َر ِّ
ب ِِّ ا ْش َر ْح ِِّل
ِّ
احلُ ْل عُ ْق َد ًة
َويَس ْر ِِّل أ َْم ِّري َ و ْ
ِّ ِّ ِّ
س ِّاِن  يَ ْف َق ُهوا قَ ْوِِّل 
ِمن ِّلِ َ
ص ْد ِّري
َ

(قرآن کريم)
” اى زما پروردگاره! زما سينه راپراخه کړه !
او زما امر (درسالت) راته آسان کړه ! او زما

من يرد اهلل به خري ا يفقهه

فقه

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې (خلک) زما په

يف الدين.

(حديث شريف)
" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد
او را در امور دين دانشمند مى سازد"

اسالمى

خبرو (ښه) وپوهيږي“.

شيخ
شمارۀ دوصدشصت و نهم

فبرورى 1111

جمادى االول

سیرت نبوی صلی الله علیه و سلم

سیرت در اصطالح  :سيرت در اصطالح يعنى قصۀ زندگى
و تاريخ آن ،مثالًاگر بگويم ،سيرت فالن شخص را

سيرت نبوى شريف در پهلوى سنت وحديث بزرگترين ميراث

خواندم ؛ يعنى قصۀ زندگى وتاريخ حيات او را مطالعه

نبوى براى مسلمانان است  .مسلمانان از اول قرن هجرى

کردم .و اما سيرت نبوى شريف در اصطالح عبارت از علم

قمرى اهتمام زياد به ثبت زندگى پيغمبر صلى اهلل عليه و سلم

است که حيات رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم را از

داشتند و سيرت نبوى را مصدر اخالق و اداب مى دانستند.

والدت تا وفات بحث و مطالعه مى کند.به عبارت

تا امروز ميراث نبوى شريف در جملۀ مصادر شريعت در تمام

ديگرسيرت نبوى شريف عبارت از مجموعه است که

مذاهب اسالمى مقام ارجمندرا دارد .تا يک زمان سيرت

حيات رسول اکرم  ،صفات خلقى و خلقى  ،جنگها  ،صلح

داخل سنت و حديث مطالعه مى شد اما بعداً بحيث علم

و روش زندگى با أهل و خانواده و با مسلمانان و غير

مستقل بنام علم سيرت نبوى از سائر علوم اسالمى جدا و

مسلمانان و واقعات که در زندگى آنحضرت ثابت و

مستقل بحث و تحقيق شد  .تقسيم ميراث نبوى به علوم

صحيح پيش شده چه قبل از والدت و بعد از والدت و قبل

مختلف م عنى قطع رابطه رابا يکديگر ندارد و با استقالليت

از بعثت و بعد از بعثت را شامل ميشود.

ارتباط محکم بين سنت وحديث و سيرت موجود است و هر

يکى از مهمترين صفات سيرت نبوى شريف در آن است

سه علم « سيرت  ،سنت و حديث » در مجموع مصدر قانون و

که علماء هيچ جزء از اجزاء زندگى رسول اهلل صلى اهلل

روش زندگى براى مسلمانان ميباشد.

عليه وسلم را ترک و فراموش نکردند و تمام جزئيات
زندگى او را بدقت ثبت نمودند و خوشبختانه سيرت

مفهوم سیرت نبوی :

نبوى به اکثر زبانهاى ترجمه وطبع شده است و تنها در

سيرت در ادبيات زبان  :سيرت در ادبيات زبان به معنى

زبانهاى اروپائى تا حال  2011کتب در مورد سيرت نبوى

طريقت و حالت و روش است .درقرآن کريم ميخوانيم :

به طبع رسيده.

«سنعيد ها سيرتها األولى * طه  . » 12:سيره در اصل به

علماء سيرت  ،زندگى رسول اکرم صلى اهلل عليه و سلم را

معناى حالت و هئيت سير است ،ولى به صورت مجاز ،بر هر

در بعد زمانى و مکانى مطالعه و ثبت کرده اند به اين

صفت و حالتى اطالق ميشود.

معنى :
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فقه اسالمى

سیرت نبوی /

 )1سيرت جزء از مطالعات تاريخ اسالم است .

