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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
 نماز ۀـوخاتم سالم گردانيدن

  
می بخشد . اختتام  با ادای سالم را  خويش  تَـَشُهـد ودعا ، نمازبعد از نمازگزار

 است: آمده همانطوريکه در تعريف نماز 
( سالم غاز می يابد وبا تسليمآکه با تکبير    است نماز عبارت ازاقوال وافعال مخصوصه 

 .)  خاتمه می يابد ( أقوال وأفعال مخصوصة  مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم دادن ) 
  :مطابق به  احاديث نبوی  پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم در ختم نماز ،با گفتن

،  به سمت راست چهره مبارکش را برميگرداند (طوری »  السالم عليکم و رحمةهللا «
چهره »السالم عليکم و رحمةهللا  «که سفيدی گونه راستش ديده ميشد) سپس با تکرار 

چپ ايشان ديده ميشد ۀ چپ بر ميگرداند (طوريگه  سفيدی گونــ مبارک اش را به سمت
  (روايت ابوداود و نسائى).

عن عامر بن سعد عن ابيه قال کنت اری رسول :« همچنان در حديث متبرکه آمده است 
 216مسلم جلد اول صفحه » ( هللا (ص) يسلم عن يمينه وعن يساره حتی اری بياض خده 

عنهما از پدرش حضرت سعد  (رض) روايت ميکند که ) (عامر بن سعد رضی هللا 
فرمود من ديدم رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را که بطرف راست وچپش سالم می داد ، 

  حتی بر اثر گردانيدن چهره  سفيدی رخسارش را می ديدم )
  را ميافزود (روايت ابوداود و ابن خزيمه).» برکاته«گاهی در آخر سالم اول، کلمه 

ميگفت، در سالم دوم، » السالم عليکم و رحمةهللا«نيز بعد از اينکه در سالم اول گاهی 
  اکتفا مينمودند (روايت نسائى و احمد).» السالم عليکم«به گفتن 

» السالم عليکم«همچنان برخی از اوقات طوری هم  اتفاق ميافتاد که فقط يک بار ميگفت 
  زيمه و بيهقى).و اندکی به طرف راست مايل ميشد (روايت ابن خ

اصحاب به هنگام سالم، با دستها اشاره ميکردند، محدثين می افزايند که در بدو اسالم   
ما شأنکم تشيرون بأيديکم کأنّها «خطاب به آنها فرمود:   رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

(شما را چه شده است که دستهايتان را بسان دم اسب وحشی، ...» أذناب خيٍل شمس 
ميدهيد؟) و در روايتی آمده است که فرمود: کافی خواهد بود که به هنگام سالم،  حرکت

دستهايتان همچنان بر روی ران، نهاده باشد و به برادرتان در سمت راست و چپ خود، 
 سالم کنيد (روايت مسلم).

  
  :انواع سالم دادن ازنماز

 طريقه های ذيل غرض سالم دادن از نمازبيان گرديده است : احاديثی نبوی در
  

  اول:
آنقدر صورتش را  نماز گزار  » السالم عليکم ورحمة هللا«بطرف راست  سالم گفتن  

  . بچرخاند تا اينکه سفيدی رخسارش ديده شود
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  دوم :
ديده تا اينکه سفيدی رخسار چپش   » السالم عليکم ورحمة هللا«  بطرف چپ گفتن سالم 

  . شود
كنت أرى رسول هللا  «كما جاء فی صحيح مسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه قال : 

   » صلى هللا عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده
  يادداشت:

  . کند صدای خودش را بلند بايد  امام برای سالم دادن که اينست قابل توجه ۀ نقطـ
  بشرح ذيل معرفی داشته اند : ن در نماز راشکل سالم دادفقها برخی از علماء  و

  اول:شکل 
  .» السالم عليکم ورحمة هللا« سالم بطرف راست وگفتن : 

  ، بگويد.»السالم عليکم رحمة هللا«: وگفتن   بطرف چپوبازگفتن سالم 
  امده است : بن سمرة رضی هللا عنه طوريکه در حديث صحيح مسلم در حديث جابر 

كنا إذا صلينا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلنا : السالم عليكم ورحمة هللا ، السالم  «
عالم تؤمون بأيديكم كأنها « عليكم ورحمة هللا ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

أذناب خيل شمس ، إنما يكفی أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه ، من على 
  »اله يمينه وشم

