد
ُ
. سخت نیازمندند او اسباب نزدیکی وی و ق

و صفات خداوند، و هر چه آدمی  ها نامشناخت  رای رسیدن به این مهم نیست مگرراهی ب اما

گاهتر باش نسبت بدان عالم  .گردد میتر  و بدو نزدیک شود بیشتر خواهان او میتر شده و  د، به خدا آ

گاه نا خداوند، نسبت به تر باشد به آن جاهلچه و هر  بیزاری جسته و از او  ویتر بوده و بیشتر از  آ

بنده آن را برای که د شو میهمان منزلتی را قائل  د، و خداوند برای بنده در نزد خودشو میرتر دو

و  ها نامبرای شناخت خدا و علم به او، راهی جز شناخت  .١»قائل شده است نزد خودوی در 

 صفات الهی و آگاهی پیدا کردن در این زمینه و فهم معانی و مفاهیم آن وجود ندارد.

در که ها و زمین و هر آنچه را  خداوند مخلوقات را آفرید و آنان را از عدم پدید آورد و آسمان -۳

 اید: فرم میکه چنان کنند؛و عبادت  بشناسندتا او را  به تسخیر آنان درآوردآنهاست 

 ).۲۰۲مفتاح دارالسعادة (ص:  -١
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﴿ ُ ِي ٱ�َّ �ِض َخَلَق َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت َوِمَن  ٱ�َّ
َ
ُل  ٱۡ� ۖ يَتََ�َّ ۡمرُ ِمۡثلَُهنَّ

َ
نَّ  ٱۡ�

َ
َ بَۡيَنُهنَّ ِ�َۡعَلُمٓواْ أ ٰ  ٱ�َّ َ�َ

نَّ 
َ
ءٖ قَِديٞر َوأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ َ ٍء ِعۡلَمۢ�  ٱ�َّ َحاَط بُِ�ّلِ َ�ۡ
َ
 .]۱۲الطالق: [  ﴾١٢قَۡد أ

. ]مانند آنها را [آفریده است] هفت آسمان را آفریده و از زمین [نیزکه خداوند کسی است «
خداوند بر هر کاری که د تا بدانید یآ میفرود ] ها و زمین آسمان[بین آنها ] فرماِن [خداوند
  .»در دانش بر همه چیز احاطه دارد خداوندکه تواناست. و آن 

 اید: فرم میو یا 

نَّ َخلَۡقُت  َوَما﴿ �َس وَ  ٱۡ�ِ ٓ  ٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ٱۡ�ِ ن ُ�ۡطعُِموِن  َما
َ
رِ�ُد أ

ُ
رِ�ُد ِمۡنُهم ّمِن ّرِۡزٖق َوَمآ أ

ُ
أ

َ إِنَّ   ٥٧ زَّاُق ُهَو  ٱ�َّ  .]۵۸-۵۶الذاریات: [  ﴾٥٨ ٱلَۡمتِ�ُ  ٱۡلُقوَّةِ ُذو  ٱلرَّ
 ای از آنان هیچ روزی )۵۶( ام مرا بندگی کنند نیافریدهکه و جّن و انس را جز برای آن «
دهنده است  روزیکه خداوند است  )۵۷( به من خوراک بدهندکه خواهم  میخواهم و ن مین

  .»توانمنِد استوار] [همان
 برای همین،اند،  پدید آمده محقق ساختن آناند و برای  آن خلق شده برایآدمیان که این غایتی است 

، و آدمی به خاطر آن خلق شدهکه به چیزی است  پرداختنو صفات خداوند  ها نامبه شناخت  پرداختن

لطف و احسان که  ای برای بنده برای آن آفریده شده است.که توجهی بدان چیزی است  رها کردن آن بی

نسبت به پرورگارش که ه است شایسته نیست هایش بر او پیوست و نعمت ،خداوند بر او فراخ و گسترده

 جاهل بوده و از شناخت او روی برگرداند.

ایمان به خداوند است،  اساِس آن،برترین و که بلو ایمان،  ی ان شش گانهشک یکی از ارک بی -۴

به خدا ایمان ( اللهبگوید: آمنت ب بدون شناخت پروردگارش آدمیکه نیست این و ایمان تنها 

تالش بدو ایمان دارد بشناسد و که پروردگارش را که حقیقت ایمان آن است که ، بل)آوردم

 او ایمان دست یابد.یقین  ی به کار گیرد تا به درجه وی و صفات ها نامرا در راه شناخت  خود

گاهی ی شناخت پروردگار است به اندازهبه  و صفات الهی فزونی  ها ناماش نسبت به  هر چه آ

گاهی این و هر چه  شود، بر ایمانش افزوده میو  بیشتر شدهپروردگارش  اش نسبت به یابد آ

 متعال خداوند سبب،به همین  شود. تر باشد، ایمانش نیز ناقص می شناخت ناقص

 اید: فرم می

َ إِ�ََّما َ�َۡ� ﴿ ْۗ ِمۡن ِعَبادِهِ  ٱ�َّ ُؤا  .]۲۸فاطر: [  ﴾ٱۡلُعلََ�ٰٓ
  .»بیم دارنداز خداوند، بندگاِن عالمش که جز این نیست «

 



 ١٢٥  ها و صفات خداوند اهمیت دانستن نام -۲۱

ترس  سزاوارِ که آن چنان  -نسبت به او شناخت دارندکه آنان - علماء :یعنی«د: گوی می /ابن کثیر

گاهی نسبت به خداونِد  میاز خداوند است از او  واالمقام و بسیار توانا و  ترسند؛ زیرا هر چه میزان آ

 ، وای نیکو فزونی یابده های نهان و آشکار و موصوف به صفات کمال و نام دانستنی ی دانای همه

شَیت وی نیز [در قلب انسان باشد،تر  به او کامل معرفت و علِم 
َ

 .١»دشو می بیشترو  بزرگتر] خ

گاهکه هر «د: گوی میمختصر گرد آورده و  یکی از گذشتگان این مفهوم را در عبارتی  تر به خدا آ

و صفات بیان شده در کتاب و  ها نامتردید شناخت خدا و شناخت  بی .٢»است تر از او ترسان، باشد

در  وندبه خدا نزدیکیطاعت و جستن وسیله برای عبادت و ] جمله[ از نتایج گوناگون و بسیاری ،سنت

، و ایمان دهد میافزایش و امید را در او  کند میرا در او تقویت  ترس و مراقبت ی جنبهآدمی پدید آورده و 

 بخشد. میو یقین و اطمینان آدمی به پروردگارش را فزونی 

گاهی نسبت به خداوند  بی -۵ کسی ] تون گفت حتی [می ،چیزهاست ی همه اساِس گمان علم و آ

کارها و احکام ] که نسبت به او شناخت حقیقی دارد از صفات و کارهای خداوند به [درستی

، دهد مینکاری را جز به مقتضای اسماء و صفاتش انجام  زیرا خداوندکند،  وی استدالل می

هیچ حکم و قانونی  سبببه همین  است.کارهایش بر اساس عدل و احسان و حکمت  بنابراین

از  بر این اساس، اوست. به اقتضای حمد و حکمت و لطف و عدلکه را وضع ننموده مگر آن 

عدل و  ی ش همگی بر پایها اند و اوامر و نواهی هر آنچه خبر داده همگی حق و صدق

خداوند را به بندگانش که آدمی در کتاب خدا و آنچه که به همین خاطر هنگامی  .اند حکمت

بر زبان فرستادگانش جاری که  وندخدا کارهایو صفات و  ها نامعبارتند از که شناساند،  می

و همچنین در آنچه خداوند خود را از آن منزه دانسته و شایسته و سزاوار مقام او شده، بیندیشد 

با دوستان و  اوو برخوردهای  روزهای خداوندبنده در که نیست تأمل کند، و هنگامی 

که مطالبی  ،برای بندگانش بیان نموده به خوبی بیندیشد] [سرگذشت آنان راکه دشمنانش 

] ی آن [بر این حقیقت ها را گواه گرفتهتا به واسطه بازگو نموده و آنبندگانش  خداوند آن را برای

عبادت فقط مختص اوست و که خداوندی  او معبود حقیقی آنان است؛که  استدالل نمایند

او بر هر چیزی تواناست، و از هر نهان و آشکاری مطلع است و او که بدان استدالل کنند 

او قدرتمند که شت و مهربان است، و این و در عین حال با گذ] دهنده[سخت کیفر 

، و بخشایش و دانشش همه دهد میناپذیر و کاردان است و هر آنچه را بخواهد انجام  شکست

 ).۶/۵۳۰تفسیر ابن کثیر ( -١

 ) آمده است.۱۴۱این سخن ابوعبدالله انطاکی است آن چنان که در رساله قشیریه (ص:  -٢
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کارهایش میان حکمت و رحمت و عدل و مصلحت در  ی همهکه چیز را فرا گرفته است و این 

آدمی در که می هنگا .خارج از این چهارچوب نیست هیچ یک از کارهایشجریان است، و 

شک چنین چیزی سبب افزایش یقین و ایمان و توکل کامل  اینها بیندیشد و تأمل کند بی ی همه

 گردد. میاو به خداوند سبحان 

و صفات خداوند و شدت نیاز  ها نام شناخِت بیانگر فضیلت و برتری که  ١اند بزرگ عاملاینها پنج 

وردگار و آفریننده تر از نیاز بندگان به شناخت پر گبزر نیازی توان گفت هیچ می کهآدمیان بدان است، بل

 ی به اندازهتوانند  نمیکه خدایی  ؛شان نیست رزق و روزی ی امور و تقدیرکننده ی و مالک و تدبیرکننده

شان ] روح و جان[نیاز باشند، و راستی و درستی و پاکیزگی  یک چشم بر هم نهادن و حتی کمتر از او بی

ی بنده از صالح و  بهرهبه همین خاطر  .گردد میعبادت و ایمان به خدای یگانه متحقق فقط با شناخت و 

گاهی اش به مدح و ثنا، نیکی و شایستگی نسبت به پروردگارش [و عمل  او به میزان شناخت و آ

 و صفات واالی پروردگار نیک های نامو این نیز منوط به تدبر در  ،بستگی دارد] نمودنش بر این اساس

همچنین بسته به فهم صحیح و درست این  ؛نقل شده  اللهرسول در قرآن و سنت صحیح که  است

آن را از مراد و معنایش تحریف نماید، یا یا  را انکار کند چیزی از آنها آنکهبدون  ،و صفات است ها نام

خداوند ، زیرا خداوند پاک و منزه و مقدس از اینهاست، به صفتی از صفات آفریدگان شبیه سازد

 فرماید: چنان است که می عزوجل

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ ِميعُ َ�ۡ  .]۱۱الشوری: [  ﴾١١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
  .»چیزی مانند او نیست و او شنوای بیناست«

 های عظیم های نیکو و صفات واال و نعمت نام که دارایها از آن اوست  سپاس و ستایش ی همه

که او همانی است  ؛توانیم مدح و ثنای او را برشماریم مینمدح و ثنای نیکو از آن اوست، و ما  .است

 .گفته استخود بر خود ثنا 

 ).۱۵ی آن (ص:  )، و خالصه۱/۱۰بنگر به: تفسیر ابن سعدی ( -١
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در که و صفات او،  ها نام کردنیاد  ی بیان اهمیت ذکر خداوند به وسیله ی همچنان سخن درباره

در مطالب قبلی برخی نکات زیبا را در این باره بیان  .دهیم میرا ادامه  آمده اللهکتاب و سنت رسول 

های نیکوی خداوند و صفات واالی او، بندگی خداوند به  همچنین از دیگر فوائد شناخت نام .کردیم

مانند فروتنی و تسلیم و خشوع و انابه و ترس و بیم و محبت و  ،این اسماء و صفات است اقتضای آثارِ 

و تعالی شک هر صفتی از صفات پروردگار تبارک  بیکه توکل و دیگر انواع عبادات ظاهری و باطنی. بل

از مستلزمات و موجبات علم به آن اسم و صفت، و تحقق بخشیدن که گیرد  میعبودیتی ویژه بدان تعلق 

گاهی است، و این اصلی ثابت درباره همه بر قلب و اعضای که های است  انواع بندگی ی به آن علم و آ

 .١آدمی واجب است

رسان و  فقط خداوند زیانکه ست چون آدمی این را دانکه است  چنینتوضیح بیشتر این مطلب 

این علم و ی  نتیجه ،کننده و میراننده است رسان و زنده رسان و بخشنده و بازدارنده و آفریننده و روزی نفع

گاهی این  رون شروط و ثمرات توکل را بروز یآدمی در درون به خداوند توکل نموده و در بکه د شو میآ

 اید: فرم می. خداوند دهد می

﴿ ۡ ِي ٱۡلَ�ِّ َ�َ  َوتََو�َّ  .]۵۸الفرقان: [  ﴾َ� َ�ُموُت  ٱ�َّ
  .»میرد، توّکل کن مینکه  ای و بر زنده«

 اید: فرم میو یا 

﴿ َ�َ ۡ  .]۲۱۷الشعراء: [  ﴾٢١٧ ٱلرَِّحيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ َوتََو�َّ
  .»پیروزمنِد مهربان توّکل کن] و بر [خداوند«

 اید: فرم میو یا 

ِۡذهُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو فَ  ٱلَۡمۡغرِِب وَ  ٱلَۡمۡ�ِقِ  رَّبُّ ﴿  .]۹المزمل: [  ﴾٩َو�ِيٗ�  ٱ�َّ
 .»گیر] جز او نیست. پس او را کارساِز [خود] هیچ معبوِد [راستینیکه پروردگاِر مشرق و مغرب، «

 ).۴۲۴، ۴۲۵قیم (ص:  در این باره بنگر به: مفتاح دارالسعاده اثر ابن -١
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 اید: فرم میو یا 

﴿ َ�َ ۡ ِۚ َوتََو�َّ ِ  ٱ�َّ ِ َوَ�َ�ٰ ب  .]۸۱النساء: [  ﴾٨١َو�ِيً�  ٱ�َّ
 .»کارساز بس است] و بر خدا توکل کن. و خداوند [به عنوان«

گاهی است  ،خداوندکه و چون آدمی دانست  ها و زمین  نیز در آسمان ای اندک ذرهکه شنوا و بینا و آ

ها نهفته  دلکه داند، و خیانت چشمان و آنچه را  میتر را  نهان و نهانکه بر او پوشیده نیست، و اوست 

خداوند در دانش بر همه چیز احاطه دارد، و هر چیزی را دانه دانه که  دانستداند، و  می دارند می

 
ً
گاه است و قبوالند که ب؛ هر که این را به نفس خود داند میسرشماری کرده است و دقیقا خداوند به او آ

را از هر آنچه خدا زبان و اعضاء و تمایالت قلب که د شو میاش آن  د بر او احاطه دارد نتیجهبین میاو را 

و از آن خشنود  داردخداوند دوست که  دهد مید و آنها را در مسیری قرار کن میپسندد حفظ  مین

 گردد. می

 اید: فرم میخداوند 

نَّ ﴿
َ
لَۡم َ�ۡعلَم بِأ

َ
� َ  .]۱۴العلق: [  ﴾١٤يََرٰى  ٱ�َّ

  .»د؟بین میخدا که آیا ندانست «
 اید:فرم میو یا 

 .]۱۴الفجر: [  ﴾١٤ ٱلِۡمۡرَصادِ إِنَّ َر�ََّك َ�ِ ﴿
  .»به راستی پروردگارت در کمینگاه است«

 اید: فرم میو یا 

ْ وَ ﴿ ۚ  ٱ�َُّقوا َ َ إِنَّ  ٱ�َّ  .]۱الحجرات: [  ﴾١َسِميٌع َعلِيٞم  ٱ�َّ
  .»گمان خداوند شنوای داناست و از خداوند پروا بدارید. بی«

 اید: فرم میو یا 

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ نُفِسُ�ۡم فَ  ٱ�َّ

َ
ۚ َ�ۡعلَُم َما ِ�ٓ أ  .]۲۳۵البقرة: [  ﴾ٱۡحَذُروهُ

  .»داند، پس از او برحذر باشید میهای شماست،  در دلکه خداوند آنچه را که و بدانید «
روی  آن ، و از دیگر آثارخواهد بوداش ترس از خدا و مراقبت او  تردید این علم در نزد آدمی نتیجه بی

 است.خداوند از آن نهی نمودهکه ی است و دوری از هر چیز ویآوردن به فرمانبرداری 
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شبی مردی در بیابان درصدد فریفتن زنی برآمد آن زن دست رّد بر سینه مرد «د: گوی میابن رجب 

یعنی خدا  ١»د. زن گفت: پس خالق ستاره کجاست؟بین مینزد، مرد گفت: جز ستارگان چیزی ما را 

 نجات داد.که آن زن را از ارتکاب گناه و سقوط در آن مهل شناخت،د؟ این بین مینست؟ آیا او ما را کجا

نیاز و بخشنده، نیکوکار و مهربان، و دارای احسان گسترده است و  خداوند، بیکه هر گاه آدمی بداند 

نموده و نسبت به آنان مهربان است، خیرخواه آنان بوده،  ینان نیکه آنیاز از بندگانش است ب بیکه با این 

از سوی بنده یا سودی  به دست آوردند و این کار را نه به این خاطر کن میو ضرر و زیان را از آنان دور 

که ، و این دهد انجام میخود دارد که به خاطر رحمت و احسانی که بل دور کردن زیانی از سوی آنان،

، و یا به کمک اش افزون شود کمیبا وجود آنها از تنهایی درآمده و که ش را نیافریده های خداوند آفریده

و یا به او منفعتی برسانند و یا از او دفاع  ندآنها عزت و قدرتی به چنگ آورد، و یا به او رزق و روزی رسان

 اید: فرم میخداوند که چنانکنند، 

نَّ َخلَۡقُت  َوَما﴿ �َس وَ  ٱۡ�ِ ٓ  ٥٦ۡعُبُدوِن إِ�َّ ِ�َ  ٱۡ�ِ ن ُ�ۡطعُِموِن  َما
َ
رِ�ُد أ

ُ
رِ�ُد ِمۡنُهم ّمِن ّرِۡزٖق َوَمآ أ

ُ
أ

َ إِنَّ   ٥٧ زَّاُق ُهَو  ٱ�َّ  .]۵۸-۵۶الذاریات: [  ﴾٥٨ ٱلَۡمتِ�ُ  ٱۡلُقوَّةِ ُذو  ٱلرَّ
 ای از آنان هیچ روزی )۵۶(ام  مرا بندگی کنند نیافریدهکه و جّن و انس را جز برای آن «
دهنده است  روزیکه خداوند است  )۵۷( به من خوراک بدهندکه خواهم  میخواهم و ن مین

 .»توانمنِد استوار] [همان
 اید: فرم میو یا 

ِ  ٱۡ�َۡمدُ  َوقُلِ ﴿ ِيِ�َّ ُ  ٱ�َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ ُ  ٱلُۡمۡلِك َ�ِ�ٞك ِ�  ۥلَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ ٞ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ َوِ�ّ
ۖ ّمَِن  ّلِ ُۡه تَۡ�بَِ�ۢ�  ٱ�ُّ  .]۱۱۱اإلسراء: [  ﴾١١١َوَ�ّ�ِ

فرزندی برنگرفته و در فرمان روایی او را هیچ شریکی که و بگو: ستایش خداوندی راست «
 .»سزاوار است او را به بزرگی یاد کنکه و چنان  ،و از ناتوانی کارسازی ندارد ،نیست

ای بندگان من! شما توان زیان رسانیدن به «اید: فرم میرسولش از او نقل کرده که خداوند در سخنی 

  .٢»سودی رسانیدمرا ندارید تا زیانم رسانید و توان سود رساندن به مرا ندارید تا به من 

نیروی امید به خدا و طمع نسبت به آنچه در نزد او است در  ،در نتیجه هر گاه بنده این را دریابد

 وندخدا نزدنیازهایش را به او سپرده، و میزان نیاز و احتیاجش را  ی همه نشیند همچنین میآدمی به بار 

 : دارد اظهار می

 ).۴۹شرح کلمة اإلخالص (ص:  -١

 ).۲۵۷۷اش آن را روایت کرده است (شماره:  الله عنه که امام مسلم در صحیح  بخشی از حدیث ابوذر رضی -٢
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َها ﴿ ُّ�
َ
� نُتُم  ٱ�َّاُس ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ إَِ�  ٱۡلُفَقَرآءُ أ ُ وَ  ٱ�َّ  .]۱۵فاطر: [  ﴾١٥ ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

  .»است نیاز ستوده بیکه ای مردم، شما به خداوند نیازمندید و خداوند است «
 نشاند. میانواع بندگی ظاهری و باطنی را به میزان شناخت آدمی و علم او به بار  ،امید

و عقوبت خداوند مطلع شود چنین چیزی ترس و بیم و حذر و اه آدمی از عدل و انتقام و خشم هر گ

  .رساند میپروردگار را برایش به ثمر  خشِم دوری از 

 اید: فرم میخداوند 

ْ وَ ﴿ َ  ٱ�َُّقوا ْ وَ  ٱ�َّ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ  .]۱۹۶البقرة: [  ﴾١٩٦ ٱۡلعَِقاِب َشِديُد  ٱ�َّ

 .»خداوند سخت کیفر استکه و از خداوند پروا بدارید و بدانید «
 اید: فرم میو یا 

ْ وَ ﴿ َ  ٱ�َُّقوا ْ وَ  ٱ�َّ وَن  ٱۡعلَُمٓوا نَُّ�ۡم إَِ�ۡهِ ُ�َۡ�ُ
َ
 .]۲۰۳البقرة: [  ﴾٢٠٣�

  .»یدشو میشما نزد او برانگیخته که بدارید و بدانید  و از خداوند پروا«
 اید: فرم میو یا 

ْ فَ  ٱۡ�َّيَِ�ُٰت َزلَۡلُتم ّمِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءتُۡ�ُم  فَإِن﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ  ﴾٢٠٩َعزِ�ٌز َحِكيٌم  ٱ�َّ

 .]۲۰۹البقرة: [  

خداوند که لغزیدید، بدانید ] های روشن برایتان آمد، [از جای نشانهکه پس اگر بعد از آن «
 .»پیروزمنِد فرزانه است

او از لحاظ ذات و استیال و مقام که آدمی از جالل و عظمت خدا مطلع شود و دریابد که و هر گاه 

پذیری و محبت و دیگر  فروتنی و سلطه مطلب هایش برتری داشته و بر آنان چیره است، همین بر آفریده

 اید: فرم میخداوند  ؛نشاند میار انواع عبادات را در آدمی به ب

نَّ  َ�ٰلَِك ﴿
َ
َ بِأ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱ�َّ

َ
نَّ  ٱۡلَ�ِٰطُل ُهَو  ۦَوأ

َ
َ َوأ  ٱۡلَكبِ�ُ  ٱۡلَعِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

 .]۶۲الحج: [  ﴾٦٢
ند باطل خوان می] خداوند بر حّق است. و آنچه را به جای او [به نیایشکه این از آن است «

  .»است] بزرگ [منزلت] خداوند بلند مرتبت [وکه ] است و [از آن
 اید: فرم میو یا 

َ إِنَّ ﴿ ا َكبِٗ��  ٱ�َّ  .]۳۴النساء: [  ﴾٣٤َ�َن َعلِّيٗ
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  .»بزرگوار است ی خداوند بلند مرتبه«
 اید: فرم میو یا 

َ�َٰدةِ وَ  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمُ ﴿  .]۹الرعد: [  ﴾٩ ٱلُۡمَتَعالِ  ٱۡلَكبِ�ُ  ٱلشَّ
  .»به پنهان و پیدا داناست، بزرِگ بلندمرتبه است«

 اید: فرم میو یا 

 .]۲۵۵البقرة: [  ﴾٢٥٥ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعِ�ُّ وَُهَو ﴿
  .»بزرگ (قدر) است ی و او بلندمرتبه«

 اید: فرم میو یا 

ْ  َوَما﴿ َ قََدُروا ِ  ٱ�َّ �ُض وَ  ۦَحقَّ قَۡدرِه
َ
َ�َٰ�ُٰت وَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡوَم  ۥَ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتهُ  ٱۡ� ُٰتۢ  ٱلسَّ َمۡطوِ�َّ

ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۦۚ �َِيِمينِهِ   .]۶۷الزمر: [  ﴾٦٧َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
 ی سزاواِر بزرگِی اوست، ارج ننهادند، و روز قیامت زمین، یکجا در قبضهکه و خداوند را چنان «

او درهم نور دیده شوند. او پاک و منّزه است و از ] ها در دسِت [قدرِت  آسماناوست. و ] [قدرت
 .»آورند برتر است میآنچه شرک 
گاهی یابد این شناخت محّبتی خاص و شوقی عظیم که و هنگامی  آدمی به کمال و جمال خداوند آ

بدارد خداوند نیز مالقات خداوند را دوست که و هر کس « آورد، در وی پدید میبه لقای خداوند را 

ها را در آدمی به  چنین چیزی انواع بسیاری از عبادتکه ، و شکی نیست »دارد میمالقات او را دوست 

 اید:فرم میو به همین خاطر خداوند  ،نشاند میبار 

ِ  ۦَ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِ ﴿ َحَدۢ�  ۦٓ هِ فَلَۡيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�
َ
 ﴾١١٠أ

  .]۱۱۰الکهف: [  

انجام دهد و در  ای کار پسندیدهکه به لقاِء پروردگارش امیدوار است باید که پس کسی «
 .»پرستش پروردگارش کسی را شریک نیاورد

مقتضیات اسماء و صفات ه ها به نحوی ب تمامی انواع بندگیکه د شو میو بدین ترتیب دانسته 

و پروردگارش را بشناسد  بسیار مهم است که مسلمانی ی هر بنده برایو به همین خاطر  گردد، برمی

ها و صفات و آثار آن و  فراخور این نامو صفاتش به دست آورد، و  ها ناماز همچنین شناخت صحیحی 

خیر  آدمی فزونی یافته و نصیبش از ی با این کار بهره تکالیفی که بر دانستن آن مترتب است را بداند.

 گردد. میکامل 
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که باعث  ،خداوند و صفات ها نام کامل شناختی  از جمله«د: گوی می /امام ابوعمر طلمنکی

ها و صفات و  شناخت نام ،١فرموده شود مستحق آنچه پیامبر] ها شود دعا کننده و حافظ [این نام می

و با ، نیز نخواهد دانستها را  معانی این نامکسی که این را نداند  فواید و حقایقی است که در بر دارند.

 .٢»سودی نخواهد برد اش یاد کردن آن از معانی

ما و شما را در راستای تحقق چنین امری و قیام به انجام آن به بهترین که این امید را به خداوند داریم 

 است کافیامید است، او ما را  ی دعا و شایسته ی خداوند شنونده .شیوه و نیکوترین حالت موفق گرداند

 و بهترین وکیل است.

روایت  از ابوهریره -با الفاظی به هم-است که امام بخاری و مسلم و دیگران  منظور این سخن رسول الله -١

». شود هر کس آن را درشمار آورد (حفظ کند) وارد بهشت می -یکی کمتر از صد تا-الله نود و نه نام دارد «اند:  کرده

 (ویراستار)

 ).۱۱/۲۲۶فتح الباری اثر ابن حجر ( -٢

 

                                                       



 
 
 

 و صفات خداوند و روش اهل سنت در این باره ها نامعلم به  -۲۳

پروردگار بخشنده،  و عظیم آن، علم به کماِل  واالهای واالی دین و مقامات  گمان از جمله جایگاه بی

گاهی از متقضیات صفات عظیم و نام و  هانام ؛اند در قرآن و سنت بیان گشتهکه های نیکوی اوست  و آ

ها تمجید و  او را بدان اش محمد مصطفی  خداوند خود را بدانها ستوده و بنده و فرستادهکه صفاتی 

 ای اصلی از اصول دین و رکنی از ارکان توحید و پایه ،این علم و ایمان ت:توان گف میکه ثنا گفته است بل

 های اعتقاد است.  از پایه

به همین خاطر خداوند در آیات بسیاری از قرآن بندگانش را فراخوانده و آنان را تشویق و ترغیب 

 ؛رندوبه دست آاسماء و صفات پروردگار را فراگیرند و نسبت بدان شناختی صحیح و سالم که نموده 

ها را  ها و صفات بندگان، این نام بدون آنکه با تحریف و تعطیل یا وصف چگونگی یا مثال زدن آن با نام

 .از معنا و منظور آن منحرف سازند

 اید: فرم میخداوند 

﴿ ِ ۡسَمآءُ  َوِ�َّ
َ
ْ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ� ۖ َوَذُروا ِينَ بَِها �ِهِ  ٱ�َّ ۡسَ�ٰٓ

َ
َسُيۡجَزۡوَن َما َ�نُواْ  ۦۚ يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ أ

 .]۱۸۰األعراف: [  ﴾١٨٠َ�ۡعَملُوَن 
در که بخوانید و آنان را ] او را به [دعا] ها های نیک دارد. پس به آن [نام و خداوند نام«

  .»کردند، خواهند دید میآنچه را ] ند، رها کنید، [سزایکن میروی  هایش کج نام
 اید:فرم می و یا

ْ  قُلِ ﴿ َ  ٱۡدُعوا وِ  ٱ�َّ
َ
ْ أ ا تَۡدُعواْ فَلَُه  ٱلرَّۡحَ�َٰنۖ  ٱۡدُعوا يّٗا مَّ

َ
ۡسَمآءُ �

َ
�  ٱۡ�  .]۱۱۰اإلسراء: [  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ

که ] بخوانید [نیک استکه را بخوانید. هر کدام را » رحمن«بگو: خداوند را بخوانید یا «
  .»های نیکو دارد خداوند نام

 اید: فرم میو یا 

ُ  ُهوَ ﴿ ِي ٱ�َّ َ�َٰدةِ� وَ  ٱۡلَغۡيبِ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِم  ٱ�َّ ُ  ُهوَ  ٢٢ ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ُهَو  ٱلشَّ ِي ٱ�َّ  ٱ�َّ
وُس  ٱلَۡملُِك َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  َ�ٰمُ  ٱۡلُقدُّ ۚ  ٱۡ�َبَّارُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ  ٱلسَّ ُ ِ ُسۡبَ�َٰن  ٱلُۡمَتَكّ�ِ  ٱ�َّ
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ا �ُۡ�ُِ�وَن  ُ  ُهوَ  ٢٣َ�مَّ ۖ  ٱۡ�َارِئُ  ٱۡلَ�ٰلِقُ  ٱ�َّ ۡسَمآءُ َ�ُ  ٱلُۡمَصّوُِر
َ
�  ٱۡ� َما ِ�  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
 .]۲۴-۲۲الحشر: [  ﴾٢٤ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ وَُهَو  ٱۡ�

نهان و آشکار. اوست  ی جز او نیست. داننده] معبوِد [راستینیکه اوست آن خدایی «
جز او نیست. پادشاِه پاِک ] معبوِد [راستینیکه اوست خدایی ) ۲۲( مهربان ی بخشاینده

نگهباِن پیروزمنِد جّبار متکّبر. خداوند از آنچه شرک  ی دهنده ایمنی] سالِم [از هر عیب
های نیک دارد. آنچه  ریدگاِر نو آفرین نقشبند. او ناماوست خداونِد آف )۲۳( آورند پاک است می

  .»د. و اوست پیروزمنِد فرزانهکن میها و زمین است او را به پاکی یاد  در آسمان
 اید: فرم میو یا 

﴿ ُ ِي ٱ�َّ �ِض َخَلَق َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت َوِمَن  ٱ�َّ
َ
ُل  ٱۡ� ۖ يَتََ�َّ ۡمرُ ِمۡثلَُهنَّ

َ
نَّ  ٱۡ�

َ
َ بَۡيَنُهنَّ ِ�َۡعَلُمٓواْ أ ٰ  ٱ�َّ َ�َ

نَّ 
َ
ءٖ قَِديٞر َوأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ َ ٍء ِعۡلَمۢ�  ٱ�َّ َحاَط بُِ�ّلِ َ�ۡ
َ
 .]۱۲الطالق: [  ﴾١٢قَۡد أ

. ]مانند آنها را [آفریده است] هفت آسمان را آفریده و از زمین [نیزکه خداوند کسی است «
خداوند بر هر کاری که د تا بدانید یآ میها و زمین) فرود  بین آنها (آسمان] فرماِن [خداوند
  .»خداوند در دانش بر همه چیز احاطه داردکه تواناست. و آن 

 اید: فرم میو یا 

ْ فَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ  .]۲۰۹البقرة: [  ﴾٢٠٩َعزِ�ٌز َحِكيٌم  ٱ�َّ

 .»خداوند پیروزمنِد فرزانه استکه بدانید «
 اید: فرم میو یا  

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ ٍء َعلِيٞم  ٱ�َّ  .]۲۳۱البقرة: [  ﴾٢٣١بُِ�ّلِ َ�ۡ

  .»خدا به همه چیز داناستکه و بدانید «
 اید: فرم میو یا 

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ  .]۲۳۳البقرة: [  ﴾٢٣٣بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  ٱ�َّ

  .»ید بیناستکن میخدا به آنچه که و بدانید «
 اید: فرم میو یا 

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ  .]۲۳۵البقرة: [  ﴾٢٣٥َ�ُفوٌر َحلِيٞم  ٱ�َّ

  .»بردبار است ی خداوند آمرزندهکه و بدانید «
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 اید: فرم میو یا 

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ  .]۲۴۴البقرة: [  ﴾٢٤٤َسِميٌع َعلِيٞم  ٱ�َّ

  .»خداوند شنوای داناستکه و بدانید «
 اید:فرم میو یا 

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ  .]۲۶۷البقرة: [  ﴾٢٦٧َ�ِيٌد  َغِ�ٌّ  ٱ�َّ

  .»نیاز ستوده است خداوند بیکه و بدانید «
 اید:فرم میو یا 

﴿ ْ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ نَّ  ٱۡلعَِقاِب َشِديُد  ٱ�َّ

َ
َ َوأ  .]۹۸المائدة: [  ﴾٩٨َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ٱ�َّ

  .»مهربان است ی خداوند آمرزندهخداوند سخت کیفر است و که بدانید «
 اید: فرم میو یا 

ْ فَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ  .]۴۰األنفال: [  ﴾٤٠ ٱ�َِّص�ُ َونِۡعَم  ٱلَۡمۡوَ�ٰ َمۡولَٮُٰ�ۡمۚ نِۡعَم  ٱ�َّ

  .»خداوند موالی شماست، چه نیکو موالیی و چه نیک یاوری استکه بدانید «
 اید: فرم میو یا 

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ  .]۱۹۴البقرة: [  ﴾١٩٤ ٱلُۡمتَّقِ�َ َمَع  ٱ�َّ

  .»خدا با پرهیزگاران استکه بدانید «
 اید: فرم میو یا 

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ نُفِسُ�ۡم فَ  ٱ�َّ

َ
ۚ َ�ۡعلَُم َما ِ�ٓ أ  .]۲۳۵البقرة: [  ﴾ٱۡحَذُروهُ

  .»بر حذر باشید داند، پس از او میهای شماست،  در دلکه خداوند آنچه را که و بدانید «
 اید: فرم میو یا 

نَّهُ  فَٱۡعلَمۡ ﴿
َ
ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ�  .]۱۹محمد: [  ﴾ٱ�َّ

  .»جز خدا نیست] معبود [راستینیکه پس بدان «
 ی در همین مفهوم وجود دارد. و آیات بسیار

معنا و مفهوم آمده به روشنی و وضوح بیانگر بزرگی قدر و منزلت  اینشک این آیات و آنچه در  بی

گاهی به نام های نیکو و صفات واالی خداوند تبارک و تعالی مطابق آنچه در نصوص، و در پرتو  علم و آ
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 زیراارچوب قرآن و سنت صحیح نبوی تجاوز کرد است. در این باره نباید از چآنچه در ادله نقل گردیده، 

اند و جز از طریق آنچه در کتاب و سنت بیان شده راهی برای علم و  فات پروردگار توقیفیو ص ها نام

گاهی و شناخت آنها وجود ندارد،  خودش  آنچهخداوند تنها بر اساس «اید: فرم میامام احمد که چنانآ

ارچوب قرآن و سنت تجاوز ، و در این باره از چدشو می اند، وصف توصیف کرده  پیامبرشو 

 .١»دشو مین

که  آید به شمار می عقیدهو صفات خداوند جزو  ها نامآن بخش از  تنها«د: گوی می /ابن عبدالبر

به اثبات رسیده یا امت اسالمی بر آن  در کتاب خداوند بدان تصریح شده یا بیان آن از سوی رسول

شود و  ها یا بخشی از آن وارد شده پذیرفته می ی این نام آحادی که درباره اخبار، و اند اجماع نموده

 .٢»شود ی آن مناظره نمی درباره

، و از اصول ایمان راسخ اش  توصیفات خودش و توصیفات فرستاده ی توصیف خداوند بر پایه

چیزی از صفات ه کگردد. لذا کسی  مینایمان جز با آن بر پا که  آید به شمار میهای عظیم آن  پایه

یا آن  ایدصفات خدا را تعطیل نم که مؤمن نیست، و همچنین کسی کندخداوند سبحان را نفی و انکار 

] ند پاک [و منزهکن میوصف ] خداوند از آنچه [او را ت.ها تشبیه کند مؤمن نیس را به صفات دیگر آفریده

 است.بسیار واالتر ند، بسیار به دور و گوی میاست، و از آنچه آنان 

هر کس خداوند را با مخلوقاتش تشبیه «د: گوی می /نعیم بن حماد خزاعی (استاد امام بخاری)

ها توصیف نموده، خداوند خودش را بدانکه کند، کفر ورزیده است و هر کس اوصافی را انکار کند 

 .٣»نداردتشبیهی وجود هیچ کافر شده است. و در اوصاف خداوند توسط خدا و پیامبرش، 

استوار بر پا  ی مذهب اهل سنت و جماعت در این زمینه بر دو اصل بزرگ و دو پایه سبب،به همین 

 عبارتند از:که شده است 

 بدون تشبیه،] و صفات ها [ناماثبات  -۱

ند، کن مینهایش تشبیه  صفات خداوند را به صفات آفریدهآنان  .تعطیل بدوِن  منزه دانستِن  -۲

 د و صفات کمال و جالل خداوندنکن مینذات خداوند را به ذات مخلوقاتش تشبیه که  همچنان

هیچ که ایمان دارند به این که بل ،ندکن مینبیان شده را نفی   اللهدر قرآن و سنت رسول که 

 و او شنوا و بیناست. نیستچیز شبیه خداوند 

 ).۵/۲۶مجموعه فتاوای ابن تیمیه ( -١

 ).۲/۹۴۳جامع بیان العلم و فضله ( -٢

 ) نقل کرده است.۹۳۶شرح اعتقاد (شماره: این سخن را اللکائی در  -٣
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متن کتاب و سنت باشد آن هم نص و د بن پایدر این موضوع مهم که بر هر مسلمانی واجب است 

بدانچه در این دو منبع بیان شده ایمان داشته و کلمات را از که ، بلیبدون هیچ افزودن یا کاستن

د، و برای صفاتش کیفیتی قائل شو مینو آیاتش دچار إلحاد  ها نام، و در دهد مینجایگاهشان تغییر 

د، زیرا خداوند همانند و شبیه و شریکی کن مینهایش تشبیه  د و آن را به چیزی از صفات آفریدهشو مین

گاه است، و از که د، و این خداوند است شو مینندارد، و با مخلوقاتش مقایسه  به خود و دیگران آ

خبر از این صفات که هایش  تر است، و همچنین فرستاده هایش در سخن گفتن راستگوتر و صادق آفریده

گاهی و جهل مطالبیکه اند، برخالف کسانی  اند افرادی راستگو و تصدیق شده او داده به  را از روی ناآ

 اید:فرم میمتعال دهند، به همین خاطر خداوند  مینسبت  وندخدا

ةِ َرّ�َِك َرّبِ  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ ا يَِصُفوَن  ٱۡلعِزَّ ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ وَ  ١٨١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ وََسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠َ�مَّ َّ�ِ
  .]۱۸۲-۱۸۰الصافات: [  ﴾١٨٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

و  )۱۸۰( ندکن میوصف ] پاک و منّزه است پروردگارت، پروردگاِر شکوهمند، از آنچه [کافران«
 .»و ستایش خدای راست، پروردگاِر جهانیان )۱۸۱( سالم بر رسوالن

د و کن میند پاک و منزه اعالن کن میاو را بدان توصیف  پیامبرانمخالفان که خداوند خود را از آنچه 

به  .فرستد میند از هر نقص و عیبی، سالم گوی میاو  ی ، به خاطر پاک بودن آنچه دربارهپیامبرانبر 

درود و -همین خاطر اهل سنت و جماعت پیرو محمد و ابراهیم و موسی و عیسی و دیگر انبیای الهی 

الهی برای پروردگارشان پیامبران که باشند، و صفات کمال و جاللی را  می -آنان باد ی سالم خدا بر همه

خداوند بندگانش را تکریم نموده و بدانان محبت و شفقت که ند مانند این کن میاند تصدیق  بیان داشته

دیگر صفات واال و ارجمند هم چنین بندگانش چیره و برتر، و بر عرشش مستقر است، و  بردارد، و 

به آنچه خدای سبحان در کتابش  آنان .ندکن یمرا تصدیق  بیان شده است] از زبان پیامبران[که پروردگار 

 ،اند وارد شدهکه و صفات را همان گونه  ها نامبه اثبات رسیده ایمان دارند، و  فرموده و از پیامبرش 

شباهت و همانندی این صفات با صفات باور داشتن به  یا ،کیفیت وارد شدن به بحث چگونگی وبدون 

و سنت  ،ندکن میگیرند و بدان اقرار  میبه کار  ،صفات پروردگار شودموجب تعطیل که یا تأویلی  بندگان

کننده  ها و امیال و گرایشات کشنده و گمراه و به بدعت برایشان کافی است نیک محمدی و راه و روش

 .١اند به دست آوردهدر دنیا و آخرت را آورند به همین سبب منازل و درجات عالی  مینروی 

یشان و حرکت بر راه و روش آنان و همگام شدن با آنان را روزی ما و شما خداوند پیروی نیک از ا

 و نزدیک است.] ی آن[و پاسخگو ] ی دعا[او شنونده که گرداند چرا 

 ).۳۹الدین عبدالغنی المقدسی (ص:  بنگر به: عقیده اثر الحافظ تقی -١

 

                                                       





 
 
 

 این توصیف معنایو » نیکو بودن«های خداوند به  توصیف نام -۲۴

های نیکو و  با نام ویو خواندن  اللهاز تردید در قرآن کریم تشویق و ترغیب درخصوص نام بردن  بی

ند، بیان شده کن میهایش کجروی  در نامکه راه آنان ] پیمودن[بزرگش، و همچنین هشدار شدید از 

در این راه دچار کجروی شوند مورد حساب و کتاب که داوند کسانی را خکه  هم چنین نقل شده .است

 اید: فرم میکه این مطالب در این سخن خداوند آمده  .دهد میتند و سختی قرار 

﴿ ِ ۡسَمآءُ  َوِ�َّ
َ
ْ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ� ۖ َوَذُروا ِينَ بَِها �ِهِ  ٱ�َّ ۡسَ�ٰٓ

َ
ا َ�نُواْ َسُيۡجَزۡوَن مَ  ۦۚ يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ أ

 .]۱۸۰األعراف: [  ﴾١٨٠َ�ۡعَملُوَن 
نیکوترین صفات به خدا اختصاص دارد، پس به همان صفات خدای را بخوانید و کسانی را «

به زودی به سبب کردارشان مجازات که ند، واگذارید؛ کن میدر مورد صفاتش کجروی که 
  .»خواهند شد

کید  و آن چنان  اهمیت دادههای نیکوی خداوند  به نامکه د کن میاز این رو این آیه بر هر مسلمانی تأ

اند  در مورد صفاتش دچار کجروی شدهکه از راه آنان که درک و دریافت صحیحی از آن به چنگ آورد 

به زودی به سبب کردارشان مجازات «ترساند:  میاین آیه آنان را این گونه که  کسانیراه  ؛دور گردد

 ترساند که:  میدیگری این چنین آنان را  ی و در آیه .»خواهند شد

ِينَ  إِنَّ ﴿ َ�َمن يُۡلَ�ٰ ِ�  ٱ�َّ
َ
ِ�ٓ َءاِمٗنا  ٱ�َّارِ يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ َءاَ�ٰتَِنا َ� َ�َۡفۡوَن َعلَۡيَناۗٓ أ

ۡ
ن يَأ م مَّ

َ
َخۡ�ٌ أ

ْ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ� يَۡوَم   .]۴۰فصلت: [  ﴾٤٠بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِصٌ�  ۥَما ِشۡئُتۡم إِنَّهُ  ٱۡ�َملُوا
به که ند، بر ما پوشیده نخواهند بود؛ آیا آن کس کن میدر مورد آیات ما کجروی که کسانی «

است؟ هر ] در روز رستاخیز ایمن [از عذابکه انداخته شود، بهتر است یا کسی ] آتش [دوزخ
  .»ید بیناستکن میخدا به آنچه که خواهید عمل کنید  میچه 

 .١خدا، إلحاد در آیات اوست های نامو إلحاد در 

مراد از الحاد در اسماء خدا این است که الفاظ و مفاهیم آن را تحریف کنند، یا این که خدا را به او صافی توصیف  -١

ات خدا را برای مخلوقات خدا به کار برند. برگرفته از تفسیر نور ی ذات او نیست و یا این که صف نمایند که شایسته

 سوره اعراف. م. ۱۸۰دل ذیل آیه  تألیف دکتر مصطفی خرم

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٤٠

» نیکوترین و زیباترین«های خداوند  نام ی همهکه بیانگر آن است  نخست، ی کریمه ی تردید آیه بی

ها، نامیده  با زیباترین و نیکوترین نام تنهاکمال و جالل و جمال و عظمتش  سببخداوند به  زیرااست 

ترین و زیباترین  با کامل تنهاد و شو میفات توصیف با زیباترین و نیکوترین ص تنهاکه همچنان  ،دشو می

ترین  های خداوند نیکوترین و کامل نام بر این اساس، ؛دشو میها و تمجیدها، ستوده  ترین ستایش و پاک

جای آنها را ها، نام دیگری  جز همین نامها نیکوتر از آنها وجود ندارد، و  و در میان نام ،ها هستند نام

در قرآن کریم  موضعد. خداوند تبارک و تعالی در چهار کن مینگیرد و مفهوم و معنای آنها را ادا  مین

 )، و۱۸۰:پیشتر بیان شد (اعراف نخست ی د، آیهکن میتوصیف » نیکوترین بودن«هایش را به  نام

 در این آیه:  همچنین

ْ  قُلِ ﴿ َ  ٱۡدُعوا وِ  ٱ�َّ
َ
ْ أ ا ٱلرَّۡحَ�َٰنۖ  ٱۡدُعوا يّٗا مَّ

َ
ۡسَمآءُ تَۡدُعواْ فَلَُه  �

َ
�  ٱۡ�  .]۱۱۰اإلسراء: [  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ

که ] بخوانید [نیک استکه را بخوانید. هر کدام را » رحمن«بگو: خداوند را بخوانید یا «
  .»های نیکو دارد خداوند نام

 اید: فرم میو یا 

﴿ ُ ۡسَمآءُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ُ  ٱ�َّ
َ
 .]۸طه: [  ﴾٨ ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�

 .»های نیکو داردجز او نیست. او نام] هیچ معبود [راستینیکه خداوند است «
 اید: فرم میو یا 

ُ  ُهوَ ﴿ ۖ  ٱۡ�َارِئُ  ٱۡلَ�ٰلِقُ  ٱ�َّ ۡسَمآءُ َ�ُ  ٱلُۡمَصّوُِر
َ
�  ٱۡ�  .]۲۴الحشر: [  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ

صورتگر جهان است. دارای طّراح هستی و آفریدگار آن از نیستی و که او خداوندی است «
  .»های نیک و زیبا است نام

های خداوند تبارک و تعالی به این صفت شکوهمند  نام در آن، کهدر قرآن است  آیهاین چهار 

این  (نیکو). بنابراین، است، و نه جمع حسن (نیکوتر) ُحسنی در لغت جمع أحسن .اند توصیف شده

 اید: فرم میخداوند که ، همچنان ها هستند ترین نام بزرگترین و  و کاملها نیکوترین  نام

﴿ ِ �  ٱلَۡمَثُل َوِ�َّ ٰ َ�ۡ
َ
 .]۶۰النحل: [  ﴾ٱۡ�

 .»و صفت برتر از آِن خدا است«
هایش نیکوترین و  یعنی در ذات و اسماء و صفاتش واالترین کمال را داراست و به همین خاطر نام

 ها است. زیباترین نام

 



 ١٤١  و معنی این توصیف» نیکوبودن«های خداوند به  توصیف نام -۲۴

زیرا اگر آنها  ،خداوند نیکوترینند زیرا بیانگر واالترین صفت کمال برای خداوندندهای  شک نام بی

در [شدند، و  مین» نیکوترین«بودند متصف به  میمجرد اسم خاص  تنهاکردند و  مینبر صفتی داللت 

نبودند، و اگر بر » نیکوترین«بود باز هم  مینصفت کمال که کردند  میاگر بر صفتی داللت ] عین حال

نقصی در آن است یا صفتی که بود  میبود آنگاه یا صفتی  مینصفت کمال که کردند  میصفتی داللت 

گاه مدح و گاه ذم یعنی ( در نوسان بودمیان تعریف و تمجید از یک سو و رد و نکوهش از سوی دیگر که 

انگر صفات کمال و های خداوند بی نام ی همه بنابراین، .نبود» نیکوترین«در این حالت هم که  .بود) می

 آندیگر  ناِم که بیانگر معنا و مفهوم صفتی است  نامجالل برای پروردگار تبارک و تعالی هستند، و هر 

الّرحمن داللت بر صفت رحمت دارد، و العزیز بیانگر ] [نامبه عنوان مثال  .١رساند نمیمعنا و مفهوم را 

نمایاند، و الکریم به صفت کرم و  میصفت عزت خداوند است. و الخالق صفت خلق و آفرینش را 

ها در داللت بر  نام ی به این ترتیب همه ؛احسان است بخشندگی اشاره دارد، و المحسن گواه بر صفت

شان بر ذات خداوند،  ها از حیث داللت به همین خاطر این اسم .اند پروردگار تبارک و تعالی متفق

از  نام، زیرا هر گوناگون و متفاوت هستندصفات، اوصافی شان بر  داللت نظراند، و از  هایی مترادف نام

 .کند که از آن گرفته شده است داللت میی خاصی اآنها بر معن

اند، و اگر اینها  ستایشهای  همه نام ،های خداوند تبارک و تعالی نام«د: گوی می /عالمه ابن قیم

خداوند که ند، و این در حالی است معنا و مفهومی نداشتند بیانگر مدح نبودکه الفاظی بودند  اصرف

 اید:فرم میتوصیف نموده و » نیکوترین و زیباترین بودن«آنها را به  ی همه

﴿ ِ ۡسَمآءُ  َوِ�َّ
َ
ْ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ� ۖ َوَذُروا ِينَ بَِها �ِهِ  ٱ�َّ ۡسَ�ٰٓ

َ
َسُيۡجَزۡوَن َما َ�نُواْ  ۦۚ يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ أ

  .]۱۸۰األعراف: [  ﴾١٨٠َ�ۡعَملُوَن 
نیکوترین صفات به خدا اختصاص دارد، پس به همان صفات خدای را بخوانید و کسانی را «

به زودی به سبب کردارشان مجازات که ند، واگذارید؛ کن میدر مورد صفاتش کجروی که 
 .»خواهند شد

شان بر  داللتبه خاطر که بل ،ُحسنی (نیکوترین و زیباترین) نیستند ،اینها به خاطر ِصْرِف لفظ

یک قاری چنین تالوت که به همین خاطر وقتی عربی شنید  .اند اوصاف کمال این گونه توصیف شده

ارُِق ٱوَ ﴿ د که:کن می ارِقَةُ ٱوَ  لسَّ ْ ٱفَ  لسَّ ۢ بَِما َكَسَبا نََ�ٰٗ� ّمَِن  ۡ�َطُعوٓا يِۡدَ�ُهَما َجَزآَء
َ
ِۗ ٱ� ُ ٱوَ ﴿ ﴾�َّ َ�ُفورٞ  �َّ

پنداری؟ آن عرب  میکننده گفت: آیا سخن خدا را دروغ  خدا نیست، تالوت : این سخنگفت ،﴾رَِّحيمٞ 

 ).۵۵بنگر به: الحق الواضح المبین اثر ابن سعدی (ص:  -١

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٤٢

کننده دوباره محفوظاتش را تکرار کرد و چنین تالوت  گفت: خیر، اما این جزو سخن خدا نیست، تالوت

 کرد:

ارُِق ﴿ ارِقَةُ وَ  َوٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ ۢ بَِما َكَسَبا نََ�ٰٗ� ّمَِن  ٱۡ�َطُعٓوا يِۡدَ�ُهَما َجَزآَء
َ
� ِۗ ُ وَ  ٱ�َّ َعزِ�ٌز َحِكيٞم  ٱ�َّ

 .]۳۸المائدة: [  ﴾٣٨
] زیرا عزت ورزید و حکم نمود و [دستور بهنشین گفت: حال درست تالوت کردی،  آن عرب بادیه

که و به همین خاطر وقتی  کرد. مینکرد دیگر قطع  میپوشید و رحم  می، و اگر کرد] قطع [دست دزد

عذاب با اسم بردن از رحمت پایان یابد ناهماهنگی  ی رحمت با اسم بردن از عذاب یا برعکس آیه ی آیه

 .١»گردد میسخن و عدم نظم و ترتیب آن آشکار 

های نیکوی خداوند و علم به معانی و مفاهیم آنها پایه و  فهم نامکه گردد  میبدین ترتیب روشن 

 اید: فرم میکه حقق سخن خداوند است ماساسی گریزناپذیر برای 

﴿ ِ ۡسَمآءُ  َوِ�َّ
َ
ۖ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�  .]۱۸۰األعراف: [  ﴾بَِها

  .»بخوانید] او را به [دعا] ها های نیک دارد. پس به آن [نام و خداوند نام«
که د شو میزمانی عملی  تنهاخداوند در این آیه بدان دستور داده که هایش  فراخواندن خداوند با نام

بداند و از  ،دکن می یادبرد و  مید و نام خوان میبا آنها خداوند را به دعا که هایی را  دعاکننده مفاهیم نام

گاه باشد را در غیر جای خودش  نامیا عالم نباشد در دعایش اگر دعاکننده به معانی آنه بنابراین .آنها آ

برد و یا  مینام  است عذاب نامی که متضمنرحمت از  درخواسِت در پایان که مانند این  ،دهد میقرار 

در دعاهای وارد شده که هر کس  .دشو میآشکار  آنناسازگاری سخن و عدم نظم که اینجاست  عکس.

های نیکوی  به نامی از نامکه هر کدام از این دعاها  درد بین میتأمل نماید  در قرآن یا سنت پیامبر 

 ارتباط و تناسبی میان دعای مورد نظر و نام مطرح شده در آن وجود دارد پایان یافتهخداوند 
ً
مانند  ،حتما

 اید: فرم میکه این سخن خداوند 

نَت ﴿
َ
ِميعُ َر�ََّنا َ�َقبَّۡل ِمنَّاۖٓ إِنََّك أ  .]۱۲۷البقرة: [  ﴾١٢٧ َعلِيمُ ٱلۡ  ٱلسَّ

  .»تویی شنوای داناکه پروردگارا، از ما بپذیر. همانا «
 اید: فرم میو یا 

نَت َخۡ�ُ  ٱرَۡ�َۡناَ�َا وَ  ٱۡغفِرۡ َر�ََّنآ َءاَمنَّا فَ ﴿
َ
ِٰ�ِ�َ َوأ  .]۱۰۹المؤمنون: [  ﴾١٠٩ ٱل�َّ

 ).۱۰۸جالء األفهام (ص:  -١

 

                                                       



 ١٤٣  و معنی این توصیف» نیکوبودن«های خداوند به  توصیف نام -۲۴

  .»رحمت آور و تو بهترین بخشایندگانیم، پس ما را بیامرز و به ما ای پروردگارا، ایمان آورده«
 اید: فرم میو یا 

ِ  ٱۡ�َتحۡ  َر�ََّنا﴿ نَت َخۡ�ُ  ٱۡ�َقِّ بَۡيَنَنا َوَ�ۡ�َ قَۡوِمَنا ب
َ
 .]۸۹األعراف: [  ﴾٨٩ ٱۡلَ�ٰتِِح�َ َوأ

  .»پروردگارا، بین ما و قوممان به راستی داوری کن و تو بهترین داورانی«
 مانند این.و آیات دیگری 

تمجید  خواندِن  خواندِن درخواست و نیاز،شامل:  هایش نامسپس نام بردن و خواندن خداوند توسط 

خداوند «د: گوی میدر بیان این موضوع  /از سر بندگی و عبودیت است. ابن قیم خواندِن  و و مدح

از عبادت  خود ی ، و بهرهثنا گویند وو صفاتش شناخته  ها ناماو را با که د خوان می سبحان بندگانش را فرا

خداوند  .دارد میو صفاتش را مراعات کنند دوست  ها نامکه خداوند کسانی را  ها برگیرند. را از این نام

یگانه  دانا است و هر دانایی را دوست دارد، او سخاوتمند است و هر سخاوتمندی را دوست دارد، او فردِ 

بخشش بخشد و  میا دوست دارد، او عفو کرده و را دوست دارد، او زیباست و زیبایی ر (وتر) است و فرد

را دوست دارد، او با شرم و حیاء است و اهل شرم و حیاء را دوست دارد، نیکوکار است و و اهل آن 

نیکوکاران را دوست دارد، سپاسگزار است و سپاسگزاران را دوست دارد، صبور است و صابران را دوست 

 .١...»ی را دوست دارد دارد، بردبار است و اهل حلم و بردبار

 ،شخص مسلمان در این موضوع بدان توجه کند شایسته است کههمچنین از مهمترین مطالبی 

را آنان در این آیه خداوند که راه کسانی  ، یعنیالهی است های نامپرهیز شدید از کجروی و انحراف در 

 هایی ها و دسته این کجروان گروه دید.خواهند دادند  میانجام که به زودی جزای آنچه را که تهدید کرده 

آنان را از هم جدا که هایشان است  اما راه یکی هستند،وصف الحاد و انحراف در که هستند  گوناگون

 این موضوع خواهد بود. ی بحث بعدی دربارهم اللهان شاء .دکن می

 هللا رب العاملني وآخر دعوانا أن احلمد

 )۱/۴۲۰مدارج السالکین ( -١

 

                                                       





 
 
 

 الله های نامکجروی و انحراف در  ی هشدار درباره -۲۵

 اید: فرم میکه این کالم خداوند تبارک و تعالی بود  ی پیشتر سخن درباره

﴿ ِ ۡسَمآءُ  َوِ�َّ
َ
ْ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ� ۖ َوَذُروا ِينَ بَِها �ِهِ  ٱ�َّ ۡسَ�ٰٓ

َ
َسُيۡجَزۡوَن َما َ�نُواْ  ۦۚ يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ أ

 .]۱۸۰األعراف: [  ﴾١٨٠َ�ۡعَملُوَن 
در که بخوانید و آنان را ] او را به [دعا] ها های نیک دارد. پس به آن [نام و خداوند نام«

  .»کردند، خواهند دید میآنچه را ] ند، رها کنید، [سزایکن میهایش کجروی  نام
 است باقی مانده است. اللههای  نامالحاد در  ی هشدار دربارهکه معنای بخشی از این آیه توضیح 

خداوند به زودی آنان را به خاطر کارهایشان مجازات که  کند تهدید میمنحرفان را از آیه این بخش 

اما  دهد میخداوند مهلت  ، چرا کهدهد میآن به شدت مورد بازخواست قرار  سببو آنان را به  کند می

 د.کن میناهمال 

 :ترساند میهایش را با دو تهدید  منحرفان در نام ،خداوند در این آیه

ْ ﴿ اید:فرم میکه  پروردگار امر در این سخن ی : بیان صیغهنخست بیانگر که ، )رها کنید( ﴾َوَذُروا

 ارعاب و تهدید است. 

ْ َ�ۡعَملُوَن ﴿ اید:فرم میکه دوم: این  به زودی به سبب کردارشان مجازات « ﴾١٨٠َسُيۡجَزۡوَن َما َ�نُوا
لحد قبر از آن مشتق شده است، لحد  ی إلحاد در لغت یعنی انحراف و کجی، کلمه .»خواهند شد

از حق به سمت که مایل از وسط آن است، و ملحد در دین یعنی: کسی که شکافی در پهلوی قبر است 

یت  .ده استباطل منحرف ش
ّ
گیری کرده و  از حق کنارهکه ملحد کسی است «د: گوی میابن سک

 .١»نیستندجزو آن که افزاید  میچیزهایی به آن 

ها از حقیقت  خداوند به معنی کج کردن و منحرف ساختن معانی و حقایق اسم های نامالحاد در 

خداوند در این که آورد، و وقتی  میاین وصف آنها را گرد خود که آنها است. الحاد انواع متعددی دارد 

کیدی است بر میبه شدت بر حذر  هایش نامآیه از الحاد در  که شخص مسلمان  ایدارد این خود تأ

 اید: فرم میخداوند متعال که همچنان  آن شود،و انواع آن را بشناسد تا مبادا گرفتار  ها نامالحاد در 

 ).۴/۴۲۱تهذیب اللغة اثر أزهری ( -١

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٤٦

 .]۵۵األنعام: [  ﴾٥٥ ٱلُۡمۡجرِِم�َ َولِتَۡستَبَِ� َسبِيُل  ٱ�َ�ِٰت ُل ُ�َفّصِ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿
  .»یم تا راه مجرمان روشن شودکن میو آیات را بدین سان به روشنی بیان «

 و احتیاط پیشه کنند، و گفته شده:  باشندحذر یم تا از آن برکن میبرای مردم روشن آن را یعنی 

و  ال للرشِّ يهكلتَعلَّم الرشَّ قِّ  ن لتَوَ
 

قَع فيه  نْ مل يعرف الرشَّ من النَّاس يَ  فإِنَّ مَ
 

شر را نشناخته است الجرم در که برای پرهیز از آن، زیرا کسی که بل ،رش خود برایشر را بیاموز، نه 

 آن خواهد افتاد.

 :١پیشتر بیان شد انواعی داردکه  همانطورو صفات خدا  ها نامإلحاد در 

ن امشرککه مانند این  ،های خداوند نامگذاری کنند ها را بر اساس نام بتهای  نامکه این  -۱

را از منان گرفته بودند، ابن جریر در تفسیر  »منات«را از عزیز، و  »عزی«، و اللهرا از  »الت«

ْ ﴿ این سخن خداوند: ِينَ َوَذُروا �ِهِ  ٱ�َّ ۡسَ�ٰٓ
َ
ن امنظور از آن مشرک«د: گوی می ﴾ۦۚ يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ أ

کردند، سپس  میخداوند را تحریف  های نامکه این چنین بود  الله های نامالحاد آنان در  ؛است

یکی از  ؛کردند آن را کم و زیاد میو  ،گذاشتند میهایشان  تحریف شده را بر بت های نامآن 

و بت گرفتند  میاست  اللههمان که های خدا  نامیدند و این نام را از یکی از نام میها را الت  بت

همان عزیز است که های خدا  نامیدند و این نام را از یکی دیگر از نام میدیگر را عزی 

آنها (مشرکان) «گفت: که ی این آیه روایت کرده امعن ی دربارهسپس از مجاهد  ٢»گرفتند می

 .»گرفته بودند اللهعزی را از عزیز، و الت را از 

 نهادند. میدروغین خود  خدایگانها و  وند را بر بتهای خدا این إلحادی حقیقی است زیرا آنان نام

های نیکوی خداوند  نام ؛جالل و کمالش نیست ی شایستهکه توصیف خداوند به صفاتی  -۲

از آنچه قرآن و سنت نبوی بیان داشته پا در این باره هیچ کس حق ندارد ] [یعنیتوقیفی هستند، 

های  ناماز آن نیست دچار الحاد در که هر کس چیزی بدان بیفزاید  سبببه همین  ؛را فراتر بنهد

است:  چنین شتفسیر«د: گوی میپیشین  ی آیه الله در تفسیره أعمش رحم .الله شده است

 .٣»از آن نیستکه افزایند  میچیزهایی را بدان 

 ).۳/۱۶۹گر به: بدائع الفوائد اثر ابن قیم (بن -١

 ).۶/۱۳۳البیان ( جامع -٢

 ).۵/۱۶۲۳ابن أبی حاتم این سخن را در تفسیرش نقل کرده است ( -٣

 

                                                       



 ١٤٧  های الله ی کجروی و انحراف در نام هشدار درباره -۲۵

» علت فاعله بالطبع«پدر نامیدن او توسط نصرانیان و خداوند نیست،  ی شایستهکه صفاتی  جملهاز 

نامیدن وی توسط برخی از گمراهان... » مهندس هستی«نامیدن وی توسط فالسفه است. همچنین 

 است. اللههای  ها الحاد در نام ی این همه

 رضی اللهابن عباس که چنان ،اللههای  از معانی آن و منکر شدن حقیقت نام اللههای  تعطیل نام -۳

 ها نامهر کس معانی این که تردیدی در این نیست  .١نامد می» إلحاد تکذیب«عنهما این نوع را 

 اللههای  نامها را تکذیب کرده و ملحد در  این نام در واقعو منکر حقایق آنها شود  درا نپذیر

له ] ی فرقه[در همین راستا است سخن  .است
ّ

تند الفاظی مجرد هس ها نامند: این گوی میکه معط

های  آنان (معطله) نام .گیرند مینند و صفاتی را در بر کن مینداللت  خاصی بر معنا و مفهومکه 

بدون است ند: خداوند حّی گوی میبرند اما  میسمیع و بصیر و حی و رحیم را برای خدا به کار 

 ؛بدون رحمت است بدون بصر، و رحمان است بدون سمع، و بصیر است حیات، و سمیع

شکی  .آنان مبّر است ند بسیار واالتر است و از توصیِف گوی میاش  خداوند از آنچه درباره

تعطیل  از سوی دیگر، خود ایناست،  اللههای  نامبرداشت آنان الحاد در  ی این نحوهکه نیست 

 طور جزئی دچاربرخی به  ؛ندشو میهایی چند تقسیم  به گروه کنندگان صفات در این تعطیل

 اثباترا  ها نامرا تعطیل کرده و برخی از  ها نامبعضی از که ند به این معنی شو میتعطیل 

های  نامکه هیچ صفتی را که به این معنا  ،دنکن میرا تعطیل  ها نام ی دیگر همه ای دسته .ندکن می

هر کس چیزی از صفاتی را که خداوند برای  .ندکن مین اثبات است، نیانگر آنیکوی خداوند ب

های  نامانکار نماید دچار الحاد در  کردهرا بدان توصیف  او اش  یا فرستاده اثبات نموده،خود 

(هر چه انکار شدیدتر باشد الحاد  برد. به میزان این انکار از این الحاد بهره می شده، و الله

 شدیدتر است).

 اللههای  نامو در  استجالل و جمال خداوند  ی شایستهتنها که تشبیه صفات عظیم و کاملی  -۴

مشّبهه ] ی فرقه[که از آن چیزی است  رترخداوند بسیار واالتر و ب ؛آمده به صفات مخلوقات

 اید: فرم می متعال خداوند .ندگوی می

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ ِميعُ َ�ۡ  .]۱۱الشوری: [  ﴾١١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
  .»چیزی مانند او نیست و او شنوای بیناست«

 اید: فرم میو یا 

 ).۶/۱۳۴ابن جریر این سخن را در تفسیرش نقل کرده است ( -١

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٤٨

ا  ۥَهۡل َ�ۡعلَُم َ�ُ ﴿  .]۶۵مریم: [  ﴾٦٥َسِمّيٗ
  .»شناسی؟ میآیا همنامی برای او «

شبیه چیزی از  -سبحانه و تعالی- او .همتاست و بی نداردخداوند پاک و منزه همنام و نظیری 

او گوید  می /امام احمدکه چنان .هایش نیز شبیه او نیست هایش نیست و چیزی از آفریده آفریده

دست خداوند هم چون دست من است، و گوش او هم چون «د: گوی میکه کسی است  (تشبیه کننده)

مشّبهه که خداوند بسیار واالتر از آن چیزی است  .من استگوش من، و چشم او هم چون چشم 

 .١»ندگوی می

و  پذیردبسزاوار جالل و کمال خداوند است که ها و صفات خداوند را به شکلی  نامکه اما هر آن 

 اثبات کند مبّرا از تشبیه، و سالم از تعطیل است. 