بعد زمانی  :از والدت در عام فيل تا وفات در  21ربيع االول
سال  22هجرى قمرى در مدينه منوره به عمر 301-172( 30
ميالدى).
بعد مکانی  :والدت در مکه و نزول وحى در مکه در سن 01
سالگى  ،هجرت به مدينه منوره در عمر  10سالگى و زندگى

اهداف ازمطالعۀ سیرت نبوی :
 .2معرفت به رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم از
جهات مختلف.
 .1معرفت از بشريت رسول اکرم و به آنچه بشر به آن
مواجه ميشود.

در مدينه مدت  21سال .
أهمیت مطالعۀ سیرت نبوی شریف  :مطالعه و فهم و ادراک
سيرت نبوى براى هر مسلمان اهميت خاص دارد و ممکن
نيست مسلمان بدون فهم و مطالعه و تطبيق سيرت نبوى در
زندگى خود بتواند بصفت يک مسلمان کامل زندگى داشته
باشد .ميتوان اهميت مطالعه سيرت به نقاط ذيل اينطور
خالصه کرد:
 )2سيرت تفسير از قرآن کريم است  ،سيرت تفسير تطبيقى و
عملى قرآن کريم ميباشد به دليل اينکه رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم قرآن زنده بود که در جامعه حرکت داشت و زندگى
آنحضرت تفسير عملى و نمونۀ از اسالم و قرآن بود  .أم
المؤمنين بى بى عائشه از سيرت نبوى و ارتباط آن به قرآن
کريم بهترين قول را گفت  « :کان خلقه القرآن» اخالق او قرآن
بود.
 )1ارتباط قلوب به صاحب سيرت  .از مطالعۀ سيرت نبوى و

 .0معرف به صفات نبى اهلل و امتياز او از ناحيه
بشربودن نسبت به انسانهاى ديگر.
 .0معرفت به رسول اکرم بصفت قائد عظيم که
تاريخ مانند و مثال آنرا ندارد.
 .1معرفت به رسول اکرم بصفت شوهر و پدر و روش
او در منزل با همسران و أهل بيت .
 .3معرفت به روش آنحضرت با بزرگساالن و اطفال
و جوانان و همسايه ها و اقارب و با دشمنان و
حيوانات.
 .7معرفت به حالت و ارتباط او با انبياء و رسل و
درجات بلند او در بين انبياء صلوات اهلل عليهم
اجمعين.
مصادر که از طريق آن سيرت نبوى شريف را مى دانيم :
قرآن کريم  ،سنت نبوى و اقوال صحابه رضى اهلل عنهم .

فهم صحيح از زندگى صاحب رسالت قلوب مؤمنين به

جمع و تدوین سیرت نبوی شریف :

 )0قدوه حسنه  ،رسول اکرم صلى اهلل عليه و سلم نمونه خوب

مسلمانان از اولين روزها اهتمام به جمع سيرت نبوى

آنحضرت ارتباط محکم و مستقيم پيدا مى کند.

داشتند و اما ثبت سيرت از نصف اول قران اول هجرى
براى همه انسانها است و زمانى انسان ميتواند از قدوه
شروع ميشود .از آن زمان ميتوان از سهل بن خيثمة
حسنه پيروى کند که سيرت آنرا بداند.
 )0سيرت نبوى جمع احاديث نبوى مصدر دوم بعد از قرآن در

انصارى (  31هـ ) و ابن عباس ( 77هـ) و سعيد بن سعد
بن عباده ( قرن اول ) و سعيد بن المسيب (  40هـ ) و ابان

مصادر شريعت حساب مى شود به دليل اينکه سنت نبوى

بن عثمان بن عفان ( 211هـ ) و عروه بن الزبير بن العوام (

شامل اقوال و افعال و تقرير است .علم حديث در مقام اول به

 40هـ ) و غيره ياد کرد  .اين گروه دانشمندان در نصف

اقوال استوار است و افعال و تقرير شامل سيرت نبوى مى
قرن اول هجرى قمرى بعض از جوانب زندگى رسول اهلل
باشد ( .تقرير يعنى يک واقعه و يا قول در حضور رسول اکرم
صلى اهلل عليه وسلم را ثبت کردند و بعد از اين گروه دائره
صلى اهلل عليه و سلم واقع و يا گفته شده و آنحضرت در مورد
نوشتن وثبت سيرت نبوى وسعت بيشتر يافت .
آن سکوت کرده و منع نفرموده اند) .
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سیرت نبوی /

وجدى مى گويد :روش قديم که به روش قصه ها و

روش ثبت سيرت نبوى شريف در ابتداء شفوى بود و منهج و

روايات و اشعار بود براى ضرورت عصر حاضر کافى

روش ثبت سيرت در آن وقت سه مرحله را پيمود:

نيست .

