
 فصل دوم
  (نماز) ةالص�

  ھر فرد عاقل و بالغ پنج نماز فرض است.روز، بر   در شبانه

  ی واجب پنج تا ھستند : ظھر و عصر و مغرب و عشاء و صبح : اوقات نمازھای پنجگانه

الصلوات ليله أس�ری ب�ه خمس�ين،  r(فرضت علی النبیروايت است :  tاز انس بن مالک
الخم�س،  ثم نقصت حتی جعلت خمسا ثم نودی يا محمد إنه 0يبدل القول لدی وإن لک بھ�ذه

ف7رض ش7د، س7پس از آن ک7م ش7د ت7ا ب7ه  rدر شب اسراء پنجاه نم7از ب7ر پي7امبر« [189]خمسين)
شود و با اين پ7نج نم7از  پنج نماز رسيد آنگاه ندا آمد که ای محمد ديگر گفته من تغيير داه نمی

  ».برای تو أجر پنجاه نماز ھست

نش7ين) ب7ا م7وی س7ر ژولي7ده ن7زد  روايت است يک نفر اعرابی (باديه tاز طلحه بن عبيدهللا
دا، به من بگو خداون7د چ7ه نمازھ7ايی را ب7ر م7ن ف7رض ک7رده آمد و گفت ای پيامبر خ rپيامبر

گان7ه ب7ر ت7و  نمازھ7ای پنج« [190](الصلوات الخمس إ0 أن تطوع شيئا)فرمود :  rاست. پيامبر
  ».توانی نفل بخوانی واجب است و جز آن می

  جايگاه نماز در دين:

�س فرم77ود :  rاز عب77دهللا ب77ن عم77ر(رض) رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر��ی خم���م عل��ی اCس�(بن
شھادة أن 0 إله إ0 هللا و أن محم�دا رس�ول هللا، وإق�ام الص��ة، وإيت�اء الزک�اة، و ح�ج البي�ت 

�ان)��وم رمض�اسR77م ب77ر پ77نج پاي77ه بن77ا ش77ده اس77ت؛ ش77ھادتين (گ77واھی دادن ب77ه اينک77ه « [191]وص
فرس7تادة اوس7ت)، اقام7ه نم7از، دادن زک7ات، ح7ج خان7ه  rمعبود برحقی ج7ز هللا نيس7ت ومحم7د

  ».خدا، و روزه ماه رمضان

  :ةحکم تارک الص�

مسلمانان اجم7اع دارن7د ب7ر اينک7ه اگ7ر کس7ی فرض7يت نم7از را انک7ار کن7د، ک7افر ش7ده واز 
شود. اما درباره کسی که با وجود اعتقاد به وجوب نم7از، آن را ت7رک  دايره اسRم خارج می

Rف ھم احاديثی است که از پيامبرکند، اختRف نظر دارند و سبب اختr  ثابت شده و در آنھ7ا
تارک الصRه کافر ناميده شده بدون اينکه بين کسی که نماز را از روی انکار ترک ک7رده و 

  انگاری (نماز را) ترک کرده، تفاوت قائل شده باشد. کسی که از روی سھل



(إن ب�ين الرج�ل و ب�ين الش�رک و الکف�ر ت�رک :  فرم7ود rروايت است که پيامبر tاز جابر
  ».حد فاصل ميان انسان و شرک و کفر ترک نماز است« [192]الص�ة)

بينن�ا و بي�نھم الص��ة (العھد ال�ذی فرمود :  شنيدم که می rاز بريده روايت است از پيامبر
ی بين ما و آنھا (کفار و مشرکين) نم7از اس7ت، ھ7ر ک7س  مشخصه« [193]فمن ترکھا فقد کفر)

  ».شود آنرا ترک کند کافر می

ا ص7غری اس7ت ک7ه انس7ان را از داي7ره اسR7م قول راجح اين است که منظور از کفر، کفر
  کند و اين ترجيح به دليل جمع بين اين احاديث و احاديث زير داده شده است :  خارج نمی

(خم�س ص�لوات کت�بھن شنيدم که فرم7ود :  rروايت است : از پيامبر tاز عباده بن صامت
ک�ان ل�ه عن�دهللا عھ�د أن هللا علی العباد، من أتی بھن لم يضيع منھن شيئا اس�تخفافا بحقھ�ن 

�اء ���ه و إن ش���اء عذب���د، إن ش���دهللا عھ���ه عن���يس ل���ن فل���أت بھ���م ي���ن ل���ة، و م���ه الجن��يدخل
آنھ7ا را  پنج نماز است که خداوند بر بندگان خود واجب کرده است، ھ7ر ک7س. «[194]غفرله)

بجای بياورد و با سبک شمردن چيزی از آنھا را ضايع نکند، خداوند عھد کرده است ک7ه او 
را وارد بھش77ت کن77د و ھ77ر ک77س از ادای آنھ77ا س77رباز زن77د، خداون77د ھ77يچ تعھ77دی نس77بت ب77ه او 

  ».بخشد دھد و اگر خواست او را می ندارد؛ اگر خواست او را عذاب می

در اي7ن ح7ديث فرج7ام اش7خاص ت7ارک الصR7ه را ب7ه مش7يّت  rبينيم پيامبر ھمانطور که می
تر از حک7م کف7ر و  فھميم که حک7م ت7رک نم7از پ7ايين الھی واگذار کرده است و از اين نکته می

  شرک است : 

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

  )إنَّ هللاَ 0َيَْغفُِر أْن يُْشَرَک بِِه َو يَْغفُِر َماُْدْوَن َذِلَک لَِمْن يََشاُْء  (

  )48(نساء : 

بيگمان خداوند (ھرگز) شرک به خود را (در صورت توبه نکردن) ««
  ».بخشد بخشد و گناھان کمتر از آن را برای ھر کسی که بخواھد می نمی

(إن أول م�ا يحاس�ب ب�ه فرم7ود :  شنيدم که می rروايت است : از پيامبر خدا tاز ابوھريره
العبد المسلم يوم القيامة الص�ة المکتوبة، فإن أتمھ�ا و إ0 قي�ل النظ�روا ھ�ل ل�ه م�ن تط�وع، 
�ل ��ة مث��ال المفروض��ائر اbعم��ل بس��م يفع��ه، ث��ن تطوع��ة م��ت الفريض��وع أمل��ه تط��ان ل��أن ک�ف

�ک)�ش77ود، نم77از  ی مس77لمان در روز قيام77ت از آن محاس77به می اول77ين چي77زی ک77ه بن77ده« [195]ذل
ف777رض اس777ت؛ اگ777ر آن را ب777ه ط777ور کام777ل انج777ام داده ک777ه خ777وب، در غي777ر اي777ن ص777ورت 

شود : نگاه کنيد آيا نماز مستحبی دارد؛ اگر نماز مستحبی داشته باشد نم7از فرض7ش  می گفته 
  ».شود واجب او نيز چنين عمل می گردد. سپس با ساير اعمال از آن کامل می

  فرمود :  rاز حذيفه بن يمان روايت است که پيامبر



�ک و ��يام و 0ص��ة و0نس��دری م�ا ص��وب حت�ی 0ي��درس و ش�ی الث���م کم�ا ي�(ي�درس اCس
�ی ��ة و تبق��ه آي��ی اbرض من��ی ف��� يبق��ة ف��ی ليل��ل ف��اب هللا عزوج��ی کت��ری عل��دقة و ليس�0ص

جوز يقول�ون : أدرکن�ا آباءن�ا عل�ی ھ�ذه الکلم�ة : 0 إل�ه طوائف من الناس شيخ الکبير و الع
إ0 هللا، فنحن نقولھا. فقال له صله : ما تغنی عنھم 0 إله إ0 هللا، و ھم 0ي�درون م�ا ص��ة و 
0 صيام و 0 نسک و 0صدقة؟ فاعرض عنه حذيفة، ثم ردھ�ا علي�ه ث�ث�ا، ک�ل ذل�ک يع�رض 

اسR7م از « [196]: ي�ا ص�لة تنج�يھم م�ن الن�ار ث�ث�ا)عنه حذيفة ثم أقبل عليه فی الثالث�ة فق�ال 
دانن7د  شود تا جايی که مردم نمی رود ھمچنانکه نقش و نگار جامه و لباس فرسوده می بين می

خداون7د عزوج7ل در ي7ک ش7ب از مي7ان برگرفت7ه  روزه، نماز، حج، و صدقه چيست. وکت7اب
مان7د. گروھھ7ايی از پيرم7رد و  شود تا جائی که بر روی زمين يک آيه ھم از آن باقی نمی می

ی : (m إله إm هللا) را ش7نيديم، و م7ا ھ7م آن  گويند از پدرانمان کلمه  مانند و می  پيرزن باقی می
رس7اند در ح7الی  ال7ه اm هللا چ7ه نفع7ی ب7ه آنھ7ا می، صله به او (حذيفه) گفت : m »گوييم را می

گ77ردان ش77د، س77پس  دانن77د نم77از و روزه و قرب77انی و ص77دقه چيس77ت؟ حذيف77ه از او روی ک77ه نمی
(ص77له) س77ؤال را س77ه ب77ار ب77رای حذيف77ه تک77رار ک77رد، ھرب77ار حذيق77ه از او رويگ77ردان ش77د،تا 

 m) !هللا) آنھ7ا را از آت7ش اينکه بار سوم به او (صله) کرد و س7ه ب7ار گف7ت : ای ص7له mإل7ه إ
  ».دھد نجات می

  فھرست

  نماز بر چه کسی واجب است؟

  نماز بر ھر مسلمان بالغ وعاقلی واجب است:

فرمود : (رفع القلم عن ثRثة : عن النائم حت7ی يس7تقيظ و  rروايت است که پيامبر tاز علی
تکلي7ف از س7ه گ7روه برداش7ته ش7ده « [197]عن الصبی حتی يحتلم، و عن المجنون حتی يعق7ل)

است، از شخص خوابيده تا بيدار شود، از بچه تا وقتی که احتRم (بالغ) شود و از ديوان7ه ت7ا 
  ».زمانيکه عاقل شود

واجب است ت7ا اورا ب7ه نم7از ام7ر کن7د ھرچن7د ک7ه نم7از ب7ر او واج7ب  (*)بر سرپرست بچه
  نيست، تا به ادای آن عادت کند : 

�م فرم77ود :  rاز پ77درش از ج77دش رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبراز عم77ربن ش77عيب ��روا أو0دک�(م
بالص�ة و ھمأبناء سبع سنين، واضربوھم عليھا و ھم أبناء عشرسنين، و فرقوا بينھم ف�ی 

در ھفت س7الگی فرزن7دانتان را ب7ه خوان7دن نم7از ام7ر کني7د و در ده س7الگی « [198]المضاجع)
  ».(به خاطر نافرمانی در ترک نماز) آنھا را بزنيد و بستر خوابشان را از ھم جدا کنيد

  اوقات نماز:

�یاز ج77ابر ب77ن عب77دهللا رواي77ت اس77ت : ��م  r(أن النب��ه : ق��ال ل���م فق��ه الس��ل علي��اءه جبري�ج
ن زالت الشمس، ث�م ج�اءه العص�ر فق�ال : ق�م فص�له، فص�لی العص�ر فصله، فصلی الظھر حي



حين صار ظل کل شیء مثله، ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله، فصلی المغرب ح�ين وجب�ت 
الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلی العش�اء ح�ين غ�اب الش�فق، ث�م ج�اءه الفج�ر 

  طح الفجر.فقال قم فصله، فصلی الفجر حين برق الفجر، أو قال س

ثم جاءه من الغد للظھر فقال، قم فصله، فصلی الظھر حين ص�ار ظ�ل ک�ل ش�یء مثل�ه، ث�م 
�اءه ��م ج��ه، ث��یء مثلي��ل ش��ل ک��ار ظ��ين ص��ر ح��لی العص��له، فص��م فص��ال : ق��ر فق��اءه العص�ج
المغرب و قتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذھب نصف الليل، أو قال : ثلث اللي�ل 

اءه حين أسفر جدا فقال : قم فصله، فصلی الفجر، ثم قال : ما بين ھ�ذين فصلی العشاء ثم ج
آم7د و ب7ه او گف7ت : بلن7د ش7و و نم7از  rجبرئي7ل علي7ه السR7م ن7زد پي7امبر« [199]الوقتين، وقت)
زوال ک7رده ب7ود خوان7د.  –از وسط آسمان  –نماز ظھر را وقتی که خورشيد  rبخوان، پيامبر

نم7از عص7ر را  rسپس ھنگام عصر نزد او آمد و به او گفت : بلند شو و نماز بخوان، پي7امبر
ھنگامی خواند، که سايه ھر چيز به اندازه خودش شده بود س7پس وق7ت مغ7رب ن7زد او آم7د و 

نم7از مغ7رب را وقت7ی ک7ه خورش7يد غ7روب ک7رده  rپي7امبربه او گفت : بلن7د ش7و نم7از بخ7وان 
نم7از  rبود، خواند، سپس موقع عشاء نزد او آمد و به او گف7ت : بلن7د ش7و نم7از بخ7وان پي7امبر

پنھان شده بود. س7پس ھنگ7ام  –سرخی بعد از غروب آفتاب  –عشاء را وقتی خواند که شفق 
از ص7بح را ھنگ7امی ک7ه فج7ر نماي7ان نمr 7صبح نزد او آمد و به او گفت نماز بخ7وان، پي7امبر

  شد، خواند.

نم7از ظھ7ر  rسپس روز بعد ھنگام ظھر نزد او آمد و گفت بلند شو و نم7از بخ7وان، پي7امبر
را ھنگامی که سايه ھر چيز به اندازه خودش شده بود، خواند، سپس وقت عصر نزد او آم7د 
و گفت بلند شو و نم7از بخ7وان، پي7امبر نم7از عص7ر را ھنگ7امی ک7ه س7ايه ھ7ر چي7ز دو براب7ر 
خودش شده بود، خواند سپس ھنگ7ام مغ7رب در ھم7ان وق7ت دي7روز آم7د (و ب7ه او گف7ت نم7از 

عشاء ھنگامی که نيمی از شب يا يک س7وم آن گذش7ته ب7ود ن7زد او آم7د و  بخوان) سپس وقت
نماز عشاء را در ھمان وقت خواند سپس وقت7ی ک7ه بام7داد بس7يار روش7ن ن7زد او آم7د و گف7ت 

نم7از ص7بح را ادا ک7رد و گف7ت : وق7ت ھ7ر نم7از ب7ين اي7ن دو  rبلند شو و نماز بخوان، پي7امبر
  ».وقت است

ماعيل بخاری) گفت :صحيحترين ح7ديث درب7اره اوق7ات نم7از ترمذی گويد : محمد (بن اس
  حديث جابر است : 

ظھر : وقت آن از زوال خورشيد (از وسط آسمان) تا وقتی است که سايه ھر چيز ب7ه  -1
  اندازه خودش شود.

عصر : وقت آن از زمانی است که ساية ھر چيز به اندازة خودش شود، و ت7ا غ7روب  -2
  آفتاب ادامه دارد.

مغرب : وقت آن از غروب خورشيد ت7ا پنھ7ان ش7دن ش7فق (س7رخی خورش7يدن پ7س از  -3
  غروب آفتاب) است : 



وق7ت نم7از مغ7رب « [200](وقت ص�ة المغرب مالم يغب الشفق)اند :  فرموده rچون پيامبر
  ».تا قبل از پنھان شدن شفق است

 rعش77اء : وق77ت آن از پنھ77ان ش77دن ش77فق ت77ا نص77ف ش77ب اس77ت، ب77ه دلي77ل فرم77وده پي77امبر -4
وق7ت نم7از عش7اء ت7ا نيم7ه مي7انی ش7ب « [201](وقت ص��ة العش�اء إل�ی نص�ف اللي�ل اbوس�ط)

  ».است

(وق�ت :  rصبح : وقت آن از طلوع فجر تا طلوع خورشی است به دليل فرموده پيامبر -5
ق7ت نم7از ص7بح از طل7وع فج7ر ت7ا و« [202]ص�ة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس)

  ».طلوع خورشيد است

  فھرست

  چه نمازی است؟الوسطى)  ة(ص�

  فرمايد :  خداوند متعال می

�ِة الُوسَطی وَ ( لَواِت َو الصَّ   )قُْوُمْوْا vِ قَاْنِتِْين َحافِظُْوْا َعلَی الصَّ

  )238(بقره : 

بر خواندن نمازھا و (بويژه) نماز وسطی (عصر کوشا باشيد و) محافظت «
  ».ورزيد و فروتنانه برای خدا به پا خيزيد

  در روز جنگ احزاب فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز علی

م7ا را « [203]قب�ورھم ن�ارا) (شغلونا عن الص�ة الوسطی ص�ة العصر، م�w هللا بي�وتھم و
ھا و قبرھاش7ان را پ7ر از آت7ش  از نماز وسطی، يعن7ی نم7از عص7ر ب7از داش7تند، خداون7د خان7ه

  ».کند

  ھنگامی که گرما شديد نباشد :  مستحب بودن ادای نماز ظھر در اول وقت

�یاز ج77ابرن س77مره رواي77ت اس77ت : ��ان النب��مس) r(ک��ت الش��ر إذا دحض��لی الظھ� [204]يص
  ».خواند نماز ظھر را ھنگامی که خورشيد در حال زوال بود می rپيامبر«

  مستحب بودن تأخير نماز ظھر در گرمای شديد تا وقت خنک شدن ھوا : 

  فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوھريره



ھنگ7ام ش7دت گرم7ا « [205](إذا أشتد الحر فأبردوا بالص�ة، فإن شدة الحر من ف�يح جھ�نم)
نم77از را ت77ا وق77ت خن77ک ش77دن ھ77وا ب77ه ت77أخير بياندازي77د؛ چ77ون ش77دت گرم77ا از ح77رارت جھ77نم 

  ».است

  مستحب بودن ادای نماز عصر در اول وقت : 

�ول هللارواي77ت اس77ت :  tاز ان77س��ة،  r(أن رس��ة حي��مس مرتفع��ر و الش��لی العص��ان يص�ک
نم7از عص7ر را  rپي7امبر« [206]فيذھب الذاھب إلی العوالی في�أتی الع�والی والش�مس مرتفع�ة)

خواس77ت ب77ه  خوان77د ک77ه خورش77يد بلن77د و پرن77ور ب77ود طوريک77ه اگ77ر يک77ی از م77ا می زم77انی می
رس7يد در ح7الی  منطقه عوالی (محلی در فاصله حدود چھار مايلی مدين7ه) ب7رود، ب7ه آنج7ا می

  ».که ھنوز خورشيد بلند بود

  گناه کسی که نماز عصر را از دست بدھد :

(الذی تفوته ص�ة العصر کأنما وت�ر فرمود :  rکه پيامبر از ابن عمر(رض) روايت است
کسی که نماز عصر را از دست بدھد مانند اين است که اھل و م7الش را « [207]بأھله وماله)

  ».از دست داده باشد

 [208](من ترک ص��ة العص�ر فق�د ح�بط عمل�ه)فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز بريده
  ».کسی که نماز عصر را ترک کند عملش از بين رفته است«

  به تأخير بياندازد : گناه کسی که نماز عصر را تا وقت زرد شدن خورشيد

(تل�ک ص��ة المن�افق، يجل�س و فرم7ود :  شنيدم ک7ه می rروايت است : از پيامبر tاز انس
 [209]يرقب الشمس حتی إذا کانت بين قرن�ی الش�يطان ق�ام فنقرھ�ا أربع�ا 0ي�ذکر هللا إ0 قل�ي�)

مان7د ت7ا خورش7يد ب7ين دو ش7اخ ش7يطان ق7رار  نشيند و منتظ7ر می اين نماز منافق است که می«
زن7د)  شود و چھار رکعت نماز را (مانن7د مرغ7ی ک7ه ب7ه زم7ين ن7وک می بگيرد، آنگاه بلند می