گرایان گرفتار همه یا  هایی از باطل گروهکه های نیکوی خداوند است  اینها چهار نوع از الحاد در نام

ما محافظت کند و با لطف و کرمش  ای خداوند ما را از در افتادن در چنین ورطه .اند شده قسمتی از آن

کننده به سنت او  قیامکه را  پیامبرانشپیروان و وارثان  وندخدا .گمراهی و باطلی مصون داردرا از هر 

خود را بدان که اینان خداوند را جز به آنچه  .ها نجات داده است این ورطه درهستند از گرفتار شدن 

انکار  و صفات خدا را کنند مین، توصیف کردهاو را بدان توصیف  توصیف نموده و یا پیامبرش 

چه از  نازل شده ی خداوند ها از آنچه درباره آن .ندکن مینهایش تشبیه  ند و او را به صفات آفریدهکن مین

ند و مشابهت به کن می اثباتها و صفات را برای او  نامکه ند، بلشو مینلفظ و چه معنا، منحرف  نظر

که همچنان ، ٢شان عاری از تعطیل است زیهشان تهی از تشبیه، و تن اثبات .ندکن میها را از او نفی  آفریده

 اید: فرم میخداوند 

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ ِميعُ َ�ۡ  .]۱۱الشوری: [  ﴾١١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
 .»چیزی مانند او نیست و او شنوای بیناست«

که خدای را سپاسگزاریم و او را بدانچه که رسانیم در حالی  میکریمه سخن را به پایان  ی با این آیه

خجسته، و پاک و  بسیار گوییم، ستایشی ثنا میچه خود را بدان ستوده ستاییم و بدان میسزاوار آن است 

 گردد. میو خشنود  داردپروردگارمان دوست که چنان

 ).۱/۴۷۶بنگر به: نقض التأسیس اثر ابن تیمیه ( -١

 هنگامی که و کنند نمی تشبیه مخلوقات از صفتی به را صفت این دارند می بیان خدا برای را صفتی به بیان دیگر: وقتی -٢

 است. (م) سمع بدون سمیع او گویند نمی و کنند نمی تعطیل را صفاتش نامند می منزه و پاک را او

 

                                                       



 
 
 

 تاثیر عظیم آن بر بندهو  و صفات خداوند و عدم تعطیل آن ها نامتأمل در  -۲۶

نیازهاست، و  تریِن  نیاز آدمیان به شناخت پروردگار و آفریننده و فرمانروایشان بزرگکه پوشیده نیست 

های پروردگارش و صفات  هر چه آدمی به نام .هاست شان به چنین شناختی بزرگترین ضرورت ضرورت

گاهکه کمال و جالل  باید خدا را از آنها که تر باشد و همچنین نسبت به نقائص و عیوبی  سزاوار اوست آ

به ] او[ ستایشاش از تمجید خداوند و نصیبش از  مبّرا و منزه بداند شناخت بیشتری داشته باشد بهره

های  آدمی در نامکه مهم و هدف شریف این است  ی این خواستهبه دن راه رسی .همان اندازه خواهد بود

تدبر نماید و معنا و  ها این نامتک  در قرآن و سنت نقل شده بیندیشد و در مورد تککه نیکوی خداوند 

و  ،الیق و سزاوار جالل و کمال و عظمت پروردگار باشدکه مفهومی را برای هر اسم در نظر بگیرد 

هر آنچه این که پایان است و به این مطلب ایمان داشته باشد  این کمال و عظمت بیکه معتقد باشد 

و هر آنچه در توانش هست در راه  ،کند خداوند از این نقص پاک و مبراست صکمال را به هر وجهی نق

ترین مسائل و در  و صفات خداوند به کار گیرد و این موضوع عظیم و ارجمند را از مهم ها ناممعرفت 

 أس توجه و در ابتدای هر چیزی قرار دهد تا بیشترین نصیب از خیر را به چنگ آورد.ر

مردی را به عنوان  اند که نبی اکرم  روایت کرده لالمؤمنین عائشه و مسلم از ام امامان بخاری 

 ش را باا کرد، قرائت مینماز را برای یارانش امامت که نظامی، تعیین و اعزام کرد. او  ی فرمانده یک دسته

ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ َحٌد  �َّ
َ
بازگو کردند.   پیامبررساند. آنان هنگام بازگشت، مسئله را برای  میبه پایان  ﴾١أ

گفت: چون در این سوره،  ؛از او پرسیدند». دکن میچرا چنین که از او بپرسید «فرمود:  پیامبر خدا 

به او بگویید «فرمود:  صفت خدای رحمان، بیان شده است لذا دوست دارم آن را بخوانم. نبی اکرم 

 .١»خداوند هم او را دوست داردکه 
این سوره کریمه به ذکر اوصاف رحمن و صفات کمال و جالل او اختصاص داده شده است لذا این 

که از او پرسید  پیامبر که را تالوت کند و به همین خاطر وقتی  بسیار آنکه دوست داشت  صحابی 

در پاسخ گفت: چون در این سوره صفت خدای رحمان بیان  ،دکن میچرا پیوسته این سوره را تالوت 

خداوند هم او را دوست که بگویید  وبه ا«فرمود:  شده است لذا دوست دارم آن را بخوانم. پیامبر 

 ».دکن میمحبت تو بدان، تو را وارد بهشت «فرمودند:  پیامبر که و در روایتی دیگر آمده » دارد

 ).۸۱۳)، و صحیح مسلم (شماره: ۷۳۷۵صحیح بخاری (شماره:  -١

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٥٠

محبت آدمی به صفات رحمن و یادآوری مداوم این صفات و پیش که این سخن بیانگر آن است 

کمال و جالل پروردگار است و  ی سزاوار و شایسته آن که معانی و مفاهیم ارزشمند چشم آوردن

ورود به بهشت، و رسیدن به خشنودی و محبت پروردگار  اسباببزرگ از  سببیاندیشیدن در معانی آنها 

 .اتفاق افتاد چنانکه در داستان آن صحابی جلیل ،است

د تمامی صفات وارده در کتاب و سنت بوده و در بن پایکه تردید بر هر مسلمانی واجب است  بی

پیام از سوی : «گوید می /امام زهریکه یت و قبول و تسلیم را داشته باشد، آنطور رشان موضع رضابراب

را  اللهکه -و برای هیچ مسلمانی  .١»است ما ی پیامبر، و تسلیم شدن بر عهده ی خدا، و ابالغ بر عهده

و صفات موضع تکذیب یا  ها ناماز  یک هیچجایز نیست در برابر  -دارد آنطور که شایسته است بزرگ می

 تقبیح یا تعطیل یا چیزی شبیه اینها داشته باشد.

او مردی را دید «گفت: که نقل کرده  عبدالرزاق از معمر، از ابن طاوس، از پدرش، از ابن عباس 

ابن عباس  به سبب انکاِر آن از جای برجست. ،صفات ی درباره حدیثی از پیامبر شنیدن هنگام که 

 .٢»ندشو میمتشابهش هالک  ی به واسطهو  پذیرند محکمش را می؟ ترسند یاز چه مگفت: 

صفات خداوند در قرآن و سنت جزو محکمات است، با این همه این مرد به خاطر کمی علم و 

، ابن عباس نیز کار او را آن را زشت و منکر دانستضعف قدرت تمییزش موضوع بر او مشتبه شد لذا 

 هالکش است. ی وسیله ،او زشت دانستِن که و بیان کرد  زشت دانست

واجب و الزم است همان  پروردگار و صفات ها نامآنچه درخصوص که د شو میبدین ترتیب روشن 

کجروی و انحراف در  ی در ورطهکه فرد مسلمان به شدت از راه کسانی که است، و این  پذیرشتسلیم و 

یا  هاآن این انحراف به صورت تعطیِل  ندارد کهتفاوتی  ،ند حذر کندشو میو صفات خدا گرفتار  ها نام

های گمراهی  ها یا دیگر راه یا تحریف معانی آنها یا تشبیه آن به صفات آفریده هاتکذیب برخی از آن

 پاک و منزه است.] گویند [از آنچه می و استواال و بلندمرتبه وند خدا ؛باشد

 صفات کمال و جالل که اثبات آنروش اهل سنت و جماعت در این موضوع عظیم چنین است: 

بدون تحریف یا تعطیل، و بدون برای وی اثبات کرده،  خداوند برای خود اثبات نموده یا پیامبرش 

و  نمودهخداوند آن را از خود نفی که  ها و معایبی نقص یا تشبیه نمودن، و نفی آن ذکر کیفیت

 گذارند. مینآن و حدیث پا را فراتر از او نفی کرده است، و در این باره از قرنیز  پیامبرش

 ـ فتح). ۱۳/۵۰۳اش آن را روایت کرده است ( بخاری در صحیح -١

اإلسالم محمد بن عبدالوهاب در کتاب التوحید آن را نقل کرده، و بنگر به  )، و شیخ۱۱/۴۲۳المصنف اثر عبدالرزاق ( -٢

 ).۵۷۸شرح آن تیسیر العزیز الحمید (ص: 

 

                                                       



 ١٥١  تعطیل آن و تاثیر عظیم...ها و صفات خداوند و عدم  تأمل در نام -۲۶

و استقامت آدمی و ترس او از پروردگارش و  َصالح، آثار بسیاری در راه و روش واالتردید این  بی

گاه وی و صفات ها نامو  اللهمراقبت او دارد، زیرا هر چه آدمی نسبت به  تر باشد، بیشتر از خدا  آ

 د.شو میتر  دو نزدیکو ب نماید میو بیشتر از او درخواست  ترسد می

از در مخالفت با این روش درآید و از این جاده منحرف شود و راه منحرفان در اسماء و که اما کسی 

که د بلکن میاش دور  او را از شناخت پروردگار و آفرینندهنه تنها صفات الهی را بپیماید، این کار 

 . خواهد بودتقواترین آنان  ترین مردم در شناخت پروردگار و کم ضعیف

تفاوت مردم در شناخت خداوند به تفاوت آنان  کند بیان میکه از آن  پس /به همین خاطر ابن قیم

ها  این نام مخالف حقایقکه  اتیشبه بطالن شناختدر شناخت نصوص و فهم آن، و تفاوت آنان در 

باطل و  کالِم  ترین مردم از لحاظ بصیرت اهل ضعیفکه ی بین میو «د: گوی میگردد،  میباز است،

شان نسبت به نصوص و معانی آنها  آگاهی آنان را به خاطر نا سلف امت،که ، یعنی کسانی اند نکوهیده

 ».هایشان ریشه دوانیده است پوچ و باطل در قلب اتاند و شبه نکوهش کرده

از  الناس بسیار بهتر از حال اینان است و مردم عادی  حال عوامکه سازد  میروشن  /سپس ابن قیم

 ی در حال عامهکه و هر گاه «د: گوی میو  ،اینان بیشتر نسبت به پروردگارشان معرفت و شناخت دارند

این مردم که  خواهی دید -آیند به حساب نمی مومناننزد بیشتر متکلمان، که یعنی آنان - مردم بیندیشی

سلیم وحی بوده و فرمانبردار تر و بیش از آنان ت شان قوی تر و ایمان شان از متکلمین کامل عادی بصیرت

 .١»اند حّق 

های دین بر روش  زمینه ی در این زمینه و در همهکه به همین خاطر بر هر مسلمانی واجب است 

های گمراهی و ابواب  ی راه همهو از  کندآنان حرکت  اساس راه و روشاهل سنت و جماعت بوده و بر 

که ما و شما را برای انجام هر خیری که  خواهانیم دست خداست، از او بهتوفیق تنها  باطل دوری کند.

 ،هدایتگر قرار دهد هدایت یافتگاِن  ی موفق گرداند و ما را در زمره دوست دارد و باعث خشنودی اوست

 و نزدیک است.] ی آن[و پاسخگو ] ی دعا[شک او شنوا  بی گر؛ گمراه نه گمراهاِن 

 )۱/۱۲۵السالکین ( مدارج -١

 

                                                       





 
 
 

و توضیح  محدود نیست، خاصیهای نیکوی خداوند به تعداد  نام -۲۷
 وارد] [و حفظ کندرا بشمارد  ها ناماین که کسی «این سخن که:  معنای

 »دشو میبهشت 

 اند، پیغمبر خود از ابوهریره نقل کردهامامان بخاری و مسلم در صحیح که در حدیث صحیحی 

، مائًة «اید: فرم می
ً
 إِنَّ هللاِ �ِْسَعًة َو �ِْسعِ�َ إِْسما

ْ
ْحصاها َدَخْل اجل

َ
خداوند دارای . «»نَّةَ إال واحداً، َمٌن أ

 .١»دشو میبهشت  وارد] کند حفظو [این نود و ُنه اسم را بشمارد، که باشد، کسی  مینود و ُنه اسم 

های  نامحاصل شمارش و ذکر این تعداد از  ،ورود به بهشت یعنیاین فضل بزرگ که شکی نیست 

این موضوع مهم به جنبش آورد و تالش برای اجرای  به دست آوردنبرای  انسان را است تا پشتکار الله

 آن و اشتیاق شدید برای به فرجام رساندن آن را سبب شود.

در این حدیث بدان که  الله منظور از شمارش و ذکر اسماءکه اند  دهبرخی از مردم به اشتباه گمان کر

های خداوند و حفظ کردن آنها و بر زبان  ناماز  نامها و کلمات نود و ُنه  شمارش و ذکر واژه ،ترغیب شده

صبح و شام به هنگام ذکر خدا آن را  برخی از مردمهای مخصوص است، و چه بسا  شان در زمان آوردن

آنها  معنایهای ارجمند و واال بپردازند یا در  به درک و فهم این نامکه آن  دهند بی میجزو اذکارشان قرار 

 و یا به مقتضیات و ضروریات آن عمل نمایند. ندبیندیشند و یا شروط آن را تحقق بخش

، فقط شمارش این اللههای  نامز ذکر و شمارش منظور اکه اند  خاطرنشان کرده (رحهم الله) علما

ناگزیر باید معانی آنها را که یا عمل بدان، بل ها معنای این نامها نیست، آن هم شمارشی بدون درک  واژه

سپس عمل به مقتضای این دریافت  ،از این دریافتن، دریافتی صحیح و سالم است نظورو م ،دریافت

 منظور است.

شود  متعال و صفات او که باعث می اللههای  از کمال شناخت نام«د: ویگ می /أبو عمر طلمنکی

ها و صفات و نکا و معانِی آن  شود، شناخت نام اللهها مستحق سخن رسول  دعا کننده و حافظ این نام

گاه نیست و نمی اللههای  بهره باشد نسبت به معانی نام است. کسی که از این شناخت بی تواند از یاد  آ

 .٢»و معانِی آن بهره َبرد ها این نامکردن 

 .۱۷۱۴). همچنین لؤلؤ و المرجان حدیث ۲۶۷۷)، و صحیح مسلم (شماره: ۲۷۳۶صحیح بخاری (شماره:  -١

 ).۱۱/۲۲۶الباری اثر ابن حجر ( فتح -٢

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٥٤

یعنی شناختی که دعا -های نیک الهی  شناخت کامل نام سازد که ما را متوجه این نکته می /وی

ها و صفات و  با شناخت نام -آورد ی آن پاداش بزرگی را که در حدیث آمده به دست می کننده به واسطه

ارد، نه تنها شمارش بدون فهم و بدون شناخِت معانِی ها در خود د نکات مهم و حقایقی است که این نام

 ها. این نام

رتبه مهای نیکوی خداوند سه  نام )برشمردن و ذکر کردن( إحصاء«که بیان داشته  /عالمه ابن قیم

در حدیث پیشین رسول که شان به پاداش بزرگ خداوند  با کامل کردن آنها و عملی نمودنآدمی که دارد 

 ابد:ی میست بیان شده د  الله

 آنها را بشمارد و حفظ نماید.که : این نخست ی مرتبه

 مفاهیم و معانی آنها را دریابد.که دوم: این  ی مرتبه

و این در برگیرنده دعای عبادت و دعای  ،خداوند را با آنها بخواند و دعا نمایدکه سوم: این  ی مرتبه

 .١مسئلت است

های نیک  گانه، برشمردِن صحیح این تعداد از نام سهبا محقق شدن این مراتب بزرِگ  بنابراین،

  شود. خداوند عملی می

که های نیکوی خداوند در این تعداد معین  نامکه  است آنچه شایسته است در اینجا دانسته شود این

که باشد، کسی  میخداوند دارای نود و ُنه اسم : «فرماید، محدود نیست در این حدیث می  اللهرسول 

در این حدیث یک  پیامبر  ی فرموده .»دشو میو ُنه اسم را بشمارد، و ذکر کند داخل بهشت  این نود

ْحصاها«جمله است و 
َ
معنای آن چنین است: خداوند  که صفت آن است، نه خبری مستقل »َمْن أ

متعال  اللهمنافاتی با این ندارد که د، و شو میهر کس آنها را حفظ کند وارد بهشت که هایی دارد  نام

در زبان عرب برای این مطلب موارد مشابه بسیاری وجود دارد مانند این  های دیگری نیز داشته باشد. نام

که این سخن منافی آن نیست  ؛ام آن را برای صدقه در نظر گرفتهکه ید: من نود و ُنه درهم دارم گوی میکه 

این موضوعی واضح است  .رفته باشیدبرای کار دیگری در نظر گکه های دیگری داشته باشید  شما درهم

 اختالفی وجود ندارد. ی آن بارهمیان علما در که 

و منحصر به  استهای خداوند نامحدود  نامکه  مبنی بر اینحتی در سنت احادیثی نقل گردیده که بل

اش از حضرت  امام مسلم در صحیحکه است  روایتییکی از این احادیث،  ؛تعدادی مشخص نیست

به کف را سر جایشان ندیدم، دنبال ایشان گشتم، دستم  گفت: شبی پیامبر که  نموده نقل لعائشه

 ).۱/۱۶۴بدائع الفوائد ( -١

 

                                                       



 ١٥٥  خاصی محدود نیست، و... های نیکوی خداوند به تعداد نام -۲۷

ود: فرم میبود و دو پایش بر زمین راست نگه داشته شده بود و  شدر جای نمازدر حالی که  پایش خورد

هُ «
َّ
ِ اَلل ُعوُذ ب

ّ
ِ ، َو بُِمعاَك ِمْن َسَخطِ  كَ رِضامَّ أ ِ ، َو َك ِمْن ُ�ُقوَ�تِ  َك فات ُعُوذب

َ
ناًء َك ِمنْ  َك أ

َ
ْحىِص ث

ُ
، ال أ

يْ 
َ
نَْت  َك َعل

َ
 أ

َ
نَْيَت ىلَع َ�ْفسِ ك

ْ
ث
َ
پناه  تبه عفو کیفر توو از  ات خشنودیتو به  خشمخدایا! از : «»َك ما أ

خود بر خود ثنا که توانم برشمارم، تو همانی  مینجویم، مدح و ثنای تو را  میبرم و از تو به تو پناه  می

 .١»یا هگفت

های خداوند  نام ی تواند مدح و ثنای خداوند را برشمارد، و اگر همه مینکه اید فرم می پیامبر 

 توانست مدح و ثنای او را برشمارد. میشد  میبرشمرده 

سپس خداوند سپاس و ستایش «فرمودند:  پیامبر که همچنین در حدیث طوالنی شفاعت آمده 

این  ی به وسیله[را به هیچ کس دیگری الهام نکرده است آن که اید فرم میمخصوصی را به من الهام 

در آن روز خداوند که این حدیث حاکی از آن است ». ]مکن میرا ستایش  اللهستایش مخصوص 

شک اینها  تر نبوده، و بی پیشکه د کن میالهام  ها و صفاتش را به پیامبرش  هایی از نام ستایش

 کتاب و سنت بیان شده است.در که هایی غیر از آن چیزی است  ستایش

فرمودند:  پیامبر که نقل شده  بن مسعود  اللهحدیثی از عبد منابعسند و دیگر مهمچنین در 

هُ «هر کس به نگرانی و رنجی مبتال شود و بگوید: «
َّ
ْ اَلل

ِّ
َمتِ َك وَ َواْ�ُن َ�ْبدِ  َ�ْبُدكَ  مَّ إِ�

َ
، نَاِصيىَت َك اْ�ُن أ

مُ  ، َماٍض يِفَّ كَ �َِيدِ 
ْ
َضاؤُ  ، َعْدٌل يِفَّ َك ُحك

َ
 كَ ق

َ
ل
ّ
ْسأ

َ
ِ  َك ، أ   لِّ اْسٍم ُهوَ �ُ ب

َ
ْيَت بِِه َ�ْفَس َك ل َُه َك ، َسمَّ نَْزتلْ

َ
ْو أ

َ
، أ

ِ  يِف  قِ َك كَِتاب
ْ
َحداً ِمْن َخل

َ
ْمَتُه أ

َّ
ْو َعل

َ
ْرَت بِِه َك ، أ

َ
ث
ْ
ؤِ اْسَتأ

َ
َغْيِب ِعْندَ  يِف ، أ

ْ
ِم ال

ْ
قرآَن ، كَ ِعل

ْ
َْعُل ال

َ
ْن جت

َ
أ

 
َ
يِب َر�يَع ق

ْ
پروردگارا! من بنده توام و فرزند بنده و کنیز تو « ،»َذَهاَب َه�ِّ وَ  َجالَء ُحْزِ� وَ  نُوَر َصْدريوَ  ل

هستم، پیشانی من در دست توست، فرمان تو در حق من نافذ است، قضای تو در حق من عین عدالت 

یا به یکی  ای بت نازل کردهیا در کتا ای نامیدهخود را با آن که هر اسمی  ی است. الهی! من از تو به وسیله

قرآن را که نمایم  می، مسئلت ای یا آن را نزد خود در علم غیب محفوظ فرموده ای از مخلوقات تعلیم داده

هر کس چنین بگوید، خداوند غم و » کننده غم و اندوهم قرار دهی ام و برطرف بهار دلم و نور سینه

د: گوی می /ابن قیم .٢دکن میاو  نصیب و خوشی یسازد و به جای آن، راحت مینگرانی او را برطرف 

 های خداوند را به سه دسته تقسیم نموده است: حدیث ابن مسعود نام«

 )، ۴۸۶صحیح مسلم (شماره:  -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۱۹۹)، عالمه آلبانی در سلسلة الصحیحه (شماره: ۱/۳۹۱المسند ( -٢

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٥٦

بخواهد از جمله که خود را بدان نامیده و برای هر کس که هایی هستند  : نامنخست ی دسته

 ل ننموده است.گرداند و در کتابش آنها را بیان نکرده و ناز میفرشتگانش یا دیگران آشکار 

آنها خود را به  ی خداوند در کتابش نازل نموده است و به وسیلهکه هایی هستند  دسته دوم: نام

 بندگانش معرفی کرده است.

هایش را از آنها مطلع ننموده  داند و هیچ یک از آفریده میتنها خودش که هایی هستند  دسته سوم: نام

یعنی فقط خداوند از آنها » ای خود در علم غیب محفوظ فرمودهآن را نزد «اید: فرم میو به همین خاطر 

گاه است  .١»آ

در قرآن و که های خداوند به این تعداد مشخص محدود نیست، بل نامکه د شو میبدین ترتیب روشن 

 اللههای  نام حاکی از فضیلت ذکر و حفظ این تعداد از حداکثر سنت بیشتر از این است، و این حدیث 

 است.

این که نقل نشده  حدیث صحیحی از پیامبر که  است اید در اینجا آن را خاطرنشان کرد اینآنچه ب

ها را  این نام ودیگران ذکر شده نزد ها را به ترتیب برشمارد، و آنچه در سنن ترمذی و سنن ابن ماجه و  نام

ز حدیث مطلع اکه شک این بخش به اتفاق کسانی  بی ٢به دنبال حدیث پیشین ابو هریره بیان کرده

اند (به  افزوده  اللهرسول برخی از راویان آن را به حدیث که نیست بل  اللهرسول و سخن جز هستند

 سبب،به همین  .د)کن میشنیده نقل که شنونده آن را جزء حدیث پنداشته و آن را همان طور که طوری 

به خاطر ضعف و عدم  کهاند  امامان بخاری و مسلم این حدیث را بدون ذکر آن بخش روایت کرده

را به صورت گسترده در  مسالهجزئیات این تواند  طالب علم می است. ثبوت بیان آن از سوی پیامبر 

 .٣بیابدجای خود در کتب اهل علم 

و  کندآنها را مطالعه که ، کسی هستند وجودها در کتاب و سنت م این نام ،پیشتر بیان شدکه همچنان 

در این دو آمده که های نیکوی خداوند  بر آن دو تکیه کند، و در خصوص اندیشیدن در نام خود در دین

یت به خرج دهد
ّ

 ب ،تالش و جد
ً
 و توفیق تنها از سوی خدا است. ،ابدی میمقصود و مراد و دست  هحتما

 ).۱/۱۶۶بدائع الفوائد ( -١

 ).۳۸۶۱)، و سنن ابن ماجه (شماره: ۳۵۰۷بنگر به: سنن ترمذی (شماره:  -٢

 و مابعد آن). ۱۱/۲۵۱در این مورد بنگر به: فتح الباری اثر ابن حجر ( -٣

 

                                                       



 
 
 

 های نیکوی خداوند و بیان اسم اعظم برتری میان نام -۲۸

 پیامبر که و این  ،های نیکوی خداوند در تعداد مشخصی محدود نیست نامکه پیشتر گفتیم 

این نود و ُنه اسم را بشمارد، و ذکر کند داخل که باشد، کسی  میخداوند دارای نود و ُنه اسم «اید: فرم می

های نیکوی خداوند در این تعداد نیست، و نهایت  محدود بودن نام ی به منزله ،»دشو میبهشت 

د هر کس این کن میبه طور خاص بیان که برداشت از آن حاکی از فضیلت این نود و ُنه نام است و این 

 د.شو میوارد بهشت ] و بدان عمل نماید[کند ها را برشمرده و حفظ  نام

های نیکوی خداوند بر برخی دیگر است و این مخالف سخن  این مطلب بیانگر برتری برخی از نام

که سخن کسی «د: گوی می /ابن تیمیه شیخ االسالمند، کن میاین برتری را نفی که آنانی است 

و صفات  ها نامکه  همانطور...، دلیل بید میان صفات خداوند برتری وجود ندارد سخنی است گوی می

] امت[قرآن و سنت و اجماع که همان گونه  ،اند هم چنان نیز برخی بر برخی دیگر برترند خداوند متنوع

 .١»است همین مطلب بیانگرِ  ،عقل به همراهِ 

ی خداوند بر برخی دیگر، چیزی است که در احادیث های نیکو ی برتری برخی از نام از جمله ادله

هر گاه با آن نام، که نامی  ؛اعظم دارد نامیخداوند  جمله اینکه:از به ثبوت رسیده  صحیح از پیامبر 

، و شکی در این نیست کند میفراخوانده شود اجابت کند و هر گاه با آن  از او درخواست کنند، عطا می

سعی  .به اسم اعظم خداوند موصوف شده استکه نامی  ؛این اسم استاین فضیلت عظیم مختص که 

سخنان برخی از اهلم علم  بهسپس  ،برخی از احادیث نقل شده در این خصوص را ارائه دهیم کنیم می

 .بپردازیم ناماین  تعییندر 

شنید  اند که: پیامبر  روایت کرده امام احمد در مسند، و اهل سنن چهارگانه، از انس بن مالک

هُ «د: گوی میمردی در دعایش چنین که 
َّ
 اَلل

َ
ل
ّ
ْسأ

ّ
 أ

ِّ
  َك مَّ إِ�

َ
نَّ ل

ّ
نَْت وَْحد َك بِأ

ّ
 أ

َّ
َْمَد، الَ إهَِل إِال  كاحلْ

  َك الرَشِ�
َ
مواِت َك ل َاللِ وَ  ، الَمّناُن بَِديُع السَّ ْرِض، ُذواجلْ

َ
 اإلِ وَ  األ

ْ
پروردگارا! من فقط از تو «، »رامِ ك

 .وجود ندارد ای بسیار بخشندهکه حقی جز تو به حمد فقط از آن توست، هیچ معبود که طلبم، چرا  می

 آن گاه پیامبر» ها و زمین! ای صاحب عظمت و بزرگی! آسمان ی تو شریکی نداری، ای به وجودآورنده

 ).۱۹۷-۲۰۰جواب اهل علم و ایمان (ص بنگر به:  -١

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٥٨

هر گاه با آن فراخوانده شود، اجابت که اش طلب نمودی، نامی  شک از خداوند با اسم اعظم بی«فرمود: 

حدیث  پایانابو داود و نسائی در  .»نماید مینماید، و هر گاه با آن نام، از او درخواست گردد، عنایت  می

 .١»بر پا دارندهای پایدار و  ی : ای زندهيا ىّح يا قّيوم«اند:  این را افزوده

اسم اعظم «فرمود:   اللهرسول که اند  روایت کرده ابن ماجه، و حاکم و دیگران از ابو امامه 

قرآن آمده است: بقره، آل عمران،  ی نماید، در سه سوره میاگر با آن فراخوانده شود، اجابت که خداوند 

 نبی اکرمکه اند  روایت کرده لامام احمد و ابو داود و ترمذی از اسماء دختر یزید انصاری ٢»و طه

 اسم اعظم خداوند در این دو آیه آمده است:«فرمود: 

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  َ�ُٰهُ�مۡ �﴿  .]۱۶۳[البقرة:   ﴾١٦٣ ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ �َّ

ُ   ١ الٓمٓ ﴿   .]۲-۱[آل عمران:   ٣﴾٢ ٱۡلَقيُّومُ  ٱۡلَ�ُّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ
در دعای مردی که شنید   اللهرسول که اند  روایت کرده اصحاب سنن و ابن حبان از بریده 

هُ «د: گوی می خود
َّ
لل

َ
 أ

ُ
ل
ّ
ْسأ

ّ
 أ

ِّ
نَّ  َك مَّ إِ�

ّ
ْشَهُد �

ّ
 أ

ِّ
�

َ
نَْت  َك بِ�

َ
ْم يَِ�ْ  اهللاُ أ

َ
ِی ل

َّ
َمُد اذل َحُد الصَّ

ّ
نَْت األ

َ
 أ

ّ
َ إِال

َ
 الَ إهِل

ْ وَ 
َ

ْم يُودل
َ
ْم يَ وَ  ل

َ
ُ �ُ ل  ْن هلَ

ُ
َحدٌ ك

َ
خواهم؛ زیرا شهادت  می -نیازهایم را-پروردگارا! من تنها از تو « »ْفواً أ

ی جز تو  اللهتو که دهم  می
ّ

نه زاده که نیازی هستی  ؛ تو آن یکتا و بینیستهستی، و هیچ معبود حق

  .»، و همتایی ندارداست، و نه زاییده شده

آن  ی اگر به وسیلهکه این شخص، خداوند را با نام اعظمش فراخواند؛ نامی «فرمود:   اللهرسول 

 .٤»نماید مید و اگر با آن فراخوانده شود، اجابت کن میشود، عطا  درخواستاز خداوند 

آن از  ی اگر به وسیلهکه اسمی  ؛اینها برخی احادیث صحیح در بیان اسم اعظم خداوند است

به همین خاطر این  .نماید مید و اگر با آن فراخوانده شود، اجابت کن میشود عطا  درخواستخداوند 

) و سنن ۳/۵۲)، و سنن نسائی (۱۴۹۵) و سنن ابوداود (شماره: ۳۸۵۸)، و سنن ابن ماجه (شماره: ۳/۲۶۵المسند ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۵۴۳) و عالمه آلبانی در صحیح ادب المفرد (شماره: ۳۵۴۴ترمذی (شماره: 

) آن را ۷۴۶)، و عالمه آلبانی در الصحیحه (شماره: ۱/۵۰۶و مستدرک حاکم ( )،۳۸۵۶سنن ابن ماجه (شماره:  -٢

 حسن دانسته است. 

)، و عالمـه آلبـانی در صـحیح ۳۴۷۸)، و سنن ترمـذی (شـماره: ۱۴۹۶)، و سنن ابو داود (شماره: ۶/۴۶۱المسند ( -٣

 ) آن را حسن دانسته است.۹۸۰الجامع (شماره: 

)، و سنن ابن ۷۶۶۶)، و سنن کبری اثر نسائی (شماره: ۳۴۷۵و سنن ترمذی (شماره:  )،۱۴۹۳سنن ابوداود (شماره:  -٤

 ).۸۹۱، ۸۹۲)، و صحیح ابن حبان (شماره: ۳۸۵۷ماجه (شماره: 

 

                                                       



 ١٥٩  های نیکوی خداوند و بیان اسم اعظم برتری میان نام -۲۸

آنان در این باره  .نزد اهل علم دارد ای آن جایگاه ویژه ی و بررسی دربارهاسم و شناخت آن و پژوهش 

ة در کتابش تحف اللهه امام شوکانی رحم بسیاِر طوالنی و مختصر دارند. هاِی  مطالعات و پژوهش

در  قولحدود چهل که اعظم اختالف روی داده به طوری  نامدر خصوص تعیین «د: گوی میالذاکرین 

 .١»در این زمینه تألیف کرده است کتابی ویژهاین مورد نقل شده و سیوطی 

 »املنظم فی االسم األعظم الدر«به این موضوع اختصاص داده و نام آن را که  خود سیوطی در کتاب
زیرا دلیل صحیح و  ها آشکار است قول را بیان داشته که ضعف بسیاری از آنبیست  تنها گذاشته،

در این خصوص سخنان  صوفیانبرخی از  .صحت و ثبوت آن سخنان ارائه نشده استصریحی برای 

آنان در این باره احادیثی ساختگی و سخنانی  .هیچ کدام قابل اعتنا نیستندکه بسیاری دارند  ی یاوه

ه ند و با آنها مسلمانان عوام را فریفته و نادانان را گمراکن میهایی ناشایست روایت  اختراعی و داستان

و  هشیار باشداز در افتادن در دروغ و باطل اینان  در دین خودکه بر هر مسلمانی واجب است  .ندکن می

اند و چه بسیار نادانانی را  اینان فریفتهکه چه بسیار از مسلمانان عوام را  .جانب احتیاط را در پیش گیرد

یافته است، و تنها  گسترشاینان  ی واسطهبه که اند، و چه بسیار گمراهی و شر و باطلی  به بازی گرفتهکه 

 خداوند فریادرس است.

این  ،ترین آنها به دلیل و نزدیک ترین صحیحاعظم و  نامشک مشهورترین این سخنان در تعیین  بی

 است و جمع بزرگی از علما به این سخن معتقدند.» الله«اعظم خداوند همان  نامکه است 

 خود در کتاب توحید، استنام اعظم پروردگار  همان اللهاست  معتقدکه بن منده  اللهامام ابوعبد

کسی را به این نام بنامند که هایش را از این  عزوجل آفریده اللهمعرف ذات او است،  اللهاسم «د: گوی می

این اسم را سرآغاز ایمان و ستون  .منع کرده است و بخوانند، به خدایی گیرند نام اویا کسی جز او را به 

 .حق و اخالص، و بیانگر مخالفت با وجود رقیب و شریکی برای او قرار داده است ی و کلمه اسالم،

و  شود میواجبات آغاز  در امان است، و با این اسماین کلمه را بر زبان براند از کشته شدن که کسی 

د، هر چیزی با نام او آغاز گشته و پایان شو مید، و از شّر شیطان به او پناه برده شو میسوگندها منعقد 

 .٢»نیست، و فرمانروا و فریادرسی جز او استابد، نامش واال و با برکت ی می

های آن این که:  از جمله ویژگی از آن برخوردار نیستند، ها نامدیگر که هایی دارد  این نام کریم ویژگی

ِ ﴿ اید:فرم میکه د مانند این شو مینسبت داده  اللهها به نام  سایر نام ۡسَمآءُ ٱَوِ�َّ
َ
و گفته  ﴾ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ�

د که: شو مینگفته که هستند، در حالی  اللههای  نامد العزیز و الرحمن و الکریم و القدوس جزو شو می

 ).۶۷الذاکرین (ص:  تحفة -١

 ).۲/۲۱التوحید ( -٢

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٦٠

را در برگرفته و  نیک های ناممفاهیم و معانی  ی همه گرامی ناماین که جزو اسماء الرحمن است، بل الله

سبب همین به  .تفصیل و تبیینی برای صفات الوهیت هستند نیک های نامبه اختصار بیانگر آنهاست، و 

اعظم  نامکه اند  بسیاری از علما این را برگزیده ،است ناممختص این که  هایی ویژگیمفاهیم واال و دیگر 

در آن که احادیثی  ی همهکریم در  ناماین که د این است کن می قویاست و آنچه این نظر را » الله«همان 

 است. آمده ،اعظم اشاره شده نامبه 
در کتابش زادالمعاد  /ابن قیم .اعظم است نام» الحی القیوم«که معتقدند برخی از اهل علم 

صفات کمال و مستلزم آن است، و صفت  ی همه ی دربردارنده »حیات«شک صفت  بی«د: گوی می

اگر با که اعظم خداوند یعنی نامی  نامو به همین خاطر  ،همه صفات افعال است ی بردارندهقیومیت در

همان اسم  ،دکن مینماید و هر گاه با آن نام، از او درخواست گردد عطا  میآن فراخوانده شود، اجابت 

 .١»الحی القیوم است

 قولو  قولاست، لذا این  آمدهاعظم اشاره شده  نامدر آنها به که در بیشتر احادیثی ] نیز[ ناماین 

به هر حال این  .٢در خصوص اسم اعظم بیان شده استکه هستند  اقوالیترین  هر دو از قوی ین،پیش

موضوع را مشخص کرده و پیروی از آن واجب که  نیامدهزیرا دلیلی قطعی  ،اجتهادی است ی یک مسئله

هُ «خداوند را فراخواند و در دعایش بگوید: گردد، جز آن که هر کس با دعاهای پیشین 
َّ
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َ
 أ

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
 أ

ِّ
 َك مَّ إِ�

 
َ
نَّ ل

ّ
نَْت وَْحدَ  َك بِأ

َ
َْمَد، الَ إهَِل أ   َك الرَش� كَ احلْ

َ
مواِت َك ل َالِل وَ  ، الَمّناُن بَِديَع السَّ ْرِض، ذُواجلْ
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َ
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ُ
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َ
 ،اش فراخوانده است اعظم نامشک خداوند را با  بی .٣»ْفواً أ

اش فراخوانده  بخواند او را با اسم اعظمبه فریاد هر کس این چنین خداوند را که خبر داده  زیرا پیامبر 

خوانده به فریاد د، و اگر با آن کن میشود، عطا  درخواستآن از خداوند  ی اگر به وسیلهکه  نامی ؛است

 نماید. میشود، اجابت 

 ).۴/۲۰۴زادالمعاد ( -١

درست آن است که أعظم به معنای عظیم «گویند:  ای نوشته و می شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز در اینجا حاشیه -٢

های خداوند حسنی و نیکو بوده و همه عظیم هستند، و هر کس که با یکی از آنها از سر  است، و این که همه نام

چیزی بطلبد این امید وجود دارد که درخواستش  صدق و اخالص و در حالی که مانعی در آن نباشد از خداوند

پذیرفته شود، و اختالف احادیث نقل شده در این زمینه حاکی از چنین امری است و به خاطر این که معنا و مفهوم 

 ».ی آنها عظمٰی هستند، والله ولیُّ التوفیق های خداوند حسنی و همه ی نام هم مقتضی چنین چیزی است، لذا همه

 این دو دعا بیان شد. م. ی ترجمهپیشتر  -٣

 

                                                       



 ١٦١  های نیکوی خداوند و بیان اسم اعظم برتری میان نام -۲۸

در کتاب و سنت بیان شده که برای قبول دعا شروط متعددی وجود دارد که  ی یادآوری است شایسته

 .خواهد آمدبه زودی توضیح بیشتری در مورد آن  اللهشاء است و ان

پسندد و از آن خشنود  میاو که توفیق انجام هر کار خیری را که طلبم  میدر پایان از خداوند کریم 

 به من و شما ارزانی دارد. ،گردد می

 





 
 
 

 اکبر اللهو ،اللهال إله إّال الحمدلله، وو ،اللهفضائل چهار سخن: سبحان  -۲۹

 یدین خدا دارای منزلتدر که از قرآن کریم چهار سخن است،  پسذکر  بهترینبهترین سخن و با 

، و ال � إال اهللا، و احلمدهللا، و اهللاسبحان هستند و عبارتند از:  جایگاهی بلند، و مقامی واالرفیع، و 

 .ربكا اهللا
مقام و  ی دهنده به خوبی نشانکه شده  وارددر خصوص برتری این چهار سخن نصوص بسیاری 

را در پی خواهد  ای اقدام به آنها پاداش عظیم و الطاف کریمانهکه منزلت واالی این سخنان است و این 

 در دنیا و آخرت نصیب شخص خواهد نمود.را داشت و همچنین خیر مداوم و پیوسته 

ارائه  ،اینک برخی از فضائل این سخنان را از خالل برخی از نصوص وارده در این خصوص

 دهیم:  می

ترین سخنان نزد خداوند هستند،  محبوب این اذکار،که  است از جمله فضائل این سخنان: این -۱

دوست «فرمودند:  پیامبر که روایت کرده  بن جندب ةاش از سمر امام مسلم در صحیح

َْمُدهللاِ ، و اهللاِ ُسْبحاَن ترین سخن نزد خداوند متعال چهار سخن است:  داشتنی الَ � ، َو احلْ
 اهللاُ 

َّ
 اَ  اهللاُ ، َو إال

ْ
و طیالسی در  .١»با کدام یک از آنها شروع کنیکه . هیچ زیانی ندارد رَبُ �

به ترین سخنان  از پاککه چهار سخن هستند «یت کرده: مسندش این حدیث را با این لفظ روا

با کدام یک از آنها شروع کنی: که هیچ زیانی ندارد  ؛، و جزو قرآن هستندآبند شمار می

َْمُدهللاِ، وَ اهللاِ ُسْبحاَن «  اهللاُ ، واحلْ
َّ
 اَ  اهللاُ ، وَ الَ � إال

ْ
 .٢»رَبُ �

تر از هر چیزی است  محبوب پیامبر  ها نزد گفتن آن که است از جمله فضائل این سخنان این -۲

 که خورشید بر آن طلوع نموده (یعنی از دنیا و هرچه در آن است). امام مسلم در صحیح خود

، اهللاسبحان «بگویم: که این «فرمودند:  پیامبر که د کن مینقل  در حدیثی از ابو هریره 

 ).۲۱۳۷صحیح مسلم (شماره:  -١

 ).۱۲۲مسند طیالسی (ص:  -٢

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٦٤

خورشید بر که از هر چیزی است  تر نزد من محبوب »رب�أ اهللا، وال اهل اال اهللاهللا، و واحلمد

 .١»دکن میآن طلوع 

فضائل این سخنان: در مسند امام احمد، و کتاب شعب االیمان تألیف بیهقی با سند  دیگراز  -۳

به نقل از عاصم بن بهدله، از ابوصالح، از ام هانی دختر ابوطالب نقل است  (خوب)» جّید«

و ضعیف  ! پیر اللهنزد من تشریف آوردند. من گفتم: یا رسول   اللهرسول  روزیگفت: که 

ُسْبحاَن «صد بار «فرمود:  نشسته انجام بدهم. پیامبر که ام. به من عملی نشان دهید  شده
. صد بار ای را آزاد کرده گویا صد غالم از اوالد اسماعیل که ثوابش چنان است  ؛بگو »اهللاِ 

َْمدُ « وسایل آن در راه  ی صد اسب را با زین و همهکه ثوابش برابر است با این  ؛بگو »هللاِ  احلْ

 اَ  اهللاُ «خداوند بدهی. صد بار 
ْ
شوند و در   صد شتر ذبحکه ثوابش برابر است با این  ؛بگو »رَبُ �

 اهللاُ «قربانی باشد و نزد خداوند قبول شود. صد بار  ی) قالده (نشانهگردن آنها 
َّ
بگو.  »الَ � إال

د و در آن روز هیچ کس عملی باالتر از عمل تو کن میبش فضای بین زمین و آسمان را پر ثوا

د: گوی میمنذری  ٢»تو عمل کرده باشد مانند نیزاو که نزد خدا قبول شود؛ مگر کسی که ندارد 

را حسن دانسته  سندعالمه آلبانی  .٣حسن روایت کرده است سنداین حدیث را امام احمد با 

 .٤است

را تسبیح  اللهصد بار که کسی  ید؛حاصل گفتن این سخنان است بیندیشکه در این پاداش بزرگ 

اسماعیل  فرزنداناز  بردهاین کار معادل آزاد کردن صد  ،»اهللاسبحان « :، یعنی صد بار بگویدگوید

 .ب برخوردارندَس از واالترین نَ  عرباسماعیل یاد شده زیرا آنان در میان  فرزندانو به طور ویژه از  ،است

پاداش او شبیه پاداش کسی  »هللا احلمد«، یعنی: صد بار بگوید گویدصد بار خدا را حمد که و کسی 

و کسی  .ن راه خداوند ببخشدابرای حمل مجاهد ساز و برگصد اسب را با زین و لگام و دیگر که است 

پاداش او شبیه پاداش کسی است  »ربكا اهللا«، یعنی: صد بار بگوید گویدصد بار تکبیر خداوند را که 

صد بار که قربانی باشد و نزد خدا قبول شود، و کسی  ی قالدهصد شتر را ذبح نموده و در گردن آنها که 

 اهللا«خدا را تهلیل کند، یعنی: صد بار بگوید 
ّ
د و کن میثوابش فضای بین زمین و آسمان را پر  »ال � إال

 ).۲۶۹۵صحیح مسلم (شماره:  -١

 ).۶۱۲)، شعب االیمان (شماره: ۶/۳۴۴المسند ( -٢

 ).۲/۴۰۹الترغیب و الترهیب ( -٣

 ).۳/۳۰۳السلسلة الصحیحة ( -٤

 

                                                       



 ١٦٥  فضائل چهار سخن: سبحان الله، والحمدلله، وال إله إال الله، و.. -۲۹

همچون این که نزد خدا قبول شود؛ مگر آن که ل او ندارد در آن روز هیچ کس عملی باالتر از عم

 شخص عمل کرده باشد.

در مسند و سنن ترمذی و  .گناهانند ی اینها پوشانندهاست که از دیگر فضائل این سخنان این  -۴

  اللهرسول که آمده  ببن عمرو بن عاص اللهمستدرک حاکم در حدیثی به نقل از عبد

، اهللارب، وسبحان كا اهللا، وال � إال اهللا«بگوید:  نیست کهبر روی زمین کسی «فرمودند: 
 ب واحلمدهللا، وال حول وال

ّ
د اگر شو میبخشیده  حتما گناهانش ی همهمگر آنکه ، »اهللاقوة إال

حاکم آن را صحیح  .ترمذی این حدیث را حسن دانسته است». چه از کف دریا نیز بیشتر باشد

 .١آلبانی آن را حسن دانسته است است. یید کردهرا تأ] [سخن حاکم، و ذهبی دانسته

زیرا در صحیح مسلم به نقل از منظور از گناهان بخشیده شده در اینجا، گناهان صغیره است، 

 و بعدی ی نماز جمعه تا جمعه و گانه  نمازهای پنج«ودند: فرم می  اللهرسول که آمده  هریرهابو

اره ی روزه
ّ

اگر از گناهان کبیره دوری ] البته[گناهان میان خود هستند؛  ی ماه رمضان تا رمضان بعدی، کف

گناهان به دوری گرفتن از ارتکاب گناهان کبیره مقّید شده است زیرا گناهان  نبخشیده شد .٢»نماید

 د.شو میتوبه بخشیده  باکبیره فقط 

اند که:  نقل کرده ترمذی و دیگران آن را از أنس بن مالک که حدیثی در همین مفهوم وجود دارد 

با عصایش به آن  پیامبر  .هایش خشک شده بود برگکه از کنار درختی عبور کرد   اللهرسول 

احلمدهللا، وسبحان «شک گفتن  بی«فرمودند:  ها پخش و پراکنده شدند، پیامبر  برگ ؛درخت زد
های این درخت فرو  برگه کریزد همچنان  میگناهان بنده را فرو  »ربكا اهللا، وال � إال اهللا، واهللا

 .٣آلبانی این حدیث را حسن دانسته است». ریزند می

بن  اللههای بهشت هستند. ترمذی از عبد اینها نهالکه  است از دیگر فضائل این کلمات این -۵

معراج  وء مرا به اسراکه آن شب «فرمودند:  پیامبر اسالم که روایت کرده  بمسعود

مالقات کردم، گفت: ای محمد! از جانب من به امتت سالم برسان و به  بردند، با ابراهیم 

بهشت دارای خاک پاک و خوشبو و آب شیرین و گواراست و دشتی که آنها خبر بده 

الجامع (شماره:  )، و صحیح۱/۵۰۳)، و مستدرک حاکم (۳۴۶۰: ) و سنن ترمذی (شماره۱۵۸، ۲/۲۱۰المسند ( -١

۵۶۳۶.( 

 ).۲۳۳صحیح مسلم (شماره:  -٢

 ).۱۶۰۱الجامع (شماره:  )، و صحیح۳۵۳۳سنن ترمذی (شماره:  -٣

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٦٦

 اهللاهللا، و ، واحلمداهللاسبحان «های آن  نهالکه است ] حاصلخیز[
ّ
 »رب�أ اهللا، وال � إال

جای بحث که [در اسناد این حدیث فردی به نام عبدالرحمن بن إسحاق وجود دارد  .١»است

 د: حدیثی از ابو ایوب انصاری وشو میبا آنها تقویت که اما این حدیث دو شاهد دارد  ،]است

 بن عمر. اللهحدیثی از عبد

که است  یجمع قاع است و آن زمین هموار و گود و پستکه آمده  »قیعان« ی در این حدیث کلمه

و علف و سبزه  ماند میآب در آن  .دشو میگرفته و آب باران در آن سرازیر  اطراف آن را کوه و تپه فرا

بهشت های  نهالکه و منظور این است  .٢اثر ابن اثیر نیز چنین آمده است »ةالنهاي«در کتاب  .رویاند می

 .کند زمین به سرعت رشد می های این نوع نهالکه همچنان  کنند به سرعت رشد میبا این کلمات 

عمری را به مسلمانی که از دیگر فضائل این کلمات این است که نزد خداوند کسی از مؤمنی  -۶

 .برتر نیست »گفته احلمدهللاو  ال � إال اهللاو  اهللاسبحان و  ربكا اهللا«سپری نموده و بسیار 

بن شداد روایت کرده  اللهحسن از عبد سندامام احمد و نسائی در کتاب عمل الیوم و اللیلة با 

 اللهآمده و ایمان آوردند. عبد سه نفر بودند به نزد پیامبر که از بنی عذره  گروهیکه: 

 ، طلحه »آموزد میچه کسی به جای من اسالم را به اینان «فرمود:  د: پیامبر گوی می

گروهی را به سوی  پیامبر  ]تا این که[بودند  د: آنان نزد طلحه گوی می اللهعبد .گفت: من

 سپس پیامبر  .شهید شد رفت و] به همراه آن گروه [به جهاد ها یکی از آن .جهاد روانه کرد

دیگری را به جهاد فرستاد یکی دیگر هم با آنان رفت و او نیز شهید شد و سومی در  ی مجموعه

در بهشت بودند، آن که د: این سه نفر را در خواب دیدم گوی می طلحه  .بسترش وفات یافت

در بسترش فوت کرده بود پیشاپیش دو نفر دیگر بود، سپس دومین شهید به دنبال او بود، و که 

فرمود: چنین چیزی برایم جای تعجب بود، به نزد  طلحه  .اولین شهید آخرین آنها بود

برای تو جای چه چیز «فرمودند:  آمدم و موضوع را برای ایشان بیان نمودم، پیامبر  پیامبر

 اهللاعمری را به مسلمانی سپری نموده و بسیار که ؟ نزد خداوند کسی از مؤمنی استتعجب 
 .٣»گفته، برتر نیست احلمدهللاو،  ال � إال اهللاو،  اهللاسبحان و،  رب�أ

 ) آن را حسن دانسته است.۱۰۵)، و آلبانی در السلسلة الصحیحه (شماره: ۳۴۶۲سنن ترمذی (شماره:  -١

٢- )۴/۱۳۲.( 

عالمه آلبانی در  .)۱۰۶۷۴/شماره: ۶کتاب عمل الیوم و اللیلة ( .)، و سنن کبری اثر نسائی۱/۱۶۳( احمد مسند -٣

 ) آن را حسن دانسته است.۶۵۴الصحیحة (شماره: 

 

                                                       



 ١٦٧  فضائل چهار سخن: سبحان الله، والحمدلله، وال إله إال الله، و.. -۲۹

و پیوسته  هدو کار نیک انجام د طوالنی شودعمرش که برتری کسی و این حدیث واال بر بزرگی 

و  ی این حدیث همچنان سخن باقی است، درباره .داللت دارد باشدزبانش به ذکر خداوند تر و تازه 

 .است اللهتوفیق تنها به دست 

 





 
 
 

 فضائل این چهار ذکراز دیگر  -۳۰

را بیان  آیند به شمار میان از قرآن برترین سخن پسکه  ،پیشتر تعدادی از فضائل این چهار سخن

 .ربكا اهللاو ،ال � إال اهللاو ، واحلمدهللا،اهللاسبحان : ] این چهار سخن عبارتند از[کردیم 
ادامه  اذکاربه بیان تعدادی دیگر از فضائل این در این باره،  اللهاز خالل احادیث رسول حال 

 دهیم: می

از دیگر فضائل آنها این است که خداوند خود این کلمات را انتخاب کرده و آن را برای  -۱

خداوند را با بیان این سخنان ذکر کند پاداش بزرگ و که بندگانش برگزیده است، و برای کسی 

سند صحیح از ابوهریره و مد و مستدرک حاکم با در مسند امام اح .فراوانی مهّیا کرده است

ها  همانا خداوند متعال از میان سخن«فرمودند:   اللهرسول که نقل شده  بسعیدابو

 اهللاو ال اهل اال اهللاواحلمدهللا و اهللاسبحان «عبارتند از که چهار سخن را برگزیده است، 
از بیست گناه د و شو میبگوید: برایش بیست نیکی نوشته  »اهللاسبحان «پس هر کسی  »ربكا

بگوید برای او نیز همین پاداش است و هر  »رب�أ اهللا«و هر کسی  د.شو میگناهانش کاسته 

احلمدهللا رب «آورد. و هر کسی  میبگوید، او نیز همین اجر را به دست  »ال � إال اهللا«کسی 
د و سی شو میبگوید برای او سی نیکی نوشته  بب)(یعنی بدون س را از پیش خودش »العامل�

 .١»دشو میگناه از او کاسته 

سخنان  دیگرد ثوابش بیش گوی می ای بدون هیچ مقدمهلله رب العالمین را  آدمی الحمدکه هنگامی 

زیرا گفتن الحمدلله رب العالمین بیشتر به دنبال علت و سببی هم چون خوردن و نوشیدن و به  ،است

 به فرد شدهکه گویی این حمد گفتن در برابر عطا و بخششی است  ،دشو میدست آمدن نعمتی بیان 

 این کار دریافت نعمتی او را بهکه آدمی حمد را از پیش خودش و بدون این که  هنگامی، اما است

 د.شو میپاداشش افزوده واداشته باشد بگوید، بر 

گوید: این  ) می۱۷۱۸)، و عالمه آلبانی در صحیح الجامع (شماره: ۱/۵۱۲( حاکم )، و مستدرک۲/۳۰۲( احمد مسند -١

 حدیث صحیح است.

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٧٠

آنها سپری در برابر آتش  ی که این سخنان برای گویندهاست از دیگر فضائل این سخنان این  -۲

بر زبان ] در دنیا[آنها را که کسانی هستند  ی دهنده این کلمات در روز قیامت نجات .اند جهنم

 هحاکم در مستدرک و نسائی در عمل الیوم و اللیل .ندکن میآورند و در پیشاپیش آنها حرکت  می

برای حفاظت «فرمودند:   اللهرسول که اند  عنه روایت کرده رضی اللهاز ابو هریره  دیگران،و 

 آیا دشمنی آمده است؟ پیامبر   اللهما گفتیم: یا رسول ». از خود سپرهایتان را بردارید

، واحلمدهللا، اهللاسبحان بگویید:  ؛سپر بردارید برای نجات از آتش جهنمکه خیر، بل«فرمود: 
دهنده و در پیشاپیش  این کلمات روز قیامت به عنوان نجات زیرا، ربكا اهللا، واهللاوال � اهل 

د: این گوی میحاکم  .»شان ماندگار است ثوابکه ها اعمال نیکی هستند  ند و همینیآ می

تخریج نکرده است، و  اما خود آن را ،بر اساس شرط مسلم صحیح استکه حدیثی است 

 .١ذهبی با او موافقت کرده است و عالمه آلبانی آن را صحیح دانسته است

را به باقیات  اذکاراین  بیان شد، فضیلت این سخنان ی بارهدرتر  پیشاین حدیث اضافه بر آنچه 

 اید: فرم مید و خداوند کن میصالحات توصیف 

ٰلَِ�ٰ  ٱۡلَ�ٰقَِ�ُٰت وَ ﴿ َمٗ�  ُت ٱل�َّ
َ
 .]۴۶الکهف: [  ﴾٤٦َخۡ�ٌ ِعنَد َرّ�َِك ثََواٗبا وََخۡ�ٌ أ

  .»تر است تر و امیدبخش به نزد پروردگارت نیک پاداش ،ماندگاِر شایسته] های و [نیکی«
امید و آرزویی است  بهترین ثوابش ماندگار، و پاداشش مستمر است و اینکه باقیات یعنی کارهایی 

 دد و برترین پاداش است.بن بنده بدان دل میکه 

 ی مانند زمزمه ای چرخند و زمزمه میاز دیگر فضائل این سخنان این که: این سخنان دور عرش  -۳

در مسند امام احمد، و سنن ابن  .ندکن میزنبور عسل دارند و در بارگاه الهی از صاحب خود یاد 

آنچه از «فرمودند:   اللهرسول که روایت شده  ماجه، و مستدرک حاکم از نعمان بن بشیر 

گردند و صدایی مانند  میید، دور عرش کن میجالل خدا، تسبیح، تحمید، تکبیر، و تهلیل او یاد 

که ند، پس آیا یکی از شما دوست ندارد کن میصدای زنبور عسل دارند و صاحب خود را یاد 

بوصیری در » د شود؟آن از او یا ی به وسیلهکه همواره نزد خداوند رحمان چیزی داشته باشد 

و حاکم آن را  اند، د: اسناد این حدیث صحیح، و رجالش ثقهگوی میزوائد سنن ابن ماجه 

این چهار سخن به که د کن میاین حدیث به این فضیلت بزرگ تصریح  .٢صحیح دانسته است

 ).۳۲۱۴)، صحیح الجامع (شماره: ۶/۲۱۲)، السنن الکبری کتاب: عمل الیوم و اللیلة (۱/۵۴۱المستدرک ( -١

 ).۱/۵۰۳)، المستدرک (۳۸۰۹)، سنن ابن ماجه (شماره: ۲۶۸، ۴/۲۷۱المسند ( -٢

 

                                                       



 ١٧١  از دیگر فضائل این چهار ذکر -۳۰

خود را یاد  ی چرخند و صدایی هم چون صدای زنبور عسل دارند و گوینده میدور عرش 

به  .یاد کردن و بر زبان آوردن این الفاظ وجود دارد ردر این سخن تشویقی عظیم ب .ندکن می

همواره نزد خداوند که آیا یکی از شما دوست ندارد «اید: فرم میهمین خاطر در این حدیث 

 .»آن از او یاد شود؟ ی به وسیلهکه رحمان چیزی داشته باشد 

این کلمات ترازوی اعمال را که  دهد میخبر  که پیامبر  است از دیگر فضائل این سخنان این -۴

، و حاکم و دیگران صحیح خود، و ابن حبان در هنسائی در عمل الیوم و اللیل .ندکن میسنگین 

و به پنج انگشتان -به!  به«اید: فرم می گفت: شنیدم پیامبر که اند  روایت کرده از ابوسلمی 

َْمدُ اهللاِ ُسْبحاَن «اند:  سنگین پنج چیز در ترازوی اعمال چه -دستش اشاره کرد الَ هللاِ، وَ  ، واحلْ
 اهللاُ 

َّ
 اَ  اهللاُ ، وَ � إال

ْ
به امید ] و پدر و مادرش[فرزند صالح مسلمانی بمیرد که ، و این »رَبُ �

این  .١، حاکم این حدیث را صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت کرده است»پاداش صبر کنند

بزار در مسندش آن را تخریج کرده و گفته: إسناد که دارد  حدیث شاهدی از حدیث ثوبان 

 .٢آن حسن است

به هنگام شگفتی از چیزی و بیان برتری آن که سخنی است » به! به«اید: فرم میدر حدیث که این 

 د.شو میگفته 

] اجر اعطای[از دیگر فضائل این سخنان این است که: با گفتن هر کدام از این سخنان  -۵

 ای روایت کرده که: عده از ابوذر  . امام مسلم در صحیح خوددشو مینصیب آدمی  ای صدقه

ها را با خود  پاداش ی عرض کردند: ای رسول خدا! صاحبان ثروت همه] تنگدست[از مردم 

گیریم، و از  میما که گیرند چنان  مییم، روزه خوان میما که ند آن طور خوان میبرند! نماز  می

گفت: مگر خداوند برای شما چیزهایی  دهند؛ پیامبر  میزکات نیز ثروت خود صدقه و 

انجام دادن آنها صدقه و احسان کنید؟ در هر یک بار سبحان  ی به وسیلهکه فراهم نیاورده است 

گفتن، و هر امر به  ال إله إال اللهاکبر، هر یک بار الحمدلله، و هر یک بار  الله، هر یک بار الله

تان یک صدقه است! گفتند: ای رسول  معروف و هر نهی از منکر، و نیز در همبستری با زنان

گفت: آیا  ! آیا اگر یکی از ما شهوت خود را برآورده سازد، برای او پاداش دارد؟ پیامبر خدا 

ستدرک )، الم۳۳۸/شماره: ۳/۱۱۴)، صحیح ابن حبان (اإلحسان) (۶/۵۰سنن کبری کتاب: عمل الیوم و اللیلة ( -١

)۱/۵۱۲ ،۵۱۱.( 

 ).۳۰۷۲/شماره: ۴/۹کشف األستار عن زوائد البزار ( -٢
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ست؟ هم چنان هم اگر برآورده کند، برایش گناه بزرگی ا )از طریق زنا(کسی آن را از راه حرام 

 .١»راه مشروع زناشویی) به کار گیرد، دارای پاداش برای او است(آن را در راه حالل 

دادن صدقه و احسان فقط از طریق پرداخت مال است و این در حالی است که فقرا چنین پنداشتند 

کارهای نیک و پسندیده  انجام تمامیکه به آنان خبر داد  آنان از چنین کاری ناتوانند. اما پیامبر که 

، اهللاسبحان «د و در ابتدا و پیشاپیش این کارها از این چهار سخن نام برد: شو میصدقه محسوب 
 .»رب�أ اهللا، وال اهللاإ �ال هللا،  احلمد
تواند به  مینکه گفتن این کلمات را برای کسی  از دیگر فضائل این سخنان این است که: پیامبر  -۶

نقل  خوبی قرآن را تالوت کند قرار داد، ابو داود و نسائی و دارقطنی و دیگران از ابن ابی اوفی 

توانم قرآن را  مینمن   اللهآمد و گفت: ای رسول  گفت: شخصی نزد پیامبر که اند  کرده

بگو: «فرمود:  قائم مقام آن باشد و مرا کفایت کند. پیامبر که بیاموزم، لذا چیزی به من یاد بده 

آن اعرابی ». اهللاقوة إال ب رب، والحول والكا اهللا، وال � إال اهللاهللا، و ، واحلمداهللاسبحان 

سپس گفت: اینها برای پروردگارم  -آنها را شمرده و دستانش را بست-گفت: این چنین است 

هُ بگو: «فرمود:  است، برای خودم چیست؟ پیامبر 
َّ
ِفرْ الل

ْ
ِ�  مَّ اغ

ْ
ىِل َوارمَْحِْ� واَعفِِ� َواْرُزق

: بار خدایا! مرا بیامرز و به من رحم کن و سالمتم بدار و روزی عطا فرما و مرا هدایت َواْهِدِ� 

این «فرمود:  ، آن اعرابی آن را گرفته و با انگشتانش شمرد و دستانش را بست، پیامبر»نما

آبادی در یادداشتش بر سنن   محدث ابو طیب عظیم .٢»انش را از خیر پر نمودشخص دست

 .٣د: سند آن حسن استگوی میدارقطنی نوشته: سند این حدیث صحیح است. و آلبانی 

اینها برخی از فضائل بیان شده در سنت نبوی برای این چهار سخن هستند و در عین حال برای هر 

هر  .دشو میبه زودی جزئیات آنها بیان  الله ان شاءکه کدام از این سخنان فضائل مخصوصی بیان شده 

و منزلت واالی  بیانگر شأن که برد به بزرگی این فضایل پی میپیشتر آمد بیندیشد که کس در این فضائل 

 -خدا داناتر است-شاید راز این فضیلت بزرگ  .مؤمن است ی این کلمات و فوائد فراوان آنها برای بنده

های خداوند مندرج در این چهار سخن  نام ی همهکه از برخی از اهل علم نقل شده که چیزی باشد 

اثبات انواع  شاملگنجند، والحمدلله  می اللههای تنزیه مانند قدوس و سالم در ذیل سبحان  نام ؛هستند

 ).۱۰۰۶صحیح مسلم (شماره:  -١

 ).۳۱۳، ۱/۳۱۴)، سنن دارقطنی (۲/۱۴۳)، سنن نسائی (۸۳۲سنن ابو داود (شماره:  -٢

 ).۱/۱۵۷صحیح ابو داود ( -٣
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اکبر تجلیل و تعظیم خداوند نهفته است و  الله، و در ها و صفات اوست نامدر  متعال اللهبرای  کماالت

 -یعنی معبودی-خدایی هیچ  استچنین که کسی  .تواند ثنا و تمجید او را برشمارد مینکسی که این 

 .١جز او نیست

ی که از ، و چه بزرگ است خیرها منزلت آنخنان، و چه واالست قدر و اند این س پروردگارا چه عظیم

ما را بر محافظت و مداومت بر آنها موفق گرداند، و ما را از که طلبیم  میاز خداوند  آید. می ها بر آن

شک خدا  تازه است. بی  ،شان با بیان این سخنان زبانکه کسانی  ؛اهل این سخنان قرار دهد ی زمره

 توانا بر انجام چنین چیزی است. گر و یاری

 ).۴۰بنگر به: جزء فی تفسیر الباقیات الصالحات اثر عالئی (ص:  -١

 

                                                       





 
 
 

 الله ال إله إال :توحید کلمهٔ فضائل  -۳۱

سبحان «اند:  بیانگر برتری این چهار سخنکه پیشتر سخن پیرامون تعدادی از نصوص نبوی بود 
ال إله  یعنی توحید ی کلمهبیان فضائل  ی درباره ادامهدر  .»رب�أ اهللا، و� إال اهللاال ، واحلمدهللا، واهللا

ترین گفتار در میان این چهار سخن  برترین و واالترین و بزرگکه  ای کلمه سخن خواهیم گفت. إال الله

به  .ندا هنازل شدها  و کتاباند  شدهفرستاده  پیامبرانو  اند شده آفریده جملههمین رای بنوع بشر است و 

بختان  اند و نگون سعادتمندان اهل بهشتکه ند شو میآن مردم به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم  ی واسطه

ترین  ترین رکن دین و مهم تقوا، و بزرگ ی ریسمان محکم الهی، و کلمه ال اله اال الله ؛اهل آتش جهنم

راه نجات از آتش جهنم، و گفتار شهادت و  ایمان، و راه رسیدن به بهشت و رستگاری در آن، و ی شعبه

فضائل این گفتار و  .خوشبختی و اصل دین و اساس آن و رأس وحی و فرمان آن است ی کلید خانه

گاهان معرفیگوی میکنندگان  توصیفکه جایگاهش در دین باالتر از توصیفی است   ند: کن میاش  ند و آ

ُ  َشِهدَ ﴿ نَّهُ  ٱ�َّ
َ
ْولُواْ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو وَ  ۥ�

ُ
ِ  ٱۡلعِۡلمِ َوأ  ٱۡلَعزِ�زُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱۡلقِۡسِط� قَآ�َِمۢ� ب

 .]۱۸آل عمران: [  ﴾١٨ ٱۡ�َِكيمُ 
د و فرشتگان و عالمان، گواهی دهند کن میرا تدبیر ] امور هستی ی به داد [همهکه خداوند «

پیروزمنِد فرزانه است، ] جز او [که] معبود [راستینی] جز او نیست. [آری] [راستینیمعبود که 
 .»نیست

 کهاست  مزایایی بسیارو  گرامی یهای های بزرگ، و ارزش ، دارای فضیلتواال شک این گفتارِ  بی

نه آنها پی ببرد مینکسی 
ُ
که است ه این آنچه در برتری این گفتار در قرآن کریم آمد ی از جمله .تواند به ک

 
ُ
خداوند  .های آنها قرار داده است رسالت ی ّب و جوهر دعوت رسوالن و چکیدهخداوند این سخن را ل

 اید: فرم می

﴿ ٓ نَّهُ  َوَما
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
نَا۠ فَ  ۥأ

َ
� ٓ  ﴾٢٥ ۡ�ُبُدونِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

 .]۲۵األنبیاء: [  

] معبود [راستینیکه کردیم  میبه او وحی که و هیچ رسولی را پیش از تو نفرستادیم مگر آن «
  .»جز من نیست، پس مرا بپرستید

 



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٧٦

 اید: فرم میو یا 

ِن  َولََقدۡ ﴿
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ وَ  ٱ�َّ ُٰغوَتۖ  ٱۡجَتنُِبوا  .]۳۶النحل: [  ﴾ٱل�َّ
را بندگی کنید و  اللهکه: ] هر اّمتی رسولی را برانگیختیم، [با این دعوت] در [میان و به یقین«

  .»از طاغوت بپرهیزید
 اید: فرم میخداوند در ابتدای سوره نحل 

ُِل ﴿ ِ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ  ُ�َ�ّ وحِ ب ِ  ٱلرُّ ۡمرِه
َ
ِ  ۦِمۡن أ ٰ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه نَّهُ  ۦٓ َ�َ

َ
نِذُرٓواْ �

َ
ۡن أ

َ
نَا۠  ۥأ

َ
� ٓ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

 .]۲النحل: [  ﴾٢ ٱ�َُّقونِ فَ 
د [با کن میبخواهد، نازل که خویش فرشتگان را با وحی بر هر کس از بندگانش  ی به اراده«

  .»جز من نیست، پس از من پروا بدارید] که: هشدار دهید: هیچ معبوِد [راستینی] این پیام
برد و  میخداوند در این سوره بر بندگانش نام که یی است ها تک نعمت این آیه ابتدای شمارش تک

بر بندگانش ارزانی داشته که ترین نعمتی است  توفیق چنین چیزی بزرگکه همچنین بیانگر آن است 

 اید: فرم میخداوند که است، همچنان 

ۡسَبَغ َعلَۡيُ�ۡم نَِعَمهُ ﴿
َ
ۗ  ۥَوأ  .]۲۰لقمان: [  ﴾َ�ِٰهَرٗة َوَ�اِطَنٗة

  .»خود را پیدا و ناپیدا بر شما تمام کرد های و نعمت«
 .١»است ال إله إال اللهمنظور از نعمت: «د: گوی میمجاهد 

ال إله شخص را با مفهوم که تر از این نعمت  خداوند هیچ نعمتی بزرگ«د: گوی میسفیان بن عیینه 

 .»به بندگانش ارزانی نکرده است نموده،آشنا  إال الله

سخن ی طیبه ( کلمهکه خداوند در قرآن کریم آن را به  است این اللهال إله إال از جمله فضائل  -

 اید:فرم میتوصیف نموده و  )پاک

لَمۡ ﴿
َ
ُ تََر َكۡيَف َ�ََب  � ۡصلَُها ثَابِٞت َوَفرُۡ�َها ِ�  ٱ�َّ

َ
َمآءِ َمَثٗ� َ�َِمٗة َطّيَِبٗة َكَشَجَر�ٖ َطّيَِبٍة أ  ٱلسَّ

ُ�لََها ُ�َّ ِحي� �ِإِۡذِن َرّ�َِهاۗ َوَ�ۡ�ُِب  تُۡؤِ�ٓ  ٢٤
ُ
ُ أ ۡمَثاَل  ٱ�َّ

َ
ُروَن  ٱۡ�  .]۲۵-۲۴إبراهیم: [ ﴾٢٥لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َ�َتَذكَّ

] زند، سخن پاک را چون درخت پاکی [قرار داد میخداوند چگونه مثالی که  ای آیا ندانسته«
هایش را به حکم پروردگارش در همه  شد. میوهاش در آسمان با اش استوار و شاخه ریشهکه 

 .»پند پذیرندکه آورد باشد  میها را برای مردم در میان  و خداوند این مثل دهد میزمان 

 ) این سخن را نقل کرده است.۱۱/۷۸( خود در تفسیر طبری ابن جریر -١

 

                                                       



 ١٧٧  »ال إله إال الله«فضائل کلمۀ توحید:  -۳۱

 اید: فرم میاست، خداوند » سخن استوار« اللهال إله إال  -

ُ  يُثَّبُِت ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ ِ�  ٱ�َّابِِت  ٱۡلَقۡولِ َءاَمُنواْ ب ُ َوُ�ِضلُّ  ٱ�ِخَرةِ� َوِ�  ٱ�ُّ ٰلِِمَ�ۚ  ٱ�َّ  ٱل�َّ
ُ َوَ�ۡفَعُل   .]۲۷إبراهیم: [  ﴾٢٧َما �ََشآُء  ٱ�َّ