شفوى در اين مرحله معلومات از مصادر اولى جمع مى شد و

محمد الغزالى روش جديد و معاصر را در تدوين سيرت

عموما مصادر شفوى بود  ،مرحله دوم تدوين و حفظ بود و

نبوى ايجادکرد  .الغزالى کوشش کرد تا موضوعات

مرحله سوم نوشتن .

خيالى و غير حقيقى که داخل کتب سيرت شده آن را از

سيرت استقالليت خود را بصفت علم مستقل با مشهور ترين

کتب سيرت بيرون کند به عبارت ديگر پاکسازى را در

شاگردان الزهرى محمد بن شهاب (  ، ) 210محمد بن اسحاق

کتب سيرت بوجود آورد  .الغزالى از روش علمى که

المدنى المطلبى (  ) 211بدست آورد و بعداً الواقدى محمد

علماء سنت پيروى مى کردند در تدوين سيرت نبوى کار

بن عمر ( )117و ابن سعد ( محمد بن سعد ) البصرى ( ) 101

گرفت و جرأت کرد تا آنچه از سيرت نيست و داخل سيرت

روش مستقالنه را در ثبت و تدوين سيرت نبوى اختيار

شده از کتب سيرت بيرون کند  .و از جانب ديگر الغزالى

کردند که تا امروز ادامه دارد .

با استفاده از علم تحقيقات معاصر در نوشتن سيرت

از نصف اول قرن هجرى تا امروز مسلمانان توجه و عنايت

نبوى استفاده کرد.

خاص به سيرت نبوى که شامل تدوين و شرح و اختصار و
موضوعات عام و خاص مربوط به سيرت و همچنان تقسيم

در افغانستان در ساحۀ سيرت نبوى زياد کار نشد و

سيرت به ابواب مختلف است داشتند.

سيرت نبوى داخل برنامه هاى تعليمى مدارس نگرديد و

در عصر حاضر بحث و تحقيق سيرت نبوى اتجاه علمى را

بحيث مضمون مستقل قبول نشد و حتى اخالق که اولين

بخود گرفت و به روش جديد بحث و تدوين شد .دکتور

درس سيرت است ،ارتباط به سيرت نبوى داده نشد و

محمد حسين هيکل يکى از شخصيت هاى معروف اين

همچنان سيرت نبوى بحيث علم مستقل نه در مکاتب

اتجاه علمى معاصر به حساب مى آيد  .کتاب ( حيات محمد)

عالى و حتى پوهنتون تدريس نمى شد .استاد دکتور

به روش علمى معاصر تدوين يافت و بعد از هيکل نويسنده

عبدالستار سيرت در تدوين سيرت نبوى با تجربه هاى

معروف مصرى فريد وجدى ( السيرة المحمدية) و محقق و

که از تدريس سيرت نبوى شريف داشت کوشش کرد تا

مؤرخ عراقى دکتور جواد على ( تاريخ العرب فى االسالم )

سيرت نبوى شريف را به صورت برنامه هاى تدريسى

را نوشتند .

بيآورد .استاد پروفيسور سيرت صاحب  ،سيرت نبوى را

هيکل در مقدمه خود دليل تدوين علمى سيرت را به روش

به سه مرحله تقسيم کرد  :قبل از والدت  ،از والدت تا

جديد و معاصر اينطور توضيح ميدهد :مدت زياد در اين

نبوت  ،از نبوت و رسالت تا وفات  .در اين اواخر

مورد تفکرنمودم و تفکرم مرا به مطالعه حيات محمد صلى

مطالعات داکتر صاحب سيرت بصورت دى فى دى و

اهلل عليه وسلم صاحب رسالت اسالمى که از يکطرف هدف

کسيت و سدى به نشر رسيد و مطالعه آن براى جوانان

طعن عيسويت و از طرف ديگر جمود مسلمانان بود ،

عزيز بسيار مفيد است و اميد است بزودى بحيث کتاب

خواستم تا با روش معاصر غربى حيات رسول اهلل را بحث

مستقل طبع شود .حضرت محمد هاشم المجددى ،

کنم.