  ».کند مگر اندک خواند و در آن يادی از خدا نمی تندتند می

  نماز مغرب و کراھت به تأخير انداختن آن: مستحب بودن تعجيل در 

  فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز عقبه بن عامر

ام7ت « [210](0تزال أمتی بخير أو علی الفطرة مالم يؤخروا المغرب حتی تشتبک النجوم)
اند، ھم7واره ب7ر  من تا وقتيکه نماز مغرب را تا موقع ظاھر شدن ستارگان به تأخير نيانداخته

  ».خير و فطرت (دينی)، يا بر دين حنيف ھستند

کان يصلی المغ�رب إذا غرب�ت الش�مس  r(أن رسول هللاروايت است :  tاز سلمه بن أکوع
ک7رد و پنھ7ان  نماز مغرب را ھمينک7ه خورش7يد غ7روب می rپيامبر« [211]و توارت بالحجاب)

  خواند. شد می می



  مستحب بودن تأخير نماز عشاء تا زمانيکه مشقتی در آن نباشد :

ذات ليل�ة حت�ی ذھ�ب عام�ة اللي�ل، و حت�ی  r(أعتمم النب�یاز عايشه(رض) روايت است : 
ش7بی « [212]نام أھل المسجد، ث�م خ�رج فص�لی، فق�ال : إن�ه لوقتھ�ا ل�و0 أن أش�ق عل�ی أمت�ی)

س7مت اعظ7م ش7ب گذش7ت و اھ7ل مس7جد نماز (عشاء) را به ت7أخير ان7داخت ت7ا اينک7ه ق rپيامبر
افتادند أmن وق7ت  خوابيدند، سپس خارج شد، نماز را خواند و فرمود : اگرامتم به سختی نمی

  ».آن (نماز عشاء) است

  کراھت خواب قبل از نماز عشاء و صحبت کردن (بدون مصلحت) بعد از آن : 

�ول هللارواي77ت اس77ت :  tاز اب77وبرزه��ديث  r(أن رس��اء و الح��ل العش��وم قب��ره الن��ان يک�ک
�دھا)��خوابي777دن قب777ل از عش777اء و ص777حبت ک777ردن بع777د از آن را مک7777روه  rپي777امبر« [213]بع

  ».دانست می

ذات ليلة حتی کان شطر اللي�ل يبلغ�ه، فج�اء فص�لی  r(نظرنا النبیروايت است :  tاز انس
لنا ثم خطبنا فقال : أ0 إن الناس قدصلوا ث�م رق�دوا، و إنک�م ل�م تزال�و ف�ی ص��ة م�ا انتظ�رتم 

آم7د  rمانديم تا اينکه نيمه شب فرا رسيد؛ پس پيامبر rشبی آنقدر منتظر پيامبر« [214]الص�ة)
و برای ما امامت کرد سپس برايمان خطبه ھايی خواند و فرمود : آگاه باشيد ک7ه م7ردم نم7از 

  ».ايد ايد، ھمواره در نماز بوده اند و شما از وقتی که منتظر نماز مانده اند و خوابيده خوانده

  تاريکی اول فجر) :  –نماز صبح در اول وقت خوانده شود (تغليس  مستحب است

ص�ة الفج�ر  r(کن نساء المؤمنات يشھدن مع رسول هللاز عايشه(رض) روايت است : 
�ن ���د م���رفھن أح����ة، 0يع���ين الص���ين يقض���وتھن ح���ی بي���بن إل���م ينقل���روطھن، ث���ات بم�متلفع

ش7دند در حاليک7ه خ7ود را ب7ا  در نم7از ص7بح حاض7ر می rزنان مؤمن ب7ا پي7امبر« [215]الغلس)
کردن777د ب777ه  پوش777يدند؛ و پ777س از آن ک777ه نمازش777ان را ادا می لباس777ھايی (از خ777ز ي777ا پش777م) می

  ».شناخت در حاليکه ھيچ کس به خاطر تاريکی آنھا را نمیگشتند  ھايشان باز می خانه

  چه زمانی شخص وقت نماز را دريافته است؟

  فرمود : rروايت است که پيامبر tاز ابوھريره

(من أدرک من الصبح رکعة قبل أن تطلع الشمس فقد أرک الصبح، ومن أدرک رکعة من 
�ر)��د أدرک العص��مس فق��رب الش��ل أن تغ��ر قب�کس77ی ک77ه ب77ه ي77ک رکع77ت از نم77از « [216]العص

صبح برسد قبل از آنکه خورشيد طلوع کند، نماز صبح را دريافته اس7ت و کس7ی ک7ه قب7ل از 
اي7ن حک7م،  »غروب آفتاب به يک رکعت از نماز عصر برسد، نماز عصر را دريافت7ه اس7ت
  به نماز صبح و عصر اختصاص ندارد بلکه برای ھر نمازی عموميت دارد : 

فرم77ود : (م77ن أدرک رکع77ة م77ن الصR77ة فق77دأرک  rرواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر tاز اب77وھريره
  ».کسی که به يک رکعت از نماز برسد، نماز را دريافته است« [217]الصRة)



  فھرست

  قضای نماز ھای فوت شده:

فرمود : (من نسی صRة أو نام عنھا فکفارتھ7ا أن  rروايت است که گفت : پيامبر tاز انس
ھ7ر ک7س نم7ازی را فرام7وش کن7د ي7ا ب7ه خ7واب ب7رود و نم7ازش را « [218]يصليھا إذا ذکرھ7ا)

  ».نخواند، کفاره آن اين است که ھرگاه به يادش آمد آن را بخواند

  تواند قضای آن را بجای آورد؟ آيا کسی که عمداً نماز را تا خارج شدن وقت ترک کند، می

  گويد :  ) می235/2» (المحلی«ابن حزم رحمه هللا در 

ند متعال برای ھر نم7از فرض7ی وق7ت معين7ی را ق7رار داده ک7ه آغ7از و پاي7انش ھمانا خداو
رس7د، و ني7ز در وق7ت معين7ی  مشخص است، بطوريکه در زم7ان مشخص7ی وق7ت آن ف7را می

خوان7د،  رسد، بنابراين کسی که نمازش را بعد از خ7ارج ش7دن وق7تش می وقت آن به پايان می
ن7ده باش7د، چ7ون ھ7ر دوی آنھ7ا در غي7ر وق7ت مثل کسی که نماز را قب7ل از دخ7ول وق7تش خوا

ان77د.ھمچنين حک77م ک77ردن ب77ه قض77ای نم77از باي77د از جان77ب خ77دا بي77ان ش77ده  خودش77ان نم77از خوانده
آيد، و اي7ن ک7ار مخ7تص  باشد، زيرا حکم کردن به چيزی يک نوع قانونگذاری به حساب می

ز را عم7داً ت7ا خدا است ک7ه آن را توس7ط پي7امبرش ابR7غ ک7رده اس7ت و اگ7ر ب7ر کس7ی ک7ه نم7ا
ازذک77ر آن  rب77ود، خداون77د متع77ال و رس77ول او خ77روج وق77ت آن ت77رک کن77د قض77ايی واج77ب می

اند وبا ترک بيان آن عمداً ما را در سختی ق7رار  کردند و آن را ھم فراموش نکرده غفلت نمی
  دادند :  نمی

  )64(مريم :  )َوَماْ َکاَْن َربَُّک نَِسيّاً (

  ».نبوده استو پروردگار تو فراموشکار «

  .-  اھ –و ھر قانونگذاری و حکمی که منشأ آن قرآن و سنت نباشد، باطل است 

  اوقاتی که ادای نماز در آنھا نھی شده است:

ينھانا أن نص7لی ف7يھن أو  rروايت است : (ثRث ساعات کان رسول هللا tاز عقبه بن عامر
و ح7ين يق7وم ق7ائم الظھي7رة حت7ی أن نقبر فيھن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حت7ی ترتف7ع، 

 rس7ه وق7ت اس7ت ک7ه پي7امبر« [219]تميل الشمس، و حين تضيف الشمس للغروب حتی تغرب)
ھايم7ان در آن اوق7ات نھ7ی ک7رده اس7ت، وقت7ی ک7ه  ما را در نماز خوان7دن ي7ا دف7ن ک7ردن مرده

کند ت7ا آن ک7ه بلن7د ش7ود، و وقت7ی ک7ه خورش7يد در وس7ط آس7مان ق7رار  تازه خورشيد طلوع می
گيرد تا وقتی ک7ه ماي7ل ش7ود، و زم7انی ک7ه خورش7يد در آس7تانه غ7روب باش7د ت7ا وقت7ی ک7ه  می

  ».غروب کند

لت نھ7ی از نم7از در اي7ن اوق7ات را در خط7اب ب7ه عم7روبن عبس7ه بي7ان ک7رده و ع rپيامبر
(صل ص�ة الصبح، ث�م أقص�ر ع�ن الص��ة حت�ی تطل�ع الش�مس حت�ی ترتف�ع، فرموده است : 



��ة ��ار، ث�م ص�ل ف�إن الص��ين قرن�ی ش�يطان، و حينئ�ذ يس�جدلھا الکف�فإنھ�ا تطل�ع ح�ين تطل�ع ب
�م��الرمح، ث��ل ب��تقل الظ��ی يس��ورة، حت��ھودة محض��جر  مش��ذ تس��ه حينئ���ة، فإن��ن الص��ر ع�أقص

جھنم، فإذا أقبل الفی فصل فإن الص�ة مشھودة محضورة حتی تصلی العصر، ثم أقصر عن 
 [220]الص�ة حتی تغرب الشمس، فإنھا تغرب بين قرنی ش�يطان و حينئ�ذ يس�جد لھ�ا الکف�ار)

آي7د نم7از نخ7وان،  کن7د و ب7اm می نماز صبح را بخوان سپس تا وقت7ی ک7ه خورش7يد طل7وع می«
برند؛ س7پس نم7از  کند و کفار برای آن سجده می چون خورشيد بين دو شاخ شيطان طلوع می

رين (ضحی) بخوان چون مRئکه شاھد و حاضر بر نماز ھس7تند ت7ا اينک7ه س7ايه ني7زه ب7ه کمت7
رس7د؛ آنوق7ت از خوان7دن نم7از خ7ودداری ک7ن؛ چ7ون در اي7ن وق7ت آت7ش جھ7نم  مقدار خود می

شود. سپس وقتی که سايه مايل شد نماز بخ7وان چ7ون مRئک7ه ش7اھد و حاض7ر ب7ر  ورمی شعله
خوانی، و بع7د از آن، از نم7از خوان7دن خ7ودداری ک7ن  نماز ھستند. تا آنکه نماز عصر را می

کن7د و در  روب کن7د؛ چ7ون خورش7يد ب7ين دو ش7اخ ش7يطان غ7روب میتا وقتی که خورش7يد غ7
  ».برند اين زمان کفار برای آن سجده می

  شود:  نھی از خواندن نماز در اوقات ذکر شده شامل زمان و مکان زير نمی

  گيرد) :  در روز جمعه، زمان استواء (ھنگامی که خورشيد در وسط آسمان قرار می

�ر، : فرماي77د  می rچ77ون پي77امبر��ن طھ��تطاع م��ا اس��ر م��ة فيتطھ��وم الجمع��ل ي��ل رج�(0يغتس
ويدھن من دھن، أو يمس من طيب بيته، ثم يخر ف�يفرق ب�ين اثن�ين، ث�م يص�لی ماکت�ب ل�ه، 

ھر کسی ک7ه روز « [221]ثم ينصت إذا تکلم اCمم، إ0 غفرله، ما بينه و بين الجمعة اbخری)
توان7د خ7ودش را پ7اک کن7د و س7رش را ب7ا روغ7ن چ7رب نماي7د ي7ا از  جمعه غسل کن7د و ت7ا می

اش، خودش را خوشبو کن7د، س7پس ب7رای نم7از جمع7ه خ7ارج ش7ود و ب7ين دو  بوی خوش خانه
ھا وسر آنھ7ا عب7ور نکن7د) و آنچ7ه را ک7ه ب7رايش  نفر جدايی نياندازد (در مسجد از روی شانه

نم77از بخوان77د و وقت77ی ک77ه ام77ام ش7روع ب77ه خوان77دن خطب77ه ک77رد، س77کوت کن77د، تم77ام مق7در ش77ده 
  ».شوند گناھان (صغيره) او از اين جمعه تا جمعه ديگر بخشيده می

نمازگزار را به خواندن آنچه برايش مق7در ش7ده تش7ويق نم7وده و ت7ا وق7ت  rدر اينجا پيامبر
ھم7ين عل7ت جم7اعتی از س7لف از  خروج ام7ام او را از نم7از خوان7دن من7ع ک7رده اس7ت، و ب7ه

ان7د : خ7روج ام7ام (ب7رای خوان7دن  و امام احمد نيز به تبعيت از او گفته tجمله عمر بن خطاب
خطبه) مانع نماز است، و خطبه امام م7انع ص7حبت ک7ردن اس7ت، پ7س، خ7روج ام7ام را م7انع 

  اند نه قرار گرفتن خورشيد در وسط آسمان را (استواء). خواندن نماز دانسته

ک7ه نم7از خوان7دن در آن  –خداوند بر ش7رافت و بزرگ7ی آن بيفزاي7د  –مکه مکرمه  کان:م
(ي�ا بن�ی عب�دمناف، 0 فرماي7د :  می rدرھيچ يک از اوقات مذکور مکروه نيست، چون پيامبر

ای بن7ی عب7د من7اف « [222]تمنعوا أحدا طاف بھذا البيت و صلی أي�ة س�اعة م�ن لي�ل أو نھ�ار)
  ».روز از طواف اين خانه و نماز در آن منع نکنيد ای از شبانه کسی را که در ھيچ لحظه

ش7ته و نمازی که خواندن آن در اين اوقات نھی ش7ده اس7ت، نم7از نفل7ی اس7ت ک7ه س7ببی ندا
ی ف7رض و س7نت ج7ايز اس7ت؛ چ7ون  باشد. بنابراين در اين اوقات قضای نمازھای فوت ش7ده



ھر ک7س . «[223]فرمايد : (من نسی صRة فليصل إذا ذکرھا، mکفارة لھا إm ذلک) می rپيامبر
». ای ج7ز اي7ن ن7دارد مازی را فراموش کرد، ھمين که يادش آم7د باي7د آن7را بخوان7د، و کف7ارهن

 rنماز بعد از وضو نيز درھر وقتی که باشد جايز است؛ به دليل ح7ديث اب7وھريره ک7ه پي7امبر
ھنگام نماز ص7بح ب7ه بR7ل فرم7ود : (ي7ا بR7ل أخبرن7ی ب7أرجی عم7ل عملت7ه ف7ی ا�سR7م ف7إنی 

ی الجنة، قال : ما عملت عمR أرج7ی عن7دی، أن7ی ل7م أتطھ7ر طھ7ورا ف7ی سمعت دف نعليک ف
ای بRل ب7ه م7ن « [224]ساعته من ليل أو نھار إm صليت بذلک الطھور ما کتب لی أن أصلی)

ای ک777دام اس777ت، زي777را م777ن ص777دای  ترين عمل777ی ک777ه در اسR777م انج777ام داده بگ777و اميدوارکنن777ده
ترين ک7اری ک7ه م7ن  کفشھايت را پيشاپيش خودم در بھش7ت ش7نيدم، بR7ل گف7ت : اميدوارکنن7ده

روز نگ7رفتم مگ7ر اينک7ه  ای از ش7بانه ام اين بوده اس7ت ک7ه وض7وئی در ھ7يچ لحظ7ه انجام داده
  ».از ان ھر آنچه برايم مقدر شده بود، نماز خواندمبعد 

فرم7وده اس7ت: (إذا  r؛ چرا ک7ه پي7امبردر اين اوقات دو رکعت تحيه المسجد ھم جايز است
ھرگ7اه يک7ی از ش7ما وارد مس7جد « [225]دخل أح7دکم المس7جد فRيجل7س حت7ی يص7لی رکعت7ين)

  ».شد، تا دو رکعت نماز نخوانده ننشيند

  نھی از خواندن نفل بعد از طلوع فجر، قبل از نماز صبح :

(رآنی ابن عمر و أنا أصلی بعد طلوع الفجر فق�ال ي�ا يس�ار، يسار موmی ابن عمر گويد : 
�ول هللا��ائبکم،  rإن رس��اھدکم غ��غ ش��ال : ليبل���ة، فق��ذه الص��لی ھ��ن نص��ا و نح��رج علين�خ

�جدتين)��ر ا0 س��د الفج��لوا بع�اب77ن عم77ر م77را دي77د ک77ه بع77د از طل77وع فج77ر نم77از « [226]0تص
روزی بر ما وارد ش7د در ح7الی ک7ه در اي7ن وق7ت نم7از  rپيامبرخواندم، گفت : ای يسار،  می

خوانديم، فرمود : حاضرين در اينجا، به غايبين برسانند ک7ه بع7د از طل7وع فج7ر بج7ز  نفل می
  ».دو رکعت، ديگر نمازی نيست (البته مراد نخواندن نفل است

  نھی از خواندن سنت ھنگام اقامة فرض:

��ة إ0 فرم7777ود :  rراز اب7777وھريره رواي7777ت اس7777ت ک7777ه پي7777امب�����ة ف�ص����ت الص���(إذا أقيم
ھرگاه نماز(فرض) اقامه ش7د خوان7دن ھ7يچ نم7ازی ج7ز ھم7ان ف7رض ج7ايز « [227]المکتوبة)

  ».نيست

  اماکنی که خواندن نماز در آن نھی شده است:

�ت فرم77ود :  rرواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر tاز اب77وھريره��ت : أعطي��اء بس��ی اbنبي��لت عل�(فض
جوامع الکلم، و نصرت بالرعب، و احلت لی الغنائم، وجعلت ل�ی اbرض طھ�ورا و مس�جدا، 

ب7ا ش7ش چي7ز ب7ر س7اير پي7امبران برت7ری « [228]أرسلت إلی الخلق کاف�ة، و خ�تم ب�ی النبي�ون)
ام، جوام77ع الکل77م (مف77اھيم زي77اد ب77ا الف77اظی ک7م) ب77ه م77ن داده ش77ده و ب77ا ايج77اد رع77ب و  داده ش7ده

م برايم حR7ل و زم7ين پ7اک کنن7ده ترس در قلب دشمنان، خداوند مرا ياری داده است، و غنائ
ام و ب7ا بعث7ت م7ن، رس7الت  و مسجد قرار داده شده است و به سوی تمامی مردم فرستاده ش7ده

  ».ی پيامبران خاتمه پيدا کرده است ھمه



اند  لذا نماز خواندن در تمام اماکن جايز است مگر اماکنی که در احادي7ث زي7ر اس7تثنا ش7ده
 :  

فرم7ود:  از او ش7نيدم ک7ه می rد : پ7نج روز قب7ل از وف7ات پي7امبرجندب بن عبدهللا بجلی گوي
(أ0 و إن من ک�ان ق�بلکم ک�انوا يتخ�ذون قب�ور أنبي�اءھم و ص�الحيھم مس�اجد، أ0 ف�� تتخ�ذوا 

آگ7اه باش7يد کس7انی قب7ل از ش7ما بودن7د ک7ه قب7ور « [229]القبور مساجد، إنی أنھ�اکم ع�ن ذل�ک)
پيامبران و افراد صالحشان را ب7ه مس7جد تب7ديل کردن7د. آگ7اه باش7يد قب7ور را ب7ه مس7اجد تب7ديل 

(*)».کنم نکنيد، من شما را از آن نھی می
  

�رة و فرم77ود :  rاز ابوس77عيد خ77دری رواي77ت اس77ت : پي77امبر��جد إ0 المقب��ا مس�(اbرض کلھ
(فق7ط در اي7ن دو ». تمام زمين بجز قبرستان و حم7ام، مک7ان ج7واز نم7از اس7ت« [230]الحمام)

  مکان نماز خواندن جايز نيست).