دارد و ستمکاران را  میخداوند مؤمنان را در زندگانی دنیا و در آخرت به سخِن استوار، پایدار «
 .»دهد میگذارد و خداوند هر آنچه بخواهد، انجام  میراه  بی

 اید: فرم میاست، خداوند » عهد« اللهال إله إال  -

َ�َٰعةَ َ�ۡملُِكوَن  �َّ ﴿ َذَ إِ�َّ َمِن  ٱلشَّ  .]۸۷مریم: [  ﴾٨٧َ�ۡهٗدا  ٱلرَّ�ِعنَد  ٱ�َّ
  .»رحمان عهدی گرفته باشد] از نزد [خداوندکه اختیار شفاعت ندارند. مگر کسی «

توان و  ی ، و همهال إله إال اللهمنظور از عهد: بیان شهادت أن «گفت: که نقل شده  از ابن عباس 

 .١»این رأس کل تقوی استکه  ،نیرو را از آن خدا دانستن است

هر کس بدان چنگ زند نجات که محکم  است که ریسماناست این  این کلمهاز دیگر فضائل  -

 اید:فرم میخداوند  .گردد میبدان چنگ نزند هالک که ابد و کسی ی می

﴿ ِ ُٰغوتِ َ�َمن يَۡ�ُفۡر ب ِ  ٱل�َّ ِ َوُ�ۡؤِمۢن ب ِ  ٱۡسَتۡمَسَك َ�َقِد  ٱ�َّ  .]۲۵۶البقرة: [  ﴾ٱۡلُعۡرَوةِ ب
] به دستاویزی [بسکه ] به خدا ایمان آورد، [بداندو به طاغوت کفر ورزد که پس هر کس «

  .»محکم چنگ زده است
 اید: فرم میو یا 

ِ إَِ�  ۥٓ ۞َوَمن �ُۡسلِۡم وَۡجَههُ ﴿ ِ  ٱۡسَتۡمَسَك وَُهَو ُ�ِۡسٞن َ�َقِد  ٱ�َّ �  ٱۡلُعۡرَوةِ ب  .]۲۲لقمان: [  ﴾ٱلُۡوۡ�َ�ٰ
آویزی استوار  به دستکه و هر کس نیکوکارانه روی خویش به سوی خداوند آورد، بداند «

 .»چنگ زده است
آن را در میان قوم خود قرار  ابراهیم خلیل که از دیگر فضائل آن این که: سخنی ماندگار است  -

 اید: فرم میبه سوی خدا بازگردند؛ خداوند که داد بسا 

�ِيهِ َوقَۡوِمهِ  �ذۡ ﴿
َ
ا َ�ۡعُبُدوَن  ۦٓ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم ِ� ِي إِ�َّ  ٢٦إِنَِّ� بََرآءٞ ّمِمَّ َسَيۡهِديِن  ۥَ�َطَرِ� فَإِنَّهُ  ٱ�َّ

 .]۲۸-۲۶الزخرف: [  ﴾٢٨لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن  ۦ َعقِبِهِ وََجَعلََها َ�َِم� بَا�َِيٗة ِ�   ٢٧

 ) این سخن را نقل کرده است.۳/۱۵۱۸طبرانی در الدعاء ( -١

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٧٨

پرستید، بیزارم.  میگمان من از آنچه  ابراهیم به پدرش و قومش گفت: بیکه و چنین بود «
را ] آن [سخن] مرا آفریده است، و همو مرا راه خواهد نمود و [خداوندکه برخالِف کسی 

 .»آنان بازگردندکه فرزندانش قرار داد، باشد ] سخنی ماندگار در [میان
آنان بدان  ؛د ساختبن را بدان پای اصحاب پیامبر  متعال خداوندکه تقوا است  ی و آن کلمه -

 اید:فرم میسزاوارتر و اهل آن بودند. خداوند 

ِينَ َجَعَل  إِذۡ ﴿ ْ ِ� قُلُو�ِِهُم  ٱ�َّ نَزَل  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ َ�ِيََّة  ٱۡ�َِميَّةَ َ�َفُروا
َ
ُ فَأ ٰ  ۥَسِكينََتهُ  ٱ�َّ َ�َ

لَۡزَمُهۡم َ�َِمَة  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�َ  ۦرَُسوِ�ِ 
َ
ۡهلََهاۚ َوَ�َن  ٱ�َّۡقَوىٰ َو�

َ
َحقَّ بَِها َوأ

َ
ُ َوَ�نُٓواْ أ ٍء  بُِ�ّلِ  ٱ�َّ ۡ�َ

 .]۲۶الفتح: [  ﴾٢٦َعلِيٗما 
درآوردند. آن گاه خداوند  -ت جاهلّیتیهمان حم-ت های خود حمیّ  کافران در دلکه آن گاه «

تقوی ملزم ساخت و  ی بر مؤمنان نازل کرد و آنان را به کلمه] آرامش خود را بر رسولش و [نیز
 .»به آن سزاوارتر و اهِل آن بودند و خداوند به همه چیز داناست

إله إال الچیزی برتر از  ی گفت: مردم دربارهکه ابو اسحاق سبیعی از عمرو بن میمون روایت کرده 

دانی آن چیست؟ به خدا سوگند  می اللهای ابوعبد«سپس سعد بن عیاض گفت:  .اند گفتهسخن ن  الله

به آن  و ،را بدان ملزم ساخت -خداوند از آنان خشنود باد- خداوند یاران پیامبر که آن کلمه تقوا است 

 .١»سزاوارتر و اهِل آن بودند

 اید: فرم میخداوند  اوج راستی و غایت آن است.از دیگر فضائل این کلمه آن که این کلمه  -

وحُ َ�ُقوُم  يَۡومَ ﴿ ذَِن َ�ُ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ وَ  ٱلرُّ
َ
اۖ �َّ َ�َتَ�َُّموَن إِ�َّ َمۡن أ  ﴾٣٨َوقَاَل َصَواٗبا  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ َصّفٗ

 .]۳۸النبأ: [  

که ند مگر کسی گوی مینفرشتگان به صف ایستند. سخن ] جبرئیل و [دیگرکه روزی «
  .»سخِن درست گفته باشد] به او اجازه داده و [در دنیا] [خداوند

ذَِن َ�ُ ﴿ در تفسیر این سخن خداوند:که روایت کرده  بعلی بن طلحه از ابن عباس
َ
إِ�َّ َمۡن أ

آن که داده باشد  ال اله اال اللهخداوند به او اجازه گفتن که کسی مگر «گفت:  ﴾٣٨َوقَاَل َصَواٗبا  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ 

سخن راست و (صواب منظور از «د: گوی میو عکرمه  ٢»سخن راست و درست است ی باالترین درجه

 .٣»است ال إله إال الله )درست

 ) آن را روایت کرده است.۳/۱۵۳۳طبرانی در الدعاء ( -١

 ) این سخن را نقل کرده است.۳/۱۵۲۰طبرانی در الدعاء ( -٢

 ) این سخن را نقل کرده است.۳/۱۵۲۰طبرانی در الدعاء ( -٣

 

                                                       



 ١٧٩  »ال إله إال الله«فضائل کلمۀ توحید:  -۳۱

در این سخن که ی است »دعوة الحق«همان  ال إله إال اللهاز دیگر فضائل این کلمه آن که:  -

 : استخداوند آمده 

� َدۡعَوُة  َ�ُۥ﴿ ّقِ ِينَ وَ  ٱۡ�َ ۡيهِ إَِ�  ۦيَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ ٍء إِ�َّ َكَ�ِٰسِط َكفَّ َ� �َۡسَتِجيُبوَن لَُهم �َِ�ۡ
 .]۱۴الرعد: [  ﴾١٤ إِ�َّ ِ� َضَ�ٰلٖ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ َوَما ُدَ�ُٓء  ۦۚ ِ�َۡبلَُغ فَاهُ َوَما ُهَو بَِ�ٰلِغِهِ  ٱلَۡمآءِ 

] ند، به هیچ وجه [دعاخوان می] به جای او [به فریادکه دعای راستین او راست. و کسانی را «
دو دست خویش به سوی آب است تا  ی گشایندهکه ند مگر مانند کسی کن مینشان را اجابت 

گمراهی نخواهد رسید و دعای کافران جز در ] به آن [دهان] به دهانش برسد و آن [آب هرگز
 .»نیست

، اند بر آن گرد آمدهاهل اسالم که حقیقی است  ای از دیگر فضائل این کلمه آن که: پیونددهنده -

آن است، و به سبب آن افراد  ی شان به واسطه شان بر اساس آن است، و حب و بغض دوستی و دشمنی

عالمه  .ندکن میتحکم همدیگر را قوی و مسکه مجتمع اسالمی همچون یک پیکره و سدی استوار گشته 

که  ای پیوند حقیقیکه نتیجه آن «د: گوی میضواء البیان أدر کتابش  /امین شنقیطی شیخ محمد

است، آیا  ال إله إال الله ی د همان پیونددهندهکن میها را گرد هم آورده و اجزای مختلف را یکی  پراکنده

اسالمی را همچون یک پیکره گرد هم آورده و  ی جامعه ی همهکه است ارتباطی  ی این حلقهکه ی بین مین

کنندگان عرش و  های حمل قلب .ندکن میاجزایش همدیگر را تقویت که گرداند  میآن را هم چون بنایی 

مند  اند عالقه در روی زمینکه اند را نیز نسبت به بنی آدم  پیرامون آن حلقه زدهکه را که دیگر مالئ

 وجود دارد. ] ذاتی[شان تفاوت  گرداند هر چند میان می

 اید: فرم میخداوند 

ِينَ ﴿ ِيَن  ۦ�َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم َوُ�ۡؤِمُنوَن بِهِ  ۥَوَمۡن َحۡوَ�ُ  ٱۡلَعۡرَش َ�ِۡملُوَن  ٱ�َّ َو�َۡسَتۡغفُِروَن لِ�َّ
ءٖ رَّۡ�َٗة وَِعلۡ  ْۖ َر�ََّنا وَِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ ْ وَ  ٱۡغفِرۡ ٗما فَ َءاَمُنوا ِيَن تَابُوا ْ لِ�َّ َبُعوا َعَذاَب  َسبِيَلَك َوقِِهمۡ  ٱ�َّ

ِٰت َعۡدٍن  َر�ََّنا ٧ ٱۡ�َِحيمِ  ۡدِخۡلُهۡم َج�َّ
َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم  ٱلَِّ� َوأ

َ
وََعد�َُّهۡم َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآ�ِِهۡم َوأ

نَت 
َ
ٰتِِهۡمۚ إِنََّك أ ّ�ِ  قِِهمُ وَ  ٨ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُذّرِ�َّ ّ�ِ َوَمن تَِق  اِت�  َٔ ٱلسَّ يَۡوَم�ِٖذ َ�َقۡد  اتِ  َٔ ٱلسَّ

 .]۹-۷المؤمن: [  ﴾٩ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ َوَ�ٰلَِك ُهَو  ۥۚ رَِ�َۡتهُ 
اند، صاحب اختیارشان را با  گرد آن حلقه زدهکه ند و آنان کن میعرش را حمل که فرشتگانی «

] خواهند: [و گویند: میند و به او ایمان دارند و برای اهل ایمان آمرزش کن میستایش تقدیس 
توبه کردند و پیرو راه که صاحب اختیارا، رحمت و دانشت، هر چیزی را فراگرفته، پس کسانی را 
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و ] تو شدند، بیامرز و از عذاب دوزخ نگاهشان دار. صاحب اختیارا، آنان و پدران [و مادران
که ، داخل کن، ای وعده دادهکه های جاویدان بهشت  الحشان را در باغهمسران و فرزندان ص

] را در آن روز از [کیفرِ که ها حفظ کن و هر  بدی] فرادست و فرزانه تویی، تو؛ و آنان را از [کیفرِ 
  .»؛ این است همان کامیابی بزرگای ها نگاه داری، مشمول رحمتت قرار داده بدی

اند و  آن را حلقه زدهکه هایی  عرش و دیگر فرشته حامالنمیان که  عاملیکه د کن میخداوند اشاره 

ها نزد خدا برای آدمیان این  فرشتهکه د تا آنجا کن میبرند پیوند برقرار  میدر روی زمین به سر که آدمیانی 

 .»همان ایمان به خداوند جل جالله است ،نمایند میدعای نیکوی بزرگ را 

افراد که  ای دهنده پیوندکه اختالفی نیست  در این ه طور کلی میان مسلمانانب«د: گوی میکه تا آنجا 

ال إله د همان پیوند کن میگرداند و میان اهل زمین و آسمان ارتباط برقرار  میروی زمین را به هم مرتبط 

 .١»جز آن جایز نیست ای دهنده است، و البته فراخواندن به پیوند إال الله

 اید: فرم میهاست، خداوند  این که: برترین و ارجمندترین نیکی إله إال اللهال از دیگر فضائل  -

ِ  َمن﴿  .]۸۹النمل: [  ﴾َخۡ�ٞ ّمِۡنَها ۥفَلَهُ  ٱۡ�ََسَنةِ َجآَء ب

ِ  َمن﴿ ۖ  ۥفَلَهُ  ٱۡ�ََسَنةِ َجآَء ب  .]۸۴القصص: [  ﴾َخۡ�ٞ ّمِۡنَها
 .»نیکی در میان آورد، بهتر از آن را خواهد داشتکه هر کس «

 »ال � إال اهللا«مراد از حسنه: که از ابن مسعود، و ابن عباس، و ابو هریره و دیگران نقل شده 
ِ  َمن﴿ :در تفسیر این سخن خداوندکه عکرمه نقل است  و از .٢است  ﴾َخۡ�ٞ ّمِۡنَها ۥفَلَهُ  ٱۡ�ََسَنةِ َجآَء ب

د زیرا شو میاست. و گفت: پاداش عظیم و برتر نصیبش  اللهال إله إال گفتن:  ،مراد از حسنه«گفت: 

 .٣»نیست اللهال إله إال چیزی برتر و نیکوتر از 

عملی را به من  گفت: گفتم: ای پیامبر که آمده  و دیگران به نقل از ابوذر] امام احمد[در مسند 

وقتی کار بدی انجام دادی «فرمود:  مرا به بهشت نزدیک کرده و از آتش دورم گرداند. پیامبر که بیاموز 

ال إله إال ، آیا گفتم: ای رسول خدا  .»دارد] ده چندان آن [پاداشکه به دنبالش کار نیکی انجام بده 

 .٤»هاست آری، این بهترین نیکی«هاست؟ فرمود:  حسنات و نیکی ی از جمله الله

 ).۴۴۷، ۳/۴۴۸أضواء البیان ( -١

 ).۱۴۹۷و  ۳/۱۴۹۸بنگر به: الدعاء اثر طبرانی ( -٢

 نقل کرده است. ۷۴ص » فضل التهلیل و ثوابه الجزیل«این سخن را ابن البنا در  -٣

 ).۵/۱۶۹( سند احمدم -٤

 

                                                       



 ١٨١  »ال إله إال الله«فضائل کلمۀ توحید:  -۳۱

بر به زودی  .هستند ،آنچه در قرآن کریم آمده هب استنادعظیم با  ی اینها برخی از فضائل این کلمه

در این باره آمده به تکمیل و بیان برخی دیگر از فضائل آن   اللهآنچه در حدیث رسول  اساس

 به دست خداوند است.] در انجام چنین کاری[پردازیم و توفیق  می

 





 
 
 

 اللهال إله إال فضائلی دیگر برای کلمه توحید  -۳۲

با تکیه بر آنچه در این باره در قرآن کریم آمده  »ال اهللاإ �ال «پیشتر درباره فضائل کلمه توحید 

 ها آفریده ی و همه به خاطر آن برپا گردیدند ها و زمین آسمانکه عظیم است  ای سخن گفتیم، این کلمه

و  ،و قوانین وضع گشتند گردیدندها نازل  فرستاده شدند و کتاب پیامبرانآفریده شدند، و برای آن  برای آن

تدوین شده و بازار بهشت و جهنم بر پا گردید ] ی ثبت اعمال[ها   به خاطر آن ترازوها بر پا شده و کتاب

منشأ خلق و امر، و ثواب و عقاب  ال إله إال الله .سیم شدندو مردم به مؤمن و کافر، و نیکوکار و بدکار تق

آن بنا شده و قبله مشخص گردیده است و در  ی آیین اسالم بر پایهکه حقی است  ال إله إال اللهاست، 

تا  خورد تکان نمی اللههای بنده در برابر  گامد، و شو میروز قیامت از جملگی مردمان درباره آن پرسیده 

 پرستیدید؟ و چه پاسخی به پیامبران دادید؟ میچیزی را چه چه کسی و  شود: پرسیدهاز دو موضوع از او 

 .و عمل بدان استو اقرار  از روی شناخت، اللهال إله إال توحید  ی پاسخ سؤال اول با تحقق بخشیدن به کلمه

رار و گردن نهادن و اطاعت و پاسخ سؤال دوم با محقق ساختن پیامبری محمد از روی شناخت و اق

 .١اوست] [از دستورات

را برشمارد، زیرا  ال إله إال الله ،فضائل کلمه توحیدکه شک این امکان برای آدمی وجود ندارد  بی

هیچ کس فکرش را نکرده و به که د شو میاجر و پاداش و سود سرشاری در دنیا و آخرت بر آن حاصل 

بخشی از فضائل این کلمه را بر اساِس آنچه در این باره در حدیث رسول که باشد  .رسد مینذهن کسی 

 آمده ارائه دهم.  الله

و معادل آزاد کردن  اردو بیشترین پاداش را د استاز جمله فضائل آن، این که: برترین اعمال  -

که نقل است  در صحیحین از ابو هریرهکه هم چنان  .و سنگری در برابر شیطان است بردگان

 اهللاُ «، :روزی صد بار این دعا را بخواندکه کسی «فرمود:  پیامبر
َّ
� وَْحَدهُ الَ  الَ إهَِل اال ُ  َك رَشِ

َ
ُ، هل

َ
هل

 
ْ
ُمل

ْ
َْمُد َوُهَو ىلَع  ُك ال ُ احلْ

َ
ِديرٌ لُكِّ َوهل

َ
ٍء ق ْ َ

ی نیست جز ذات « » ىش
ّ

تنها او پروردگار که  اللههیچ معبود حق

ملک تنها برای او است، حمد و ستایش مخصوص او است، او  است. شریک و انبازی ندارد، قدرت و

ثواب خواندن آن برابر است با آزاد نمودن ده برده و صد احسان برایش  ،»بر تمام چیزها توانا است

 ).۱/۳۴قیم (بنگر به: زادالمعاد اثر ابن  -١
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او که د یآ میاین صد بار دعا به صورت سنگری در .گردد میصد گناه از گناهانش محو  و دشو مینوشته 

دارد. کسی کار بهتری از او انجام نداده است مگر آن  میشّر شیطان محفوظ  را در آن روز تا غروب از

  .١»تعداد ذکرش از او بیشتر باشدکه کس 

فرمودند:  پیامبر که عنه روایت شده است  رضی اللههمچنین در صحیحین از ابو ایوب انصاری 

 اهللاُ «هر کس ده مرتبه بگوید: «
َّ
  َك رَش� وَْحَدهُ ال ال إهَِل إِال

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
َْمُد، َوُهَو ىلَع ُك هل ُ احلْ

َ
ٍء لُكِّ ، َوهل ْ َ

 ىش
ديرٌ 

َ
  .٢»را از قید بردگی آزاد کرده باشد» اوالد اسماعیل«چهار نفر از که مانند کسی است  »ق

به خاطر آنچه در  ؛اند گفتهپیامبران که است  ای از دیگر فضائل آن این که: این کلمه بهترین کلمه -

م ای من و دیگر پیامبران در غروب روز عرفه گفتهکه بهترین کلماتی «فرمودند:  پیامبر که حدیث آمده 

 این کلمات است: 

 اهللاُ «
َّ
  َك وَْحَدهُ الرَش� ال إهَِل إِال

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
َْمُد،وَ  ،ُك هل ُ احلْ

َ
ديرٌ لُكِّ ُهَو ىلَع وَ  هل

َ
ٍء ق ْ َ

و در لفظی  ٣» ىش

من و پیامبران پیش از من که و بهترین چیزی  ،است] در عرفات[بهترین دعا، دعای روز عرفه : «دیگر

 م این کلمات است: ای گفته

 اهللاُ «
َّ
  َك رَش� وَْحَدهُ ال ال إهَِل إِال

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
َْمُد،وَ  ،ُك هل ُ احلْ

َ
ديرٌ لُكِّ ُهَو ىلَع وَ  هل

َ
ٍء ق ْ َ

  .٤» ىش

 .تر است سنگین و گناهان برتر ی پرونده در روز قیامت ازاز دیگر فضائل آن این که: این کلمه  -

دیگران و سنن نسائی و ترمذی و  احمد در مسندکه  ببن عمرو بن عاص اللهدر حدیث عبدکه چنان

 ی همه بردر براروز قیامت از میان امت من فردی «فرمود: که آمده نقل شده  جّید از پیامبر  سندبا 

ها  ازای هر یک از کارنامهگشایند. در میتر اعمال را جلویش د و نود و ُنه دفشو میاهل محشر فراخوانده 

اید: آیا از این دفتر اعمال چیزی را فرم میدید چشم است. سپس خداوند تبارک و تعالی به او  ی به اندازه

اید: بر انجام این اعمال فرم مید: خیر، ای پروردگارم. بعد از آن خداوند گوی میی؟ آن فرد کن میانکار 

د: خیر ای پروردگارم، گوی می؟ آن شخص ترسیده و ای ؟ یا کار نیکی انجام دادهای بد عذری داشته

د. سپس شو مینداری و امروز به تو ظلم  یاید: بسیار خوب! تو پیش ما یک نیکفرم میسپس خداوند 

)، همچنین لؤلؤ و المرجان حدیث ۲۶۹۱) و صحیح مسلم (شماره: ۶۴۰۳و  ۳۲۹۳صحیح بخاری (شماره:  -١

۱۷۲۴. 

 ).۲۶۹۳)، و صحیح مسلم (شماره: ۶۴۰۴صحیح بخاری (شماره:  -٢

 بیان کرده است. ) به نقل از علی۸۷۴طبرانی در الدعاء (شماره  -٣

). از عبدالله بن عمرو روایت کرده و عالمه آلبانی در السلسله ۳۵۸۵(شماره: ترمذی این حدیث را در سنن  -٤

 شواهد ثابت است. ین) آن را حسن دانسته و گفته: این حدیث با این مجموع ا۷، ۴/۸الصحیحه (شماره 

 

                                                       



 ١٨٥  فضائلی دیگر برای کلمه توحید ال إله إال الله -۳۲

ْن «بر آن نوشته شده است: که د شو میبیرون آورده کاغذ که یک ت
َ
ْشَهُد أ

َ
 اهللاأ

َّ
نَّ وَ  ال إهَِل إِال

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

ُ وَ  ُ�ََمداً َ�ْبُدهُ 
ُ

کاغذ به چه کار که د: در مقابل این همه دفتر این تکن می. آن شخص عرض »َرُسوهل

ترازو گذاشته  ی دفاتر در یک کفه ی د. سپس همهشو میناید: امروز به تو ظلم فرم مید؟ خداوند یآ می

تر  کاغذ در آن است از آن دفاتر سنگینکه این تکه  ای دیگر. کفه ای کاغذ در کفهکه ند و آن تشو می

  .١»دشو می

ال إله إال در آن که کاغذ او که تکه ایمان در قلب این شخص وجود داشته که شکی در این نیست 

هایشان در کارها  وجود ایمان در قلب ی زیرا مردم بر پایه ،بوده است تر نوشته شده از آن دفاتر سنگین الله

د اما چنین خیری گوی می ال إله إال اللهاال چه بسا کسی  متفاوت بوده و بر یکدیگر برتری دارند و

  .ش به این کلمه ضعیف استا د زیرا ایمان قلبیشو میننصیبش 

 ال إله إال اللهکه هر کس «فرمودند:  پیامبر که آمده  در صحیحین در حدیثی از انس بن مالک 

ال إله که د. و هر کس شو مییک دانه جو ایمان در دل او باشد، از دوزخ بیرون آورده  ی بگوید و به اندازه

د. و شو مییک دانه گندم ایمان در دل او باشد، از دوزخ بیرون آورده  ی را بر زبان آورد و به اندازه إال الله

ذرت ایمان در دل او باشد از دوزخ بیرون آورده  ی بگوید و به اندازه یک دانه إله إال الله الکه هر کس 

در که بر اساس ایمانی  ،اللهاهل ال اله اال  کهد کن میاین حدیث بر این مطب داللت  .٢»دشو می

 .با یکدیگر تفاوت دارند ،وجود دارد شانهای قلب

در  ال اله اال اللهترازو، و  ی ها و زمین در یک کفه از دیگر فضائل این کلمه این که: اگر آسمان -

به نقل از  احمد در مسندکه  چنان ،تر است از آنان سنگین ال إله إال اللهدیگر ترازو گذارده شود،  ی کفه

پسرش گفت: تو را به گفتن: به هنگام مرگش به  نوح «فرمودند:  پیامبر که بن عمرو آمده  اللهعبد

در  ال إله إال الله ترازو و ی ها و زمین در یک کفه تردید اگر آسمان م، بیکن میسفارش  ال إله إال الله

گانه  های هفت تر است و اگر آسمان از آنها سنگین ال إله إال اللهدیگر ترازو قرار داده بشود  ی کفه

 .٣»باشند این کلمه آنها را شکسته و به خدا خواهد رسید ای بسته حلقه

 ی همهکه از دیگر فضائل آن این که: پرده و حجابی میان این کلمه و خداوند وجود ندارد، بل -

که نقل است  حسن از ابوهریره  سنددر سنن ترمذی با  .رسد میها را دریده و به خدا  حجاب

یح گوید: صح ) و عالمه آلبانی می۴۳۰۰)، سنن ابن ماجه (شماره: ۲۶۳۹)، سنن ترمذی (شماره: ۲/۲۱۳مسند ( -١

 ).۸۰۹۵است، صحیح الجامع (شماره: 

 ). ۱۹۳، ۳۲۵)، و صحیح مسلم (شماره: ۴۴صحیح بخاری (شماره:  -٢

 ) آن را صحیح دانسته است.۱۳۴)، و عالمه آلبانی در السلسلة الصحیحة (شماره: ۲/۱۷۰مسند ( -٣

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٨٦

 درهای  »ال � إال اهللا«با اخالص  یا بندهکه هنگامی «فرمودند:  پیامبر
ً
را بر زبان بیاورد، حتما

این کلمه،  ی ؛ البته اگر گویندهبرسد ند تا این کلمه، مستقیم به عرششو میها برای این کلمه باز  آسمان

 .١»از گناهان کبیره پرهیز کند

، در دهد میاش را از آتش جهنم نجات  گوینده ال إله إال اللهاز دیگر فضائل این کلمه این که:  -

 رسول خدا  ،ال إله إال اللهد: أشهد ان گوی میشنید مؤذنی  پیامبر که صحیح مسلم آمده است 

فرمودند:  پیامبر که آمده  و در صحیحین به نقل از عتبان  .٢»از آتش جهنم بیرون شد«فرمودند: 

 ؛و با این کار خشنودی خدا را مدنظر داشته باشد إال اللهال إله بگوید: که شک خداوند کسی را  بی«

 .٣»دکن میآتش جهنم را بر او حرام 

های ایمان آن را برترین قرار داده است. در  در میان شعبه از دیگر فضائل این کلمه این که: پیامبر -

به دارد. افضل ایمان شصت و چند شع«فرمود:  پیامبر که آمده  صحیحین در حدیثی از ابو هریره 

 .٤»دهنده از سر راه است و کمترین آنها برطرف کردن اشیای آزار ،ال إله إال اللهو برتر از همه، گفتن 

در سنن که این کلمه برترین ذکر است، هم چنان که خبر داده  از دیگر فضائل آن این که: پیامبر  -

اید: فرم می  اللهگفت: شنیدم رسول که آمده   اللهترمذی و دیگر کتب در حدیثی از جابر بن عبد

 .٥»دعا است برترین »احلمدهللا«ترین ذکر و  فضیلتبا  »ال � إال اهللا««

 ترین فرد از دیگر فضائل آن این که: هر کس خالصانه و از ته دل این کلمه را بگوید خوشبخت -

در حدیثی ه کدر روز قیامت است هم چنان  نسبت به شفاعت رسول اکرم  ترین کس) (نزدیک

گفت: ای رسول خدا! چه کسی در روز قیامت به شفاعت که روایت شده است  صحیح از ابو هریره 

در این باره کسی پیش از تو که ای ابو هریره! حدس زدم «گفت:  تر است؟ رسول خدا  تو خوشبخت

ترین فرد نسبت به  بر حدیث این همه شور و شوق داری، خوشبختکه دیدم  میاز من سؤال نکند. چون 

 اللهقلب بگوید:  صمیم خالصانه ازکه شفاعت من در روز قیامت، کسی است 
َّ
 .»ال ِإلَه ِإال

دلیلی  ال إله إال اللهخالصانه از قلبش بگوید: که کسی «اید: فرم میدر این حدیث  پیامبر که این 

ناگزیر که د. بلشو میناش پذیرفته  ، از گویندهشخصاز سوی   إله إال اللهالگفتن صرف که است بر این 

 دانسته است.) آن را حسن ۵۶۴۸)، و عالمه آلبانی در صحیح الجامع (شماره: ۳۵۹۰سنن ترمذی ( -١

 ).۳۸۲صحیح مسلم (شماره:  -٢

 ).۲۶۳، ۳۳)، و صحیح مسلم (شماره ۶۹۳۸صحیح بخاری (شماره:  -٣

 ).۳۵) و صحیح مسلم (شماره: ۹صحیح بخاری (شماره:  -٤

 ) آن را حسن دانسته است.۱۱۰۴) و عالمه آلبانی در صحیح الجامع (شماره: ۳۳۸۳سنن ترمذی (شماره:  -٥

 

                                                       



 ١٨٧  فضائلی دیگر برای کلمه توحید ال إله إال الله -۳۲

با  تنهادر کتاب و سنت بیان گردیده عملی شود. چون که باید شروط آن فراهم گشته و قیدهایی را 

ی این  بحث آینده درباره اللهد. ان شاءشو میاین گفتن مورد قبول واقع که رعایت این شروط و قیود است 

 پروردگار جهانیان است. اللهموضوع مهم خواهد بود و ستایش تنها از آن 

 





 
 
 

 اللهال إله إّال شروط  -۳۳

در میان دیگر که سخنی  پرداختیم؛ »ال � إال اهللا«توحید  ی از فضائل کلمه ای گوشه به بیان پیشتر

های ارجمند و فضائل عظیم و ثمرات  همچنین پاداش .ها است سخنان بهترین و برترین و واالترین سخن

اما بر فرد مسلمان واجب است بداند  .گیرد را بیان داشتیم میدر دنیا و آخرت بدین کار تعلق که سودمندی 

ناگزیر باید که بل ،دشو مینسبب پذیرفتن آن از گوینده  ،ال إله إال اللهزبان آوردن  هفتن و بصرف گ تنهاکه 

هر مسلمانی  .در کتاب و سنت نقل شده فراهم کردکه دینی آن، و همچنین شروط آن را  ی حق و وظیفه

شروط آن را که د شو میزمانی از او پذیرفته  تنهاجوید  میبا آن به خدا نزدیکی که هر طاعتی را که داند  می

شروط بدیهی آن ادا گردد، و حج زمانی مقبول که د شو میزمانی پذیرفته تنها  بنابراین نماز .به جای آورد

با رعایت شروط شناخته  و تنهاعبادات به همین شکل است  ی شروط آن رعایت گردد و همهکه است 

فقط زمانی ] [و این سخن نیز چنین است اللهال إله إال  .دشو میدر کتاب و سنت پذیرفته آن  ی  شده

 در کتاب و سنت آمده قیام نماید.که آن  ی آدمی به شروط شناخته شدهکه د شو میپذیرفته 

 دی به آنبن و وجوب پای ال إله إال اللهبه اهمیت توجه به شروط  (رحهم الله) گذشتگان نیکوکار ما

شروط آن را که د شو میگفتن شخص زمانی پذیرفته  ال اللهال إله إکه  اند، و همینطور به این اشاره کرده

نقل شده که به او گفته شد: برخی از مردم  /از حسن بصریکه از جمله این سخن  .ادا نماید

ال إله بگوید که د. حسن بصری گفت: کسی شو میوارد بهشت بگوید،  ال إله إال اللهکه ند کسی گوی می

 د.شو میرا ادا نماید وارد بهشت  اش سپس حق و وظیفه إال الله

؟ ای گفت چه چیزی برای این روز آماده کرده -کرد در حالی که همسرش را دفن می-حسن به فرزدق 

حسن گفت: ساز و برگ و  ام. را آماده کرده ال اله اال اللهشهادت  ی کلمهکه فرزدق گفت: هفتاد سال است 

 از افترا زدن به زنان پاکدامن بپرهیز.] از جمله[گفتن شروطی دارد،  ال إله إال اللهخوبی است، اما  ی توشه

نیست؟ گفت: آری؛ اما  ال إله إال اللهاز او پرسید: آیا کلید بهشت گفتن که وهب بن منبه به کسی 

بهشت به رویت گشوده  هایی داشت درِ  دندانهکه اگر کلیدی آوردی  بنابراینهایی دارد،  هر کلیدی دندانه

 کلید بدون دندانه دری  دشو می
ّ
 ال إله إال اللهها به شروط  گشاید. وهب با نام بردن از دندانه مینواال

 .١اشاره کرد

 ) این آثار را آورده است.۱۴(ص: » کلمةاإلخالص«ابن رجب در  -١

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ١٩٠

با به  تنها ال إله إال اللهگفتن که  شود روشن می ندر نصوص کتاب و سنت روش اهل علمبا بررسی 

 عبارتند از:که د شو میجای آمدن هفت شرط پذیرفته 

، علمی  -۱
ً
 و اثباتا

ً
 در تضاد با جهل باشد.که علم به معنای ال إله إال الله نفیا

 در تضاد با شک و تردید باشد.که یقینی  -۲

 در تضاد با شرک و ریا باشد.که اخالصی  -۳

 در تضاِد با کذب و دروغ باشد.که صدقی  -۴

 در تضاد با نفرت و بیزاری باشد.که محّبتی  -۵

 باشد. در تضاد با نپذیرفتنکه  پذیرشی -۶

 در تضاد با رویگردانی و نافرمانی باشد.که  ای فرمانبرداری -۷

 د:گوی مییکی از اهل علم این شروط هفت گانه را در بیت زیر گرد آورده و 

 مع كصدقو إخالصٌ و علمٌ يقنيٌ 
 

 القبولُ هلاو انقيادٍ و حمبّةً  
 

آنها از  ی بردن از برخی ادلهحال برای توضیح و بیان مقصود هر کدام از این شروط، به همراه نام 

 .١توقف کوتاهی نزد این شروط خواهیم داشتکتاب و سنت، 

، علمی  ال إله إال اللهتوضیح شرط اول: علم به معنای  -
ً
 و اثباتا

ً
در تضاِد با جهل و نادانی که نفیا

او تمامی انواع عبادات را از همه جز که بداند  ال إله إال الله ی هگویندکه باشد و این بدان جهت است 

 اید:فرم میخداوند که د، همچنان کن میبرای خداوند اثبات  تنهاخدا نفی کرده و آن را 

 .]۵الفاتحة: [  ﴾٥َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ�  إِيَّاكَ ﴿
  .»جوییم مییم و تنها از تو یاری کن میتنها تو را بندگی «

 از کسی جوییم، و جز تو میپرستیم، و تنها از تو یاری  مینپرستیم و جز تو را  مییعنی تنها تو را 

 اید: فرم میجوییم. خداوند  مینیاری 

نَّهُ  فَٱۡعلَمۡ ﴿
َ
ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ�  .]۱۹محمد: [  ﴾ٱ�َّ

  .»نیست اللهجز ] معبود [راستینیکه پس بدان «
 اید: فرم میو خداوند 

﴿ ِ  .]۸۶الزخرف: [  ﴾٨٦وَُهۡم َ�ۡعَلُموَن  ٱۡ�َقِّ إِ�َّ َمن َشِهَد ب

 و مابعد آن) بنگر. ۱/۳۷۷تر این شروط را در: معارج القبول اثر شیخ حافظ حکمی ( شرح طوالنی -١

 

                                                       



 ١٩١  شروط ال إله إال الله -۳۳

 .»آنان دانسته به حّق گواهی داده باشندکه ] کسانی [چنین حّقی دارندکه بل«
 یعنی: معنی ﴾٨٦َوُهۡم َ�ۡعلَُموَن ﴿ دهند، میشهادت  اللهال إله إال به که ند: کسانی گوی میمفسرین 

 دانند. میدهند  میشان بدان گواهی  آنچه را با دل و زبان

هر کس در حالی «فرمودند:   اللهرسول که آمده  در صحیح مسلم به نقل از عثمان بن عفان 

 .١»دشو می، وارد بهشت معبودی جز الله نیستبداند که بمیرد 

 علم و دانستن را به عنوان شرط مطرح کرده است. پیامبر 

بدان  ال إله إال الله ی یعنی گوینده ؛با شک و تردید باشد منافیکه اما شرط دوم: همان یقینی است  -

م و بدون هیچ شک و تردیدی ،یقین داشته باشد
ّ
علم تمام و  یعنییقین  و آن هم یقینی قطعی و مسل

 اید:فرم میخداوند در وصف مؤمنین  .کمال

ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�ََّما﴿ ِ  ٱ�َّ  ب
ْ ِ َءاَمُنوا نُفِسِهۡم ِ�  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ ْ َوَ�َٰهُدوا ُ�مَّ لَۡم يَۡرتَابُوا

ِۚ َسبِيِل  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ
ُ
ِٰدقُونَ أ  .]۱۵الحجرات: [  ﴾١٥ ٱل�َّ

اند و با  اند، آنگاه شک به دل راه نداده به خدا و رسولش ایمان آوردهکه مؤمنان تنها آنانند «
  .»راستگویندکه اند. اینانند  خدا جهاد کرده هایشان در راِه  اموال و جان

ْ ﴿ اید:فرم میکه این   اند. اند و شک و تردید ننموده داشته یعنی: یقین ﴾ُ�مَّ لَۡم يَۡرتَابُوا

دهم  میگواهی «فرمودند:   اللهرسول که آمده  در صحیح مسلم در حدیثی به نقل از ابو هریره 

هر ] بدانید که[هستم.  الله ی من فرستاده] دهم به این که میگواهی [نیست و  اللهمعبودی جز که به این 

 وارد بهشت 
ً
 .٢»دشو میکس با این دو کلمه خدا را مالقات کرده و شکی در آنها نداشته باشد حتما

هر کس را در «فرمودند:   اللهرسول که آمده  همچنین در صحیح مسلم به نقل از ابو هریره 

، وی را به بهشت مژده دهد میگواهی  ال إله إال الله ا یقین قلبی بهبکه ی کن میپشت این باغ مالقات 

 .دانسته است] ایشان اخالص را شرط [ورود به بهشت .٣»بده

سازی آن  این کار با پاالیش عمل و پاک است.با شرک و ریا  منافیکه شرط سوم: وجود اخالصی  -

با خالص کردن نّیت در تمامی عبادات  کهپذیرد  میهای پیدا و پنهان صورت  از تمامی عیب و نقص

 اید:فرم میخداوند  .برای خداوند یگانه شدنی است

 ).۲۶صحیح مسلم (شماره:  -١

 ).۲۷صحیح مسلم (شماره:  -٢

 ).۳۱صحیح مسلم (شماره:  -٣
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﴿ ِ َّ�ِ �َ
َ
 .]۳الزمر: [  ﴾ٱۡ�َالُِصۚ  ٱّ�ِينُ �

  .»تنها طاعت و عبادت خالصانه برای خدا است و بسکه بدان «
 اید: فرم میو یا 

ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ ﴿
ُ
َ َوَمآ أ  .]۵البینة: [  ﴾ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱ�َّ

  .»مخلصانه خدای را بپرستندکه جز این بدیشان دستور داده نشده است که در حالی «
ترین فرد نسبت به  خوشبخت«فرمودند:   اللهرسول که آمده  و در صحیح به نقل از ابو هریره 

در اینجا شرط  ١»ال إله إال اللهخالصانه از قلب بگوید: که شفاعت من در روز قیامت، کسی است 

 اخالص مطرح شده است.

آدمی این کلمه را صادقانه از ته که بدین ترتیب  است،دروغ  منافیکه شرط چهارم: وجود صدقی  -

و موافق باشند، و به همین خاطر  قلب و زبان با یکدیگر هماهنگکه صدق آن است  .قلبش بگوید

 اید: فرم میوهش منافقین خداوند در نک

ِۗ قَالُواْ �َۡشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ إَِذا َجآَءَك ﴿ ُ وَ  ٱ�َّ ُ وَ  ۥَ�ۡعلَُم إِنََّك لَرَُسوُ�ُ  ٱ�َّ �َۡشَهُد إِنَّ  ٱ�َّ
 .]۱المنافقون: [  ﴾١لََ�ِٰذبُوَن  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ 

داند  میتو رسوِل خدایی. و خداوند که دهیم  میچون منافقان به نزد تو آیند، گویند: گواهی «
  .»منافقان دروغ گویندکه  دهد میتو رسوِل اویی، و خداوند گواهی که 

شان وجود  گفتند در قلب میشان  با زبانکه گویی توصیف کرد زیرا آنچه را  خداوند آنان را به دروغ

 اید: فرم مینداشت، و یا 

َحِسَب  ١الٓٓم ﴿
َ
ن َ�ُقولُٓواْ َءاَمنَّا وَُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنوَن  ٱ�َّاُس أ

َ
ُ�ٓواْ أ ن ُ�ۡ�َ

َ
ِينَ َولََقۡد َ�َتنَّا  ٢أ ِمن  ٱ�َّ

ُ َ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ  ِينَ  ٱ�َّ  .]۳-۱العنکبوت: [  ﴾٣ ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ َصَدقُواْ َوَ�َۡعلََمنَّ  ٱ�َّ
بگویند: ایمان که آن ] ند به [مجردشو میرها که پندارند  میالم (الف. الم. میم) آیا مردم «

پیش از آنان بودند، آزمودیم. پس که ند؟ و به راستی کسانی شو میم و آنان آزموده نای آورده
معلوم خواهد ] گویان را [نیز دارد و دروغ میراست گفتند معلوم که البته خداوند آنان را 

  .»شتدا

 ).۹۹صحیح بخاری (شماره:  -١
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از ته قلب که هر کسی «فرمودند:  پیامبر که روایت شده  در صحیحین به نقل از معاذ بن جبل 

، و اینکه محمد بنده و پیامبر اللهگواهی دهد که معبودی به حق نیست جز و از روی صداقت و اخالص 

 .١»کند میآتش دوزخ حرام  بر، خداوند بدن او را اوست

 از عذاب دوزخ به داشتن صدق مشروط شده است. در این حدیث در امان بودن

ال إله إال  ی گویندهکه ، بدین شیوه استبا نفرت و بیزاری منافات در که شرط پنجم: وجود محّبتی 

د قوانین او هستند بن و پای کنند میاوامر خدا را اجرا که و دین اسالم و مسلمانانی را  پیامبرشخدا و  ،الله

یکی  .د بیزار باشدشو میو مرتکب شرک و کفر  است ال إله إال اللهمخالف که را دوست بدارد، و از کسی 

 اید: فرم میکه این سخن خداوند است  شرط بودن محبت در ایمان است،بیانگر که  از چیزهایی

ِ َمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  ٱ�َّاِس َوِمَن ﴿ نَداٗدا ُ�ِ  ٱ�َّ
َ
ِۖ بُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ أ ِينَ وَ  ٱ�َّ ا  ٱ�َّ َشدُّ ُحّبٗ

َ
َءاَمُنٓواْ أ

 ِۗ َّ  .]۱۶۵البقرة: [  ﴾ّ�ِ
آنها را مانند که گیرند  میبر] به جای خدا همتایانی را [برای اوکه و از مردم کسانی هستند «

  .»-ترند و مؤمنان در دوستی خدا قوی-دارند  میدوست داشتِن خدا دوست 
 .٢»حب و بغض به خاطر خداوند است ،ایمان آویز دستترین  محکم«و در حدیث آمده که: 

ناگزیر باید این کلمه را به عنوان یک حقیقت  است.با نپذیرفتن  منافاتدر که  پذیرشیشرط ششم: 

ال  پذیرش سببآنان را به که  به میان آورده از کسانی سخنخداوند در قرآن کریم  .با دل و زبان پذیرفت

از پذیرش که  کسانی را بازگو نمودههمچنین داستان هالک و نابودی و انتقام از  ونجات داده  إله إال الله

 اید: فرم میو  اند، سر باز زدهاین کلمه 

ِينَ ُ�مَّ ُ�َنّ�ِ رُُسلََنا وَ ﴿ ا َعلَۡيَنا نُنِج  ٱ�َّ ْۚ َكَ�ٰلَِك َحقًّ  .]۱۰۳یونس: [  ﴾١٠٣ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َءاَمُنوا
دهیم.  میبخشیم، بدین سان مؤمنان را نجات  میمان و مؤمنان را رهایی  آنگاه رسوالن«

  .»ناپذیر است بر ما تخّلفکه ] مای راستین داده ای عده[و
 اید:فرم مین او یا در خصوص مشرک

ُ إِ�َُّهۡم َ�نُٓواْ إَِذا �ِيَل لَُهۡم َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ﴿ وَن  ٱ�َّ �ِنَّا َ�َارُِ�ٓواْ َءالَِهتَِنا لَِشاِعٖر  ٣٥�َۡسَتۡكِ�ُ
َ
َوَ�ُقولُوَن أ

ُۡنونِۢ   .]۳۶-۳۵الصافات: [  ﴾٣٦�َّ

 .۲۰)، همچنین لؤلؤ و المرجان حدیث ۳۲) و صحیح مسلم (شماره: ۱۲۸یح بخاری (شماره: صح -١

 ) آن را حسن دانسته است.۱۷۲۸)، و عالمه آلبانی در الصحیحة (شماره: ۴/۲۸۶مسند امام احمد ( -٢
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نیست، ] [یگانه اللهشد: معبود راستینی جز  میچون به آنان گفته که بودند ] آنان [چنان«
شاعری دیوانه ترک ] [سخِن گفتند: آیا ما معبوداِن خویش را به خاطِر  میکردند و  میسرکشی 

 .»یم؟گوی می
 اللهالإله إال  ی گوینده زیرا، استدر تضاد با رویگردانی و نافرمانی که  ای شرط هفتم: فرمانبرداری

 و ناگزیر باید تسلیم فرمان خداوند باشد و به حکمش تن در داده و خالصانه خود را تسلیم او نماید

 اید:فرم میرو خداوند  همیناز  چنگ زده است. اللهاینگونه به ال اله اال 

ِ إَِ�  ۥٓ ۞َوَمن �ُۡسلِۡم وَۡجَههُ ﴿ ِ  ٱۡسَتۡمَسَك وَُهَو ُ�ِۡسٞن َ�َقِد  ٱ�َّ �  ٱۡلُعۡرَوةِ ب   .]۲۲لقمان: [  ﴾ٱلُۡوۡ�َ�ٰ
نیکوکار باشد به دستاویز بسیار محکمی چنگ که کند، در حالی  اللهمطیعانه رو به که کسی «

  .»زده است
که الهی را مطرح کرده چنگ زده است خداوند شرط تسلیم شدن به فرمان  ال إله إال اللهیعنی او به 

 شخص باید خویشتن را خالصانه تسلیم خدا کند. در این حال

 .برشمردن الفاظ و به خاطر سپردن آنها نیست تنها هستند و منظور از آن ال إله إال اللهاینها شروط 

اگر به او گفته که و بدان ملتزم باشد هر چند  گردد فراهمسواد  یک فرد عامی و بیاین شروط در چه بسا 

 و از بر داند میاین شروط را که ی این کار برنیاید، و چه بسا فرد ی شود: آنها را نام ببر به خوبی از عهده

آنچه  بنابراین ،در تناقض با این شروط استکه زند  میی کارهای بسیاری از او سر بین می امااست 

و جزو حامالن  ال اله اال اللهاهل  صادقانهاست تا آدمی  همراه یکدیگرمطلوب است وجود علم و عمل 

 انساندهنده و یاور  توفیقبرای انجام چنین کاری که است  اللهتنها  به شمار آید.توحید  ی حقیقی کلمه

 است. اللهسپاس و ستایش تنها از آن  .دما و شما را در این راه موفق گردانکه  خواهانیماست، از او 
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ترین ذکر است، به مجرد تلفظ بدان،  بهترین و برترین و کاملکه  ال إله إال اللهتردید کلمه توحید  بی

آدمی به حقیقت مفهوم آن قیام کند نزد خداوند مورد قبول واقع که و ِصْرف بیان زبانی، و بدون آن 

همان نفی شرک و اثبات یکتایی خداوند است و که د همچنین بدون تطبیق هدف و منظور آن شو مین

با رعایت همه اینها آدمی که مقتضیات آن و عمل بدان مورد پسند خدا نیست بلبدون اعتقاد جازم به 

 گیرد. میقرار  ال إله إال اللهاهل  ی مسلمانی حقیقی محسوب شده و در زمره

الوهیت دیگران ، و نیست دیگری معبود اللهجز که این مطلب است  ی عظیم در بردارنده ی این کلمه

 متعال خداوند ها و اوج گمراهی است. چنین خدایانی بزرگترین ستمهاست و اثبات  ترین باطل باطل

 اید: فرم می

ْ ِمن ُدوِن ﴿ ن يَۡدُعوا َضلُّ ِممَّ
َ
ِ َوَمۡن أ وَُهۡم َعن  ٱۡلِقَ�َٰمةِ إَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  ٱ�َّ

ۡعَداٗٓء َوَ�نُواْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِِر�َن  ٱ�َّاُس �َذا ُحِ�َ  ٥ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن 
َ
 ﴾٦َ�نُواْ لَُهۡم أ

 .]۶-۵األحقاف: [  

] تا روز قیامت [دعایکه بخواند ] کسی را [به دعا اللهبه جای که تر از کسی  و کیست گمراه«
خبرند و چون مردم محشور شوند  او را اجابت نکند و آنان (معبودان دروغین) از دعایشان بی

  .»دشمن آنان خواهند بود. و عبادتشان را منکر شوند] آن معبودان[
 اید: فرم میو یا 

نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱ�َّ

َ
نَّ  ٱۡلَ�ِٰطُل ُهَو  ۦَوأ

َ
َ َوأ  ٱۡلَكبِ�ُ  ٱۡلَعِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

 .]۶۲الحج: [  ﴾٦٢
ند باطل خوان می] حّق است و آنچه را به جای او [به نیایشخداوند بر که این از آن است «

  .»است] بزرگ [منزلت] خداوند بلندمرتبت [وکه ] است و [از آن
 اید: فرم میو یا 

ۡكَ إِنَّ ﴿  .]۱۳لقمان: [  ﴾١٣لَُظۡلٌم َعِظيٞم  ٱلّ�ِ
 .»شرک ستمی بزرگ استکه به راستی «
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 اید: فرم میو یا 

ٰلُِمونَ ُهُم  ٱۡلَ�ٰفُِرونَ وَ ﴿  .]۲۵۴البقرة: [  ﴾٢٥٤ ٱل�َّ
  .»ستمکارندکه و کافرانند «

شک اختصاص دادن عبادت به غیر  و بی قرار دادن چیزی در غیر جای خودش استظلم به معنی 

این کار به معنی قرار دادن پرستش در غیر جای خود ] پرستش مختص خداست و[ظلم است زیرا  الله

 ترین آنهاست. و خطرناکها  ستم بدتریناست و این کار 

در ناگزیر باید آن را درک کرد و فهمید، و که مفهومی دارد  -عظیم ی این کلمه- ال إله إال اللهشک  بی

تلفظ کلمه بدون فهم معنای آن و عمل به مقتضای آن،  ،به اتفاق اهل علم زیرا. معنای آن دقت کرد

 اید: فرم میخداوند که چنانسودی برندارد، 

ِينَ لُِك َوَ� َ�مۡ ﴿ َ�َٰعةَ يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ ِ  ٱلشَّ  ﴾٨٦وَُهۡم َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ�َقِّ إِ�َّ َمن َشِهَد ب
 .]۸۶الزخرف: [  

کسانی [چنین که ند اختیار شفاعت ندارند بلخوان میبه جای او به پرستش که و کسانی را «
  .»آنان دانسته به حّق گواهی داده باشندکه ] حّقی دارند

گواهی  ال إله إال اللهبه که ند این است که: مگر کسانی گوی میاهل تفسیر که ی این آیه چنان امعن

شهادت دادن  زیرادانند،  می آورند میزبان  هبکه هایشان مفهوم آنچه را  قلبکه داده باشند در حالی 

د و اگر از سر جهل و نادانی باشد شهادت محسوب شو میدیده که مستلزم علم به آن چیزی است 

ی این  دربارهکه گردد  میهمچنین مستلزم صدق و عمل بدان است، و بدین ترتیب روشن  .دشو مین

که آدمی از راه و روش نصاری که با علم است  .ناگزیر باید بدان علم به همراه عمل و صدق داشتکلمه 

دانند اما عمل  میکه از راه و روش یهودیان که و با عمل است ابد، ی میند رهایی کن میعلم، عمل  بی

پیدا و پنهانشان یکی نیست، که ن ااز راه و روش منافقکه ابد، و با صدق است ی میند نجات کن مین

خداوند بدانان که جزو کسانی  ؛گیرد میاهل راه راست قرار  ی د، و بدین شیوه در زمرهشو میخالص 

  مورد خشم قرار گرفته و نه گمراهان.که نعمت بخشیده، نه آنان 

 شناخته و که برای کسی سودمند است  تنها ال إله إال اللهکه کوتاه سخن این 
ً
 و اثباتا

ً
مدلول آن را نفیا

 ایدو به شکل ظاهری بدان عمل نم بگویدرا  ال إله إال اللهکه اما کسی  .نمایدو بدان عمل  کندآن را باور 

 ایدو برخالف آن عمل نم بگویدآن را که کسی  ومنافق است،  ،اعتقادی انجام دهد اما این کار را سر بی

اما با انکار چیزی از شروط و تکالیف  بگویدآن را که همچنین کسی  .کافر است،و مرتکب شرک شود
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و همچنین  .رساند هر چند هزار بار آن را تکرار کند میناش برگردد این گفتن سودی بدو  آن از عقیده

دهد به عنوان  اما انواعی از پرستش و عبادت را به غیر خدا اختصاص را بگوید ال إله إال اللهکه کسی 

و محّبت و کارهایی از این قبیل را  و توکل و انابه و امید و ترس و یاری طلبیدن مثال دعا و قربانی و نذر

را نیز بر زبان  إله إال اللهال شرک ورزیده هر چند  بزرگبرای غیرخدا انجام دهد، او نسبت به خداوند 

معنا و مدلول و مفهوم این که توحیدی  ؛به مقتضای توحید و اخالص آن عمل ننموده است زیرا ،آورد

 .١است بزرگ ی کلمه

هیچ که است  اللهتنها  و آناین است که: معبود راستینی جز یک إله وجود ندارد  ال إله إال اللهمفهوم 

وجود  اللهیعنی معبود راستینی جز  ال إله إال اللهدر لغت همان معبود است، و  »إله«شریکی ندارد، 

 اید:فرم میخداوند که ندارد هم چنان 

نَّهُ ﴿
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
نَا۠ فَ  ۥَوَمآ أ

َ
� ٓ  ﴾٢٥ ٱۡ�ُبُدونِ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

 .]۲۵األنبیاء: [  

] معبود [راستینیکه کردیم  میبه او وحی که و هیچ رسولی را پیش از تو نفرستادیم مگر آن «
  .»جز من نیست، پس مرا بپرستید

 اید: فرم میو یا 

ِن ﴿
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ وَ  ٱ�َّ ُٰغوَتۖ  ٱۡجَتنُِبوا  .]۳۶النحل: [  ﴾ٱل�َّ
را بندگی کنید و  اللهکه: ] هر اّمتی رسولی را برانگیختیم، [با این دعوت] در [میان و به یقین«

 .»از طاغوت بپرهیزید
به معنای خالص  ال إله إال اللهکه ی معبود است، و این اإله به معنکه  گردد میبدین ترتیب روشن 

به  پیامبر که به همین خاطر هنگامی  .و دوری از عبادت طاغوت است یگانه اللهکردن عبادت برای 

 آنان گفتند: ،ال إله إال اللهکفار قریش فرمودند: بگویید: 

َجَعَل ﴿
َ
ٌء ُعَجاٞب  ٱ�لَِهةَ أ  .]۵ص: [  ﴾٥إَِ�ٰٗها َ�ِٰحًد�ۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ

  .»گمان این چیزی شگفت است معبودان را یک معبود قرار داده است؟ بی] ی آیا [همه«
 آنان به پیامبرشان گفتند: ،اللهال إله إال به قومش گفت: بگویید:  هود که و هنگامی 

ِجۡئتََنا ِ�َۡعُبَد ﴿
َ
َ قَالُٓواْ أ  .]۷۰األعراف: [  ﴾َونََذَر َما َ�َن َ�ۡعُبُد َءابَآُؤنَا ۥوَۡحَدهُ  ٱ�َّ

 ).۷۸بنگر به: تیسیرالعزیز الحمید (ص:  -١
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مان  نیاکانکه را بپرستیم و آنچه را  اللهتنها ] تا [ما را دعوت کنی که ای ما آمده] آیا [نزد«
 .»پرستیدند رها کنیم می

که د؛ زیرا دریافته بودند خوان میفرا ال إله إال اللهرا به  آنها هود که در حالی  گفتندآنان چنین 

 استیکتا که خدایی  ؛است اللهو اثبات آن تنها برای  اللهمنظور از این کلمه نفی الوهیت از هر چه جز 

متعال نفی  اللهمشتمل بر نفی و اثبات است، الوهیت را از هر چه جز  ال إله إال الله .ندارد و شریکی

از عبادت  ای از جمله فرشتگان و پیامبران و هر کس دیگری إله نیست و بهره اللهد لذا هر چه جز کن می

آدمی کسی جز او را خدا که به این معنی  ؛خدای یگانه است ی ویژه تنهاد، و الوهیت شو میننصیب او 

و اعمال قلب بوده و از جزکه گیرد، عملی  میندر نظر  پندارد یعنی چیزی از الوهیت را برای غیرخدا مین

 و قربانی و نذر و دیگر کارها. دعاد مانند نیایش و گرد میانواع عبادت محسوب 

را روشن ساخته و منظور از  اللهال إله إال معنی کلمه توحید که در قرآن کریم نصوص بسیاری آمده 

 اید: فرم میخداوند که د، از جمله این کن میآن را آشکار 

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ﴿  .]۱۶۳البقرة: [  ﴾١٦٣ ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ �َ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ �َّ
  .»ان استمهرب ی جز او نیست. بخشاینده] و معبودتان، معبود یگانه است. معبوِد [راستینی«

 اید:فرم میو یا 

ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ ﴿
ُ
َ َوَمآ أ  .]۵البینة: [  ﴾ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱ�َّ

اند با پاکدلی  پرستش را برای او خالص ساختهکه در حالی -را  اللهکه و فرمان نیافتند جز آن «
  .»بپرستند -ورزی به آیین ابراهیمی) (دین

 اید: فرم میو یا 

�ِيهِ َوقَۡوِمهِ ﴿
َ
ا َ�ۡعُبُدوَن  ۦٓ �ۡذ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم ِ� ِيإِ�َّ  ٢٦إِنَِّ� بََرآءٞ ّمِمَّ َسَيۡهِديِن  ۥَ�َطَرِ� فَإِنَّهُ  ٱ�َّ

 .]۲۸-۲۶الزخرف: [  ﴾٢٨لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن  ۦوََجَعلََها َ�َِم� بَا�َِيٗة ِ� َعقِبِهِ  ٢٧
 پرستید، بیزارم میگمان من از آنچه  ابراهیم به پدرش و قومش گفت: بیکه و چنین بود «
آن ] و [خداوند) ۲۷(مرا آفریده است، و همو مرا راه خواهد نمود که برخالِف کسی  )۲۶(

 .»آنان بازگردندکه فرزندانش قرار داد، باشد ] را سخنی ماندگار در [میان] [سخن
 د که: کن میسوره یس بیان  و خداوند به نقل از مؤمِن 

ۡ�ُبُد ﴿
َ
ِيَوَما ِ�َ َ�ٓ أ ُِذ ِمن ُدونِهِ  ٢٢َ�َطَرِ� �َ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن  ٱ�َّ َّ�

َ
 ٱلرَّۡحَ�ٰنُ َءالَِهًة إِن يُرِۡدِن  ۦٓ َء�

ٖ �َّ ُ�ۡغِن َ�ّ�ِ َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ�  بٍِ�  ٢٣ا َوَ� يُنقُِذوِن  ٔٗ بُِ�ّ ٓ إِٗذا لَِّ� َضَ�ٰٖل مُّ  ﴾٢٤إِّ�ِ

 



 ١٩٩  ی توحید (ال إله إال الله) معنا و مفهوم کلمه -۳۴

 .]۲۴-۲۲یس: [  

 ید؟شو میمرا آفریده است و به سوی او بازگردانده که مرا چه شده است کسی را بندگی نکنم «
رحمان در حّق من به ] اگر [خدای] رم [کهگی] آیا به جای او معبودانی را [به پرستش )۲۲(

) ۲۳(مرا نجات دهند ] زیانی اراده کند، شفاعت آنان چیزی را از من دفع نکند و [آنان نتوانند
  .»من آنگاه در گمراهی آشکاری خواهم بود

 اید: فرم میو یا 

ۡ�ُبَد  قُۡل ﴿
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ َ إِّ�ِ ُ  ٱ�َّ ِمۡرُت  ١١ ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِٗصا �َّ

ُ
َل  َوأ وَّ

َ
ُ�وَن أ

َ
ۡن أ

َ
 ١٢ ٱلُۡمۡسلِِم�َ ِ�

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّ�ِ َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظيٖ�  قُۡل 
َ
ٓ أ َ قُِل  ١٣إِّ�ِ ُ  ٱ�َّ ۡ�ُبُد ُ�ۡلِٗصا �َّ

َ
 .]۱۴-۱۱الزمر: [ ﴾١٤دِيِ�  ۥأ

و فرمان ) ۱۱(بندگی کنم  -با پرستشی خالص برای او-خدا را که ام  بگو: من فرمان یافته«
بگو: من اگر از پروردگارم نافرمانی  )۱۲( مسلمانان باشم] نخستین [کس ازکه ام به آن  یافته

 -با پرستش خالِص خویش برای او-بگو: خدا را  )۱۳( ترسم میکنم از عذاب روزی بزرگ 
  .»مکن میبندگی 

 د که: کن میو خداوند به نقل از مؤمن آل فرعون بیان 

ۡدُعوُ�ۡم إَِ� ﴿
َ
ِ  تَۡدُعونَِ�  ٤١ ٱ�َّارِ َوتَۡدُعونَِ�ٓ إَِ�  ٱ�ََّجٰوةِ ۞َوَ�َٰقۡوِم َما ِ�ٓ أ ۡ�ُفَر ب

َ
�ِ ِ ۡ�َِك  ٱ�َّ

ُ
َوأ

ۡدُعوُ�ۡم إَِ�  ۦَما لَۡيَس ِ� بِهِ  ۦبِهِ 
َ
۠ أ نَا

َ
ٰرِ  ٱۡلَعزِ�زِ ِعۡلٞم َو� َما تَۡدُعونَِ�ٓ إَِ�ۡ  َ�  ٤٢ ٱۡلَغ�َّ َّ�

َ
هِ َجَرَم �

ۡ�َياَدۡعَوةٞ ِ�  ۥلَۡيَس َ�ُ  نَآ إَِ�  ٱ�ِخَرةِ َوَ� ِ�  ٱ�ُّ نَّ َمَردَّ
َ
ِ َوأ نَّ  ٱ�َّ

َ
ۡصَ�ُٰب  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َوأ

َ
 ٱ�َّارِ ُهۡم أ

 .]۴۳-۴۱المؤمن: [  ﴾٤٣
مرا به سوی آتِش ] م و [شماخوان میشما را به نجات که ای قوِم من، مرا چه شده است  و«

من به که به خداوند کافر شوم و چیزی را که ید خوان میمرا فرا )۴۱( یدخوان میفرا] [دوزخ
] من شما را به سوی [خداوندکه آن علم ندارم شریکش مقّرر کنم. حال آن ] [حقیقت

ید، آن خوان میشما مرا به سوی آن فرا که گمان چیزی  بی )۴۲( مخوان میپیروزمنِد آمرزگار فرا
دعایی ندارد و به یقین بازگشت ما به سوی خدا ] آخرت [اختیاِر پذیرِش نه در دنیا و نه در 

  .»اند دوزخیکه است و اسراف کارانند 
ی بیزاری و برائت ابه معن ال إله إال اللهد ساز میروشن که معنا بسیار فراوان است  اینو آیات در 

ی او همچنین به معن ،شدهبرای خدا قرار داده که جستن از عبادت شفیعان و شرکای دروغینی است 

ی است  .همتاست خدای یکتا و بیرای اختصاص عبادت ب
ّ

خداوند که این همان هدایت و دین بر حق

که اما این  ،هایش را برای بر پا داشتن آن فرو فرستاده است را برای آن ارسال نموده و کتاب پیامبرانش
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، آن را بر زبان آورد و چه بسا بهره و قتضایشو بدون عمل به م ال إله إال اللهآدمی بدون شناخت معنای 

برای ، این دهد را برای او قرار وند ماند دعا و ترس و قربانی و نذر و دیگر عباداتنصیبی از عبادت خدا

در روز قیامت از عذاب خداوند نجات او را و  باشد کافی نیست، اللهآنکه آدمی از اهل ال إله إال 

 .١دهد مین

، یا سخنی عاری از حقیقت و یا لفظی معنا نامی بی -کنند چنان برخی گمان می- ال إله إال الله

تلفظ این کلمه بدون اعتقاد قلبی به چیزی از  هدف نهایی تنهامعتقدند که کسانی  ا نیست؛محتو بی

 شایستهٔ این به طور قطع  .بدون بر پا داشتن چیزی از اصول و مبانی آن است آن، یا تلفظ آن معانی

ارزشمند  است، و سخنی بزرگ مفهومینامی برای  ال إله إال اللهکه بل ،عظیم نیست ی ین کلمهمنزلت ا

تر بیان شد بیزاری جستن از  پیشکه چنان  اش و نتیجه ،مفاهیم و معانی دیگر واالتر است ی از همهکه 

است و همچنین روی آوردن به خداوند یکتا به حالت خضوع و فرمانبرداری، و  اللهعبادت هر آنچه جز 

چیزی ] از کسی[ اللهجز از  ال إله إال الله صاحبو اشتیاق، و انابه و توکل، و دعا و طلب.  امید

امید  اللهد، و به کسی جز کن میتوکل  اللهبر  تنهاجوید، و  میناز کسی یاری  الله، و جز از خواهد مین

، و دهد میناختصاص  اللهاز عبادات را به غیر  یک، و هیچ کند میقربانی  اللهبرای  تنهادد، و بن مین

 جوید. میبرائت  کارهاو از این  کند میگیرد را رد  میمورد بندگی قرار  اللهتمامی آنچه جز 

است و  اللهدست  به تنهااما توفیق  است. آشکارو این موضوع چه  واالستچه  قضیهاین که شگفتا 

 رسان است. تنها او یاری

 ).۱۴۰بنگر به: تیسیر العزیز الحمید (ص:  -١

 

                                                       



 
 
 

 اللهال إله إال شهادت أن  نواقض -۳۵

شود تا  فراهمباید در یک شخص که شروطی  ؛را بیان داشتیم ال إله إال اللهتوحید  ی پیشتر شروط کلمه

بر هر که  با ارزشنداینها شروطی واال و  . گفتیم کهگفتن او نزد خدا مورد قبول واقع شود ال إله إال الله

الزم است تا فرد که چیزهایی  ی و از جمله باشد.به آنها داشته  ای مسلمانی واجب است عنایت و توجه ویژه

ض این کلمه است تا از آنها بر حذر بوده و دوری شناخت نواق نمایدمسلمان در این مورد عظیم بدان اهتمام 

اند به طور مفصل  این کلمه را عملی نمودهکه راه مؤمنینی  خود بگیرد. خداوند تبارک و تعالی در کتاب

اند را به  این کلمه حرکت کرده] مدلول[برخالف که روشن نموده است و همچنین راه گناهکاران و کسانی 

اسباب توفیق این دسته ، و هر دو دسته، و کارهای هر دو گروههمچنین فرجام تفصیل آشکار ساخته است و 

. خداوند سبحان در کتابش این دو حالت را به ی دیگر را به روشنی بیان نموده است و عوامل شکست دسته

 اید: فرم میخداوند که ، چناننموده و جزئیات هر کدام را به تمامی بیان نموده است تببینخوبی 

ُل  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿  .]۵۵األنعام: [  ﴾٥٥ ٱلُۡمۡجرِِم�َ َولِتَۡستَبَِ� َسبِيُل  ٱ�َ�ِٰت ُ�َفّصِ
  .»یم تا راه مجرمان روشن شودکن میو آیات را بدین سان به روشنی بیان «

 اید: فرم میو یا 

َ َ�ُ  ٱلرَُّسوَل �َُشاقِِق  َوَمن﴿ ِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  ٱلُۡهَدىٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ ٰ  ۦنَُوّ�ِ َما تََو�َّ
 .]۱۱۵النساء: [  ﴾١١٥َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا  ۦَونُۡصلِهِ 

مخالفت ورزد و جز از راه و ] هدایت برای او روشن شد با رسول [خداکه و هر کس پس از آن «
ده واگذاریم و او را به جهّنم درآوریم. و بد رسم مؤمنان پیروی کند او را به آنچه روی کر 

  .»جایگاهی است
گرفتار که چیزی نمانده  ایش آشکار نباشدبر مسیرشانراه مجرمان را نشناخته باشد و که کسی 

های  رشته«اید: فرم می امیرالمؤمنین عمر بن خطاب  به همین سبب، ای از باطل آنان شود؛ گوشه

فردی در اسالم رشد کند اما دوران جاهلیت را که ند آن گاه شو میاسالم یک به یک از هم گسسته 

  .١»نشناخته باشد

 و مابعد آن). ۲۰۱به: الفوائد اثر ابن قیم (ص:  بنگر -١
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و سایر انواع شرک  ارتداد عواملآدمی را از که نصوص بسیاری در کتاب و سنت آمده  سبببه همین 

نها و نسبت به ارتکاب آ دارد میهستند بر حذر  ال إله إال اللهتوحید  ی کلمه ی از بین برندهکه و کفر 

اند که: فرد  های فقهی بیان داشته در باب حکم مرتد در کتاب الله رحمهم علماء .دهد میهشدار 

مرتد شده و از آیین اسالم خارج  این نواقض اسالممسلمان با ارتکاب تعدادی یا حتی یک مورد از 

بهترین و برترین که  بزرگ ی این کلمه زیرارساند  مین سودیبه او  ال إله إال اللهو تنها تلفظ  ،گردد می

که  چیزیو از هر  کندشروط آن را رعایت که اش سودمند است  زمانی برای گوینده تنهاذکر است 

 موجب نقض آن گردد دوری گزیند.