  دوم: شکل 
  .»السالم عليکم ورحمة هللا وبرکاته« سالم بطرف راست وگفتن :

أبی طوريکه در  ، بگويد»السالم عليکم رحمة هللا«: وگفتن   بطرف چپوبازگفتن سالم 
صحيح كما قال الحافظ ابن حجر فی بلوغ المرام من حديث وائل بن حجر قال  به سند  داود

السالم عليكم ورحمة هللا  «صليت مع النبی صلى هللا عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه
  » السالم عليكم ورحمة هللا «وعن شماله  »  وبركاته
  سوم: شکل 

  بگويد.» السالم عليکم«، وبطرف چپ: »السالم عليکم ورحمة هللا«بطرف راستش: 
أنه كان  «كما جاء عند النسائی وأحمد بسند صحيح قال عنه األلبانی رحمه هللا مرفوعا 
  .» يسلم عن يمينه السالم عليكم ورحمة هللا وعن يساره يقتصر على السالم عليكم

  چهارم:شکل 
  .شود دهد، و در وقت سالم کمی به طرف راستش مايل می روبروی خود يک سالم می 

  برادران وخواهران محترم!
سالم ، خواستاری سالمتی ، امنيت ، خير و بركت و سعادت است . نمازگزار با سالم 
دادن ، نشان می دهد كه دوستدار و خيرخواه همه خوبان و نيكوكاران است و همواره 

آرزوی سالمتی آنان را دارد. اين مسأله باعث نزديكی قلب ها به هم و مستحكم تر شدن 
  دوستی ها و برادری ها است .

ی ميان  رابطه  آيد و هم با معنای خوشش، بر كام شيرين می  ايست زيبا كه هم سالم كلمه
  .كند اش را گرم می گويند و شنونده



 نماز ۀوخاتمـ يدنسالم گردان

 

 

4 

   ســالم: ترجمه
دارای معانی  در اصل کلمه عربی است برگرفته از زبان ( نياسامی ) است و سالم 

: درود ،   به اين معانی اشاره کرد يتوان ترين آنها مممختلفی است که از جمله مه
  سالمتی ، واز جمله يکی از اسماء پروردگار وبه معنی  صلح  .

سوره ط  ) آمده  20(  در آيه  طوريکه تحيت است  گفتيم  يکی از معانی سالم بمعنی
ء هللا اسما وگفتيم يکی ديگر از معانی سالم » ی والسالم علی من اتبع الهد«  است : 

( المنجد لويس معلوف ) وهکذا  سالم است زيرا سالم از هرگونه نقص و عيب و فناست
  عين ) د ( فرهنگ مباش به زبان آوردن هم می به معنای درود گفتن و هنيت سالم 

در بين مردم تحيت و درود از اموری نيستند كه بعد از ظهور اسالم قابل تذکر است که 
رواج  بلكه مصاديق مختلف آن در ميان اقوام و ملل پيش از اسالم نيز رواج يافته باشد ، 

  داشت .
تعبيراتی وجود دارد كه نشانگر وجود اين سنت  از قرآن عظيم الشان  در آيات مختلف 

 در ملل گذشته دارد، از جمله آنها: (ولقد جائت رسلنا ابراهيم بالبشری قالوا سالما) و 
   .) 19سوره مريم آيه « ا السالم علّی يوم ولدت و يوم اموت و يوم ابعث حي(
كه در زمان حضرت ابراهيم و حضرت عيسی(ع)  اين امر است  نشانگر   اين دو آيه 

تحيت و سالم وجود داشته است. در زمان عرب جاهلی نيز نوعی از تحيت رواج داشته 
شنيدن  روزی يكی از اعراب جاهلی جهتميگويند :   :است كه حكايت ذيل بيانگر آن است

و در ابتدای   صلی هللا عليه وسلم  تشريف اورد آيات قرآن كريم به حضور پيامبر اكرم
با شنيدن اين سالم  پيامبر »  انعم صباحا «  برای تحيت چنين گفت:حضور در مجلس 

بهتر از اين فرستاده و آن اين است  در جواب فرمود: خدای من تحيتصلی هللا عليه وسلم  
  .) .فرازهايی از تاريخ اسالم / جعفر سبحانی (  كه بگوييم سالم عليكم
 :در نماز »سالم « حکمت وفلسفه 

تکبيرة اال حرام «  علماء ميفرمايند که با گفتن نمازدر» سالم «در مورد حکمت وفلسفه 
اجازه دخول وورود به  نماز است ، سالم ودرود  فرستادن به پيامبرصلی هللا » تحريمه 