درب77ارة نم77از خوان77دن در اس77تراحتگاه ش77تران س77وال  rب77راء ب77ن ع77ازب گوي77د : از پي77امبر
در اس7تراحتگاه . «(0تصلوا فی مبارک اCبل فإنھا م�ن الش�ياطين)) فرمود : rکردند، (پيامبر

و از او دربارة نم7از در اس7تراحتگاه گوس7فندان » شتران نماز نخوانيد چون از شياطين است
تواني7د در آن نم7از بخواني7د چ7ون در آن  می« [231](صلوا فيھا فإن�ه برک�ة)سؤال شد فرمود : 

  ».برکت ھست

  فھرست

  أذان

  حكم أذان:

  و حکم آن واجب است. [232]اذان اعRم فرا رسيدن وقت نماز با الفاظی مخصوص است

(إذا حض�رت الص��ة فلي�ؤذن لک�م فرم7ود :  rاز مالک ب7ن ح7ويرث رواي7ت اس7ت : پي7امبر
ھنگامی که وقت نماز ف7را رس7يد يک7ی از ش7ما أذان بگوي7د و « [233]أکبرکم)أحدکم و ليؤمکم 

به گفتن اذان دستور داده اس7ت و ام7ر ھمچنانک7ه معل7وم  rپيامبر». بزرگترين شما امامت کند
  ت.است برای وجوب اس

کان إذا غزا بنا قوم�ا ل�م يک�ن يغ�زو بن�ا حت�ی يص�بح و  r(أن النبیاز انس روايت است : 
ب7ا  rھرگ7اه پي7امبر« [234]ينظشر، فإن سمع أذانا کف عنھم، و إن لم يسمع أذانا أغار عليھم)

ش7نيد  کرد اگ7ر أذان7ی می جنگيد و نگاه می رفت تا فرا رسيدن صبح نمی ما به جنگ قومی می
  ».زد شنيد بر آنھا شبيخون می داشت و اگر أذانی نمی  دست نگه می

  فضيلت اذان: 



�وم فرم77ود :  rرواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر tاز معاوي77ه��ا ي��اس أعناق��ول الن��ؤذنين أط�(إن الم
  ».ی مردم بلندتر است ھمانا گردن مؤذدنان در روز قيامت از ھمه« [235]القيامة)

عبدالرحمن بن عب7دهللا ب7ن عب7دالرحمن ب7ن أب7ی صعص7عه انص7اری م7ازنی از پ7درش نق7ل 
أراک تحب الغنم�و البادي�ة، ف�إذا کن�ت ف�ی غنم�ک  (إنیکرده که ابوسعيد خدری به او گفت : 

أو باديتک فأذنت بالص�ة فارفع ص�وتک بالن�داء، فإن�ه 0يس�مع م�دی ص�وت الم�ؤذن ج�ن و 
بينم  م7ی« 0r([236]إنس و0 شی إ0 شھد له يوم اليقامة قال أبوسعيد : سمعته من رس�ول هللا

ک77ه گوس77فند و ص77حرا را دوس77ت داری پ77س ھ77ر وق77ت ب77ا گوس77فندانت ي77ا در ص77حرا ب77ودی و 
ب77رای نم77از أذان گفت77ی، ص77دايت را بلن77د ک77ن، زي77را ک77ه ج77ن، انس77ان و ھ77ر چي77ز ديگ77ری ک77ه 

اي7ن س7خن دھند، ابوسعيد گفت  شنود، در روز قيامت برای او گواھی می صدای مؤذن را می
  ».شنيدم rرا از پيامبر

  فھرست

  روش اذان:

خواست ک7ه (ھنگ7ام نم7از) ن7اقوس زده ش7ود ام7ا  rعبدهللا بن زيد بن عبد ربه گويد : پيامبر
دانس7ت، ش7بی در خ7واب دي7دم ک7ه م7ردی  به خاطر مشابھت با نصاری اين کار را ناپس7ند می

گشت، دو لباس سبز بر تن و ناقوسی در دست داشت به او گفتم ای بن7ده خ7دا آي7ا  به دورم می
م77ردم را ب77ه نم77از ف77را  فروش77ی؟ گف77ت ب77ا آن چ77ه ک77ار داری؟ گف77تم ب77ا آن اي77ن ن77اقوس را می

هللا خوانيم. گفت : آيا تو را به چيزی بھتر از آن راھنمايی نک7نم؟ گف7تم بل7ه. گف7ت : بگ7و :  می
�ھد أن ��ه إ0 هللا، أش��ھد أن 0 إل��ه إ0 هللا، أش��ھد أن 0 إل��ر، أش��ر هللا أکب��ر، هللا أکب��ر هللا أکب�أکب

�ة، حی علی الص�ة، حی عل�ی محمدا رسول هللا، أشھد أن محمدا رسول هللا، حی علی الص
  .»الف�ح، حی علی الف�ح، هللا اکبر، هللا اکبر، 0 إله إ0 هللا

(عبدهللا) گفت : سپس آن شخص اندکی درنگ کرد و گفت : اگر برای نم7از اقام7ه ک7ردی 
�ی بگ777و : ���ی عل���ول هللا، ح���د رس���ھد أن محم���ه إ0 هللا، أش���ھد أن 0 إل���ر، أش���ر هللا أکب��هللا أکب

حی علی الف�ح، قد قام�ت الص��ة، ق�د قام�ت الص��ة، هللا أکب�ر، هللا أکب�ر، 0 إل�ه إ0 الص�ة، 
  هللا.

رفتم و آنچه را در خ7واب دي7ده ب7ودم ب7رايش  rگويد : صبح وقتی بيدار شدم نزد رسول هللا
�اء هللا)فرم77ود :  rب77ازگو ک77ردم. پي77امبر��ق إن ش��ا ح��ذه الروي�إن ش77اء هللا اي77ن رؤي77ا « (إن ھ

سپس دستور داد که اذان گفته ش7ود، و از آن پ7س بR7ل م7وmی اب7وبکر ». است (خواب) حق
[237]گفت. به ھمين صورت اذان می

  

  مستحب است که مؤذن دو هللا اکبر را با يک نفس بگويد : 

  فرمود :  rروايت است که پيامبر tخطاباز عمر بن 



(إذا قال المؤذن هللا أکبر هللا أکبر، فقال أح7دکم : هللا أکب7ر هللا أکب7ر، ث7م ق7ال أش7ھد أن m إل7ه 
ھرگ77اه م77ؤذن گف7ت هللا أکب77ر هللا أکب77ر و « [238]إm هللا، ق7ال أش77ھد أن m إل77ه إm هللا ... الح7ديث)

 mإل7ه إ m يکی از شما گفت هللا أکبر هللا أکبر (جواب او را داد) سپس (م7ؤذن) گف7ت أش7ھد أن
ن7د  اين حديث به طور آشکار دmلت ميک» هللا و (يکی از شما گفت : أشھد أن m إله إm هللا...

ی أذان ھم به ھم7ان ص7ورت پاس7خ  را با يک نفس بخواند و شنودهبر اين که مؤذن دو تکبير 
[239]بدھد.

  

  مستحب بودن ترجيع:

ترجيع : عبارت است از دو بار تکرار شھادتين با ص7دای بلن7د پ7س از دوب7ار گف7تن آن ب7ا 
(هللا اي7ن أذان را ب7ه او ي7اد داد :  rروايت است ک7ه پي7امبر t. از ابومحذوره[240]صدای آھسته

محم�دا رس�ول هللا، أکبر، هللا أکبر، أش�ھد أن 0 إل�ه إ0 هللا، أش�ھد أن 0 إل�ه إ0 هللا، أش�ھد أن 
أشھد أن محمدا رسول هللا سپس دوباره بگويد : أشھد أن 0 إل�ه إ0 هللا، أش�ھد أن 0 إل�ه إ0 
هللا، أشھد أن محمداً رسول هللا، أش�ھد أن محم�داً رس�ول هللا، ح�ی عل�ی الص��ة دوب�ار، ح�ی 

[241].علی الف�ح دوبار، هللا أکبر، هللا أکبر، 0 ذله إ0 هللا)
  

  تثويب (گفتن الص�ه خير من النوم) در اولين اذان صبح :

  أذان رابه او آموزش داد و در آن آمده :  rاز ابومحذوره روايت است که پيامبر

، (اي7ن النوم،الص��ة خي�ر م�ن الن�ومحی علی الف�ح، ح�ی عل�ی الف��ح، الص��ة خي�ر م�ن 
[242]).هللا أکبر، هللا أکبر، 0 إله إ0 هللاجمله) در اذان اول صبح (گفته شود)، 

  

  کرده است : ) از ابن رسRن نقل 120/1» (سبل السRم«امير صنعانی در 

مشروعيت تثويب فقط در اذان اول صبح است چون ب7رای بي7دار ک7ردن کس7انی اس7ت ک7ه 
  . أھ –اند اما اذان برای اعRم دخول وقت و فراخواندن مردم به نماز است.  خوابيده

مستحب اس�ت ک�ه أذان در اول وق�ت گفت�ه ش�ود و قب�ل از وق�ت اذان گف�تن مخص�وص نم�از 
  صبح است : 

(کان ب�ل يؤذن إذا زالت الشمس 0يخرم، ث�م 0يق�يم حت�ی از جابرن سمره روايت است : 
بR7ل ب7ه ھنگ7ان زوال خورش7يد ب7ه ط7ور « [243]، فإذا خرج أقام حين يراه)rيخرج إليه النبی

دي7د ب7رای نم7از خ7ارج  را می rگف7ت ک7ه پي7امبر گفت : سپس اقامه را زمانی می کامل اذان می
  ».شده است

�وا و فرم77ود :  rاز اب77ن عم77ر(رض) رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر��ل، فکل��ؤذن بلي���0 ي�(إن ب
گوي7د، بخوري7د  ھمانا بRل در شب، أذان (صبح) می« [244]اشربوا حتی يؤذن ابن أم مکتوم)

  ».و بياشاميد تا وقتی که ابن ام مکتوم أذان گويد



�دکم حکم77ت تق77ديم اذان را دخ77ول فج77ر بي77ان ک77رده و فرم77وده اس77ت :  rپي77امبر��نعن أح�(0يم
 [245]ه، فإنه ي�ؤذن، أو ق�ال ين�ادی بلي�ل ليرج�ع ق�ائمکم و لينب�ه ن�ائمکم)أذان ب�ل من سحور

گوي7د ي7ا گف7ت  أذان بRل ھيچ يک از شما را از خوردن سحری باز ندارد؛ چون او أذان می«
دھد تا کسی مشغول تھجد بوده ديگر نماز نخواند و کسی که خواب اس7ت  در شب ندا سر می

  ».بيدار شود

   فھرست

  آنچه ھنگام شنيدن أذان و اقامه گفته می شود:

گويد تکرار کن7د، از  شنود آنچه را که مؤذن می مستحب است کسی که أذان و اقامه را می
�ول فرم777ود :  rابوس777عيد رواي777ت اس777ت ک777ه پي777امبر���ا يق���ل م���وا مث���داء فقول���معتم الن��(إذا س

  ».گويد، بگوييد ھرگاه اذان راشنيديد مثل آنچه که مؤذن می« [246]المؤذن)

هللا أکب�ر هللا ھرگاه يکی از ش7ما ب7ا «فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز عمر بن خطاب
أش�ھد أن 0 إل�ه م7ؤذن بگوي7د :  أشھد أن 0 إله إ0 هللاو با  کبرهللا أکبر هللا أمؤذن بگويد  أکبر

أش�ھد أن ، و ب7ا أش�ھد أن 0 إل�ه إ0 هللامؤذن بگوي7د :  أشھد أن محمداً رسول هللا، و با إ0 هللا
م7ؤذن  ح�ی عل�ی الص��ة، و ب7ا أش�ھد أن محم�داً رس�ول هللام7ؤذن بگوي7د :  محمداً رس�ول هللا

�وة بگوي77د : ��ول و 0 ق��ا0vح���ح ، و ب77اإ0 ب��ی الف��ی عل��وه إ0 م77ؤذن بگوي77د :  ح��ول و 0 ق�0ح
vرم7ؤذن بگوي7د  هللا أکبر، و با با�0 ال�ه ا0 او از ت7ه قل7ب بگوي7د :  0 إل�ه إ0 هللا، و ب7ا هللا أکب
[247]».شود وارد بھشت می هللا

  

ح�یَّ عل�ی الص��ة و ح�ی گوي7د تک7رار کن7د ي7ا ھنگ7ام گف7تن  پس کسی که آنچه را م7ؤذن می
��ح��ی الف��اvبگوي77د :  عل��وة إ0 ب��ول و 0 ق���ح و ، ي77ا 0 ح��ی الف��ی عل���ة و ح��ی الص��ی عل�ح

vرا با ھم بگويد طبق سنت عمل کرده است. 0حول و 0 قوة ا0 با  

ھرگاه م7ؤذن از گف7تن اذان ي7ا اقام7ه ف7ارغ ش7د (مس7تحب اس7ت ک7ه) ش7نونده بع7د از تک7رار 
  آيد بگويد :  ھای او،آنچه که در دو حديث زير می  گفته

(إذا س�معتم الم�ؤذن فرم7ود :  ش7نيدم ک7ه می rاز عبدهللا ب7ن عم7ر رواي7ت اس7ت : از پي7امبر
ص�ة صلی هللا بھا عليه عش�را، ث�م فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علی، فإنه من صلی علی 

سلوا هللا لی الوسيلة، فإنھا منزلة فی الجنة 0 تنبغی إ0 لعبد من عباد هللا، و أرجو أن أک�ون 
ھرگ7اه (ن7دای) م7ؤذن را ش7نيديد، « [248]أنا ھو، فمن سأل هللا لی الوسيلة حل�ت ل�ه الش�فاعة)

گوي77د تک77رار کني77د س77پس ب77ر م77ن ص77لوات بفرس77تيد چ77ون ھ77ر ک77س ب77ر م77ن ي77ک  آنچ77ه را می
فرس7تد س7پس از خ7دا ب7رايم طل7ب  صلوات بفرستد، خداوند در برابر آن ده ص7لوات ب7ر او می

ش7ود و  داده میوسيله کنيد که وسيله مقامی اس7ت در بھش7ت ک7ه تنھ7ا ب7ه يک7ی از بن7دگان خ7دا 
اميدوارم که آن بنده من باشم، پس کسی ک7ه از خداون7د ب7رای م7ن طل7ب وس7يله کن7د، ش7فاعت 

  ».گردد شامل حالش می



(م77ن ق77ال ح77ين يس77مع الن77داء : اللھ77م رب ھ77ذه فرم77ود :  rاز ج77ابر رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر
مقام77ا محم77ودا ال77ذی ال77دعوة التام77ة و الصR77ة القائم77ة آت محم77دا الوس77يله و الفض77يلة و ابعث77ه 

اللھ�م رب  –ھ7ر ک7س پ7س از ش7نيدن اذان بگوي7د « [249]وعدته حلت له ش7فاعتی ي7وم القيام7ة)
ابعث�ه مقام�اً محم�وداً ھذه الدعوة التامة و الص�ة القائمة، آت محمداً الوس�يلة و الفض�يلة و 

يعنی : خداوندا! ای پروردگار اي7ن دع7وت کام7ل و نم7از برپ7ا ش7ده، وس7يله و  – الذی وعدته
ای ک7ه ب7ه او  فضيلت را به محمد عطا فرما و در روز قيامت او را ب7ه مق7ام محم7ود و س7توده

  ».گردد شفاعت من در روز قيامت شامل حال او می –ای مبعوث فرما   وعده داده

  ده فاي

مستحب است مسلمان بين أذان و اقام7ه بس7يار دع7ا کن7د؛ چ7ون در اي7ن ھنگ7ام دع7ا اجاب7ت 
  شود :  می

دع7ا « [250](الدعاء 0يرد ب�ين اbذان و اCقام�ة)فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز انس
  ».شود در بين أذان و اقامه رد نمی

   فھرست

[251] آنچه برای مؤذن مستحب است:
  

  مستحب است مؤذن ويژگيھای زير را داشته باشد : 

اذان را تنھا بمنظور کسب رضای خدا بگويد و در قبال آن پاداش7ی نگي7رد، از عثم7ان  -1
بن ابی الع7اص رواي7ت اس7ت : گف7تم : ای رس7ول خ7دا! م7را ام7ام (جماع7ت) ق7ومم ق7رار ب7ده. 

 [252]بأضعفھم، و اتخذ مؤذن�ا 0يأخ�ذ عل�ی أذان�ه أج�را)(أنت إمامھم، و اقتد فرمود :  rپيامبر
تو امام آنان ھس7تی و در امام7ت ح7ال ض7عفا را رعاي7ت ک7ن (نم7ازت را ب7ر حس7ب توان7ايی «

  ».ابل اذانش پاداشی دريافت نکندضعفا بخوان) و مؤذنی انتخاب کن که در مق

وض77ويی و جناب77ت) پ77اک باش77د، ب77دليل آنچ77ه در مبح77ث  از ح77دث اص77غر و اکب77ر (بی -2
  (اعمالی که به وضو نياز دارند) گذشت.