عظیم در دین  ای شناخت فرد مسلمان نسبت به این نواقض در بردارنده فایدهکه شکی در این نیست 

و رهایی  ها بدیشناسد هدفش از این شناخت سالم ماندن از  میفرد مسلمان اینها را که  هنگامیاست، 

های آن را بشناسد و از آنها  شرک و کفر و باطل و راهکه ها است و به همین خاطر هر کس  از این آفت

که هد و دیگران را از آنها برحذر دارد و آن را از خود دور کند و اجازه ند گزیندو دوری  باشدمتنفر 

با شناخت آنها بصیرت و محبتش را نسبت به حق افزایش دهد و که دار کنند بل ایمانش را خدشه

این شناخت فواید و منافعی را برای او در برخواهد داشت  ،ش را نسبت به این امور افزایش دهدا بیزاری

گاهی نداردکه  آن را دوست بدارند و  تا را بشناسندراه حق که خداوند دوست دارد  .جز خدا کسی بدان آ

زیرا همچنان  گزینندو دوری  تا مردم از آن متنفر شوندباطل شناخته شود تا راه که و دوست دارد  بپیمایند

های  نیز خواهان شناخت راهسازد همانطور فرد مسلمان خواهان شناخت راه خیر است تا آن را عملی که 

نقل رضی الله عنهما بن یمان  فهحذیصحیحین از به همین خاطر در  .شر است تا از آنها دوری بگیرد

از ترس  ،پرسیدم میو من درباره بدی  پرسیدند می ها ه نیکیدربار گفت: مردم از رسول خدا که  است

 .١مبادا بدان گرفتار شومکه آن 

 خاطر گفته شده که:به همین 

َم الرشَّ ال للرشِّ ول
َّ
ن �تَعل
يه

ّ
 تلوق

 

انلاس يقع ومن لم يعرف الرشَّ من  
 فيه

 

 شر را بیاموز، نه بـه خـاطر خـود شـر بلکـه بـرای پرهیـز از آن
 

 زیرا کسی که شر را نشناخته است الجـرم در آن خواهـد افتـاد.
 

 ).۱۸۴۷)، و صحیح مسلم (شماره: ۳۶۰۶صحیح بخاری (شماره:  -١

 

                                                       



 ٢٠٣  نواقض شهادت أن ال إله إال الله -۳۵

مسائلی که بر هر مسلمانی واجب است  استاهمیت برخوردار و از این  قضیه چنین استکه  حاال

است بشناسد تا با دقت و احتیاط با آنها برخورد کند و  اللهال إله إال توحید  ی در تناقض با کلمهکه را 

ترین  شدیدترین و خطرناک ؛دشو میتوحید با کارهای بسیاری نقض  ی پیشتر بیان شد کلمهکه همچنان 

 .١اند علمای بسیاری بدان اشاره نمودهکه این نواقض و بیشترین آنها از لحاظ ارتکاب ده مورد است 

و دیگر  بگیردتا فرد مسلمان از آن دوری  شود بیان میاین نواقض نقل در ذیل به طور مختصر 

 به امید در امان ماندن از آنها. ؛مسلمانان را از آن برحذر دارد

 اید:فرم میخداوند  .: شرک در پرستش خداوند استنخست

َ  إِنَّ ﴿ َك بِهِ  ٱ�َّ ن �ُۡ�َ
َ
ۚ  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ   .]۴۸النساء: [  ﴾َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء

که بخشد و جز آن را برای هر کس  میبه او شرک آورده باشد، نکه ] به راستی خداوند [آن را«
  .»بخشد میبخواهد، 

 اید: فرم میو یا 

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ ِ َمن �ُۡ�ِۡك ب َم  ٱ�َّ ُ َ�َقۡد َحرَّ َوٮُٰه  ٱۡ�َنَّةَ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ
ۡ
نَصارٖ ٱ�َّ َوَمأ

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ ۖ َوَما لِل�َّ اُر

 .]۷۲المائدة: [  ﴾٧٢
گرداند و جایگاهش  میبه خداوند شرک آورد، خداوند بهشت را بر او حرام که گمان کسی  بی«

  .»است. و ستمکاران یاورانی ندارند] آتش [دوزخ
ن و یاری جستن از آنان، و نذر کردن و قربانی کردن مردگا به فریاد خواندنو از این جمله است: 

 ها.برای آنان و کارهایی شبیه این

از آنان طلب شفاعت هایی قرار دهد، آنان را به فریاد خوانده و  دوم: کسی میان خود و خدا واسطه

 اید:فرم میدچار کفر شده است، خداوند ] علماء[توکل کند به اتفاق آراء  ها نماید و بدان

ِ ِمن ُدوِن  َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿ ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ٱ�َّ ِۚ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ قُۡل  ٱ�َّ
ُ�َنّ�ِ 

َ
َ وَن  ُٔ � َ�َٰ�ٰتِ بَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  ٱ�َّ �ِض� َوَ� ِ�  ٱلسَّ

َ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ٱۡ�  .]۱۸یونس: [ ﴾١٨ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

رساند و سودی به آنان  میبه آنان زیانی نکه پرستند  میو به جای خداوند چیزی را «
در که ند: اینان در نزد خداوند شفیعان ما هستند. بگو: آیا خدا را به آنچه گوی میبخشد و  مین

آورند  میو از آنچه شرک ] دهید؟ او پاک [و منزه میداند، خبر  میها و در زمین ن آسمان
 .»برتر است] [بسی

 و مابعد آن). ۲/۲۳۲بنگر به: الدرر السنیة فی األجوبة النجدیة ( -١

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٢٠٤

از دین و  ،د یا در کفر آنان شک کند یا اعتقادشان را تأیید کنددانن کافرن را امشرککه سوم: کسی 

 ایمان خود برگشته است.

یا حکم  ،است  از راه و روش پیامبر تر  کاملباور داشته باشد راه و روش دیگری که چهارم: کسی 

حکم که کافر است، مانند کسانی  ؛ چنین کسیو قانون دیگری زیباتر و نیکوتر از حکم و قانون اوست

 دهند. میطاغوت را بر حکم خداوند سبحان ترجیح 

هر چند بدان عمل  را بد بداند و از آن متنفر باشدآورده  پیامبر که چیزی از آنچه که پنجم: کسی 

 اید:فرم میزیرا خداوند  ،کفر ورزیده است ،کند

نَزَل  َ�ٰلَِك ﴿
َ
�َُّهۡم َكرُِهواْ َمآ أ

َ
ُ بِ� ۡعَ�ٰلَُهۡم  ٱ�َّ

َ
ۡحَبَط أ

َ
  .]۹محمد: [  ﴾٩فَأ

خدا نازل کرده است ناخوش داشتند. در نتیجه خداوند که آنان آنچه را که این از آن است «
 .»شان را تباه کرد اعمال

 قرار دهد، تمسخررا مورد آن  های یا مجازات ها یا پاداش چیزی از دین رسول که ششم: کسی 

 اید: فرم میکه کفر ورزیده است و دلیل این مطلب این سخن خداوند است 

﴿ ِ ب
َ
ِ قُۡل أ  ﴾َ�ۡعَتِذُرواْ قَۡد َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�مۚۡ  َ�  ٦٥ُكنُتۡم �َۡسَتۡهزُِءوَن  ۦَورَُسوِ�ِ  ۦَوَءاَ�ٰتِهِ  ٱ�َّ

 .]۶۶-۶۵التوبة: [ 
پس که عذر نیاورید، به راستی  )۶۵( کردید؟ میبگو: آیا به خدا و آیات او و رسولش ریشخند «

 .»کافر شدیدتان  از ایمان
مرتکب سحر که  کسی شود. از جمله جادویی که باعث تنفر یا عالقمندی میسحر و جادو، هفتم: 

 یا بدان راضی باشد دچار کفر شده است و دلیل آن سخن خداوند است که: شود

حَ ﴿
َ
ۖ  دٍ َوَما ُ�َعّلَِماِن ِمۡن أ ٰ َ�ُقوَ�ٓ إِ�ََّما َ�ُۡن فِۡتَنةٞ فََ� تَۡ�ُفۡر  .]۱۰۲البقرة: [  ﴾َح�َّ

] ی گفتند: ما تنها [مایه میکه آموختند مگر آن  مین] به هیچ کسی [جادو] و [آن دو فرشته«
 .»کافر مشو] آزمونی هستیم. پس [با به کارگیری جادو

که ن، و دلیل آن سخن خداوند است انان بر ضد مسلماهشتم: یاری و پشتیبانی کردن مشرک

 اید: فرم می

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ ﴿ َ ِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥَوَمن َ�َتَول ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ  .]۵۱المائدة: [  ﴾٥١ ٱل�َّ
گمان خداوند گروه  خود از آنان است. بیکه و هر کس از شما آنان را دوست گیرد، به راستی «

 .»دکن میستمکاران را هدایت ن
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خارج شوند، کافر  توانند از آیین محمد  میبرخی از مردم که بر این باور باشد که نهم: کسی 

 اید: فرم میاست، زیرا خداوند 

ۡسَ�ٰمِ يَبَۡتِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿  ﴾٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�ِخَرةِ دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ٱۡ�ِ
 .]۸۵آل عمران: [  

د و او در آخرت از زیانکاران شو میو هر کس دینی جز اسالم بجوید، هرگز از او پذیرفته ن«
 .»است

و بدان عمل نکند، و دلیل آن سخن  نیاموزدآن را ] بدین شکل که[دهم: روی گردانی از دین خدا 

 اید:فرم میکه خداوند است 

ن ُذّكَِر � َوَمنۡ ﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ۡعَرَض َ�ۡنَهاۚٓ إِنَّا ِمَن  ۦَ�ِٰت َرّ�ِهِ أ

َ
 ﴾٢٢ُمنَتقُِموَن  ٱلُۡمۡجرِِم�َ ُ�مَّ أ

 .]۲۲السجدة: [  

از آن روی بگرداند. به آیات پروردگارش پند یابد آن گاه که و کیست ستمکارتر از کسی «
 .»گمان ما از گناه کاران انتقام خواهیم گرفت بی
اگر کسی مرتکب یکی از این هستند، ال إله إال اللهتوحید  ی نقض کننده کلمه ی ها امور دهگانهاین

ال إله إال  از گفتند، و شو میرود، و ایمانش تباه  میتوحیدش از بین بریم ـ  ـ به خداوند پناه میها شود 

شوخی که این نواقص میان کسی  ی در انجام همهکه اند برد. اهل علم تصریح کرده مینسودی  الله

 مجبور شده باشدکه مگر این  از روی ترس مرتکب آن شده ـکه جدی است، و کسی که د و کسی کن می

که و جزو بیشترین مواردی هستند ] ترین [عوامل کفر خطرناکاین نواقص از  ی ، و همهتفاوتی نیست ـ

خود  بر از دچار شدن به آنو  گزینداز آنها دوری که فرد مسلمان است  ی دهند. لذا شایسته میرخ 

بریم از هر آنچه موجب جلب خشم و عذاب دردناک او شود، و از او  میناک باشد. به خداوند پناه  بیم

مسلمانان را به راه راستش  ی ، و ما و همهتوفیق دهد پسندد میما را بر انجام آنچه  ی همهکه  خواهانیم

 و نزدیک است.] ی دعا[شک او شنوا و اجابت کننده بی .هدایت نماید
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این کلمه بهترین سخنی که بود و این  ال إله إال اللهتوحید  ی درباره بیان فضیلت کلمهتر سخن  پیش

 گفتیم و اند. به زبان آوردهکه است  ای ند و واالترین کلمهکن می یادذاکران با آن پروردگارشان را که است 

ترین نیازهاست، و  گ، و نیاز بندگان بدان بزرش عظیم، معنایآسانبر زبان آوردنش که است  ای این کلمه

تر از نیاز و  تر و مهم شان بدان بزرگ نیاز و ضرورتکه بل ،ترین ضرورت است شان به آن بزرگ ضرورت

 ی همهکه مردم ـ بل از آنجایی که هاست. امور آنشان به خوراکی و نوشیدنی و لباس و دیگر  ضرورت

دارند، بیش از دیگر اذکار وجود داشته و  ال إله إال اللهحد و حصری به  هستی ـ نیاز بی ی عالم و همه

 ی با همه .تر بوده و جایگاهش از همه واالتر است ، و معنایش از دیگر اذکار مهماستتر از همه  آسان

که اختراعی  اذکارین آن را ترک کرده و به دعاهایی ابتکاری و من درآوردی و ناو نادا عواماینها برخی از 

 .اند نقل نشده روی آورده از سلف امت یک هیچاز در کتاب و سنت وجود ندارد و 

بدین  ،دهند میدر اذکارشان انجام  های صوفیه اهل طریقهبرخی از که آنها کارهایی است  ی از جمله

ند، و چه بسا کن میو این لفظ را تکرار  »الله، الله«ند: گوی میبرده و  اسم ظاهر مفرد را نام تنهاکه شکل 

کنند  روی می زیادهگاه گروهی در این باره  .ندکن میرا تکرار  »هو«ضمیر ، اللهبرخی از آنان به جای لفظ 

) را ذکر ) را ذکر خواص، و ضمیر (هواللهمفرد ( نام، و عوام را ذکرِ ال إله إال الله توحید  ی و کلمه

ن، و اذکر مؤمن »ال � إال اهللا«ند: گوی می از آنان ، و چه بسا برخیکند معرفی می خواص خواِص 

) را هو)، یا ضمیر (الله(ظاهر مفرد  نامن است، و با این کار ذکر اذکر محقق» هو«ن، و اذکر عارف» الله«

آن را برترین ذکر   اللهرسول که توحیدی  ی کلمه ؛دهند میبرتری  ال إله إال اللهتوحید  ی کلمه بر

 پیشتر برخی از احادیثی .اند گفتهپیش از او  پیامبراناو و که  دانستهبرترین سخنی  را آنو  نمودهتوصیف 

 ذکر خداوند با اسم ظاهر مفرد یا ضمیرکه و این در حالی است  ذکر کردیمبیانگر این مطلب بود که  را

 گروهی از گمراهانکه امت نقل نشده بل سلفاز  یک هیچدر کتاب و سنت تشریع نشده است و از  وی

 آورند. میزبان  آن را بربدون هیچ دلیل و برهانی  متاخر

برای ذکر جدید را رد کرده و فساد آنچه را این  ی بارهادعاهای اینان در  /ابن تیمیه شیخ االسالم

و چه بسا برخی از مؤلفین در «د: گوی می /وی .سازد میروشن  ،زنند میبدان چنگ تایید ادعایشان 

رأی و نظر، و گاه با نقلی  ی قدم برداشته، و گاه از سرمستی، و گاه بر پایهمسیر بزرگداشت این مطلب 
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به علی بن ابی  اند پیامبر  برخی از آنان روایت کردهکه اند، چنان غین برای آن دلیل تراشیدهدرو

 این کلمه را سه بار تکرار کرد سپس به علی پیامبر ؛الله، الله، الله«بگوید: که یاد داد  طالب

 روایتیشناس  ، این مطلب به اتفاق علمای حدیث»تور تکرارش را داد و او نیز سه بار آن را تکرار کرددس

ال  ی د کلمهشو میجهت یاددهی نقل شده و رأس ذکر محسوب  آنچه از پیامبر که ساختگی است بل

آن را بر او عرضه کرد و  ،به هنگام مرگ عمویش ابوطالبکه است  ای است و این همان کلمه إله إال الله

 برایتدر حضور خداوند  با آن کهاست  ای را بگو، این کلمه ال إله إال الله ی ای عمو، کلمه«گفت: 

به هنگام مرگ آن را بیان کند که  ای بندهکه دانم  میرا  ای شک من کلمه بی«، و فرمود: ١»آورم می حجت

در [آخرین سخنش که کسی «، و فرمود: »آورد میبه طور حتم روحش از آن راحتی و آسایش به دست 

با مردم که به من دستور داده شده است «، و فرمود: »دشو میباشد وارد بهشت  ال إله إال الله] دنیا

این کارها را انجام دادند، که همین  کنند؛اقرار  به وحدانیت خدا و رسالت محمد که بجنگم تا این 

ی 
ّ

به حکم اسالم به عهده خواهند که خون و مال آنان از جانب من محفوظ است، مگر در برابر حق

در همین معنا احادیث بسیاری وجود  ،٢»آنان با خداست] نّیت و کارهای پنهانی[داشت و حساب 

 دارد.

ر به هیچ وجه مقرر نشده است، و در ) به عنوان ذکاللهد: بر زبان آوردن اسم مفرد (گوی میسپس 

کنندگان  گروهی از عبادتکه بیانگر مستحب بودن آن باشد وجود ندارد، و این که شرعی مطلبی  ی ادله

 : کهخطاکار درخصوص این سخن خداوند 

ۖ قُِل ﴿ ُ  .]۹۱األنعام: [  ﴾ُ�مَّ َذرُۡهمۡ  ٱ�َّ
  .»آنگاه آنان را بگذار ،]بگو: خدا [آن را نازل کرده است«

اینان اگر  .روشن و آشکاراست است، خطایی  ناممنظور از آن گفتن این که اند  دچار این توهم شده

 اید:فرم میگردد، خداوند  میاین بخش از آیه بیندیشند مراد آیه روشن  قبل به ما

َ قََدُرواْ  َوَما﴿ ِ  ٱ�َّ نَزَل  ۦٓ َحقَّ قَۡدرِه
َ
ُ  إِۡذ قَالُواْ َمآ أ نَزَل  ٱ�َّ

َ
ءٖ� قُۡل َمۡن أ ٰ �ََ�ٖ ّمِن َ�ۡ  ٱۡلِكَ�َٰب َ�َ

ِي قََراِطيَس ُ�ۡبُدوَ�َها َوُ�ُۡفوَن َكثِٗ��ۖ  ۥُموَ�ٰ نُوٗر� وَُهٗدى ّلِلنَّاِس� َ�َۡعلُونَهُ  ۦَجآَء بِهِ  ٱ�َّ
نُتۡم َوَ�ٓ َءابَآؤُُ�ۡمۖ قُِل  ۡمُتموَُعّلِ 

َ
ا لَۡم َ�ۡعلَُمٓواْ أ ۖ مَّ ُ  .]۹۱األنعام: [  ﴾ٱ�َّ

 .۱۶لؤلؤ و المرجان حدیث  -١

 .۱۵لؤلؤ و المرجان حدیث  -٢
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سزاواِر ارِج اوست، ارج نگذاشتند. چون گفتند: خداوند بر هیچ بشری که و خداوند را چنان «
موسی آن را نور و راهنما که چیزی نازل نکرده است. بگو: چه کسی نازل کرده است کتابی را 

آن را آشکار و ] از آورید، [بخشی میهایی در آن را به صورت ورقکه برای مردم آورده است 
] شما و پدرانتان [آن راکه دارید؟ و چیزی آموزش داده شدید،  مینهان ] بسیاری [از آن را

  .»][آن را نازل نموده است اللهدانستید. بگو:  مین
اسمیه  ای ، و جملهسخنی کاملموسی آورده، فرو فرستاده است، و این که کتابی را  الله :: بگوییعن

حذف شده است، و  آن خبرِ  ،داللت سؤال بر جواب سبببه که مرکب از مبتدا و خبر است، که است 

 .»مانند آن در زبان عربی آمده است ...که کلی است  ای این قاعده

شرعی و همچنین با  ی با ادله«د: گوی میکه تا آنجا  آورد، میدر این باره ] دیگر[هایی  مثال ی سپسو

کاری غیرمستحب  ،کامل نیست سخنیکه مفرد  نامذکر با که گردد  می عقلی و ذوقی آشکار ی ادله

 .»رساند را نمیشک این اسم به تنهایی ایمان و کفر، و هدایت و گمراهی، و علم و جهل  بی .است

گاهان به زبان عرب و دیگر زبان«د: گوی میکه تا آنجا  القولند  ها بر این مطلب متفق به همین خاطر آ

 کاملی است و نه سخنی مفید. ی زیبا نیست زیرا نه جمله -به تنهایی-سکوت بر اسم که 

 ،»اهللان حممداً رسولَ أشهد أ«د: گوی میمؤذنی که شخصی عرب شنید که به همین خاطر هنگامی 
  ؟ زیرا وقتی او نام را منصوب نموددگوی میگفت: این مؤذن چه 

َ
) آن را صفت (محّمد) قرار الله(رسول

و طبیعتش خواهان خبری مفید  آن عرب با درستی سرشت .موصوف است ی کننده تکمیلداده، و صفت 

، و اگر انسان هزاران هزار بار بودشده ] اعرابی[اما دچار اشتباه  بودمؤذن بیان خبر  در حالی که قصد، بود

ک کفار ش بی .دشو مینگردد و مستحق ثواب و بهشت خدا  مینرا تکرار کند با گفتن آن مؤمن  الله نام

اقرار کنند یا  اش به او و یگانگیکه د کن مینفرقی  ؛ندکن میرا به صورت مفرد بیان  نامتمامی ادیان این 

 : نامش را بیان کنیم مانند این سخن دهد میبه ما دستور خداوند که نکنند. حتی هنگامی 

ۡمَسۡ�َن َعلَۡيُ�ۡم وَ ﴿
َ
آ أ ْ فَُ�ُواْ ِممَّ ِ  ٱۡسمَ  ٱۡذُكُروا  .]۴المائدة: [  ﴾َعلَۡيهِ�  ٱ�َّ

  .»پس از آنچه برای شما نگاه داشتند بخورید و نام خدا را بر آن یاد کنید«
 اید:فرم میو یا 

ا لَۡم يُۡذَكرِ  َوَ� ﴿ ُ�لُواْ ِممَّ
ۡ
ِ  ٱۡسمُ تَأ  .]۱۲۱األنعام: [  ﴾َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

  .»و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است، مخورید«
 اید: فرم میو یا 
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ۡ�َ َرّ�َِك  ٱۡسمَ  َسّبِحِ ﴿
َ
 .]۱األعلی: [  ﴾١ ٱۡ�

  .»نام پروردگاِر برترت را به پاکی یاد کن«
 اید: فرم میو یا 

﴿ ِ  .]۷۴الواقعة: [  ﴾٧٤ ٱۡلَعِظيمِ َرّ�َِك  ٱۡسمِ فََسّبِۡح ب
  .»پس نام پروردگاِر بزرگت را به پاکی یاد کن«

د: گوی میسم الله، یا د: بگوی میکه د مانند این کن می را با کالمی کامل بیان ناِم خود ،هاو امثال این

 بیان اسم به تنهاییسبحان ربی االعلی، و سبحان ربی العظیم و شبیه این
ً
مقرر و تشریع  ها، و اصال

 نینه قرباو  شود میحالل  نه شکاری ، وپذیرد نه فرمانی انجام میاین اسم،  صرف نشده است و با بیان

 .»دشو میانجام و دیگر امور 

به تنهایی مستحب نیست چه ] نام [اللهذکر که د شو میبا آنچه بیان داشتیم ثابت «د: گوی میکه تا آنجا 

 ی باشد. و کلمه میاست، » هو«همان که ضمیر باشد، و بعیدتر از آن ذکر  ذکر خواصکه به این برسد 

 معلوممذکور یا به حسب آنچه » هو: او«که د بلکن مینبه خودی خود بر کسی یا چیز معینی داللت  »هو«

 .١»ستبر حسب قصد متکلم و نّیت اوکه در این صورت معنای آن د شو میتفسیر  است

)، دورترین عمل از سنت، و هوانجام ذکر با بیان ضمیر به تنهایی («د: گوی میو در جایی دیگر 

 ».ترین به فریبکاری شیطان است .. در بدعت و نزدیکواردترین 

آنچه به هنگام ذکر خداوند سبحان مشروع است که اینجا منظور این است «د: گوی میکه تا آنجا 

 (واژه) د و مفرد آن کلمهشو مینامیده  (سخن) کالمکه  ای جمله ؛کامل است ای همان ذکر او با جمله

ها سود رسانده و با آن اجر و پاداش، قرب به خداوند، معرفت و  به دلکه است، و این همان است 

د، اما اکتفا کردن به اسم مفرد یآ میمحبت و خشیت او، و دیگر مطالب عالی و مقاصد واال به دست 

این که ذکر خواص و عارفان باشد، بلکه ) پایه و اساسی ندارد چه برسد به این هو) یا ضمیر (اللهظاهر (

، و دستاویزی برای تصورات فاسد اهل الحاد و اهل هاها و گمراهی ری برای انواعی از بدعتکار ابزا

جز خدا را پرستش نکنیم و جز بر اساس که اتحاد است ...، حاصل جمع این دین دو اصل است: این 

و این سخن چنان محققانه  ٢»او را با بدعت پرستش نکنیم .آنچه تشریع نموده او را پرستش ننماییم

 و حّق آشکار است. دهد مینتردید در این امر  رایمجالی بکه  واضح است

 ).۵۵۶-۱۰/۵۶۵مجموع الفتاوی ( -١

 ).۱۳۴-۱۰/۲۲۷مجموع الفتاوی ( -٢
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و شریعت در دین  اصل و اساسیکه این اذکار جدید و نوظهور، ] انجام[شک اشتیاق اینان بر  بی

، در ذهن انسان مسلمان سؤاالت بسیاری را ها ترک سنت صحیح از سوی آنو در مقابل، ، ندارد خداوند

به سنتش روی گردان شده و  ی و عالقه تا از راه و روش پیامبر چه عاملی اینان را وا داشتهیزد، انگ میبر

مشغول اذکاری  باعث شده بهخداوند دلیلی بر انجام شان اقامه نکرده است و که به اموری روی آورند 

اعمال را بسیار اما با این وجود این اذکار و  نیامدهدر شرع هیچ حجت و برهانی بر انجام شان که  شوند

برند و از شأن و منزلت دعاهای نبوی و اذکار  میو منزلت آن را باال  دهند میمورد تجلیل و تکریم قرار 

بیان  اکرانو بهترین پیامبران و فرستادگان، و امام و پیشوای خاشعان و ذ ها آفریده ی سرور همهکه شرعی 

 ؟کاهند مینموده 

 .مجعنيأوأصحابه  وعلی آلهاته عليه كوسالمه وبر اهللاصلوات 

 





 
 
 

 فضیلت تسبیح -۳۷

امتیاز و معنا و شروط و دیگر موضوعات مهم  ،کلمه توحید ال إله إال الله ی تر سخن در باره پیش

 .پردازیم می »سبحان اهللا« ی کلمه ی د به سخن در بارهیآ میمتعلق به آن بود، و در آنچه در پی 

بهترین کلمات و محبوب عنوان ها بهاز آن الله رسول که است  ای از چهار کلمه یکی »سبحان اهللا«

ترین سخنان نزد خداوند چهار  محبوب«اید: فرم میکه آنجا  ، است ها نزد خداوند نام بردهترین آن

 اُهللا، َواُهللا أُسْبحاَن سخن است: 
َّ
َْمُدهللاِ، َوال إهَِل إِال  اهللاِ، َواحلْ

ْ
سخنان ناب و  از تر برخی پیش .١»رَبُ �

دارند، بیان که در فضیلت این کلمات، و توضیح جایگاه عالی و منزلت رفیعی را  زیبا از پیامبر

 داشتیم.

یکی از این کلمات است جایگاه واالیی دارد از ارجمندترین اذکار که  »سبحان اهللا« ی کلمه

رسد، درخصوص بیان فضیلت و  میبه خدا که ترین عباداتی است  محبوب نزد خداوند و از با فضیلت

کثرت و تعدد  سبببه که نصوص بسیاری در کتاب و سنت آمده است، بل ای ذکر شرف و منزلت واالی

تسبیح در قرآن کریم بیش از هشتاد بار  از در شمار آورد.توان آن را  میشده ن آنچه در مورد این کلمه نقل

که  وندگاه با لفظ امر آمده مانند این سخن خدا گوناگون. های شیوهاست آن هم با ساختارها و  یاد شده

 اید: فرم می

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ َ  ٱۡذُكُروا ِصيً�  ّبُِحوهُ وَسَ  ٤١ذِۡكٗر� َكثِٗ��  ٱ�َّ

َ
 ﴾٤٢بُۡ�َرٗة َوأ

 .]۴۲-۴۱األحزاب: [  

  .»و او را صبح و شام تسبیح گویید )۴۱( این مؤمنان، خداوند را به یاد کردن بسیار یاد کنید«
 اید:فرم میکه مانند این  ،و گاه با لفظ ماضی

ِ َما ِ�  َسبَّحَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
 .]۱الحشر: [  ﴾١ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ٱۡ�

د و او پیروزمنِد فرزانه کن میها و آنچه در زمین است خدا را به پاکی یاد  آنچه در آسمان«
 .»است

 ).۲۱۳۷صحیح مسلم (شماره:  -١
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 اید:فرم میکه مانند این  ،و گاه با لفظ مضارع

ِ َما ِ�  �َُسّبِحُ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
وِس  ٱلَۡملِِك  ٱۡ�  ﴾١ ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱۡلُقدُّ

  .]۱الجمعة: [  

ها و آنچه در زمین است خداونِد فرمانرواِی پاِک پیروزمنِد فرزانه را به پاکی یاد  آنچه در آسمان«
  .»دکن می

 اید: فرم میکه آمده مانند این  ،و گاه با لفظ مصدر

ةِ َرّ�َِك َرّبِ  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ ا يَِصُفوَن  ٱۡلعِزَّ ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ وَ  ١٨١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ وََسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠َ�مَّ َّ�ِ
 .]۱۸۲-۱۸۰الصافات: [  ﴾١٨٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

و  )۱۸۰( ندکن میوصف ] پاک و منّزه است پروردگارت، پروردگاِر شکوهمند، از آنچه [کافران«
 .»و ستایش خدای راست، پروردگاِر جهانیان )۱۸۱( سالم بر رسوالن

در ابتدای  ؛سبحانه و تعالی در آغاز هشت سوره از قرآن کریم تسبیح را بیان کرده استخداوند 

 اید: فرم میسوره إسراء 

ِيٓ  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ ِ  ٱ�َّ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
ۡقَصا ٱلَۡمۡسِجدِ إَِ�  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ َ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

َ
ِي ٱۡ� َ�َٰرۡ�َنا  ٱ�َّ

ِميعُ ُهَو  ۥاَ�ٰتَِناۚٓ إِنَّهُ ِمۡن ءَ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَحۡوَ�ُ   .]۱اإلسراء: [  ﴾١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
در که  ای  اش را از مسجدالحرام به مسجد األقصی شبی بندهکه است کسی ] پاک [و منزه«

 ».شنوای بیناستکه های خود به او بنمایانیم، اوست  م، ُبرد تا از نشانهای پیرامونش برکت نهاده
 اید:فرم میو در ابتدای سوره نحل 

﴿ ٰٓ�َ
َ
ۡمُر  �

َ
ِ أ ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥَفَ� �َۡسَتۡعِجلُوهُۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ٱ�َّ   .]۱النحل: [  ﴾١َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

است و ] د، پس به شتاب آن را مخواهید، او پاک [و منّزهیآ می] حکم خداوند [در میان«
  .»آورند میبرتر از آنچه شرک ] [بسی

 اید: فرم میو در ابتدای سوره حدید 

ِ َما ِ�  َسبَّحَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
 .]۱الحدید: [  ﴾١ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ وَُهَو  ٱۡ�

  .»د و اوست پیروزمنِد فرزانهکن میها و زمین است خداوند را به پاکی یاد  آنچه در آسمان«
 اید:فرم میو در ابتدای سوره حشر 
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ِ َما ِ�  َسبَّحَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
 .]۱الحشر: [  ﴾١ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ٱۡ�

  .»د و او پیروزمنِد فرزانه استکن میها و آنچه در زمین است خدا را به پاکی یاد  آنچه در آسمان«
 اید:فرم میو در ابتدای سوره صف 

ِ َما ِ�  َسبَّحَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
  .]۱الصف: [  ﴾١ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ٱۡ�

د و او پیروزمنِد فرزانه کن میها و آنچه در زمین است خدا را به پاکی یاد  آنچه در آسمان«
 .»است

 اید: فرم میو در ابتدای سوره جمعه 

ِ َما ِ�  �َُسّبِحُ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
وِس  ٱلَۡملِِك  ٱۡ�  ﴾١ ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱۡلُقدُّ

 .]۱الجمعة: [  

ها و آنچه در زمین است خداونِد فرمانرواِی پاِک پیروزمنِد فرزانه را به پاکی یاد  آنچه در آسمان«
  .»دکن می

 اید: فرم میو در ابتدای سوره تغابن 

ِ َما ِ�  �َُسّبِحُ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
ءٖ قَِديٌر  ٱۡ�َۡمُدۖ َوَ�ُ  ٱلُۡمۡلُك َ�ُ  ٱۡ� ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ وَُهَو َ�َ
 .]۱التغابن: [  ﴾١

د. فرمانروایی از آن اوست و کن میها و آنچه در زمین است خدا را به پاکی یاد  آنچه در آسمان«
  .»او راست و او بر هر کاری تواناست] ستایش [نیز

 اید: فرم میوره أعلی و در ابتدای س

ۡ�َ َرّ�َِك  ٱۡسمَ  َسّبِحِ ﴿
َ
ِي ١ ٱۡ� ٰى  ٱ�َّ ِيوَ  ٢َخلََق فََسوَّ َر َ�َهَدٰى  ٱ�َّ ِيٓ وَ  ٣قَدَّ ۡخَرَج  ٱ�َّ

َ
أ

ۡحَوٰى  ۥفََجَعلَهُ  ٤ ٱلَۡمۡرَ�ٰ 
َ
 .]۵-۱األعلی: [  ﴾٥ُ�َثآًء أ

که و کسی  )۲( استوار داشتآفرید و که کسی  )۱( نام پروردگاِر برترت را به پاکی یاد کن«
آن گاه آن را  )۴( برآورد] گیاِه تر [و تازه را از زمینکه و کسی  )۳( اندازه مقرر کرد و راه نمود

 .»خشِک سیاه گرداند
 به سی صورت آمده است، شش صورت از آن مختص  ١د:گوی میاز علما  یکی

ً
تسبیح در قرآن تقریبا

، و چهار صورت مختص است، و ُنه صورت مختص پیامبرمان محمد مصطفی که مختص مالئ

 و مابعد آن). ۲/۲۸۵بنگر به: بصائر ذوی التمییز اثر فیروزآبادی ( -١
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ن، و شش ادیگر پیامبران، و سه صورت مختص حیوانات و جمادات، و سه صورت مختص مؤمن

 موجودات است. ی صورت از آِن همه

 اید: فرم میکه است این سخن خداوند است که مختص مالئکه از جمله مواردی 

ِينَ ﴿ ِيَن  ۦ�َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم َوُ�ۡؤِمُنوَن بِهِ  ۥَوَمۡن َحۡوَ�ُ  ٱۡلَعۡرَش وَن َ�ِۡملُ  ٱ�َّ َو�َۡسَتۡغفُِروَن لِ�َّ
 ْۖ  .]۷المؤمن: [  ﴾َءاَمُنوا

پیرامون آن (عرش) هستند با ستایش که ند و آنان کن میعرش را حمل که کسانی «
  .»خواهند میند و به او ایمان دارند و برای مؤمنان آمرزش گوی میپروردگارشان تسبیح 

 اید: فرم میو یا 

ْ  فَإِنِ ﴿ وا ِينَ فَ  ٱۡسَتۡكَ�ُ ِ  ۥِعنَد َرّ�َِك �َُسّبُِحوَن َ�ُ  ٱ�َّ ۡلِ ب  ﴾٣٨ُموَن۩  َٔ وَُهۡم َ� �َۡ�  ٱ�ََّهارِ وَ  ٱ�َّ
 .]۳۸فصلت: [  

نزد پروردگارت هستند در شب و روز او را به که آنان ] کبر ورزند [چه باک!] پس اگر [کافران«
  .»ندشو میند و آنان خسته نکن میپاکی یاد 

 اید: فرم میو یا 

َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  َوَ�ُۥ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
وَن َ�ۡن ِعَباَدتِهِ  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ  ٱۡ� وَن  ۦَ� �َۡسَتۡكِ�ُ َوَ� �َۡسَتۡحِ�ُ

َۡل  �َُسّبُِحونَ  ١٩ وَن  ٱ�ََّهارَ وَ  ٱ�َّ  .]۲۰-۱۹األنبیاء: [  ﴾٢٠َ� َ�ۡفُ�ُ
به نزدش هستند از که ها و زمین است، ملک و مطیع اوست. و آنان  در آسمانکه و هر کس «

ند، سستی گوی میشب روز تسبیح  )۱۹( ندشو میند و خسته نکن میپرستش او سرکشی ن
  .»ورزند مین

 اید: فرم میو یا 

آفُّونَ �نَّا َ�َۡحُن ﴿  .]۱۶۶-۱۶۵الصافات: [  ﴾١٦٦ ٱلُۡمَسّبُِحونَ َ�َۡحُن  �نَّا ١٦٥ ٱلصَّ
 .»تسبیح گو هستیمکه ماییم و ) ۱۶۵(م ای و ما به صف ایستاده«

 اید: فرم میکه است این سخن خداوند است  مختص پیامبرمان که از جمله مواردی 

ِٰجِدينَ ِ�َۡمِد َرّ�َِك َوُ�ن ّمَِن  فََسّبِحۡ ﴿ �َِيَك  ٱۡ�ُبدۡ وَ  ٩٨ ٱل�َّ
ۡ
ٰ يَأ  ﴾٩٩ ٱۡ�َقِ�ُ َر�ََّك َح�َّ

 .]۹۹-۹۸الحجر: [  
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و پروردگارت را  )۹۸( کنندگان باش پس پروردگارت را با ستایش او به پاکی یاد کن و از سجده«
  .»مرگ به تو رسد، پرستش کنکه تا هنگامی 

 اید:فرم میو یا 

ۡلِ  َوِمنَ ﴿  .]۲۶اإلنسان: [  ﴾٢٦وََسّبِۡحُه َ�ۡٗ� َطوِ�ً�  ۥَ�ُ  ٱۡسُجدۡ فَ  ٱ�َّ
 .»از شب برایش نماز بگزار و در بخش بلندی از شب او را به پاکی یاد کن] یو [در بخش«

 اید: فرم میو یا 

ۚ ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  فََسّبِحۡ ﴿ ابَۢ�  ۥإِنَّهُ  ٱۡسَتۡغفِۡرهُ  .]۳النصر: [  ﴾٣َ�َن تَوَّ
پذیر  گمان او توبه به پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه، بی] ستایِش [اوپس پروردگارت را با «

 .»است
 اید:فرم میکه است  مختص پیامبران است این سخن خداوند به زکریا که از جمله مواردی 

﴿ ِ بَۡ�ٰرِ وَ  ٱۡلَعِ�ِّ وََسّبِۡح ب   .]۴۱آل عمران: [  ﴾٤١ ٱۡ�ِ
 .»و شامگاهان و صبحگاهان تسبیح گوی«

 به قومش توصیه کرد بر تسبیح مداومت داشته باشند:که زکریا  ی بارهسخن خداوند درو یا 

ا ﴿ ن َسّبُِحواْ بُۡ�َرٗة وََعِشّيٗ
َ
وَۡ�ٰٓ إَِ�ِۡهۡم أ

َ
  .]۱۱مریم: [  ﴾١١فَأ

  .»آنگاه به آنان اشاره کرد که: صبح و شام تسبیح گویید«
علت این که های دریا و شکم ماهی  یونس به هنگام رهائیش از تاریکی ی و یا سخن خداوند درباره

 د: کن میرهایی را، مداومت او بر تسبیح عنوان 

نَّهُ ﴿
َ
 ﴾١٤٤إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثوَن  ۦٓ ِ� َ�ۡطنِهِ  لَلَبَِث  ١٤٣ ٱلُۡمَسّبِِح�َ َ�َن ِمَن  ۥفَلَۡوَ�ٓ �

 .]۱۴۴-۱۴۳الصافات: [  

تا روزی ] ماند [و اثری از او نبود مینبود، در شکم ماهی ] گویان [خدا تسبیح ی و اگر در زمره«
 .»برانگیخته شوند] ها [انسانکه 

 اید: فرم میکه این سخن خداوند است  ،مختص مؤمنین استکه از جمله مواردی 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ َ  ٱۡذُكُروا ِصيً�  وََسّبُِحوهُ  ٤١ذِۡكٗر� َكثِٗ��  ٱ�َّ

َ
 ﴾٤٢بُۡ�َرٗة َوأ

 .]۴۲-۴۱األحزاب: [  

  .»و او را صبح و شام تسبیح گویید )۴۱( ای مؤمنان، خداوند را به یاد کردن بسیار یاد کنید«
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 اید: فرم میو یا 

ِينَ َ�ٰتَِنا يُۡؤِمُن � إِ�ََّما﴿ ْ ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم وَُهۡم َ�  ٱ�َّ ْ بَِها � � وََسبَُّحوا إَِذا ُذّكُِروا
وَن۩   .]۱۵السجدة: [  ﴾١٥�َۡسَتۡكِ�ُ

افتند ] کنان [بر زمین چون به آن پند یابند، سجدهکه آورند  میتنها کسانی به آیات ما ایمان «
  .»ندکن میکشی ن نند و گردکن میو پروردگارشان را با ستایش تقدیس 

 اید: فرم میو یا 

ذَِن  ِ� ﴿
َ
ُ ُ�ُيوٍت أ ن تُۡرَ�َع َوُ�ۡذَكَر �ِيَها  ٱ�َّ

َ
ِ  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ٱۡسُمُهۥأ  رَِجالٞ  ٣٦ ٱ�َصالِ وَ  ٱۡلُغُدّوِ �ِيَها ب

ِ �َّ تُۡلِهيِهۡم تَِ�َٰرةٞ َوَ� َ�ۡيٌع َعن ذِۡكرِ  لَٰوةِ �قَاِم  ٱ�َّ  .]۳۷-۳۶النور: [  ﴾ٱلصَّ
رفعت یابند و نام او در آنجا یاد شود. او را صبح که خداوند اجازه داده است که هایی  در خانه«

هیچ تجارت و خرید و فروشی آنان را از یاد که مردانی  )۳۶( ندگوی میو شام در آنجا تسبیح 
 .»خدا و بر پای داشتن نماز باز ندارد

 اید: فرم میکه دات آمده این سخن خداوند است در خصوص حیوانات و جماکه از جمله مواردی 

َ�َٰ�ُٰت َ�ُ  �َُسّبِحُ ﴿ ۡبعُ  ٱلسَّ �ُض وَ  ٱلسَّ
َ
ِ  ٱۡ� ٍء إِ�َّ �َُسّبُِح ِ�َۡمِده ۚ �ن ّمِن َ�ۡ َوَ�ِٰ�ن �َّ  ۦَوَمن �ِيِهنَّ

 .]۴۴اإلسراء: [  ﴾٤٤َ�َن َحلِيًما َ�ُفوٗر�  ۥَ�ۡفَقُهوَن �َۡسبِيَحُهۡمۚ إِنَّهُ 
ند و هیچ چیز کن میدر آنهاست او را به پاکی یاد که های هفتگانه و زمین و هر کس  آسمان«

گمان او  ابید. بیی میند ولی شما تسبیح آنان را درنگوی میبا حمِد او تسبیح که نیست مگر آن 
  .»بردبار آمرزگار است

 اید: فرم میو یا 

ۡرنَا  إِنَّا﴿ َباَل َسخَّ ِ  ۥَمَعهُ  ٱۡ�ِ اقِ وَ  ٱۡلَعِ�ِّ �َُسّبِۡحَن ب َ�ۡ ۡ�َ  ١٨ ٱۡ�ِ ُ  َوٱلطَّ َّ� ٞ اٞب  ۥٓ َ�ُۡشوَرٗةۖ ُ�ّ وَّ
َ
 ﴾١٩أ

 .]۱۹-۱۸ص: [ 
و پرندگان را نیز به  )۱۸( گفتند؛ میرا با او رام کردیم شامگاهان و بامدادان تسبیح  هاکوهما «

  .»بودندآواز  هر یک با وی هم] حالت جمع شده [در خدمتش گماشتیم، که
 اید: فرم میو یا 

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ تََر أ َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ٱ�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
ۡ�ُ وَ  ٱۡ� ٞ قَۡد َعلَِم َصَ�تَهُ  ٱلطَّ ٰٖت� ُ�ّ َّ�  ۥَ�ٰٓ

ُ وَ  ۥۗ َو�َۡسبِيَحهُ   .]۴۱النور: [  ﴾٤١َعلِيُمۢ بَِما َ�ۡفَعلُوَن  ٱ�َّ
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ها و زمین هستند و مرغان بال گشاده خداوند  در آسمانکه کسانی  ی همهکه  ای آیا ندانسته«
نیایش و تسبیح هر یک از آنان را دانسته است و خداوند به ] ند؟ [خداوندکن میرا به پاکی یاد 

 .»ند داناستکن میآنچه 
 اید: فرم میکه گردد این سخن خداوند است  میها  آفریده ی شامل همهکه از جمله مواردی 

ِ َما ِ�  حَ َسبَّ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
 .]۱الحشر: [  ﴾١ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ٱۡ�

د و او پیروزمنِد فرزانه کن میها و آنچه در زمین است خدا را به پاکی یاد  آنچه در آسمان«
  .»است
 اید: فرم میو یا 

ِ َما ِ�  �َُسّبِحُ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
ءٖ قَِديٌر  ٱۡ�َۡمُدۖ َوَ�ُ  ٱلُۡمۡلُك َ�ُ  ٱۡ� ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ وَُهَو َ�َ
 .]۱التغابن: [  ﴾١

د. فرمانروایی از آن اوست و کن میها و آنچه در زمین است خدا را به پاکی یاد  آنچه در آسمان«
 .»او راست و او بر هر کاری تواناست] ستایش [نیز
از اینها  ضمن هر کدام کهرا در بیست و پنج جای قرآن بیان کرده است  )ُسْبَحاَن ( ی خداوند واژه

از  .١صفتی از صفات مدح را برای خدا اثبات و یا صفتی از صفات ناپسند را از او نفی نموده است

 اید: فرم میجمله 

ُ  ۥۖ ُسۡبَ�َٰنهُ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥبَل �َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ُ  ٱۡ� َّ� ٞ ٰ  ۥُ�ّ  .]۱۱۶البقرة: [  ﴾١١٦نُِتوَن َ�

] ها و زمین است، از آِن اوست. و هر کدام [از اینها هر چه در آسمانکه او منّزه است بل«
  .»فرمانبردار اویند

 د: یفرما یا میو 

ةِ َرّ�َِك َرّبِ  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ ا يَِصُفوَن  ٱۡلعِزَّ ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ وَ  ١٨١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ وََسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠َ�مَّ َّ�ِ
 .]۱۸۲-۱۸۰الصافات: [  ﴾١٨٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

و  )۱۸۰( ندکن میوصف ] پاک و منّزه است پروردگارت، پروردگاِر شکوهمند، از آنچه [کافران«
 .»و ستایش خدای راست، پروردگاِر جهانیان )۱۸۱( سالم بر رسوالن

 اید: فرم میو یا 

 .و ما بعد آن) ۲/۲۸۵بنگر به: بصائر ذوی التمییز اثر فیروز آبادی (شماره  -١
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ِ ُسۡبَ�َٰن ﴿ ا �ُۡ�ُِ�وَن  ٱ�َّ  .]۴۳الطور: [  ﴾٤٣َ�مَّ
 .»آورند میخداوند پاک و منّزه است از آنچه شرک «

 اید: فرم میو یا 

ِ  فَُسۡبَ�ٰنَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�  ٱۡ�َۡمدُ  َوَ�ُ  ١٧ِحَ� ُ�ۡمُسوَن وَِحَ� تُۡصبُِحوَن  ٱ�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ا  ٱۡ� وََعِشّيٗ

 .]۱۸-۱۷الروم: [  ﴾١٨وَِحَ� ُ�ۡظِهُروَن 
و  )۱۷( باید به پاکی یاد کنیدکه پس چون در شامگاه و بامداد درآیید خداوند را چنان «

 .»در پایاِن روز و به هنگاِم نمیروزتان] ها و زمین او راست و [نیز ستایش در آسمان
 اید: فرم میو یا 

َ�َٰ�ٰتِ َرّبِ  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ا يَِصُفوَن  ٱۡلَعۡرِش َرّبِ  ٱۡ�  .]۸۲الزخرف: [  ﴾٨٢َ�مَّ

  .»ندکن میعرش از آنچه وصف ] ها و زمین، پروردگاِر [صاحب پاک است پروردگار آسمان«
 اید: فرم میو یا 

 .]۱۰یونس: [  ﴾َوَ�ِيَُّتُهۡم �ِيَها َسَ�ٰمۚٞ  ٱللَُّهمَّ �ِيَها ُسۡبَ�َٰنَك  َدۡعَوٮُٰهمۡ ﴿
یم؛ و درودشان در آنجا کن مینیایش آنان در بهشت این است که: بار خدایا، تو را تقدیس «

 .»سالم است
معنا و مفهوم در کتاب خداوند آمده به روشنی بیانگر  اینشک این نصوص قرآن کریم و آنچه در  بی

ترین اذکار  مهم از است که تسبیح این بیانگر و ،عظمت منزلت تسبیح و جایگاه واالی آن در دین

پاک و منزه  .دشو می وندآدمی به خدا ینزدیک ی است که باعثمشروع بوده و از سودمندترین عبادات

خدا را به  .و بخشایش را بر خود مقرر نموده است ساختهبر بندگانش نعمت را جاری که  است کسی

 م.کن میت او به پاکی یاد مرکب نوشتن کلما و تعداد مخلوقاتش، و به قدر رضایت او، و وزن عرش او،

به زودی به بیان فضیلت تسبیح و جایگاه آن با تکیه بر آنچه در این باره در حدیث رسول  اللهان شاء

 .امتش را بر راه و روش بسیار واضح و روشن به جا گذاشتکه  دهیم، رسولی  میآمده ادامه   الله

گاه ی از همه پیامبر  ش از همه از خداوند پروا داشت و از همه بیشتر به تر بوده و بی مردمان به خدا آ

 تسبیح و تقدیس و تنزیه پروردگارش مشغول بود.

نبياؤه ورسلُه والصاحلون من عباده عليه، وعلی آله وصحبه وسلّم تسليامً أتُه وكومالئ اهللافصلّی 

 .ثرياً ك

 



 
 
 

 برخی از فضائل تسبیح در احادیث -۳۸

تسبیح از برترین اذکار که در آنچه گذشت به بیان فضیلت تسبیح و پاداش فراوان آن پرداختم و این 

خداوند که همچنین از ارجمندترین طاعاتی است  .مأثوره و از سودمندترین عبادات مقرر شده است

تأیید و نشانی بر این که از نصوص قرآن کریم پیشتر تعدادی  .انجامش را از سوی بنده دوست دارد

 موضوع است را نقل کردم.

بیانگر جایگاه عظیم  کهاز برخی نصوص سنت در خصوص فضیلت تسبیح که اینجا نیز به جا است 

به جایگاه واال و که ت نبوی سرشار از نصوصی است سنّ  زیراو منزلت واالی آن است مطلع شویم. 

های  گیرد اشاره دارد. همچنین بیانگر پاداش میبه اهل آن تعلق که انی منزلت شریف و پاداش فراو

 است. آماده ساختهکنندگان  خداوند برای تسبیحکه عظیم و عطایای انبوهی است  الطافارجمند و 

 :بر این مطلب داللت دارندبسیاری  جهاتاین نصوص از 

ترین آنها نزد  و محبوب سخنبرترین  »اهللاسبحان «گفتن که خبر داده  پیامبر که از جمله این 

ترین سخن نزد خداوند چهار  محبوب«اید: فرم میکه را بیان کردیم  پیشتر این سخن پیامبر  .خداست

 اُهللا، َواُهللا أ«سخن است: 
َّ
َْمُدهللاِ، َوال إهَِل إِال  ُسْبحاَن اهللاِ، َواحلْ

ْ
 .١»رَبُ �

پرسیده شد: کدام سخن برتر از دیگر   اللهاز رسول که در صحیح مسلم به نقل از ابوذر آمده 

ُسْبحاَن برگزیده:  -یا بندگانش-فرشتگانش آنچه را خداوند برای «فرمود:  ها است؟ پیامبر  سخن
 .٢»اهللاِ، َوحبَْمِدهِ 

آیا به تو خبر ندهم «فرمودند:   اللهاین حدیث با لفظی دیگر و باز به نقل از ابوذر آمده که رسول 

! به من خبر دهید  اللهمن گفتم: یا رسول ] ابوذر گوید[ترین کالم نزد خداوند چیست؟  محبوبکه 

ُسْبَحاَن «ترین سخن نزد خداوند  ب محبوفرمود:  ترین سخن نزد خداوند چیست؟ پیامبر  محبوبکه 
 .این حدیث گواهی بر جایگاه عظیم این سخن نزد خداوند است .٣»است »حِبَْمِدهِ وَ  اهللاِ 

 ).۲۱۳۷صحیح مسلم (شماره:  -١

 ).۲۷۳۱صحیح مسلم (شماره:  -٢

 ).۲۷۳۱یح مسلم (شماره: صح -٣
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بار هر کس روزی صد که آن خبر داده  ی درباره پیامبر که  است از دیگر فضائل تسبیح این

در  بسیار زیاد باشد. در صحیحینکه د هر چند شو میبگوید گناهانش بخشیده  »ُسْبَحاَن اهللاِ َوحِبَْمِدهِ «

 ُسْبحاَن اهللاِ «بگوید: روزی صد بار که کسی «فرمودند:  پیامبر که آمده  هریرهحدیثی به نقل از ابو
او بخشیده  تمام گناهان )،مکن میدانم و او را ستایش  میرا از هر عیب و نقصی پاک  (الله »حِبَْمِدهِ وَ 

 .١»کف روی دریا باشد ی د هر چند به اندازهشو می

هر کس این جمله را بامدادان صد بار و شامگاهان صد بار که به اثبات رسیده  همچنین از پیامبر 

همچون او و یا بیشتر از آن گفته که آورد، مگر کسی  مینبگوید در روز قیامت کسی کار نیکی بهتر از آن 

 باشد.

هر «فرمودند:  گفت: پیامبر که نقل کرده  امام مسلم در صحیحش در حدیثی از ابو هریره 

قیامت  ، هیچ کس در»حِبَْمِدهِ وَ  ُسْبحاَن اهللاِ «صد بار بگوید: و غروب کس (همیشه) هنگام صبح 

 ».او یا بیشتر گفته باشد مانندکه آورد جز کسی  مینتر از عمل او  عملی با ارزش

هر کس روزی صد بار این جمله را بگوید هزار حسنه برای که به اثبات رسیده  همچنین از پیامبر 

د، و این حسنه ده برابر گفتن آن جمله است. امام مسلم شو مید و یا هزار گناه از او پاک شو میاو نوشته 

که بودیم  در خدمت پیامبر  گفت: ماکه روایت کرده  در صحیحش از سعد بن ابی وقاص 

شخصی از » هر روز هزار حسنه کسب کند، ناتوان است؟!که آیا یکی از شما از این «فرمودند: 

صد مرتبه ُسْبحاَن الله «فرمودند: پرسید: چگونه هزار حسنه کسب کند؟  شان از پیامبر نشینان ای هم

 »گردد. مید یا هزار گناه از او محو شو میحسنه برای او نوشته  بگوید، هزار

در خصوص سنگینی تسبیح در  در بیان فضیلت تسبیح آمده خبر پیامبر که از دیگر مواردی 

 است. در صحیحین از ابو هریره آسانچند انجام این کار در دنیا عملی  هر ،ترازوی روز قیامت است

ِم�اِن، َحبِیَبَتاِن لَكِ «: فرمودند  اللهرسول که روایت شده 
ْ
َتاِن ىِف ال

َ
ِقيل

َ
ساِن، ث

ِّ
َمتاِن َخِفيَفتاِن ىلَعَ الل

َعِظيِم، ُسْبَحاَن اهللاِ 
ْ
 الرَّمْحِن، ُسْبَحاَن اهللاِ ال

َ
بر زبان آسان و ساده که دو کلمه هست . «»َوحِبَْمِدهِ إىِل

باشند و در پیشگاه خداوند رحمان محبوب هستند. این  میهستند ولی در ترازوی خیر بسیار سنگین 

خدا را از هر نقص و عیبی ( »هستند »الَعظيمُسْبحاَن اهللاِ  حِبَْمِدهِ وَ  ُسْبحاَن اهللاِ «است آن دو کلمه: 

  .٢)دانم میی مبّرا خداوند بزرگ را از هر نقص، نمایم میو را ستایش دانم و ا میمّبرا 

 .۱۷۲۵). همچنین لؤلؤ و المرجان حدیث ۲۶۹۱)، و صحیح مسلم (شماره: ۶۴۰۵صحیح بخاری (شماره:  -١

 .۱۷۲۷)، همچنین لؤلؤ و المرجان حدیث ۲۶۹۴) و صحیح مسلم (شماره: ۶۴۰۶صحیح بخاری (شماره:  -٢
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سبحان اهللا «مبتدای آن که خبر مقدم است  ،ایدفرم میدر این حدیث  پیامبر که  »کلمتان«
وجود دارد و آن  ای در تقدیم خبر نکته«د: گوی میاز علما  یکی .است »وحبمده سبحان اهللا العظيم

برانگیختن شور و شوق در شنونده برای توجه به مبتدا است، و هر چه سخن در توصیف خبر به درازا 

 ١»دهد میهای زیبا، شور و شوق را در شنونده افزایش  زیباتر است زیرا کثرت توصیف آن کشد تقدیم

در ، بر زبان سبک هستنداز:  عبارتندکه با سه وصف بزرگ و زیبا توصیف شده  در این حدیث» کلمتان«

 .رحمان محبوبند] و نزد [پروردگار، و ترازوی اعمال سنگینند

 از لفظ 
ً
هدف از این حدیث بیان وسعت و گستردگی  نام برده شده زیرا »رحمن«در اینجا مخصوصا

بر این کار ساده و سبک اجر و ثواب عظیم و فراوان که رحمت خداوند متعال بر بندگانش است تا آنجا 

 ی و چه بزرگ است اجر و پاداش آن نزد بخشنده ،، چه آسان است بر زبان آوردن این دو جملهدهد می

بر زبان آوردن و دراند، سبک  این دو جمله در این حدیث به سبک و سنگین توصیف شده .واسع الرحمه

این توصیف به خاطر سادگی و سبکی کار و کثرت ثواب آن است.  .] ی روز قیامت[ سنگین در ترازو

 !چه گسترده است لطف الهی و چه عظیم است عطای او

ترمذی و ابن حّبان و حاکم و دیگران از ابو زبیر که عظیم حدیثی است  ی از دیگر فضائل این کلمه

 ،»َوحِبَْمِدهِ  الَعظيمِ  هللاِ ااَن ُسْبح«هر کس بگوید: «فرمودند:  پیامبر که اند  روایت کرده از جابر 
  .٢»دوش میدر بهشت کاشته  نخلیبرای او 

 این حدیث دو شاهد دارد: 

روایت شده و ابن ابی شیبه  ببن عمرو بن العاص اللهبه صورت موقوف از عبدکه حدیثی  -۱

 .٣آن را نقل کرده است مَصّنف خوددر 

 امام احمد در مسند به صورت مرفوع به نقل از معاذ بن سهل بیان کرده است. که حدیثی  -۲

طبرانی و حاکم از نافع بن ُجبیر بن مطعم از پدرش نقل که از دیگر فضائل این کلمه حدیثی است 

ُهمَّ ٱ َك ُسْبحاَن اهللاِ َوحِبَْمِدهِ، ُسْبحانَ «: بگویدکه هر کس «فرمودند:   اللهرسول که کرده 
َّ
، كَ حَبَْمدِ وَ  ل

ْسَتْغِفرُ 
َ
نَْت، أ

َ
 أ

ّ
ْشَهُد أْن ال إهَِل إِال

َ
ْ  كَ أ

َ
تُوُب إيِل

َ
دانم و او را  میخدا را از هر عیب و نقصی پاک ( »َك وَأ

جز تو خدایی که دهم  میآورم. شهادت  می! پاکی و حمد و سپاس تو را به جای  م. خدایاکن میستایش 

 ).۱۳/۵۴۰فتح الباری اثر ابن حجر ( -١

)، و عالمه ۱/۵۰۱)، و مستدرک حاکم (۸۲۶، ۸۲۷)، و صحیح ابن حبان (شماره: ۳۴۶۴سنن ترمذی (شماره:  -٢

 ) آن را صحیح دانسته است.۶۴آلبانی در السلسلةالصحیحة (شماره: 

 ).۶/۵۶المصنف ( -٣
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س ذکری بگوید هم چون اگر آن را در مجل ).گردم میبرم و به سویت کن میخشش نیست. از تو طلب ب

سخنان بیهوده در آن گفته که و هر کس آن را در مجلسی  شود آن کوبیده می] [برای تاییدکه ُمهری است 

 ».خطاهایش خواهد بود ی کفاره ،شده بگوید

و  »این حدیث بر اساس شرط مسلم صحیح است اما آن را تخریج نکرده است«د: گوی میحاکم 

مه آلبانی آن را صحیح دانسته است
ّ
  .١ذهبی با او موافقت نموده و عال

هر کس در «فرمودند:  پیامبر که اند  روایت کرده ترمذی و ابن حبان و حاکم از ابو هریره 

او در آن مجلس زیاد  ی مورد و شوخی و خنده معنی و سر و صدای بی مجلسی بنشیند و سخنان بی

 كَ اَلُهمَّ َوحِبَمدِ  َك حانُسب«بگوید: از آن مجلس برخیزد، که از آن  پیششود، 
َ
 اَنَت، ، أ

َّ
شَهُد اَن ال � إال

  كَ أسَتغِفر
َ

دهم  میپردازم، شهادت  میخدایا! پاک و منزه تویی و به سپاس و ستایش تو ( »َك وأتُوُب إيل

در آن که اشتباهاتی  تمام )نمایم میطلبم و به درگاه تو توبه  میجز تو خدایی نیست، از تو آمرزش که 

 .٢»دشو می، بخشیده مجلس از او سر زده

بیانگر فضیلت و ثواب عظیم آن نزد خداوند  که تسبیح بود ی اینها تعدادی از احادیث نقل شده درباره

تسبیح همان منزه که و این بدان خاطر است  همراه تسبیح آمدهدر بیشتر این احادیث حمد خداوند . است

ها برای  ستایش ی لله گفتن به معنی اثبات همه ستن خداوند از هر عیب و نقصی است، والحمدو مبّرا دان

به همراه که به همین خاطر تسبیح به تنهایی بیان نشده بل ؛تر از نفی است و اثبات کامل ،خداوند است

این نصوص در که چنانگاه تسبیح با حمد همراه شده  آمده است.بیانگر اثبات کمال است که  ای کلمه

بیانگر عظمت و جالل خداوند است همراه گشته است، مانند این جمله: که و گاه با اسمی از اسماء  ،آمده

  .٣و جمالتی شبیه اینها »سبحان رّ� األىلع«، و یا این جمله: »العظيم اهللاسبحان «

کننده  مفهومی اثبات کهمگر این  آید به شمار نمی] او[مدح ] ، به تنهاییخداوند[پاک و مبّرا دانستن 

خداوند تبارک و تعالی خود را از آنچه سزاوار او که داشته باشد و به همین خاطر هنگامی  نیز در بر

د، به دنبالش بر رسوالن کن میپاک و مبّرا  -ندکن میو دشمنان رسوالن، خدا را بدان توصیف -نیست 

شایسته و سزاوار مقام پروردگار که  ای صفات کمال و جالل را به گونهکه رسوالنی  ؛فرستد میسالم 

 اید:فرم میخداوند که ند، آنجا کن میاست برای او اثبات 

 ).۸۱)، و السلسلة الصحیحة (شماره: ۱/۵۳۷)، و المستدرک (۱۵۸۶المعجم الکبیر (شماره:  -١

)، و عالمه آلبانی در ۱/۵۳۶)، و المستدرک (۵۹۴)، و صحیح ابن حبان (شماره: ۳۴۳۳سنن ترمذی (شماره:  -٢

 ) آن را صحیح دانسته است.۶۱۹۲صحیح الجامع (شماره: 

 ).۲۰۴بنگر به: جامع العلوم و الحکم اثر ابن رجب (ص:  -٣

 

                                                       



 ٢٢٥  برخی از فضائل تسبیح در احادیث -۳۸

ةِ َرّ�َِك َرّبِ  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ ا يَِصُفوَن  ٱۡلعِزَّ ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ وَ  ١٨١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ وََسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠َ�مَّ َّ�ِ
  .]۱۸۲-۱۸۰الصافات: [  ﴾١٨٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

ند و کن می )۱۸۰( وصف] منّزه است پروردگارت، پروردگاِر شکوهمند، از آنچه [کافرانپاک و «
  .»و ستایش خدای راست، پروردگاِر جهانیان )۱۸۱( سالم بر رسوالن

د خود را نیز کن میمعرفی ] از هر عیب و نقصی[خود را پاک و منزه که از آن  پسدر این آیه خداوند 

اثبات صفات کمال، و بیان  ی بیان حمد و ستایش در بردارندهکه ت ستاید و این بدان خاطر اس می

تسبیح در بردارنده پاک و مبّرا بودن خداوند از هر عیب و نقصی است، در این آیه پاک بودن از عیب با 

اند، و این مفهوم در قرآن و سنت بسیار نقل شده  حمد گرد هم آمده] بیان[تسبیح و اثبات کمال با ] بیان[

روش صحیح و معتبر در توحید که محکم و استوارند  ی پایه وتسبیح و حمد دو اصل عظیم و داست، 

 است. اللهگردند. و توفیق تنها در دست  میاسماء و صفات بر آنها بر پا 

 





 
 
 

 ندکن میکائنات خداوند را تسبیح  ی همه -۳۹

کائنات تسبیح  ی خداوند متعال به خاطر عظمت و قدرت و شوکت تمام و کمالش از سوی همه

، و درختان، و خورشید، و ماه، و حیوانات، و پرندگان، و همه و همه هاکوهآسمان، و زمین، و  ؛دشو می

 ستایند. میخداوند را تسبیح کرده و او را 

 اید: رمف میخداوند 

َ�َٰ�ُٰت َ�ُ  �َُسّبِحُ ﴿ ۡبعُ  ٱلسَّ �ُض وَ  ٱلسَّ
َ
ِ  ٱۡ� ٍء إِ�َّ �َُسّبُِح ِ�َۡمِده ۚ �ن ّمِن َ�ۡ َوَ�ِٰ�ن �َّ  ۦَوَمن �ِيِهنَّ

 .]۴۴اإلسراء: [  ﴾٤٤َ�َن َحلِيًما َ�ُفوٗر�  ۥَ�ۡفَقُهوَن �َۡسبِيَحُهۡمۚ إِنَّهُ 
ند. و هیچ چیز کن میدر آنهاست او را به پاکی یاد که های هفت گانه و زمین و هر کس  آسمان«

گمان او  د. بییابی میند ولی شما تسبیح آنان را درنگوی میبا حمِد او تسبیح که نیست مگر آن 
  .»بردبار آمرزگار است

 اید: فرم میو یا 

ّوِِ� َمَعهُ  ۥدَ ۞َولََقۡد َءاتَۡيَنا َداوُ ﴿
َ
ۖ وَ  ۥِمنَّا فَۡضٗ�ۖ َ�ِٰجَباُل أ َ�ۡ  .]۱۰سبأ: [  ﴾ٱلطَّ

مرغان همراه او در ] و [ای هاکوهای ] خود فضلی به داود دادیم. [گفتیم:] و از [سوی«
  .»تسبیح گفتن همنوا شوید

 اید: فرم میو یا 

ۡرنَا َمَع َداوُ ﴿ َباَل  ۥدَ وََسخَّ ۚ �َُسّبِۡحَن وَ  ٱۡ�ِ َ�ۡ  .]۷۹األنبیاء: [  ﴾٧٩َوُ�نَّا َ�ٰعِلَِ�  ٱلطَّ
و ] گفتند و مرغان را [نیز رام کردیم میبا او تسبیح که را برای داوود رام ساختیم  هاکوهو «

  .»بودیم] توانای [آن کار
 اید:فرم میو یا 

ۡرنَا  إِنَّا﴿ َباَل َسخَّ ِ  ۥَمَعهُ  ٱۡ�ِ اقِ وَ  ٱۡلَعِ�ِّ �َُسّبِۡحَن ب َ�ۡ  .]۱۸ص: [  ﴾١٨ ٱۡ�ِ
  .»گفتند میشبانگاه و صبحگاهان تسبیح که را در خدمتش گماشتیم  هاکوه«

ند، حیوانات گوی میکائنات خداوند را تسبیح  ی همهکه آنند  ی دهنده این آیات عظیم آشکارا نشان

ند، گوی میند، جمادات خداوند را تسبیح گوی میند، گیاهان خداوند را تسبیح گوی میخداوند را تسبیح 

 



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٢٢٨

هر چند ما تسبیحش را درک  ،ستاید میو  گفتهرا تسبیح  اوخداوند آفریده به طور قطع که و هر آنچه را 

که د و آن چنان شو میاز زبان گفتاری این کائنات صادر که نکنیم، و این تسبیح، تسبیحی حقیقی است 

با که ه ها داد خداوند عزوجل ادراکی به هر کدام از این آفریده .ند به زبان حال نیستکن میبرخی ادعا 

که ، چنانکنیم را درک نمیداند و ما چیزی از آن  میخدا خود آن را که ند گوی میرا تسبیح  وندآن خدا

 اید: فرم میخداوند سبحان 

﴿ ِ ٍء إِ�َّ �َُسّبُِح ِ�َۡمِده  .]۴۴اإلسراء: [  ﴾َوَ�ِٰ�ن �َّ َ�ۡفَقُهوَن �َۡسبِيَحُهمۚۡ  ۦ�ن ّمِن َ�ۡ
ند ولی شما تسبیح آنان را گوی میبا حمِد او تسبیح که و هیچ چیز نیست مگر آن «

 .»ابیدی میندر 
د کن میی نمایهااز جمله آنچه تو را ر«د: گوی می کتابش تهذیب اللغةدر  /امام ابومنصور أزهری

است  هاکوهبه متعال خطاب سخن خداوند  برای عبادت، اینتسبیحی است  ،تسبیح این مخلوقاتکه 

 اید: فرم میکه 

ّوِِ� َمَعهُ ﴿
َ
ۖ وَ  ۥَ�ِٰجَباُل أ َ�ۡ  .]۱۰سبأ: [  ﴾ٱلطَّ

  .»هم آواز شوید] و ای پرندگان با او [در تسبیح و تقدیس خدا هاکوهای «
ِبی یعنی ای  وِّ

َ
تمامی روز تا شب با داود، خدا را تسبیح گویید، و به طور قطع مفهوم  هاکوهمعنی أ

او را عبادت کنند و همچنین است سخن که گویی به این منظور بوده  برای تسبیح هاکوهدستور خدا به 

 اید: فرم میکه خداوند 

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ تََر أ َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  � � ٱ�َّ �ِض َوَمن ِ�  ٱلسَّ

َ
ۡمُس وَ  ٱۡ�  ٱ�ُُّجومُ وَ  ٱۡلَقَمرُ وَ  ٱلشَّ

َباُل وَ  َجرُ وَ  ٱۡ�ِ َوآبُّ وَ  ٱلشَّ  .]۱۸الحج: [  ﴾ٱ�َّاِس� َوَ�ثِ�ٞ ّمَِن  ٱ�َّ
ها و هر کس در زمین است و خورشید و  هر کس در آسمانکه خداوند است  ای آیا نیندیشیده«

  .»ندکن میو درختان و چهارپایان و بسیاری از مردم برای او سجده  هاکوهماه و ستارگان و 
آنها را درک  ی ما این سجده .شان است این مخلوقات عبادتی از سوی آنها برای خالق ی سجده

 اید: فرم میکه یم، و همچنین است سخن خداوند کن مینتسبیح آنان را درک که  همانطوریم کن مین

ُق َ�َيۡخُرُج ِمۡنُه ﴿ قَّ ۚ �نَّ ِمۡنَها لََما �َشَّ ِۗ  ۡشَيةِ �نَّ ِمۡنَها لََما َ�ۡهبُِط ِمۡن خَ  ٱلَۡمآُء  ﴾ٱ�َّ
 .]۷۴البقرة: [  

که از آنهاست ] جوشند. و [برخی میاز آن جویباران که هاست  و به راستی برخی از سنگ«
  .»افتد میفرو ] از بیم خدا [از بلندیکه از آنهاست ] زند. و [برخی میشکافد، و از آن آب بیرون  می

 



 ٢٢٩  کنند ی کائنات خداوند را تسبیح می همه -۳۹

لع نکرده لذا ما به که داند  میشک خداوند  بی
ّ

این سنگ از ترس او سقوط کرده اما ما را از آن مط

در که اش  از انجام آن کار یا چگونگیکه مان رسانده ایمان داریم و مدعی نیستیم  آنچه خداوند به گوش

] 
ّ

 .١»فهم ما نیست، اطالعی داریم] حد

 ت.این سخن أزهری سخنی عظیم و بیانی نیکوس

و «د: گوی می ،دکن میاشاره  اند مقصود از تسبیح گفته ی بارهبه آنچه درکه پس از آن /امام نووی

این تسبیح، تسبیحی حقیقی است و خداوند به مقتضای این مخلوقات در آنها که صحیح آن است 

 .٢»قدرت تشخیص قرار داده است

کارها در دست خداوند است و او  ی رشته .شک این سخن، همان سخن حق در این مسئله است بی

موضوعی او را  .٣آورد میهمه چیز را به سخن درکه بر هر چیزی توانا است، و این خداوند سبحان است 

سازد، و چون چیزی را  مین، و چیزی نه در زمین و نه در آسمان او را درمانده دهد مینتحت تأثیر قرار 

 د.شو میش و گوید: باکه اراده کند، فرمانش جز این نیست 

تسبیحی به زبان حال است، سخنی  تنهاکه د: این تسبیح، حقیقی نیست بلگوی میکه اما سخن آن 

دالیلی صریح در عدم که د بلکن مینپشتیبانی  آن رادلیلی که عاری از حقیقت، و دور از صّحت است 

 درستی آن وجود دارد.