 نماز خويش را به پايان ميرسانيم . . است  نماز گزاران  وهمه  صالح  عليه وسلم ، بندگان
»  سالم«نماز و   ورود به  اجازه»  االحرام  تكبيرة«  بصورت کل گفته ميتوانيم که :بنآ 

 . است  از نماز   خروج  اجازه
سالم اول يعنی سالم  ميفرمايند که :» سالم «در مورد ادای صوت برخی از علماء  

بايد با صدای نسبتآ بلندی صورت گيرد ، وسالم دوم بطرف دست چپ طرف راست ب
برخی از نظريات واقوال سبتآ به صدای ارامتری صورت بپذيرد ، ميخواهم با استفاده ن

 بيان بدارم .  اين مورد در فقهی علماء را 
   بدين باور اند که :تعدادی از علماء  

بطرف دست چپ راست جزو ارکان نماز است ولی سالم دوم  بطرف دست سالم 
ا صدای بلند خوانده شوند چون هيچ دليلی بر هر دو سالم بايد ب ، با آنهم  مستحب است

  اين نيست که سالم اول سری گفته شود.
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سالم  در ختم نماز به هردو طرف پيامبر صلی هللا عليه وسلم واستدالل می اورند که :
أن النبی صلی هللا عليه وسلم کان « آمده است :ابن مسعود  حديثی ازطوريکه در داد :  می

يساره السالم عليکم و رحمة هللا، و السالم عليکم و رحمة هللا، حتی يسلم عن يمينه و عن 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم به طرف «يعنی:  .) نسايی –صحيح  »( يری بياض خده

فرمود : السالم عيکم و رحمة هللا، السالم عليکم و رحمة  داد و می راست و چپش سالم می
  ».شد مینمايان  چهره مبارکش  بطوريکه سفيدی هللا

اوقات به يک  همچنان روايات هم وجود دارد که پيامبر صلی هللا عليوه وسلم در برخی از
  نيز اکتفا ء ميگرد.سالم 

أن النبی صلی هللا « گرديده آمده است : عايشه روايت  بی بیازحضرت در حديثی که 
»  أليمن شيئاعليه وسلم کان يسلم فی الصالة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلی الشق ا

داد و  پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نماز يک سالم روبرويش می«  )ترمذی –صحيح (
  ».کرد رويش را کمی به طرف راستش مايل می

  ) چپ  طرف  از (  دوم  دادن  سالم  و  ، واجب  ) راست  طرف  از (  اول  دادن  سالم
  برآنست  علماء   جمهور  رای  : است   سنت

   . است  مستحب  دوم  سالم  و  ، است  فرض  اول  مسال  که
نماز   ، علماء   باجماع  : است  المنذر گفته  ابن 

  المغنی «  در  قدامه  ابن  و  . است  جايز  کند،  بسنده  اولی  دادن  سالم  به  که  کسی
  : است  گفته  «

بل  ، »باشند  واجب  سالم  دو  هر  اينکه  در  نيست  صريح  احمد  امام  سخن  نص » 
پيامبر صلی هللا عليه و سلم   از  صحيح  بطور  سالم  دو  هر  : است  گفته که 

 وجوب  نه  است  سالم  دو  هر  مشروعيت  مراد  گفت توان  می  و  است  شده  روايت
 

ديگر  روايت  در  اينکه  بدليل  اند. گفته چنين   نيز  ديگران  همچنانکه  آنها،  دوی  هر
  . »  دارم  دوست  بيشتر  را  دادن  سالم  بار  دو  من «    : است  فرموده  ی
 

ان کرده  روايت  سعد  بن  سهل  و  االکوع  ابن  سلمه  و  عايشه  حضرت  اينکه  وبدليل
پيامبر صلی هللا عليه و  «   : د که
   . »     ندداد می  سالم  يکبار  هـم  مهاجرين  و  داد می  سالم  يکبار  سلم

قرار   توجه  مورد  اصحاب  اقوال  و  اخبار  ، ذکر کرديم  ما  که آنچه   در 
بار   دو  سنت  و  مشروع  آنها  بموجب  و  گرفته
را   اجماعی   و  . است  واجب  دادن  سالم  يکبار  و  است  دادن  سالم

عدو  آن  از  توان نمی  و  دارد،  داللت  آن  صحت  بر است  ذکرکرده   المنذر  ابن  که
  .کرد ل