گوي7د : اجم7اع ب7ر اي7ن اس7ت ک7ه   به حالت ايستاده و رو به قبله اذان گويد. ابن من7ذر می -3
  ون برای شنيدن بھتر و رساتر است.به حالت ايستاده اذان گفتن سنت است؛ چ

ھم7واره رو  rھمچنين سنت است که مؤذن رو به قبله بايستد، چرا ک7ه مؤذن7ان پي7امبر خ7دا
  گفتند. به قبله أذان می

ھنگام گف7تن ح7ّی عل7ی الصR7ه س7ر وگ7ردنش را ب7ه ط7رف راس7ت و ھنگ7ام گف7تن ح7ی  -4
  علی الفRح به طرف چپ بچرخاند : 



(أن�ه رأی ب��0 ي�ؤذن، ق�ال : فجعل�ت أتتب�ع ف�اه ھھن�ا و ھھن�ا :  از ابوجحيفه روايت اس7ت
گفت، (ابوجحيفه) گويد : من دھان بRل که ب7ه س7مت  بRل را ديدم که أذان می« [253]باbذان)

  ».کردم چرخاند نگاه می راست و چپ می

(رأيت ب�0 ي�ؤذن و دو انگشتش را در گوشھايش قرار دھد : به دليل گفته ابوجحيفه :  -5
گف7ت  بR7ل را دي7دم ک7ه أذان می« [254]يدور، و يتبع فاه ھاھن�ا وھاھن�ا، و أص�بعاه ف�ی أذني�ه)

چرخيد و دھانش را (به حی علی الصRة و حی عل7ی الفR7ح) ب7ه اينج7ا و آنج7ا (راس7ت و  می
  ».داد چرخاند و دو انگشتش را در گوشھايش قرار می چپ) می

(فإن�ه 0يس�مع م�دی ص�وت :  rدايش را بلند کند، به دليل فرم7وده پي7امبرھنگام أذان ص -6
�ة)��وم القيام��ه ي��ھد ل��یء إ0 ش��س و 0 ش��ن و 0 إن��ؤذن ج�ھ77ر ج77ن و إنس77ان و چي77ز « [255]الم

  ».دھند شنوند، در روز قيامت برای او شھادت می ديگری که صدای مؤذن را می

  فاصله بين أذان و اقامه چقدر است؟

ای ک7ه ش7خص بتوان7د خ7ود را ب7رای نم7از و حض7ور  mزم است بين أذان و اقامه به اندازه
ص7ورت غ7رض از گف7تن اذان در آن آماده کند فاصله وجود داش7ته باش7د؛ چراک7ه در غي7ر اين

  رود. که ھمان آماده شدن برای نماز است از بين می

ی  ی معينی برای اين فاصله تعي7ين نش7ده ل7ذا فاص7له : ھيچ حد و اندازه [256]ابن بطال گويد
  ای باشد که نمازگزاران بتوانند به جماعت برسند. بين اذان و اقامه به اندازه

  نھی بيرون رفتن از مسجد بعد از أذان:

(کن�ا قع�ودا ف�ی المس�جد م�ع أب�ی ھري�رة، ف�أذن الم�ؤذن، فق�ام از ابوشعثاء روايت است : 
من المسجد يمشی فأتبعه أبوھريرة بصره حتی خرج من المسجد فق�ال أب�وھريرة، أم�ا رجل 

با ابوھريره در مسجد نشسته ب7وديم ک7ه م7ؤذن أذان گف7ت، . «r([257]ھذا فقد عصی أبا القاسم
برخاست و از مسجد بيرون رفت. ابوھريره که نگاھش تا بيرون ش7دن او از مس7د ب7ه مردی 

  ».نافرمانی کرد rسوی او بود گفت : اين شخص با سنت پيامبر

  أذان و اقامه برای نماز از دست رفته:

توان7د  اگر کسی به علت خواب يا فراموشی، نمازش را (در وقت خود) نخواند، شرعاً می
ان و اقام7ه بگوي7د؛ ب7دليل آنچ7ه ک7ه اب7وداود در م7اجرای ب7ه خ7واب مان7دن ھنگ7ام قض7ای آن اذ

ب7ه  rو اصحابش در سفر و نخوان7دن نم7از ص7بح (در وق7ت) رواي7ت ک7رده ک7ه پي7امبر rپيامبر
. و اگر چن7د نم7از را از دس7ت [258]»بRل دستور داد تا برای (قضای) آن اذان و اقامه بگويد

داده بود کافی است که يک اذان بگوي7د ول7ی ب7رای ھ7ر نم7از اقام7ه کن7د؛ ب7ه دلي7ل ح7ديث اب7ن 
ع�ن أرب�ع ص�لوات ي�وم الخن�دق، حت�ی  rإن المش�رکين ش�غلوا رس�ول هللا«مسعود که گفت : 

ذھب من الليل ما شاء هللا، فأمر ب�0 فأذن، ثم أقام فصلی الظھر، ثم أقام فص�لی العص�ر، ث�م 
را از  rجنگ خندق، مش7رکين، پي7امبر روز« [259]أقام فصلی المغرب ثم أقام فصلی العشاء)



ب77ه بR77ل  rچھ77ار نم77از مش77غول داش77تند ت77ا آنچ77ه خداخواس77ت از ش77ب س77پری ش77د. آنگ77اه پي77امبر
نم7از ظھ7ر را خوان7د،  rدستور داد که أذان بگويد، بRل اذان گفت و سپس اقامه کرد، پي7امبر

  ».کرد سپس بRل برای خواندن نمازھای عصر، مغرب و عشاء ھم اقامه را تکرار

  فھرست

  شروط صحت نماز: 

  آگاھی از فرا رسيدن وقت نماز :  -1

  به دليل فرموده خداوند متعال :

�َةَ َکانَت َعلَی الُمؤِمِنيَن ِکتَاباً َمْوقُوتاً  (   )103نساء : ( )إنَّ الصَّ

  ».بيگمان نماز بر مؤمنان فرض و دارای اوقات معلوم و معين است«

پس خواندن نماز قبل از فرا رسيدن و بع7د از تم7ام ش7دن وق7ت آن ص7حيح نيس7ت مگ7ر ب7ه 
  عذر.

  طھارت از حدث (اصغر و اکبر) : -2

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

ْ�ِة فَاْْغِسلُْوْا ُوُجْوَھُکْم َو أَْيِدَيُکْم إِلَْی يَْأ أَيَُّھاْ الَِّذْيَن آَمنُْوْا إِذَ  ( ْا قُْمتُْم إلَْی الصَّ
  )الَمَرْافِِق َو ْاْمَسُحْوْا بُِرؤِسِکُم َو أْرُجلَُکْم إِلَی الَکْعبَْيِن َو إْن ُکْنتُم ُجنُباً فَاطَّھَُّروا 

  )6(مائده : 

نداشتيد) صورتھا و ای مؤمنان، ھنگامی که خواستيد نماز بخوانيد (و وضو «
دستھای خود را ھمراه با آرنجھا بشوييد و سرھای خود را مسح کنيد و پاھای 

  ».خود را ھمراه با قوزکھای آنھا بشوييد و اگر جنب بوديد غسل کنيد

خداون7د ھ7يچ « [260](0يقب�ل هللا ص��ة بغي�ر طھ�ور) rو به دليل حديث اب7ن عم7ر از پي7امبر
  ».کند نمازی را بدون پاکی (وضو) قبول نمی

  شود :  پاکی لباس و بدن و مکانی که در آن نماز خوانده می -3

  فرمايد :  دليل پاکی لباس فرموده خداوند متعال است که می

  )4(مدثر :  )َوثِيَابََک فََطھِّر  (

  ».و لباس خويش را پاکيزه دار«



(إذا جاء أح�دکم المس�جد فليقل�ب نعلي�ه و لينظ�ر فيھم�ا ف�إن رأی خبث�ا :  rو فرموده پيامبر
ھرگ7اه يک7ی از ش7ما ب7ه مس7جد آم7د، کفش7ھايش را « [261]فليمسحه باbرض ث�م ليص�ل فيھم�ا)

برگرداند و به زير آنھا نگاه کند، اگر نجاستی بر آن ديد آن را به زمين بمال7د و س7پس در آن 
  ».نماز بخواند

ب7ه عل7ی اس7ت آنگ7اه ک7ه عل7ی درب7اره م7ذی س7ؤال  rدليل شرطی پاکی بدن، فرموده پيامبر
  ».آلت تناسلی خود را بشوی و وضو بگير« [262]اغسل ذکرک) (توضا وکرد، فرمود : 

خون7ت را بش7وی و نم7از « [263](اغسلی عن�ک ال�دم وص�لی)و به زن مستحاضه فرمود : 
  ».بخوان

نش7ين  ب7ه اص7حابش ھنگ7ام ادرار ک7ردن باديه rدليل شرط پاک بودن مکان، فرموده پي7امبر
ب7ر ادرارش س7طلی آب « [264](أريقوا علی بوله سج� م�ن م�اء)در مسجد است که فرمود : 

  ».  بريزيد

   فھرست

  فايده: 

ک77ه نجاس77تی ب77ر او ب77ود ل77يکن متوج77ه آن نش77ده ب77ود،  اگ77ر کس77ی نم77از را در ح77الی خوان77د
نم77ازش ص77حيح و اع77اده آن mزم نيس77ت و اگ77ر در اثن77ای نم77از متوج77ه آن ش77د، اگ77ر امک77ان 
برطرف کردن آن باشد مانند اينکه نجاس7ت روی کفش7ھا ي7ا لباس7ی اض7افی غي7ر از آنچ7ه ک7ه 

د، ول77ی اگ77ر برداش77تن ع77ورت را پوش77انده باش77د، باي77د آن را برداش77ته و نم77ازش را کام77ل کن77
پ7ذير نباش7د باي7د ب7ه نم7ازش ادام7ه دھ7د و ني7ازی ب7ه اع7اده آن  نجاست (در اثن7ای نم7از) امکان

خوان7د (در اثن7ای نم7از) کفش7ھايش  نم7از می rنيست؛ به دليل حديث ابوسعيد که گفت : پي7امبر
ف7ارغ ش7د  را درآورد، مردم ھ7م (ب7ه دنب7ال او) کفشھايش7ان را در آوردن7د، وقت7ی ک7ه از نم7از

فرمود : چرا کفشھايتان را درآورديد؟ گفتند تو را ديديم کفشھايت را درآوردی ما ھم آنھا را 
(إن جبريل أتانی فأخبرنی أن بھما خبثا فإذا جاء أح�دکم المس�جد فرمود :  rدرآورديم، پيامبر

جبرئي7ل « [265]فليقلب نعليه و لينظر فيھما، فإن رأی خبثا فليمسه باbرض ثم ليص�ل فيھم�ا)
پيش من آم7د و ب7ه م7ن خب7ر داد ک7ه ب7ر کفش7ھايم نجاس7ت اس7ت، پ7س ھرگ7اه کس7ی از ش7ما ب7ه 
مس77جد آم77د، کفش77ھايش را وارون77ه ک77رده و ب77ه زي77ر آنھ77ا نگ77اه کن77د اگ77ر نجاس77تی دي77د آن را ب77ه 

  ».زمين بمالد و سپس با آن نماز بخواند

  به دليل فرموده خداوند متعال :  پوشاندن عورت: -4

  )31(أعراف :  )نِی آَدَم ُخُذوا ِزْينََتُکم ِعْنَد ُکلِّ َمْسِجد يَا بَ  (

  ».ای فرزندان آدم در ھنگام ھر نمازی عورتھای خود را بپوشانيد«

  کردند. اين در حالی بود که مردم قبل از اسRم به حالت عريان خانه خدا را طواف می



خداون7د نم7از ھ7يچ « [266]إ0 بخم�ار)(0يقبل هللا ص��ة ح�ائض :  rو به دليل فرموده پيامبر
  ».کند زن بالغی را بدون روسری قبول نمی

عورت مرد از ناف تا زانوھ7ايش اس7ت ھمچنانک7ه در اي7ن ب7اره ح7ديثی مرف7وع از عم7رو 
ع7ورت (م7رد) « [267](م�ابين الس�رة والرکب�ة ع�ورة)بن شعيب از پدرش از جدش آمده ک7ه: 

  ».ايش استبين ناف و زانوھ

ای ب7ر  از کنار م7ن عب7ور ک7رد در ح7الی ک7ه جام7ه rاز جرھد أسلمی روايت است : پيامبر
�ورة)فرم77ود :  rت77ن داش77تم ک77ه ران77م ظ77اھر ش77ده ب77ود. پي77امبر��ذ ع��إن الفخ��ذک ف��ط فخ� [268](غ

  ».رانت را بپوشان چون ران عورت است«

  تمام اعضای زن غير از صورت و دستھايش ھنگام نماز، عورت است : 

  ».ی زن عورت است ھمه« [269](المرأة عورة):  rبه دليل فرموده پيامبر

خداون7د نم7از ھ7يچ « [270](0يقبل هللا ص�ة حائض إ0 بخم�ار)فرمايد :  حديثی ديگر می در 
  ».کند زن بالغی را بدون روسری قبول نمی

  بدليل فرموده خداوند متعال :  رو کردن به قبله: -5

(بقره  )فََولِّ َوْجَھَک َشْطَر الَمْسِجِد الَحَرْاِم َو َحيثَُما ُکْنتُم فََولُّوا ُوُجوَھَکم َشطَره  (
 :150(  

واز ھر جا که بيرون رفتی) رو به سوی مسجدالحرام کن و (ای مؤمنان چه «(
نماز) ھر جا که بوديد در سفر و چه در حضر در ھمه اقطار زمين به ھنگام 

  ».روبه سوی آن کنيد

(إذا قم�ت فرم7ود :  (مسی الص��ة)به مردی که نمازش را بد خواند  rو بدليل اينکه پيامبر
ھرگاه خواستی نماز بخ7وانی « [271]إلی الص�ة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ... الحديث)

  ».به خوبی وضو بگير سپس رو به قبله کن...

اشکال ندارد که ھنگام ت7رس ش7ديد، و ي7ا خوان7دن نف7ل ب7ر س7واری در س7فر، اس7تقبال قبل7ه 
  ترک شود :

  فرمايد :  خداوند متعال می

  )239(بقره :  )فَإن ِخْفتُم فَرَجا0ً أو ُرْکبَاناً  (

اگر (بخاطر جنگ يا خطر ديگری) ترسيديد در حالت پياده يا سواره نماز و «
  ».را بخوانيد



يعنی رو به قبله يا رو ب7ه غيرقبل7ه،  )رَجا0ً أو ُرْکبَاناً  (گويد :  ابن عمر دربارة اين آيه می
[272]نقل کرده است. rنافع گويد : ابن عمر حتماً آن را از پيامبر

  

يس�بح عل�ی راحلت�ه قب�ل أی وج�ه توج�ه، وي�وتر  r(ک�ان النب�یاز ابن عمر روايت است : 
ب7ر ش7ترش ب7ه ھ7ر س7ويی ک7ه روی آن  rپي7امبر« [273]عليھا غير أنه 0يصلی ليھا المکتوب�ة)

  ».خواند خواند. البته فرايض را بر روی سواری نمی بود، نفل و وتر می

  فھرست

   فايده

اگر کسی برای پيداکردن قبله تR7ش ک7رد و نم7ازش را ب7ه جھت7ی ک7ه ب7ه گم7انش قبل7ه ب7ود 
خواند و بعداً برايش روشن شد که (در پيدا کردن قبل7ه) دچ7ار اش7تباه ش7ده اس7ت، اع7ادة نم7از 

  بر او mزم نيست : 

ف�ی س�فر ف�ی ليل�ة مظلم�ة، فل�م ن�در أي�ن  r(کنا مع النبیاز عامر بن ربيعه روايت است : 
فَأينََم�ا  ( ، فن�زلrالقبلة فصلی کل رجل منا علی حياله، فلما أصبحنا ذکرن�ا ذل�ک لرس�ول هللا

دانس7تيم  در س7فری ب7وديم و نمی rشبی بسيار تاريک با پيامبردر ) «)[274]تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ هللاِ 
 rقبله کجاست، ھر يک از ما به جھتی نماز خوان7د، وقت7ی ص7بح ش7د جري7ان را ب7رای پي7امبر

ن7ازل » ب7ه ھ7ر ج7ا رو کني7د قبل7ه خ7دا آنجاس7ت« )فَأينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْج�هُ هللاِ  (گفتيم. آنگاه آية 
  ».شد

عب77ارت از قص77د و اراده نم77ازی اس77ت ک77ه ب77رای آن ايس77تاده و باي77د ب77ا قل77بش آن را  ني77ت: - 6
، تلف77ظ ني77ت ب77ا زب77ان مش77روع [275]تعي77ين کن77د، مانن77د ف77رض ظھ77ر ياعص77ر ي77ا م77ثRً س77نتھای آن77دو

ب77رای انج77ام نم77ازی بلن77د  rآن77را تلف77ظ ننم77وده اس77ت، بلک77ه ھرگ77اه رس77ول هللا rپي77امبرنيس77ت، چ77ون 
گفت فRن نم7از را ب7رای خ7دا،  ، و نمی»هللا أکبر«فرمود :  شد بدون آنکه نيتی را تلفظ کند می می

گف77ت : نم77از  آورم، و ني77ز نمی رو ب77ه قبل77ه، چھ77ار رکع77ت، ب77ه عن77وان ام77ام ي77ا م77أموم، بج77ای م77ی
اند، وھ7يچ ک7س ت7ا بح7ال حت7ی ي7ک لف7ظ از آنھ7ا  يا فرض وقت؛ اين دو مورد بدعتحاضر، قضا 

و ي77ا يک77ی از اص77حاب او رواي77ت  rرا ب7ا س77ندی ص77حيح ي77ا ض7عيف ي77ا مس77ند ي77ا مرس77ل از پي7امبر
[276].-   أھ –اند.  ھا را نپسنديده نکرده و ھيچ کدام از تابعين و امامان چھارگانه نيز آن

  

  [277]چگونگی نماز:

ايس777تاد و  خواس777ت نم777از بخوان777د رو ب777ه قبل777ه و نزدي777ک ب777ه س777تره می می rوقت777ی پي777امبر
�وی)فرم77ود :  می��ا ن��ریء م��ل ام��ا لک��ات و إنم��ال بالني��ا اbعم�ص77حت اعم77ال ب77ه ني77ت « (إنم

  ».گيرد بستگی دارد و ھر کس تنھا پاداش آنچه را که نيت کرده است می

ک77رد، دس77تھايش را ھنگ77ام گف77تن  نم77ازش را ب77ا گف77تن هللا اکب77ر ش77روع می rس77پس پي77امبر
داد،  اش ق7رار م7ی کن7د، دس7ت راس7ت را ب7ر دس7ت چ7پ، روی س7ينه (تکبيره ا�حرام) بلند می
دوخ77ت و قرائ77ت را ب77ا خوان77دن دعاھ77ای زي77اد و متن77وعی ش77روع  س77پس ب77ه زم77ين چش77م می



ک77رد و از ش77يطان رج77يم ب77ه او پن77اه  ا میک77رد و در آن دعاھ77ا خ77دا را حم77د و س77تايش و ثن77 می
را آھسته قرائ7ت  »بسم هللا الرحمن الرحيم«، سپس (أعوذ باv من الشيطان الرجيم)برد  می
ک7رد) و  ای مکث7ی کوت7اه می خوان7د (بع7د از ھ7ر آي7ه کرد و آنگاه سوره فاتحه را آيه آيه می می

گف7ت و بع7د از  و کش7يده آم7ين میشد ب7ا ص7دای بلن7د  وقتی که از قرائت سوره فاتحه فارغ می
  کرد. را انتخاب می  خواند که گاھی طوmنی و گاھی ھم کوتاه ای ديگر می فاتحه سوره

ای  ی فاتح77ه و س77وره در نم77از ص77بح و در دو رکع77ت اول مغ77رب و عش77اء س77وره rپي77امبر
خواند، و در نماز ظھر، عصر و رکعت سوم مغرب و دو رکع7ت  ديگر را با صدای بلند می

  خواند. خر عشاء، آن را صدای آھسته میآ

ی بعد از آن را در نمازھای جمعه و دو عيد فطر و قرب7ان  فاتحه و سوره rھمچنين پيامبر
  خواند. و استسقاء (طلب باران) و کسوف (ماه و خورشيد گرفتگی) را با صدای بلند می

خوان7د ک7ه  می دورکعت آخر را کوت7اھتر از دو رکع7ت اول و ب7ه ان7دازة نص7ف آن rپيامبر
انجامي7د و گ7اھی ھ7م ب7ه خوان7دن س7ورة فاتح7ه در آنھ7ا  گاھی به اندازة پانزده آيه ب7ه ط7ول می

  کرد. اکتفا می

ک77رد، پ77س از آن دس77تھايش را بلن77د  ش77د ق7دری س77کوت می س7پس وقت77ی از قرائ77ت ف77ارغ می
 رف77ت و دو ک77ف دس77تش را روی زانوھ77ايش ق77رار گف77ت و ب77ه رک77وع می ک77رده و هللا أکب77ر می

گذاش7ت  ان7داخت و دس7تھايش را محک7م ب7ر زانوھ7ايش می داد و ب7ين انگش7تانش فاص7له می می
ان7داخت و پش7تش را  طوريکه گويا آنھا را گرفته است. بين دو آرن7ج و پھلوھ7ايش فاص7له می

داد ب7ه طوريک7ه اگ7ر ب7ر آن آب ريخت7ه  ک7رد و تم7ام آن را در ي7ک س7طح ق7رار م7ی ھموار می
  ريخت. یايستاد و نم شد، می می

و در حالت رکوع  »سبحان ربی العظيم«گفت :  گرفت و سه بار می در رکوعش آرام می
  فرمود. خواند، و از قرائت قرآن در رکوع و سجود نھی می ی متنوعی را می اذکار و ادعيه

�ده«پ77س از ��ن حم��مع هللا لم�ش77د، و ب77ه ھنگ77ام راس77ت ش77دن،  گف77تن، از رک77وع بلن77د می »س
. و گ7اھی »ربن�ا ول�ک الحم�د«گف7ت :  رد و در حالی که ايستاده بود میب دستھايش را باm می
رف7ت و دس7تھايش را  افزود، سپس هللا أکبر گفته و برای سجده پ7ايين می بر آن اذکاری را می

داد و ب77ر دوک77ف دس77تش ق77رار گرفت77ه و آنھ77ا را ب77از  قب77ل از زانوھ77ايش ب77ر زم77ين ق77رار م77ی
ھا و گ7اھی  چس7باند و آنھ7ا را گ7اھی براب7ر ش7انه ھ7م میکرد و انگشتانش را رو به قبله ب7ه  می

نھ7اد و  اش را محک7م و اس7توار ب7ر زم7ين می داد و بين7ی و پيش7انی براب7ر گوش7ھايش ق7رار م7ی
اش  فرمود : به من امر شده تا بر ھفت عضو س7جده ک7نم : ب7ر پيش7انی وب7ا دس7تش ب7ه بين7ی می