تر از تسبیح غذا در  ، و یا عجیب اللهتر از تسبیح سنگریزه در دست رسول  این موضوع عجیب

 اند. این تسبیح را شنیده خورد نیست، و گاه صحابه  میآن را که حالی 

را باعث  ها نشانهما «گفت: که روایت کرده  بن مسعود  اللهامام بخاری در صحیحش از عبد

  اللهدانید. در سفری، همراه رسول  میترساندن  ی دانستیم ولی شما آنها را وسیله میخیر و برکت 

کمی آب در که ظرفی آوردند ». آب را بیاورید ی باقیمانده«فرمود:  بودیم. آب، کم بود. رسول خدا 

 مبارک ی پاک کنندهبه سوی «دستش را در آن ظرف نهاد و گفت:  آن وجود داشت. آن حضرت 

آب از میان انگشتان که د: همانا دیدم یگو میراوی ». بشتابید و برکت آن از جانب خدا است (آب)

شد،  میخورده که زند. همچنین ما صدای تسبیح گفتن غذایی را  میفواره  رسول خدا 

 .٤»شنیدیم می

 )۴/۳۴۰تهذیب اللغة ( -١

 ).۱۵/۲۶شرح صحیح مسلم ( -٢

 سوره فّصلت. م. ۲۱آیه  اشاره به -٣

 ).۳۵۷۹صحیح بخاری (شماره:  -٤
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بیانگر کمال فرستنده (خدای سبحان) و صدق فرستاده شده که  ای بار خدایا چه بزرگ است نشانه

 ) است.(رسول اکرم 

گفت: من در که اند  نقل کرده از ابوذر  ةابو نعیم در دالئل النبوطبرانی در معجم األوسط، و 

ها در  در دست ایشان سنگریزه بود و این سنگریزهکه بودیم شاهد بودم  بر گرد پیامبر که  ای حلقه

در آن جمع بود که در میان ما بودند، هر کس  ابوبکر و عمر و عثمان و علی  .دستش تسبیح گفتند

ها در دست  این سنگریزه داد ها را به ابوبکر آن سنگریزه سپس پیامبر  .ها را شنید تسبیح سنگریزه

داد در  سپس آنان را به پیامبر  .در جمع بود تسبیح آنها را شنیدکه تسبیح گفتند، هر آن ] نیز[ابوبکر 

ها در دستان او  سنگریزه ؛داد ها را به دست عمر  آن سنگریزه دستان او تسبیح گفتند، سپس پیامبر 

آنها را به دست عثمان بن  سپس پیامبر  .در آن جمع بود تسبیح آنها را شنیدکه تسبیح گفتند، و هر آن 

ان 
ّ

داد آنها در دستان او تسبیح گفتند، سپس آنها را به دست ما داد در دستان هیچ کدام از ما  عف

 .١»تسبیح نگفتند

به همین خاطر به ست. هاکوهانگیزتر و رساتر از تسبیح  ا شگفتشک تسبیح گفتن سنگریزه و غذ بی

پیامبر خدا  ی در این مورد رساتر و پرمعناتر از معجزه مصطفی  پیامبرمان محمد ی طور قطع معجزه

 با او به هنگام تسبیح گفتنش است. هاکوهدر همنوایی  داود 

باید گفت  اما در خصوص تسبیح پرندگان به همراه تسبیح داود «د: گوی می /حافظ ابن کثیر

که تر در حدیث بیان شد  آورتر است. و پیش ی سخت و محکم از این هم شگفتهاکوهتسبیح گفتن که 

د: این حدیثی معروف و مشهور گوی میابن حامد  .تسبیح گفته است  اللهسنگریزه در دست رسول 

 اند. سالم کرده و درود فرستاده ها بر ایشان  و کلوخها و درختان  است، و سنگ

 پیامبر که ما صدای تسبیح گفتن غذایی را «و در صحیح بخاری به نقل از ابن مسعود آمده که: 

با ] داده بودند تا آن را بخورد و به پیامبر [مسموم بود که و دست گوسفندی ». شنیدیم میخورد،  می

پیشتر به صورت مبسوط بیان که اند، و هم چنان  به آن سم زدهکه ایشان سخن گفت، و به ایشان خبر داد 

شک تسبیح گفتن  اند، و بی شد حیوانات اهلی و وحشی و هم چنین جمادات، به نبوت او شهادت داده

ست یی اهاکوه تر از تسبیح گفتن در آن نیست شگفت ای هیچ فرو رفتگیکه سخت و محکم  ی سنگریزه

 صداهای بلند را که و چیزهایی  هاکوهزیرا  کش و قوس و غارهایی هستند،دارای که 
ً
شبیه آنهایند غالبا

امیر مدینه بود و در حرم شریف خطبه که بن زبیر در حالی  اللهعبدکه دهند، هم چنان  میبازتاب 

)، و بنگر به: دالئل النبوه اثر ابوالقاسم التیمی ۲/۵۵۵)، و دالئل النبوه اثر بیهقی (۱۲۴۴المعجم األوسط (شماره:  -١

 ».فصل فی تسبیح الحصی فی یده «و ما بعد آن) ـ با تحقیق: شیخ مساعد الراشد ـ عنوانش:  ۱/۴۰۴(
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شک چنین  بی کردند. را تکرار میصدای او  -بدون تسبیح گفتن- ی ابوقیس و َزُرودهاکوهخواند  می

و ابوبکر و عمر   اللهاست. با این حال تسبیح سنگریزه در دست رسول  کاری از معجزات داود 

 .١»تر است تر و شگفت کاری عجیب و عثمان 

که ند آن هم تسبیحی حقیقی کن میکائنات خداوند را تسبیح که اینها، این است  ی شاهد در همه

که ند اما گاه خدا اراده کرده و این صدا را به گوش برخی از بندگانش کن مینمردم آن را نشنیده و درک 

 هایی بیان شد. نمونه یندر نصوص پیشکه رساند هم چنان  میخواهد  میخود 

در حال این  .شک در این مطلب پند و اندرزی بس بزرگ و عبرتی عظیم برای مردم نهفته است بی

اند، چگونه تسبیح و حمد  هایی سفت هایی سخت و صخره سنگکه یی هاکوه ؛بیندیشید اه کوه

فرو  این ترسو از  ترس او را دارندو  برند میو سجده  اند فروتنپروردگارشان را به جای آورده در برابرش 

و   رندهآو شان از پروردگار و به وجود با وجود بزرگی و قدرت و سختی هاکوهریزند؟ چگونه این  می

 و از حمل آن ترسیدند. نداشتند به آنان عرضه شد برکه امانتی را  وترسند  میشان  خالق

 د:گوی میاین موضوع مهم  ی به هنگام سخن گفتن درباره /ابن قیم

بخواهد اختصاص که و آدمیان  هاکوهرحمتش را به هر کس و هر چه از که پاک و منزه است کسی «

گردند و از  میو روزی متالشی و پراکنده  دارندموعدی که دانند  میبه طور قطع  هاکوه این...  دهد می

 گاه وعدهاز هول و هراس این  هاکوهدر نتیجه  .گردند میترس و وحشت او همچون پشم رنگ شده 

سنگی سخت و محکم که کوهی  ؛ستهاکوههستند ... این حال  آننگران و دلواپسند و چشم به راه 

خالق و  هم از ترس جالل و عظمت پروردگار. آن ،و ترس و خرد شدن آن است رمیناست، و این 

شک فرمانبردار گشته و  فرو فرستد بی آناگر سخنش را بر که خبر داده  ها این کوه ی آن درباره ی آفریننده

تر و غیرقابل  سختکه گوشتی که ت حال شگفت استد. پس شو میاز بیِم خدا خاکسار و از هم پاشیده 

د و پروردگار به یادش آورده شو میآیات خدا بر او خوانده که شنود  می ؛ستهاکوهتر از این  انعطاف

 .٢...»د کن مینگیرد و توبه  میند اما دلش نرم نشده و تحت تأثیر قرار شو می

 ی هایمان را به واسطه قلبکه  خواهانیمخیر و برکت و نامش پر  استقدرتش عظیم که از خداوند 

از شّر شیطان رانده شده که  خواهانیمان آبادانش گرداند، از او و به ذکر کریم رحم گرداندایمان زنده 

 رسان چنین کاری و توانای بر انجام آن است. شک او یاور و یاری یمان دارد، ب مصون

 ).۶/۲۸۶البدایة و النهایة ( -١

 ).۲/۸۹مفتاح دارالسعادة ( -٢
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باور و اعتقاد در که رود  میهای محکمی به شمار  تسبیح از اصول مهم و پایهکه شکی در این نیست 

عقیده و  زیراگردد،  میو صفات اوست بر آن بر پا  ها ناممتعلق به شناخت پروردگار متعال و که آنچه 

 عبارتند از:که گردد  میر دو اصل عظیم و اساس محکم بر پا و صفات ب ها نامباور در 

 .فات بدون تشبیهاثبات ص -۱

 .وی خداوند از شبیه بودن به مخلوقات بدون انکار صفات دانستنمبّرا  -۲

همان ُبعد و دوری و فاصله که  »السبَّح«تسبیح همان تنزیه و مبّرا دانستن است، اصل این کلمه از 

معنای منزه دانستن خداوند از شّر و بدی، دور دانستن «د: گوی می ةتهذیب اللغباشد. أزهری در  میاست، 

و  »ىف األرض ُت سبح«ی: گوی میدور دانستن اوست، تو ] به معنای[او از آن است، و همچنین تسبیح او 

 اید: فرم میکه و از این مورد است سخن خداوند  ؛روی می یی دوربه جاکه این هنگامی است 

﴿ �ِ ٞ  .]۴۰یس: [  ﴾٤٠ فَلَٖك �َۡسَبُحوَن َوُ�ّ
  .»ندکن میو هر یک در سپهری سیر «

 اید: فرم میکه و همچنین است سخنش 

ٰبَِ�ِٰت وَ ﴿  .]۳النازعات: [  ﴾٣َسۡبٗحا  ٱل�َّ
 .١»شناورندکه و سوگند به فرشتگانی «

پس تسبیح همان دور ساختن صفات نقص از نسبت دادن به خداوند است و همچنین مبّرا دانستن 

منزه  معنایاصل تسبیح خدا به  عربنزد . «او نیست ی برازندهکه پروردگار از شّر و بدی، و هر آنچه 

ن او از ای دانستنپاک ] به معنی[به او است، و  جز صفات وی از نسبت دادن صفاتی وی دانستن

 .٢»است] [صفات

که سند این حدیث با وجود این ؛همین معنی در تفسیر تسبیح، در حدیثی مرفوع نقل شده است

حاکم در مستدرک از عبدالرحمن بن حّماد از حفص بن سلیمان از طلحة بن  خالی از اشکال نیست.

 ).۴/۳۳۸تهذیب اللغة ( -١

 ).۱/۲۱۱جامع البیان اثر ابن جریر ( -٢
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در خصوص تفسیر  گفت: از پیامبر که نقل کرده   اللهاز پدرش، از طلحة بن عبید ةیحیی بن طلح

 ».به معنی منزه دانستن خداوند از هر عیب و نقصی است«فرمودند:  پرسیدم، پیامبر  اللهسبحان 

و  اند آن را تخریج نکرده] شیخین [بخاری و مسلمسناد است اما د: این حدیث صحیح االگوی میحاکم 

حدیث صحیح نیست زیرا د: این گوی میدر تلخیص مستدرک حاکم آن را به نقد کشیده و  نیزذهبی 

د: گوی میباشد و ابو حاتم  میمنکر الحدیث است و حفص واهی الحدیث  -به قول بخاری-طلحه 

 و این حدیث را در سندی دیگر به صورت مرسل آورده است. .١عبدالرحمن منکر است

نقل شده است، تعدادی از آنها را طبری در  اللهرحمهمبسیاری از گذشتگان در همین مفهوم آثار 

دیگر علماء روایت همچنین ، و ٢اللهو طبرانی در کتابش الدعاء در باب: تفسیر سبحان  خود تفسیر

 اند، از جمله: کرده

یعنی منزه دانستن خداوند عزوجل از هر  اللهسبحان «او گفت: که نقل شده  آنچه از ابن عباس 

 ».عیب و نقصی

 پرسید، و علی  اللهدرباره معنای سبحان  شخصی از علی که بن بریده نقل است  اللهاز عبد

 ».معنای تجلیِل شکوه و هیبت خداوند استبه «فرمود: 

ی تنزیه و تقدیس خداوند از هر عیب و نقصی اتسبیح به معن«گفت: که و از مجاهد نقل شده 

خداوند با آن تمجید و که اسمی است  اللهسبحان «گفت: که و از میمون بن مهران نقل شده » است

 ».گردد مید و با آن از هر عیب و نقصی مستثنی شو میتکریم 

از هر [یعنی تنزیه و تبرئه خداوند  اللهسبحان «گفت: که از ابوعبیده معمر بن مثّنی نقل است 

] بل باورهنگامی که چیزی را بزرگ [و غیر قاعرب «گفت: که و از محمد بن عائشه نقل است ». ]عیبی

به معنای پاک دانستن الله از هر بدی است و ] ا [سبحان اللهگوی ،دگوی می و عجیب بداند سبحان الله

 ».شایسته نیست صفتی دیگر جز صفات الله به او نسبت داده شود

 آثار بسیاری از سلف در این معنا نقل شده است.

تفسیر تسبیح را به همین مفهوم  غتتن از امامان علم لاز چندین  أزهری در کتابش تهذیب اللغه

شبیه یا شریک یا همانند که خداوند از این که مجموع معنای تسبیح این است «د: گوی میپیشین آورده و 

 .٣»و یا همتایی داشته باشد به دور است

 ).۱/۵۰۲المستدرک ( -١

 و ما بعد آن). ۳/۱۵۹۱الدعاء اثر طبرانی ( -٢

 )۴/۳۳۹تهذیب اللغة ( -٣

 

                                                       



 ٢٣٥  معنی تسبیح -۴۰

به معنی مبّرا دانستن که د، و این شو میبا گفتارهای پیشین معنای تسبیح و مقصود از آن روشن 

گویی  دستور به تسبیح«د: گوی می /ابن تیمیه شیخ االسالم .از هر عیب و نقصی استخداوند 

 آن به خاطرکه است  ای صفات پسندیده اثباتخداوند مستلزم مبّرا دانستن او از هر عیب و نقصی، و 

از و بزرگتر دانستن او  ستایش وی،، و وندخود مقتضی پاک دانستن خدا اینو  ،گیرد میمورد تمجید قرار 

 .١»اوست هر چیز، و توحیِد 

تسبیح خداوند با تبرئه و تقدیس خداوند از هر عیب و نقصی، به که د شو میبا این توضیح روشن 

اما آنچه  .باشد میاو  ی برازندهکه  ای صفات پسندیده و کمال، برای اوست، آن هم به شیوه اثباتهمراه 

دهند در حقیقت بویی از تسبیح  میانجام  -ندکن میصفات خدا را نفی که -پیروان مذهب تعطیل که را 

که ] وجهمیه و فیلسوفان افراطی و ...[هایی همچون معتزله  گروه ؛اند اینان اهل بدعت .نبرده است

نمایند آن هم  میند و حقائق و معانی صفات خدا را انکار کن مینصفات خدا را نفی کرده و آنها را تأیید 

و  ،]این صفات[نفی و رّد ] در حقیقت[این کار آنان  .نمایند میبیح و تنزیه خدا را تسکه با این دستاویز 

که ی بین مینآیا «د: گوی میاللبیب   به همین خاطر ابن هشام نحوی در کتابش مغنی .گمراهی و افتراست

 .٢»؟تسبیح معتزله مستلزم نفی و تعطیل بسیاری از صفات است

 در تفسیر این سخن خداوند: /ابن رجب

  .]۹۸الحجر: [  ﴾ِ�َۡمِد َرّ�َِك  فََسّبِحۡ ﴿
  .»پس پروردگارت را با ستایش او به پاکی یاد کن«

او را با آنچه خود را بدان ستوده به پاکی یاد کن، زیرا هر تسبیحی قابل تحسین نیست هم «د: گوی می

 .٣»تسبیح معتزله مستلزم نفی و تعطیل بسیاری از صفات استکه چنان 

سخنی در اوج دقت و اهمیت است زیرا تسبیح » هر تسبیحی قابل تحسین نیست«د: گوی میکه این 

اش مورد ستایش  دهنده انجامکه نمودن خدا آن هم با رد و انکار صفات او و عدم اثبات آنها، کاری است 

پروردگار را با که او با این کارش جزو آنان  .گیرد میحتی به شدت مورد نکوهش قرار که قرار نگرفته بل

معطله و ردکنندگان و انکارکنندگان ] ی فرقه[ ی در زمرهکه بل ،گیرد مینند قرار کن میستایش او به پاکی یاد 

 اید: فرم مینماید و  میخداوند خود را توصیف آنان پاک و مبّرا که از آنان  .گیرد میصفات خدا قرار 

 ).۵/۵۹دقائق التفسیر اثر ابن تیمیه ( -١

)، هر چند خود نیز تا حدودی دچار این خطا گشته است، خداوند او را بخشیده و مورد ۱/۱۴۰اللبیب ( مغنی -٢

 مرحمت خود قرار دهد.

 ).۷۳تفسیر سوره نصر (ص:  -٣
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ةِ َرّ�َِك َرّبِ  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ ا يَِصُفوَن  ٱۡلعِزَّ ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ وَ  ١٨١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ وََسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠َ�مَّ َّ�ِ
 .]۱۸۲-۱۸۰الصافات: [  ﴾١٨٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

و  )۱۸۰( ندکن میوصف ] پاک و منّزه است پروردگارت، پروردگاِر شکوهمند، از آنچه [کافران«
  .»جهانیانو ستایش خدای راست، پروردگار ) ۱۸۱(سالم بر رسوالن 

ند پاک و منّزه معرفی کرده و بر کن میخداوند خود را از آنچه مخالفان رسوالن او را بدان توصیف 

  -ی از هر عیب و نقصی استرعاکه ند توصیفی کن میبه خاطر آنچه خدا را بدان توصیف -رسوالن 

 فرستد. میدرود و سالم 

خداوند مطابق ضوابط شرعی و در پرتو تسبیح و تنزیه و تقدیس و تعظیم که شک واجب است  بی

 بر پایهکه نقلی باشد، و به هیچ وجه جایز نیست  ی ادله
ً
های  هوی و هوس، یا گمان ی این تسبیح صرفا

کنندگان صفات پروردگار  معطله و نفی ی فرقهکه آن چنان  ،ارزش بنا گردد های عقلی بی باطل، یا مقیاس

ر باب بزرگداشت و تعظیم خداوند بر اساس هوی و هوس ند، و هر کس دکن میاز اهل بدعت چنین 

شک او در این باره دچار اشتباه  خداوند تکیه و عمل کند بی ی خود و بدون پیروی از هدایت عرضه شده

 گردد.  میهایی از گمراهی گرفتار  د و به انواعی از باطل و گونهشو می

جهمّیه احادیث صفات را نفی کرده و  ی فرقهکه گفته شد  /نزد عبدالرحمن بن مهدی کهنقل است 

شک  بی«عبدالرحمن گفت:  .با این گونه سخنان توصیف گرددکه تر از آن است  ند: خداوند بزرگگوی می

تر از آن است  گفتند: خداوند بزرگ میهالک شدند، آنان ] خداوند[گروهی از جهت تعظیم و بزرگداشت 

 سپس این آیه را تالوت کرد:  ؛گسیل دارد] سوی آدمیانبه [کتابی را فرو فرستاده یا رسولی را که 

َ قََدُرواْ  َوَما﴿ ِ  ٱ�َّ نَزَل  ۦٓ َحقَّ قَۡدرِه
َ
ُ إِۡذ قَالُواْ َمآ أ ءٖ�  ٱ�َّ ٰ �ََ�ٖ ّمِن َ�ۡ  .]۹۱األنعام: [  ﴾َ�َ

سزاواِر ارِج اوست، ارج نگذاشتند. چون گفتند: خداوند بر هیچ بشری که و خداوند را چنان «
  .»چیزی نازل نکرده است

سپس گفت: آیا چیزی جز تعظیم و بزرگداشت مجوسیان را به نابودی کشاند؟ آنان گفتند: خداوند 

تر است، در  از ما به خدا نزدیککه پرستیم  میکسی را که ما او را پرستش کنیم، بلکه تر از آن است  بزرگ

 خداوند این آیه را فرو فرستاد: نتیجه خورشید را پرستش کرده و برای او سجده نمودند و 

ِينَ وَ  ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ
َ
ِ أ  .]۳الزمر: [  ﴾ُزۡلَ�ٰٓ  ٱ�َّ

ما را که پرستیم جز برای آن  میآنان را ن] به جای او دوستانی گرفتند [گویند:که و کسانی «
  .١»خدا نزدیک سازندگامی به 

 ) این سخن را آورده است.۱/۴۴۰( ةبیان المحّج  يتیمی در الحجة ف -١
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اگر بزرگداشت و تقدیس بر اساس شیوه کتاب و که ست به این ای اشاره /در این سخن عبدالرحمن

های  در حال و روز گروهکه و کسی  خواه بودنفی و انکار صفات خدا  اوج -پناه بر خدا-سنت نباشد 

اینان از این که د بین میاند  پیمودهاین راه را در تقدیس و تعظیم که های منحرفی بیندیشد  گمراه و فرقه

تا کار  ،پروردگار، و نفی صفات کمال و جالل] صفات[جز کاستن اندک اندک از  اند نبرده ای شیوه بهره

معتقدند بر روی عرش فرمانروا و فریادرسی که از اینان در تنزیه و تقدیس به اینجا کشیده شده  ای عده

برایش کرنش و سجده و عبادت به جای که مورد پرستش قرار گیرد و پروردگاری نیست که وجود ندارد 

 ند پاک و منزه است.کن میند و از آنچه وصف گوی میکه خداوند بسیار واالتر از آن است  .آورده شود

کنندگان را دوست دارد،  شک تسبیح طاعتی عظیم و عبادتی ارجمند است و خداوند متعال تسبیح بی

درست و صحیح باشد بدین گونه  ای تسبیحش به شیوهکه مؤمن واجب است این است  ی ه بر بندهو آنچ

با این حال  ؛او نیست پاک و منزه بداند ی سزاوار و برازندهکه با تسبیح خدا، او را از هر عیب و نقصی که 

ز کتاب خدا و سنت اینها ا ی صفات جالل و کمال خداوندی را برای او اثبات نماید و بپذیرد و در همه

خداوند تنها بر اساس توصیفات «اید: فرم می /امام احمدکه پا فراتر ننهد، همچنان  رسولش

ارچوب قرآن و حدیث تجاوز د و در این باره از چشو میتوصیف  خودش و توصیفات رسول اکرم 

 .١»دشو مین

صراط مستقیم درست را برگزیده و بر  ای  هر کس بدین شیوه عمل کند او راه و روش صحیح و شیوه

 .است

 ).۵/۲۶ست، بنگر به: مجموع الفتاوی (اإلسالم در الحمویه بیان داشته ا این مطلب را شیخ -١
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و این دو جزو چهار  سخن گفتمو فضیلت تسبیح  ال إله إال اللهفضیلت کلمه توحید  ی پیشتر درباره

در آن  .ترین سخنان نزد خداوند توصیف کرده است آنها را محبوب  اللهرسول که هستند  ای کلمه

حمد و  ی سخن درباره اکنونبرخی از مسائل مهم متعلق به این دو سخن عظیم را مطرح کردم و  مبحث

شک حمد و ستایش خداوند دارای منزلتی عظیم و فضیلتی  بی .مکن میستایش خداوند متعال را آغاز 

 بزرگ است، پاداش آن نزد خداوند فراوان و جایگاهش نزد او واالست.

 خداوند سبحان کتابش قرآن کریم را با حمد آغاز نموده و فرموده است:

ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿  .]٤-٢ة: الفاتح[  ﴾٤ ٱّ�ِينِ َ�ٰلِِك يَۡوِم  ٣ ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ� ٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
 .»خداونِد روِز جزا )۲( مهربان ی بخشاینده )۱( ستایش خدای راست، پروردگار جهانیان«
 اید:فرم میدر آغاز سوره انعام  ؛ی قرآن را با حمد آغاز نموده استها سورههمچنین برخی از  

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
لَُ�ِٰت وََجَعَل  ٱۡ� ۖ وَ  ٱلظُّ ِينَ ُ�مَّ  ٱ�ُّوَر َ�َفُرواْ بَِرّ�ِِهۡم  ٱ�َّ

 .]۱األنعام: [  ﴾١َ�ۡعِدلُوَن 
ها و نور را پدید آورد. آن گاه  ها و زمین را آفرید و تاریکی آسمانکه ستایش خداوندی راست «

  .»نهند میبا پروردگارشان برابر ] انی راتکافران [ب
 اید:فرم میکهف  ی و در آغاز سوره

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيٓ ِ�َّ ٰ َ�ۡبِدهِ  ٱ�َّ نَزَل َ�َ
َ
ُ  ٱۡلِكَ�َٰب أ  .]۱الکهف: [  ﴾١ِعوََجۜا  ۥَولَۡم َ�َۡعل �َّ

  .»فرو فرستاد و در آن کجی ننهاد] اش کتاب [آسمانی بر بندهکه ستایش خداوندی راست «
 اید:فرم میسبأ  ی و در ابتدای سوره

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥَ�ُ  ٱ�َّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
ِ� ِ�  ٱۡ�َۡمدُ َوَ�ُ  ٱۡ�  ٱۡ�َِكيمُ َوُهَو  ٱ�ِخَرة

 .]۱سبأ: [  ﴾١ ٱۡ�َبِ�ُ 
ها و آنچه در زمین است از آِن اوست. و ستایش  آنچه در آسمانکه ستایش خداوندی راست «

 .»آگاه است ی او راست. و او فرزانه] در آخرت [نیز
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 اید:فرم میفاطر  ی و در آغاز سوره

ِ فَاِطرِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ۡثَ�ٰ َوثَُ�َٰث  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ َجاِعِل  ٱۡ� ۡجنَِحةٖ مَّ

َ
ْوِ�ٓ أ

ُ
رُُسً� أ

َ َما �ََشآُءۚ إِنَّ  ٱۡ�َۡلقِ َوُرَ�َٰعۚ يَزِ�ُد ِ�  ٰ  ٱ�َّ ءٖ قَِديٞر َ�َ ۡ�َ ِ
 .]۱فاطر: [  ﴾١ ُ�ّ

آوراِن  فرشتگان را پیام] ها و زمین، [کسی که آسمان ی ستایش خدای راست، پدیدآورنده«
افزاید.  میگانه و چهار گانه گرداند هر چه بخواهد در آفرینش  های دوگانه و سه دارای بال

 .»خداوند بر هر کاری تواناست
 اید:فرم میآفرینشش را با حمد و ستایش آغاز کرده و 

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
لَُ�ِٰت وََجَعَل  ٱۡ� ۖ وَ  ٱلظُّ  .]۱األنعام: [  ﴾ٱ�ُّوَر

  .»ها و نور را پدید آورد ها و زمین را آفرید و تاریکی آسمانکه ستایش خداوندی راست «
 اید: فرم میکار اهل بهشت و اهل آتش  ی از بیان نتیجه پسآن را با حمد پایان داده و  و

ِ  ٱۡلَعۡرِش َحآّفَِ� ِمۡن َحۡوِل  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ  َوتََرى﴿ � �َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡمۚ َوقُِ�َ بَۡيَنُهم ب َو�ِيَل  ٱۡ�َّقِ
ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ   .]۷۵لزمر: ا[  ﴾٧٥ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ

اند، همراه با ستایش پروردگارشان تسبیح  پیراموِن عرش حلقه زدهکه و فرشتگان را بینی «
ند. و بین آنان به حّق حکم شود و گفته شود: ستایش خدای راست، پروردگاِر گوی می

  .»جهانیان
 اید: فرم میو یا 

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا نَۡ�ٰرُ َ�ۡهِديِهۡم َر�ُُّهم �ِإِيَ�ٰنِِهۡمۖ َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتِِهُم  ٱل�َّ
َ
ِ�  ٱۡ�

ِٰت  ِن  ٱللَُّهمَّ �ِيَها ُسۡبَ�َٰنَك  َدۡعَوٮُٰهمۡ  ٩ ٱ�َّعِيمِ َج�َّ
َ
َوَ�ِيَُّتُهۡم �ِيَها َسَ�ٰٞمۚ َوَءاِخُر َدۡعَوٮُٰهۡم أ

ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ   .]۱۰-۹یونس: [  ﴾١٠ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
شان  ایمان] اند پروردگارشان آنان را به [پاداِش  اند و کردار شایسته کرده ایمان آوردهکه آنان «

آنان جاری ] های ُپر ناز و نعمت بهشتی، جویباران از فرودسِت [مساِکن باغدر د. کن میهدایت 
همّ  كسبحان«شان در آنجا یدعا )۹( است

ّ
یاست و پایان دعا» سالم«و درودشان در آنجا  »الل

 .»»احلمدهللا رّب العامل�«که: ] شان [این است
از ابتدا تا انتها حمد و ستایش از آن خداوند است، و در دنیا و آخرت حمد و ستایش از آن اوست 

 اید:فرم میخداوند سبحان که ، و او آفریننده است چنانیعنی در تمامی آنچه آفریده
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ُ  وَ وَهُ ﴿ وَ�ٰ ِ�  ٱۡ�َۡمدُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ُ  ٱ�َّ
ُ
 ﴾٧٠�َ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن  ٱۡ�ُۡ�مُ َوَ�ُ  ٱ�ِخَرةِ� وَ  ٱۡ�

 .]۷۰القصص: [  

جز او نیست. ستایش در دنیا و آخرت او راست. و ] . هیچ معبود [راستینیاللهو اوست «
  .»یدشو میفرمانروایی از آِن اوست و به سوی او بازگردانده 

 اید: فرم می یا و

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥَ�ُ  ٱ�َّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
ِ� ِ�  ٱۡ�َۡمدُ َوَ�ُ  ٱۡ�  ٱۡ�َِكيمُ َوُهَو  ٱ�ِخَرة

 .]۱سبأ: [  ﴾١ ٱۡ�َبِ�ُ 
ها و آنچه در زمین است از آِن اوست. و ستایش  آنچه در آسمانکه ستایش خداوندی راست «

  .»آگاه است ی او راست. و او فرزانه] در آخرت [نیز
ُهمَّ َر�ََّنا «د: گوی مینمازگزار که مدح و ستایش است هم چنان  ی اینها شایسته ی خداوند در همه

َّ
اَلل

 
َ
مواِت  َك ل َْمُد ِمْلَء السَّ ْرِض وَ  احلْ

َ
ٍء َ�ْعدُ وَ  ِمْلَء األ ْ َ

تر است،  پروردگارا ستایش( »ِمْلَء ما ِشْئَت ِمْن ىش

 باشد). تو بخواهیکه ها و زمین و هر چه  گنجایش آسمان ی به اندازه] اگر مجسم گرددکه [ستایشی 

خداوند سبحان در ابتدای  .داین نصوص بیانگر شمول حمد خداوند برای آفرینش و دستور اوین

برای ، و گذاری، و به خاطر ربوبیتش بر جهانیان امر و قانونآفرینش و در آخر آن، و به هنگام 

- سزاوار کمالش نیستکه ، و به خاطر عدم موصوف شدنش به آنچه اش در الوهیت و حیاتش یگانگی

ستوده است، خود را  -از روی نیازهایش  مانند داشتن فرزند یا شریک و یا دوستی با یکی از آفریده

 اید: فرم میکه همچنان 

ِ  ٱۡ�َۡمدُ  َوقُلِ ﴿ ِيِ�َّ ُ  ٱ�َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ ُ  ٱلُۡمۡلِك َ�ِ�ٞك ِ�  ۥلَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ ٞ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ َوِ�ّ
ۖ ّمَِن  ّلِ ُۡه تَۡ�بَِ�ۢ�  ٱ�ُّ  .]۱۱۱اإلسراء: [  ﴾١١١َوَ�ّ�ِ

فرزندی برنگرفته و در فرمانروایی او را هیچ شریکی که خداوندی راست و بگو: ستایش «
  .»سزاوار است او را به بزرگی یاد کنکه نیست. و از ناتوانی کارسازی ندارد. و چنان 

 اید: فرم میکه ستاید هم چنان  میو خودش را به خاطر بلندمرتبگی و کبریائیش 

َ�َٰ�ٰتِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ فَلِلَّهِ ﴿ �ِض َوَرّبِ  ٱلسَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ِ�  ٱۡلِكۡ�َِ�آءُ  َوَ�ُ  ٣٦ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َرّبِ  ٱۡ�  ٱلسَّ

�ِض� وَ 
َ
 .]۳۷-۳۶الجاثیة: [  ﴾٣٧ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ وَُهَو  ٱۡ�

ها و پروردگار زمین پروردگار جهانیان است  پروردگار آسمانکه پس ستایش خدای راست «
  .»راست. و اوست پیروزمنِد فرزانهها و زمین او  بزرگی در آسمان
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، و جریان این حمد در جهان باال و پایین خبر دادهو خودش را در دنیا و آخرت ستوده است، و از 

اسباب بیانگر تنوع و گوناگونی حمد و ستایش او، و تعدد که اینها را در کتابش در آیات متعدد  ی همه

را در کنار هم آورده  ها ستایشکتابش خداوند این در آیاتی از  . خداونداست نشان داده است حمد

به او را  ستایش چگونهکه و دریابند  بشناسند آن راتا بندگانش  به طور پراکندهاست، و در آیاتی دیگر 

و دوستش  بشناسندبندگانش او را که به بندگانش اظهار محبت کند زیرا هنگامی  اینگونه، تا جای آورند

  .١دارد میخداوند نیز آنان را دوست  ،و ستایشش نمایند بدارند

اند.  در برخی آیات اسباب حمد گرد آورده شده ؛حمد در بیش از چهل جا در قرآن کریم آمده است

 اسبابکه از جمله آیاتی  .اند های حمد به صورت تفصیلی بیان شده و در برخی دیگر از آیات علت

 اید:فرم میکه  است اند این سخن خداوند حمد و ستایش در آنها جمع شده

ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿   .]۲الفاتحة: [  ﴾٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
  .»ستایش خدای راست، پروردگار جهانیان«

 اید: فرم میو یا 

وَ�ٰ ِ�  ٱۡ�َۡمدُ َ�ُ ﴿
ُ
 .]۷۰القصص: [  ﴾ٱ�ِخَرةِ� وَ  ٱۡ�

  .»ستایش در دنیا و آخرت او راست«
 اید: فرم میو یا 

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥَ�ُ  ٱ�َّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
 .]۱سبأ: [  ﴾ٱۡ�

 .»ها و آنچه در زمین است از آِن اوست آنچه در آسمانکه ستایش خداوندی راست «
اسباب حمد و ستایش به شکل تفصیلی در آن بیان شده این سخن خداوند است که از جمله آیاتی 

 اید: فرم میکه 

ِ  ٱۡ�َۡمدُ َوقَالُواْ ﴿ ِيِ�َّ ۡن َهَدٮَٰنا  ٱ�َّ
َ
ۖ َهَدٮَٰنا لَِ�َٰذا َوَما ُكنَّا ِ�َۡهَتِدَي لَۡوَ�ٓ أ ُ  .]۴۳األعراف: [  ﴾ٱ�َّ

راه نمود. و اگر خداوند ما را ] ما را به این [بهشتکه و گویند: ستایش خداوندی راست «
  .»توانستیم راه یابیم میکرد، هرگز ن میهدایت ن

 اید: فرم میعلت حمد و ستایش خدا در این آیه، به خاطر نعمت ورود به بهشت است. و یا 

 ).۲۲۸بنگر به: طریق الهجرتین اثر ابن قّیم (ص:  -١
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ِ  ٱۡ�َۡمدُ َ�ُقِل ﴿ ِيِ�َّ ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومِ َ�َّٮَٰنا ِمَن  ٱ�َّ  .]۲۸المؤمنون: [  ﴾٢٨ ٱل�َّ
  .»ما را از گروه ستمکاران رهایی بخشیدکه بگو: ستایش خداوندی راست «

در برابر دشمنان، و مصون داشتن از شّر  او یاری و حمایت رایدر این آیه، ب وندخداحمد و ستایش 

 اید: فرم میآنان است. و یا 

ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ  ٱّ�ِيَنۗ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱۡدُعوهُ فَ ﴿  .]۶۵المؤمن: [  ﴾٦٥ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
پرستش کنید. ستایش خدای راست، پروردگاِر  -با پرستشی خالص براِی او-پس او را «

 ». جهانیاِن 
اوست. و یا  ی توحید و پرستش خالصانه] آشنایی با[علت حمد و ستایش خدا در این آیه، نعمت 

 اید:فرم می

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ َ�ٓءِ إِۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰقۚ إِنَّ َرّ�ِ لََسِميُع  ٱۡلِكَ�ِ وََهَب ِ� َ�َ  ٱ�َّ  ﴾٣٩ ٱ�ُّ
 .]۳۹إبراهیم: [  

به رغِم پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. آری پروردگارم که ستایش خداوندی راست «
  .»شنوای دعاست

 اید:فرم میحمد و ستایش خداوند در این آیه، به خاطر اعطای فرزند است. و یا 

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيٓ ِ�َّ ٰ َ�ۡبِدهِ  ٱ�َّ نَزَل َ�َ
َ
ُ  ِكَ�َٰب ٱلۡ أ  .]۱الکهف: [  ﴾١ِعوََجۜا  ۥَولَۡم َ�َۡعل �َّ

 .»فرو فرستاد و در آن کجی ننهاد] اش کتاب [آسمانی بر بندهکه ستایش خداوندی راست «
و  استاستوار که قرآنی  ؛علت حمد خداوند در این آیه، نعمت فرو فرستاده شدن قرآن کریم است

 در آن انحرافی نیست: 

َ  َ�ّيِٗما﴿ نُۡه َوُ�بَّ�ِ ُ ٗسا َشِديٗدا ّمِن �َّ
ۡ
ُنِذَر بَأ ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ّ�ِ ٰلَِ�ِٰت َ�ۡعَملُوَن  ٱ�َّ نَّ لَُهۡم  ٱل�َّ

َ
أ

ۡجًرا َحَسٗنا 
َ
 .]۲الکهف: [  ﴾٢أ

ند، بشارت کن میکارهای شایسته که تا از کیفری سخت از نزد خویش بیم دهد و مؤمنانی را «
  .»نیک دارندپاداشی که دهد به آن 

 اید: فرم میو یا 

ِ  ٱۡ�َۡمدُ  َوقُلِ ﴿ ِيِ�َّ ُ  ٱ�َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ ُ  ٱلُۡمۡلِك َ�ِ�ٞك ِ�  ۥلَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ ٞ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ َوِ�ّ
ۖ ّمَِن  ّلِ ُۡه تَۡ�بَِ�ۢ�  ٱ�ُّ  .]۱۱۱اإلسراء: [  ﴾١١١َوَ�ّ�ِ
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فرزندی برنگرفته و در فرمانروایی او را هیچ شریکی نیست که و بگو: ستایش خداوندی راست «
 .»کنسزاوار است او را به بزرگی یاد که و یاوری به خاطر ناتوانی نداشته است. و چنان 

از هر عیب و نقصی که کمال و جالل اوست، و این ] صفات[علت ستایش خداوند در این آیه، 

خداوند متعال حمید (قابل ستایش و  تنهاارند، معنا و مفهوم بسی اینآیات در  .پاک و مبّراست

های  نامی از نام» حمید«تحسین) و مجید (دارای بزرگواری و ارزش مطلق و بسیار باشکوه) است. 

خداوند  آنجا که از جمله ،این نام در بیش از پانزده جا در قرآن کریم آمده .نیکو و بزرگ خداوند است

 اید: فرم می

َها ﴿ ُّ�
َ
� نُتُم  ُس ٱ�َّا۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ إَِ�  ٱۡلُفَقَرآءُ أ ُ وَ  ٱ�َّ  .]۱۵فاطر: [  ﴾١٥ ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

  .»نیاز ستوده است بیکه ای مردم، شما به خداوند نیازمندید و خداوند است «
 اید: فرم میو یا 

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ  .]۲۶۷البقرة: [  ﴾٢٦٧َ�ِيٌد  َغِ�ٌّ  ٱ�َّ

  .»ستوده است نیازِ  خداوند بیکه و بدانید «
 اید: فرم میو یا 

﴿ ِ َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
َ إِنَّ  ٱۡ�  .]۲۶لقمان: [  ﴾٢٦ ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

نیاز ستوده  بیکه گمان خداوند است  ها و زمین است از آِن خداوند است. بی آنچه در آسمان«
  .»است
 اید: فرم میو یا 

ِي وَُهوَ ﴿ ُِل  ٱ�َّ  ﴾٢٨ ٱۡ�َِميدُ  ٱلَۡوِ�ُّ َوُهَو  ۥۚ ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َنُطواْ َوَ�نُ�ُ رَۡ�ََتهُ  ٱۡلَغۡيَث ُ�َ�ّ
 .]۲۸الشوری: [  

فرستد و رحمتش را  می اند فرو ناامید شده] [مردمکه باران را پس از آن که و اوست کسی «
  .»ستوده گسترد و اوست کارسازِ  می
 اید: فرم میو یا 

ِ َما ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ فَإِنَّ ِ�َّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
ُ َوَ�َن  ٱۡ�  .]۱۳۱النساء: [  ﴾١٣١َ�ِيٗدا  اَغنِيًّ  ٱ�َّ

نیاِز ستوده  ها و آنچه در زمین است، از آِن خداست و خداوند بی به راستی آنچه در آسمان«
  .»است

 



یم در این باره -۴۱  ٢٤٥  فضیلت حمد و دالیل قرآن قرآنکر

به که خداوند است  تنها .و صفات و افعالش حمید و ستوده است ها نامخداوند متعال در ذات و 

بر که های فراوانی  ، و به خاطر نعمتاش یعنی همان صفات جمال و جالل ستوده شدهخاطر صفات 

خداوند در هر حالی  .ها است ها و تحسین و محبت ها ستایش ی همه ی بندگانش ارزانی داشته، برازنده

های او، و صفات او، و  زیرا همه نام«سزاوار مدح و قابل ستایش است و از همه نظر ستودنی است: 

به دوستانش دارد قابل تمجید و که افعال او، و احکام او، و عدل او، و انتقام او، و لطف و احسانی 

ابند و هدف ی میاو موجودیت و ظهور  ستایند، و با حمد و ستایش میو امر او را  آفرینشتحسین است، 

 .»هم همان حمد و ستایش اوست، بنابراین حمد و ستایش او علت و غایت تمامی موارد مذکور است

  د، همه ستایششو میآنچه خداوند بدان توصیف شده و برای او بیان شده و بدان از او خبر داده  ی همه«

ست خداوند و ستایش از آن اوست، کسی از پاک و منزه ا .و تحسین و تسبیح و تقدیس اویند

خود را ستوده، و برتر از آن که او هم چنان است که تواند ستایشی برای او برشمارد بل مینهایش  آفریده

های زیاد  ستایند، حمد و ستایش در ابتدا و انتها از آن اوست، ستایش میبندگانش او را که چیزی است 

 .١»ذات گرامی و شکوه واال و رفعت و علّو اوست ی ایستهشکه و پاکیزه و با برکت آن گونه 

خداوند به خاطر اسماء و صفاتش ستودنی و قابل تحسین است، به خاطر لطف و که و هم چنان 

خداوند به خاطر «دارد ستودنی و قابل تحسین است  میبه بندگانش ارزانی که احسان و نیکی و نعماتی 

ا، و نعمات ارزشمند، و افعال نیکو، و برخورد زیبا با بندگانش، و ه های فراوان، و فراخی بخشش موهبت

نیازمندان را پاسخ  دعایکه اش، و این  گستردگی رحمتش به آنان، و نیکوکاری و بخشندگی و مهربانی

رسد، و به خاطر رحمتش نسبت  مید و به داد افراد نگران کن میداران را برطرف  غصه ی د، و غصهگوی می

ها و  دیگر نعمت برایو » دارد میپیش از درخواست نعمت را ارزانی که به جهانیان، و این 

خود و بندگانش به سر منزل امنیت و  خاصانهدایت «ترین آنها  ترین و بزرگ مهمکه هایش،  بخشش

که این برای ی گناه و جرم، و ها شان از سرچشمه آسایش، و دفاع نیکو کردن از آنان، و مصون داشتن

هایشان آراسته است و کفر و نافرمانی و گناه را در  و آن را دلمحبوب گردانده ایمان را در نظرشان 

 .٢»گان قرار داده، قابل تحسین و ستایش است نظرشان زشت و ناپسند جلوه داده و آنان را از رشدیافته

که و با برکت، چنان  بسیار و پاکهای  ، ستایش، پروردگار جهانیان استاللهتمام ستایش مخصوص 

ذات گرامی و شکوه واالی او  ی شایستهکه پروردگارمان دوست داشته باشد و خشنود گردد و آن چنان 

 ی با همه .ها و زمین و میان آنها و هر چه پروردگارمان بخواهد را ُپر کند آسمانکه ستایشی  .باشد

 ).۲۲۰، ۲۳۰بنگر به: طریق الهجرتین اثر ابن قّیم (ص:  -١

 ).۲۳۱بنگر به: طریق الهجرتین اثر ابن قّیم (ص:  -٢
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گاهیم  ،هایش نعمت ی به خاطر همه ؛ ودانیم میننچه را دانیم و آ میهایش، آنچه را  ستایش آنچه از آن آ

از یاد وی  غافالنکه حمدکنندگان او را ستایش نمایند و به تعدادی که به تعدادی  ؛خبریم بیکه و آنچه را 

قلمش آن را بنویسد و کتابش آن را ثبت و ضبط کند و علم او بدان احاطه که غفلت ورزند، و به تعدادی 

 دارد.

 



 
 
 

 دالیلی از سنت بر فضیلت حمد -۴۲

از آنها اشاره شد فضیلت حمد و  ای پیشتر به دستهکه قرآن کریم با انواع بسیاری از ادله که  همانطور

سرشار از بیان دالیل بر فضیلت حمد و جایگاه ] نبوی[د، همچنین سنت کن میجایگاه واالی آن را بیان 

 پیامبرمان .دشو میدر دنیا و آخرت بر آن مترتب که واالی آن، و فواید و ثمرات و فضائلی است 

مند  از آن بهره ایشانکه صاحب پرچم حمد است و این افتخاری عظیم و جایگاهی رفیع است 

رسول که اند  روایت کرده ریخدصحیح از ابوسعید  سندرمذی و ابن ماجه با امام احمد و ت ؛اند شده

م، و پرچم گوی مین فخرفروشیمن در قیامت سرور فرزندان آدمم و این را به عنوان «ایند: فرم می الله

فخر نیست، و آدم و دیگر پیامبران زیر پرچم من هستند و من ] ی مایه[حمد در دست من است و این 

  .١»فخر نیست] ی مایه[د و این شو میشفاعتش پذیرفته که و اولین کسی هستم  ام کننده شفاعتاولین 

کننده به حمد خداوند  ترین قیام خداوند، و کامل ی آفریدهشکرگزارترین   اللهرسول که  از آنجا

او روی د تا حمدکنندگان خداوند از اولین تا آخرین به سوی لوای شو میاست پرچم حمد به او اعطا 

آدم و دیگر پیامبران زیر پرچم من «اید: فرم میکه ند هنگامی کن میایشان به همین مطلب اشاره  .آورند

د و کن میدر روز قیامت آن را با دستش حمل   اللهرسول که و این پرچمی حقیقی است » هستند

بسیار حمدکننده و سپاسگزارند از اولین فرد تا آخرین در زیر این لواء گرد آمده و بدان که کسانی  ی همه

بیش از همه حمد خدای را به جای که کسی است  ترین فرد به پرچم پیامبر  نزدیک .ندشو میملحق 

که نند هاست، اینا بهترین امت و به دستوراتش عمل نموده است، و امت ایشان کرده آورده و او را یاد 

 ؛آورند میدر سختی و خوشی، شکر خدای را به جا که ند، کسانی شو میبسیار حمدکنندگان محسوب 

ند شو میبه سوی بهشت فراخوانده که اولین گروهی «فرمودند:  پیامبر که در حدیث روایت شده 

نموده و در خوشی و ناخوشی خدای را ستایش که هستند، کسانی  )کنندگان بسیار ستایش( »حّمادون«

، این حدیث را طبرانی در معجم الکبیر، و أبونعیم در حلیه، و حاکم در مستدرک روایت »سپاسگزارند

زهد با سند صحیح و به چنین این حدیث را ابن مبارک در آن ضعف وجود دارد، هم سنداند، اما در  کرده

 .٢روایت کرده است /عید بن جبیرسصورت موقوف از 

 ).۳۶۱۵)، و سنن ترمذی (۴۳۰۸)، و سنن ابن ماجه (شماره: ۳/۲المسند ( -١

 ).۲/۹۴بنگر به: السلسلة الضعیفه اثر آلبانی ( -٢
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نوشته شده بود محمد رسول که دیدیم  می] در تورات همواره[ما «در اثری از کعب روایت شده که: 

د، و بدی را کن مینگیر است، و نه گستاخ، و در کوچه و بازار جار و جنجال  خدا است نه تندخو و سخت

ر هر مکان بلند متش بسیار سپاسگزارند، باد، کن مینظر  بخشد و صرف میکه د، بلگوی مینبا بدی پاسخ 

 ی این اثر را دارمی در مقدمه...» ستایند  میها او را  ند، و در سراشیبیگوی میو فرازی خداوند را تکبیر 

 .١ش روایت کرده استاننس

د و شو میگفته  )سپاسگزاری و ستایش ی خانه» (بیت الحمد«به آن که است  ای در بهشت خانه

که ی [ستایند و بر تلخی تقدیر و سرنوشت  میدر خوشی و ناخوشی خدا را که مختص کسانی است 

روایت کرده  حسن از ابوموسی  سندسازند. ترمذی با  میصبر پیشه ] مورد پسند آدمی نیست

میرد، خداوند به فرشتگان خود  می] ی مؤمن[بنده  فرزندهر گاه «فرمودند:  پیامبر که است 

ی میمرا گرفتید؟  ی اید: جان فرزند بندهفرم می دل او را گرفتید؟ عرض  ی اید: ثمرهفرم میند: بله، گو

آورد ند: سپاس و ستایش تو را به جای کن میمن چه گفت؟! عرض  ی اید: و بندهفرم میند: بله، کن می

ِْه راِجُعونَ «و گفت:  سپس خداوند متعال  ).گردیم میما از خداییم و به سوی او باز( »إِنّا هللاِ َو�ِنَّا إيِلَ

این  .٢»بگذارید حمد ی در بهشت بنا کنید و نام آن را خانه ای من خانه ی اید: برای بندهفرم می

شخص به هنگام ناخوشی و گرفتاری خداوند را حمد و ستایش نمود در نتیجه با این ستایشش به 

شیخ ابد؟ ی میاین درجه دست اما چگونه بنده به این جایگاه رسیده و به  .واال دست یافت ی این رتبه

ی می /ابن تیمیه االسالم  یسبب ستایش و حمد بنده به هنگام ناخوشی و گرفتار دیدگاهدو «د: گو

 د:شو می

آن مستحق  ذاتا، و استحمد و ستایش  ی خداوند سزاوار و شایستهکه یکی: علم آدمی به این 

و نیکوترین شیوه آفریده، و دانا و فرزانه، و است، زیرا او هر چیزی را به بهترین وجه و به استوارترین 

 باخبر از همه چیز و مهرورز است.

مؤمنش برگزیند بهتر و نیکوتر از آن چیزی  ی آنچه را خداوند برای بندهکه دوم: علم آدمی به این 

نقل  ش و دیگران از پیامبر اسالم یحامام مسلم در صحکه ، چنانگزیند برمیآدمی برای خود که است 

جانم در دست اوست خدا برای مؤمن چیزی را تقدیر نکرده و رقم که قسم به آن «فرمود: که اند  دهکر

 ی مایهکه اگر چیزی که اوست، و این وضع تنها برای مؤمن است  سوداین تقدیر به که زند مگر آن  مین

 .)۱/۱۶سنن دارمی ( -١

 آن را صحیح دانسته است). ۱۴۰۸)، و عالمه آلبانی در الصحیحة (شماره: ۱۰۲۱سنن ترمذی (شماره:  -٢

 

                                                       



 ٢٤٩  دالیلی سنت بر فضیلت حمد -۴۲

برای او پیش آید،  زیانید و خیر او در آن است و اگر کن میشادی و سود اوست، برای او پیش آید، شکر

 .١»د و خیر او در آن استکن میصبر 

خداوند برای شخص مؤمن رقم بزند و این مؤمن بر این که هر تقدیری را که اعالم داشته  پیامبر 

 بنابراین .٢»و خدا را ستایش کند، خیر او در آن است باشدو بر ناخوشی شکرگزار  نمایدشه یبال صبر پ

به  ،در خوشی و ناخوشی، در رفاه و سختی حال، و از آن مطمئن شود در همه بداندهر گاه آدمی این را 

آورد، و در حال تنگنا و سختی لطف و احسان و نعمت و بخشش خداوند بر  میستایش خداوند روی 

آمد و از نداری و فقرش شکایت کرد،  /د. شخصی به نزد یونس بن عبیدکن مینخود را فراموش 

سازد؟ آن شخص  میآیا دریافت صدهزار درهم در عوض چشمانت تو را خشنود «یونس به او گفت: 

سازد؟ آن  میگفت: خیر، یونس گفت: آیا دریافت صدهزار درهم در عوض دستانت تو را خشنود 

سازد؟ آن  میت تو را خشنود شخص گفت: خیر، یونس گفت: آیا دریافت صدهزار درهم در عوض پاهای

م بین میهای دیگر خداوند بر آن شخص را یادآور شده و گفت:  آنگاه یونس نعمت .شخص گفت: خیر

 ».یکن میهزار داری و از نیازمندی شکایت  صدهاکه 

را به دست آورد، بعدها آنچه را  دنیامردی مال و مکنت «گفت: که نقل است  از سلمان فارسی

فقط حصیر و که آورد تا جایی  مید اما او همواره سپاس و ستایش خدای را به جای داشت از دست دا

 ؛فرد دیگری ثروتمند گشت .گفت میزیراندازی برایش باقی مانده بود و او هم چنان خدا را سپاس 

او گفت: از آن جهت او  !یگوی میم هم چنان خدای را سپاس بین میروزی به صاحب آن حصیر گفت: 

به برخی دیگر عطا نشده است. آن ثروتمند که چیزهایی به من عطا شده که  کنم میرا سپاسگزاری 

 .٣»گفت: آن چه چیزی است؟ آن فقیر گفت: چشم، زبان، دو دست، و دو پا

عنه  الله  رضی اللهترمذی و ابن ماجه در حدیث صحیحی درباره فضیلت حمد از جابر بن عبد

 اهللا««فرمودند:  اللهرسول که شنیدم  گفت: اند که یت کردهروا
َّ
ذکر و ترین  با فضیلت »الَ إهَِل إِال

َْمُدهللاِ «  .٤»دعا است برترین »احَلْ

ی کارهایش برای او خیر  کنم که همه از حال مسلمان تعجب می«) با این لفظ آمده: ۲۹۹۹صحیح مسلم (شماره:  -١

 .]که در باال بیان شد[حدیث  ی ، و ادامه...»است، و این وضع تنها برای مؤمن است 

 ).۴۳، ۱۰/۴۴مجموع الفتاوی ( -٢

 بیان کرده است.) ۱۶۷این دو مورد را ابن قّیم در عدةالصابرین (ص:  -٣

) ۱۱۰۴)، و عالمه آلبانی در صحیح الجامع (شماره: ۳۸۰۰)، و سنن ابن ماجه (شماره: ۳۳۸۳سنن ترمذی (شماره:  -٤

 آن را حسن دانسته است.

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٢٥٠

حمد به معنای تمجید و تحسیِن که رغم این  ستایش خداوند را برترین دعا قرار داده، علی پیامبر 

این  ی درباره /اوست، به همین خاطر از ابن عیینهستایش شده همراه با محبت و دوست داشتن 

 اللهآیا سخنان امیة بن أبی صلت به عبد«حدیث سؤال شد که: گویی ستایش خدای دعا است؟ فرمود: 

 را داشت: ای از او امید هدیهکه  ای جدعان را نشنیدهبن 

 فا�كر حاجىت أم قد كأأذ
 

 احلياء كإن شيمت كحباؤ 
 

 است. د همانا راه و روش تو حیاء و بزرگواریکن میآیا نیازم را بیان کنم یا عطایت مرا کفایت 

 املرُء يوما كإذا أث� علي
 

 فاه من تعرضه اثلناءُ ك 
 

 د.کن میهرگاه فردی روزی تو را ثنا کند همین ستایش و ثنا برای بخشش تو، او را کفایت 

 ر�م اليغ�ه صباحٌ ك
 

 المساءُ و اجلميلىلع اخللق  
 

 گرداند. مینگذشت روزگار اخالق زیبایت را زائل که تو کریمی هستی 

حال در مورد خداوند خالق  ،پردازد میدیگری  ی به ثنا و ستایش آفریدهکه این مخلوقی است 

 ».چگونه سپاس و ستایش نکنیم

 اید: فرم میکه د کن میسخن خداوند این مفهوم را تأیید 

ِن ﴿
َ
ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱَوَءاِخُر َدۡعَوٮُٰهۡم أ  .]۱۰یونس: [  ﴾١٠ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

  .»)هللا رّب العامل� احلمد(که: ] شان [این استیو پایان دعا«
 حمد و ستایش را جزو دعا قرار داد.

که و کسی  هدف از دعا دو چیز است: دعای درخواست و دعای عبادت«د: گوی می /ابن قیم

آورد در حقیقت به آن دو اعتبار مذکور عمل کرده  میحمد پروردگارش را در برابر نعماتش به جای 

 است:

 .نیازش را از او درخواست کرده است (دعای مسئلت) -۱

 .در طلبش فقط او را در نظر داشته است (دعای عبادت) -۲

 د: ایفرم میحقیقی دانست، خداوند  ی توان دعاکننده میبنابراین چنین کسی را 

ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ  ٱّ�ِيَنۗ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱۡدُعوهُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو فَ  ٱۡلَ�ُّ  ُهوَ ﴿  ﴾٦٥ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
 .]۶۵المؤمن: [  

 -با پرستشی خالص براِی او-جز او نیست، پس او را ] اوست زنده، هیچ معبود [راستینی«
 .»جهانیان پرستش کنید. ستایش خدای راست، پروردگار

 



 ٢٥١  دالیلی سنت بر فضیلت حمد -۴۲

در صحیح که از جمله آنچه در فضیلت حمد و پاداش بزرگ آن نزد خداوند آمده حدیثی است 

پاکیزگی (وضو) نصف «فرمودند:   اللهرسول که روایت شده   مسلم به نقل از ابو مالک اشعری

بین  »سبحان اهللا واحلمد هللا«د و کن میترازوی حسنات را پر  ی ، کفه»احلمدهللا«ایمان است و 

 حجتی است ند، نماز، نور است و زکات، حجت، و صبر، روشنی، و قرآن،کن میها و زمین را پر  آسمان

ند؛ یا آن کن میبا نفس خودشان معامله که مردم شب را به روز آورند در حالی  ی همه ؛یا ضرر تو سود هب

 .١»کشانند میند؛ یا آن را به هالک و نابودی کن میرا از هر بدی آزاد 

 ی کفهکه و این  دهد میدر این حدیث از بزرگی فضیلت حمد و ثواب فراوان آن خبر  یامبر پ

ترازو این است که: اگر حمد  ی د، و گفته شده: منظور از پر کردن کفهکن میترازوی حسنات را ُپر 

 ترازو را پر  میجسمی 
ً
خداوند اعمال و اقوال آدمیان را به که درست نیست، بل که اینکرد،  میبود قطعا

شکالی درآوردهصورت 
َ
 وزن  گذارد میبه نمایش  ا

ً
د. از این نوع است سخن کن میو آنها را حقیقتا

نزد خداوند رحمن محبوب، و در ترازوی که دو کلمه هستند «اید: فرم میدر صحیحین که چنان پیامبر

َعظيمِ وَ  هللاِ ٱُسْبحاَن «اعمال سنگین و بر زبان سبک هستند: 
ْ
سپاس و ستایش ( »حِبَْمِدهِ، ُسْبحاَن اهللاِ ال

 .٢»)مکن میآورم و خداوند با عظمت را به پاکی یاد  میخداوند پاک و منزه را به جای 

که گردد  می، و اجر و پاداشی بر آن مترتب استدر نتیجه حمد دارای جایگاهی واال، و ثوابی فراوان 

مقامات باال و رتبه  ی داند، و اهل آن در روز قیامت شایسته و زیبنده میحد و اندازه آن را فقط خداوند 

اش او را بستاید، و از  بندهکه و دوست دارد  دارد،شک خداوند ستایش را دوست  واال و منازل بلندند، بی

ید، و نوشیدنی را نوشیده و او را به سپس او را به خاطر آن بستا بخوردغذا را که گردد  میاش خشنود  بنده

به بندگان نعمت ارزانی داشته و با حمد بدانان مرحمت فرموده که این خداوند است  .خاطر آن بستاید

ها  این نعمت ی به واسطهکه خواهد  میهایش را به بندگانش ارزانی داشته و از آنان  است، خداوند نعمت

گردد  میبدین شیوه از آنان خشنود  .و او را به خاطر آنها ستایش نمایند ها را به یاد آورند آناو را ستوده و 

اینها لطف و احسان خدا بر آنان است، و  ی همهکه هر چند  ها شکرگزار باشند،  ر برابر نعمتدکه 

ن نیست، اما چنین عملی از بندگانش را دوست دارد زیرا صالح و رستگاری و آنا خداوند نیازمند شکر

نعماتش و شکر نیز از آن اوست  برایپس سپاس و ستایش از آن خداوند است  ،در آن استکمال آدمی 

پروردگارمان که و با برکت آن چنان  بسیار و پاکهای  ستایش ؛و عطایای بسیار و فراوانش الطاف برای

 دوست داشته باشد و خشنود گردد.

 ).۲۲۳صحیح مسلم (شماره:  -١

 ).۲۶۹۴)، و صحیح مسلم (شماره: ۶۰۴۹صحیح بخاری (شماره:  -٢

 

                                                       





 
 
 

 حمد و ستایش در آنها مورد تأکید قرار گرفته استکه هایی  مکان -۴۳

پیشتر درباره فضیلت حمد و پاداش عظیم آن بر مبنای نصوص وارده در کتاب خدا و سنت رسول 

زشمندترین کارهای ها و ار حمد و ستایش از برترین طاعتکه سخن گفتیم و این بیانگر این بود   الله

 جوید. میآدمی با آن به خدا نزدیکی که نیکی است 

حمد و ستایش از سوی فرد مسلمان در هر وقت و زمانی مطلوب و پسندیده است زیرا آدمی در 

آدمیان و  ی مند و برخوردار از نعمت خداوند است، و خداوند آفریننده هایش بهره لحظه ی همه

آشکار و پنهان و از لحاظ دینی و دنیوی آنان را غرق نعمت کرده و  ی هرسان آنان است و به شیو روزی

گردد منعم و  میمند  آدمی از آن بهرهکه هر نعمتی  .دکن میمصائب و نامالیمات را از آنان دور 

د لذا خداوند سبحان شایسته کن مینآن خداست و جز او کسی شر و بدی را از آنان دور  ی کننده احسان

که در هر لحظه و زمانی از سوی آدمیان مورد حمد و ستایش قرار گیرد هم چنان که آن است  ی و برازنده

های نیکویش و  خدا به خاطر کمال صفاتش مستحق حمد و ستایش است و هم چنین به خاطر نام

هایش و هر  حمد و ستایش است، لذا هر نامی از نام ی مختص اوست برازنده تنهاکه صفات عظیمی 

های نیکو و  نام ی حال همه ؛ترین حمد و ثنا و ستایش است کامل ی فاتش شایسته و برازندهصفتی از ص

 صفات عظیمش چگونه است؟

در هر زمانی حمد و ستایش از سوی فرد مسلمان مطلوب و پسندیده است. با این حال که هم چنان 

آنها بیشتر مورد  حمد و ستایش درکه د کن میهایی مشخص و حاالتی مخصوص را سپری  آدمی زمان

کید قرار گرفته است.  تأ

سخنرانی و آغاز ] ابتدای[به جای آوردن حمد و ستایش خدا در  ،ها ها و حالت از جمله این زمان

کارهاست، و هم چنین در نماز، و به دنباِل خوردن غذا و صرف نوشیدنی و پوشیدن لباس، و به هنگام 

کید وارد شده است. در سنت دکه  این مانندعطسه زدن، و جاهایی  ر خصوص بیان حمد در آنها تأ

حمد و که هایی است  ها و مکان مشتمل بر بیان زمانکه از برخی نصوص که پسندیده و زیباست 

کید قرار گرفته و در سنت نبی اکرم  ع گشته و  ه،از آنها نام برده شد ستایش خداوند در آنها مورد تأ
ّ
مطل

 د باشیم.بن بدان پای

 اید: فرم میها ستایش خداوند به هنگام پایان غذا و نوشیدنی است، خداوند  این موقعیت ی از جمله -

 



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٢٥٤

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�ۡم وَ  ٱ�َّ ْ ُ�ُوا ْ َءاَمُنوا ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدوَن  ٱۡشُكُروا َّ�ِ

 .]۱۷۲البقرة: [  ﴾١٧٢
م، بخورید و خدا را سپاس بگذارید اگر ای روزیتان کردهکه  ای پاکیزهای مؤمنان، از چیزهای «

  .»پرستید میاو را 
به راستی «فرمودند:   اللهرسول که روایت کرده  امام مسلم در صحیحش از أنس بن مالک 

د و کن میخورد و در برابر آن خداوند را ستایش  میغذا را که  ای د از بندهشو میخداوند واالمرتبه خشنود 

حسن از معاذ بن  سندترمذی با  .١»نماید میآشامد و در برابر آن خداوند را ستایش  میآشامیدنی را 

آن بگوید: هر کس غذایی بخورد و بعد از خوردن «فرمودند:   اللهرسول که روایت کرده  أنس

ْطَعَمِ� هذا،«
َ
ِی أ

َّ
َْمُدهللاِ اذل نِيِه ِمْن َ�ْ�ِ َحْوٍل وَ  احَلْ

َ
ةٍ وَ  م�ِّ َرَزق وَّ

ُ
ی سپاس و ستایش برای خداوند( »الق

، گناهان )بدون کوشش و نیروی خودم این غذا را به من عطا کرد و آن را روزِی من قرار دادکه است 

 .٢»دشو میاو آمرزیده  ی گذشته

داشت، و از غذا  میاش را بر سفرهکه هنگامی  روایت کرده که: پیامبر  امام بخاری از ابوأمامه 

َْمُدهللاِ مَحْداً «: ودفرم میافت، ی میفراغت   احَلْ
َ
ٍع، َو ال ك ىفٍّ َو الُمَودَّ

ْ
 فيِه، َ�ْ�َ َمك

ً
 ُمباَر�

ً
ثِ�اً َطيِّبا

سپاس و ستایشی فراوان و پاک و برکت  ؛است الله ی سپاس و ستایش شایسته« »ُمْسَتْغً� َ�ْنُه، َر�َّنا

نیازی از آن  به آن کفایت نشود و ترک نگردد و بیکه ] حمد ما را سپاس قرار ده[یافته، ای پروردگار ما! 