  :مسبوق وسالم دادن آن
 ايا چند رکعت از نمازش باقی مانده، مسبوق عبارت از شخصی است که تاهنوز 
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  ؟بالفاصله با سالم امام بلند شود يا پس از سالم دوم امام
  بدين  رای اند که: امام شافعی ، امام مالک جمهور علمای مذاهب از جمله 

  سالم اول:
  نماز سالم اول  رکن از ارکان نماز است ، وسالم دوم مستحب است .در 

  گفته اند: 
سالم اول بعنوان رکن نماز است و سالم دوم مستحب است، بر اين مبنا افضل برای 

مسبوق آنست که پس از اتمام سالم دوم بلند شود، ولی اگر سالم اول را تمام کرد باز 
نمازش را کامل کنيد. (برای مزيد معلومات  به: جايز است که فرد مسبوق بلند شده و 

  ). مراجعه شود.3/462»  (المجموع «
اما بر طبق مذهب حنابله ، و روايتی از امام احمد ، هر دو سالم در نماز واجب و رکن 

نيز می باشد، بر مبنای اين  علماء ماليکه است، و اين رأی امام ابن حزم و بعضی از 
از سالم دوم امام  ، برای تکميل کردن نمازش بلند شود،  رای شخص  مسبوق بايد پس

را بطور کامل خواند، بلند » السالم عليکم ورحمةهللا«يعنی هرگاه امام برای بار دوم لفظ 
شود، اما اگر مسبوق قبل از سالم دوم امام بلند شود بايستی زود برگشته و بنشيند و پس 

زنگردد نماز او صحيح نيست و آن نماز بعنوان از پايان سالم دوم امام بلند شود، اگر با
  ).1/119» (منار السبيل«نماز نافله برايش محسوب خواهد شد! ( توضيح بيشتر در 

  : (رح) و بر طبق مذهب امام ابوحنيفه
يک از دو سالم نماز فرض يا واجب نيستند  در مذهب امام ابو حنيفه ( رحمه هللا ) هيچ

گاه امام برای تشهد آخر نشست و آنرا تمام کرد، نمازش بلکه اختياری می باشند، و هر
بپايان رسيده است. بر اين مبنا هرگاه مسبوق سالم امام را شنيد همان لحظه برای او جايز 

  است بلند شود.
  شيخ ابن باز رحمه هللا رأی راجح نزد خود را چنين بيان می دارد: 

افی است، زيرا در بعضی از جمهور اهل علم چنين نظر دارند که يک بار سالم ک«
احاديث که در اين باره وارد شده چنين برداشت می شود، و بعضی از اهل علم گفته اند 

که هر دو سالم الزم است، بخاطر احاديثی که در اين مورد از پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
ماز همانگونه ن«يعنی: » صلوا كما رأيتمونی أصلی«ثابت شده است، و چون فرمودند: 

  بخاری. و اين قول صواب است.». بخوانی که من نماز می خوانم
اما قول (جمهور) که يک بار سالم را کافی می داند ضعيف است، زيرا احاديث وارده 
در اين باره ضعف دارند، و نيز آن احاديث بصراحت اين مطلب را بيان نکرده اند (که 

اشند باز شاذ هستند زيرا با احاديث يک سالم کافی باشد)، و اگر (احاديث) صحيح هم ب
صحيح تر از خود مخالفت می کنند، اما هرکس چنين کند  يعنی تنها يک سالم دهد حال 

از روی جهل باشد و يا آن رای را بخاطر صحت احاديث مربوطه صحيح تر بداند، 
  .. )112( كتاب تحفة اإلخوان( صفحه :  نمازش صحيح است.

  :یايـاستنتاج نه
بهتر آنست که جهت خروج از اختالف علماء ؛ فرد مسبوق پس از پايان سالم دوم امام  
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  بلند شود، اما اگر پس از پايان سالم اول بلند شود، انشاءهللا نمازش صحيح است.
اما قول امام صاحب امام ابوحنفيه در اين باره صحيح نيست، زيرا احاديث وارده 

ز پيامبر صلی هللا عليه وسلم برشمرده اند، چنانکه بصراحت سالم دادن را جزوی از نما
مفتاح الصالة الطهور و تحريمها التکبير و تحليلها «پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 

کليد نماز، وضوء، تحريم آن تکبير و پايان آن سالم «).يعنی: 275ابن ماجه (». التسليم
  .»دادن است
  از سالم:بعد هللا استغفر