تحقيق در موضوع سيرت داشت که بنام « سيرت نبوى

السيرة المحمدية تأليف وجدى محمد فريد وجدى يکى

صلى اهلل عليه وسلم» در اسالم آباد به طبع رسيده بود و

ديگر از نمونه هاى بحث علمى معاصر در سيرت است.
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فقه اسالمى آنرا در سال  1114در امريکا مجدداً طبع کرد.

معروفترین کتب سیرت :

علماء و دانشمندان درمورد تاريخ ثبت سيرت نبوى اقوال



سيرت ابن هشام

مختلف دارند و اما در يک نقطه اتفاق بين علماء موجود



الشفا بتعريف حقوق المصطفى  ،تأليف قاضى

است که ثبت و کتابت سيرت نبوى شريف از اواسط قرن اول
هجرى شروع ميشود  .اگر تسلسل تاريخى ثبت و نوشتن

عياض.


سيرت نبوى را بررسى و تحقيق نمائيم ميدانيم که اولين

الروض األنف فى شرح سيرة ابن هشام  ،ابى
القاسم السهيلى .

بن خيار القرشى متولد سال  71هجرى اولين عالم بودکه



الفصول فى اختصار سيرة الرسول  ،ابن کثير.



الرحيق المختوم  ،صفى الرحمن المبارکفورى .

کتاب سيرت نبوى را تأليف کرد  .محمد بن اسحاق  ،انس بن



نبى الرحمة  ،محمد مسعد ياقوت .

مالک و سعيد بن المسيب وسالم بن عبداهلل بن عمر بن



زاد المعاد فى هدى خير العباد  ،ابن القيم .

الخطاب رضى اهلل تعالى عنهما را ديد بود و مدتى در مدينه



محمد کأنک تراه  ،عائض القرنى.

منوره اقامت داشت و از مردم راجع به سيرت نبوى شريف



فقه السيرة  ،محمد الغزالى .

شنيده بود .



فقه السيره  ،محمد سعيد رمضان البوطى.

امام شافعى و امام البخارى او را بلقب امير المؤمنين در



السيرة النبوية کيف نبنى دولة قوية  ،محمد

کتاب در سيرت نبوى شريف را  :محمد بن اسحاق بن يسار

حديث يادکردند  .ابن اسحاق تمام روايات را در مورد سيرت
مسعد ياقوت.
نبوى شريف جمع کرد و اکثر روايات او بدون سند بود و اين



المنهج الحرکى للسيرة  ،منير الغضبان.

يگانه عيب در کتاب او بود .



اليسرة النبوية  ،عرض وقائع و تحليل أحداث ،

مؤرخ عبدالملک بن هشام کتاب ابن اسحاق را اصالح کرد و
على محمد الصالبى.
قصه هاى که سند نداشت آنها از کتاب او بيرون ساخت و



نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين  ،محمد

همچنان اکثر اشعار را که شعراء از کسى نشنيده بودند و ابن
اسحاق ذکرکرده بود حذف نمود  .ابن اسحاق در سال 212

الخضرى .


فقه السيرة  ،محمد سعيد البوطى .

هجرى وفات کرد و ابن هشام سيرت ابن اسحاق را از طريق
شاگردش زياد البکانى بدست آورد.
و همچنان مطالعۀ پنج کتاب معاصر در سيرت نبوى
کتابت و ثبت سيرت عمل انسانى است و در عمل انسان
شريف حتمى و ضرورى است :
اشتباه و اخطأ مى باشد لذا در انتخاب کتب سيرت بايد
اول :الرحيق المختوم  ،تأليف شيخ صفى الرحمن
توجه داشت خصوصا براى آنانکه معلومات اسالمى و
المبارکفورى  .اين کتاب در مسابقه جهانى سيرت نبوى
ثقافت و فرهنگ دينى شان ابتدائى است .