که مردی که حسن از عبدالرحمن بن ُجبیر روایت کرده  سندو نسائی در سنن کبری با  .٣»حاصل نیاید

که شنید  میگذاشت  می بوده به او گفت هر گاه غذایی را جلوی پیامبر  هشت سال خادم پیامبر 

ود: فرم مید ش میآن حضرت وقتی از خوردن غذا فارغ که شنید  می، و »اللهبسم «ود: فرم میایشان 

ْطَعْمَت «
َ
ُهمَّ أ

َّ
َنْيَت وَ  َسَقْيَت وَ  الل

ْ
�

َ
َنْيَت وَ  أ

ْ
�
َ
 وَ  َهَديَْت وَ  أ

َ
ل
َ
ْحَيْيَت، ف

َ
ْ�َطْيَت  َك أ

َ
َْمُد ىلَعَ ما أ  »احلْ

نیاز نمودی و با دادن نعمت راضی و خشنودم ساختی و به  ندا، تو به من طعام و آب دادی و مرا بیخداو(

عطا که راه راست هدایتم کردی و مرا زنده کردی، پس حمد و سپاس از آن توست در برابر آنچه 

 .٤»)ای فرموده

 ).۲۷۳۴صحیح مسلم (شماره:  -١

 ) آن را حسن دانسته است.۷/۴۸) و عالمه آلبانی در اإلرواء (۳۴۵۸ترمذی (شماره:  سنن -٢

 ).۵۴۵۹صحیح بخاری (شماره:  -٣

 ).۶۸۹۸السنن الکبری (شماره:  -٤

 

                                                       



کید قرار گرفته است های که حمد و ستایش در آن مکان -۴۳  ٢٥٥  ها مورد تأ

ام بلند شدن حمد و ستایش، ستایش خداوند در نماز است، به خصوص به هنگ مواضعاز جمله  -

سرش   اللهرسول که گفت: وقتی که روایت شده  در صحیح مسلم از علی بن ابی طالب  .از رکوع

 «ود: فرم میکرد  میرا از رکوع بلند 
َ
مواِت َو ِمْلَء  َك َسِمَع اُهللا لَِمْن مَحَِدهُ َر�ََّنا ل َْمُد ِمْلَء السَّ احلْ

ٍء َ�ْعدُ  ْ َ
ْرِض، َو ِمْلَء ما ِشْئَت َمْن ىش

َ
؛ او را ستود شنیدکه حمد و ستایش کسی را  خداوند( »األ

 ١)تو بخواهی باشدکه ها و زمین و هر چه  گنجایش آسمان ی به اندازه تراست، ستایشی پروردگارا ستایش 

سرش را از رکوع   اللهرسول هر گاه که روایت شده  ری خدسعید همچنین در صحیح مسلم از ابو

 «ود: فرم میکرد  میبلند 
َ
ُهمَّ َر�َّنا ل

َّ
ْرِض، َو ِمْلَء ما ِشْئَت ِمْن  َك اَلل

َ
مواِت َو َمْلَء األ َْمُد، ِمْلَء السَّ احلْ

 
َ
نا ل

ُّ
َعْبُد َو لُك

ْ
َحقُّ ما قاَل ال

َ
َمْجِد، أ

ْ
ْهَل اثلَّناءِ َو ال

َ
ٍء َ�ْعُد، أ ْ َ

ْ�َطْيَت، َو ال  َك ىش
َ
ُهمَّ المانَِع ملَا أ

ّ
َ�ْبٌد، اَلل

َدِّ ِمنْ  ُمْعِطَى ملِا َمَنْعَت، َو ال َ�ْنَفُع َذا َدُّ  َك اجلْ به  تراست، ستایشی  پروردگارا ستایش خداوندا،( »اجلْ

ستایش و تمجید هستی،  ی تو شایسته .تو بخواهی باشدکه ها و زمین و هر چه  گنجایش آسمان ی اندازه

تو که تو هستیم، چیزی را  ی ما بنده ی د، همهگوی میات  بندهکه ترین چیزی است  ستایش تو شایسته

تواند آن را عطا کند، در  میتو منع کنی، کسی نکه تواند مانع آن شود، و چیزی را  میکنی کسی نعطا 

تنها عمل صالح سودمند که بل[برابر بازخواست تو، بخت و ثروت و عظمت، بنده را به کار نیاید، 

  .٢»)]است

نماز  روایت کرده که: روزی، پشت سر پیامبر امام بخاری در صحیحش از رفاعه بن رافع زرقی

، یکی از نمازگزاران گفت »َسِمَع اُهللا لَِمْن مَحَِدهُ «برداشت و سر از رکوع  وقتی رسول خدا دیم.خوان می

 «خواند: این جمالت را 
َ
َْمُد مَحْداً  َك َر�َّنا َول  احلْ

َ
 ُمبارَ ك

ً
 ثِ�اً َطيِّبا

ً
پس از اتمام نماز، رسول  .»هِ �ِي �

فرمود:  اللهآن نمازگزار گفت: من بودم. رسول » چه کسی این کلمات را خواند؟«پرسید:  الله

گرفتند و هرکدام، سعی  میبرای نوشتن این جمالت، از یکدیگر سبقت که سی و اندی فرشته را دیدم «

  .٣»کرد قبل از دیگری، آن را بنویسد می

در دل شب به نماز  پیامبر که  هنگامیاند  کرده روایت بابن عباسامامان بخاری و مسلم از 

 «ودند: فرم میخاستند  میبر
َ
ُهمَّ ل

َّ
  َك اَلل

َ
، َو ل ْرِض َو َمْن �ِيِهنَّ

َ
مواِت َو األ نَْت نُوُر السَّ

َ
َْمُد أ َْمُد  َك احلْ احلْ

 
َ
، َو ل مواِت َو األْرِض َو َمْن �ِيِهنَّ يُّوُم السَّ

َ
نَْت �

َ
َْمدُ ٱ َك أ نُْت  حلْ

َ
َ ٱ أ

ْ
 وَ  َحٌق، كَ لَِقاؤُ  وَ  َحٌق، كَ َوْعدُ  وَ  ُق،حل

 ).۴۷۱صحیح مسلم (شماره:  -١

 ).۴۷۷صحیح مسلم (شماره:  -٢

 ).۷۹۹صحیح بخاری (شماره:  -٣

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٢٥٦

َنَّةٱ تو است،  ی خداوندا سپاس و ستایش تنها شایسته( »...اُر َحٌق، َو انلَّبِيُّوَن َحٌق انلّ  وَ  حٌق، جلْ

تو  است، و ستایش فقط الیق مقام تو هستیها و زمین و آنچه در آنهاست  بخش آسمان روشنی

تو است،  ی ، و سپاس و ستایش تنها شایستههستیها و زمین و آنچه در آنهاست  آسمان ی نگهدارنده

حق است، و بهشت حق است، و آتش دوزخ حق است، و  دیدارتات حق است، و  حق هستی، و وعده

  .١حدیث این پایاِن تا ...» اند حق هستند انب تو فرستاده شدهاز جکه پیغمبرانی  ی همه

ما که گفت: در اثنایی که کرده  روایت عنهما رضی اللهصحیحش از عبدالله بن عمر امام مسلم در 

 اَُهللا اَ «گفت: دیم ناگهان مردی از میان جماعت خوان مینماز  با رسول خدا 
ْ
 رَبُ �

َ
َْمُد هللاِ ك بِ�اً َواحلْ

 
َ
ها به کثرت  ست، همه ستایشتر ا الله از همه کس برتر و بزرگ( »َرًة َواَِصيالً �ْ ث�اً َوُسْبحاَن اهللاِ بُ ك

چه کسی «فرمودند:  ل خدا پس از آن رسو ).مگوی میمخصوص اوست، من صبح و شام او را تسبیح 

! من اللهدر این اثنا مردی از میان جماعت گفت: یا رسول ». چنین و چنان جمالتی بود؟ ی گوینده

من برای آن کلمات در شگفت ماندم؛ زیرا درهای آسمان به «فرمودند:  آن بودم! رسول خدا  ی گوینده

را شنیدم،  این سخن رسول خدا که گفت: پس از آن هنگام  بابن عمر». روی آنها گشوده شد

 .٢هرگز آن کلمات را ترک نکردم

کید قرار گرفته اسکه هایی  از دیگر موقعیت - در ت، ستایش خداوند حمد و ستایش در آن مورد تأ

های تألیف شده و چیزهایی از این قبیل است،  ها و تدریس، همچنین در ابتدای کتاب سخنرانی ابتدای

به هنگام که [را  حاجت ی خطبه اند که: پیامبر خدا  روایت کرده بن مسعود اللهاهل سنن از عبد

َْمُدهللاِ �َْسَتِعيُنُه َو�َْسَتْغِفرُهُ، «این چنین به ما آموخت: ] دشو میانجام کار و برآوردن نیازی خوانده  احَلْ
ُ، َوَمْن يُْضلِْل 

َ
ال ُمِضلَّ هل

َ
ْعمانِلا، َمْن َ�ْهِدهِ اهللا ف

َ
ْ�ُفِسنا َوِمْن َسیََّئاِت أ

َ
ورِ أ ال َوَ�ُعوُذ باهللاِ ِمْن رُشُ

َ
ف

 ُ
َ

خواهیم، و از  میش جوییم، و از او آمرز میثنا و ستایش سزاوار خداوند است، از او یاری ( »هاِدَی هل

ندارد  ای کننده را خدا هدایت دهد گمراهکه بریم. هر  میهایمان و از کارهای بدمان به او پناه  شرور نفس

 .٣»نخواهد داشت ای دهنده را او گمراه کند هدایتکه و هر 

 ی نکاح باشد یا خطبه ی د چه خطبهکن مینفرقی - نطق و سخنمردم و تدریس که مستحب است 

 با این خطبه آغاز نمود. را -نماز جمعه یا چیزی جز این دو

 .۴۴۰)، همچنین لؤلؤ و المرجان حدیث ۷۶۹)، و صحیح مسلم (شماره: ۱۱۲۰صحیح بخاری (شماره:  -١

 ).۶۰۱صحیح مسلم (شماره:  -٢

 ).۱۸۹۲)، و سنن ابن ماجه (۲۱۱۸)، و سنن ابو داود (شماره: ۱۱۰۵)، و سنن ترمذی (شماره: ۶/۸۹سنن نسائی ( -٣

 

                                                       



کید قرار گرفته است های که حمد و ستایش در آن مکان -۴۳  ٢٥٧  ها مورد تأ

د کن مینفرقی  ؛حمد و ستایش به هنگام دستیابی به نعمتی یا دور شدن چیزی ناپسند مستحب است

 این مطلب برای خود شخص سپاسگزار روی دهد یا برای خویشاوند یا دوست و رفیقش و یا برایکه 

که در شبی  برای پیامبر «روایت کرده که:  یحش از ابوهریره امام مسلم در صح .مسلمانان دیگر

قرار داشت،  درون یکی از آنها شیر و در دیگری شرابکه د و معراج برده شد دو ظرف آورده ش به اسرا

فرمود: سپاس و ستایش   به ایشان  و ظرف شیر را برگرفت، جبرئیل  سپس به آن دو نگریست

و در سنن  .١»شدند میگرفتی اّمتت گمراه  میت هدایت کرد، اگر شراب را تو را به فطرکه خداوند را 

 ای هر گاه لباس تازه روایت است که: پیامبر  ری حذأبوداود و نسائی با إسناد صحیح از أبوسعید 

  اَللُهمَّ «ود: فرم میآورد، سپس  میان عمامه یا پیراهن یا رداء بود، بر زبکه پوشید، نام آن لباس را  می
َ
 َك ل

نَْت 
َ
َْمُد أ  احلْ

َ
 ك

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ِ  َك َسْوتَنِيه، أ ُعوُذب

َ
ُ، َو أ

َ
ُ  َك َخْ�َهُ َما ُصنَِع هل

َ
ما ُصنَِع هل هِ َو رَشِّ خداوندا، ( »َمْن رَشِّ

این که حمد و سپاس سزاوار توست، چون تو آن را به من پوشانیدی، و خیر این لباس و خیر آنچه را 

این لباس برای که نمایم و از شّر این لباس و از شّر آنچه  میلباس برای آن ساخته شده است از تو طلب 

 .٢»)جویم میآن ساخته شده است، به تو پناه 

کید قرار گرفته است میآدمی عطسه که هنگامی  - عطسه  .زند در این هنگام حمد و ستایش مورد تأ

آن احتقان بینی برطرف  ی وند بر بندگانش است، چون به وسیلههای خدا زدن نعمتی بزرگ از نعمت

گاه وجودش اذیت و آزار یا ضرری را برای آدمی در پی دارد، و به همین خاطر به که د، احتقانی شو می

کید شده  امام بخاری در  .این نعمت به جای آوردسپاس و ستایش خداوند را در برابر که آدمی تأ

هر گاه یکی از شما عطسه کرد، بگوید: «فرمودند:  روایت کرده که: پیامبر  صحیحش از ابو هریره 

(خداوند بر تو رحم کند) و چون (دوسِت) او  »اهللاُ  َك يَرمَْحُ «الحمدلله! و برادر یا دوستش، به او بگوید: 

 �ُ َ�ْهدي«کننده بگوید:  گفت، شخص عطسه »اهللا كيرمح«به او 
َ
داوند شما (خ »مْ �ُ ُم اُهللا َو�ُْصلُِح بال

 .٣»تان را اصالح کند!) را هدایت و احوال

چون شخصی معلول و از کار افتاده یا شبیه اینها را دید خدا را که برای فرد مسلمان مستحب است 

که کسی «فرمودند:  پیامبر که روایت شده  در سنن ترمذی در حدیثی از ابو هریره  .ستایش نماید

ا اِْ�َتال«شخص مبتال به مصیبت و مشکلی را دید بگوید  ِْی اعفاِ� ِممَّ
َّ

َْمُدهللاِ اذل ِ�ْ ىلَع وَ  بِهِ  كَ احَلْ
َ
ل ضَّ

َ
ف

 ).۱۶۸صحیح مسلم (شماره:  -١

 ).۱۰۱۴۱)، و سنن کبری (اثر) نسائی (شماره: ۴۰۲۰شماره: سنن ابوداود ( -٢

 ).۶۲۲۴صحیح بخاری (شماره:  -٣

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٢٥٨

 
َ
َق َ�ْفِضْيالً ك

َ
ْن َخل مرا از آنچه وی را به آن که است، اوست  سپاس و ستایش مختص خداوند( »ثِْ�ٍ ِممَّ

خداوند او را از آن  )،سیاری از مخلوقات برتری دادمرا بر بکه مبتال ساخت عافیت بخشید و اوست 

 .١»نماید میمصیبت حفاظت 

شایسته است فرد مسلمان در خوشی و ناخوشی، و در تنگنا و رفاه و در دیگر امور و که هم چنان 

از  خود، و حاکم در مستدرک ابن ماجه در سنن .خداوند باشد ی کننده مسائلش شکرگزار و ستایش

دید  میچیزی را   اللهگفت: هر گاه رسول که اند  روایت کرده همسر پیامبر  لالمؤمنین عائشه ام

ِی بِنِْعَمتِِه تَتِمُّ الصاحِلاُت «ود: فرم میآمد  میاز آن خوشش که 
َّ

َْمُدهللاِ اذل به که سپاس خدایی را ( »احَلْ

ود: فرم میدید  میه چیزی ناپسند را ، و هر گا)گردد میها صورت پذیرفته و کامل  نعمت او نیکی

َْمُدهللاِ ىلَع لُكِّ حالٍ «  .٢)در هر حال سپاس و ستایش از آن خداوند است( »احَلْ

کید قرار گرفته در سنّ که هایی هستند  اینها برخی از موقعیت ت بیان حمد و ستایش در آنها مورد تأ

اشاره خواهیم کرد، سپاس و ستایش  مواضع دیگر حمد نیزبه یاری خدا به زودی با هم به  .است

پروردگارمان دوست داشته باشد که و با برکت، آن چنان  بسیار و پاکهای  مختص خداوند است ستایش

کنندگان او را  ستایشکه د، به تعدادی شو مینقطع نشده و نیست و نابود که و خشنود گردد، ستایشی 

 اد وی غفلت ورزند.شوندگان از ی غافلکه ند و به تعدادی کن میستایش 

 ) آن را حسن دانسته است.۶۲۴۸)، و آلبانی در صحیح الجامع (شماره: ۳۴۳۲سنن ترمذی (شماره:  -١

) آن را ۴۷۲۷ه: )، و عالمه آلبانی در صحیح الجامع (شمار۱/۴۹۹)، و المستدرک (۳۸۰۳سنن ابن ماجه (شماره:  -٢

 صحیح دانسته است.

 

                                                       



 
 
 

 ها و صفات پروردگار است ترین انگیزه ستایش، علم به نام بزرگ -۴۴

خداوند سبحان به خاطر  .پروردگار جهانیان است ،اللهاش مختص  شک سپاس و ستایش همه بی

همه چیز قابل تحسین و ستایش است، او به خاطر آنچه آفریده و به خاطر آنچه بدان دستور داده و یا 

ترین ثنا  ترین تمجیدها و بزرگ رین صفات، و جامعتحمد و ستایش فراخ .نهی نموده قابل ستایش است

گاهی به آن بسیار زیاد است، زیرا است، و راه های او، و صفات او، و افعال او، و  نام ی همه های علم و آ

به دوستانش دارد قابل تمجید و که احکام او، و عدل او، و انتقام او از دشمنان، و لطف و احسانی 

آفرینش و امر او در واقع با ستایش وی برپا شده و با ستایش او به وجود آمده و ظهور  .تحسین است

بنابراین حمد و ستایش او سبب همه چیز و ، همین ستایش بوده استو هدف از خلق و امر ، یافته است

ی آن است. حمد او روح همه چیز است و قوام هر چیز به آن وابسته است  هدف و مظهر و در بر گیرنده

ی موجودات و ظهور آثار آن آشکار است که با بینایی و بینش قابل مشاهده  و جریان این حمد در همه

 .است

گاهی بندگان رسانده به این صورت که خودش را در آغاز خلشمول  خداوند ت و قاین حمد را به آ

پایان آن، و هنگام دستور و تشریع ستوده و خود را برای اینکه پروردگار جهانیان است و برای یگانگی در 

و عدم امکان وصفش به آنچه شایسته نیست از جمله  ،شمولیت حمدش عبادت و یگانگی در حیات و 

 ن فرزند و شریک و... ستوده است.داشت

بیانگر شمولیت و فراگیری معنای حمد و پرداختن آن به که های عظیمی  به همین خاطر از جمله راه

که ها و صفات پروردگارش را بشناسد و به این مطلب اقرار نماید  آدمی نامکه این است  ،چیزها ی همه

های نیک و ثنای زیبا  صفات کمال، و نام ی امع همهجکه جهان دارای فرمانروا و فریادرسی زنده است، 

 .است فراگیرخداوند سبحان دارای قدرت کامل و مشّیت نافذ و علم که و کارهای ارزنده است، و این 

گیرد، و دارای رحمتی  میبینایان را دربر ی صداها را فراگرفته است و بینایی او همه ی شنوایی او همه

او خارج  ی از سلطه ای ذرهکه او سلطه و اقتدار کاملی دارد  .دشو میشامل  ها را آفریده ی همهکه است 

الهی در کائنات  ی آثار حکمت بالغه .نیاز کامل و مطلق است نیست و از همه لحاظ ثروتمند و بی

خداوند دارای  .ها دارای عزت و اقتداری حاکم و مسلط است ها و جنبه مشهود است، و از تمامی جلوه

 ای تواند از آن تجاوز کند، یگانه مینها  هیچ نیک و بدی از تمامی آفریدهکه کلمات کامل و نافذی است 

هیچ شریکی در ربوبیت و الوهیت ندارد، و هیچ همتا و نظیری در ذات و صفات و افعالش که است 
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اوند سبحان بر پا دارنده و از ذرات ملکش شریکش باشد، خد ای در ذرهکه ندارد، او شریکی ندارد 

خداوند سبحان  .) زمین و إله پیشینیان و پسینیان استی ها و طبقات (هفتگانه آسمان ی نگهدارنده

متصف به صفات جالل و مشخص به توصیف کمال است، او پاک و منزه از هر عیب و نقصی است، او 

ها  رباید، مالک آسمان مینبی او را تش ُچرت و خوایکمال حیات و قیوم سبب بهکه پاینده است  ی زنده

تواند در پیشگاهش شفاعت کند، به  میناو  ی به خاطر کمال ملکش کسی جز با اجازهکه و زمین است 

گاه است، عالمی  به خاطر کمال علمش هر آنچه را در برابر یا پشت سر خالئق که همه چیز عالم و آ

گاه است، و هیچ ذره او ازکه افتد مگر آن  مینداند، هیچ برگی  میاست   ی جنبد مگر با اجازه مین ای آن آ

گاه استها  ها و خیاالت در قلب خزیدن اندیشهاز  .او د، و شو میناز آن مطلع  ای فرشتهکه ه نبدان گو آ

به که ست یی اخداوند بینا .داند می ،گیرد و قلب هیچ اطالعی از آن ندارد میدر آینده صورت که آنچه را 

گیری اعضای آن و گوشت و خون و  کوچک و شکل ای اش جزئیات آفرینش مورچه ییخاطر کمال بینا

که د، و آنچه را بین میدر شبی تاریک را  صاف ای د و راه رفتنش بر روی صخرهبین میمغز و عروق آن را 

 .دبین میمافوق هفت آسمان است که آنچه را که  همانطورد بین میزمین است  ی در زیر هفت طبقه

گیرد و  میصداها را فرا ی ش همها ییش سخن نهان و آشکار یکسان است، شنواا ییدر شنواکه  ای شنونده

دارد و  مینشنیدن صدایی او را از شنیدن صدایی دیگر باز .دشو مینصداهای خلق بر او گنگ و مشتبه 

خسته و زده  کنندگان او را فراوانی درخواست .اندازد مینروی دادن مسائل گوناگون او را به اشتباه 

من سخن  .شنوایی او همه چیز را فراگرفته استکه ستایش خدایی را «د: گوی می بعائشه .دکن مین

برخی از آن را از که کرد و در حالی  میشکایت  از شوهرش نزد رسول اکرم که گاه  وله را شنیدم آنخ

 داشت، خداوند این آیه را فرو فرستاد: میمن مخفی 

ُ َسِمَع  قَدۡ ﴿ ِ تَُ�ِٰدلَُك ِ� َزوِۡجَها َو�َۡشَتِ�ٓ إَِ�  ٱلَِّ� قَۡوَل  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�َّ َ �َۡسَمُع َ�َاُوَرُ�َماۚٓ إِنَّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
  .]۱المجادلة: [  ﴾١َسِميُعۢ بَِصٌ� 

کرد و به خداوند  میهمسرش با تو گفتگو  ی دربارهکه ند سخِن زنی را وبه راستی خدا«
 .١»گمان خداوند شنوای بیناست شنید. بی میُبرد، شنید و خداوند گفتگویتان را  میشکایت 

بخواهد که و هر کس را  کند میرا بخواهد هدایت که به خاطر کمال قدرتش هر آن که قدرتمندی 

ه و ب گرداند، میو مؤمن را مؤمن، و کافر را کافر، و نیکوکار را نیکوکار، و بدکار را بدکار  سازد میگمراه 

خود بخواهد و به خاطر که تواند به چیزی از علمش احاطه یابد مگر آن  مینخاطر کمال قدرتش کسی 

اند، آلبانی در شرحش بر السنة اثر ابن ابی  ) و دیگران روایت کرده۶/۴۶حدیث عائشه را امام احمد در المسند ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۶۲۵عاصم (شماره: 
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دچار رنج و ] هرگز[ها و زمین و مابین آنها را طی شش روز (دوران) آفرید و  کمال قدرتش آسمان

هر کجا باشد در که ، بلگریزد نمید و از دستش کن مینهایش او را درمانده  کسی از آفریده .خستگی نشد

کننده  ش ملحق کردن فرزند و همسر و شریک و شفاعتا نیازی چنگ او است، و به خاطر کمال غنا و بی

محال و غیرممکن است، و به خاطر کمال عظمت و  -خود به او اجازه شفاعت دهدکه بدون آن -به او 

ها و مخلوقاتش بر او احاطه  مانها و زمین، را فراگرفته است، و زمین و آس ، کرسّی او آسماناش واالیی

گاه استدارداو بر همه چیز علو و برتری که بل ،ندکن مینپیدا  خداوند در  .، و به همه چیز محیط و آ

 اید: فرم میابتدای سوره یونس 

ُ َر�َُّ�ُم  إِنَّ ﴿ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ٱۡ�

َ
يَُدبُِّر  ٱۡلَعۡرِش�  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ ِ� ِستَّةِ �

 ۖ ۡمَر
َ
ُ َ�ٰلُِ�ُم  ۦۚ َما ِمن َشفِيٍع إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد إِۡذنِهِ  ٱۡ� ۚ َر�ُُّ�ۡم فَ  ٱ�َّ ُروَن  ٱۡ�ُبُدوهُ فََ� تََذكَّ

َ
 إَِ�ۡهِ  ٣أ

ِ َمرِۡجُعُ�ۡم َ�ِيٗعاۖ وَۡعَد  اۚ إِنَّهُ  ٱ�َّ ِينَ ِ�َۡجزَِي  ۥُ�مَّ يُعِيُدهُ  ٱۡ�َۡلقَ َ�ۡبَدُؤاْ  ۥَحقًّ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ
ٰلَِ�ِٰت  ِ  ٱل�َّ ِينَ وَ  ٱۡلقِۡسِط� ب ِ�ُمۢ بَِما َ�نُو ٱ�َّ

َ
اٞب ّمِۡن َ�ِيٖ� وََعَذاٌب أ ْ َ�َفُرواْ لَُهۡم َ�َ يَۡ�ُفُروَن  ا

ِي ُهوَ  ٤ ۡمَس َجَعَل  ٱ�َّ َرهُ  ٱۡلَقَمرَ ِضَياٗٓء وَ  ٱلشَّ ْ َعَدَد َمَنازَِل ِ�َ  ۥنُوٗر� َوقَدَّ نِ�َ ۡعلَُموا  ٱلّسِ
ُ َما َخلََق  ٱۡ�َِساَبۚ وَ  ِ  ٱ�َّ  ب

� َ�ٰلَِك إِ�َّ ُل  ٱۡ�َّقِ  ٱۡختَِ�ِٰف ِ�  إِنَّ  ٥لَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َ�ِٰت ُ�َفّصِ
ۡلِ  ُ َوَما َخلََق  ٱ�ََّهارِ وَ  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ِ�  ٱ�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
ِينَ  إِنَّ  ٦ �َ�ٰٖت ّلَِقۡوٖ� َ�تَُّقونَ  ٱۡ� َ�  ٱ�َّ

 ِ  ب
ْ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا َورَُضوا ْ وَ  ٱ�ُّ نُّوا

َ
ِينَ بَِها وَ  ٱۡطَم�  ٧ُهۡم َ�ۡن َءاَ�ٰتَِنا َ�ٰفِلُوَن  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
َوٮُٰهُم  أ

ۡ
ِينَ  إِنَّ  ٨بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِسُبوَن  ٱ�َّارُ َمأ ٰ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ َ�ۡهِديِهۡم  لَِ�ِٰت ٱل�َّ

نَۡ�ٰرُ َر�ُُّهم �ِإِيَ�ٰنِِهۡمۖ َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتِِهُم 
َ
ِٰت  ٱۡ�  ٱللَُّهمَّ �ِيَها ُسۡبَ�َٰنَك  َدۡعَوٮُٰهمۡ  ٩ ٱ�َّعِيمِ ِ� َج�َّ

ِن 
َ
ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ َوَ�ِيَُّتُهۡم �ِيَها َسَ�ٰٞمۚ َوَءاِخُر َدۡعَوٮُٰهۡم أ  .]۱۰-۳یونس: [  ﴾١٠ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ

ها و زمین را در شش روز آفرید، آنگاه بر عرش استیال  آسمانکه پروردگاِر شما خدایی است «
او نیست،  ی مگر پس از اجازه ای کننده د. هیچ شفاعتکن میرا تدبیر ] کار [هستی] یافت. [او

گشت همگی باز  )۳( پذیرید؟ میاین است خداوند، پروردگارتان. او را بندگی کنید. آیا پند ن
را ] او آفرینش [هستی ،]راستین [وعده نموده است ی شما به سوی اوست. خداوند به وعده

اند به  اند و کردار شایسته کرده ایمان آوردهکه گرداند تا آنان را  مید، سپس آن را بازکن میآغاز 
از  ای دنیورزیدند، نوشی میکفر که آن ] اند به [سزای کافر شدهکه داد، پاداش دهد. و آنان 

خورشید را درخشان و ماه را که او کسی است ) ۴( دارند] و عذابی دردناک [در پیش آب گرم
ها و حساب را بدانید. خداوند  ها مقرر نمود تا شمار سال روشن قرار داد و برای آن (ماه) منزل
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به  )۵( دکن میرا برای دانایان به روشنی بیان ] این را جز به حق نیافریده است. آیات [خویش
ها و زمین آفریده است، برای پروا  یقین درآمد و شِد شب و روز و آنچه خداوند در آسمان

اند و  به لقای ما امید ندارند و به زندگانی دنیا خشنود گشتهکه آنان  )۶( هاست پیشگان نشانه
ردند ک میآنچه ] اینان به [سزای )۷( از آیات ما غافلندکه اند و آنان  به آن آرام گرفته

اند  اند و کردار شایسته کرده ایمان آوردهکه آنان  )۸( است] جایگاهشان آتش [جهّنم
های ُپر ناز و نعمت بهشتی،  د. در باغکن میایمانشان هدایت ] پروردگارشان آنان را به [پاداِش 
و » سبحانک الّلهّم «شان در آنجا یدعا )۹( آنان جاری است] جویباران از فرودسِت [مساکِن 

 .»»احلمدهللا رّب العامل�«که: ] شان [این استیاست و پایان دعا» سالم«ودشان در آنجا در 
و او را سپاس و  دارندو بندگان مؤمنش را دوست دارد، آنان نیز او را دوست  پیامبرانخداوند سبحان 

به لقای  تر از خداوند نیست، و بیش از هر چیز دیگری محبوبچیزی نزد آنان که بل .نمایند میستایش 

و باالترین سهم و  ،شان نیست بخش چشمان دیدار او روشنی ی و چیزی به اندازه ،او مشتاق و خرسندند

دانند، خداوند سبحان در آفرینش و دستورش دارای حکمت بالغه است،  میخود را نزدیکی به او  ی بهره

ت، و هر مصیبتی از سوی لطف و احسان اساو او آفریدگانش را غرق نعمت نموده، هر نعمتی از سوی 

 .تر است خداوند سبحان نسبت به بندگانش از مادر نسبت به فرزندانش، مهربان .عدل است] عین[او 

غذا و نوشیدنش که شترش را که  است تر است از کسی اش توبه کند خوشحال بندهکه همچنین از این 

ابد. ی میامید شده، آن را  س و نامأیوکه م کرده و بعد از آن گکننده  بر آن است در سرزمینی هالک

البته وسع  .دکن میشان به آنان تکلیف  و به اندازه وسع استخداوند سبحان نسبت به بندگانش مهربان 

د و کن میغیر از طاقت است، گاه آدمیان طاقت چیزی را دارند اما این کار عرصه را بر آنان تنگ ] آدمی[

شان است برایشان آسان و قدرت آنان از آن  چهارچوب وسعاین برخالف وسع آنان است زیرا آنچه در 

 .١بیشتر است

د و او را به خاطر کار دیگری کن مینمجازات  خودش خداوند سبحان کسی را جز به خاطر کار

د و او را به خاطر کن مینقادر به انجامش نیست مجازات که د، و او را به خاطر آنچه کن مینمجازات 

خداوند سبحان فرزانه، بخشنده، سخاوتمند،  .دهد مینندارد مورد عقاب قرار توان ترکش را که کاری 

] فرامینش[ .بسیار شکیبا و بسیار شکرگزار است ،]بندگان[کننده، بسیار دوستدار  بزرگوار، بسیار احسان

بخشد، کسی صبورتر  مید و شو میو از دستوراتش نافرمانی  دهد میپاداش و در مقابل، د شو میاطاعت 

ُ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ فرماید: به همین خاطر است که خداوند می -١ ۚ  ٱ�َّ ی  طاقت محدوده .]۲۸۶[البقرة:  ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها

 پایین گسترده
ّ

 تر از آن است. م. تری داشته، و وسع در حد

 

                                                       



ین انگیزه ستایش، علم به نام -۴۴  ٢٦٣  ها و صفات پروردگار است بزرگتر

کنندگان  ند اما او در عقوبت تکذیبکن میشنود سخنان پیامبرانش را تکذیب  میکه از خداوند نیست 

از عذر آوردن [برای د، او بیش از دیگران مدح را دوست دارد و او بیش از دیگران کن مینتعجیل 

است و د. و او بیش از دیگران نیکوکاری را دوست دارد. خداوند نیکوکار شو میخشنود ] بندگانش

نیکوکاران را دوست دارد، خداوند قدرشناس است و قدرشناسان را دوست دارد، زیباست و زیبایی را 

گاه است و بندگان آگاهش را دوست دارد، بخشنده  دوست دارد، پاک است و هر پاکی را دوست دارد، آ

ن ضعیف است و بخشندگان را دوست دارد، قوی و تواناست و شخص مؤمن قوی در نزد او از مؤم

کنندگان را دوست دارد، عدالت پیشه است و  تر است، اهل احسان و نیکی است و احسان محبوب

پوشند را  میعیوب را که است و اهل حیاء و کسانی  پوشانندهگان را دوست دارد، با حیا و  پیشه عدالت

 دارد. میدوست 

و  ها نامبه مقتضای این که کسانی را همینطور و  داردها و صفاتش را دوست  خداوند سبحان نام

و  چیزی بخواهدو صفات از او  ها نامبا این که دارد، و کسی را  میند دوست کن میصفات او را بندگی 

و صفاتش را شناخته و آن را فهم نماید و با آنها خدا  ها نامکه خداوند کسی را  .دوست دارد کند شمدح

آمده است که:  در صحیح به نقل از پیامبر که را مدح و ثنا و ستایش نماید دوست دارد هم چنان 

کسی بیش از خدا تعریف و تمجید را دوست ندارد و به همین خاطر خود را تعریف و تمجید نموده «

گردد،  مینخداوند خشمگین  ی د هیچ کس به اندازهشو میگناهی مرتکب  ای بندهکه است، و هنگامی 

فحشا را چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهانی حرام نموده است، و که به همین خاطر است 

به [ هکسی بیش از خدا عذر آوردن را دوست ندارد و به همین خاطر پیامبران را به عنوان مژده دهند

 .١»فرستاده است] نماز آتش جه[و ترساننده ] بهشت

 نیکوی خداوند و صفات واالی او های از دانش نام ای هر کس بهرهکه د شو میبه این ترتیب دانسته 

حاصل اینها چیزی جز که ابد ی میآمده، داشته باشد به خوبی در  اللهدر قرآن و سنت رسول که 

های نیکو و صفات واال و  سپاس و ستایش خداوند در برابر نام .واجب شدن حمد و ثنای خداوند نیست

د، و شو میناو ضرورت و نیاز است، و جز به همراه حمد و ستایش نامی از او برده  ی افعال پسندیده

د مگر با شو مین یاداز او که گیرد مگر با بهترین و زیباترین تمجیدها، هم چنان  میمورد تمجید قرار ن

ا، لذا هر صفتی شریف و هر نامی نیکو و هر تعریف و تمجیدی زیبا، و هر ستایش و مدح ه زیباترین نام

ترین و  هم با کاملآن  ،و تسبیح و تنزیه و تقدیس و بزرگداشت و تکریمی مختص خداوند است

هایش  صورت. پاک و منزه است خداوند و سپاس و ستایش از آن اوست، کسی از آفریدهماندگارترین 

 ).۲۱۰-۲۲۶)، بنگر به طریق الهجرتین اثر ابن قیم (ص: ۲۷۶صحیح مسلم (شماره:  -١
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خود را ستوده و باالتر که او هم چنان است که به بهترین شیوه از او تعریف و تمجید نماید بلتواند  مین

در ابتدا و انتها حمد و ستایش مختص اوست، ستایش  .ندکن میهایش  آفریدهکه از آن تعریفی است 

ما دوست داشته باشد و  ی پروردگار بخشندهکه است آن چنان  اللهزیاد و خوب و مبارک مخصوص 

 بپسندد.

 



 
 
 

 هایش ها و موهبت ستایش خداوند به خاطر نعمت -۴۵

از وی سر که چیزهایی است  ی شمولیت سپاس و ستایش خداوند به خاطر همهکه پیشتر اشاره شد 

های نیکو و صفات واال و  نامکه همچنین بیان شد  از جمله لطف و نعمت و دیگر موارد. زند، می

که د شو میخداوند علت و سبب حمد و ستایش اوست. و بدین ترتیب روشن  ی کارهای پسندیده

که شکر است، و ستایشی  ، و این جزوِ ستایش خداوند دو نوع است: ستایشی به خاطر لطفش به بندگان

سخنمان پیش از این  .آن است ی او به خودی خود و به خاطر صفات کمال و جاللش مستحق و برازنده

گاهی که های نیکو و صفات واالیش بود و این  ستایش خداوند به خاطر نام ی بیشتر درباره علم و آ

آدمی نسبت به خداوند آن هم به  های ستایش ترین انگیزه صحیح و درست آدمی به این مطلب از بزرگ

نوع دوم از انواع حمد و ستایش  ی اما سخن در اینجا درباره .ترین حالت است زیباترین صورت و کامل

 باشد. می ،هاست ها و موهبت همان ستایش خداوند در برابر نعمتکه 

 اید: فرم میخداوند 

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ِ نِۡعَمَت  ٱۡذُكُروا ِ َعلَۡيُ�ۡمۚ َهۡل ِمۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ  ٱ�َّ َمآءِ يَۡرزُُقُ�م ّمَِن  ٱ�َّ  ٱلسَّ

�ِض� وَ 
َ
ٰ تُۡؤفَُكوَن  ٱۡ� َّ�

َ
 .]۳فاطر: [  ﴾٣َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ فَ�

] ای مردم، نعمت خداوند را بر خود یاد کنید. آیا آفریدگاری جز خداوند هست؟ [اوست که«
جز او نیست. پس با این حال ] . معبود [راستینیدهد میشما را از آسمان و زمین روزی 

  .»گردید؟ میچگونه منحرف 
 اید: فرم میو یا 

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ تََرۡواْ أ ا ِ�  ٱ�َّ َر لَُ�م مَّ َ�َٰ�ٰتِ َسخَّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ

َ
ۡسَبَغ َعلَۡيُ�ۡم نَِعَمهُ  ٱۡ�

َ
َ�ِٰهَرٗة  ۥَوأ

 ۗ  .]۲۰لقمان: [  ﴾َوَ�اِطَنٗة
در زمین است برایتان رام که ها و آنچه را  در آسمانکه خداوند آنچه را که د ای آیا نیندیشیده«

  .»های خود را پیدا و ناپیدا بر شما تمام کرد؟ گردانید و نعمت
 اید: فرم میو یا 

ِۖ بُِ�م ّمِن ّ�ِۡعَمةٖ فَِمَن  َوَما﴿  .]۵۳النحل: [  ﴾ٱ�َّ
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  .»خداوند است] و از نعمت هر آنچه دارید، از [جانب«
 اید: فرم میو یا 

واْ نِۡعَمَت ﴿ ِ �ن َ�ُعدُّ ٓۗ  ٱ�َّ  .]۳۴إبراهیم: [  ﴾َ� ُ�ُۡصوَها
  .»آن را بشمارید] ی توانید [همه مینعمت خداوند را بشمارید، ن] و اگر [بخواهید«

خداوند به بندگانش ارزانی داشته بسیار و متنوع است، و هر نعمتی از آنها انگیزه و که هایی  نعمت

های آن  اسباب حمد و علت و انگیزهکه علتی برای حمد و ستایش ُمنعم پاک و منزه است، و هم چنان 

متنوع و متعدد است به همین سان حمد و ستایش نیز با تنوع اسباب و علت متنوع شده و با کثرت آن 

  .ابدی میافزایش 

وارد جزئیات  »طريق اهلجرتني«این نوع از حمد در کتابش  ی به هنگام سخن درباره /ابن قیم

 ی ها برای همه ها و موهبت این نوع از حمد، حمد و ستایش نعمتکه اند  شده است، ایشان بیان کرده

های بسیار، و  نها: موهبتاز جمله ای ،نیکوکار و بدکار، مؤمن و کافر مشهود است  آدمیان از جمله

نیکویش با بندگان، و گستردگی  ی های ارزشمند، و کارهای زیبا، و معامله های فراوان، و لطف بخشش

های محتاجان، و رفع درخواسترحمتش بدانان، و نیکوکاری و بخشندگی و شفقتش، و پاسخگویی به 

ه جهانیان، و اعطای نعمت به داران، و دستگیری از افراد مضطرب، و رحمتش نسبت ب غصه ی غصه

خداوند که بل ،شایستگی دریافتش را داشته باشندکه آن  کنند و بی  از او درخواستکه بندگان پیش از این 

ها هر چند  د، و دفع گرفتاری و مصیبتکن می بخششبه  آغازبه خاطر لطف و کرم و احسانش خود 

شان، و لطف خداوند در این زمینه تا  از رخ دادناسباب آن فراهم شده، و به سوی دیگر کشاندن آنها پس 

و هدایت افراد خاص  ،]دهد میو فراتر از امید برای آدمیان انجام [رسد  مینامیدها بدان که  ستآنجا

شان از افتادن در  خود و بندگانش به سرای امنیت، و دفاع نیکو و زیبایش از آنان، و مصون داشتن

هایشان آراسته، و کفر  ایمان را در نظرشان گرامی داشته و آن را در دل اینکه های جرم و گناه، و سرچشمه

گان قرار داده، و خدا  و نافرمانی و گناه را در نظرشان زشت و ناپسند جلوه داده است و آنان را از رشدیافته

پیش از آن  ایمان را در دل آنان رقم زده و با القای روح ایمان از جانب خود، آنان را نیرومند کرده است و

یاد کنند، و  ز اواینان اکه آنان را بیافریند آنان را مسلمان نامیده است، و آنان را یاد کرده پیش از آن که 

عماتش خود نیاز از آنان است با ن بیکه از او درخواست نمایند و با آن که بدانان ارزانی داشته پیش از آن 

به او که ند و این در حالی است کن میبا خداوند دشمنی  گناهان  آنان با ارتکابرا محبوب آنان ساخته، 

 خواهد میهایشان  برای آنان برگزیده و در آن هر آنچه را نفس یاینها خداوند سرای ی نیازمندند، و با همه

نعمات و برکات پر کرده است، و رفاه  ی ها از آن لذت ببرند آماده کرده است و این سرا را از همه و چشم
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هیچ چشمی ندیده و هیچ که شادمانی و سرور و شعف را در آن گنجانده است چیزهایی  و سرسبزی و

گوشی وصفش را نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است، سپس رسوالن را به سوی آنان گسیل 

شان به آن  آنان را بدان برساند و در رسیدنکه ی را به سوی آن فراخوانند سپس اسبابداشت تا آدمیان 

آنان خشنود شده و  اندک تالش آنها در این مدت بسیار کوتاه از ، و باد برای آنان فراهم کردشان ده یاری

شان را  یکیاگر نیکی کنند با ده پاداش نکه د، و به آنان تضمین داده کن میشان  را نصیب زندگی جاودانه

که بخشد، و به آنان وعده داده  میکنند و طلب بخشش و مغفرت نمایند آنان را  پاسخ گوید و اگر بدی 

هایشان را محو نماید، و نعماتش را  اند کار نیک انجام دهند بدی مرتکب شدهکه هایی  بدی  اگر به دنبال

هایش به آنان معرفی کرده و بر اساس رحمت و احسانش دستوراتی  به آنان یادآوری کرده، و خود را با نام

داشته باشد و به خاطر حمایت و صیانت آنان، ایشان را از مواردی نیازی بدانان که آن  به آنان داده، بی

ترین  ترین و شیرین بازداشته و این کار را از سر بخل بدانان انجام نداده است و آنان را با مهربانانه

ترین  ها پند و اندرز داده است، و کامل ، و با زیباترین نصیحتدهد میمورد خطاب قرار  ها سخن

مر را به آنان توصیه کرده است، و به واالترین خلق و خوها دستور داده است. و آنان را از دستورات و اوا

ها و آیات را برای آنان به صورت گوناگون در میان  و نشانه ین سخنان و رفتارها نهی کرده استتر زشت

فراخ گردانیده است، و های علم به او و معرفتش را برای آنان  هایی زده است، و راه ، و برای آنان مثلهآورد

گرداند بدانان  میآنان را به خشنودی او نزدیک که درهای هدایت را به روی آنان گشوده است، و اسبابی 

ترین کالم  ترین و مهربان شناسانده است، و آنان را از خشم و غضبش دور گردانیده است، و با لطیف

 د، مانند این سخنش:خوان میهایشان  نام آنان را مورد خطاب قرار داده است و آنان را با بهترین

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ   .]۱۰۴البقرة: [  ﴾َءاَمُنوا

 .»ای مؤمنان«
  فرماید: و یا می

ِ َوتُوُ�ٓواْ إَِ� ﴿ يَُّه  ٱ�َّ
َ
 .]۳۱النور: [  ﴾٣١لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َ�ِيًعا �

  .»توبه کنیدخدا ] ای مؤمنان! همگی به [درگاه«
 اید: فرم میو یا 

ِينَ ۞قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ﴿ نُفِسِهمۡ  ٱ�َّ
َ
ٰٓ أ فُواْ َ�َ َ�ۡ

َ
 .]۵۳الزمر: [  ﴾أ

  .»دای بر خود اسراف کردهکه ای بندگانی «
 اید: فرم میو یا 
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 .]۳۱إبراهیم: [  ﴾ّلِعَِبادِيَ  قُل﴿
  .»به بندگان مؤمنم بگو:«

 اید: فرم میو یا 

لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ  �َذا﴿
َ
 .]۱۸۶البقرة: [  ﴾َس�

  .»من از تو بپرسند ی و چون بندگانم درباره«
که مانند این سخنش  دهد میخداوند آنان را با مهربانی و محبت و مالطفت مورد خطاب قرار 

 اید: فرم می

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ِيَر�َُّ�ُم  ٱۡ�ُبُدوا ِينَ َخلََقُ�ۡم وَ  ٱ�َّ  ٢١ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  ٱ�َّ
ِي �َض َجَعَل َلُ�ُم  ٱ�َّ

َ
َمآءَ فَِ�ٰٗشا وَ  ٱۡ� نَزَل ِمَن  ٱلسَّ

َ
َمآءِ بَِناٗٓء َوأ ۡخَرَج بِهِ  ٱلسَّ

َ
ِمَن  ۦَماٗٓء َفأ

نُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ٱ�ََّمَ�ٰتِ 
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ  .]۲۲-۲۱البقرة: [  ﴾٢٢رِزٗۡقا لَُّ�ۡمۖ فََ� َ�َۡعلُواْ ِ�َّ

تان را آفریده است، بندگی کنید تا [از خشم  شما و پیشینیانکه ای مردم، پروردگارتان را «
سقفی برایتان ] بساطی و آسمان را [مانند] زمین را [مانندکه کسی  )۲۱( مانید  ایمن] خدا

شما برآورد، پس در ها برای روزی  فرآورده] قرار داد و از آسمان آبی باراند، سپس بدان از [انواع
  .»دانید برای خداوند همتایانی مقّرر مکنید میکه حالی 

 اید:فرم میو یا 

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ْ َر�َُّ�ۡم وَ  ٱ�َُّقوا ِ  ٱۡخَشۡوا َوَ� َمۡولُوٌد ُهَو َجاٍز َعن  ۦيَۡوٗما �َّ َ�ۡزِي َواِ�ٌ َعن َوَ�ِه
 ِ ِ اۚ إِنَّ وَۡعَد  ًٔ َشۡ�  ۦَواِ�ِه نَُّ�ُم  ٱ�َّ ۖ فََ� َ�ُغرَّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ َحّقٞ ِ  ٱ�ُّ نَُّ�م ب ِ َوَ� َ�ُغرَّ  .]۳۳لقمان: [ ﴾٣٣ُروُر ٱۡلغَ  ٱ�َّ

هیچ پدری از فرزندش کفایت نکند که ای مردم، از پروردگارتان پروا بدارید و از روزی بترسید «
خداوند  ی گمان وعده فایت کند. بیاو بتواند چیزی را از پدرش، ککه و نه هیچ فرزندی است 

راست است، پس زندگانی دنیا شما را نفریبد و شیطان فریبکار شما را نسبت به خداوند فریب 
  .»ندهد

 اید: فرم میو یا 

َها ﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ َ�ٰٓ ِي ٦ ٱۡلَكرِ�مِ َما َغرََّك بَِرّ�َِك  ٱۡ�ِ ٮَٰك َ�َعَدلََك  ٱ�َّ   ﴾٧َخلََقَك فََسوَّ

 .]۷-۶ اإلنفطار:[ 

تو را آفرید، که کسی  )۶( به پروردگاِر بزرگوارت فریفت؟] ای انسان، چه چیزی تو را [نسبت«
  .»را معتدل گرداند] آنگاه استوار ساخت، سپس [آفرینشت
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خداوند بدین شیوه با مهر و محبت و لطف و خیرخواهی عمیق بندگانش را  ،در بیشتر جاهای قرآن

 اید: فرم می. خداوند دهد میمورد خطاب قرار 

ْ قُۡلَنا لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  �ذۡ ﴿ ٓ إِبۡلِيَس َ�َن ِمَن  ٱۡسُجُدوا ْ إِ�َّ نِّ �َدَم فََسَجُدٓوا ۡمرِ  ٱۡ�ِ
َ
َ�َفَسَق َ�ۡن أ

َ�َتتَِّخُذونَهُ  ۦٓۗ َرّ�ِهِ 
َ
ٰ  ۥٓ َوُذّرِ�ََّتهُ  ۥأ ۢۚ� بِۡئَس لِل�َّ ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِ� وَُهۡم لَُ�ۡم َعُدوُّ

َ
 ﴾٥٠لِِمَ� بََدٗ� أ

 .]۵۰الکهف: [  

از که سجده بردند مگر ابلیس، ] و چون به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده برید، [همه«
فرزندانش را به جای من، دوستاِن و جّن بود و از دستور پروردگارش نافرمانی کرد، آیا او 

بد ] [به جای خداوندآنان دشمِن شما هستند و ستمکاران که گیرید، حال آن  می] [خویش
  .»جایگزینی دارند

کردم و او را از  دشمنیاین خطاب این گونه آغاز شده که: من با ابلیس «د: گوی می /ابن قیم

اما شما ای فرزندان آدم با او و  ،آسمانم راندم و از جوار خود دور کردم زیرا برای پدرتان آدم سجده نبرد

آنان دشمنان شمایند، حال شخص عاقل باید در وضعیت این که نمایید در حالی  مینوادگانش دوستی 

 ها بیندیشد. ها و درآمیختنش با روح اش به قلب خطاب و شدت پیوستگی

ترین مقامات  برای آنان جز به ارزشمندترین ابزارها و با فضیلتکه خداوند سبحان به بندگانش گفته 

 اید:فرم میمعارف، خشنود نیست، و و ارجمندترین علوم 

َ تَۡ�ُفُرواْ فَإِنَّ  إِن﴿ ۖ َغِ�ٌّ َعنُ�ۡمۖ َوَ� يَۡرَ�ٰ لِعَِبادِهِ  ٱ�َّ  ﴾�ن �َۡشُكُرواْ يَۡرَضُه َلُ�ۡمۗ  ٱۡلُ�ۡفَر
 .]۷الزمر: [ 
نیاز است. و ناسپاسی را در حق بندگانش  خداوند از شما بی] اگر ناسپاسی کنید، [بدانید که«
  .»پسندد میپسندد. و اگر سپاس بگذارید آن را برایتان  مین

 اید:فرم مییا و 

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ٱۡ�َۡومَ ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ۡسَ�ٰمَ أ ۚ  ٱۡ�ِ  .]۳المائدة: [ ﴾دِيٗنا

م نمودم و اسالم را [به امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمت خویش را بر شما تما«
  .»دین برای شما پسندیدم] عنوان

 اید: فرم میو یا 

ُ يُرِ�ُد ﴿  .]۱۸۵البقرة: [  ﴾ٱۡلُعۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  ٱۡليُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ�َّ
  .»خواهد مینخواهد و در حّق شما دشوار  میخداوند در حّق شما آسانی «
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 اید: فرم میو یا 

ُ  يُرِ�دُ ﴿ َ لَُ�ۡم َو�َۡهِديَُ�ۡم ُسَنَ  ٱ�َّ ِينَ ِ�ُبَّ�ِ ُ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َو�َُتوَب َعلَۡيُ�ۡمۗ وَ  ٱ�َّ َعلِيٌم  ٱ�َّ
ُ  ٢٦َحِكيٞم  ن َ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡم َو�ُرِ�ُد  َوٱ�َّ

َ
ِينَ يُرِ�ُد أ َهَ�ٰتِ يَتَّبُِعوَن  ٱ�َّ ْ َمۡيً�  ٱلشَّ ن تَِميلُوا

َ
أ

ُ  يُرِ�دُ  ٢٧َعِظيٗما  ن ُ�َّفَِف َعنُ�ۡمۚ وَُخلَِق  ٱ�َّ
َ
�َ�ٰنُ أ  .]۲۸-۲۶[النساء:   ﴾٢٨َضعِيٗفا  ٱۡ�ِ

که کسانی را ] برای شما روشن سازد و راه [و رسم] [احکام خود راکه خواهد  میخداوند «
و  )۲۶( پیش از شما بودند به شما بنمایاند و از شما درگذرد و خداوند دانای فرزانه است

ند کن میهای نفسانی پیروی  از خواستهکه از شما درگذرد و کسانی که خواهد  میخداوند 
شما ] خواهد، از [مسئولیت میخداوند  )۲۷( دستخوش کجروِی بزرگی شویدکه خواهند  می

 .»بکاهد و انسان ناتوان آفریده شده است
ودن آنها از کمی نیازی به آنها داشته باشد و یا با بکه خداوند سبحان به این خاطر بندگانش را نیافرید 

ت درآیند بل
ّ
خداوند که هم چنان که درآمده و افزایش یابند و یا به واسطه آنها قدرتمند شده و از ذل

 اید: فرم می

نَّ َخلَۡقُت  َوَما﴿ �َس وَ  ٱۡ�ِ ٓ  ٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ٱۡ�ِ ن ُ�ۡطعُِموِن  َما
َ
رِ�ُد أ

ُ
رِ�ُد ِمۡنُهم ّمِن ّرِۡزٖق َوَمآ أ

ُ
أ

َ إِنَّ   ٥٧ زَّاُق ُهَو  ٱ�َّ  .]۵۸-۵۶الذاریات: [  ﴾٥٨ ٱلَۡمتِ�ُ  ٱۡلُقوَّةِ ُذو  ٱلرَّ
 ای از آنان هیچ روزی )۵۶( ام مرا بندگی کنند نیافریدهکه و جّن و انس را جز برای آن «
دهنده است  روزیکه خداوند است  )۵۷( به من خوراک بدهندکه خواهم  میخواهم و ن مین

  .»استوارتوانمنِد ] [همان
دهند و آنان را از صدقه دادن اموال پست  دهد میبه بندگانش دستور که خداوند سبحان به دنبال این 

 اید:فرم می، نماید ارزش خود نهی می و بی

﴿  ْ ُموا ْ �ِيهِ� وَ ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡسُتم � ٱۡ�َبِيَث َوَ� َ�َيمَّ ن ُ�ۡغِمُضوا
َ
ٓ أ ْ ِخِذيهِ إِ�َّ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا

َ
َ أ  ٱ�َّ

 .]۲۶۷البقرة: [  ﴾٢٦٧َ�ِيٌد  َغِ�ٌّ 
خود آن که حال آن ] از آن ببخشید، [چگونه چنین کاری رواست] و آهنگ ناپاک مکنید [که«

 .»نیاز ستوده است خدا بیکه پوشی کنید و بدانید  در آن چشمکه ستانید مگر آن  میرا ن
نیاز است. او حمید و ستوده بوده و  به او برسد، بی انفاق آنانچیزی از که خداوند سبحان از این 

د و کن میناوست لذا انفاق بندگان نیازی از او را برطرف  ی ها برازنده صفات پسندیده و ستایش ی همه

نیاز است، او به خودی خود ستوده  او به خودی خود غنی و بیکه گرداند، بل مینحمدی را بر او واجب 
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به  شان گردد و احسان میانفاق بندگان به خودشان بازسود اند، و  صفاتش قابل ستایش و اسماء و است

 اید: فرم میخداوند سبحان که گردد، هم چنان  میخودشان بر

ۚ  إِنۡ ﴿ ُ�ۡم فَلََها
ۡ
َس�

َ
نُفِسُ�ۡمۖ �ۡن أ

َ
ۡحَسنُتۡم ِ�

َ
ۡحَسنُتۡم أ

َ
 .]۷اإلسراء: [  ﴾أ

] د و اگر بدی کنید [باز در حقیقتای خودتان نیکی کردهبرای ] اگر نیکی کنید، [در حقیقت«
  .»دای برای خودتان بدی کرده

 اید:فرم میو یا 

نُفِسِهۡم َ�ۡمَهُدوَن ﴿
َ
 .]۴۴الروم: [  ﴾٤٤َوَمۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا فَِ�

  .»ندکن میو هر کس کردار شایسته کند، برای خود جایگاه آرامش آماده «
 اید:فرم میو یا 

ۖ  ۦۖ فَإِ�ََّما َ�ۡهَتِدي ِ�َۡفِسهِ  ۡهَتَدىٰ ٱَ�َمِن ﴿  .]۱۰۸یونس: [  ﴾َوَمن َضلَّ فَإِ�ََّما يَِضلُّ َعلَۡيَها
گمراه شود، فقط به که ابد. و هر کس ی میخودش راه ] راه بیابد، فقط به [سودکه هر کس «

 .١»دشو میخود گمراه ] [زیان
ها، و  نعمت ی سرچشمهها و  ریشه ی خواهان مطالعهکه و از سوی دیگر کسی  ،این از یک سو

، باید پیوسته چشم ذکر را در است -از جمله ستایش و ذکر و شکر و عبادت نیکوی خداوند-آن  عوامل

 آغازر آن برشمرده، و از بتک  آنها را تککه های خدا  بوستان قرآن کریم به گردش درآورد و در نعمت

 ن ساخته، بیندیشد:، آنها را به بندگانش خاطرنشاپایانشقرآن تا 

َ�َٰ�ٰتِ ٱَرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱفَلِلَّهِ ﴿ �ِض ٱَوَرّبِ  لسَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�  ۡلِكۡ�َِ�آءُ ٱ َوَ�ُ  ٣٦ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَرّبِ  ۡ�  لسَّ

�ِض� ٱوَ 
َ
 .]۳۷-۳۶الجاثیة: [  ﴾٣٧ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱوَُهَو  ۡ�

 پروردگار زمین پروردگار جهانیان استها و  پروردگار آسمانکه پس ستایش خدای راست «
 .»ها و زمین او راست. و اوست پیروزمنِد فرزانه بزرگی در آسمان )۳۶(

 ).۲۳۷۰۲۳۱بنگر به: طریق الهجرتین اثر ابن قّیم (ص:  -١
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حمد از ارجمندترین طاعات و  .بلند حمد و منزلت واال و ثواب بسیار آن، تردیدی نیست ی در مرتبه

آدمی با آن به پروردگارش نزدیکی که ترین عملی است  ستایش شایسته .زیباترین کارهای نیک است

 َر�َّنا وَ «: ودفرم میبه هنگام بلند کردن سرش از رکوع  پیامبر که جوید. در صحیح آمده است  می
َ
 َك ل

َْمُد،ٱ مواِت، ِمْلءَ  حلْ ْرِض، َوِمْلءَ  السَّ
َ
ءٍ  ِمنْ  ماِشْئَت  َوِمْلءَ  األ ْ َ

ْهَل  َ�ْعُد، ىش
َ
َمْجِد، اثلَّناءِ  أ

ْ
َحقُّ  َوال

َ
 ما أ

َعْبدُ  قاَل 
ْ
نا ال

ُّ
  َوُ�

َ
ْ�َطْيَت، ملَا مانِعَ  ال َ�ْبٌد، َك ل

َ
َدِّ وَ  َمَنْعَت، ملِا ُمْعِطىَ  َوال أ َدُّ  َك ِمنْ ال َ�ْنَفُع َذا اجلْ  »اجلْ

تو بخواهی که ها و زمین و هر چه  گنجایش آسمان ی به اندازهکه پروردگارا، ستایش تراست، ستایشی (

د، گوی میات  بندهکه ترین چیزی است  ستایش و تمجید هستی، ستایش تو شایسته ی تو شایسته .باشد

تو منع که تواند مانع آن شود، و چیزی را  میتو عطا کنی کسی نکه تو هستیم، چیزی را  ی ما بنده ی همه

تواند آن را عطا کند، در برابر بازخواست تو، بخت و ثروت و عظمت، بنده را به کار  میکنی، کسی ن

 .١»)]ستتنها عمل صالح سودمند اکه بل[نیاید، 

َحقُّ «این اصطالح حدیث «د: گوی می /ابن تیمیه شیخ االسالم
َ
أفعل تفضیل  )ترین شایسته( »أ

 »حٌق ما قال العبد«: اند گفته] تعبیر آندر [شده و  دچار اشتباه اما برخی از نویسندگان و مؤلفین است،
نیست، و درست نیست، سخنان  این بیان و تعبیر رسول  اما ).(حق است آنچه بنده گفته است..

 اید: فرم میخداوند که م چنان د حق است، هگوی میباطل است، اما آنچه را پروردگار ] یا[آدمی حق و 

قُوُل  ٱۡ�َقَّ وَ  ٱۡ�َقُّ فَ  قَاَل ﴿
َ
 .]۸۴ص: [  ﴾٨٤أ

 .»مگوی میحّق است و حّق را ] پس [این«
احلمُد أحقُّ ما قال «مبتدای آن محذوف است، یعنی که خبر است  »أحقُّ ما قال العبد«گفته: این 

ترین سخنی است که بنده  حق] (حمد [پروردگار »أحقُّ ما قال العبد -و هواحلمد-هذا «، یا »العبد

بنده که ترین سخنی است  د که: حمد شایستهشو می، با این توضیح روشن به زبان آورده است)

 ).۴۷۷ره: صحیح مسلم (شما -١
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د، و شو مینمازها مقرر شده، و سوره فاتحه با آن آغاز  ی در همه د، و به همین خاطر گفتن حمدگوی می

 .١»مقرر گشته است ،ابتدای هر کار مهم و شاخصی گفتن آن در (ابتدای) هر خطبه و سخن، و در

این نعمت از دیگر  .به بندگانش ارزانی داشته استکه  خداوند استحمد و ستایش برترین نعمت 

هایی چون روزی، نیرومندی،  نعمت ؛خداوند به بنده ارزانی داشته ارجمندتر استکه هایی  نعمت

روایت کرده گواهی بر  آنچه را ابن ماجه از أنس  .سالمتی، ناز و نعمت و رفاه و چیزهایی شبیه اینها

و او در  دهد می ای خداوند به بندهکه نعمتی را «فرمودند:  د: پیامبر گوی میاین مطلب است، انس 

گفتن الحمدلله) بیش ( دهد میبنده که آورد، آنچه را  می مقابل الحمدلله گفته و شکر خدای را به جای

 .٢»دریافت کرده استکه از آن نعمتی است 

به صورت را این سخن و ابن ابی حاتم در تفسیر خود  ،»الشکر«الدنیا در کتاب  ابن ابی همچنین

من در  که یکی از کارگزاران عمر بن عبدالعزیز به او نوشت: اند کردهموقوف از حسن بصری نقل 

ترسم اهالی آن سرزمین شکر خدای را به جای  میهای فراوانی دارد و  نعمتکه م کن میسرزمینی زندگی 

گاه باشی، به طور قطع که کردم  میمن فکر «نیاورند، عمر به او نوشت:  تو بیشتر از اینها به خدا آ

 آن حمد و شکر باالتر و  به بندهکه خداوند هر نعمتی 
ً
اش عطا کند و او شکرش را به جای آورد یقینا

در کتاب خداوند فرو که دانستی در آیاتی  مینبه او عطا شده است، اگر این را که واالتر از نعمتی است 

 اید: فرم میخداوند که فرستاده شده بیندیش 

ۖ َوقَاَ� وَُسلَۡيَ�َٰن ِعلۡ  ۥدَ َءاتَۡيَنا َداوُ  َولََقدۡ ﴿ ِ  ٱۡ�َۡمدُ ٗما ِيِ�َّ ٰ َكثِٖ� ّمِۡن ِعَبادِهِ  ٱ�َّ لََنا َ�َ فَضَّ
 .]۱۵النمل: [  ﴾١٥ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 

ما را که گفتند: ستایش خداوندی راست ] و به راستی به داود و سلیمان علم دادیم و [آن دو«
  .»بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری داد

 اید: فرم میو یا 

ِينَ  وَِسيقَ ﴿ ْ  ٱ�َّ َقۡوا بَۡ�ُٰ�َها َوقَاَل لَُهۡم  ٱۡ�َنَّةِ َر�َُّهۡم إَِ�  ٱ�َّ
َ
ٰٓ إَِذا َجآُءوَها َوفُتَِحۡت � ُزَمًر�ۖ َح�َّ

ْ  ٧٣َ�ِٰ�ِيَن  ٱۡدُخلُوَهاَخَزَ�ُتَها َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡم ِطۡبُتۡم فَ  ِ  ٱۡ�َۡمدُ  َوقَالُوا ِيِ�َّ  ﴾ۥَصَدَ�َنا وَۡعَدهُ  ٱ�َّ
 .]۷۴-۷۳الزمر: [ 

 ).۱۴/۳۱۲الفتاوی ( -١

 ) آن را حسن دانسته است.۵/۲۴)، و عالمه آلبانی در السلسلة الضعیفه (۳۸۰۵سنن ابن ماجه (شماره:  -٢

 

                                                       



یِن نعمت -۴۶  ٢٧٥  هاست به جای آوردن سپاس خداوند، خود برتر

ند تا شو میاز پروردگارشان پروا داشتند. گروه گروه به سوی بهشت سوق داده که و کسانی «
درهایش گشوده شده است و نگهبانانش به آنان که آن رسند در حالی ] به [کنارکه هنگامی 

و ) ۷۳(. جاودانه به آن درآیید ] د [و خوش باشیدای گویند: سالم بر شما باد. پاک بوده
  .»اش را در حّق ما محّقق ساخت وعدهکه گویند: ستایش خداوندی راست ] [بهشتیان

 و کدام نعمت برتر و واالتر از نعمت ورود به بهشت.

برتر و واالتر از خود  ،نعمتیک حمد و ستایش خداوند در برابر که این مطلب آشکارا بیانگر آنست 

برتر از فعل  تواند نمی : فعل آدمیاند گفتهاین مطلب برخی از علما را دچار ابهام نموده و  .آن نعمت است

نقل کرده و جوابی کامل و  این ابهام را» مكاحلو جامع العلوم«کتابش ابن رجب در  باشد؛پروردگار 

های دنیوی است مانند  ها، نعمت منظور از نعمت«د: گوی می /توجیه شده را بدان داده است او

های  نیرومندی، رزق و روزی، تندرستی، و دفع بال و مصیبت و چیزهایی شبیه اینها، اما حمد جزو نعمت

اش،  دینی است و هر دوی اینها (دینی و دنیوی) نعمتی از سوی خداوند هستند، اما نعمت خداوند بر بنده

د، برتر و گوی مید الحمدلله شو میبه او داده که هایی  موده، و به خاطر نعمتاو را هدایت نکه در این 

های دنیوی اگر  شک نعمت بی .دارد میاش ارزانی  خداوند به این بندهکه های دنیوی است  واالتر از نعمت

آدمی که د: هر نعمتی گوی میابوحازم که همراه با شکر و سپاس از خدا نباشد مصیبت و عذابند، هم چنان 

اش را  خداوند بندهکه را به خداوند نزدیک نکرده و به سوی او پیش نبرد آن بال و عذاب است. پس هنگامی 

های دنیوی شکرگزاری کند،  های شکر، او را در برابر نعمت با گفتن حمد یا دیگر صورتکه موفق گرداند 

تردید خداوند  تر است، بی آنها محبوبها بوده و نزد خداوند از  این نعمت (= گفتن حمد) بهتر از آن نعمت

 از آن بنده 
ً
که د، یا وقتی گوی میخورد، خدا را بر آن شکر  میوقتی غذایی که ستایش را دوست دارد، حتما

ها  تعریف و تمجید از نعمت .دشو مید، راضی و خشنود کن مینوشد، خدا را بر آن سپاس  میآب  ای جرعه

آنان  .شان است تر از اموال و شکرگزاری و ستایش در برابر آنها نزد افراد بخشنده و سخاوتمند محبوب

ترین بخشندگان و سخاوتمندترین  بخشند، و خداوند بخشنده میشان را به خاطر تحسین و ستایش  مال

از آن که خواهد  مید، و از آنان کن میبخشش هایش را به بندگانش بذل و  او نعمت .سخاوتمندان است

تعریف و تمجید کرده و آن را نام برده و در برابرش شکرگزاری کنند و با این کارشان از آنان راضی و خشنود 

نیاز از شکرگزاری آدمیان  اینها لطف و احسان خداوند بر آنان است و خداوند بی ی هر چند همه .گردد می

در هر صورت صالح و رستگاری و کمال  .ری از سوی بندگانش را دوست دارداست اما انجام چنین کا

حمد و شکر را به آدمیان نسبت که آدمی در انجام حمد و ستایش خداوند است، و این لطف خداست 

خداوند اموالی را در که هایش بر آنان است، و این همانند آن است  ترین نعمت هر چند از بزرگ دهد می
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د و در برابر اعطای آن، آدمیان را کن میگذارد سپس بخشی از آن را از آنان درخواست  می اختیار آدمیان

لیکن بزرگواری او  ،ستاید، همه کس و همه چیز ملک خداوند است و این همه محض لطف اوست می

 .١»دکن میاقتضای چنین کاری را 

و او  دهد می ای بندهخداوند به که نعمتی را «د که: شو میبا این توضیح مفهوم حدیث پیشین روشن 

لله)  گفتن الحمد( دهد میبنده که آورد، آنچه را  میلله گفته و شکر خدای را به جای  در مقابل الحمد

 ، و این در حالی استدهد میبنده حمد و ستایش را ». دریافت کرده استکه بیش از آن نعمتی است 

بود  مینبه او ارزانی داشته، و اگر توفیق الهی و یاری او که نعمتی از جانب خداست  ،خود حمدکه 

اش  خداوند نعمت توفیق شکرگزاری را به بندهکه توانست شکرش را به جای آورد، لذا این  مینآدمی 

به او که دارد برتر و واالتر از نعمت نیرومندی و تندرستی و مال و چیزهای شبیه اینهاست  میارزانی 

نعمت شکرگزاری ارجمندتر از «د: گوی می /ها نیز نعمت خداوند است، ابن قیماین ی ، و همهدهد می

 .٢»نعمت مال و جاه و فرزند و همسر و چیزهای شبیه اینهاست

که هایش به خودی خود نعمتی عظیم است  به همین خاطر سپاس و ستایش خداوند در برابر نعمت

 طلبد. میستایشی دیگر و شکرگزاری جدیدی را 

د گوی مینبنده هرگز الحمدلله «گفت: که روایت کرده  اللهدنیا در کتاب شکر از بکر بن عبدابن أبی 

د؟ پاداش آن شو مید پس پاداش این نعمت چه شو میگفتن الحمدلله دیگری بر او واجب که مگر این 

ن های خداوند پایا د، و بدین گونه نعمتای مینعمت دیگری پیش  بگوید الحمدلله، حالکه این است 

 .٣»پذیرند مین

سپاس و ستایش خداوندی «د: گوی میدرخصوص ستایش خداوند   /به همین خاطر امام شافعی

نعمت جدیدی از سوی خدا (گفتن  ی د مگر به واسطهشو مینهایش ادا  شکر نعمتی از نعمتکه را 

بنده شکر خدای را به جای که یعنی وقتی  ٤»آدمی باید شکر آن را نیز به جای آوردکه الحمدلله) 

 طلبد. میشکر دیگری را که آورد این خود نعمت جدیدی است  می

 د: محمود وّراق این شعر را برای من زمزمه کرد:گوی میابن أبی دنیا 

 ری نعمة اهللا نعمةكان شكإذا 
 

 رُ كعلیَّ له فی مثلها جيبُ الش 
 

 ).۸۲، ۲/۸۳جامع العلوم و الحکم ( -١

 ).۱۶۹عدةالصابرین (ص:  -٢

 )۱۷الشکر (ص:  -٣

 ) این مطلب را آورده است.۲/۵۴۰ابن کثیر در تفسیرش ( -٤

 

                                                       



یِن نعمت -۴۶  ٢٧٧  هاست به جای آوردن سپاس خداوند، خود برتر

 گزاریست. خود آن نیز مستلزم شکرکه شکرگزاریم خود نعمتی از سوی خدا بر من است که وقتی 

 ر االّ بفضلهكيف وقوع الشكف
 

رُ و إن طالت األيامُ و  مْ لَ العُ  اتَّصَ
 

از سوی من صورت که کشد هر شکری  پس اگر چه روزگار به طول بینجامد و عمر نیز به دارازا 

 از لطف و فضل 
ً
 اوست.پذیرد قطعا

مّ رسورها اء عَ  إذا مسَّ بالرسَّ
 

رُ وإذا   اء أعقبها األجْ  مسَّ بالرضَّ
 

و من غرق سپاس [گیرند  میرسند سرور و شادی سراسر وجودم را فرا میها به من  خوشیکه آنگاه 

و به دنبال آن اجر و پاداش پیاپی ] شاکرم[گردم  میها دچار  به بالیا و ناخوشیکه و آنگاه ] مشو می

 خواهد آمد.