َکاَن َرُسوُل هللاِ « آمده است : از ثوبان رضی هللا عنه روايت شدهکه حيح در حديث ص
اللُهمَّ أَْنَت السََّالُم َوِمْنَک «َعلَْيِه َوَسلََّم، إَِذا اْنَصَرَف ِمْن َصَالِتِه اْستَْغَفَر ثََالثًا َوَقاَل:  َصلَّی هللاُ 

ْکَرامِ  : َکْيَف اْالْستِْغَفاُر؟ َقاَل: » السََّالُم، تََباَرْکَت َذا اْلَجَالِل َواْإلِ َقاَل اْلَوِليُد: َفقُْلُت ِلْألَْوَزاِعِیّ
پيامبر صلی هللا عليه وسلم وقتی سالم نماز  (). 591: أَْستَْغِفُر َهللا، أَْستَْغِفُر هللاَ. مسلم (تَقُولُ 

فرمود : (اللهم أنت السالم و منک السالم تبارکت  کرد و می داد سه بار استغفار می را می
 خداوندا! تو سالم هستی و سالمتی از طرف توست. خيرهايت«يا ذا الجالل و اإلکرام) 

وليد (راوی حديث) گفت: به اوزاعی گفتم ». فراوانند ای صاحب شکوه و بزرگواری
  گويی : أستغفر هللا، أستغفرهللا. استغفار چگونه است؟ گفت : می

بر طبق اين حديث مستحب است که نمازگزار بعد از سالم دادن از نمازش، سه بار 
  مه دهد..(أَْستَْغِفُر هللاَ) بگويد و بعد مابقی اذکار را ادا

ُکْنُت أَْعِرُف « اما در حديث صحيح ديگری از ابن عباس رضی هللا عنه آمده که گفت:
).يعنی: 583) ومسلم ( 842بخاری (». اْنِقَضاَء َصالَةِ النَّبِِیّ صلی هللا عليه وسلم َبالتَّْکِبيرِ 

تشخيص  تمام شدن نماز پيغمبر صلی هللا عليه وسلم را با تکبير گفتنش (در آخر نماز)«
  ».دادم می

از ظاهر حديث ابن عباس رضی هللا عنه چنين برداشت می شود که بعد از سالم دادن، 
سنت است، و لذا  باشد ،  گفتن تکبير (هللا اکبر) توسط نمازگزار (چه امام يا ماموم) 

بعضی از علماء  به ظاهر حديث اعتماد کرده و می گويند : بعد از سالم دادن از نماز 
  .)    هللا اکبر (  است گفته شود:مستحب 

در مقابل بعضی ديگر (و بلکه اکثر) علماء  فرمودند: مراد از گفتن تکبير بعد از انتهای 
نماز در روايت ابن عباس؛ گفتن (هللا اکبر) نيست، بلکه منظور همان اذکار بعد نماز 

بعد نماز را با است، يعنی راوی خواسته بگويد که پيامبر صلی هللا عليه وسلم اذکار 
  ).126/ 6( »  عمدة القاری«   صدای بلند (جهری) می گفتند. مراجعه کنيد به : 

آنها برای گفته خود به لفظ ديگری ازحديث ابن عباس استناد کرده اند که درآن بجای کلمه 
أنَّ َرْفَع  «آمده است، چنانکه ابن عباس رضی هللا عنه گفته :  »ذکر« ،  »  تکبير« 

ِ صلی هللا عليه  َّm ْوِت ِبالِذّْکِر ِحيَن يْنَصِرُف النَّاُس ِمْن اْلَمْکتُوَبِة َکاَن َعلَی َعْهِد َرُسوِل الصَّ
باال بردن صدا هنگام خواندن اذکار وقتی که مردم نماز فرض را به پايان «يعنی: ».وسلم

». جود داشتمی رساندند چيزی بود که در زمان رسول خدا صلی هللا عليه وسلم و
  بخاری و مسلم
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سوالی از هيئت دائمی افتاء پرسيده شد: آيا برای نمازگزار مشروع است که بعد از سالم 
دادن بگويد : (هللا اکبر)، يعنی قبل از سه بار استغفر هللا گفتن با استناد به حديث ابن 

مراد از آن در عباس ابتدا تکبير گويد؟ اگر تکبير گفتن بعد از سالم دادن جايز نيست پس 
  حديث مذکور چيست؟

پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از سالم دادن از نماز ابتدا سه بار استغفر «دادند : جواب 
هللا می گفتند، سپس می گفت : (اللهم أنت السالم ومنک السالم تبارکت يا ذا الجالل 

ر از تکبير مذکور در واإلکرام) و بعد از آن بقيه اذکار وارده را می خواندند، اما منظو
حديث يعنی گفتن سی و سه بار سبحان هللا، و الحمدn، و هللا اکبر است، و اين (برداشت 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ». بخاطر) جمع بين احاديث وارده در اين باره هست
  ). 18147واإلفتاء؛ الفتوی رقم ( 

لح الفوزان، عبد هللا بن غديان،بنظر  می عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، بکر أبو زيد، صا
رسد  امر در باره واسع باشد و کسانی که بعد از سالم تکبير نمی گويند و يا کسانی که 

بعد از سالم هللا اکبر گويند را نبايد انکار نمود، چرا که به ظاهر حديث استناد کردند، اما 
فيه، بر سر اين مسئله مابين علماء  آيا اين تکبير و يا اذکار نماز بصورت جهری باشد يا خ

  .اختالف رای 
   :خواندن اذکار بعد از سالم

 فقها در مورد در مورد اينکه اذکار متصل بعد از  سالم به جهر خوانده شود ويا  خفی : 
جهری خواندن اذکار بعد از نماز  .برخی از فقها گفته اند که :اختالف دارند اين مساله 

جزو سنت نبوی صلی هللا عليه وسلم است و بعضی ديگر آنرا مکروه می دانند و گفته اند 
که پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر آن (جهر به ذکر) مداومت نداشته است و بلکه آن مدت 

عد از نماز چه هم به جهت تعليم صوت خود را باال برده اند تا ديگران ياد بگيرند که ب
  ذکرهايی بايد بخوانند و بعد از يادگيری ديگر نيازی به باال بردن صوت وجود نداشت.

اما علت اختالف اين دو گروه از فقها، روايتی است که امام بخاری و مسلم از ابن عباس 
ِ ْبِن َعبَّاٍس رضی هللا عنه أَنَّ  رضی هللا عنه روايت کرده اند که : َّm َرْفَع  (َعْن َعْبِد

ِ صلی هللا عليه  َّm ْوِت ِبالِذّْکِر ِحيَن َيْنَصِرُف النَّاُس ِمْن اْلَمْکتُوَبِة َکاَن َعلَی َعْهِد َرُسوِل الصَّ
  وسلم . َقاَل اْبُن َعبَّاٍس رضی هللا عنه : ُکْنُت أَْعَلُم إَذا اْنَصَرفُوا ِبَذِلَک إَذا َسِمْعتُهُ).

صلی هللا عليه وسلم إال ِبالتَّْکِبيِر ).   َنْعِرُف اْنِقَضاَء َصالةِ َرُسوِل mَِّ  َوفِی َلْفٍظ : (َما ُکنَّا
  .) 583) ومسلم (  806بخاری ( 

مفهوم حديث : عبد هللا بن عباس رضی هللا عنه می فرمايد : باال بردن صدا هنگام خواندن 
که در زمان رسول  اذکار وقتی که مردم نماز فرض را به پايان می رساندند چيزی بود

خدا صلی هللا عليه وسلم وجود داشت. ابن عباس رضی هللا عنه می فرمايد : من با شنيدن 
  خواندن اذکار با صدای بلند می دانستم که نماز به پايان رسيده است.

و در روايت ديگری می فرمايد : فقط با شنيدن صدای تکبير متوجه به پايان رسيدن 
   عليه وسلم می شديم.رسول هللا صلی هللا  نماز

  نظريات فقها در مورد اذکار بعد ختم نماز : 
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آيا پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر عمل خويش (يعنی جهری خواندن اذکار نماز)  - 1
  مداومت داشته اند يا خير؟

آيا اين عمل (يعنی مداومت بر جهری خواندن اذکار) در تعارض با اين فرموده ی هللا  - 2
ًعا َوِخيَفةً َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل « َتعالی نيست که می فرمايد:  اْذُکْر َربََّک ِفی َنْفِسَک تََضرُّ

را در   پروردگارت )  205عراف/سوره األ» ( ِباْلغُُدِوّ َواآلَصاِل َوال تَُکْن ِمَن اْلَغاِفِليَن 
ياد   و شام  آنکه صدای خود بلند کنی، هر صبح  و ترس ، بی  تضرع   خود به  دل
  .) مباش.  و از غافالن  کن

ی از امام ابن جرير طبری و ابن حزم و شيخ االسالم ابن تيميه و چندين تن ديگر -
مازهای فرض جايز و سنت فرموده اند که جهری خواندن اذکار بعد از ن علمای  شهير 

  است.
اين عمل پيامبر صلی هللا عليه وسلم به  ميفرمايند :که  امام شافعی و جمهور علماء   -

جهت تعليم اصحاب بوده است (و بر آن تداوم نداشته بنابراين جهری خواندن اذکار بعد از 
  نماز مکروه است).