در سال  2043هجرى که از طرف رابطه العالم االسالمى

براى فهم بيشتر از کتب سيرت بهتر است ( مصادر تلقى
ترتيب و تنظيم شده بود مقام اول را گرفت .
السيرة النبوية ) تأليف دکتور محمد انور محمد على
دوم  :فقه السيرة  ،تأليف  ،دکتور محمد سعيد رمضان
البکرى را مطالعه کرد  .و همچنان از علماء معاصر کتاب
البوطى .
شيخ االلبانى ( صحيح السيرة النبوية)  ،و کتاب ( خاتم
سوم  :فقه السيرة  ،محمد الغزالى .
النبيين صلى اهلل عليه وسلم ) تأليف محمد ابى زهرة  ،کتاب

چهارم  :السيرة النبوية  ،شيخ ابى الحسن الندوى در 111

دکتور اکرم العمرى را بدقت مطالعه نمود .
صفحه.
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پنجم  :محمد رسول اهلل  ...منهج و رسالة در  0جلد  ،تحقيق
شيخ محمد الصادق عرجون .

نظر جامع االزهر در مورد ترک سنت
سؤال  :آيا کسيکه استقالل سنت را در اثبات واجب و
تحريم انکار کند کافر ميشود يا خير؟

نوت  :ساده و آسانترين کتاب براى آنانکه ابتدائى هستند

بسم اهلل الرحمن الرحيم  ،و الصاله و السالم على

کتاب  :احمد زينى دحالن بنام « اآلثار المحمدية » است .

سيد المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و

مطالعۀ تمهيدى در سنت و حديث نبوى صلى اهلل عليه وسلم

التابعين  ،و بعد:

جلد اول .تأليف  :فضل غنى مجددى  ،سپتمبر 1121

أحکام نزد جمهور به پنج قسم تقسيم مى شود:

کالفورنيا .

واجب  :ثابت مى باشد به نص قطعى الثبوت و قطعى

براى دريافت کتب سيرت براى اطفال مراجعه شود :

داللت ( باين معنى که معنى واحد را دارد و

عنوان  :السيرة النبوية

مجتهدين در معنى آن با اختالف ندارند)  ،از کتاب

alukah.net/sharia/0/79975
لالطفال .

اهلل و سنت متواتر رسول اهلل .

معرفی بعض مراجع برای مطالعات سیرت نبوی شریف :
السيرة

النبوية

/

مکتبة

المنتظر/

almontdr.blogspot.com, 2015/08,blog-post_92
www.sm3ha.com
/
www.civilica.com

/

https://nooralmahdy.yoo7.com

/

محرم  :شارع از متکلف ترک آنرا کرده  ،به دليل
قطعى و ثبوت قطعى داللت  ،از کتاب اهلل و سنت
متواتر رسول اهلل .

/ https://vista.ir / www.noorlib,ir,book,bookview

مندوب :شارع عمل کرد به آن را طلب نکرده  ،در

fawikishia.net / wikifeqh.ir

عمل کردن به آن فاعل آن داخل ثواب و در عدم عمل

library.um.ac.ir / www.ensani.ir

کرد آن معاقبت يا حساب نمى شود.

شکر نعمت سیرت نبوی

مکروه  :شارع امر به ترک آن نکرده ،فاعل آن در ترک
آن داخل ثواب و در عمل کرد آن معاقبت نمى شود.

دکتور يوسف القرضاوى
سيرت نبوى شريف بعد از قرآن کريم نعمت دوم است  .سيرت
نبوى  ،سيرت علمى تدوين شده  ،سيرت تاريخى ثابت ،
سيرت متکامل ادوار  ،از والدت تا وفات  ،سيرت شامل و
جامع که حيات نبى صلى اهلل عليه وسلم را با وقائع و احداث
بصورت مکمل و متوازن به ترتيب که اسالم زنده و قرآن

مباح :متکلف اختيار بين ترک و عمل کرد به آن را
دارد ،و دليل به حرمت آن نيآمده.
سنت تقسیم میشود به :متواتر و آحاد.

تفسير شده و مبادى اسالمى را شامل است ميباشد .

متواتر :روايت شده از يک جمع از يک جمع ديگرکه

زندگى رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم همه اش تطبيق عملى

محال است درکذب با هم اتفاق کنند .الحازمى در

از قرآن کريم است .سيرت متکامل و زنده را در نزد پيروان

شروط أئمه الخمسة در صفحه  07مى نويسد« :

هيچ دين يافته نميتوانيم  .مسلمانان بطور دائم بايد شکر

اثبات متواتر در حديث کار مشکل است».

نعمت سيرت را بجا آورند.