(0ص�ة لمن 0يص�يب أنف�ه فرمود :  میی پاھا، و  اشاره کرد و دو دست، دو زانو و سرپنجه
�ين)��يب الجب��ا يص��ن اbرض م�اش را ھم77راه ب77ا پيش77انی ب77ر زم77ين نگ77ذارد،  کس77ی ک77ه بين77ی« م

�ی«گرف77ت و س77ه ب77ار  اش آرام می و در س77جده». نم77ازش ص77حيح نيس77ت��ی اbعل��بحان رب� »س
و ذک7ری، خواند، ھر ب7ار ب7ا دع7ا  گفت، و انواع اذکار و ادعيه (مشروع) را در سجده می می

ک7رد س7پس ب7ا هللا أکب7ر گف7تن، س7رش را از  به زياد دعا کردن در اي7ن رک7ن (س7جود) ام7ر می



نشس7ت و پ7ای راس7تش  کرد و ب7ا آرام7ش ب7ر آن می کرد و پای چپش را پھن می سجده بلند می
ک7رد و  ک7رد و انگش7تان اي7ن پ7ا را رو ب7ه قبل7ه می را (به حالت عم7ودی ب7ر زم7ين) نص7ب می

 للھم اغفرلی و ارحمنی، و اجبرن�ی، وارفعن�ی، واھ�دنی، و ع�افنی و ارزقن�ی)(افرمود :  می
نياز کن و مق7ام م7را ب7اm بب7ر و م7را ھ7دايت  خداوندا! مرا ببخش و به من رحم کن و مرا بی«

گف7ت و مانن7د س7جدة اول،  س7پس هللا اکب7ر می». فرما و به من سRمتی ببخش و مرا روزی ده
ک7رد و ب7ر پ7ای چ7پش ب7ا  پس ب7ا گف7تن هللا اکب7ر س7رش را بلن7د میداد س سجدة دوم را انجام می

نشست تا تمام اعض7ا در ج7ای خودش7ان آرام گيرن7د س7پس در ح7الی ک7ه ب7ر  حالتی متعادل می
ش77د و رکع77ت دوم را مانن77د رکع77ت اول بج77ا  زد ب77رای رکع77ت دوم بلن77د می زم77ين تکي77ه م77ی

  خواند. کعت اول میآورد، با اين تفاوت که رکعت دوم را کوتاھتر از ر می

نشست، اگر نم7از دو رکعت7ی ب7ود مانن7د حال7ت  پس بعد از پايان رکعت دوم برای تشھد می
نشس7ت و در تش7ھد اول در نمازھ7ای  جلوس بين دو سجده پای چپ را فرش ک7رده ب7ر آن می
نشست ک7ف  داد و وقتی برای تشھد می سه رکعتی و چھار رکعتی نيز ھمين کار را انجام می

داد، کف  تش را روی ران راستش و کف دست چپش را روی ران چپش قرار میدست راس
کرد و با انگشت سبابه (ب7ه  کرد و انگشتان دست راستش را مشت می دست چپش را پھن می

ک7رد، و ب7ه ھنگ7ام بلن7د ک7ردن انگش7ت آن را تک7ان داده و  طرف قبله) اشاره و به آن نگاه می
اي7ن عم7ل « عل�ی الش�يطان م�ن الحدي�د يعن�ی الس�بابة) (لھ�ی أش�دفرم7ود :  خواند. می دعا می

  ».تر است (حرکت سبابه) برای شيطان از آھن سخت

خواند و در تش7ھد اول ودوم ب7ر خ7ودش ص7لوات  در ھر دو رکعت تشھد می rسپس پيامبر
فرس77تاد و آن77را ب77رای ام77تش مش77روع ق77رار داد و در نم77ازش (در تش77ھد) دعاھ77ای متن77وع  می
  خواند. می

�ة هللا«فرم77ود :  داد و می ط7رف راس77تش سR77م م7یس7پس ب77ه ���م عل�يکم و رحم�و ب77ه  »الس
را ب7ه سR7م اول7ش » و برکات7ه«داد و بعضی اوقات  طرف چپش ھم به ھمين ترتيب سRم می

  کرد. اضافه می

  رستفھ

  ارکان نماز:

دھند ب7ه طوريک7ه اگ7ر فرض7ی ي7ا  نماز، فرايض و ارکانی دارد که اصل آن را تشکيل می
  رکنی انجام نگيرد، آن نماز شرعاً اعتبار ندارد.

  ارکان نماز عبارتند از : 

  تکبيره اmحرام :  -1

  فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز علی بن ابی طالب



کلي7د نم7از، وض7و، « [278]تحريمھ�ا التکبي�ر و تحليلھ�ا التس�ليم)(مفتاح الص�ة الطھور و 
  ».تحريم آن، تکبيره ا�حرام، و پايان آن سRم است

(إذا ن7ده ب7ود فرم7ود : به کسی که نمازش را ب7د خوا rروايت است که پيامبر tاز ابوھريره
  ».ھرگاه خواستی نماز بخوانی، هللا أکبر بگو« [279]قمت إلی الص�ة فکبر)

  ايستادن در نمازھای فرض برای کسی که توانايی دارد :  -2

  فرمايد :  خداوند متعال می

  )238(بقره :  )َوقُْوُموا هللاِ قَاِنتِيَن  (

  ».و فروتنانه برای خدا به پا خيزيد«

خواند و به عمران بن حصين ھم دستور داد ک7ه ب7ه حال7ت  به حالت ايستاه نماز می rپيامبر
�ايس77تاده نم77از بخوان77د و فرم77ود : ��دا، ف��تطع فقاع��م تس��إن ل��ا، ف��ل قائم��م ا(ص��ی ن ل��تطع فعل�تس

�ب)��ايس777تاده نم777از بخ777وان،اگر نتوانس777تی نشس777ته و اگ777ر نتوانس777تی ب777ر پھل777و نم777از « [280]جن
  ».بخوان

  خواندن فاتحه در ھر رکعت :  -3

  فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز عباده بن صامت

�اب)��ة الکت��رأ بفاتح��م يق��ن ل���ة لم�کس77ی ک77ه س77وره فاتح77ه را (در نم77ازش) « [281](0ص
به کسی که نمازش را بد خوانده ب7ود دس7تور داد ک7ه  rو پيامبر». نخواند، نمازش قبول نيست

و اين عمل (خوان7دن فاتح7ه) « [282](ثم افعل ذلک فی ص�تک کلھا)سوره فاتحه را بخواند : 
  ».را در تمام رکعات نمازت انجام بده

  رکوع و آرامش در آن :  -5و  4

  به دليل فرمودة خداوند متعال : 

  )77(حج :  )يَا أيُّھا الَِّذيَن آَمنُوا رَکُعوا َو اسُجُدوا ...  (

  ».ايد رکوع و سجود کنيد ای کسانی که ايمان آورده«

(ث�م ارک�ع حت�ی تطم�ئن به کسی که نم7ازش را ب7د خوان7ده ب7ود :  rو به دليل فرموده پيامبر
  ».سپس رکوع را بجا بياور تا اينکه در آن آرام بگيری« [283]راکعا)

  اعتدال بعد از رکوع و آرامش در آن :  -7، 6



(0تج�زیء ص��ة 0يق�يم فرم7ود :  rروايت است که گف7ت : پي7امبر tاز ابومسعود انصاری
نم7ازی ک7ه ش7خص در آن پش7تش را ھنگ7ام « [284] الرجل فيھا صلبه فی الرک�وع و الس�جود)
  ».رکوع و سجود راست نکند صحيح نيست

 [285](ث�م ارف�ع حت�ی تعت�دل قائم�ا)به کسی که نمازش را بد خوانده بود فرمود :  rو پيامبر
  ».سپس بلند شو تا راست قرار گيری«

  سجده، و آرامش در آن :  -9و  8

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

  )77(حج :  )يَا أيُّھا الَِّذيَن آَمنُوا رَکُعوا َو اسُجُدوا ...  (

  ».ايد رکوع و سجود کنيد ای کسانی که ايمان آورده«

(ث�م اس�جد حت�ی تطم�ئن به کسی که نمازش را ب7د خوان7ده ب7ود :  rو به دليل فرموده پيامبر
س7پس س7جده ک7ن ت7ا « [286]ثم اسجد حتی تطم�ئن س�اجدا)ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، 

در آن حالت آرام گيری، بعد سرت را بلند ک7ن ت7ا اينک7ه ب7ه حال7ت نشس7ته آرام گي7ری، س7پس 
  ».سجده کن تا اينکه در سجده آرام گيری

  اعضای سجده:

(أم�رت أن أس�جد عل�ی س�بعةأعظم : عل�ی فرم7ود :  rاز ابن عباس روايت است که پيامبر
ب7ه م7ن ام7ر « [287]الجبھة و أشار بيده عل�ی أنف�ه، و الي�دين، وال�رکبتين و أط�راف الق�دمين)
اش اش7اره ک7رد، دو  شده است تا بر ھفت عض7و س7جده ب7رم، ب7ر پيش7انی و ب7ا دس7تش ب7ه بين7ی

فرم7ود :  rو نيز از ابن عب7اس رواي7ت اس7ت ک7ه پي7امبر». ھای پاھا دست، دو زانو و سرپنجه
اش ھم7راه ب7ا  کس7ی ک7ه بين7ی« [288](0ص�ة لمن 0يصيب أنفه م�ن اbرض م�ا يص�يب جبين�ه)

  ».پيشانيش بر زمين قرار ندھد نمازش صحيح نيست

  نشستن بين دو سجده و آرامش در آن :  -11و  10

�وع و :  rب777ه دلي777ل فرم777وده پي777امبر���ی الرک���لبه ف���ل ص���ا الرج���يم فيھ����ة 0يق���زی ص��(0تج
و » کسی که در رکوع و سجود پشتش را راست نکند نمازش ص7حيح نيس7ت« [289]السجود)

ب7ه کس7ی ک7ه نم7ازش را ب7د خوان7د ام7ر فرم7ود ک7ه اي7ن عم7ل را انج7ام  rبه دلي7ل اينک7ه پي7امبر
  بدھد، ھمانطور که ذکر آن در رکن سجده گذشت.

  تشھد آخر : -12

�ی رواي77ت اس77ت :  tاز اب77ن مس77عود���م عل��ھد : الس��ا التش��رض علين��ل أن يف��ول قب��ا نق�(کن
�ول هللا(*)هللا��ال رس��ل، فق��ل و ميکائي��ی جبري���م عل��ذ r. ال��وا ھک��وا : : 0تقول��ن قول�ا، ولک



(...v م ب7ر  قبل از آنکه تشھد بر م7ا ف7رض ش7ود م7ی« [290]التحياتR7م ب7ر هللا، سR7گفتيم : س
  ...».فرمود : اين چنی نگوييد، بلکه بگوييد : التحيات �  rجبرئيل، و ميکائيل، پيامبر

   فھرست

  :فايده

رواي77ت ک77رده و گفت77ه اس77ت : در  tترين لف77ظ تش77ھد، تش77ھدی اس77ت ک77ه اب77ن مس77عود ص77حيح
ای از قرآن77را ب77ه م77ن ي77اد  ب77ود تش77ھد را ھمانطوريک77ه س77وره rحاليک77ه دس77تم در دس77ت پي77امبر

(التحيات v والصلوات و الطيبات، الس�م عليک أيھا النب�ی و رحم�ة هللا و داد آموخت :  می
هللا و أش�ھد أن محم�دا  برکاته، الس�م علينا و عل�ی عب�اد هللا الص�الحين، أش�ھد أن 0 إل�ه إ0

ھر لفظی که بر سRم و ملک و بق7اء دmل7ت کن7د فق7ط شايس7ته خداون7د « [291]عبده و رسوله)
متعال است و ھر دعايی که با آن تعظيم خداوند متعال مقصود باشد فقط mيق او اس7ت و ھ7ر 
صلوات و دعا وکR7م پ7اکی فق7ط mي7ق خداون7د متع7ال اس7ت، سR7م، رحم7ت و برک7ات هللا ب7ر 

دھم ک7ه ھ7يچ معب7ود ب7ر  ن7دگان ص7الح خ7دا، ش7ھادت م7یشما باد ای پيامبر، سRم بر ما و بر ب
  ».دھم که محمد بنده و فرستاده اوست حقی غير از هللا نيست و شھادت می

  فايدة ديگر:

�ه) rی پي77امبر درب77ارة فرم77وده��ة هللا و برکات��ی و رحم��ا النب��ک أيھ���م علي�ح77افظ اب77ن  (الس
  گويد:  ) می314/2حجر در فتح الباری (

و پ7س از او ذک7ر  rحديث ابن مسعود تفاوتی ب7ين زم7ان حي7ات پي7امبردر بعضی از طرق 
سR7م ب7ه لف7ظ خط7اب، ام7ا بع7د از او ب7ه لف7ظ  rشده است. ب7دين ص7ورت ک7ه در زم7ان پي7امبر

  شد. گفته می (الس�م علی النبی)غايب 

ص77حيح بخ77اری، از طري77ق اب77ی معمرآم77ده ک77ه اب77ن مس77عود بع77د از » کت77اب اmس77تئذان«در 
 (و ھ�و ب�ين ظھرانين�ا، فلم�ا ق�بض قلن�ا الس��م يعن�ی عل�ی النب�ی)تشھد گفت : روايت حديث 

درميان م7ا ب7ود، زم7انی ک7ه وف7ات ک7رد گفت7يم السR7م يعن7ی :  rاين در حالی بود که) پيامبر«(
  اين روايت بخاری است.». علی النبی

و » أب777ونعيم اص777فھانی«و » ج777وزفی«و » س777راج«در ص777حيح خ777ود و » ابوعوان777ه«و 
�ی ش77يخ بخ77اری ب77ا لف77ظ » اب77ونعيم«از ط77رق متع77دد ت77ا » بيھق77ی«���م عل��ا الس��بض قلن��ا ق�(فلم

�ی)�آن را از » اب77وبکر ب77ن أب77ی ش77يبه«ان77د و ھمينط77ور  يعن77ی نق77ل کرده«ب77ه ح77ذف لف77ظ  النب
  روايت کرده است.» ابونعيم«

نقل کرده گوي7د: » ابوعوانه«پس از آنکه اين روايت را تنھا از » شرح منھاج«سکبی در 
خط7اب در سR7م  rکند بر اينکه بع7د از پي7امبر اين (اثر) از صحابه ثابت باشد، دmلت میاگر 

گ7ويم (اب7ن  . می(الس��م عل�ی النب�ی)واج7ب نيس7ت. ل7ذا گفت7ه ش7ود  (الس�م عليک أيھا النبی)



گوي7د  حجر) : در صحت اين روايت شکی نيست و متباعی قوی ب7ر آن ي7افتم. عب7دالرزاق می
 :  

گفتن77د :  می rا ب77ه م77ا خب77ر داد ک77ه ص77حابه در زم77ان حي77ات رس77ول هللاب77ن ج77ريح از عط77
. و اسناد ص7حيح (الس�م علی النبی)، ھمين که وفات کرد گفتند : (الس�م عليک أيھا النبی)

  . أھ –است. 

ب7وده  rگوي7د : اي7ن ام7ر حتم7اً ب7ه دس7تور پي7امبر ) می126(ص » ص7فه الصR7ه«آلبانی در 
داد ک77ه بگوين77د  ھم77ين ص77ورت تش77ھد را ب77ه اص77حاب ي77اد م77ی اس77ت و اين77ک عايش77ه(رض) ب77ه

  کند. (السRم علی النبی) اين مطلب را تأييد می

در الفوائ77د (ج » مخل77ص«) اي77ن ح77ديث را آورده اس77ت 9/2/1در مس77ندش (ج » س77راج«
  ) به دو سند صحيح از عايشه آن را آورده است.11/54/1

  بعد از تشھد اخير rصلوات بر پيامبر -13

م77ردی را دي77د ک77ه نم77از  rگوي77د : پي77امبر دلي77ل ح77ديث فض77اله ب77ن عبي77د أنص77اری ک77ه میب77ه 
ص77لوات  rخوان77د، و ب77دون اينک77ه خ77دا را س77تايش کن77د و ثن77ای او را بگوي77د و ب77ر پي77امبر می

س77پس او را » اي77ن عجل77ه ک77رد«فرم77ود : (عج77ل ھ77ذا)  rبفرس77تد نم77ازش را تم77ام ک77رد، پي77امبر
�ه، و  ص77دا زد و ب77ه او ديگ77ران فرم77ود :��اء علي��ه و الثن��د رب��دأ بتمجي��دکم فليب��لی أح�(إذا ص

ھرگاه يکی از شما خواس7ت نم7از بخوان7د ابت7دا . «[292]، ثم يدعو بما شاء)rليصل علی النبی
ص7لوات بفرس7تد س7پس ھ7ر  rاو را ثن7ا گوي7د و ب7ر پي7امبرپروردگارش را به بزرگی ياد کند، 

  دعايی که خواست بخواند.

ب7وديم، م7ردی آم7د و ن7زد او نشس7ت،  rاز ابومسعود روايت است : در حاليکه ن7زد پي7امبر
گفت : ای رسول خدا، صلوات خدا بر تو باد، سRم را ي7اد گ7رفتيم ح7ال چگون7ه در نم7از ب7ر 

ساکت شد تا جايی که آروز کرديم ای ک7اش  rتو صلوات بفرستيم؟ (ابومسعود) گويد : پيامبر
وا : اللھ�م ص�ل عل�ی (إذا أنتم ص�ليتم عل�ی فقول�کرد، سپس فرمود :  آن مرد از او سؤال نمی

�ديث)��د ... الح��ی آل محم��ی و عل��ی اbم��د النب�وقت77ی خواس77تيد ب77ر م77ن ص77لوات : « [293]محم
: خداون7دا! ب7ر يعنی  »اللھم صل علی محمد النبی اbمی و علی آل محمد...بفرستيد بگوييد : 

(*)محمد پيامبر أمی و آل محمد صلوات بفرست.
  