عليه وسلم مدت کوتاهی برای اينکه به امام شافعی رحمه هللا می فرمايد: پيامبر صلی هللا 
اصحابش چگونگی اوراد را بياموزد با صدای بلند ذکر می کرده اند، و منظور اين نيست 

که ايشان و اصحابش هميشه با صدای بلند ذکر می کرده اند، و پسنديده ی امام و ماموم 
ين خود چگونگی است که با صدای پايين اوراد بخوانند، مگر امامی که بخواهد به ماموم

  باُب الذکِر َعِقَب الصَّالةِ). ،(عمدة األحکام من کالم خير األنام   خواندن اذکار را بياموزد.
شيخ (يعنی ابن تيمه) گفته: جهری «و امام بهوتی از شيخ االسالم ابن تيميه نقل کرده: 

 »کشاف القناع« .  »خواندن تسبيح و تحميد و تکبير بعد از نماز مستحب است.
)1/366( .  
هر به ذکر بعد از نمازهای فرض جزو ج« اينست که  شيخ ابن عثيمين رحمه هللا  نظر -

سنت است، و روايت بخاری از حديث عبدهللا ابن عباس رضی هللا عنه بر آن داللت دارد 
باال بردن صدا هنگام خواندن اذکار وقتی که مردم نماز فرض را به پايان  چنانکه آمده:
چيزی بود که در زمان رسول خدا صلی هللا عليه وسلم وجود داشت، و گفت: می رساندند 

من با شنيدن خواندن اذکار با صدای بلند می دانستم که نماز به پايان رسيده است. همچنين 
در صحيحين از حديث مغيره بن شعبه رضی هللا عنه آمده که گفت: سمعت النبی صلی هللا 

: ( ال إله إال هللا وحده ال شريک له ..) الحديث. يعنی:  عليه وسلم يقول إذا قضی الصالة
هرگاه نماز تمام می شد از پيامبر صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می گفت: ( ال إله إال هللا 

..)، در حاليکه (می دانيم ) شنيدن جز با باالبردن و جهر گوينده .وحده ال شريک له 
  حاصل نمی شود.

رحمه هللا و جماعتی از علمای سلف و خلف اين قول را برگزيده  و شيخ االسالم ابن تيميه
اند به دليل دو حديث ابن عباس و مغيره رضی هللا عنهما. و جهری خواندن اذکار 

مشروع بعد از نماز به دليل عموميت حديث ابن عباس عام است و شامل تهليل (ال اله اال 
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ينگونه قول کسی که می گويد جهر به تکبير هللا) و تسبيح يا تکبير يا تحميد می شود.. و بد
  و تهليل و تسبيح وجود ندارد رد می شود.

صورت بدعت است)، او مرتکب خطا شده است!  اما آنکسی که می گويد: (جهر بدين
چطور ممکن است چيزی در دوران پيامبر صلی هللا عليه وسلم معهود باشد ولی بدعت 

  قلمداد شود؟..
ه آيه ی (واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخيفة ودون الجهر من و اما احتجاج منکرين ب

القول بالغدو واآلصال) به او می گوييم: آنکسی که امر نموده تا پروردگارش را در نفس 
خود بصورت تضرع و پنهانی بخواند، همانکسی است که خود بعد از نماز اذکار را 

انکار جهر به ذکر) احتجاج می  (همواره) جهری می خواند، آيا آنکسی که به اين آيه (در
کند از رسولش به مراد هللا تعالی آگاهتر است؟ يا معتقد است که رسول صلی هللا عليه 

وسلم مراد پروردگارش (از اين آيه) را می دانست ولی با آن مخالفت می کرد؟! از 
طرفی اين آيه درباره ی ذکر اول و آخر روز است نه در مورد ذکر مشروع بعد از 