5

شماره دوصد و شصت نهم

فبرورى 1111

فقه اسالمى

نظر جامع االرهردر مورد ترک سنت /

سجده شکر
برادر گرامى القدر جناب نجيب کوچى از جرمنى در مورد

الشاطبى در جزء اول « االعتصام» صفحه  201مى

سجده شکرسؤال کرده مى نويسندکه در وسائل

نويسد :جمهور باين نظر اند کسيکه استقالل سنت

اجتماعى در مورد فضيلت سجده شکر احاديث زياد

متواتر را در اثبات واجب و محرم انکار کند کفر نموده ،

آورده ميشود و عدۀ در صحت آنها شک دارند و سؤاالت
مى گوئيم اغلب سنت هاى عملى متواتر است.
را مطرح ميسازند .آيا سجده شکر سنت است و يا واجب

در مورد استقالل سنت آحاد در اثبات واجب و محرم بين

و يا مستحب و آيا اصل شرعى دارد ؟
علماء اختالف نظر است .امام شافعى و آنانيکه از او
قبل از اينکه به سؤال جواب داده شود بهتر است در

متابعت مى کنند باين نظر اند که کسيکه در احکام

موضوع سجده شکر نظر علماء اسالم را بحث و تحقيق
عملى نماز و روزه و حج و زکات سنت آحاد را انکار
کرد.

بکند کافر است ،و کسيکه آحاد را در احکام عملى و

معنی سجد شکر :

الهيات و رساالت و آخبار آخرت و غيبيات انکارکند

در ادبيات زبان :سجده يعنى خم کردن و گذاشتن جبين

کافر نمى شود  ،زيرا احکام عملى ثبوت نمى شود مگر

باالى زمين .

به دليل قطعى از کتاب و سنت متواتر رسول اهلل.

ابن فارس در ماده ( سجد)  « ،سين و جيم و دال» مى

امام ابوحنيفه و آنانکه از او پيروى دارند باين نظريه

گويد که داللت به ذل  ،تذلل ( مبالغۀ در ذل )  ،تطامن

ميباشند که سنت آحاد در اثبات واجب و محرم استقالل

يعنى آرامش پذيرى  ،سکون  ،تضرع را معنى ميدهد.

ندارد ،چه واجب عملى باشد يا علمى و منکر آن کافر
گفته نمى شود.علماى اصول فقه حنفى باين نظر.

سجده در اصطالح  :گذاشتن اعضاء هفتگانه در زمين

محمدعبده مى گويد :قرآن کريم دليل وحيد است که

است .

اسالم در دعوت خود به آن اعتماد دارد ،اما بغير از

شکر  :ابن فارس مى گويد « :شين و کاف و راء»  ،معنى آن

آنچه در احاديث که سند آن صحيح و يا مشهور به ضعف

ثناء و اما شکر در اصطالح يعنى شکرکردن بنده از تمام

باشد واجب قطعى نيست.

نعمت هاى که خداوند انعام کرده به معنى ديگر شکر

امام شاطبى در کتاب خود « الموافقات» مى گويد که

خداوند متعال را در نعمت هاى او و برداشت مشکالت و

سنت در اثبات واجب و محرم مستقل نيست  ،زيرا

سجده در حصول يا رسيدن خير از طرف اهلل به بنده  ،يک

وظيفه سنت فقط خاص ساختن عام قرآن،مقيد ساختن

سجده مثل سجده نماز است .

مطلق آن و تفسير مجمل آن است و الزم است که به
احاديث متواتر باشد نه به آحاد.
پس سنت مستقل به اثبات واجب و تحريم نيست مگر

نظریات فقهاءدر مورد سجود شکر

اينکه فعل و يا مضاف به قرآن کريم باشد.

فقهاء در حکم سجده شکر با هم اختالف دارند يک گروه

به اين اساس کسيکه استقالل سنت را به اثبات واجب و

آنرا سنت و گروه ديگر غير مشروع مى دانند .

تحريم انکارکند ،او منکر چيزى مى شود که در مورد آن

فقهاء و علما مذهب حنفى مى گويند که سجده شکر سنت

علماء اختالف نموده اند و از جملۀ علم بضرورت دين

است و اين رأى ابو يوسف و محمد شيبانى دو شاگرد و

نيست پس کافر به حساب نمى آيد.

يار امام ابو حنيفه است و به همين نظر فتوا داده اند  .امام
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سجده شکر/

دوم  :سنت نبوى شريف  ،از نبى اهلل صلى اهلل عليه وسلم

الحصکفى مى گويد :سجده شکر مستحب است و به همين

تعداد زياد احاديث روايت شده که رسول اکرم صلى اهلل

معنى فتوا ميدهد.