  فايده: 

گوي7د :  ، آن اس7ت ک7ه کع7ب ب7ن عج7ره نق7ل ک7رده، و میrبھترين الف7اظ ص7لوات ب7ر پي7امبر
گفتيم ای رسول خدا دانستيم چگون7ه ب7ر ت7و سR7م بفرس7تيم، ص7لوات فرس7تادن ب7ر ت7و چگون7ه 

محمد و علی آل محمد کما ص�ليت عل�ی آل إب�راھيم (اللھم صل علی است؟ فرمود : بگوييد : 
إنک حميد مجيد، اللھم بارک علی محمد و علی آل محمد کم�ا بارک�ت عل�ی آل إب�راھيم إن�ک 

خداوندا! بر محمد و آل محم7د ص7لوات بفرس7ت ھمچنانک7ه ب7ر آل اب7راھيم « [294]حميد مجيد)



ص77لوات فرس77تادی ب77ه تحقي77ق ت77و در ھ77ر ح77الی بس77يار س77توده و بس77يار ب77زرگ و ب77ا عظمت77ی، 
ای بيش77تر گ77ردان ھمچنانک77ه  خداون77دا! ش77رف و بزرگ77واری را ک77ه ب77ه محم77د و آل محم77د داده

ای ب77ه تحقي77ق ت77و در ھ77ر ح77الی بس77يار  ردهش7رف و بزرگ77واری را ب77رای آل اب77راھيم بيش77تر ک77
  ».ستوده و بسيار بزرگ و با عظمتی

  سRم :  -14

�ا :  rب777ه دلي777ل فرم777وده پي777امبر���ر و تحليلھ���ا التکبي���ور و تحريمھ����ة الطھ���اح الص��(مفت
  ».کليد نماز، وضو، تحريم آن تکبير و پايان آن سRم دادن است«[295]التسليم)

 فھرست

 واجبات نماز:

�ک تکبي77رات انتق77ال از رکن77ی ب77ه رکن77ی ديگ77ر و گف77تن  -1��ا و ل��ده ربن��ن حم��مع هللا لم�(س
  :  الحمد)

إذا قام إلی الص�ة يکبر حين يقوم، ث�م يکب�ر  r(ان رسول هللاز ابوھريره روايت است : 
حين يرکع، ثم يقول : سمع هللا لمن حمده، حين يرفع صلبه من الرکعة، ث�م يقول�و ھوق�ائم : 
ربنا لک الحمد، ثم يکبر حين يھوی، ث�م يکب�ر ح�ين يرف�ع رأس�ه، ت�م يکب�ر ح�ين يس�جد، ث�م 

ين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلک فی الص�ة کلھا حتی يقض�يھا، و يکب�ر ح�ين يق�وم م�ن يکبر ح
�وس)���د الجل���ين بع��خواس777ت نم777از بخوان777د، ھنگ777امی ک777ه  وقت777ی ک777ه می rپي777امبر. «[296]الثنت

گفت و ھنگ7ام بلن7د  رفت، هللا أکبر می فرمود : هللا اکبر، سپس وقتی به رکوع می ايستاد می می
ربن�ا فرم7ود :  ايس7تاد می و وقت7ی راس7ت می س�مع هللا لم�ن حم�دهفرم7ود :  شدن از رک7وع می

هللا اکب7ر، و وقت7ی س7رش را از  فرم7ود آم7د می . سپس وقت7ی ب7رای س7جده ف7رود میلک الحمد
فرم77ود : هللا اکب77ر و  رف77ت می فرم77ود هللا اکب77ر و وقت77ی ب77ه س77جده می ک77رد و می س77جده بلن77د می

فرم7ود هللا اکب7ر س7پس اي7ن ک7ار را ت7ا پاي7ان نم7ازش انج7ام  ک7رد و می وقت7ی س7رش را بلن7د می
در  rگف77ت. پي77امبر یداد و پ77س از تش77ھد اول، ھنگ77ام بلن77د ش77دن ب77ه رکع77ت س77وم هللا اکب77ر م م77ی

نم7از بخواني7د ھم7انطور ک7ه «[297](ص�لوا کم�ا رأيتم�ونی أص�لی)حديثی ديگر فرموده است : 
  ».خوانم مرا ديديد نماز می

اد که در ب7ين ارک7ان نم7از هللا اکب7ر بگوي7د و به کسی که نمازش را بد خوانده بود دستور د
 –يعن�ی مواض�عه  –(إنه 0تتم ص�ة bحد من الناس حتی يتوضا فيضع الوض�وء و فرمود : 

ثم يکبر و يحمد هللا عزوجل ويثنی عليه، و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول : هللا اکب�ر، ث�م 
يسجد حتی تطمئن مفاصله، ثم يقول : هللا أکبر، و يرفع رأسه حتی يستوی قاع�دا، ث�م يق�ول 
: هللا أکبر، ثم يسجد حتی تطمئن مفاصله .. ثم يرفع رأسه فيکب�ر، ف�إذا فع�ل ذل�ک فق�د تم�ت 

��ته�ش77ود مگ77ر اينک77ه ب77ه خ77وبی وض77و بگي77رد  نم77از ھ77يچ ي77ک از م77ردم کام77ل نمی« [298])ص
(يعنی به خوبی اعضای وضويش را بشويد) سپس هللا اکبر بگوي7د و حم7د و ثن7ای خ7دا را ب7ه 

دازه ک77ه خواس77ت ق77رآن بخوان77د، س77پس هللا أکب77ر گفت77ه، ب77ه رک77وع رود ج77ای آورد و ھ77ر ان77



بطوريک7ه مفاص7لش آرام گيرن7د، س7پس س7مع هللا لم7ن حم7ده بگوي7د بطوريک7ه راس7ت بايس7تد، 
سپس هللا أکبر گفته و به سجده برود بطوريکه مفاصلش آرام گيرند، س7پس هللا أکب7ر بگوي7د و 

بنشيند سپس هللا أکبر بگويد و (دوباره) س7جده  سرش را (از سجده) بلند کند بطوريکه راست
کند بطوريکه مفاصلش آرام گيرند سپس سرش را بلند کند و هللا أکبر بگويد و وقت7ی ک7ه اي7ن 

  ».کارھا را انجام داد نمازش کامل شده است

  تشھد اول :  -2

  فرمود :  rروايت است که رسول هللا tاز ابن مسعود

�ين ��ل رکعت��ی ک��دتم ف��ک (إذا قع���م علي��ات، الس��لوات و الطيب��ات v، و الص��وا : التحي�فقول
أيھا النبی و رحمة هللا و برکاته، الس�م علينا و عل�ی عب�اده هللا الص�الحين، أش�ھد أن 0 إل�ه 
إ0 هللا، و أشھد أن محمدا عبده و رسوله، ثم ليتخير أح�دکم م�ن ال�دعاء أعجب�ه إلي�ه، فلي�دع 

در ھر دو رکعت که نشستيد بگوييد : سRم، دعا و ھر کR7م پ7اکی ب7ه « [299]به ربه عزوجل)
خداوند متعال اختصاص دارد، سRم خدا بر شما باد ای پيامبر خدا، سRم بر ما و بر بن7دگان 

دھم ک7ه  دھم که ھيچ معب7ود ب7ر حق7ی غي7ر از هللا نيس7ت و ش7ھادت م7ی صالح خدا، شھادت می
ر دع77ايی را ک77ه دوس77ت دارد انتخ77اب کن77د و ب77ا آن محم77د بن77ده و فرس77تاده اوس77ت. س77پس ھ77

  ».پروردگارش را بخواند

به کس7ی ک7ه نم7ازش را ب7ه ص7ورت ناص7حيح خوان7ده ب7ود دس7تور داد ک7ه تش7ھد  rو پيامبر
(فإذا جلست فی وسط الص�ة فاطمئن و افترش فخذک اليسری ثم اول را بخواند و فرمود : 

وقتی که در وسط نماز نشستی آرام بگير و پ7ای چپ7ت را پھ7ن ک7ن (و روی آن « [300]تشھد)
  ».بنشين) سپس تشھد بخوان

گاھش  ای در جل7وی س7جده بر نمازگزار واجب است ک7ه در وق7ت نم7از خوان7دن، س7تره -3
از جل7و نم7ازگزار و م7انع نگ7اه ک7ردن او ب7ه آن س7وی س7تره  قرار دھد تا مانع عبور ديگران

  شود : 

  فرمود :  rاز سھل بن ابی حثمه روايت است که پيامبر

[301].(إذا صلی أحدکم فليصل إلی سترة، وليدن منھا، 0يقطع الشيطان عليه ص�ته)
  

ھرگاه يکی از شما خواست نماز بخواند، رو به ستره نماز بخواند و به آن نزديک ش7ود «
  ».تا شيطان نمازش را قطع نکند

(0تصل إ0 إلی سترة، و0تدع أحدا يم�ر فرمود :  rاز ابن عمر روايت است که پيامبر خدا
نم7از نخ7وان مگ7ر رو ب7ه س7تره و ب7ه « [302]بين يديک، فإن أب�ی فلتقاتل�ه، ف�إن مع�ه الق�رين)

کسی اجازه نده که از جلوی نماز شما عبور کند و اگ7ر اص7رار ب7ر عب7ور (از جل7و نم7ازت) 
  ».کرد با او بجنگ چون شيطان با اوست



ی س7واری  ي7ا س7تون ي7ا عص7ايی ک7ه در زم7ين ف7رو ب7رده ش7ده و ي7ا وس7يله ستره، ب7ا دي7وار
کن7د، و کمت7رين  (مانند ش7تر را) اگ7ر در مقاب7ل خ7ود ق7رار دھ7د و نم7از بخوان7د تحق7ق پي7دا می

(*)اندازه ستره شرعی به اندازه پشتی پاmن شتر است.
  

  فرمود :  rبه دليل حديث موسی بن طلحه که از پدرش روايت کرده : پيامبر

 [303](إذا وضع أحدکم بين يديه مثل مؤخرة الرح�ل فليص�ل، و 0يب�ال م�ن م�ر وراء ذل�ک)
ھرگاه يکی از شما چيزی به اندازه پشتی پ7اmن ش7تر را روب7روی خ7ود ق7رار دھ7د نم7ازش «

  ».کند توجه نکند را بخواند و کسی که از آنسوی آن عبور می

  فھرست

  ه ستره:نزديک شدن نماز گزار ب

�هاز بR77ل رواي77ت اس77ت : ��ة أذرع) r(أن��ن ث�ث��و م��دار نح��ين الج��ه و ب��لی و بين� [304]ص
  ».بود [305]ی بين او و ديوار حدود سه ذراع نماز خواند در حالی که فاصله rپيامبر«

�ول هللاز س777ھل ب777ن س777عد رواي777ت اس777ت : ���لی رس���ين مص���ان ب���ر  r(ک���دار مم���ين الج��و ب
  ».و ديوار به اندازه عبور گوسفندی فاصله بود rبين محل سجده پيامبر« [306]الشاة)

  فھرست

  اش عبور کند ای انتخاب کرد اجازه ندھد چيزی ميان او و ستره ھرگاه ستره

ک�ان يص�لی فم�رت ش�اة ب�ين يدي�ه، فس�اعاھا إل�ی  r(أن النبیاز ابن عباس روايت است : 
خوان7د، گوس7فندی خواس7ت  نم7از می rدر حاليکه پي7امبر« [307]القبله حتی ألزق بطنه بالقبلة)

به طرف قبله حرکت کرد تا ش7کمش را  rاز جلوش عبور کند، قبل از رسيدن گوسفند پيامبر
  ».به قبله (ديوار) چسباند

(إذا ک�ان أح�دکم يص�لی ف�ي�دغ أح�دا فرم7ود :  rاز ابوسعيد خدری روايت است ک7ه پي7امبر
ھرگ7اه يک7ی از « [308]تله فإنما ھو شيطان)يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبی فليقا

توان77د م7انع او ش77ود (ب77رای  ش7ما نم77از خوان7د اج77ازه ندھ7د کس77ی از جل77ويش عب7ور کن77د، ت7ا می
د ب77ا او بجنگ77د زي77را او ش77يطان اينک77ه از جل77وی نم77ازش عب77ور نکن77د) و اگ77ر س77رپيچی ک77ر

  ».است

عبور خر، زن و سگ سياه از جلوی نمازگزار، در ص�ورت نگذاش�تن س�تره نم�از را باط�ل 
  کند  می

(إذا ق�ام أح�دکم فرم7ود :  rاز عبدهللا ب7ن ص7امت از اب7وذر رواي7ت اس7ت ک7ه گف7ت : پي7امبر
يصلی، فإنه يس�تره إذا ک�ان ب�ين يدي�ه مث�ل آخ�رة الرح�ل، ف�إذا ل�م يک�ن ب�ين يدي�ه مث�ل آخ�رة 



الرحل فإن�ه يقط�ع ص��ته الحم�ار والم�رأة و الکل�ب اbس�ود، قل�ت : ي�ا أب�ا ذر! ماب�ال الکل�ب 
�ن أخ�ی، س�ألت رس�ول هللا��ن الکل�ب اbص�فر؟ ق�ال : ي�ا اب��ا  rاbس�ود م�ن الکل�ب اbحم�ر م�کم

���يطان)س��ود ش��ب اbس��ال : الکل�ھرگ77اه يک77ی از ش77ما ب77رای نم77از ايس77تاد و در « [309]ألتنی فق
آيد، و اگ7ر در  جلويش چيزی مانند پشتی پاmن شتر وجود داشت برای او ستره به حساب می

جلويش چيز مانند پشتی پاmن شتر وجود نداش7ت، عب7ور خ7ر، زن، و س7گ س7ياه نم7ازش را 
س77رخ و زرد چ77ه  کن77د، گف77تم (عب77دهللا ب77ن ص77امت) ای اب77وذر : س77گ س77ياه ب77ا س77گ باط77ل می

 rام ھم77ين س77ؤالی را ک77ه از م77ن ک77ردی م77ن از پي77امبر تف77اوتی دارد؟ گف77ت : ای ب77رادرزاده
  ».پرسيدم، فرمود : سگ سياه شيطان است

  حرمت عبور از جلوی نماز گزار: 

(لو يعلم الم�ار ب�ين ي�دی المص�لی م�اذا علي�ه، فرمود : rاز ابوجھيم روايت است که پيامبر
آن کس7ی ک7ه از جل7وی نم7ازگزار « [310]خيرا له من أن يمر بين يدي�ه)لکان أن يقف أربعين 

دانست که مرتکب چه گناھی شده، چھل (سال، ماه، يا روز)...؟ توق7ف  کند اگر می عبور می
  ».داد را بر عبور از جلوی نمازگزار ترجيح می

  ستره ای امام برای مأموم ستره است:

�ااز اب77ن عب77اس رواي77ت اس77ت ک77ه گف77ت : ��د ن��ذ ق��ا يومئ��ان و أن��ی أت��ا عل��ت راکب�ھزت (أقبل
يصلی بالناس بمنی، فمررت بين يدی الصف، فنزلت فأرس�لت اbت�ان  rا0حت�م و رسول هللا

در حالی که سوار بر م7اده خ7ری « [311]ترتع، و دخلت فی الصف، فلم ينکر ذلک علی أحد)
را دي7دم ک7ه در من7ی ب7رای  rبودم و در آستانه رسيدن به سن بلوغ قرار داشتم، آمدم و پيامبر

خواند، از جلوی صف عبور کردم، و پ7ايين آم7دم و م7اده خ7ر رارھ7ا ک7ردم ت7ا  مردم نماز می
  ».بچرد و من داخل صف شدم و ھيچ کس مرا از اين کار منع نکرد

  فھرست

  سنتھای نماز:

  سنتھای نماز دو نوع ھستند : قولی و فعلی

  سنتھای قولی:

  دعای استفتاح: -1

وقت7ی در نم7از  rروايت کرده و گفته است : پي7امبر tبھترين آن، دعايی است که ابوھريره
کرد، گف7تم ای رس7ول خ7دا،  ای سکوت می گفت قبل از خواندن فاتحه لحظه تکبير (احرام) می

فرم7ود  rگويی؟ پيامبر کنی چه می پدر و مادرم فدايت، در سکوتی که بين تکبير و قرائت می
ن�ی (اللھم باعد بينی وبين خطايای کما باعدت بين المش�رق و المغ�رب، اللھ�م نقگويم :  : می

من خطايای کما ينقی الثوب اbبيض من الدنس، اللھم اغسلنی م�ن خطاي�ای ب�الثلج و الم�اء 



خداون7دا! ب7ين م7ن و خطاھ7ايم فاص7له بيان7داز ھمچنانک7ه ب7ين مش7رق ومغ7رب « [312]و البرد)
صله انداختنی، خداوندا! مرا از گناھانم پاک کن ھمچنانکه لباس سفيد از چ7رک و آل7ودگی فا

  ».شود، خداوندا! مرا از خطاھايم با برف و آب و تگرک بشوی پاک می

  استعاذه (پناه بردن به خدا از شيطان) : -2

  فرمايد :  خداوند متعال می

ِجيِم  (   )98(نحل :  )فَإَذا قََرأَت القُرآَن فَاسَتِعْذ بِاvِ ِمَن الشَّيطَاِن الرَّ

ھای شيطان مطرود به خدا پناه  ھنگامی که خواستی قرآن بخوانی از وسوسه«
  ».ببر

(أنه کان إذا قام إلی الص�ة استفتح ثم يق�ول روايت کرده که :  rابوسعيد خدری از پيامبر
ھنگ7امی ک7ه « [313]يع العليم من الشيطان ال�رجيم م�ن ھم�زه و نفخ�ه و نفث�ه)أعوذ باv السم

�اv فرم77ود:  خوان77د، س77پس می خواس77ت نم77از بخوان77د دع77ای اس77تفتاح رامی می rپي77امبر��وذ ب�أع
، من ھمزه و نفخه و نفثه، يعنی به خدای شنوا و آگ7اه پن7اه الشيطان الرجيمالسميع العليم من 

  ».برم از شيطان رانده شده، از جنون، کبر، و شعر او می

  گفتن آمين : -3

إذا ق�رأ و0 الض�الين ق�ال آم�ين و رف�ع  r(ک�ان رس�ول هللاز وائل بن حجر روايت اس7ت : 
» گف7ت : آم7ين خواند، با صدای بلن7د می وقتی که وmالضالين را می rپيامبر« [314]بھا صوته)

�ق فرم77ود :  rو از اب77وھريره رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر��ن واف��إن م��أمنوا، ف��ام ف��ن اCم�(إذا أم
وقت7ی ام7ام آم7ين گف7ت ش7ما ھ7م آم7ين « [315]غفرل�ه م�ا تق�دم م�ن ذنب�ه) مينه تأمين الم�ئکةأت

بگويي77د چ77ون کس77ی ک77ه آم77ين گفت77نش ھمزم77ان ب77ا آم77ين گف77تن مRئک77ه باش77د گناھ77ان (ص77غيره) 
  ».شود پيشينش بخشوده می

  قرائت بعد از فاتحه:  -4

يقرأ فی الرکعتين اbولين من ص�ة الظھ�ر بفاتح�ة  r(کان النبیاز ابوقتاده روايت است : 
الکاب و سورتين، يطول فی اbولی و يقصر فی الثاني�ة، و يس�مع ا�ي�ة أحيان�ا، و ک�ان يق�رأ 

الص�بح و  فی العصر بفاتحة الکتاب و سورتين، و ک�ان يط�ول ف�ی الرکع�ة اbول�ی م�ن ص��ة
خوان7د  در دو رکع7ت اول نم7از ظھ7ر فاتح7ه و دو س7وره می rپي7امبر« [316]يقصر فی الثاني�ة)

خوان7د ک7ه  کرد، و گاھی آيه را طوری می که رکعت اول را طوmنی و دومی را کوتاھتر می
ک77رد، و رکع77ت اول  ش77نيديم. و در نم77از عص77ر فاتح77ه و دو س77وره را قرائ77ت می م77ا آن را می

  ».خواند نماز صبح را طوmنی و رکعت دوم را کوتاھتر می

يق�رأ ف�ی ال�رکعتين اbولي�ين م�ن الظھ�ر و العص�ر  r(ک�ان النب�یاز ابوقتاده روايت است : 
�ة ��ريين بفاتح��رکعتين اbخ��ی ال��رأ ف��ا، و يق��ة أحيان��معنا ا�ي��ورة، و يس��اب و س��ة الکت�بفاتح



خوان7د  ای را می در دو رکعت اول نماز ظھر و عصر فاتح7ه و س7وره rپيامبر« [317]الکتاب)
ش7نيديم، و در دو رکع7ت آخ7ر فاتح7ه را  ک7رد ک7ه آن را می و گاھی آي7ه را ط7وری تR7وت می

  ».خواند می

(أن بعضی اوقات قرائت (سوره) در دو رکعت آخر سنت است؛ به دليل ح7ديث أبوس7عيد: 
کان يقرأ فی ص�ة الظھر فی الرکعتين اbولي�ين ف�ی ک�ل رکع�ة ق�در ث�ث�ين آي�ة، وف�ی  rالنبی

اbخريين قدر خمس عشر آية، أو قال نصف ذلک، و فی العص�ر ف�ی ال�رکعتين اbولي�ين ف�ی 
در دو  rپي7امبر« [318]کل رکعة قدر قراءة خمس عشر آية، و فی اbخريين قدر نصف ذل�ک)

رکعت اول نماز ظھر در ھر رکعت به اندازه سی آيه، و در دو رکعت آخر به اندازه پ7انزده 
آيه يا گفت نصف آن و در نماز عصر در دو رکعت اول در ھر رکعت به ان7دازه پ7انزده آي7ه 

  ».کرد و در دو رکعت آخر به اندازه نصف آن قرائت می

ول نماز مغ7رب و عش7اء، جھ7ری و در سنت است که قرائت در نماز صبح و دو رکعت ا
  نماز ظھر و عصر و رکعت سوم مغرب و دو رکعت آخر عشاء سری باشد.