 الّ فيه منةإما منهام و
 

 البحرُ و الربُّ و األوهامتضيق هبا  
 

خرد و اندیشه و خشکی و دریا (و که و هر دوی اینها به طور قطع فضل و مّنتی از سوی اوست 

 .١هستی) در برابر این همه نعمت ناتوان و درمانده است ی همه

 سراید: میشاعر دیگری در همین معنا چنین 

 لُّ جارحة منّی هلا لغةكلو 
 

 بام او ليت من حسن كتثنی علي 
 

بر من جاری که های تو بودند  اگر هر عضوی از اعضای بدنم زبانی داشتند و با آن ثناگوی نیکی

 ای داشته

 رتُ به               كری اذ شكان مازاد شكل
 

 املننو أبلغَ فی اإلحسان كإلي 
 

افزود و من  میهیچ چیز ن ای تو بر من نهادهکه گاه به احسان و منتی  به طور قطع شکرگزاری من هیچ

 .٢توانستم کمترین شکر تو را به جای آورم مین

خداوندا به  .ها از فضل و احسان توست نعمت پروردگارا! سپاس و ستایش مختص توست و تمامی

به ما ارزانی که  ای خاطر اسالم، و به خاطر ایمان، و به خاطر قرآن، و به خاطر خانواده و مال و تندرستی

در گذشته و حال، یا به که هایی  نعمت ی خدایا به خاطر همه گوییم. میتو را حمد و ستایش  ای داشته

تو را حمد و ستایش  ای صورت آشکار و پنهان، یا به صورت عمومی و خصوصی به ما اعطا کرده

آن اینها مختص توست، پروردگارا حمد و ستایش از  ی سپاس و ستایش فراوان به خاطر همه .نماییم می

 ).۴۴الشکر (ص:  -١

 ).۲/۵۴۰را ابن کثیر در تفسیرش نقل کرده است ( بیاتااین  -٢
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ی 
ّ

خشنود که تو راضی شوی، و حمد و ستایش از آن توست ای پروردگار ما آنگاه که توست به حد

 گردی.

 



 
 
 

 های حمد و ستایش ترین عبارت برترین و کامل -۴۷

های آن  پیشتر شرح فضیلت حمد و ثواب عظیم آن نزد خداوند بیان شد، همچنین به برخی عبارت

 اید:فرم میکه نقل شده اشاره شد، مانند این سخن خدا  در قرآن کریم و احادیث رسول اکرم که 

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ َْمُدهللاِ مَحْداً «سخن: و یا این  ]۲[الفاتحة:  ﴾٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ  احَلْ
َ
 ُمبارَ ك

ً
 ث�اً َطيِّبا

ً
ِه �ِي �

 
َ
سپاس و ستایش مختص خداوند است، سپاس و ستایشی فراوان و پاک و ( »�َْرىَضٰ وَ  ما ُ�ِبُّ َر�َّناك

در قرآن که اینها  و جمالتی شبیه )،پروردگار ما دوست داشته باشد و بپسنددکه برکت یافته، آن چنان 

 الله نقل شده و رسول کریم نقل گردیده و خداوند خود را بدان ستوده است، و یا در سنت نبی اکرم 

 ی زیباترین و  در برگیرندهکه اند  هایی عظیم اینها عبارت .پروردگارش را با آن ستایش نموده است

برترین عبارت حمد که  اند گفتهبرخی از علماء  .های حمد و ستایش خداوند هستند عبارتترین  کامل

َْمُدهللاِ مَحْداً «است: این چنین  ستایش تنها سزاوار خداوند یکتاست، ( »َمِز�َده ءُ يِف �ُ�اوَ  نَِعَمهُ  يُوايِف احَلْ

با که ها با آن ستایش حاصل شود و ستایشی  های خداوند برسد و شکر آن نعمت به نعمتکه ستایشی 

این علما به آنچه از ابونصر  .)حسان زیاد خداوند را به جای آوردفزونی نعمت خدا برابری کند، و شکر ا

 ای گفت: پروردگارا! مرا به کسب روزی سرگرم نموده آدم «گفته: که اند  ردهتمار نقل شده دلیل آو

و ترین حمد و تسبیح را در خود داشته باشد، خداوند پاک  بهترین و کاملکه پس سخنی به من بیاموز 

رسی سه بار بگو:  میبه شب که رسی، و وقتی  میبه صبح که آدم! وقتی  او وحی فرمود: ایواالمرتبه به 

ِمَ� مَحْداً «
َ
عال

ْ
َْمُدهللاِ َربِّ ال  .»حمد است ترین این کاملکه  »ُء َمِز�َدهُ يِف �ا�ُ وَ  نَِعَمهُ  يُوايِف احَلْ

شدت مورد انتقاد  اش را به ایشان گوینده ؛عرضه شد /این مطلب بر امام محقق ابن قیم جوزی

نقل  این مطلب در هیچ کدام از صحاح یا سنن یا مسانید از پیامبر که قرار دادند و روشن نمودند 

نشده است و به هیچ وجه در کتب حدیث مورد اعتماد شناخته شده نیست و در این باره در یک نوشتار 

 جداگانه این مطلب را باز کرده و به تشریح آن پرداخته است.

این حدیث در صحیحین و یا در یکی از آنها موجود نیست و به هیچ وجه در «ند: گوی می /ایشان

از ابونصر تمار به نقل از  تنهاکه معروفی ندارد بل سندکتب حدیث مورد اعتماد شناخته شده نیست، و 

فاصله  چه مدت زمانی میان ابونصر و آدم که داند  مینآدم ابوالبشر نقل شده است و جز خدا کس 

اگر ابونصر تمار این حدیث را از سرور فرزندان «د: گوی میسپس حدیث پیشین را نقل کرده و  »هست!

 



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٢٨٠

روایتش   اللهکرد به خاطر انقطاع راویان حدیث میان او و رسول  مینقل  آدم محمدمصطفی 

این شکل که اند  گروهی از علما چنین پنداشته .شد، حال چه رسد به روایت او از آدم  مینپذیرفته 

د و شو میخداوند با آن ستایش که ترین و بهترین حمدی است  از حمد و ستایش خدا با این لفظ کامل

: اگر کسی اند گفتهفقهی را بر آن بر پا نموده و  ای انواع حمد را در خود گرد آورده است، و مسئله ی همه

ترین شکل حمد و ستایش کند، راه عمل به  ترین و باشکوه خداوند را به کاملکه سوگند یاد کند 

َْمُدهللاِ مَحْداً يُوا«بگوید: که سوگندش این است   يوايف«: معنای اند گفته »ُء َمِز�َدهيِف �ا�ُ وَ  نَِعَمهُ  يِف احَلْ
تایش حاصل ها با آن س های خداوند برسد و شکر آن نعمت به نعمتکه این است که: ستایشی  »نعمه

با فزونی نعمت خداوند برابری کند یعنی: و شکر احسان زیاد که ی: و ستایشی یعن »ىفءي�ا«شود، و 

 ».خداوند را به جای آورد

که هایی  متن-های حمد معروف و شناخته شده است.  د: آنچه از عبارتگوی می /ابن قیم

گاهان به حمد خدا از امت رسول او را   اللهخداوند با آن خود را ستوده و رسول  او را با آنها ستوده، و آ

 این لفظ در میان آنها نیست.  -اند با آن ستوده

د: این گوی میدر قرآن آمده را نقل کرده سپس که های حمد  در ادامه ابن قیم برخی از شکل

فرستاده و به بندگانش  آنها را در کتابش فروکه هایی  خودش است ستایش ی های خداوند درباره ستایش

کیدترین و گوی میبهشتیان نیز با همین شکل او را حمد که آموخته است، و خبر داده  ند، و این مورد تأ

خواهد سوگندش را به جای آورد چگونه به لفظی  میکه ترین انواع حمد است حال آن  برترین و کامل

گاهان   اللهاز رسول  ی حمد نحوهن خداوند با آن خود را ستایش ننموده، و ایکه د کن میعدول  و آ

ستایش در آن مورد که به هنگام ستایش خداوند در آن هنگام  امتش به اثبات نرسیده است، پیامبر 

کید است آن عبارت را ذکر نکرده است به عنوان مثال: به هنگام حمد در اجرای خطبه ازدواج، و  ی تأ

به هنگام انجام کار و برآوردن نیازی خوانده که [ حاجت ی حمد در آغاز کارها، و حمد در خطبه

، و دستشوییو حمد به دنبال خوردن غذا و نوشیدن آشامیدنی و پوشیدن لباس و خروج از  ،]دشو می

 ....»د کن میند یا کن میحمد به هنگام دیدن آنچه او را شاد 

نقل   اللهدر چنین اوقاتی از رسول که حمدی  های صیغههای بسیاری از  نمونه /سپس ایشان

در کالم خدا و رسول و که های است  از جایگاه ای این خالصه«اید: فرم میشده است را آورده و 

اگر آن  ؛های آن بر تو پوشیده نیست ها و زیبایی ارزشکه اش، حمد آمده است  اصحاب و مالئکه

ترین و  و کامل بهترین -ندکن میی گمان رخبکه چنان-در آن حدیث مذکور آمده که حمدی  ی صیغه

 



ین و کامل -۴۷ ین عبارت برتر  ٢٨١  های حمد و ستایش تر

  جامع
ً
گرفت، و به هنگام  میآن حمدها قرار  ی بایست در صدر همه میترین انواع حمد باشد قطعا

 .١»داشت میشکرگزاری خداوند ذوالجالل و اإلکرام بیشترین کاربردها را 

ز جهت روایت ضعف این شکل و عبارت از حمد ا ،بیان داشته /ابن قیمکه با این تحقیقی 

از آن عدول نکرده و  پیامبر  حمد بودترین شکل  اگر این عبارت صحیح بوده و کامل .گردد میآشکار 

دعاهای جامع را دوست داشت  پیامبر «د: گوی می لعائشه .داد مینعبارتی دیگر را بر آن ترجیح 

 اند. کرده، ابو داود و دیگران این سخن را روایت »ودفرم میو غیر آن را ترک 

ابیم ی می، بدین ترتیب در»الحمدلله برترین دعا است«را بیان کردیم که:  پیشتر این سخن پیامبر 

 کرد. مینآن را رها  بود پیامبر  میترین شکل آن  اگر این شکل و عبارت از حمد کاملکه 

ور کامل به های خدا را به ط شکر یک نعمت از نعمتکه تواند  مینآدمی ] از طرف دیگر[همچنین 

آنها را به جای آورد، و امکان ندارد کار آدمی و ستایشش  ی شکر همهکه جای آورد حال چه رسد به این 

ترین  این از محال«د: گوی می اللهه د، ابن قیم رحمنک یبرای پروردگار با فزونی نعمت خدا برابر

 ،عبادت جن و انس خدا را پرستش نماید ی به اندازهکه هاست، اگر خداوند آدمی را توانا سازد  محال

پروردگارش را آن که شکر کمترین نعمت او را به جای آورد ... پس کیست که نتوانسته ] [آدمی هنوز

 .٢»با فزونی نعمت او برابری کندکه استحقاقش را دارد شکرگزاری کند چه برسد به این که گونه 

که صحیح باشد، و آن این که وجهی اطالق کرد  توان این جمله را بر می«...د: گوی می /ابن قیم

های خدا برسد و شکر  به نعمتکه آن است حمدی است  ی خداوند مستحق و شایستهکه حمدی 

  .٣»خدا را این گونه سپاس و ستایش نمایدکه تواند  میناحسان زیاد او را به جای آورد هر چند آدمی 

در صحیح بخاری و دیگر کتب به نقل از ابو که حمد، عبارتی است  ی تر از این صیغه نیکوتر و کامل

افت، ی میداشت و از غذا فراغت  میاش را بر سفرهکه هنگامی  پیامبر که امامه باهلی به ثبت رسیده 

َْمُدهللاِ مَحْداً «ود: فرم می  احَلْ
َ
ىِفٍّ َو ال ك

ْ
 فيِه، َ�ْ�َ َمك

ً
 ُمباَر�

ً
ٍع، وَ ثِ�اً َطيِّبا  » ُمْسَتْغً� َ�ْنُه، َر�َّناالُمَودَّ

سپاس و ستایشی فراوان و پاک و برکت یافته، ای پروردگار ما!  ؛الله است ی سپاس و ستایش شایسته(

 بنابراین ٤)نیازی از آن حاصل نیاید به آن کفایت نشود و ترک نگردد و بیکه ] حمد ما را سپاس قرار ده[

از این مورد اخیر  تر و بهتر کامل »ُء َمِز�َدهُ يِف �ُ�اوَ  يُواىف نَِعَمهُ مَحْداً «د: گوی میکه اگر این عبارت 

 ).۹۸صیغ الحمد چاپ شده با نام مطالع السعد (ص:  -١

 ).۴۱، ۴۴صیغ الحمد چاپ شده با نام مطالع السعد (ص  -٢

 ).۱۷۶عدة الصابرین (ص:  -٣

 ).۵۴۵۹صحیح بخاری (شماره:  -٤
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شیخ د. کن مینترین را انتخاب  نمود. زیرا او جز بهترین و کامل میناز آن عدول   اللهبود رسول  می

نعمتی به تو  ای بندهکه وقتی «د: گوی میدر معنا و مفهوم این حدیث چنین  /ابن تیمیه االسالم

ابد ی میننعمتش بر تو ادامه ] دیگر سویاز [آن را تالفی کنی، و که این امکان برای تو هست  دهد می

دیگر بدان که د، و این امکان هم برای تو وجود دارد کن میبه ناچار تو را رها کرده و آن را از تو قطع که بل

 هایی نعمتبه تو که ، و وقتی توانی نعمات خداوند را تالفی و جبران کنی میننیازی نداشته باشی، اما 

 ی گرداند و سرمایه می نیاز بی اوست که، و دهد میو ارزانی داشتن را ادامه  بخششاین  کند ارزانی می

این مطلب بیانگر  ١»نیاز نیستند یک چشم بر هم زدن از او بی ی بخشد، و مردمان به اندازه می] [زندگی

عظمت معانی و مفاهیم دعاهای مأثوره و اذکار ثابت شده، و عمق این معانی و سالمت آنها از خطا و 

گردد. بدین وسیله سعادت و خوشبختی فراهم گشته  میگیر دیگر دعاها و اذکار  دامنکه اشتباهاتی است 

 آید. می و آنچه کامل است به دست

 ی با آن خود را ستوده است و برگزیدهکه هایی  است، ستایشسپاس و ستایش از آن خداوند 

پروردگارمان آن را که ها ستایش نموده، ستایشی بسیار و پاک و با برکت آن چنان  آفریدگان او را با آن

 پسندیده و خشنود گردد.

 ).۴۹صیغ الحمد اثر ابن قیم چاپ شده با نام مطالع السعد (ص:  -١

 

                                                       



 
 
 

 تعریف حمد، و بیان تفاوت آن با شکر -۴۸

تر درباره فضیلت حمد و بیان ثواب  پیشکه نظر به این  .دار است همچنان سخن درباره حمد ادامه

 های آن و دیگر کارهایی گفتن حمد در آنها تعیین و مقرر شده، و بیان برخی از عبارتکه هایی  آن و زمان

معنا و مفهوم حمد در لغت و شرع، و تفاوت آن با  ی مربوط به حمد است سخن گفتیم، حال دربارهکه 

 یم.گوی میمدح سخن  و شکر

حاء و : «دگوی میدر معجم مقاییس اللغة  تضاد مذمت و نکوهش است، ابن فارسحمد در لغت م

د: شو میبیانگر متضاد ذم و نکوهش است، گفته که میم و دال خود یک واژه بوده و یک ریشه است 

 أحمده: فالنی 
ً
 فالنا

ُ
های  خصلتکه د شو می، محمود و محمد وقتی گفته ستایم را ستودم و میحمدت

 گفتیم پیامبرمان، محمد که مورد ستایش است بسیار باشد ... و به همین دلیل که پسندیده در کسی 

 .١»نامیده شده است

مْحَْدُت الرَُّجَل «د: گوی میو لیث 
َ
یافتم و به او دلخوش کردم و خرسند شدم،  یعنی آن مرد را ستوده »أ

 فأمحدناه وأذمناه«د: شو میو هم چنین شخص دیگری گفته: گفته 
ً
یعنی او را شخصی  »أتینا فالنا

 .٢محمود و پسندیده یا مذموم و منفور دیدیم

 اید: فرم میخداوند که این 

ِ� ِمۢن َ�ۡعِدي ﴿
ۡ
ۢ� بِرَُسوٖل يَأ َ ۥٓ َوُمبَّ�ِ ۡ�َُدۖ  ٱۡسُمُه

َ
 .]۶الصف: [  ﴾أ

 .»دهم مید و نام او احمد است مژده یآ میبعد از من که و به پیغمبری «
در اخالق و کردارش ستوده و پسندیده است و  پیامبر که ست به این ای احمد در این آیه اشاره 

  .٣باشد در او وجود ندارد موجب مالمت و مذمتکه چیزی 

 ).۲/۱۰۰معجم مقاییس اللغة ( -١

 ).۴/۴۳۴بنگر به: تهذیب اللغة اثر أزهری ( -٢

است » احمد«یعنی همان طوری که نامش  و هم به فعل پیامبر  ای است هم به نام پیامبر  احمد در این آیه اشاره -٣

 تر است، واژه أحمد که مخصوص پیامبر  تر و ستوده یعنی شایسته» احمد«همان طور هم در اخالق و احواالتش 

دهد، در واقع هشدار تنبیهی است بر این که از او و  به آمدن او بشارت می است و در این آیه که ذکر شد عیسی 
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 اید:فرم میکه همچنین این سخن خداوند 

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ رَُّسوُل  �ُّ   .]۲۹الفتح: [  ﴾ٱ�َّ
  .»ستی الله ا فرستادهمحمد «

م است برای اوکه هر چند 
َ
ولی در آن اشارتی به توصیف  ،لفظ محمد در اینجا از جهتی اسم َعل

است و مخصوص گرداندن او به معانی واژه محّمد یعنی ستوده شده، دیگران نیز بدین  صفات پیامبر 

د و گاه شو میاین اسم بدان داللت دارد در آنها یافت که از صفتی  ای گاه بهرهکه ند شو مینام، نامیده 

محّمد  ،هم از لحاظ اسم و هم از لحاظ خصلت و ویژگی د. اما پیامبر اکرم اسالم شو مینیافت 

 است.

تر از شکر  حمد یعنی ثنا و ستایش خدا بر اساس فضیلت و بزرگی او، حمد اخص از مدح و عام

 انسان به خاطر بلندی  میبا اختیار از طرف انسان انجام که است، مدح در مواردی است 
ً
گیرد، مثال

ش و زیبایی چهره
ّ

و شجاعت و  به خاطر بخشش مالکه گیرد همان طور  میاش مورد مدح قرار  قد

گیرد حمد در قسمت دوم جای دارد یعنی نسبت به آثار علمی و معنوی  میعلمش مورد مدح قرار 

با که است، نه موارد ظاهری، یعنی انسان به خاطر سخاوت و شجاعت و علم و چیزهایی شبیه اینها 

ندی و آفرینش نیکو و د، و به خاطر زیبایی چهره و قد بلشو میستوده  دهد میاختیار خود آنها را انجام 

 د.شو میناختیاری در آن ندارد ستوده که چیزهایی شبیه اینها 

شکر هم در مقابل نعمت است پس هر شکری َحْمدی است و هر َحْمد و ثنائی شکر نیست و هر 

 .١َحْمدی، مدح است و هر مدحی حمد و ثنا نیست

د: خبر دادن از صفات شو میگفته که تفاوت میان حمد و مدح این است «اید: فرم می /ابن قیم

دهند یا  میاز او خبر که به شخصی است  تو اراد محبتعاری از که یا خبر دادنی است  ،نیک دیگران

اگر اولی باشد این مدح است و اگر دومی  .نسبت به آن شخص است تو اراد محبتاین خبر همراه با 

سندیده ممدوح به همراه محبت و تکریم و باشد این حمد است، لذا حمد خبر دادن از صفات نیک و پ

 .٢»تجلیل از اوست

تر و أحمد است. مفردات الفاظ قرآن، ترجمه: دکتر سیدغالمرضا خسروی حسینی،  دند ستودهکسانی که قبل از او بو

 . م.۱۳۸۳، انتشارات مرتضوی، چاپ سوم زمستان ۵۴۱، ص ۱ج 

 ).۲/۴۹۹بنگر به: بصائر ذوی تمییز اثر فیروزآبادی ( -١

 ).۲/۹۳بدائع الفوائد ( -٢

 

                                                                                                                                               



یف حمد، و بیان تفاوت آن با شکرتع -۴۸  ٢٨٥  ر

حقیقت آن دو چیست؟ سؤال شد، و که حمد و شکر و این  ی درباره /ابن تیمیه شیخ االسالماز 

رود؟ و  میچه چیزی به کار  ی آیا این دو یک معنی و مفهوم دارند یا دو معنا دارند؟ و حمد دربارهکه این 

مدح و ستایش  ی حمد در بردارنده«این گونه پاسخ دادند:  اللهه ایشان رحم شکر در برابر چه چیزی؟

این خوبی شامل که د کن مینهایش، فرقی  ها و نیکی در برابر ستایش شده است آن هم با بیان شایستگی

قابل که مشکور (کسی که کننده شده باشد یا نشده باشد. اما شکر فقط در برابر احسانی است  ستایش

نماید، از این  مید) کن میسپاسگزار بوده و تشکر که به شاکر (شخصی  )سزاوار تشکر است ستایش و

هاست، خداوند به خاطر  ها و نیکی رو حمد اعم از شکر است، زیرا این حمد در برابر شایستگی

] از سوی دیگر[و به خاطر آنچه در دنیا و آخرت آفریده ] از یک سو[های نیکو و صفات واالیش  نام

 اید:فرم میگیرد. و به همین خاطر خداوند  میرد حمد و ستایش قرار مو

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
لَُ�ِٰت وََجَعَل  ٱۡ� ۖ وَ  ٱلظُّ  .]۱األنعام: [  ﴾ٱ�ُّوَر

  .»ها و نور را پدید آورد ها و زمین را آفرید و تاریکی آسمانکه ستایش خداوندی راست «
 اید: فرم میو یا 

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥَ�ُ  ٱ�َّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
 .]۱سبأ: [  ﴾ ٱ�ِخَرةِ� ِ�  ٱۡ�َۡمدُ َوَ�ُ  ٱۡ�

ها و آنچه در زمین است از آِن اوست. و ستایش  آنچه در آسمانکه خداوندی راست   ستایش«
 .»او راست] در آخرت [نیز

 اید: فرم میو یا 

ِ فَاِطرِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ۡثَ�ٰ َوثَُ�َٰث  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ َجاِعِل  ٱۡ� ۡجنَِحةٖ مَّ

َ
ْوِ�ٓ أ

ُ
رُُسً� أ

ۚ  ٱۡ�َۡلقِ َوُرَ�َٰعۚ يَزِ�ُد ِ�   .]۱فاطر: [  ﴾َما �ََشآُء
آوراِن  را پیامفرشتگان ] ها و زمین، [کسی که آسمان ی ستایش خدای راست، پدیدآورنده«

  .»افزاید میگانه و چهارگانه گرداند هر چه بخواهد در آفرینش  های دوگانه و سه دارای بال
اما شکر فقط در برابر بخشش و دهش است، و از این ُبعد أخص از حمد است، شکر با قلب و 

 گفته شده: که هم چنان پذیرد  میدست و زبان صورت 

 م انلَّعماُء م� ثالثة�أفادت
 

 يدی ولسا� والضم� املحّجبا 
 

 ام با دست و زبان و قلبم. های شما را به جای آورده من با سه چیز شکر نعمت

 اید: فرم میو به همین خاطر خداوند 
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﴿ ْ  .]۱۳سبأ: [  ﴾ُشۡكٗر�ۚ  ۥدَ َءاَل َداوُ  ٱۡ�َملُٓوا
 .»ای آِل داود، در عمل سپاسگزار باشید] گفتیم:«[

تر است، و حمد از  گیرد. از این رو شکر از جهت انواعش عام میحمد فقط با قلب و زبان صورت 

خدا را سپاس و که الحمدلله رأس شکر است، کسی «تر است، در حدیث آمده که:  جهت اسبابش عام

 .١»ستایش ننماید او را شکر نکرده است

 از آن بنده « ایشان فرمودند:که آمده  و در صحیح به نقل از پیامبر 
ً
وقتی غذایی که خداوند حتما

د، راضی کن مینوشد، خدا را بر آن سپاس  میآب  ای جرعهکه خورد، خدا را بر آن شکری گوید، یا وقتی 

 .٢»دشو میو خشنود 

وجود دارد. هر دو  ٣میان حمد و شکر عموم و خصوص من وجهکه د شو میو با این حدیث معلوم 

توان آن را حمد یا  میگیرند یکی هستند لذا  میبا زبان و در مقابل نعمت صورت که با هم در این 

بنده با ذکر اسماء حسنی و صفات عظیم خدا او را ثنا که شکر نامید ولی حمد هنگامی است 

آدمی که د، و شکر هنگامی است شو میند، و شکر نامیده شو مید، این مورد حمد نامیده گوی می

د و شو میگیرد، این مورد شکر نامیده  مینعمت خداوند را در راه اطاعت و عبادت خداوند به کار 

 د.شو مینحمد نامیده 

ها  حمد خداوند همان ستایش و تعریف و تمجید خداوند است با نام بردن از صفات عظیم و نعمت

مختص خداوند  تنهااو، و این امر ، به همراه عشق و محبت و تکریم و گرامیداشت فراگیرشهای  و لطف

و برای «پروردگار جهانیان است؛  اللهحمد و ستایش مختص  ی ، لذا همهنه کسی دیگر استسبحان 

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ اید:فرم میاین خداوند  حمد از آن خداست  ی مفید استغراق است، همهکه با الم جنس  ﴾ِ�َّ

پس  .اش را دارد استحقاق و شایستگیکه چیزهاست و یا از آن جهت  ی او مالک همهکه یا از آن جهت 

) از طریق قتاده روایت کرده که ۴۵۹بیهقی در آداب (ص:  )، و۱۰/۴۲۴این حدیث را عبدالرزاق در المصنف ( -١

گوید: این حدیث به صورت  فرمودند، سپس حدیث را بیان کرد. بیهقی می عبدالله بن عمرو گفت: رسول الله 

 مرسل بیان شده است.

 ).۱۳۳، ۱۱/۱۳۴)(الفتاوی (۲۷۳۴صحیح مسلم (شماره:  -٢

ی موارد و در این صورت هر یک از آنها نسبت به  اد مشترک باشند و نه در همهاگر دو مفهوم کلی تنها در برخی از افر -٣

نامند. در واقع دو مفهومی که  هم از جهتی اعم و از جهتی اخص باشند نسبت آن دو را عموم و خصوص من وجه می

ستند. نسبت عموم و خصوص من وجه دارند، دارای مصداق یا مصادیق مشترک و مصداق و مصادیق مختص خود ه

ص  ۱۳۸۹)، تألیف: احد فرامرز قراملکی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ چهارم، دی ماه، ۱برگرفته از: منطق (

 . م.۷۰-۶۹

 

                                                       



یف حمد، و بیان تفاوت آن با شکرتع -۴۸  ٢٨٧  ر

ستایش آنان یا  ،و حمد بندگان برای او اینکه خداوند خودش را ستایش کند به سبب شایستگی اوست

  .ملک اوست برای هم،
َْمدُ د: گوی میوقتی کسی  خداوند به که از تمام چیزهایی است  خبری، سخنش متضمن هللاِ  احَلْ

در که بیان داشته است  »هللا احلمد« امع و فراگیرج ی د و آن حمد را با صیغهشو میخاطر آن ستوده 

به وقوع پیوسته یا مقدر بوده و در راهند، و این مستلزم اثبات که تمام انواع حمدهایی است  ی بردارنده

همین خاطر درست و شایسته نیست  به .دشو میپروردگار در برابر آنها ستایش که کماالتی است  ی همه

 و او کسی ،اش در این حد است به کار رود مقام و مرتبهکه این واژه به این شکل جز برای کسی که 

 .١»جز خداوند حمید مجید نیست

 حمد و ستایش مختص خداوند است، این سخن دو مفهوم دارد. ی گفته شود: همهکه هنگامی 

این که: خداوند به خاطر همه چیز قابل تحسین و ستایش است و این حمد همان چیزی  نخست

اند لذا این هم جزو حمد و  شان نیز با آن مورد ستایش قرار گرفته رسوالن و پیامبران و پیروانکه است 

 بندگانش بهکه هایی را  اول و بالذات ستودنی است و ستایش ی خداوند در وهلهکه بل ،سپاس اوست

پس او چه در ابتدا و آغاز، و چه در انتها و  ،اند به خاطر حمد و سپاس او بوده است دست آورده

 سرانجام، و چه در ظاهر و باطن محمود و ستودنی است.

توست. یعنی به صورت تمام و کمال، این مختص  مختصحمد  ی دوم این که: گفته شود: همه

 دیگری در آن شریک او نیست. و خداوند است

حمد با هر دو مفهوم جملگی که و درست آن است «د: گوی می پس از بیان این دو معنی /بن قیما

های اوست، و او در هر  مختص خداوند بوده و از ویژگی کامل طورو به  عموِم حمدمختص اوست، 

 ی شیوه ترین با عظمتترین و  حال و به خاطر همه چیز قابل تحسین و ستایش است آن هم به کامل

پروردگار جهانیان است. ستایشی بسیار و پاک و با  اللهسپاس و ستایش مختص  ٢»حمد و ستایش

 ذات گرامی و شکوهِ  ی شایستهکه و بپسندد، و آن چنان  داردپروردگارمان دوست که برکت آن چنان 

 دانیم. مینکه دانیم و آنچه را  میما که ها آنچه را  ستایش ی واالی اوست، با همه

 ).۹۲، ۲/۹۳بدائع الفوائد اثر ابن قیم ( -١

 ).۲۰۶طریق الهجرتین (ص:  -٢

 

                                                       





 
 
 

 فضیلت شکر -۴۹

ی نیست
ّ
های مستمر و  شکر خداوند در برابر نعمت ؛در بزرگی فضیلت شکر و منزلت واالی آن شک

دستور داده و از ناسپاسی به شکر گزاری های فراوانش. خداوند در کتابش  عطایای پی در پی و بخشش

هایش خاصان را بدان توصیف نموده و آن را  و شکرگزاران را ستوده است و از میان آفریدهنهی نموده 

ها را داده، و شکرگزاری  بهترین پاداش ی به شکرگزاران وعده است. غایت و هدف خلق و امرش قرار داده

افظی برای نعمتش قرار داده است، و بیان داشته را علتی برای افزایش بخشش و عطایش، و نگاهبان و مح

 .١برند میبهره  او شکرگزارانش از آیاتکه 

 است.های گوناگون به شکرگزاری راهنمایی و تشویق کردهخداوند سبحان به شیوه

] به عنوان مثال[خداوند سبحان در آیات بسیاری از قرآن کریم دستور به شکرگزاری داده است. 

 اید: فرم می

ْ وَ ﴿ ِ نِۡعَمَت  ٱۡشُكُروا  .]۱۱۴النحل: [  ﴾١١٤إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدوَن  ٱ�َّ
  .»پرستید میو شکر نعمت خدا را به جا آورید، اگر وی را «

 اید: فرم میو یا 

ْ وَ ﴿  .]۱۵۲البقرة: [  ﴾١٥٢ِ� َوَ� تَۡ�ُفُروِن  ٱۡشُكُروا
 .»سپاسگزاری کنید و از من ناسپاسی مکنید مراو «

 اید: فرم میو یا 

ْ فَ ﴿ ِ ِعنَد  ٱۡ�َتُغوا ْ وَ  ٱۡ�ُبُدوهُ وَ  ٱلّرِۡزَق  ٱ�َّ  .]۱۷العنکبوت: [  ﴾١٧إَِ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن  ۥٓۖ َ�ُ  ٱۡشُكُروا
به سوی او که پس از نزد خداوند روزی بجویید. و او را بپرستید و او را سپاس گذارید، «

 .»یدشو میبرگردانده 
اگر آفریدگان از او سپاسگزاری کرده و به که خداوند سبحان شکر را با ایمان پیوند زده و بیان داشته 

 اید: فرم میاو ایمان آورند تمایلی به عذاب آنان ندارد 

 )۲/۲۴۲بنگر به: مدارج السالکین اثر ابن قیم ( -١

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٢٩٠

ا﴿ ُ َ�ۡفَعُل  مَّ ُ بَِعَذابُِ�ۡم إِن َشَكۡرُ�ۡم َوَءاَمنُتۡمۚ َوَ�َن  ٱ�َّ  ﴾١٤٧َشاكًِرا َعلِيٗما  ٱ�َّ
 .]۱۴۷النساء: [  

اگر سپاس گویید و ایمان آرید خداوند را با عذاب شما کاری نیست و خداوند قدرشناِس «
  .»داناست

همان شکرگزاری و ایمان آوردن است به تمامی ادا که د ای برای آن آفریده شدهکه عنی اگر آنچه را ی

 سازم. مینشما را به عذاب دچار  ،نمایید

در میان بندگانش شکرگزاران را به نیکی نمودن و اعطای نعمت به آنان مختص که خداوند خبر داده 

 اید: فرم میگردانیده و 

ُؤَ�ٓءِ َمنَّ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ ٰٓ�َ
َ
َُقولُٓواْ أ ُ َ�َتنَّا َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض ّ�ِ َلۡيَس  ٱ�َّ

َ
ُ َعلَۡيِهم ّمِۢن بَۡينَِناۗٓ � ۡعَلَم  ٱ�َّ

َ
بِأ

 ِ ِٰكرِ�نَ ب  .]۵۳األنعام: [  ﴾٥٣ ٱل�َّ
خداوند از میان ما بر که آنان را با یکدیگر این چنین آزمودیم تا بگویند: آیا اینانند، کسانی «

 .»آنان مّنت نهاده است؟ آیا خداوند به سپاسگزاران داناتر نیست؟
خداوند سبحان فزونی نعمت را به شکرگزاری منوط کرده است، و افزایش نعمت از سوی خداوند را 

 اید: فرم می ؛نیست پایانیشکرش را که  همانطورنیست  نهایتی

زِ�َدنَُّ�ۡمۖ َولَ�ِن َ�َفۡرُ�ۡم إِنَّ َعَذاِ� لََشِديٞد  �ذۡ ﴿
َ
ذََّن َر�ُُّ�ۡم لَ�ِن َشَكۡرُ�ۡم َ�

َ
 ﴾٧تَأ

 .]۷إبراهیم: [  

کفر هم و اگر داگر سپاس گذارید به شما افزون که پروردگارتان اعالم داشت که و آن گاه «
 .»عذاِب من سخت است] ورزید، [بدانید که

هر «در نتیجه شکرگزاری، فزونی پیوسته (ی نعمت) را به همراه دارد، به همین خاطر گفته شده که: 

 .»وقت وضع و حالت را رو به فزونی ندیدی به شکرگزاری روی آور

چیزها نزد خدا، کفر و  خداوند آدمیان را به دو دسته تقسیم کرده: شکرگزار و ناسپاس، منفورترین

 اید:فرم میترین چیزها نزد او شکر و اهل آن است، خداوند درباره آدمیان  اهل آن است، و محبوب

بِيَل َهَديَۡ�ُٰه  إِنَّا﴿ ا َكُفوًرا  ٱلسَّ ا َشاكِٗر� �مَّ  .]۳اإلنسان: [  ﴾٣إِمَّ
  .»م، چه او سپاسگزار باشد یا بسیار ناسپاسای ما راه را بدو نموده«

 اید: فرم میو یا 

 



 ٢٩١  فضیلت شکر -۴۹

َ تَۡ�ُفُرواْ فَإِنَّ  إِن﴿ ۖ َغِ�ٌّ َعنُ�ۡمۖ َوَ� يَۡرَ�ٰ لِعَِبادِهِ  ٱ�َّ  ﴾�ن �َۡشُكُرواْ يَۡرَضُه َلُ�ۡمۗ  ٱۡلُ�ۡفَر
 .]۷الزمر: [ 
نیاز است و ناسپاسی را در حق بندگانش  خداوند از شما بی] اگر ناسپاسی کنید، [بدانید که«
  .»پسندم میپسندد و اگر سپاس بگذارید، آن را برایتان  مین

 اید: فرم میو یا 

َما �َۡشُكُر ِ�َۡفِسهِ ﴿ َ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ  ۦۖ َوَمن �َۡشُكۡر فَإِ�َّ  .]۱۲لقمان: [  ﴾١٢َغِ�ٌّ َ�ِيٞد  ٱ�َّ
فران گذارد و هر کس ک میخویش شکر ] تنها به [سود] گذارد، [بداند که میو هر کس شکر «

  .»نیاز ستوده است خداوند بی] ورزد، [بداند که
 اید: فرم میو یا 

َما �َۡشُكُر ِ�َ ﴿ ٞ َكرِ�ٞم  ۡفِسهِۦۖ َوَمن َشَكَر فَإِ�َّ  .]۴۰النمل: [  ﴾٤٠َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ َرّ�ِ َغِ�ّ
که د، و هر کس کن میسپاسگزاری کند تنها به سود خویش سپاسگزاری که و هر کس «

 .»نیاز و صاحب کرم است کند، پروردگار من بیناسپاسی 
سپاس که را سپاسگزاری کند و کسی  ویکه پرستد  میکسی او را  تنهاکه  نمودهخداوند سبحان بیان 

 اید:فرم می .کنندگان و عبادت گذاران او نیست جزو پرستش او را به جای نیاورد

ْ وَ ﴿ ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدوَن  ٱۡشُكُروا  .]۱۷۲البقرة: [  ﴾١٧٢ِ�َّ
 .»پرستید میو خدا را سپاس بگذارید اگر او را «

 اید: فرم میگردد.  میسپاسگزاری از او موجب خشنودیش که خداوند سبحان بیان کرده 

 .]۷الزمر: [  ﴾�ن �َۡشُكُرواْ يَۡرَضُه لَُ�ۡمۗ ﴿
  .»گردد میو اگر سپاسگزاری کنید، از این کارتان خشنود «

هم شکرگزار خدا که به انسان شده این است  -پس از برخورداری از نعمت عقل- کهاولین سفارشی 

 اید: فرم می .و هم شکرگزار پدر و مادرش باشد

ۡيَنا﴿ �َ�ٰنَ  َوَوصَّ هُ  ٱۡ�ِ مُّ
ُ
يۡهِ َ�َلَۡتُه أ ٰ  ۥبَِ�ِٰ�َ ِن  ۥوَۡهٖن َوفَِ�ٰلُهُ  َوۡهًنا َ�َ

َ
ِ�  ٱۡشُكرۡ ِ� َ�َمۡ�ِ أ

يَۡك إَِ�َّ   .]۱۴لقمان: [  ﴾١٤ ٱلَۡمِص�ُ َولَِ�ِٰ�َ
م. مادرش با ضعِف روزافزون ای سفارش کرده] به پدر و مادرش [به نیکی] و انسان را [نسبت«

 برای من وکه ] مای او را آبستن بوده است و از شیر بازگرفتنش در دو سال است. [سفارش کرده
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 .»پدر و مادرت شکرگزار و بازگشت به سوی من است
اش موکول کرده  ها در انواع بسیاری از عبادات را به خواست و اراده خداوند سبحان بسیاری از پاداش

 اید: فرم میکه است مانند این 

ُ فََسوَۡف ُ�ۡغنِيُ�ُم ﴿ ۚ  ۦٓ ِمن َفۡضلِهِ  ٱ�َّ  .]۲۸التوبة: [  ﴾إِن َشآَء
 ». گرداند مینیاز  خداوند اگر بخواهد شما را از فضل خویش، بی«

 د: گوی می] [دعاپذیرفتن  ی و یا درباره

 .]۴۱األنعام: [  ﴾َ�َيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إَِ�ۡهِ إِن َشآءَ ﴿
  .»دکن میطلبید دور  میآن را ] [دور کردنکه و اگر بخواهد آنچه را «

 اید:فرم میرزق و روزی  ی و درباره

  .]۱۹]، الشوری: ۳۶]، [النور: ۳۷، [آل عمران: ]۲۱۲البقرة: [  ﴾يَۡرُزُق َمن �ََشآءُ ﴿
  .»دهد میرا خواهد روزی که هر «

 اید: فرم میمغفرت و بخشش  ی و درباره

 .]۱۴]، [الفتح: ۱۸، [المائدة: ]۱۲۹آل عمران: [  ﴾َ�ۡغفُِر لَِمن �ََشآءُ ﴿
  .»آمرزد میهر کس را بخواهد «

 اید: فرم میتوبه  ی و درباره

ُ َوَ�ُتوُب ﴿ ۗ  ٱ�َّ ٰ َمن �ََشآُء  .]۱۵التوبة: [  ﴾َ�َ
 .»گذرد میبخواهد درکه خداوند از هر کس که حال آن «

از آن نام برده شده پاداش آن به صورت مطلق بیان شده است، مانند این که هر جا  ،شکر ی اما درباره

 اید: فرم میکه 

ِٰكرِ�نَ وََسَنۡجزِي ﴿  .]۱۴۵آل عمران: [  ﴾١٤٥ ٱل�َّ
  .»به شکرگزاران پاداش دهیمکه و زودا «

 اید:فرم میو یا 

ُ وََسَيۡجزِي ﴿ ِٰكرِ�نَ  ٱ�َّ   .]۱۴۴آل عمران: [  ﴾١٤٤ ٱل�َّ
 .»و خداوند به شکرگزاران پاداش خواهد داد«
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دشمن خداوند ابلیس هدف و قصدش را بر اساس تالش برای متوقف که خداوند سبحان بیان کرده 

شیطان جایگاه واالی مقام شکر و که کردن مردم از شکرگزاری قرار داده است، و این به این علت است 

 :متعال آمده استدر سخن خداوند که چنان ،شکر از برترین و باالترین مقامات است را دریافتهکه این 

ۡ�َ�َُهۡم �تِيَنَّ  ُ�مَّ ﴿
َ
يَۡ�ٰنِِهۡم وََعن َشَمآ�ِلِِهۡمۖ َوَ� َ�ُِد أ

َ
يِۡديِهۡم َوِمۡن َخۡلفِِهۡم وََ�ۡن �

َ
ُهم ّمِۢن َ�ۡ�ِ �

  .]۱۷األعراف: [  ﴾١٧َ�ِٰكرِ�َن 
شان به  چپ] راستشان و از [سمت] آنگاه از پیش رویشان و از پشت سرشان و از [سمت«

 .»را سپاسگزار نخواهی یافتسوی آنان خواهم آمد و بیشترشان 
 اید:فرم میکمی از بندگانش جزو شکرگزاران هستند  ی عدهکه همچنین خداوند سبحان بیان داشته 

ُكورُ َوقَلِيٞل ّمِۡن ِعَبادَِي ﴿   .]۱۳سبأ: [  ﴾١٣ ٱلشَّ
  .»سپاسگزارند] و از بندگانم اندک [کسانی«

 اید: فرم میو یا 

﴿ َ�َ�ۡ
َ
 .]۶۱]، [المؤمن: ۳۸، [یوسف: ]۲۴۳البقرة: [  ﴾٢٤٣َ� �َۡشُكُروَن  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

 .»ندکن مینولیکن بیشتر مردم شکرگزاری «
ها،  و تنوع بخشیدن به نعمت مخلوقاتقصد و غرضش از آفریدن که خداوند سبحان بیان داشته 

 اید:فرم می .بوده است] آدمیان[شکرگزاری 

﴿ ُ َ�ٰتُِ�ۡم َ� َ�ۡعلَُموَن َشۡ�  َوٱ�َّ مَّ
ُ
ۡخرََجُ�م ّمِۢن ُ�ُطوِن أ

َ
ۡمعَ ا وََجَعَل لَُ�ُم  ٔٗ أ بَۡ�ٰرَ وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�

ۡ� وَ 
َ
  .]۷۸النحل: [  ﴾٧٨لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن  َدةَ  ِٔٱۡ�

دانستید و  میچیزی نکه بیرون آورد ] تان [در حالی های مادران و خداوند شما را از شکم«
  .»سپاسگزاری کنیدکه ها پدید آورد، باشد  شنوایی و دیدگان و دل] ما [توانبرای ش

 اید: فرم میو یا 

َۡل َجَعَل لَُ�ُم  ۦرَّۡ�َتِهِ  َوِمن﴿ ْ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�ََّهارَ وَ  ٱ�َّ ْ �ِيهِ َوِ�َبَۡتُغوا َولََعلَُّ�ۡم  ۦلِتَۡسُكُنوا
 .]۷۳القصص: [  ﴾٧٣�َۡشُكُروَن 

از ] آرام گیرید و تا [در روز] و روز را برایتان مقرر داشت تا در آن [شبو از رحمت خود شب «
 .»سپاس بگذاریدکه بجویید و باشد ] فضل او [روزِی خویش

 اید: فرم میو یا 
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ِي وَُهوَ ﴿ َر  ٱ�َّ ُ�لُواْ ِمۡنُه َ�ۡٗما َطرِّ�ٗا َو�َۡسَتۡخرُِجواْ ِمۡنُه ِحۡلَيٗة تَۡلبَُسوَ�هَ  ٱۡ�َۡحرَ َسخَّ
ۡ
اۖ َوتََرى ِ�َأ

 .]۱۴النحل: [  ﴾١٤َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن  ۦَمَواِخَر �ِيهِ َوِ�َبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِ  ٱۡلُفۡلَك 
آن را که را  ای رام کرد تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن پیرایهرا دریا که و او کسی است «

که بجویید و باشد ] از فضل او [در آنی و تا بین میها را در آن روان  بپوشید بیرون آرید و کشتی
  .»سپاسگزارید

 معنا بسیار است. اینو آیات در 

ترین  ترین خلق خدا و نزدیک شک شکر(گزاری) راه و رسم رسوالن و انبیای الهی یعنی برگزیده بی

 -درود و سالم خداوند بر همگی آنان باد- ستایشان به او

مورد ] گزاری[شکر] صفت[به سوی زمینیان برانگیخته است با که را  پیامبریخداوند سبحان اولین 

 اید: فرم میقرار داده و  ستایش

 .]۳اإلسراء: [  ﴾٣َ�َن َ�ۡبٗدا َشُكوٗر�  ۥَمۡن َ�َۡلَنا َمَع نُوٍح� إِنَّهُ  ُذّرِ�َّةَ ﴿
سپاسگزار  ای سوار کردیم. به راستی او بنده] با نوح [آنان را بر کشتیکه ای فرزنداِن کسانی «

 .»بود
از نسل او که در اینجا به طور خاص از نوح نام برده شده و بندگان را مورد خطاب قرار داده که این 

شک  بی .او را سرمشق و الگوی خود قرار دهند زیرا نوح پدر دوم آنان استکه ست به این ا ای هستند، اشاره

 اید: فرم میکه یان را از نژاد او قرار داد، هم چنان نسل آدم ،]بدکاران[طوفان و غرق  ی از حادثه پسخداوند 

 .]۷۷الصافات: [  ﴾٧٧ ٱۡ�َا�ِ�َ ُهُم  ۥُذّرِ�ََّتهُ  وََجَعۡلَنا﴿
  .»او را باقی گذاشتیم ی و تنها ذّرّیه«

در شکرگزاری به پدرشان اقتدا کنند و خود را به او شبیه که  دهد میبه فرزندان و آیندگان دستور 

 سپاسگزار بود. ای بنده نوح که نمایند چرا 

که  دهد میخداوند سبحان ابراهیم خلیل را این گونه مورد تعریف و تمجید قرار ] هم چنین[

 اید:فرم می ؛های اوست شکرگزار نعمت

ِ َحنِيٗفا َولَۡم يَُك ِمَن  إِنَّ ﴿ َّ ٗة قَانِٗتا ّ�ِ مَّ
ُ
  َشاكِٗر� ١٢٠ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�َن أ

َ
 ٱۡجَتبَٮٰهُ ۡ�ُعِمهِ� ّ�ِ

ۡسَتقِيٖ�   .]۱۲۱-۱۲۰النحل: [  ﴾١٢١وََهَدٮُٰه إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
 )۱۲۰( پاکدین بود و از مشرکان نبود] گر برای خداوند [و به راستی ابراهیم پیشوایی نیایش«

  .»او را برگزید و به راه راست هدایتش کرد ،]هایش [بود سپاسگزار نعمت
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ةٗ ﴿ او بیان داشته که: او ی دربارهخداوند سبحان  مَّ
ُ
در کار نیک از او که یعنی: قدوه و پیشوا بود  ﴾أ

کردند، و او قانت یعنی: مطیع و مداوم بر طاعت و عبادت خدا بود، و حنیف یعنی:  میتقلید و پیروی 

گونه برایش به گیر از هر چه جز او بود. سپس خداوند این صفات ابراهیم را این  حقگرا، و بیزار و کناره

 های خدا بود، و شکر را منتها و منظور خلیلش قرار داد. رساند که: او سپاسگزار نعمت میپایان 

 با او آنچه از نبوت و رسالت و سخن گفتنکه  دهد میدستور  اش موسی  خداوند سبحان به بنده

 اید:فرم میبا شکر و سپاسگزاری پذیرا شود.  به وی عطا کردهکه را 

ٓ َءاتَۡيُتَك َوُ�ن ّمَِن  ٱ�َّاِس َ�َ  ٱۡصَطَفۡيُتَك َ�ُٰموَ�ٰٓ إِّ�ِ ﴿ بِِرَ�َٰ�ِٰ� َو�َِ�َ�ِٰ� فَُخۡذ َما
ِٰكرِ�نَ    .]۱۴۴األعراف: [  ﴾١٤٤ ٱل�َّ

مردمان برگزیدم. پس آنچه ] هایم و با کالِم خود تو را بر [دیگر گمان من با پیام ای موسی، بی«
  .»م، بگیر و از سپاسگزاران باشبه تو عطا کردکه را 

شک  بسیار زیاد است و بی ،در برابر خداوند †بیان شکرگزاری انبیاء یعنیآیات در این باره، 

 ی اما شکرگزاری خاتم پیامبران و سرور همه .١آنان بوده است ی شکرگزاری خداوند راه و رسم و شیوه

وسیع  ای خود حیطه -ها بر او باد ترین سالم و پاکواالترین درودها که - اللهمحمد بن عبد ،فرزندان آدم

گاه پیامبر  .و دریایی پهناور است  بزرگداشتشان به ترس همراه با  ترین ترین مردم به خدا، و شایسته آ

در  .شان از لحاظ منزلت نزد خداوند است ، و واالترینشهای شان در برابر نعمت او، و شکرگزارترین

که ستاد ای می] چنان در نماز[ پیامبر «گفت: که مغیرة بن شعبه آمده به نقل از ] بخاری[صحیح 

 پیامبر  !ات را بخشیده است گفته شد: خداوند گناهان گذشته و آینده کرد. به پیامبر  میپاهایش ورم 

 .٢»شکرگزار نباشم؟! ای فرمود: آیا بنده

باد، آن  ایشان  ن برامؤمن ی و همه درود و سالم فراوان خداوند، و فرشتگان و پیامبران و رسوالنش،

به وحدانیت خدا ایمان آورد و او را معرفی نمود و به سوی او فراخواند و به بهترین شیوه به که چنان 

 شکرگزاری او اقدام نمود.

 و مابعد آن). ۱۵۰ن اثر ابن قیم (ص: بنگر به: عدة الصابری -١

 ).۴۸۳۶صحیح بخاری (شماره:  -٢

 

                                                       





 
 
 

 شتگانگذحقیقت شکر و جایگاه آن نزد  -۵۰

های گوناگون در  اهنماییفضیلت شکر و جایگاه واالی آن نزد خداوند و ر ی در آنچه گذشت درباره

اصل شکر و حقیقت آن سخن گفته و به  ی دربارهاکنون  سخن به میان آمد.در قرآن کریم  این باره

 یم.کن می اشاره رحمهم اللهنیکوکار جایگاه آن نزد گذشتگان 

م و بخشنده ِع اذعان و اقرار همراه با فروتنی و محبت به هدایای ُمنمان اصل شکر و حقیقت آن، ه

د، و شو مینحتی نسبت به آن جاهل و نادان باشد سپاسگزار آن که نعمت را نشناسد بلکه کسی « .است

آورد، و کسی  میننعمت را بشناسد اما منعم و بخشنده را نشناسد شکر آن را به جای که همچنین کسی 

در اختیار دارد و منعم آن را که نعمتی را که دهنده را بشناسد اما آن را انکار کند چنان نعمت و نعمتکه 

نعمت و منعم را بشناسد و آن را که نسبت بدان کفر ورزیده است، و کسی  نماید،بدو ارزانی داشته انکار 

خشنود نباشد شکر  تصدیق کند و انکار ننماید اما در برابر منعم فروتن نبوده و دوستش نداشته و از او

منعم را شناخته و در برابرش فروتنی  آن و به همراه بشناسدنعمت را که نعمت را به جای نیاورده، و کسی 

او دوست دارد و در راه طاعت او که و از او خشنود گردد و نعمت را در مسیری  بداردکرده و او را دوست 

 .١»شاکر این نعمت استکه هم اوست  ،به کار گیرد

 شکر بر پنج پایه بنا گشته است:که د شو مین ترتیب روشن بدی

 .انبرداری شکرگزار در برابر مشکورفروتنی و فرم -۱

 .محبتش نسبت به او -۲

 .اعترافش به نعمت او -۳

 .نعمت برایتعریف و تمجیدش از او  -۴

 .پسندد به کار نگیرد میناو که نعمت را در راهی که و این  -۵

های شکر  یکی از پایه نباشدها  ، لذا هر گاه یکی از این پایهاستپایه و اساس شکر  ،این پنج بند

شکر و حدود آن سخن بگوید سخنش به این موارد  ی دربارهکه دچار اختالل و نقص شده است، و هر 

با قلب از راه فروتنی و تسلیم «پذیرد،  میها صورت  شکرگزاری با قلب و زبان و اندام .٢گردد باز می

 ).۱۷۵طریق الهجرتین اثر ابن قیم (ص:  -١

 ).۲/۲۴۴بنگر به: مدارج السالکین اثر ابن قیم ( -٢
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ها از راه فرمانبرداری و انقیاد و پیروی  و اعتراف به نعمت، و با اندام ثنازبان از راه  و با ،]شدن [و محّبت

 .١»پذیرد میصورت ] از فرامین الهی[

نقل کرده که: شخصی به ابو حازم سلمه ابن دینار گفت: » الشکر«ابن ابی دنیا در کتابش 

را  ای اگر با آن دو خیر و نیکیشکرگزاری هر دو چشم چگونه است ای ابو حازم؟ ابو حازم گفت: «

آن شخص  .دیدی آن را به اطالع عموم برسان، و اگر با آن دو کاری زشت و ناپسند را دیدی آن را بپوشان

را شنیدی  یها به چه شیوه است؟ ابو حازم گفت: اگر با آنها سخن خیر گفت: به جای آوردن شکر گوش

آن شخص گفت: به  .ا شنیدی آن را نپذیر و از خود برانر بدیآن را به خاطر بسپار و اگر با آنها سخن 

آن دو نیست، با ] صاحب[از آِن که ها چگونه است؟ ابو حازم گفت: آنچه را  جای آوردن شکر دست

آن شخص گفت: به جای آوردن شکر شکم چگونه  .آنها نگیر، و حق خداوند را از آن دو منع مکن

و باالیش علم باشد، آن شخص گفت: به جای آوردن شکر پایینش غذا که است؟ ابو حازم گفت: این 

 اید: فرم میخدا که شرمگاه به چه شیوه است؟ ابو حازم گفت: آن چنان 

ِينَ ﴿ يَۡ�ُٰنُهۡم فَإِ�َُّهۡم َ�ۡ�ُ  إِ�َّ  ٢٩ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظوَن  َوٱ�َّ
َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱۡ�َتَ�ٰ ِن َ�مَ   ٣٠َملُوِمَ� 
ُ
 ﴾٣١ ٱۡلَعاُدونَ َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

 .]۳۱-۲۹، [المعارج: ]۷-۵المؤمنون: [ 

ملک ] شان یا [بر مگر بر همسران )۵( دارند مینگه ] هایشان را [پاک شرمگاهکه و آنان «
فراتر از این ] پس هر کس[راهی )۶( نکوهش نیستند] سزاوارگمان اینان [ بی . هایشان یمین

 .»تجاوزکارندکه بجوید، اینانند 
به که را دیدی  ای آن فرد گفت: به جای آوردن شکر پاها چگونه است؟ ابو حازم گفت: هر گاه مرده

رفتارش را که را دیدی  ای کرد به کارگیری، و اگر مرده میاو که او غبطه خوردی پاهایت را در کارهایی 

با که او رفته به کار نبری و تو شکرگزار خداوند باشی، اما کسی که هایت را در مسیری  گام ،نپسندیدی

قسمتی که دارد  ای جامهکه همانند کسی است  اونکند  یشکرگزار دیگر اندامشو با  باشدزبان شکرگزار 

ر گرما و سرما و برف این نوع پوشش او را در براب ؛از آن را به تن کرده و به طور کامل آن را نپوشیده است

 .٢»رساند میند و سودی به او کن مینو باران محافظت 

توان  میندر زبان و دست و پا و تمامی بدنش ] از جمله[ های خداوند بر بنده را شک نعمت بی

عبدالرحمن بن  .گرداند میآنها را الزم و ضروری  ی دهنده از نعمت اینها، شکرگزاری ی برشمرد و همه

 ).۲/۲۴۶مدارج السالکین اثر ابن قیم ( -١

 ).۱۲۹الشکر اثر ابن ابی دنیا (شماره:  -٢

 

                                                       



 ٢٩٩  حقیقت شکر و جایگاه آن نزد گذشتگان -۵۰

د، لذا آدمی باید یآ میشکر با استواری بر حمد، و اصل و فرع آن به دست «د: گوی می /أسلمزید ابن 

شک در  بیندیشد، بی اعضای بدنشهای خداوند در بدن و گوش و چشم و دست و پا و دیگر  در نعمت

در بدن که هایی  د، بر آدمی واجب است این نعمتشو میهر کدام از اینها نعمتی از سوی خدا دیده 

هایی دیگر در رزق و روزی هست  همچنین نعمت .اوست را در راه طاعت و عبادت خداوند به کار گیرد

و ارزانی داشته آن را در راه طاعت و عبادت او به خداوند بد گیری از آنچه با بهرهبر آدمی واجب است که 

 .١»و اصل و فرع آن را به دست آورده است ،شکر کندچنین  کهکار گیرد، کسی 

در گوش و چشم و دیگر که های بزرگ خداوند بر بندگانش، صحت و سالمتی است  از دیگر نعمت

به او خداوند در رگی آرام که و چه نعمت بسیاری  .مند نموده است اعضای بدنشان، آنان را از آن بهره

یمی سزاوار شکر و نیازمند حمد است، عبداألعلی تکه صحت و تندرستی نعمتی است  ارزانی داشته.

است و در اینک به مشکلی مبتال که کسی  .بسیار از خداوند طلب عافیت و تندرستی نمایید«گفت:  می

و از بال ایمن نیست، به دعا سزاوارتر نیست  استتندرست که است از کسی  اوج گرفتاری و مصیبت

ز نیستند و مبتالیان مبتالیان امروز کسانی جز تندرستان دیرو .(هر دو به یک اندازه نیازمند دعا هستند)

منجر به خیر شود ما از مردان بال نیستیم. که فردا کسانی جز تندرستان امروز نیستند و اگر بالیی باشد 

مدام مرتکب که کسی  .و در آخرت او را خوار و زبون سازد خسته کردهدر دنیا آدمی را که چه بسا بالیی 

و در آخرت آبرویش را  درمانده کنداو را که ی شود عمرش دچار بالی ی در بقیهکه د از این شو میگناه 

هایش را بشماریم  اگر نعمتکه د: سپاس خدایی را گوی میآنگاه (عبد األعلی تیمی)  .ببرد ایمن نیست

توانیم شکرش را به جای آوریم و اگر  مینها کار کنیم  ند و اگر پیوسته برای آن نعمتای میندر شمارش 

  .٢»گیرند مینها به سر بریم باز هم تازه بوده و رنگ کهنگی به خود  های متمادی در آن نعمت سال

تمامی عمر دنیا به او عطا شود و آن را در طاعت و عبادت خداوند هزینه کند، و در یک  ای اگر بنده

های خدای سبحان را به جا نیاورده  ، شکر یکصدم نعمتآن و حتی یک کلمه نیز خدا را نافرمانی نکند

شمار دیگری را در راه عبادت خدا صرف نماید  عمرهای بی ی اگر همه عمرش را به اضافهکه است، بل

حالی تواند شکر یک نعمت را به جای آورد در  میآورد، چگونه  مینشکر یک نعمت خدای را به جای 

های  توان شکر یکصدم از نعمت مین .مند شکر دیگری استنیازکه هر شکری خود نعمتی است که 

خدا را به جا آورد جز با اعتراف به عجز و ناتوانی در انجام این کار. به همین خاطر در سید االستغفار 

 «آمده است: 
َ
بُوُء ل

َ
، َك بِنِْعَمتِ  َك أ َّ إِنَُّه ال َ�ْغِفُر اذُلنُوَب وَ  ىلَعَ

َ
ِفرِ�، ف

ْ
اغ

َ
بُوُء بَِذنىِْب، ف

َ
نَْت  أ

َ
 أ

ّ
 ی به همه( »إِال

 ).۱۵۷الشکر اثر ابن ابی دنیا (شماره:  -١

 ).۳۱۱و  ۳۱۲بنگر به: نتائج األفکار فی شرح حدیث سید االستغفار اثر سفارینی (ص:  -٢
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که نمایم، پس مرا بیامرز  میم، و به گناهم اعتراف کن میبر من ارزانی داشتی، اقرار که رحمت و نعمتت 

نعمت در این دعا به صورت مفرد آمده  ی هر چند واژه ).گناهان را بیامرزدکه همانا جز تو کسی نیست 

های آشکار و پنهان همچون نعمت  از جمله نعمت .گیرد میرا در بر ها نعمت ی اما مضاف است و همه

که هایی  ایمان، و به وجود آمدن از نیستی، و گوش، و چشم، و عقل، و علم، و تندرستی، و دیگر نعمت

 .١خداوند بر بندگانش ارزانی داشته است

 ، و نعمتی محدود و محصور.عامنعمت دو گونه است: نعمتی نامحدود و 

ت نبوی همان نعمت اسالم و سنّ که در پیوند با خوشبختی ابدی است که نعمت مطلق و نامحدود 

ما که خداوند به ما دستور داده تا در نمازهایمان از او درخواست کنیم که این همان نعمتی است  .است

هل رفیق اعلی قرار ا ی آن نعمت را بدیشان بخشیده و آنان را از زمرهکه را به راه اهل این نعمت و کسانی 

 داده رهنمون گرداند، 

 اید: فرم میخداوند متعال 

َ يُِطِع  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ
ُ
ِينَ فَأ ۡ�َعَم  ٱ�َّ

َ
� ُ يقِ�َ وَ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ َعلَۡيِهم ّمَِن  ٱ�َّ ّدِ  ٱلّصِ

َهَدآءِ وَ  ٰلِِحَ�ۚ وَ  ٱلشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا  ٱل�َّ
ُ
 .]۶۹النساء: [  ﴾٦٩وََحُسَن أ

خداوند که کسانی خواهند بود  ی فرمان برد، آنان در زمره] از خدا و رسوِل [اوکه و هر کس «
بر آنان انعام نموده است؛ از پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان. و اینان نیک رفیقانی 

 .»هستند
اما نعمت محدود مانند نعمت نیرومندی و تندرستی جسمی و دارا بودن منصب عالی و فراوانی 

باید در حقیقت از آن شاد و خشنود شد و که فرزندان و امثال اینها. این نعمت مطلق و نامحدود است 

ا دوست او سرمستان رکه در حالی  ؛پسندد میو  داردخداوند آن را دوست که این نوع از خشنودی است 

 اید: فرم میخداوند  .ندارد

ِ بَِفۡضِل  قُۡل ﴿ ا َ�َۡمُعوَن  ۦَو�ِرَۡ�َتِهِ  ٱ�َّ  .]۵۸یونس: [  ﴾٥٨فَبَِ�ٰلَِك فَۡلَيۡفرَُحواْ ُهَو َخۡ�ٞ ّمِمَّ
 .»آورند بهتر است میبگو: به فضل خدا و رحمتش، باید شادمان گردند، آن از آنچه فراهم «

های محدود و نامحدود خداوند به صورت عمومی بر هر  برابر نعمتتردید شکرگزاری در  بی

شکرگزاری راه بقا و دوام و رشد نعمت است، همچنان  .مسلمانی واجب بوده، و وظیفه هر مؤمنی است

کم که د، و گفته شده: هر شکری هر چند شو میدر برابر نعمت سبب زوال و نابودی آن  ناشکریکه 

 ).۲-۴بنگر به: اجتماع الجیوش اإلسالمیه اثر ابن قیم (ص:  -١
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شخص سپاسگزاری نکند نعمت را در که  هنگامی بنابراینواالست.  باشد بهای نعمتی ارجمند و

های  معرض زوال قرار داده است، همچنین گفته شده: شکرگزاری عنان و مهاری است برای نعمت

ها سبب رکود و  های ناموجود، و همچنین گفته شده: کفران نعمت موجود، و صیادی است برای نعمت

های  نامیدند زیرا شکر نعمت میهاست، شکر را حافظ و نگهبان  برای گریز آن نعمت ی نابودی و وسیله

های ناموجود و  نامیدند زیرا نعمت می) هکنند کننده و جذب د و آن را جالب (جلبکن میموجود را حفظ 

نعمت مورد شکرگزاری قرار گیرد ماندگار که و همچنین گفته شده: وقتی  .١دکن میمفقود را جذب 

 گریزد. میمورد ناسپاسی قرار گیرد که د وقتی شو می

مان گرداند و ما را از کفران آنها  هایش را قسمت شکرگزاری در برابر نعمتکه طلبیم  میاز خداوند 

 کننده است. شک او شنوا و اجابت مصون دارد. بی

 ).۳۲۵) و نتایج األفکار اثر سفارینی (ص: ۱۵۵بنگر به: عدة الصابرین اثر ابن قیم (ص:  -١

 

                                                       





 
 
 

 و جایگاه آن در دین »کبرأ الله«گفتن فضیلت  -۵۱

ترین سخنان نزد خداوند  بهترین و محبوبکه است  ای هم چنان سخن درباره کلمات چهار گانه

پیشتر تا  .»رب�أسبحان اهللا واحلمد هللا وال � إال اهللا واهللا «عبارتند از: این چهار کلمه  ؛هستند

حال سخن  ؛سخن گفتیم سبحان اهللا واحلمدهللا وال � إال اهللاگفتن  ی حدودی به تفصیل درباره

 به آن است. متعلق مسائلالله اکبر گفتن و فضیلت آن و معنای آن در لغت و شرع و برخی   ی درباره

نصوص بسیار  .گیرد میپاداش فراوانی بدان تعلق  وند، و نزد خداداردشک تکبیر جایگاهی واال  بی

 زیادی در خصوص تشویق و ترغیب به انجام آن و بیان پاداش آن، نقل گردیده است.