عليه وسلم براى اداء شکر به خداوند سجده کرده است.

علماء حنفى در اين معانى با هم اختالف نظر دارند  ،عدۀ از
آنان ميگويند امام ابو حنيفه سجده شکر را سنت نمى داند و

شروط صحت سجده شکر :

عدۀ ديگر ميگويند امام به واجب بودن آن نظر ندارد و مى

جمهور فقهاء ميگويند که در سجده شکر طهارت شرط

گويند که حجت ابو يوسف و محمد آنچه از ابوبکر و عمر و

است .

على رضى اهلل عنهم روايت شده ميباشد.

ابن حجر مى گويد که سجده شکر مانند سجده تالوت

ابن عابدين ميگويد :فتوا به سنت بودن سجده شکر است و

است و در سجده شکر ستر عورت و استقبال قبله و

اما نزد امام ( ابو حنيفه ) نفل يعنى واجب نبودن آن است و

طهارت شرط است .

اگر سجده شکر واجب ميبود در هر لحظه بايد سجده ميشد

عدۀ از امامان مذهب مالکى و ظاهرى براى سجده شکر

زيرا نعمت هاى خداوند براى بنده بسيار زياد و دائمى است .

طهارت را شرط نمى دانند .

گذشته گان ميگويند که امام محمد سجده شکر را سنت نمى

از نظريات فوق ميتوان باين نتيجه رسيد که سجده شکر

دانست به عبارت ديگر امام محمد واجب بودن سجده شکر

مستحب است و در مورد سجده شکر احاديث آمده که

را نفى ميکند.

رسول اکرم و بعد از ايشان صحابه سجده شکر را بجا

در مذهب مالکى ؛ علماء اين مذهب به کراهيت بودن سجده

آورده اند.

شکر نظر ميدهند و در اين مورد امام ابن الحاجب رحمه اهلل

سجده شکر عبادت و شبهات به نماز و سجده تالوت

مى گويد  :سجده شکر مشهور است که کراهيت دارد .

دارد  ،پس طهارت شرط آن است .

فقهاء مذهب شافعى و حنبلى و ظاهريه ميگويند سجده

حديث که در باب سجده شکر ذکر ميشود در کتب سنت

شکر مستحب است .

ذکر نشده و عدۀ باين عقيده اند که اصل ندارد  .امام سيد

شيخ االسالم زکريا األنصارى مى گويد :سجده شکر مثل

سابق در کتاب معتبر خود «فقه السنة» تحت عنوان

سجده تالوت خارج از نماز روشى است که در حالت رسيدن

سجدة الشکر اقوال معتبر را در مورد سجده شکر اينطور

به يک نعمت و آمدن شخص غائب و نجات از يک مصيبت

مى آورد:

مثل غرق شدن و از آتش نجات يافتن ترتيب شده است.

جمهور علماء مى گويند که سجده شکر مستحب است

جمهور فقهاء براى سنت بودن سجده شکر به دو دليل اصرار

براى کسيکه برايش نعمت پيش شود و يا يک مشکل

دارند :

رفع شود  .ابى بکره از نبى صلى اهلل عليه و سلم نقل

اول  :به سورۀ الحج آيۀ  { 77يا أيها الذين آمنوا ارکعوا و

ميکند که اگر براى او يعنى رسول اکرم صلى اهلل عليه

اسجدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخير لعلکم تفلحون }  .اى

وسلم يک امر يا خبر خوش و بشارت دهنده ميرسيد

کسانى که ايمان آورده ايد رکوع و سجود کنيد و پروردگار

سجده شکر را براى خداوند متعال بجا مى آورد «.روايت

تان را بپرستيد و کار خوب انجام بدهيد باشد که رستگار

شده از ابو داود و ابن ماجه و ترمذى  .البيهقى به اساس

شويد .علماء باين نظر هستند که سجده عام است و سجده

شرط البخارى روايت کرده که زمانيکه على رضى اهلل عنه

شکر ضمن اين عام داخل است و امام ابن حزم مى گويد

براى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم از اسالم آوردن

سجده شکر خوب است.