  تسبيح در رکوع و سجود :  -5

فکان يقول فی رکوعه : سبحان ربی العظ�يم،  r(صليت مع النبیاز حذيفه روايت است : 
فرم7ود :  نماز خواندم، در رکوعش می rبا پيامبر« [319]و فی سجوده : سبحان ربی اbعلی)

  ».فرمود : سبحان ربی ا�علی سبحان ربی العظيم و در سجودش می

إذا رک�ع ق�ال : س�بحان رب�ی العظ�يم و  r(ک�ان رس�ول هللاز عتبه بن عامر روايت اس7ت : 
وقت7ی ب7ه  rپي7امبر« [320]بحمده، ث�ثا، و إذا سجد قال : س�بحان رب�ی اbعل�ی و بحم�ده ث�ث�ا)

و بحم77ده و وقت77ی ک77ه ب77ه س77جده  فرم77ود : س77بحان رب77ی العظ77يم رف77ت س77ه ب77ار می رک77وع می
  ».فرمود : سبحان ربی ا�علی و بحمده رفت سه بار می می

ربن�ا و «، در اعتدال بعد از رکوع، و بع7د از گف7تن اضافه کردن يکی از دعاھای زير -6
(ملء السماوات و ملء اbرض و ملء م�ا بينھم�ا، وم�لء م�ا ش�ئت م�ن ش�یء » : لک الحمد

اين حمد) به پُری آسمانھا و زمين و آنچه بين آن دو اس7ت و ب7ه پ7ُری چي7زی ک7ه «( [321]بعد)
  ».خواھی بعد از آنھا می

 اگر خواست به ھمين دع7ای اض7افی اکتف7ا کن7د و اگ7ر خواس7ت آن را ب7ا دع7ای زي7ر کام7ل
(أھل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، و کلنا لک عبد، 0مانع لما أعطيت، و0معطی نمايد : 

�د)��ک الج��د من��ع ذا الج��ت و0ينف��ا منع�ت77و  خداون77دا) ت77و mي77ق ثن77ا و بزرگ77ی ھس77تی،«( [322]لم
کنی ھ7يچ  ی ما بنده تو ھستيم، آنچه تو عطا می گويد و ھمه تر از آن ھستی که بنده می شايسته

ای ب7رای آن نيس7ت، م7ال و  کن7ی ھ7يچ عط7ا کنن7ده مانعی برای آن نيست و آنچه را تو من7ع می
  ».رساند فضل و رحمت تو است رساند آنکه نفع می دارايی نفعی نمی



�دا ������د حم������ک الحم������ا و ل������ا و (ربن������ب ربن������ا يح������ه، کم������ا علي������ا مبارک������را طيب�����کثي
�ی)�پروردگ77ارا! س77تايش فق77ط mي77ق ت77و اس77ت، ستايش77ی زي77اد، خ77وب و مب77ارک، «[323]يرض

  ».شود آنطوريکه پروردگارمان دوست دارد و به آن راضی می

  دعای بين دو سجده: -7

�یاز حذيف777ه رواي777ت اس777ت : ���ی، رب  r(أن النب���جدتين : رب اغفرل���ين الس���ول ب���ان يق��ک
�ی)��ی)فرم77ود :  ب77ين دوس77جده می rپي77امبر« [324]اغفرل��ی، رب اغفرل�پروردگ77ارا ، (رب اغفرل

  ».مرا ببخش، پروردگارا مرا ببخش

�یاز اب77ن عب77اس رواي77ت اس77ت : ��ی و  r(أن النب��م اغفرل��جدتين : اللھ��ين الس��ول ب��ان يق�ک
فرمود : اللھ7م اغفرل7ی  بين دو سجده می rپيامبر« [325]ارحمنی واجبرنی و اھدنی و ارزقنی)

ني7ازم  و ارحمنی و اجبرنی و اھدنی و ارزقنی : خدون7دا م7را ب7بخش و ب7ه م7ن رح7م ک7ن و بی
  ».کن و ھدايتم ده و روزيم رسان

اين ک7ار را ک7رده اس7ت  rبعد از تشھد اول؛ چراکه پيامبر rصلوات فرستادن بر پيامبر -8
 :  

سواکه و طھوره، فيبعثه هللا فيم�ا ش�اء أن  rنعد لرسول هللا(کنا از عايشه آمده که گفت : 
يبعثه من الليل، فيتسوک و يتوض�ا، ث�م يص�لی تس�ع رکع�ات 0يجل�س ف�يھن إ0 عن�د الثامن�ة، 
فيدعو ربه و يصلی علی نبيه، ثم ينھض و 0 يسلم، ثم يصلی التاسعة، فيقعد، ثم يحمد رب�ه 

را ب7رايش  rما س7واک و آب وض7وی پي7امبر« [326]و يدعو، ثم يسلم ...) rو يصلی علی نبيه
ک7رد، س7واک  خواس7ت او را بي7دار می کرديم و خداوند در ھر قسمتی از شب ک7ه می آماده می

نشس7ت  خوان7د و تنھ7ا در رکع7ت ھش7تم می گرفت، سپس نُه رکعت نماز می زد و وضو می می
شد، و رکع7ت  داد و بلند می فرستاد، آنگاه سRم نمی کرد و بر پيامبرش صلوات می و دعا می
ک7777رد و ب777ر پي777امبر ص7777لوات  نشس7777ت و پروردگ777ارش را حم777د می خوان777د و می مینُھ777م را 

  ».داد... کرد و بعد از آن سRم می فرستاد و دعا می می

  دعای بعد از تشھد اول و دوم فرقی ندارد:  -9

فرم7ود : ھرگ7اه  rدعای بعد از تشھد اول : از ابن مس7عود رواي7ت اس7ت ک7ه گف7ت : پي7امبر
(التحي�ات v و الص�لوات و الطيب�ات، الس��م علي�ک أيھ�ا بگويي7د :  بعد از دو رکعت نشستيد

النبی و رحمة هللا و برکاتة، الس�م علينا و علی عباد هللا الص�الحين، أش�ھد أن 0 إل�ه إ0 هللا 
�ه ��دع رب��ه فلي��ه إلي��دعاء أعجب��ن ال��دکم م��ر أح��م ليتخي��وله، ث��ده و رس��دا عب��ھد أن محم�و أش

ھر لفظی که بر سRم و مل7ک و بق7اء دmل7ت کن7د فق7ط شايس7ته خداون7د متع7ال « [327]عزوجل)
است، و ھر دعايی که با آن تعظيم خداوند متعال مقصود باشد فق7ط mي7ق خ7دا اس7ت، سR7م و 
رحم77ت و برک77ات خ77دا ب77ر ش77ما ای پي77امبر خ77دا، سR77م ب77ر م77ا و بن77دگان ص77الح خ77دا، ش77ھادت 

دھم که محمد بن7ده و فرس7تاده  خدا نيست و شھادت می دھم که ھيچ معبود بر حقی غير از می
  ».اوست. سپس ھر دعايی را که دوست دارد اختيار کند و با آن خدای عزوجل را بخواند



(إذا ف�رغ أح�دکم فرم7ود :  rدعای بعد از تشھد دوم: از اب7وھريره رواي7ت اس7ت ک7ه پي7امبر
و م�ن ع�ذاب القب�ر و م�ن فقتن�ة من التشھد ا�خر فليتعوذ باv من أرب�ع، م�ن ع�ذاب جھ�نم، 

ھرگاه يک7ی از ش7ما تش7ھد آخ7ر را خوان7د « [328]المحيا و الممات، و من شر المسيح الدجال)
ر، و از فتنه زندگی و م7رگ و از چھار چيز به خدا پناه ببرد، از عذاب جھنم، و از عذاب قب

  ».از شر مسيح دجال

  سRم دوم (سRم به سمت چپ) :  -10

ک�ان يس�لم  r(أن النب�یداد : ھمچنانکه از اب7ن مس7عود رواي7ت اس7ت :  دو سRم می rپيامبر
عن يمينه و عن يساره الس�م عليکم و رحمة هللا، و الس�م عليکم و رحمة هللا، حت�ی ي�ری 

فرم7ود : السR7م ع7يکم  داد و می به طرف راست و چپش سRم م7ی rپيامبر« [329]بياض خده)
و بعض7ی ». ش7د اش نماي7ان می و رحمة هللا، السRم عليکم و رحمة هللا بطوريکه سفيدی گون7ه

ک�ان  r(أن النب�یک7رد، ھمچنانک7ه از عايش7ه رواي7ت اس7ت ک7ه :  اوقات به يک سRم بسنده می
در  rپي7امبر« [330]يميل إلی الشق اbيمن ش�يئا) يسلم فی الص�ة تسليمة واحدة تلقاء وجھه،

  ».کرد داد و رويش را کمی به طرف راستش مايل می نماز يک سRم روبرويش می

  فھرست

  سنتھای فعلی:

، و ھنگ7ام رک7وع و بلن7د ش7دن از رک7وع و بلن7د باm بردن دستھا ھنگام تکبي7ره ا�ح7رام -1
  شدن از تشھد اول :

�ول هللاز اب77ن عم77ر رواي77ت اس77ت : �� r(أن رس��ان يرف��تح ک��ه إذا افت��ذو منکبي��ه ح�ع يدي
 rپي7امبر« [331]الص�ة، و إذا کبر للرکوع، و إذا رفع رأسه من الرکوع رفعھما ک�ذلک أيض�ا)

ک7رد،و ھنگ7ام تکبي7ر  ھايش بلن7د می ک7رد دس7تھايش را ت7ا مقاب7ل ش7انه وقتی شروع به نم7از می
  ».داد گفتن برای رکوع و بلند شدن از آن نيز ھمين کار را انجام می

(أن ابن عمر کان إذا دخل فی الص�ة کب�ر و رف�ع يدي�ه، و إذا رک�ع از نافع روايت است : 
حمده رف�ع يدي�ه، و إذا ق�ام م�ن ال�رکعتين رف�ع يدي�ه و رف�ع  رفع يديه و إذا قال سمع هللا لمن

�ی��ی النب��ک إل�گف77ت و  ک77رد هللا اکب77ر می اب77ن عم77ر وقت77ی ک77ه ش77روع ب77ه نم77از می« r([332]ذل
ک7رد و وقت7ی ک7ه  رفت دس7تھايش را بلن7د می کرد و وقتی که به رکوع می دستھايش را بلند می

ک7رد، و وقت7ی ک7ه از دورکع7ت (ب7رای  گفت س7مع هللا لم7ن حم7ده ني7ز دس7تھايش را بلن7د می می
 rک77رد؛ اب77ن عم77ر اي77ن (ح77ديث) را ب77ه پي77امبر یش77د، دس77تھايش را بلن77د م رکع77ت س77وم) بلن77د می

  ».نسبت داده است

سنت است گاھی در ھر پايين رفتن و باm آمدن نم7از، دو دس7ت بلن7د ک7رده ش7ود؛ ب7ه دلي7ل 
�یح77ديث مال77ک ب77ن ح77ويرث : ��ه رأی النب��ع  r(أن��ع، و إذا رف���ته، و إذا رک��ی ص��ه ف��ع يدي�رف

�روع ��ا ف��اذی بھم��ی يح��جود، حت��ن الس��ه م��ع رأس��جد، و إذا رف��وع، و إذا س��ن الرک��ه م�رأس



�ه)�رف77ت و ني77ز س77رش را از  رک77وع میرا در نم77از دي77دم ھنگ77امی ک77ه ب77ه  rپي77امبر« [333]أذني
ک7رد، دس7تھايش را  رف7ت و س7رش را از س7جده بلن7د می کرد و نيز به سجده می رکوع بلند می

  ».داد برد بطوريکه آنھا را در کنار گوشھايش قرار می باm می

  قرار دادن دست راست روی دست چپ روی سينه :  -2

(ک�ان الن�اس ي�ؤمرون أن يض�ع الرج�ل الي�د اليمن�ی عل�ی  از سھل بن س7عد رواي7ت اس7ت :
شدند ب7ه اينک7ه در نم7از دس7ت راستش7ان را روی  مردم امر می« ذراعه اليسری فی الص�ة)

نس7بت  rابوحازم گفت : يقين دارم که سھل اين دس7تور را ب7ه پي7امبر»ساعد چپشان قرار دھند
[334]داد. می

  

و وض�ع ي�ده اليمن�ی عل�ی ي�ده  r(ص�ليت م�ع رس�ول هللاز وائل ب7ن حج7ر رواي7ت اس7ت : 
نماز خواندم، (ديدم) دس7ت راس7تش را ب7ر روی دس7ت  rبا پيامبر« [335]اليسری علی صدره)

  ».اش قرار داد چپش، روی سينه

  نگاه کردن به محل سجده :  -3

�ول هللاز عايش77ه(رض) رواي77ت اس77ت : ��ل رس��ا دخ��ع  r(لم��ره موض��اخلف بص��ة م�الکعب
گاھش  وارد کعب7ه ش7د نگ7اھش از مح7ل س7جده rوقت7ی پي7امبر« [336]سجوده حتی خ�رج منھ�ا)

  ».تجاوز نکرد تا از آن بيرون شد

  انجام دادن اعمال مذکور در احاديث زير رکوع :  -4

إذا رک�ع ل�م يش�خص رأس�ه و ل�م يص�وبه ولک�ن  r(ک�ان رس�ول هللاز عايشه روايت است : 
�ک)��ين ذل�ک77رد و ن77ه ب77ه زي77ر  رف77ت س77رش را ن77ه بلن77د می وقت77ی ب77ه رک77وع می rپي77امبر« [337]ب

رواي7ت  rو از ابوحمي7د در توص7يف نم7از پي7امبر». داد افکند بلکه در ح7دی وس7ط ق7رار م7ی می
رف7ت،  وقت7ی ک7ه ب7ه رک7وع می« [338]من رکبتيه ثم ھصر ظھ�ره)(وإذا رکع أمکن يديه است : 

  ».کرد گرفت و سپس پشتش را خم می با دستھايش زانوھايش را محکم می

�یاز وائ77ل ب77ن حج77ر رواي77ت اس77ت : ��ابعه) r(أن النب��رج أص��ع ف��ان إذا رک� rپي77امبر« [339]ک
  ».کرد رفت انگشتانش را از ھم باز می وقتی به رکوع می

�ول هللاز ابوحمي77د رواي77ت اس77ت : ��ابض  r(أن رس��ه ق��ه کأن��ی رکبتي��ه عل��ع يدي��ع فوض�رک
رف7ت و دو دس7تش را  ب7ه رک7وع می rپي7امبر« [340]عليھما، و وتر يديه فنحاھم�ا ع�ن جنبي�ه)

داد مانن77د اينک77ه آنھ77ا را گرفت77ه باش77د و دو دس77تش را خ77م و از دو  روی دو زان77ويش ق77رار م77ی
  ».کرد پھلويش دور می

  بر زمين گذاشتن دستھا قبل از زانوھا ھنگام رفتن به سجده :  -5



کما يبرک البعير (إذا سجد أحدکم ف� يبرک فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
رود ھمچ7ون ش7تر زان7و  ھرگ7اه يک7ی از ش7ما ب7ه س7جده م7ی« [341]و ليضع يدي�ه قب�ل رکبتي�ه)

  ».نزند بلکه دستھايش را قبل از زانوھايش (روی زمين) بگذارد

  انجام دادن حاmت مذکور در احاديث زير ھنگام سجده :  -6

(فإذا سجد وضع يدي�ه غيرمفت�رش و روايت است :  rاز ابوحميد در توصيف نماز پيامبر
�ة)��ه القبل��ابع رجلي��أطراف أص��تقبل ب��ھما واس�رف77ت،  وقت77ی ک77ه ب77ه س77جده می« [342]0قابض

گذاشت بدون اينکه آنھا را بر زمين پھن يا ب7ه پھلوھ7ا جم7ع کن7د.  دستھايش را روی زمين می
  ».کرد و نوک انگشتان پايش را رو به قبله می

 [343](إذا سجدت فضع کفي�ک و ارف�ع مرفقي�ک)فرمود :  rاز براء روايت است که پيامبر
ھرگاه به سجده رفتی، دو کف دستت را (روی زم7ين) ق7رار ب7ده و آرنجھاي7ت را از زم7ين «

  ».  بلند کن

ک�ان إذا ص�لی ف�رج ب�ين يدي�ه  r(أن النبیاز عبدهللا بن مالک ابن بحينه روايت است که : 
�ه)��اض إبطي��دو بي��ی يب�خوان77د ب77ين دس77تھا ب77ا پھلوھ77ايش  وقت77ی ک77ه نم77از می rپي77امبر« [344]حت

  ».شد ای که سفيدی زير بغلش نمايان می انداخت به اندازه فاصله می

�ول هللاز عايش77ه رواي77ت اس77ت : ��دت رس��اجدا  r(فق��ه س��ی فوجدت��ی فراش��ی عل��ان مع�و ک
در بس7ترم ب7ود، (ش7بانگاه) دي7دم  rپي7امبر« [345]راصا عقبيه مستقب� بأطراف أصابعه القبل�ة)

در بس77تر نيس77ت، (دنب77الش گش77تم) او را در ح77ال س77جده ي77افتم ک77ه پاش77نه پاھ77ايش را ب77ه ھ77م 
  ».چسبانده و نوک انگشتان پاھايش را رو به قبله کرده بود

�ول هللاز وائ77ل ب77ن حج77ر رواي77ت اس77ت : ���ة رس��ی ص��زن إل��ت : 0نظ��ه فقل��ت المدين� r(أتي
ب7ه مدين7ه آم7دم و « [346]فذکر بعض الحديث و قال : ثم ھوی، فسجد، فصار رأسه بين کفي�ه)

کنم، (وائل) قسمتی از حديث را ذک7ر ک7رد و گف7ت : س7پس  نگاه می rگفتم حتماً به نماز پيامبر
  ».فرود آمد و به سجده رفت و سرش را بين دو کف دستش قرار داد rپيامبر

وقتی ک7ه  rپيامبر« [347]إذا سجد ضم أصابعه) r(أن النبیحجر روايت است :  وائل بناز 
  ».چسباند رفت انگشتانش را به ھم می به سجده می

إذا سجد فوض�ع يدي�ه ب�اbرض اس�تقبل بکفي�ه و  r(کان رسول هللاز براء روايت است : 
رف7ت و دس7تھايش را روی زم7ين ق7رار  وقت7ی ک7ه ب7ه س7جده می rپي7امبر« [348]أصابعه القبلة)

  ».کرد داد، دوکف دست و انگشتانش را رو به قبله می می

  آيد :  نشستن بين دو سجده به حالتی که در احاديث زير می -7

�ی)از عايش77ه رواي77ت اس77ت : ��ه اليمن��ب رجل��ری و ينص��ه اليس��رش رجل��ان يف� [349](وک
  ».کرد پای چپش را پھن و پای راستش را (روی زمين) نصب می rپيامبر«



�تقباله از اب777ن عم777ر رواي777ت اس777ت : ���ی، و اس���دم اليمن���ب الق����ة أن تنص���نة الص���ن س��(م
�وس��ة، و الجل��ابعھا القبل��ری) بأص��ی اليس�نص77ب نم77ودن پ77ای راس77ت و رو ب77ه قبل77ه « [350]عل

  ».نمودن انگشتان آن و نشستن بر پای چپ از سنتھای نماز است

ن، فقال : ھی السنة، فقلن7ا از طاوس روايت است : (قلنا mبن عباس فی ا�قعاء علی القدمي
r.([351]له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس : بل ھی سنة نبيک

  

: ھا) س7ؤال ک7رديم گف7ت  از ابن عب7اس درب7اره إقع7اء (نص7ب پاھ7ا و نشس7تن روی پاش7نه«
سنت است به او گفتميم، اين کار جفا به پا است. ابن عباس گفت : ن7ه، بلک7ه آن س7نت پي7امبر 