  .ازها، ..نم
  اماکسی که می گويد: جهری خواندن اذکار بعد از نماز موجب تشويش بقيه می شود.
به او می گوييم: اگر منظورت اينست که موجب تشويش کسانی می شود که به جهر 

خواندن اذکار عادت ندارند، در اينصورت هرگاه مشخص شود که اين امر (جهر به ذکر) 
باقی نمی ماند، و اگر منظورت اينست که موجب تشويش جزو سنت است پس تشويش هم 

نمازگزاران می شود، پس (بدان ) اگر کسی از نمازگزاران مسبوق نبود تا پس از سالم 
امام برخيزد و ادامه ی نمازش را بخواند در اينصورت موجب تشويش کسی نخواهد شد 

گر احيانا افرادی زيرا همگی در آن (خواندن اذکار بصورت جهر) مشترک هستند، و ا
مسبوق بودند، پس اگر نمازگزار نزديک (شخص ذکر خوان) بود بگونه ای که جهری 

خواندن اذکار موجب تشويش او می شد در اينصورت جهر خود را جهر نکند (يعنی 
صوت خود را کمی پايينتر آورد) تا موجب تشويش نماز مسبوق نشود، و اگر نمازگزار 

  ود، پس در اينصورت تشويش با جهر حاصل نمی شود.(از شخص ذکر خوان) دور ب
و بدين ترتيب مشخص شد که باالبردن صوت در هنگام خواندن اذکار بعد از نمازهای 

فرض جزو سنت است و اين امر با نص صحيح و نظر و استدالل صحيح تعارضی 
   ).261، 13/247( » مجموع فتاوی الشيخ ابن عثيمين. « ندارد

مسئله از ديرباز مورد اختالف بين فقها بوده و هست، و بايد گفت که  خالصه اينکه اين 
امر در اين مورد واسع است و بهتر است کسی ديگری را مورد طعن و سرزنش قرار 

  ندهد و کسی که صدای خود را بلند می کند بدون آزار و مزاحمت ديگران باشد. 
وت است، خواندن اذکار بصورت اما ذکر جمعی بعد از نماز با جهری خواندن اذکار متفا

جمعی و گروهی هيچ اصلی در شرع ندارد و بلکه جزو بدعت است، بر خالف جهری 
  خواندن اذکار که دارای اصلی در سنت نبوی می باشد.

شيخ ابن باز در جواب سوالی :حکم ذکر جمعی بعد از نماز چيست؟ و آيا جهر به ذکر 
سنت اينست که اذکار بعد نماز «  سنت است يا سری خواندن آن؟جواب فرموده است : 
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های پنچگانه و نماز جمعه بعد از سالم بصورت جهر خوانده شوند،چنانکه در صحيحين 
باال بردن صدا هنگام خواندن اذکار وقتی که  «ت که از ابن عباس رضی هللا عنه ثابت اس

مردم نماز فرض را به پايان می رساندند چيزی بود که در زمان رسول خدا صلی هللا 
من با شنيدن خواندن اذکار با صدای بلند «، ابن عباس گفت: » عليه وسلم وجود داشت

  .»می دانستم که نماز به پايان رسيده است
کار بگونه ايکه هرکدام با ديگری از اول تا آخر اذکار را (جمعی) اما جمعی خواندن اذ

بخوانند، اين امر اصلی ندارد و بلکه آن بدعت است، آنچه که مشروع است اينست که 
  .»همگی ذکر خداوند کنند بدون آنکه صوت آنها از ابتدا و انتها تالقی داشته باشند.

   ) .11/191( »  فتاوی الشيخ ابن باز«  
اين امر (جمعی خواندن اذکار  «  ابن باز رحمه هللا در اين باره می گويد:  شيخين همچن

بعد از نماز) بدعت است، و از پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد نشده است، و آنچه که 
وارد شده اينست که هر انسانی استغفار کند و در نفس خود ذکر نمايد، اما سنت است تا 

 » مجموع فتاوی ابن عثيمين» « بعد از نماز بخواند. اين ذکر را بصورت جهری
)13/261 -262. (  

بنابراين سنت اينست که هرکس بعد از انتهای نماز خود اذکار مشروع و ماثور را خود 
بتنهايی و بدون هماهنگی با ديگران بخواند، حال يا بصورت خفی و سری بخواند و يا 

را با صوت خود آزار دهد و باعث  آنکه بصورت جهری بخواند بدون آنکه ديگران
 تشويش مسبوقين شود.
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