همذان خبر داد  ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سجده

7

شماره دوصد و شصت نهم

فبرورى 1111

فقه اسالمى

سجده شکر/

سجده انسان بايد شکر خداوند را بجا آورد به دليل

نمود و سر خود را بلند کرد و گفت « :السالم على همذان ،

اينکه هدف و نيت از سجده شکر اداء شکر از خداوند

السالم على همذان » .عبدالرحمن بن عوف مى گويد رسول

عزوجل است .

اکرم خارج شدند و من او را متابعت کردم تا اينکه به باغ

امام ابن حزم در مورد سجد شکر و موانع که براى آن وضع

نخل يعنى خرما داخل شد و سجده کرد و در سجده مدت

کرده اند بهترين رأى را مى آورد و مى گويد  « :إن قراءة

زياد باقى ماند و من خيال کردم که وفات کرده باشند  ،و

القرآن و السجود فيه ،و مس المصحف  ،و ذکر اهلل تعالى

بعدا سر خود را بلند نمودند و فرمودند « :ما لک يا

أف عال خير مندوب إليها مأجور فاعلها  ،فمن ادعى المنع

عبدالرحمن»؟ براى شان حکايت کردم يعنى تصور و خيال

فى بعض األحوال کلف أن يأتى بالبرهان» .قراءت قرآن و

خود را بيان کردم  ،فرمودند « :جبريل عليه السالم برايم

سجود در آن  ،مس قرآن (،دست زدن به قرآن )  ،ذکر

گفت :آيا برايت بشارت بدهم ؟ خداوند عزوجل برايت مى

خداوند از افعال خير و مندوب است و کننده آن اجر دارد.

گويد :اگر کسى براى تو صلوات بفرستد من برايش صلوات

کسيکه آنرا را در بعض حاالت منع ميکند بايد دليل و

ميفرستم  ،و کسيکه براى تو سالم بفرستد من برايش سالم

برهان براى آن بيآورد.

مى فرستم  ،سجده کردم براى خداوند عزوجل شکراً » روايت

مراجع :

کرده احمد  .الحاکم گفت  :صحت است با شرط شيخين يعنى

 .2المعجم الوسيط جلد  2ص 023

البخارى و مسلم  ،و درمورد سجده شکر از اين صحيح تر

 .1ابن فارس  ،احمد بن فارس بن زکرياء

نمى دانم.

القزوينى،معجم مقاييس اللغة (  ، )200/0باب

بخارى روايت ميکند که کعب بن مالک وقتيکه خبر و

سين و تاء

بشارت قبول توبه او برايش رسيد سجده کرد .احمد ذکر
ميکند که على سجده نمود زمانيکه مردمى از خوارج را در

 .0الجاوى ،محمد بن عمر نووى،نهاية الزين فى
ارشاد المبتدئين ( ص .)37

بين کشته شده گان ديد و سعيد بن منصور ذکر ميکند که

 .0الحصکفى  ،محمد بن على  ،الدر المختار و

ابوبکر وقتيکه خبر کشته شدن مسيلمه برايش رسيد سجده

حاشية ابن عابدين (رد المختار) ( . )1/224

کرد.

 .1حاشيه ابن عابدين (. )1/224

سجده شکر مانند سجده نماز نيست و شروط سجده نماز

 .3المبسوط از سرخسى (.)117/2

باالى آن تطبيق نميشود .الشوکانى مى گويد :در احاديث

 .7المحلى باآلثار (.)41/2

باب خاص نيست که داللت به شرط وضوء و طهارت لباس و

 .7سنن ابى داود  ،کتاب الجهاد  ،باب فى سجود

مکان براى سجده کند ،امام يحيى و ابو طالب مى گويند که

الشکر  .ابن ماجه  ،محمد بن يزيد القزوينى ،

در سجده شکر تکبير نيست و امام يحيى مى گويد که در

کتاب اقامة الصالة و السنه فيها  ،باب ما جاء

مورد شکر در داخل نماز يک قول هم نيست يعنى در وقت

فى الصاله و السجده عندالشکر .

نماز سجده شکر نيست .
در سجده شکر آن شروط که در نماز است نيست مثل
طهارت  ،ستر عورت و حجاب براى زنان و روى آوردن به
طرف قبله و غيره  .در مورد سالم دادن بعد از سجده شکر از
رسول اکرم صلى اهلل عليه و صحابه چيزى ذکر نشده  .در وقت
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