 اید: فرم میخداوند 

ِ  ٱۡ�َۡمدُ  َوقُلِ ﴿ ِيِ�َّ ُ  ٱ�َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ ُ  ٱلُۡمۡلِك َ�ِ�ٞك ِ�  ۥلَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ ٞ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ َوِ�ّ
ۖ ّمَِن  ّلِ ُۡه تَۡ�بَِ�ۢ�  ٱ�ُّ  .]۱۱۱اإلسراء: [  ﴾١١١َوَ�ّ�ِ

فرزندی برنگرفته و در فرمانروایی او را هیچ شریکی که و بگو: ستایش خداوندی راست «
 .»نیست. و از ناتوانی کارسازی ندارد، و او را به شایستگی تکبیر گوی

 اید: فرم میاهمیت و منزلت روزه  ی و یا درباره

ةَ ٱلۡعِ َوِ�ُۡكِملُواْ ﴿ واْ  دَّ ُ َ َوِ�َُكّ�ِ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن  ٱ�َّ  .]۱۸۵البقرة: [  ﴾١٨٥َ�َ
، بزرگ بدارید و باشد تان کرد هدایتکه را کامل کنید و خداوند را به پاس آن ] و تا شماِر [روزه«

  .»اریدسپاس بگز که 
آنها آدمی به خدا نزدیک  مآن است و با انجادر که همچنین خداوند درباره منزلت حج و اعمالی 

 اید: فرم می ،گردد می

َ َ�َناَل  لَن﴿ رََها لَُ�ۡم  ٱ�َّۡقَوىٰ ُ�ُوُمَها َوَ� دَِمآؤَُها َوَ�ِٰ�ن َ�َناُ�ُ  ٱ�َّ ِمنُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك َسخَّ
واْ  ُ َ ِ�َُكّ�ِ ِ  ٱ�َّ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡمۗ َو�َّ�ِ  .]۳۷الحج: [  ﴾٣٧ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ َ�َ

پرهیزگاریتان که رسد بل میهایش به خداوند ن و نیز خون] ها های آن [قربانی گوشت] هرگز«[
که را برایتان تسخیر کرد تا خداوند را به شکرانه آن ] ها رسد. بدین سان آن [قربانی میبه او 

  .»شما را هدایت کرده است به بزرگی یاد کنید و به نیکوکاران نوید ده
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 اید:فرم میو یا 

َها﴿ ُّ�
َ
� ثِّرُ  َ�ٰٓ نِذۡر  ١ ٱلُۡمدَّ

َ
ۡ  ٢ُ�ۡم فَأ   .]۳-۱المدثر: [  ﴾٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ

 .»ای جامه به خود پیچیده برخیز و هشدار ده. و پروردگارت را به بزرگی یاد کن«
اکبر و جایگاه واالی آن سخن  اللهدر خصوص بیاِن برتری که در حالی  /ابن تیمیه شیخ االسالم

، تکبیر و گفتن الله ها بلندیشعار اعمال نماز و اذان و عیدها و به همین خاطر «اید: فرم می د،گوی می

که گردد  میاز قرآن محسوب  پسجزو برترین سخنان که تکبیر یکی از کلماتی است  .اکبر است

از  حدیث صحیح. این مطلب در »رب�أسبحان اهللا، واحلمدهللا، وال � إال اهللا، واهللا «عبارتند از: 

اعظم نیامده است. به  اللهاکبر،  اللهت رسیده است. به هیچ وجه در هیچ اثری به جای وبه ثب پیامبر 

اگر شخص  .گردد میاکبر بر پا  اللهنماز فقط با گفتن لفظ که همین خاطر جمهور فقها بر این نظرند 

نماز، طهارت ] شروع[کلید «فرموده است:  گردد زیرا پیامبر  میناعظم، نماز با آن بر پا  اللهبگوید: 

و خروج از ] [احرامبا تکبیر ] و حرام نمودن همه چیز غیر از نماز[(وضو داشتن) است و ورود به نماز 

 .١»آن با سالم دادن صورت خواهد پذیرفت

مالک و شافعی و احمد و ابو یوسف و داود و دیگران است، و حتی اگر دیگر  ی این نظر و عقیده

گردد. چون تکبیر به عنوان ذکر  مینو الحمد لله را بیان کند نماز با آن بر پا  اللهاذکار مانند سبحان 

تسبیح مختص حالت پایین آمدن است، که مختص مناطق مرتفع و حالت صعود کردن است هم چنان 

گاه بر بودیم هر  اللهما (در سفر) به همراه رسول «گفت: که نقل شده  اللهجابر بن عبددر سنن از 

گفتیم نماز  میآمدیم سبحان الله  میها فرود  گفتیم و هر گاه از بلندی میرفتیم الله اکبر  میها باال  بلندی

 .٢»ن پایه برپا گشتهم بر ای

 .های گوناگونی همراه شخص مسلمان است طاعتهای بسیاری و در  تردید تکبیر در عبادت بی

اکبر گفته و خدا را به بزرگی یاد  الله ،دکن میرا کامل  روزهشمار روزهای که فرد مسلمان هنگامی 

اما تکبیر در  .پیشتر به دلیل آن از قرآن کریم اشاره شدکه د هم چنان گوی مید، و در حج تکبیر کن می

در فراخواندن به سوی نماز (اذان) تکبیر مقرر  .یی برخوردار استنماز از جایگاه واال و منزلت باال

به هنگام گفتن اقامه برای برپایی نماز، و به هنگام ورود به نماز (با گفتن تکبیر تحرم) تکبیر  ..شده

سپس همین تکبیر در هر فرود  .حتی تکبیرة اإلحرام رکنی از ارکان نماز استکه تشریع شده است، بل

 ) آن را صحیح دانسته است.۲/۸) روایت کرده، و عالمه آلبانی در اإلرواء (۶۱ابو داود آن را در سننش (با شماره:  -١

 ).۱۱۲و  ۱۶/۱۱۳). ... الفتاوی (۲۷۳۴مسلم در صحیحش این حدیث را روایت کرده است (شماره:  -٢
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امام بخاری و امام  .] دارد میو آن را بیان [ستنی در نماز به همراه فرد مسلمان است آمدن و برخا

خواست نماز  می پیامبر که هر گاه «گفت: که اند  نقل کرده مسلم در صحیح خود از ابو هریره 

گفت،  میرفت، باز تکبیر  میگفت و وقتی به رکوع  میتکبیر  ،]آورد میو نّیت [ستاد ای میبخواند وقتی 

پشتش را از رکوع که ، و در حالی »اُهللا لَِمْن مَحَِدهُ  َسِمعَ «گفت:  می، شد میاز رکوع بلند که و هنگامی 

 «گفت:  می ،ی ایستادحکرد و میراست 
َ
َْمدُ  َك َر�ََّنا َول  ،به هنگام فرود آمدن برای سجده ، سپس»احلْ

 ی گفت و باز وقتی به سجده میکرد تکبیر  میاّول سرش را بلند  ی گفت، و وقتی از سجده میتکبیر 

 این تکبیرها را در تمام رکعات نماز  .گفت میکرد تکبیر  میرفت و یا سر را از آن بلند  میدوم 
ً
بعدا

 .١»گفت میبه هنگام بلند شدن از تشّهد اّول باز تکبیر  پیامبر  .شد میکرد تا نمازش تمام  میتکرار 

د، در نماز چهار رکعتی بیست شو میتکبیر به دفعات بسیار در نماز فرد مسلمان تکرار  ،بدین ترتیب

و دو تکبیر، و در نماز دو رکعتی یازده تکبیر، و در هر رکعتی پنج تکبیر وجود دارد، و بر این اساس 

را  و خدا نود و چهار بار الله اکبر گفتهواجب  ی در نمازهای پنجگانه تنهاروز  شخص مسلمان در شبانه

نمازهای سنت مؤکده و غیرمؤکده را نیز به طور مرتب که چه رسد به ایند حال کن میبه بزرگی یاد 

در که د را نیز به طور مرتب بخواند شو میبه دنبال نماز خوانده که ذکرهایی که بخواند، و از این فراتر این 

نمازهای واجب پنجگانه به همراه که نی در نتیجه هر مسلما .همین اذکار سی و سه بار تکبیر وجود دارد

در مجموع پانزده رکعت است و هم چنین سی و سه تکبیر بعد از نمازها را به که ب تنمازهای سنت روا

روز سیصد و چهل و دو تکبیر  های او در طول شبانه اکبر گفتن اللهتعداد  ،طور مرتب به جا آورد

ست چون خداوند سهم زیادی از آن را در نماز قرار شک این خود بیانگر فضیلت تکبیر ا بی .دشو می

د یا بر گوی میاذان که اگر تکبیر موجود در اذان و اقامه بدان افزوده شود آن هم برای کسی  .داده است

د، تعداد شو میروز افزوده  نیز به تعداد تکبیرهایش در شبانه عدداین  ،پاسخ اذان مداومت دارد

این خود بر تعداد کلی که د پنجاه تکبیر است شو میر اذان و پاسخ آن گفته روز د در شبانهکه تکبیرهایی 

 افزاید. میآنها 

مقید به زمانی خاص باشد مداومت که آن  اگر شخص مسلمان بر گفتن تکبیر به صورت مطلق و بی

جز خدا کسی تعداد آنها را که روزهایش به قدری خواهد شد  داشته باشد تعداد تکبیرهایش در شبانه

 تواند محاسبه کند. مین

 .۲۲۰) و همچنین لؤلؤ و المرجان حدیث ۳۹۲)، و صحیح مسلم (شماره: ۷۸۹صحیح بخاری (شماره:  -١
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گفتن جز با ] حرام نمودن همه چیز غیر از نمازو[ورود به نماز که تکبیر رکنی از ارکان نماز است 

، و دهد میشک این خود خبر از جایگاه و منزلت تکبیر در نماز  گردد بی میتکبیرة اإلحرام میسر ن

ابن  کند. می حرامهمه چیز جز نماز را که رای این تکبیر است نماز خود شرح و تفصیلی بکه این 

ورود به نماز و حرام نمودن همه  ی تکبیر نقطهکه چیزی زیباتر از این نیست «...د: گوی می /قیم

کماالت برای او، و  ی این حرام نمودن بیانگر بزرگی پروردگار، و اثبات همه .چیز غیر از آن باشد

که پاک و منزه بودن او از هر عیب و نقصی است و این  ی دهنده  تجلیل و بزرگداشت او، و نشان

تکبیر در بردارنده جزئیات افعال و اقوال و هیئآت نماز است لذا  .مختص به اوست تنهااینها  ی همه

کدام تحریم زیباتر از این  است، و» اکبر الله«نماز از اول تا آخرش شرح و تفصیلی بر مضمون 

با این توضیح جایگاه تکبیر و  ١»اخالص و توحید است! ی در بردارندهکه تحریمی  ؟تحریم است

معنا و مفهوم، یا لفظی  بی ای تکبیر کلمه .گردد میمنزلت واالی آن و ارزش بزرگش در دینی روشن 

که منزلتی واال و جایگاهی باال دارد که است  ای آن کلمهکه مضمونی نداشته باشد، نیست. بلکه 

در  /عمیق و مقاصدی واال و بلند است. ابن جریر ای مفاهیمی گرانقدر و معانی ی دربردارنده

 تفسیر این سخن خداوند:

ۡهُ تَۡ�بَِ�ۢ� ﴿  .]۱۱۱اإلسراء: [  ﴾١١١َوَ�ّ�ِ
 .»سزاوار است او را به بزرگی یاد کنکه و چنان «

خداوند به تو دستور داده تا که ای محمد با سخنان و کارهایی  گوید: می] متعال[خداوند «د: گوی می

با آنها او را به بزرگی یاد کنی، پروردگارت را به بزرگی یاد کن، و بدانچه تو را امر و نهی نموده او را 

 .٢»اطاعت کن

تر یاد  چه تمام یعنی او را به بزرگی هر«د: گوی میدر تفسیر همین آیه  /شیخ محمد امین شنقیطی

، و هکن، و این تعظیم و بزرگی خدا با مداومت دقیق بر اجرای دستورات او و دوری از هر آنچه نهی نمود

  .٣»دشو مید، نشان داده کن میشتاب در انجام هر آنچه او را راضی و خشنود 

محسوب » اکبر الله« ی دین، شرح و تفصیلی برای کلمه ی همهکه ست به این ای این مطلب اشاره

ها اقدام به یاد نمودن خدا به بزرگی، و  ها و عبادت طاعت ی گردد لذا شخص مسلمان با انجام همه می

 ).۱۰۶الصالة اثر ابن قیم (ص:  -١

 ).۹/۱۷۹البیان ( جامع -٢

 ).۳/۶۳۵أضواء البیان ( -٣
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این خود عظمت این کلمه و منزلت بزرگ آن را نشان که نماید  میتکریم جایگاه او، و قیام به حق او 

اکبر،  اللهد: گوی میکه آدمی  این سخن«گفت: که روایت شده  از این رو از عمر بن خطاب .دهد می

 .١»در آن استکه بهتر و ارزشمندتر از دنیا و هر آن چیزی است 

 رَبُ �اُهللا أ«گوییم:  ما نیز می
َ
َْمُدهللاِ ك  بِ�اً، َواحلْ

َ
ِصيالً �ْ ث�اً، َوُسْبحاَن اهللاِ بُ ك

َ
 .»َرةً َوأ

 ) نقل کرده است.۱۰/۲۲۳این سخن را قرطبی در تفسیرش ( -١

 

                                                       





 
 
 

 بیان مفهوم آنمعنی تکبیر و  -۵۲

مفهوم تکبیر و  ی فضیلت تکبیر و بیان جایگاه آن در دین بود و به زودی درباره ی سخن گذشته درباره

 ای شک درک و دریافت اذکار شرعی و فهم مقصود آنها پایه بی زیرا مقصود از آن سخن خواهیم گفت؛ 

 گریزی از آن نیست.که د ای میبا اهمیت به حساب  ای عظیم و مسئله

تر از او  تر و عظیم هیچ چیز بزرگکه تکبیر همان بزرگداشت و تعظیم پروردگار، و اعتقاد به این است 

 نیست.

ها در برابرش کرنش کرده، و  گردنکه هر بزرگی در برابر بزرگی و عظمت او کوچک است، اوست 

او هر چیزی را تحت کنترل  .ندکن میها برایش فروتنی  ستمگران مقابلش شکسته نفسی نموده، و چهره

ها تسلیم اویند، همه چیز در برابر عظمت جالل و کبریائی و بزرگی  نماید، آفریده میدرآورده و مغلوب 

ها مقهور او شده و در برابرش، و در زیر  آفریده ی و همهنمایند،  میو بلندمرتبگی و قدرت او افتادگی 

 ند.یآ میفرمان او خود را حقیر و ناتوان نشان داده و به زانو در

 ی اکبر، درباره اللهند: گوی مینمازگزار و مؤذن که این «د: گوی میامام ازهری در کتابش تهذیب اللغة 

 این کلمه دو نظر وجود دارد:

 اید:فرم میکه خدا بزرگ است مانند این سخن خداوند که ین است یکی این که: معنایش ا

ۡهَوُن َعلَۡيهِ� ﴿
َ
  .]۲۷الروم: [  ﴾وَُهَو أ
یعنی » هین«در اینجا به معنی » اهون«که ، )این کار بر او آسان است(: »هو هّ�ٌ عليه«یعنی: 

 .»تر آسان«آسان است، و نه 

به » أوجل«در اینجا هم  »ما أدری و�� ألوجل كلعمر«گفته: که و مانند این سخن معن بن اوس 

 باشد. می» وجل«معنای 

یعنی خداوند  »ب�ٍ كرُب كاهللا ا«مفهوم آن چنین است: که باشد دوم این که: ضمیری در آن مستتر 

عزیزترین هر عزیزی است،  ، یعنی: اعُز عزیٍز، خداوند»اهللا األعزّ «ترین هر بزرگی است، و نیز  بزرگ

 د:گوی می] بیتیدر [فرزدق 

مَ   السامءَ بنی لنا كَ إنّ الذی سَ
 

زُّ   ه أَعَ  أطولُ و بيتاً دعائمُ
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هایش  ستونکه برای ما درست کرده  ای آسمان را برای ما آفریده است خانهکه همانا کسی 

 ها هستند. ترین ستون ترین و طوالنی محکم

ویٍل استکه 
َ

 ط
ُ

طول
َ
َعزُّ َعزیٍز، و أ

َ
 .»به مفهوم: أ

بیان کرده، همان دومی است، به این  /امام ازهریکه  ای درست در میان این دو نظریه ی نظریه

تر از او  تر و عظیم تر باشد، یعنی موجودی بزرگ خداوند در جان و دل آدمی از هر چیزی بزرگکه معنی 

 .باشد معنای الله اکبر چنین نمینیست اول درست  ی نباشد، اما نظریه

در دل و جان » الله«که منظور از گفتن تکبیر این است «د: گوی می /یهابن تیم شیخ االسالم

ای عدی! چه چیز «به عدی بن حاتم فرمود:  پیامبر که آدمی بزرگتر از هر چیزی است، هم چنان 

، إله دیگری وجود دارد؟ خدا ؟ آیا به جزال إله إال اللهبگویی: که تو را فراری داد؟ آیا از این گریختی 

بگویی: الله اکبر؟ و آیا چیزی یا که گریزی  میای عدی، چه چیز سبب شد تا بگریزی؟ آیا از این 

برد،  میاین مطلب نظر کسی را که، اکبر را به معنای کبیر به کار ». کسی بزرگتر از خدا وجود دارد؟

ا إسناد جید، این حدیث عدی را روایت امام احمد و ترمذی و ابن حبان و دیگران ب ١»دکن میباطل 

 .٢اند کرده

تر از هر چیزی است و هیچ چیزی  الله اکبر یعنی او بزرگکه د شو میبا این توضیحات معلوم 

در میان عرب بر معنی که ترین و رساترین لفظی  : بلیغاند گفتهتر از او نیست از این رو  تر و عظیم بزرگ

الله اکبر است، و الله اکبر یعنی او را آن گونه  ی د همان جملهکن میتعظیم و اکرام الله تعالی داللت 

 د:گوی یمشاعر نیز که تر از هر چیزی باشد. همان گونه  بزرگکه وصف کن 

 لِّ شیءكرب كرايتُ اهللا أ
 

 ثرهم جنوداً كحماولة وأ 
 

تر از هر چیزی است و سپاهیانش  خداوند بزرگکه ام  ام به یقین دریافته کوشیدهکه تا آن جایی 

پیشتر آمد تکبیر به معنای تعظیم است، اما الزم است دانسته که همچنان  .٣بیشترین سپاهیان هستند

تر از عظمت است، زیرا کبریاء هم  تعظیم از لحاظ معنا هم معنی تکبیر نیست، کبریاء کاملکه شود 

ابن تیمیه  شیخ االسالممعنی عظمت و هم بیشتر از آن را در خود جای داده است، و به همین خاطر 

شک کبریاء  إثبات عظمت خدا وجود دارد، بی» الله اکبر«درون سخن «د: گوی میالله ه رحم

و تر است، و به همین خاطر تعابیر شرعی و روا در نماز  عظمت است، اما کبریاء کامل ی دربردارنده

 ).۵/۲۳۹الفتاوی ( -١

 ).۷۲۰۶م)، و صحیح ابن حبان (اإلحسان) (شماره:  ۲۹۳۵، و سنن ترمذی ()۴/۳۷۸المسند ( -٢

 ).۱۰/۲۲۳بنگر به: الجامع األحکام القرآن اثر قرطبی ( -٣
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است، هم چنان » الله اعظم« ی تر از گفته شک این گفته کامل آمده است، بی» الله اکبر« ی اذان با گفته

اید: کبریا، ردای فرم میخداوند متعال «ایشان فرمودند: که آمده است  ر در صحیح به نقل از پیامبکه 

کند او را عذاب خواهم پوش من است، و هر کس در هر یک از آنها با من منازعه  تن  من، و عظمت

مشرف ] پوش بر تن[رداء که پوش، و کبریاء را به رداء تشبیه نموده، و واضح است  عظمت را به تن ١»داد

تکبیر رساتر از تعظیم است به بیان آن تصریح شده است، و این کلمه که و مسلط است، پس وقتی 

 .٢»گیرد میمفهوم تعظیم را نیز در بر

چون که بدان اهمیت داد و از آن غفلت ننمود و آن این است  بایدکه در اینجا موضوعی مطرح است 

هر که تر است، و این  خداوند سبحان از همه چیز بزرگکه شخص مسلمان، مؤمن و معتقد است به این 

لم یقین بزرگ باشد در برابر کبریاء و عظمت خداوند کوچک است، بر این اساس با عکه چیزی هر چند 

که های خداوند موضوعی است  کبریاء و عظمت و جالل و جمال و دیگر اوصاف و ویژگیکه ابد ی میدر

ابد، ی مینکشند، و چشم و تخیل آن را در  مینابند و افهام آن را به تصور ی مینها بدان احاطه  عقل

از درک بسیاری از  ها ناتوان شک عقل و فهم بیکه خداوند بزرگتر و بزرگتر از این چیزهاست، بل

 های پروردگارند، حال چه رسد به خود پروردگار سبحان. آفریده

د پانصد یآ میمیان آسمان دنیا و آنچه به دنبال آن «او گفت: که به اثبات رسیده  از ابن مسعود 

سال فاصله است، و میان هر آسمانی پانصد سال فاصله است، و میان آسمان هفتم و کرسی پانصد سال 

فاصله است، و میان کرسی و آب پانصد سال فاصله است، و عرش باالی آب است، و خداوند بر روی 

 .٣»ستنیعرش است، چیزی از کارهای شما بر او پوشیده 

های هفت گانه در مقایسه با  آسمان«فرمودند:   اللهکه: رسول روایت شده  از زید بن أسلم

د: گوی می ابوذر  ٤»ند، نیستندشو میدرون سپری انداخته که کرسی چیزی جز شبیه هفت درهم 

 ).۲۶۲۰صحیح مسلم (شماره:  -١

 ).۱۰/۲۵۳الفتاوی ( -٢

)، و ۲/۶۸۹)، و ابوشیخ در العظمة (۹/۲۲۸)، و طبرانی در الکبیر (۲۶و  ۲۷دارمی در الرد علی الجهمیة (ص:  -٣

گوید:  ) می۱/۸۶«اند. هیثمی در المجمع  )، و دیگران این مطلب را روایت کرده۲/۲۹۰بیهقی در األسماء و صفات (

، و ذهبی در العلو (ص: »اند ری و امام مسلم آمدهراویان این حدیث همان راویانی هستند که در صحیح امام بخا«

 اند. ) آن را صحیح دانسته۱۰۰مختصر آن)، و ابن قیم در اجتماع الجیوش (ص:  -۱۰۳

) این حدیث را روایت کرده، و در اسناد آن عبدالرحمن بن زید بن أسلم وجود دارد که ۳/۱۰ابن جریر در تفسیرش ( -٤

 است، این حدیث مرسل است.او ضعیف است، و زید جزو تابعین 
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میان که آهن  ای کرسی در مقایسه با عرش چیزی جز شبیه حلقه«فرمودند:   اللهرسول که شنیدم 

 .١»بیابانی از زمین پرت شده نیست

فرد مسلمان باید در بزرگی آسمان در مقایسه با زمین، و بزرگی کرسی نسبت به آسمان، و بزرگی 

نه و  شک عقل عرش در مقایسه با کرسی بیندیشد بی
ُ
ها از درک و دریافت کلیت این اشیاء یا احاطه به ک

اینها آفریده و مخلوقند، لذا موضوع در مورد خالق سبحان که کیفیت آن ناتوانند و این در حالی است 

ها  ها از کنه صفات او مطلع شوند یا فهم عقلکه تر و برتر از آن است  او بزرگکه چگونه است؟ در حالی 

خداوند نهی شده  ی ت از تفکر و اندیشیدن دربارهکبریاء و عظمت او را دریابند، و به همین خاطر در سنّ 

 تر از اینهاست، پیامبر  خداوند بزرگ .ابندی مین ها کنه صفات او را در استی افکار و عقلاست زیرا به ر

در این که تفکری  ٢»خدا نیندیشید] ذات و صفات[های خداوند بیندیشید و در  در نعمت«ایند: فرم می

کردن و  آن را روشن نموده همان مجسم رحمه اللهابن قیم که حدیث بدان دستور داده شده، هم چنان 

گاهی در قلب است تا از این دو شناخت سومی حاصل  ،حاضر کردن دو نوع شناخت و ادراک و آ

ها از جمله  فرد مسلمان، بزرگی این آفریدهکه د، وقتی شو میاین موضوع با یک مثال روشن  .٣گردد

د، سپس کن میها و زمین و کرسی و عرش و دیگر مخلوقات شبیه اینها را در قلبش مجسم  آسمان

از مجموع اینها  ؛کشد میاش از إدراک و فهم این اجزاء، و احاطه بر آنها را در قلبش به تصویر  ناتوانی

ها از درک و فهم  د و آن عظمت و بزرگی خالق این اشیاء، و ناتوانی عقلشو میشناخت سومی حاصل 

 اید:فرم میصفات او یا احاطه یافتن بر وصف اوست، خداوند سبحان 

ِ  ٱۡ�َۡمدُ  َوقُلِ ﴿ ِيِ�َّ ُ  ٱ�َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ ُ  ٱلُۡمۡلِك َ�ِ�ٞك ِ�  ۥلَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ ٞ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ َوِ�ّ
ۖ ّمَِن  ّلِ ُۡه تَۡ�بَِ�ۢ�  ٱ�ُّ  .]۱۱۱اإلسراء: [  ﴾١١١َوَ�ّ�ِ

فرزندی برنگرفته و در فرمانروایی او را هیچ شریکی که و بگو: ستایش خداوندی راست «
 .»سزاوار است او را به بزرگی یاد کنکه نیست. و از ناتوانی کارسازی ندارد. و چنان 

) و ۳۰۰-۲/۳۰۱)، و بیهقی در األسماء و صفات (۶۴۸-۲/۴۹)، و ابوشیخ در العظمة (۱/۱۶۶ابونعیم در الحلیله ( -١

) با مجموع طرقش آن را صحیح ۱۰۹اند، آلبانی در السلسلة الصحیحة (شماره:  دیگران این حدیث را روایت کرده

 دانسته است.

الله عنه این حدیث را  ) از عمر بن خطاب رضی۲/۲۱۰)، و ابوشیخ در العظمة (۳/۵۲۵العتقاد (اللکائی در شرح ا -٢

روایت کرده است. إسناد این حدیث ضعیف است، اما شاهدی از حدیث ابو هریره و عبدالله بن سالم، و ابوذر، و 

 را حسن دانسته است.) با مجموع طرقش آن ۱۷۸۸ابن عباس دارد و آلبانی در السلسلة الصحیحة (شماره: 

 ).۱۸۱مفتاح دارالسعادة (ص:  -٣
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 اَُهللا اَ 
ْ
 رَبُ �

َ
َْمُدهللاِ وَ  بِ�اً ك  احلْ

َ
ِصيالً وَ  َرةٌ �ُسْبحاُن اهللاِ بُ وَ  ثِ�اً ك

َ
 .أ

فراوان سزاوار اوست، و من صبح و شام او را  ها است، و حمد و ستایش خداوند بزرگترین بزرگ

 م.گوی میتسبیح 

 





 
 
 

 همراهی و همبستگی میان این چهار کلمه -۵۳

 »ربكاهللا او ال � إال اهللا،و سبحان اهللا، واحلمدهللا،«کلمه: این چهار  ی در آنچه گذشت درباره
آنچه با  ی چنین دربارههم .و آنچه در فضیلت این کلمات آمده به صورت کلی و مفصل سخن گفتم

در پایان سخن که زیبا باشد  شاید .مفاهیم این کلمات و مدلول آنها در ارتباط است بحث کردم

این کلمات به پیوند و همراهی میان آنها اشاره کنم، بر اساس آنچه پیشتر عنوان شد دریافتیم  ی درباره

از قرآن کریم بوده و خود جزو قرآن کریم هستند،  پسترین کالم  این کلمات برترین و با فضیلتکه 

چهار  بیانگر مقام و منزلت بزرگ ذکر خداوند با اینکه هم چنین پیشتر به بخش بزرگی از نصوص 

در دنیا و آخرت بر که کلمه هستند اشاره کردیم و از پاداش بسیار، و امتیازات فراوان، و خیر مداومی 

ترین اشاره، به ارتباط محکم و پیوند  شک در این مطلب روشن بی .این کار مترتب است نام بردیم

دو «اند  توضیح داده علماءکه تردید این کلمات آن چنان  تنگاتنگ میان این کلمات وجود دارد. بی

دو «ایند: فرم می  الله، و به همین خاطر رسول و مالزم الحمدلله استهمراه  اللهسبحان  ؛اند نیمه

باشند و در پیشگاه  میبر زبان آسان و ساده هستند ولی در ترازوی خیر بسیار سنگین که کلمه هست 

خدا را از هر نقص و ( »اهللاِ َوحِبَْمِدهِ ُسْبحاَن «کلمه: خداوند رحمن محبوب هستند. این است آن دو 

َعِظيِم« )،ایمنم میدانم و او را ستایش  میعیبی مبّرا 
ْ
داوند بزرگ را از هر نقصی خ( »ُسْبحاَن اهللاِ ال

در  همچنین پیامبر  .١این حدیث در صحیحین به نقل از ابو هریره روایت شده است ).دانم میمبّرا 

خداوند آن را که برترین کالمی «ایند: فرم میامام مسلم به نقل از ابوذر روایت کرده است، که حدیثی 

 اید: فرم می، و در قرآن، خداوند ٢»َوحِبَْمِدهِ  هللاِ اُسْبحاَن «این است: برای فرشتگانش برگزیده است؛ 

 .]۳۰البقرة: [  ﴾َوَ�ُۡن �َُسّبُِح ِ�َۡمِدكَ ﴿
  .»یمگوی میما با ستایش تو تسبیح که حال آن «

 اید: فرم میو یا 

 .۱۷۱۷). لؤلؤ و المرجان حدیث ۲۶۹۴)، و صحیح مسلم (شماره: ۶۴۱۶صحیح بخاری (شماره:  -١

 ).۲۷۳۱صحیح مسلم (شماره:  -٢
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ۚ ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  فََسّبِحۡ ﴿ ابَۢ�  ۥإِنَّهُ  ٱۡسَتۡغفِۡرهُ  .]۳النصر: [  ﴾٣َ�َن تَوَّ
پذیر  گمان او توبه به پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه. بی] پس پروردگارت را با ستایِش [او«

  .»است
ُهمَّ َر�َّنا َوحِبَْمدِ  َك ُسْبحانَ «ود: فرم میدر رکوعش  پیامبر 

َّ
ِفرِ� كَ الل

ْ
ُهمَّ اغ

َّ
خداوندا، ( »، اَلل

کرد و  میبا این کار به قرآن عمل  ، پیامبر )م، خداوندا مرا بیامرزکن میرا تنزیه و ستایش و پروردگارا ت

کالمش این  ر پیامب .١است آمده لعائشهنمود، این مطلب در صحاح به نقل از  میاز آن پیروی 

ُهمَّ َوحِبَْمدِ  َك ُسْبحانَ «را: 
َّ
 اید: فرم میکه داد  میپیروی از قرآن انجام  به عنوان عمل و »كَ اَلل

 .]۳النصر: [  ﴾ِ�َۡمِد َرّ�َِك  فََسّبِحۡ ﴿
 اید: فرم میو یا 

ِ إِنَّ وَۡعَد  فَٱۡصِ�ۡ ﴿ ِ  ٱۡسَتۡغفِرۡ َحّقٞ وَ  ٱ�َّ �بَِك وََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك ب بَۡ�ٰرِ وَ  ٱۡلَعِ�ِّ ِ�َ  ﴾٥٥ ٱۡ�ِ
 .]۵۵المؤمن: [  

خداوند حّق است و برای گناهانت آمرزش بخواه و  ی گمان وعده یپس شکیبا باش، ب«
  .»گوی شامگاهان و بامدادان با ستایش پروردگارت تسبیح

 اید:فرم میو یا 

ِ  فَُسۡبَ�ٰنَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�  ٱۡ�َۡمدُ  َوَ�ُ  ١٧ُ�ۡمُسوَن وَِحَ� تُۡصبُِحوَن ِحَ�  ٱ�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
 ﴾ٱۡ�

 .]۱۸-۱۷الروم: [  

باید به پاکی یاد کنید و ستایش در که پس چون در شامگاه و بامداد درآیید خداوند را چنان «
 .»ها و زمین او راست آسمان

 و آثار در خصوص پیوند و ارتباط این دو بسیارند.

کلمات أذان با هم در که اکبر است هم چنان  اللههمراه و مالزم  ال إله إال الله] از سوی دیگر[

 اهللا، أشهد أنَّ �مداً رسول اهللاكهللا اأرب، �أاهللا «هستند: 
َّ
، سپس بعد از »رب، أشهد أن ال � إال

این خود مشتمل که ، »إال اهللارب، ال � �أرب، اهللا �أاهللا «] د:شو میگفته [فراخواندن بندگان به نماز 

همان ذکِر خداوند متعال است، و در وسط آن فراخواندن که در اول و آخر اذان است،  بر تکبیر و تشهد

نماز همان عمل است، و رستگاری همان پاداش عمل، اما تکبیر را  .آدمیان است به نماز و رستگاری

 ).۴۸۴)، و صحیح مسلم (شماره: ۸۱۷صحیح بخاری (شماره:  -١
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هر دو تکبیر یک شهادت آمده، و ابتدایش را جفت و تشهد را به صورت تک آورده است، پس به همراه 

د و به هر دو شو میدو برابر آخرش قرار داده، در ابتدای اذان چهار بار تکبیر، و دو بار شهادتین گفته 

آمده  )ال اهل اال اهللا(د، و در آخر اذان، دو تکبیر به همراه یک تهلیل شو میشهادت با هم شهادت گفته 

 اما لفظ شهادت با آن همراه و قرین نشده است.

به هنگام باال رفتن بر  تکبیر و تهلیل را در اذان با هم گرد آورده است، پیامبر که ... و هم چنان 

در غزوه یا حج یا عمره بر بلندی که بر صفا و مروه بوده، و یا هنگامی که ها مانند زمانی  ها و بلندی تپه

 اُهللا وَْحَدهُ الرَشِ�«ود: فرم می] پس از آن[اکبر گفته و  اللهبار قرار گرفته سه 
َّ
َ إِال

َ
  َك ال إهِل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
 ُك هل

َمُد َوُهَو ىلَع  ُ احلْ
َ

َعزَّ ُجْنَدهُ َوَهَزمَ لُكِّ َوهل
َ
 اُهللا وَْحَدهُ َصَدَق َوْعَدهُ َونرََصَ َ�ْبَدهُ وَأ

َّ
ِديٌر، ال �َ إِال

َ
ٍء ق ْ َ

  ىش
ْحزَ 

َ
یگانه است و هیچ انبازی ندارد، فرمانروایی و که معبود راستینی جز خداوند نیست ( »اَب وَْحَدهُ األ

یگانه که حمد و ستایش تنها از آِن اوست و، او بر هر چیزی تواناست، معبود راستینی جز خداوند نیست 

ت بخشید، و به تنهایی اش (محّمد) را یاری داد، و سپاهیانش را عّز  اش وفا نمود، و بنده است، به وعده

داد، و این  میاین کار را سه بار انجام  پیامبر . )اسالم را شکست داد  لشکریان متّحد برعلیه ی همه

شد سه بار الله اکبر و سه بار ال اله اال  میو همچنین وقتی بر مرکب سوار  .١مطلب در صحاح آمده است

ترمذی آن را که آورد، و همچنین در حدیث عدی بن حاتم  میو تهلیل را با هم گرد  گفت و تکبیر میالله 

ای عدی چه چیز تو را فراری داد؟ آیا از «به عدی فرمودند:  پیامبر که روایت کرده است در آن آمده 

؟ آیا به جز خدا، اله دیگری هست؟ ای عدی چه چیز سبب شد تا ال إله اال اللهبگویی: که این گریختی 

 ٢»تر از خدا وجود دارد؟ چیزی یا کسی بزرگ بگویی: الله اکبر؟ و آیاکه گریزی  میبگریزی؟ آیا از این 

 .٣»تهلیل و تکبیر را به هم ربط داد پیامبر 

است زیرا مشتمل بر توحید است  )ال � إال اهللا(ترین این کلمات همان تهلیل  تردید با فضیلت بی

هل بهشت و اهل آتش جهنم است، و بهای افکن میان ا اصل ایمان است، این کلمه سخنی فاصلهکه 

ال إله إال الله آخرین سخنش که بهشت است، و اسالم کسی کار ساز و راست نیست مگر با آن، و کسی 

با آن جایگاه فرع در برابر اصل  جایگاه الحمدلله، و سبحان الله در مقایسهد، و شو میباشد وارد بهشت 

در که اصل بوده و ماسوای آن، فرع و تابع آن است، به همین خاطر چنان ال إله إال الله لذا  ؛است

 لؤلؤ و المرجان. ۸۵۱). همچنین شبیه حدیث ۱۳۴۴)، و صحیح مسلم (شماره: ۱۷۹۷صحیح بخاری (شماره:  -١

 ).۲۹۳۵سنن ترمذی ( -٢

 ).۲۳۱-۲۴/۲۳۳مجموع الفتاوی ( -٣

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٣١٨

که ایمان، دارای هفتاد و اندی بخش است «فرمودند:  آمده پیامبر  صحیحین به نقل از ابو هریره 

 .١»ترین آنها از میان برداشتن خار و موانع از سر راه مردم است و پایین ال إله إال اللهواالترین آنها 

را به عنوان واالترین و برترین بخش ایمان معرفی کرده است، و در مسند از  ال إله اال الله مبرپیا

جز و حسنات محسوب ال إله إال الله ] گفتن[آیا  اللهگفتم: یا رسول «گفت: که روایت است  ابوذر

احادیث در این معنا و مفهوم  .٢»فرمودند: آن واالترین و برترین حسنات است گردد؟ پیامبر  می

 پیشتر بخش زیادی از آنها را بیان کردیم.که بسیار زیاد است 

خداوند آن که واالترین کالمی «اند:  فرمودهکه نیست  این مطلب در تعارض با این سخن پیامبر 

 شیخ االسالم کهچنان- زیرا ٣»است حِبَْمِدهِ وَ  ُسْبحاَن اهللاِ سخن را برای فرشتگانش برگزیده است؛ این 

که به طور مطلق واالتر و برتر باشد، به این دلیل که د شو مینبر آن الزم و واجب  -گفت /ابن تیمیه

از قرائت قرآن در حالت رکوع و  پیامبر که قرائت قرآن از ذکر واالتر و برتر است و این در حالی است 

ام؛ اما شما  قرآن را در حالت رکوع یا سجده بخوانم منع شدهکه من از این «سجود نهی نمود و فرمود: 

در رکوع پروردگار عزوجل را تعظیم نمایید و در سجده سخت به دعا بکوشید (با دعای حقیقی و یا 

دعای [که است)؛ زیرا شایسته و سزاوار است  سبحان ر� األىلععبارت از گفتن که دعای حکمی 

 .٤»برای شما اجابت شود] سجده

ها را بدان جلب کرده است و آن این  توجه /شیخ االسالمکه ر اینجا اصلی عظیم وجود دارد د

در هر حال و که د شو مینچون چیزی به طور عمومی و کلی واال و برتر باشد الزم و واجب که است 

برتر از فاضل مطلق است،  خودشدر جایگاه  مطلبی مفضولکه برای هر کس واال و برتر باشد بل

تسبیح در رکوع و سجود برتر از قرائت قرآن و تهلیل و تکبیر است، و تشهد در آخر نماز و که ان همچن

د، کن میدعا کردن بعد از آن برتر از قرائت قرآن است، لذا برتری با توجه به تفاوت احوال و موارد، فرق 

: در جواب فرمودندکدام سخن برتر است و ایشان که از او پرسیده شد که هنگامی  پس سخن پیامبر 

حالت به  گردد، پس چه بسا پیامبر  میکننده باز پاسخ به سؤاِل سؤال ، این»سبحان اهللا وحبمده«

 است.] و مطابق آن پاسخ داده[کننده دریافته  خصوصی را در سؤال

 ).۳۵)، و صحیح مسلم (شماره: ۹صحیح بخاری (شماره:  -١

 ).۵/۱۶۹المسند ( -٢

 ).۲۷۳۱صحیح مسلم (شماره:  -٣

 ).۴۷۹ماره: صحیح مسلم (ش -٤

 

                                                       



 ٣١٩  همراهی و همبستگی میان این چهار کلمه -۵۳

 هال إله إال اللد، هر چند کن میدر هر حال، برتری و ترجیح، با توجه به اختالف احوال و موارد فرق 

پوشیده داشتن در که ها سه دسته هستند: موقعیتی  ها و موقعیت گفتن به طور مطلق برتری دارد اما حالت

آن مستحب بوده و آشکاری در آن مکروه است زیرا موقعیت تنزل و پایین رفتن است مانند رکوع و 

ها و  ر میان درهبرتر از تهلیل و تکبیر است و همچنین است د )اهللا(سبحان سجود، در اینجا تسبیح 

های بلند و  آشکاری و اعالن داشتن در آن مستحب است مانند ورود به مکانکه ها، و موقعیتی  سراشیبی

هر دو در آن قابل انجام که به هنگام اذان لذا در اینجا تهلیل و تکبیر برتر از تسبیح است، و موقعیتی 

 .١است

او که مسلمانان را بر انجام هر کار خیر و نیکی  ی ما و همهکه طلبیم  میاز خداوند بخشنده و کریم 

 .گرداند موفق گرداند میپسندد و خشنودش  می

 وسلم علی نبيِّنا حممد وعلی آله وأصحابه أمجعني اهللاوصلی 

 ).۲۳۵-۲۴/۲۳۹بنگر به: مجموع الفتاوی اثر ابن تیمیه ( -١

 

                                                       





 
 
 

 1اللهقوة إالَّ ب حول وال الفضیلت  -۵۴

فضیلت آن، و بیان منزلت و جایگاه واالی آن  ی نصوص دربارهکه شک از جمله کلمات عظیمی  بی

له 
َ
 باهللا الحول وال« گفتنیا همان آمده َحْوق

َّ
این سخن در برخی احادیث به صورت  .است »قوة إال

آنها به صورت تفصیلی بیان شد، آمده  ی پیشتر سخن دربارهکه  ای چسبیده و پیوسته به کلمات چهارگانه

که این کلمه، به صورت پیوسته و همراه با آن کلمات آمده حدیثی است که است. از جمله نصوصی 

فرمودند:   اللهاند که: رسول  روایت کرده ببن عمرو بن عاص اللهترمذی و حاکم به نقل از عبد

 اُهللا َواُهللا زمین: هر کس روی «
َّ
َ إِال

َ
 اَ الَ إهِل

ْ
َْمُدهللاِ َوالَ �  بِاهللا َحْوَل َوالَ  رَبُ َوُسْبحاَن اهللاِ َواحلْ

َّ
َة إِال وَّ

ُ
را  ق

و همچنین  .٢»کف دریا باشند یشتر ازند اگر چه بشو میگناهان او بخشیده  ی به طور قطع همه بگوید

اند که: شخصی به نزد  روایت کرده ابوداود و نسائی و دارقطنی و دیگران از ابن ابی اوفیکه حدیثی 

به [که قرآن را یاد بگیرم چیزی به من بیاموز که توانم  مینمن  آمده و گفت: ای پیامبر   اللهرسول 

 اُهللا َواُهللا اَ بگو: «فرمودند:  مرا کفایت کند. پیامبر ] جای آن
َّ
َ إِال

َ
َْمُدهللاِ َوالَ إهِل  ُسْبحاَن اهللاِ َواحلْ

ْ
رَبُ �

 بِاهللاِ  َل َوالَ َوالََحوْ 
َّ
َة إِال وَّ

ُ
نشین آن جمالت را گفت و دستش را مشت کرد سپس  سپس آن عرب بادیه »ق

ِفْرِ� وَ «بگو: فرمود:   گفت: اینها برای خدا است، پس برای خودم چه؟ پیامبر 
ْ
ُهمَّ اغ

َّ
 رمَْحْ�ِ ٱاَلل

ِ�  َواعفِِ� 
ْ
کن و روزی عطا فرما  افیت عطارحم کن و مرا عخداوند مرا ببخش و به من ( »َواْهِدِ�  َواْرُزق

ما ا«فرمودند:  نشین آن مطلب را برگرفته و دستش را مشت کرد پیامبر  عرب بادیه آن ).و هدایتم نما

فرمودند:  اللهرسول که روایت شده  ری خداز ابوسعید  ٣»این شخص دستانش را از خیر ُپر نمود

گفتن فرمود:  ها هستند؟ پیامبر آنها کدام باقیات صالحات را زیاد کنید. کسی پرسید: ای پیامبر«

این حدیث را احمد  .»ال باهللاإقوة  حول وال رب وال � إال اهللا وسبحان اهللا واحلمد هللا والكاهللا ا

 هیچ حرکت و تحول و قدرتی وجود ندارد مگر به خواست خداوند -١

)، و صحیح الجامع (شماره: ۱/۵۰۳)، و مستدرک حاکم (۳۴۶۰)، و سنن ترمذی (شماره: ۱۵۸، ۲/۲۱۰مسند ( -٢

۵۶۳۶.( 

 ).۳۱۳و  ۱/۳۱۴)، و سنن دار قطنی (۲/۱۴۳)، و سنن نسائی (۸۳۲سنن ابو داود (شماره:  -٣

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٣٢٢

أبوسمح دراج بن سمعان وجود دارد این حدیث  سنددر  .١اند و ابن حبان و حاکم و دیگران روایت کرده

 . و این از آن موارد است.٢صدوق است اما در روایتش از ابوهیثم ضعف وجود داردکه 

 باهللا الحول والتابعین تعدادی از صحابه و 
ّ
به حساب  ٣»باقيات الصاحلات«مجموع  را در قوة إال

باقيات «درباره  عثمان بن عفاناز امیرالمؤمنین که اند، امام احمد در مسندش روایت کرده  آورده
ال � اال اهللا، : (گفتِن) عبارتند از«فرمودند:  ؟ ایشانها هستند آنها کدامکه سؤال شد  »الصاحلات

 باهللاكوسبحان اهللا، واحلمدهللا، واهللا ا
ّ
 بعمر ابن جریر از ابن ٤»رب، وال حول وال قوة إال

ال � إال اهللا، ] گفتِن [سؤال شد و او پاسخ داد:  »باقيات الصاحلات« ی از او دربارهکه روایت کرده 
 باهللا رب، وسبحان اهللا، والكواهللا ا

َّ
که ز سعید بن مسیب روایت کرده . مالک احول وال قوة إال

حول  رب، والكسبحان اهللا، واحلمدهللا، وال � إال اهللا، واهللا اباقیات صالحات عبارتند از: «گفت: 
 باهللا

َّ
 ».وال قوة إال

باقیات « ی سعید ابن مسیب درباره«گفت: که ابن جریر طبری از عمارة بن صیاد روایت کرده 

از من سؤال کرد، در پاسخ گفتم: عبارتند از نماز و روزه، سعید گفت: درست جواب » صالحات

ندادی، گفتم: منظور زکات و حج است، سعید گفت: درست پاسخ ندادی، باقیات صالحات این پنج 

 باهللا حول وال رب، وسبحان اهللا، واحلمدهللا، والكال � إال اهللا، واهللا ا اند: کلمه
ّ
این ». قوة إال

اند اما  محصور در این پنج کلمه» باقیات صالحات«که د کن میسخن ابن مسیب این توهم را ایجاد 

های باقیات صالحات شامل همه کارکه آنچه علمای محقق نسبت به آن اتفاق نظرند دارند این است 

گفته: منظور ذکر » باقیات صالحات«در تفسیر  باز ابن عباسکه خیر و نیک است. همچنان 

حول  اهللا، وال كرب، وسبحان اهللا، واحلمدهللا، وتباركال � إال اهللا، واهللا اخداوند است، کالم 
، و صلوات فرستادن بر رسول الله، و انجام روزه و نماز و حج و ستغفراهللاأقوة إال باهللا، و وال

رحم و همه کارهای نیک  ی پرداخت صدقه و زکات و آزاد کردن بنده، و جهاد، و به جای آوردن صله

ها و  آسمانکه برای اهلش در بهشت تا زمانی که کارهایی  ؛همگی جزو باقیات صالحات هستند

 ند.مان میزمین بر پا باشند باقی 

 ).۱/۵۱۲)، و مستدرک (۸۴۰)، و صحیح ابن حبان (اإلحسان) (شماره: ۳/۷۵المسند ( -١

 ).۲۰۱تقریب التهذیب اثر ابن حجر (ص:  -٢

 ).۷۶)، و (مریم/۴۶(کهف/ -٣

 ).۱/۷۱مسند ( -٤

 

                                                       



 ٣٢٣  وة إال باللهفضیلت ال حول وال ق -۵۴

آن ] گفتن[از که در خصوص فضیلت این کلمه و بیان جایگاه عظیم آن نزد خداوند و اجر و ثوابی 

امام بخاری که نقل شده است، از جمله حدیثی   اللهد نصوص خاصی از سوی رسول یآ میبه دست 

بودیم، هر  در سفری همراه پیامبر خدا  اند که: ما روایت کرده و امام مسلم از ابو موسی اشعری 

رفتیم  مین، و در روایتی دیگر: از هیچ مکان مرتفعی باال گفتیم می »ربكاهللا ا«رفتیم  میباال  ای گاه بر تّپه

فرمودند:  ، پیامبر گفتیم میبلند الله اکبر با صدای که آمدیم مگر این  مینفرود  ای و به درون هیچ دره

ید خوان میخداوند را که ید بلخوان مینیا غائب را ای مردم آرام و خوددار باشید چون شما شخص کر «

  الَ َحْوَل َوالَ «گفتم:  مینزد من آمد و من با خود (آهسته)  ، سپس پیامبر»او شنوا و بیناستکه 
َّ
َة إِال وَّ

ُ
ق

ای «فرمودند:  . پیامبر )خواست خدا هیچ حرکت و قدرت و استطاعتی وجود ندارد مگر به( »بِاهللاِ 

 بِاهللاِ  الَ َحْوَل َوالَ قیس! بگو: بن  اللهعبد
َّ
ةُ إِال وَّ

ُ
، یا »های بهشت است از گنجینه ای ، این گنجینهق

های بهشت است؟ آن کلمه،  از گنجینه ای آن گنجینهکه راهنمایی نکنم  ای آیا تو را به کلمه: «رمودند ف

 بِاهللاِ  َحْوَل َوالَ  الَ 
َّ
َة إِال وَّ

ُ
  .١»است ق

، هر گاه آنان را بر حالتی استمعلم امتش  پیامبر «یکی از علماء در شرحی بر این حدیث گفته: 

صدایشان را به که دوست داشته کسانی  از خیر دیده خواهان خیر بیشتری برای آنان بوده است، پیامبر 

بدین شیوه توحید ند حرکت و قدرت را نیز به خدا نسبت دهند و کن میخاطر گفتن اخالص و تکبیر بلند 

 وَ  الَ َحْوَل بنده بگوید: هر گاه «و ایمان به قدر را گرد هم آورند، و در حدیث آمده است: 
َّ
َة إِال وَّ

ُ
الَق

که  سندی، حاکم این حدیث را روایت کرده، با »ام تسلیم شد و گردن نهاد د: بندهگوی می ، خداوندبِاهللاِ 

 .٢است» قوی«آن گفته:  ی حافظ ابن حجر درباره

از بهشت  ای آن گنجینهکه نکنم در زیر عرش راهنمایی  ای آیا تو را به کلمه«و در روایتی دیگر آمده: 

 بِاهللاِ  الَ َحْوَل َوالَ است؟ بگو 
َّ
َة إِال وَّ

ُ
این حدیث را » د و گردن نهادام تسلیم ش د: بندهگوی می، خداوند ق

به صحت حدیث، ضرر برساند، برای آن که صحیح است و سببی پوشیده «حاکم روایت کرده و گفته: 

 و ذهبی با او موافقت کرده است.» بیان نشده است

که اند که: آن شب  روایت کرده امام احمد و ترمذی و ابن حبان و دیگران از ابو ایوب انصاری 

ای محمد به «فرمود:  مالقات کرد، ابراهیم  را به اسرا و معراج بردند، با ابراهیم  پیامبر 

 ).۲۷۰۴)، و صحیح مسلم (شماره: ۴۲۰۵، ۶۳۸۴: صحیح بخاری (شماره -١

 ).۱۱/۵۰۱فتح الباری ( -٢
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 فرمود: نهال بهشت چیست؟ ابراهیم نهال بسیاری در بهشت بکارند، پیامبر که تت بگو ام

 بِاهللاِ وَ  الَ َحْوَل فرمود: 
َّ
َة إِال وَّ

ُ
 .١»الَق

 وَ  الَ َحْوَل بگویید: فرمودند: زیاد  پیامبر که روایت کرده  امام احمد از ابو هریره 
َّ
َة إِال وَّ

ُ
الَق

 .٢»های بهشت است از گنجینه. چون این عبارت یکی بِاهللاِ 

پدرش او را نزد که اند  احمد و ترمذی و حاکم و دیگران از قیس بن سعد بن عباده روایت کرده

نماز که نزد من آمد در حالی  باشد، قیس گوید: پیامبر  فرستاد تا در خدمت پیامبر  پیامبر

؟ یکی از درهای بهشت راهنمایی نکنمآیا تو را به : «خوانده بودم. با پای خود به من زد و فرمود 

 این کار را بکنید. فرمود: 
ً
 بِاهللاِ وَ  الَ َحْوَل گفتم: حتما

َّ
َة إِال وَّ

ُ
 .٣»الَق

اند همچنین این  بزرگ ی در بردارنده بیان فضیلت این کلمهکه اینها برخی از احادیثی هستند 

در دنیا و که گوناگونی هستند  های بزرگ، و نعمات و برکات ارجمند، و فوائد احادیث حاوی پاداش

 گردد. میآخرت از این کلمه حاصل 

تعدادی از فضائل نقل شده در خصوص این کلمه را در ابیاتی زیبا و شیرین به نظم  /ابن عراقی

 د: گوی میکشیده و 

 ثر قول الحول والكيا صاح أ
 

 قوة إالَّ فهی للداء دواء 
 

 بِاهللاِ  الَ َحْوَل َوالَ ای دوست من ذکر 
َّ
َة إِال وَّ

ُ
را بسیار بگو زیرا این ذکر داروی بیماری (های قلب)  ق

 است.

 نزٌ من اجلنة ياكوإهنا 
 

 فوز امریء جلنة املأوی أوا 
 

به جنت المأوی که های بهشت است و خوشبختی از آن کسی است  از گنجینه ای این ذکر گنجینه

 گردد. میباز

 له يقول ربنا اسلم لی
 

 واستسلم رضياً هویعبدی  
 

ام و گردن بنه و هوی و آرزوهای خودت را  د: تسلیم شو ای بندهگوی میپروردگارمان به او 

  .رضایتمندانه تسلیم کن

 کرد: میهمچنین این شعر را با خود زمزمه 

 ).۸۲۱)، و صحیح ابن حبان (اإلحسان) (شماره: ۵/۴۱۸مسند ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۲۵۲۸)، و شیخ آلبانی در الصحیحة (شماره: ۲/۳۳۳مسند ( -٢

 ).۳۵-۴/۳۷)، و بنگر به: الصحیحة (۴/۲۹۰)، و مستدرک (۳/۴۲۲مسند ( -٣
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أ من احلول  القوةو تربّ
 

 نز من اجلنةكتنل أیَّ  
 

 رسی. میاز بهشت  ای از حرکت و قدرت خودت دوری بگیر به هر گنجینه

 یك اهللا كوسلِّم امور
 

 تبيت وتصبحَ فی جنَّة 
 

 امورت را به خداوند بسپار تا صبح و شام در بهشت به سر بری. ی و کلیه

 ترج إن مسَّ خطب سوی وال
 

 ذی الفضل واملنَّة كإهل 
 

 مّنت است.دارای فضل و که اگر مشکلی برایت پیش آمد جز به خدایت امیدوار مباش، خدایی 

 وواظب علی اخلري واحرص
 

 أداء الفرائض والسنة علی 
 

 ها حریص باش. ها و سنت بر انجام کارهای خیر مداومت داشته باش و بر ادای فریضه

 ن سامل الصدر للمسلمنيكو
 

 ١من غلٍّ وحقدٍ ومن ظنَّةٍ  
 

 ات را از کینه و حقد و سوءظن نسبت به مسلمانان سالم نگهدار. و سینه

پسندد  میاو دوست داشته و که ما را بر انجام هر کار خیری که طلبیم  میاز خداوند کریم و بخشنده 

ما حرکت و تحول و قدرتی نداریم مگر  .موفق گرداند، و ما را از هر لغزشی در سخن و عمل مصون دارد

 به خواست خدا، او ما را کفایت کرده و وکیل خوبی است.

لَ وَ الَ بنگر به: فضل  -١ وْ ةَ إِالَّ بِاهللاِ الَ حَ وَّ  ).۳۹ - ۴۰اثر ابن عبدالهادی (ص:  قُ

 

                                                       





 
 
 

َة ِإالَّ بِ  حقیقت َال َحْوَل َوالَ  -۵۵  اللهِ ُقوَّ

 بِاهللاِ  الَ َحْوَل َوالَ «فضیلت کلمه:  ی پیشتر درباره
َّ
َة إِال وَّ

ُ
که  بزرگ ی شد، این کلمه سخن گفته »ق

های گوناگون، گویای واالیی و عظمت  احادیث به شیوه .دارای مفاهیم واال و معانی عمیق و ژرف است

های  این کلمه از درهای بهشت، و از گنجینهکه بیان کرده  پیامبر که و بزرگی این کلمه هستند، زیرا 

الزم و شایسته است بنده به طور مکرر که های بهشت، و از باقیات صالحات است  زیر عرش، و نهال

 بِاهللاِ وَ  الَ َحْوَل : دستور داده تا کلمه پیامبر که بدان بپردازد، همچنین گفتیم 
َّ
َة إِال وَّ

ُ
گفته  بسیار الَق

اینها به روشنی و صراحت بیانگر عظمت فضیلت این کلمه و جایگاه واالی آن است و  ی شود. و همه

ن بدان توجه کرده و بسیار آن شخص مسلماکه مند و رفیع بوده و الزم است عظیم و ارج ای کلمهکه این 

نزد خدا از فضیلت   را بر زبان آورد، و مسلمانان با تکرار زیاد آن لحظاتشان را آباد نمایند زیرا این کلمه

واالیی برخوردار بوده، و خداوند پاداش زیادی بدان اختصاص داده، و نعمات و برکات متنوع، و 

 د.شو میهای متعدد در دنیا و آخرت از آن حاصل  فلط

کید بر هر مسلمانی در این باره آن است  مفهوم و مدلول و که از جمله مسائل ضروری و مورد تأ

نماید بر اساس علم و درک و فهم  میبا این کلمه خدا را ذکر که معنای این کلمه را دریابد، تا وقتی 

معنایش را که فرد مسلمان سخنی را تکرار کند که د، اما این کن میخدا را با آن یاد که مدلولی باشد 

مدلول و مفهوم آنها را درک نکند، این کار فاقد تأثیر بوده و نفع که درنیابد یا الفاظی را بر زبان آورد 

در دیگر ذکرهایی که در این ذکر، و بلکه اندکی در پی دارد، به همین خاطر هر مسلمانی ناگزیر است 

گاه بوده و از مضمون آن مطلع گوی میکه د، نسبت به معنا و مفهوم آنچه را کن میخدا را با آن یاد که  د آ

اش متحقق گشته، و ذکرکننده از آن سود  ذکر بهره و نتیجه داده، و فایدهکه بدین شیوه است  زیراباشد، 

در زیر  ای آیا تو را به کلمه«فرمود: که را بیان داشتیم  به ابو هریره  برد. پیشتر سخن پیامبر  می

 بِاهللاِ  الَ َحْوَل َوالَ ؟ بگو: از بهشت است ای آن گنجینهکه عرش راهنمایی نکنم 
َّ
َة إِال وَّ

ُ
، خداوند ق

 ».هادام تسلیم شد و گردن ن اید: بندهفرم می

تسلیم شدن و فرمانبرداری کردن، و اختیار دادن و تبری جستن از حرکت و قدرت خود،  ی این کلمه

آدمی چیزی از کارش در دست خودش نیست، او صاحب که و واگذار کردن آن به خداوند است، و این 

را برای خود جلب و جذب کند مگر به  ای تواند خیر و خوبی مینترفندی برای دفع شر از خود نیست، و 
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یت به طاعت، و از بیماری به تندرستی، و از ناتوانی به صده و مشّیت خداوند متعال. آدمی از معارا

اراده و مشیت الهی، آدمی  ی ابد مگر به واسطهی مینقدرت و توانایی، و از نقصان به کمال و فزونی تغییر 

ها و  قشه و غرضی از نقشهتوان اقدام به انجام کاری از کارهایش، یا متحقق کردن هدفی از اهدافش، یا ن

د، و هر آنچه را نخواهد شو میهر آنچه را خدا بخواهد  .خداوند عظیم ی هاضش را ندارد مگر به ارادراغ

ها بسته به قضا و قدر اوست، هر  د، کنترل و اختیار امور در دست اوست، و کارها و امور آفریدهشو مین

، کسی و چیزی دهد میاراده کند بدان خاتمه که گونه  و هر آن دهد میبخواهد آن را تغییر که آن گونه 

تواند حکمش را مورد تعقیب قرار دهد، هر آنچه را بخواهد  مینتواند تقدیرش را پس زند، و کسی  مین

خواهد  میاو که خواهد، بدان صورت  میاو که خواهد و در وقتی  میاو که آن چنان  ،دهد میروی 

خلق و فرمانروایی خاّص  .هیچ به پیش افتادن و یا به تأخیر افتادنی بیهیچ افزایش و یا کاهشی، و  بی

اوست، ملک و حمد از آن او، و دنیا و آخرت متعلق به او، و نعمت و لطف از آن او، و ستایش نیکو فقط 

 مختص به اوست، قدرتش همه چیز را در برگرفته،

﴿ ٓ َما ۡمُرهُ  إِ�َّ
َ
َراَد َشۡ�  ۥٓ أ

َ
ن َ�قُ  ًٔ إَِذآ أ

َ
  .]۸۲یس: [  ﴾٨٢ُ�ن َ�َيُكوُن  ۥوَل َ�ُ ا أ

به او گوید: که ] چیزی را بخواهد [این است] چون [آفریدِن  -فرمانش که جز این نیست «
  .»دشو میدرنگ موجود  موجود شو. پس بی

 اید: فرم میو یا 

ا﴿ ُ َ�ۡفَتِح  مَّ ِ  ۥلِلنَّاِس ِمن رَّۡ�َةٖ فََ� ُمۡمِسَك لََهاۖ َوَما ُ�ۡمِسۡك فََ� ُمۡرِسَل َ�ُ  ٱ�َّ  ﴾ۦۚ ِمۢن َ�ۡعِده
 .]۲فاطر: [  

نیست و  ای هیچ بازدارنده] خداوند برای مردم بازگشاید، برای آن [رحمتکه رحمتی را ] درِ «[
  .»جز او نیست ای آنچه را بازدارد، آن را هیچ گشاینده

به الوهیتش گردن نهاد، و به عظمتش تسلیم که جایگاه و منزلتش این چنین باشد باید که و کسی 

شد، و همه کارها را به او واگذار کرد، و هر حرکت و قدرتی را به او منتسب نمود، و به همین خاطر 

ای آن ه دری از درهای بهشت و گنجی از گنجکه بزرگ  ی با این کلمهکه خداوند به بندگانش یاد داده 

 است به بندگی و عبادتش بپردازند.

به معنی کمک و یاری خواستن صادقانه از خداوند یگانه است که عظیم است  ای این کلمه، کلمه

ال إله إال  .به معنی عبادت راستین انجام دادن برای خداوند استال إله إال الله کلمه توحید که همچنان 

 بِاهللاِ  الَ َحْوَل َوالَ خدا باشد و عبادت صادقانه از آن  ی همهکه ابد ی میفقط زمانی تحقق الله 
َّ
َة إِال وَّ

ُ
 ق
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همه کمک و یاری خواستن راستین از خداوند صورت پذیرد، خداوند این که ابد ی میفقط زمانی تحقق 

 إِيَّاكَ ﴿ اید:فرم میکه قرآن است گرد آورده است آنجا  ی برترین سورهکه فاتحه  ی دو موضوع را در سوره
اول به  ی گفتن جمله» جوییم میپرستیم و فقط از تو یاری  میتنها تو را « ﴾٥َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ� 

دوم به منزله تبری جستن از حرکت و قدرت (خود)، و  ی تبری جستن از شرک و گفتن جمله ی منزله

عانت تسبحان، و اس عبادت مرتبط به الوهیت خداوند .تفویض و واگذار کردن آن به خداوند است

و استعانت، وسیله است. و راهی برای تحقق  ،(طلب یاری) در ارتباط با ربوبیت اوست. عبادت، هدف

هیچ که بخشیدن به این هدف عظیم وجود ندارد مگر با این وسیله یعنی: یاری جستن از خداوند، 

در غیر جای خودش به  به همین خاطر هر کس آن را .حرکت و قدرتی وجود ندارد مگر به خواست او

 /ابن تیمیه شیخ االسالمکار گیرد یا آن را در غیر مراد و هدفش قرار دهد دچار خطا شده است، 
 بِاهللاِ) الَ َحْوَل َوالَ (با این حال این کلمه «د: گوی می

َّ
َة إِال وَّ

ُ
استعانت و یاری جستن است، و  ی ، کلمهق

ِْه راِجُعون)إِنّا هللاِ َو�ِنّا (استرجاع  ی نه کلمه از مردم به هنگام روی دادن مصیبتی و به  بسیاری .إيِلَ

ند، و نه به خاطر صبر و تسلی گوی میند، و آن را از سر بیتابی و ناشکیبایی گوی میاسترجاع آن را  ی منزله

 .١»کردن
ذکر شد که عظیم، برگرد این مفهوم و معنایی  ی درخصوص این کلمه رحمهم اللهگذشتگان فهم 

  الَ َحْوَل َوالَ «در تفسیر که نقل کرده  بابن ابی حاتم در تفسیرش از ابن عباس .چرخد می
َّ
َة إِال وَّ

ُ
ق

یاری و کمک  توانیم حرکتی در جهت عمل به عبادت و طاعت انجام دهیم مگر به مین«گفته:  »بِاهللاِ 

 .»خدا، و قدرتی در جهت ترک گناه و معصیت نداریم مگر به یاری و کمک خدا

 بِاهللاِ  الَ َحْوَل َوالَ «تفسیر  ی از زهیر بن محمد دربارهکه هم چنین ابن ابی حاتم نقل کرده 
َّ
َة إِال وَّ

ُ
 »ق

خداست، و آنچه را  آوری فقط به یاری میهر آنچه را دوست داری و به دست «پرسیده شد و او گفت: 

 .٢»یکن میناز آن بیزار و متنفری جز به یاری خدا رها 

 بِاهللاِ  الَ َحْوَل َوالَ «د: گوی می /ابن تیمیه شیخ االسالم
َّ
َة إِال وَّ

ُ
، یاری رساندن و کمک کردن را ق

: حی علی دگوی میمؤذن که گفتن آن را وقتی  خاطر پیامبر د، و به همین کن میواجب و مقرر 

  الَ َحْوَل َوالَ د: گویبشنونده در پاسخ مؤذن  که سّنت قرار داد ،الصالة
َّ
َة إِال وَّ

ُ
 ، و وقتی مؤذنبِاهللاِ  ق

 ).۲/۸۱االستقامة ( -١

 ) نقل کرده است.۵/۳۹۴این دو مورد را سیوطی در الدار المنثور ( -٢

 

                                                       



 جلد اول –فقه ذکر و دعا     ٣٣٠

 بِاهللاِ  الَ َحْوَل َوالَ د: گوی مید: حی علی الفالح، شنونده در پاسخ گوی می
َّ
َة إِال وَّ

ُ
و در جریان [، ق

 شخص مؤمن به دوستش گفت: ] در سوره کهف آمدهکه ماجرایی 

ُ إِۡذ َدَخۡلَت َجنََّتَك قُۡلَت َما َشآَء  َولَۡوَ�ٓ ﴿ ِ  َ� قُوَّةَ إِ�َّ  ٱ�َّ ِۚ ب  .]۳۹الکهف: [  ﴾ٱ�َّ
شدی (و این همه نعمت و مرحمت، و آثار قدرت و عظمت را  میوارد باغ که کاش! وقتی «

گفتی: ماشاءالله! (این نعمت از فضل و لطف خدا است و آنچه خدا بخواهد  میدیدی)  می
خدا نیست (و اگر مدد و توفیق او نباشد،  ی شدنی است!) هیچ قّوت و قدرتی جز از ناحیه

 .»توانایی عبادت و پرستش را نخواهیم داشت)
َماَشاَءاُهللا : ی د جملهشو میترسد دستور داده  میاز تأثیر بد چشم کسی که به همین خاطر به کسی 

 بِاهللاِ  الَ 
َّ
َة إِال وَّ

ُ
صورت  چه خدا بخواهدهر آنکه د، ماشاءالله به این معناست گوی میکه را بگوید، این  ق

ر خداوند است و که گیرد، و این به معنی امنیت او نیست، بل می
َ

د
َ
قوة  الد: گوی میبه معنی ایمان او به ق

الَ «مودند: فر پیامبر که  است روایت شده علیه متفقکه  ، و در حدیث ابوموسی اشعریاال باهللا
 بِاهللاِ وَ  َحْوَل 

َّ
َة إِال وَّ

ُ
ی نیازکه ، گنج مالی گردآوری شده است »های بهشت است از گنجینه ای گنجینه الَق

م  به جمع
ّ
آوری ندارد، با این همه این کلمه متضمن توکل به خداوند و نیاز به اواست، بدیهی و مسل

جز آنچه خداوند در آنان  ای مگر به یاری خدا، و مردم هیچ توان و اراده دهد مینچیزی روی که است 

، و آن را از خدا هرند. لذا وقتی قلب از یاری گرفتن از مردم گریخته و دست کشیدپدید آورده ندا

تواند یاری و مساعدت نماید ... و به  میکه فقط اوست که کسی  ؛طلبد میطلبد آن را از خالقش  می

که کسی «همین خاطر خداوند در آیات متعدد دستور داده تا فقط بر او توکل نمایند، و در اثر آمده که: 

ثروتمندتر بودنش که گرداند باید بر خدا توکل نماید، و کسی  میتر بودنش در میان مردم او را شاد  قوی

تر باشد از آنچه  د باید بدانچه در دست خداوند است خاطر جمعکن میدر میان مردم او را خوشحال 

 .١»خود دارد

اوند درخواست نماید تا او را از خدکه شک سودمندترین و واالترین دعا برای آدمی این است  بی

 رضایت و خشنودیش را به دست آورده و توفیق انجام طاعتش را دهد.که یاری کند 

ای معاذ، «یاد داده و فرمود:  آن را به محبوبش معاذ بن جبل پیامبر که این همان دعایی است 

هر نمازی بگویی:  بعد از تمام شدنکه من تو را دوست دارم، پس فراموش نکن که به خدا سوگند 

ُهمَّ اَِع�ِّ ىلَع ذِ «
َّ
 اَلل

ْ
 شُ َك وَ رِ ك

ْ
ِ َك وَ رِ ك خداوندا مرا بر یاد و سپاس و حسن عبادتت یاری ( »َك ُحْسِن ُعباَدت

 ).۳۲۱-۱۳/۳۲۲الفتاوی ( -١

 

                                                       



 ٣٣١  حقیقت ال حول وال قوة إال بالله -۵۵

 الَ َحْوَل ماهیت و ویژگی سخن که این دعا، عبارِت استعانت و یاری خواستن است؛ هم چنان  .»)کن
 بِاهللاِ وَ 

َّ
َة إِال وَّ

ُ
ها، و  یاری جستن از خدا برای محقق ساختن برترین هدف .این چنین است الَق

که همان عبادت خداوند سبحان است، عبادتی که ها و تقاضاها، به طور مطلق،  ارزشمندترین خواست

اند، به  ها برای قیام بدان آفریده شده ها را برای تحقق بخشیدن بدان خلق کرده، و آفریده خداوند آفریده

در سودمندترین دعا اندیشیدم آن را در طلب یاری «د: گوی می /ابن تیمیه سالمشیخ االاطر همین خ

 ﴾٥َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ�  إِيَّاكَ ﴿ برای خشنود نمودن خدا یافتم، سپس همان را در سوره فاتحه در
  .١»دیدم

شتابیم، به  میبریم، و به سوی تو  میارده و سجده زپرستیم، و برای تو نماز گ میپروردگارا تنها تو را 

هیچ حرکت و قدرتی نیست مگر به یاری تو، ما را چشم بر  .ترسیم میرحمتت امیدوار بوده و از عذابت 

 .رها مکنهم زدنی، و حتی کمتر از آن، به حال خود 

 كونتوب إلي كأنت ربُّ العاملني وإله األولني واآلخرين، ال إله إالَّ أَنت نستغفر
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