  ».است rشما

  برای يک لحظه نشستن بعد از سجدة دوم (در رکعت اول و سوم) :  -8

 rاز ابوقRب77ه رواي77ت اس77ت : مال77ک ب77ن ح77ويرث ليث77ی ب77ه م77ا خب77ر داد : (أن77ه رأی النب77ی
را دي7دم ک7ه  rپي7امبر« [352]صRته لم ينھض حتی يستوی قاع7دا) يصلی، فإذا کان فی وتر من

نشس7ت، بلن7د  خواند، و ھنگام خواندن رکع7ات ف7رد نم7ازش ت7ا ب7ه ص7ورت کام7ل نمی نماز می
  ».شد نمی

  تکيه زدن بر زمين ھنگام بلند شدن برای رکعت بعدی :  -9

(جاءنا مالک بن الحويرث فص�لی بن�ا ف�ی مس�جدنا ھ�ذا، ايوب از ابوقRبه روايت نموده : 
يص�لی.  rفقال : أنی bصلی بکم و ما أريد الص��ة، ولک�ن أري�د أن أريک�م کي�ف رأي�ت النب�ی

يعن�ی عم�رو  –قال مثل ص�ة شيخنا ھ�ذا قال أيوب : فقلت bبی ق�بة و يکف کانت ص�ته؟ 
بن سلمة. قال أيوب : وکان ذلک الش�يخ ي�تم التکبي�ر، و إذا رف�ع رأس�ه ع�ن الس�جدة الثاني�ة 

مالک بن حويرث نزد ما آم7د و در اي7ن مس7جدمان « [353]جلس و اعتمد علی اbرض ثم قام)
خ7واھم   خوانم و منظورم نم7از نيس7ت بلک7ه می پيشنماز ما شد و گفت : من برای شما نماز می

خوان7د، اي7وب گف7ت : ب7ه ابوقRب7ه گف7تم :  را دي7دم نم7از می rبه ش7ما نش7ان دھ7م چگون7ه پي7امبر
اي7وب گف7ت : و  –يعنی عمرو بن س7لمه  –نمازش چگونه بود؟ گفت : مانند اين نماز شيخ ما 

نشس77ت  ک77رد می گف77ت و وقت77ی ک77ه س77رش را از س77جده دوم بلن77د می آن ش77يخ، هللا أکب77ر را می
  ».شد سپس با تکيه بر زمين بلند می

  آيد :  نشستن در دو تشھد به صورتی باشد که در اين احاديث می -10

جلس ف�ی ال�رکعتين جل�س عل�ی (فإذا روايت است :  rاز ابوحميد در توصيف نماز پيامبر
رجله اليسری و نصب اليمن�ی، و إذا جل�س ف�ی الرکع�ة ا�خ�رة ق�دم رجل�ه اليس�ری و نص�ب 

�ه)��ی مقعدت��د عل��ری و قع�پ77ای چ77پش نشس77ت روی  وقت77ی بع77د از رکع77ت دوم می. «[354]اbخ
نشس7ت پ7ای چ7پش را  کرد و وقت7ی در رکع7ت آخ7ر می نشست و پای راستش را نصب می می

  ».نشست کرد و روی نشيمنگاھش می برد و پای راستش را نصب می زير پای راستش می



ک�ان إذا جل�س ف�ی الص��ة وض�ع کف�ه اليمن�ی  r(أن رسول هللاز ابن عمر روايت است : 
�ابعه��بض أص��ی و ق��ذه اليمن��ی فخ��ه  عل��ع کف��ام، و وض��ی اCبھ��ی تل��بعه الت��ار بأص��ا و أش�کلھ

نشس7ت ک7ف دس7ت راس7تش را  وقت7ی در نم7از می rپيامبر« [355]اليسری علی فخذه اليسری)
بس77ت و ب77ا انگش77ت س77بابه اش77اره  داد و تم77ام انگش77تانش را می روی ران راس77تش ق77رار م77ی

  ».داد کرد و کف دست چپش را روی ران چپش قرار می می

(کان عبدهللا بن عمر رضی هللا عنھما إذا جل�س ف�ی الص��ة وض�ع از نافع روايت است : 
لھ�ی أش�د عل�ی « rأشار بأصبعه و أتبعھا بصره ثم قال : ق�ال رس�ول هللا يديه علی رکبتيه و

عب7دهللا ب7ن عم7ر رض7ی هللا عنھم7ا وقت7ی در نم7از « [356]الشيطان م�ن الحدي�د يعن�ی الس�بابة)
ک7رد و ب7ه آن  داد و ب7ا انگش7تش اش7اره می روی دو زانويش قرار م7ینشست دو دستش را  می

تر  فرمود : اي7ن انگش7ت س7بابه ب7رای ش7يطان از آھ7ن س7خت rکرد، سپس گفت پيامبر نگاه می
  ».است

  فھرست

  دعاھای مشروع بعد از نماز:اذکار و 

ک7رد و  داد س7ه ب7ار اس7تغفار می وقتی سRم نماز را می rاز ثوبان روايت است : پيامبر -1
خداون7دا! ت7و «فرمود : (اللھم أنت السRم و منک السRم تبارک7ت ي7ا ذا الجR7ل و ا�ک7رام)  می

 سR7777م ھس7777تی و سR7777متی از ط7777رف توس7777ت. خيرھاي7777ت فراوانن7777د ای ص7777احب ش7777کوه و
  ».بزرگواری

گ77ويی : أس77تغفر هللا،  ولي77د گف77ت ک ب77ه اوزاع77ی گف77تم اس77تغفار چگون77ه اس77ت؟ گف77ت : می
[357]أستغفرهللا.

  

(0 گف7ت :  داد می از ابوزبير روايت است : ابن زبي7ر بع7د از ھ7ر نم7ازی ک7ه سR7م م7ی -2
إله إ0 هللا وحده 0 شريک له، له الملک و ل�ه الحم�د و ھ�و عل�ی ک�ل ش�يی ق�دير 0ح�ول و 0 

0 قوة إ0 باv 0 إله إ0 هللا، و0نعبد إ0 إياه له النعمة وله الفضل و له الثناء الحس�ن، 0 إل�ه إ
ھيچ معب7ود ب7ر حق7ی غي7راز خ7دا نيس7ت، يکت7ای « هللا مخلصين له الدين ولو کره الکافرون)

بدون شريک است، ملک و ستايش برای اوست و او بر ھر چيزی توانا اس7ت. ھ7يچ حرک7ت 
و قوتی نيست مگر به مشيت هللا، ھيچ معبود ب7ر حق7ی غي7ر از هللا نيس7ت، تنھ7ا او را عب7ادت 

و ستايش نيکو برای اوست، ھيچ معبود ب7ر حق7ی غي7ر از هللا نيس7ت،  کنيم، نعمت و فضل می
و (اب7ن زبي7ر) گف7ت : » عبادتمان خالصانه برای اوس7ت گرچ7ه ک7افران دوس7ت نداش7ته باش7ند

[358]خواند. اين ادعيه را بعد از ھر نمازی می rپيامبر
  

از وراد موmی مغيره بن شعبه روايت است : مغيره ب7ن ش7عبه ب7ه معاوي7ه نوش7ت ک7ه:  -3
(0 إل�ه إ0 هللا وح�ده 0 ش�ريک فرم7ود :  داد و می شد و سR7م م7ی تمام می rھرگاه نماز پيامبر

و 0معط�ی لم�ا له، له الملک و له الحمد و ھو علی کل شیء ق�دير اللھ�م 0م�انع لم�ا أعطي�ت 
ھيچ معبود بر حقی غير از خدا نيس7ت، تنھ7ا اس7ت و « [359]منعت و 0ينفع ذالجد منک الجد)



اس7ت ھيچ شريکی ب7رای او نيس7ت مل7ک و س7تايش ب7رای او اس7ت و او ب7ر ھ7ر چي7زی توان7ا 
کن77ی ھ77يچ  کن7ی ھ77يچ م77انعی ب7رای آن نيس77ت و آنچ7ه را ت77و من7ع می خداون7دا آنچ77ه ت7و عط77ا می

  ».رساند تويی رساند آنکه نفع می ای برای آن نيست و مال و دارايی نفعی نمی عطاکننده

�ائلھن فرم77ود :  rاز کع77ب ب77ن عج77ره رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر -4��ب ق��ات 0يخي�أو  –(معقب
ث�ون تس�بيحة، و ث��ث و ث�ث�ون تحمي�دة، و أرب�ع و ث�ث�ون تکبي�رة، : ث�ث و ث� -فاعلھن 

پس از ھ7ر نم7ازی اذک7اری وج7ود دارن7د ک7ه گوين7ده ي7ا انج7ام دھن7ده « [360]فی دبر کل ص�ة)
ماند، سی و سه بار سبحان هللا گفتن، سی و سه ب7ار الحم7د� گف7تن و  آنھا ھيچ وقت ناکام نمی

  ».سی و چھار بار هللا أکبر گفتن

�ا و فرم77ود :  rاز اب77وھريره رواي77ت اس77ت : پي77امبر���ة ث�ث��ل ص��ر ک��ی دب��بح هللا ف��ن س�(م
�ال ث���عون، و ق��عه و تس��ک تس��ين، فتل��اً و ث�ث��ر هللا ث�ث��ين، و کب��ا و ث�ث��دهللا ث�ث��ين و حم�ث

تمام المئة : 0 إله إ0 هللا وحده 0 ش�ريک ل�ه، ل�ه المل�ک و ل�ه الحم�د، و ھ�و عل�ی ک�ل ش�يی 
کس7ی ک7ه بع7د از ھ7ر نم7از س7ی و س7ه « [361]قدير غفرت خطاياه و إن کانت مثل زب�د البح�ر)

و  –اي7ن ن7ود و ن7ه  –بار سبحان هللا، سی و سه بار الحمد� و سی و س7ه ب7ار هللا أکب7ر بگوي7د 
صدا را با m إله إm هللا وحده m شريک ل7ه ل7ه المل7ک و ل7ه الحم7د و ھ7و عل7ی ک7ل ش7يی ق7دير 

  ».شود اگرچه مانند کف دريا (زياد) باشد کامل کند گناھانش بخشوده می

�ا دس77تم را گرف77ت و ب77ه م77ن فرم77ود :  rاز مع77اذ ب77ن جب77ل رواي77ت اس77ت : روزی پي77امبر - 5�(ي
بأبی أنت و أمی، وهللا إنی bحبک. قال : يا مع�اذ إن�ی أوص�يک معاذ وهللا إنی bحبک، فقلت : 

(ای  [362]0تدعن أن تقول دبر کل ص�ة : اللھم أعنی علی ذکرک وشکرک و حسن عبادت�ک)
معاذ به خدا قسم من ترا دوس7ت دارم؛ گف7تم : پ7درم و م7ادرم ف7دايت ب7ه خ7دا قس7م م7ن ھ7م ت7و را 

کنم ک7ه بع7د از ھ7ر نم7ازی اي7ن دع7ا را ت7رک  دوست دارم، فرمود : ای معاذ! به تو وصيت می
نک77ن : اللھ77م أعن77ی عل77ی ذک77رک و ش77کرک و حس77ن عبادت77ک، خداون77دا! م77را ب77ر ذک77ر و ش77کر 

  ».جام دادن عبادتت ياری فرمانعمتھا و خوب ان

(م�ن ق�رأ آي�ة الکرس�ی دب�ر ک�ل ص��ة فرم7ود :  rاز ابو أمامه رواي7ت اس7ت ک7ه پي7امبر -6
ھ7رکس بع7د از ھ7ر نم7از فرض7ی آي7ة « [363]مکتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إ0 أن يم�وت)

شود (پس از مرگ به بھش7ت  الکرسی را بخواند تنھا زنده بودنش مانع رفتن او به بھشت می
  و محمد بن ابراھيم در روايتش (قل ھو هللا أحد) را ھم اضافه کرده است.». رود) می

�ول هللاز عقب77ه ب77ن ع77امر رواي77ت اس77ت :  -7��ی رس��المعوذات د r(أمرن��رأ ب��ل أن أق��ر ک�ب
(س7وره ن7اس و فل7ق) » مع7وذتين«به من امر کرد که بعد از ھر نم7ازی  rپيامبر« [364]ص�ة)

  ».را بخوانم

(اللھم إن�ی فرمود :  بعد از سRم دادن نماز صبح می rاز ام سلمه روايت است : پيامبر -8
خدايا از تو علمی نافع و رزقی پ7اک و « [365]أسألک علما نافعا و رزقا طيبا و عم� متقب�)

  ».کنم عملی قبول شده را طلب می



  مکروھات نماز:

  بيھوده با لباس يا بدن بازی کردن : -1

قال ف�ی الرج�ل يس�وی الت�راب حي�ث يس�جد ق�ال : إن  r(أن النبیاز معيقب روايت است : 
�دة)��اع� فواح��ت ف�درب77اره م77ردی ک77ه ھنگ77ام س77جده، خ77اک مح77ل س77جده را  rپي77امبر« [366]کن

  ».کرد فرمود : اگر خواستی اين کار را بکنی فقط يکبار انجام بده صاف می

گ�اه کم�رش)  اش (خالی ، و آن حالتی است که نمازگزار دستش را روی خاص�رهاختصار -2
  قرار دھد : 

نھ7ی ش7ده اس7ت ک7ه « [367](نھ�ی أن يص�لی الرج�ل مختص�را)روايت است :  rاز ابوھريره
  ».شخص به حالت اختصار نماز بخواند

  نگاه کردن به آسمان :  -3

(لينتھين أقوام عن رفعھ�م أبص�ارھم عن�د فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که : پيامبر
آنانی که در ھنگ7ام دع7ا در نم7از « [368]اء فی الص�ة إلی السماء أو لتخطفن أبصارھم)الدُّع

کنن77د، باي77د از اي77ن عملش77ان دس77ت بکش77ند، وگرن77ه ب77ه ش77دت  چشمانش77ان را ب77ه آس77مان بلن77د می
  ».شود شان گرفته می بينايی

  نگاه کردن به اطراف بدون ضرورت :  -4

درباره نگاه ک7ردن ب7ه اط7راف در نم7از س7ؤال ک7ردم،  rاز عايشه روايت است : از پيامبر
ي7ک دزدی پنھ7انی اس7ت ک7ه « [369](ھو اخت�س يختلسه الشيطان م�ن ص��ة العب�د)فرمود : 

  ».ربايد شيطان از نماز بنده می

  ن به چيزی که انسان را به خود مشغول کند : نگاه کرد -5

در لباسی نقش و نگ7ار دار نم7از خوان7د س7پس فرم7ود :  rاز عايشه روايت است که پيامبر
نق7ش و نگارھ7ای « [370](شغلتنی أع�م ھذه، إذھبوا بھا إلی أبی جھ�م، و أت�ونی بأنبجانيت�ه)

اين(لب77اس) م77را ب77ه خ77ود مش77غول ک77رد، آن را ب77رای اب77وجھم ببري77د و أنبجاني77ه (لب77اس س77اده و 
  ».بدون نقش و نگار) او را برايم بياوريد

  (سدل الثوب) فروھشتن لباس و پوشاندن دھان :  -6

نھ�ی ع�ن الس�دل ف�ی الص��ة و أن يغط�ی  r(أن رس�ول هللاز ابوھريره روايت است که : 
  ».از فروھشتن لباس و پوشاندن دھان در نماز نھی فرمود rپيامبر« [371]الرجل فاه)

يعن7ی فروھش77تن » َس7دل«) گوي77د : خط7ابی گوي7د : 347/2ش7مس الح7ق در ع7ون المعب7ود (
  لباس بر تن به طوری که به زمين برسد.



گويد : سدل اي7ن اس7ت ک7ه  گويد : أبوعبيده در (غريب الحديث) می» نيل«و (شوکانی) در 
مرد بدون آنکه دو طرف لباسش را از جلو به خود بپيچد آن را رھا کند، اگر آن را ب7ه خ7ود 

  شود. بپيچد سدل محسوب نمی

يد : يعنی اينکه کسی با لباس7ش خ7ود را بپيچان7د و دس7تھايش را داخ7ل گو» نھايه«صاحب 
  آن قرار دھد و به ھمين حالت به رکوع و سجده برود.

  شود. (صاحب نھايه) گويد : و اين شامل پيراھن و ساير لباسھا می

ح7التی اس7ت ک7ه ش7خص وس7ط ازارش (لباس7ش) » سدل«گويد : گفته شده که  در ادامه می
ھايش ق77رار دھ77د آن را  ر دھ77د و ب77دون آنک77ه دو ط77رف آن را روی ش77انهرا روی س77رش ق77را

  رھا کند.

ت7وان اي7ن  يعن7ی لباس7ش را فروھش7ته ک7رد. می (سدل ثوبه، يسدله، سد0)جوھری گويد : 
حديث را بر تمامی اين معانی حمل کرد، چون سدل در بين ھم7ه اي7ن ح7اmت مش7ترک اس7ت 

  . أھ –آن مذھبی قوی است  ای) مشترک بر تمامی معانی و حمل (کلمه

  خميازه کشيدن : -7

(التث�اؤب ف�ی الص��ة م�ن الش�يطان، ف�إذا فرم7ود :  rاز ابوھريره رواي7ت اس7ت ک7ه پي7امبر
خميازه کشيدن در نماز از شيطان است، پ7س ھرگ7اه « [372]تثائب أحدکم فليکظم ما استطاع)

  ».تواند آن را فرو برد کسی از شما خواست خميازه بکشد تا می

  انداختن آب دھان به طرف قبله يا به طرف راست خود : -8

(إن أحدکم إذا قام يص�لی ف�إن هللا تب�ارک و تع�الی فرمود :  rاز جابر روايت است که پيامبر
ن قب�ل وجھ�ه و 0ع�ن يمين�ه، وليبص�ق ع�ن يس�اره تح�ت رجل�ه اليس�ری قبل وجھه، ف� يبصق

وقت7ی يک7ی از « [373]فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه ھکذا، ثم طوی ثوبه بعضه علی بع�ض)
ايستد، خداوند تبارک و تعالی روبرويش است، پس ھرگز نباي7د آب دھ7انش  شما برای نماز می

را ب77ه مقاب77ل ي77ا ط77رف راس77ت خ77ود بيان77دازد، بلک77ه باي77د آن را ب77ه س77مت چ77پ، زي77ر پ77ای چ77پش 
 rبيان7دازد و اگ77ر ب7ه ط77ور ناگھ77انی خ7ارج ش77د ف7وراً ب77ا لباس77ش اي7ن ک77ار را بکن7د، س77پس پي77امبر

  ».رای نشان دادن) طرفی از لباسش را به طرفی ديگر ماليد(ب

  داخل نمودن انگشتان در ھمديگر : -9

(إذا توضأ أح�دکم ف�ی بيت�ه ث�م أت�ی المس�جد فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
ھرگ7اه يک7ی از ش7ما « [374]کان فی ص�ة حتی يرجع، ف� يقل ھکذا : و شبک ب�ين أص�ابعه)

گ7ردد در نم7از اس7ت پ7س اي7ن  اش وضو گيرد سپس به مسجد آيد تا زمانی که باز می در خانه
  ».کار را انجام ندھد و (برای نشان دادن) انگشتانش را درھم داخل نمود



  جمع کردن مو و لباس :  -10

(أم�رت أن أس�جد عل�ی فرم7ود :  rاز ابن عباس رض7ی هللا عنھم7ا رواي7ت اس7ت ک7ه پي7امبر
ب7ه م7ن ام7ر ش7ده ت7ا ب7ر ھف7ت (عض7و) س7جده ب7رم و در « [375]سبعة، 0 أکف شعرا و 0ثوب�ا)

  ».حال سجده موی سر و لباسم را جمع نکنم

  قرار دادن زانوھا قبل از دستھا (روی زمين) ھنگام رفتن به سجده : -11

(إذا سجد أحدکم ف�يبرک کما يب�رک البعي�ر فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر

ھرگاه يکی از ش7ما ب7ه س7جده رف7ت، مانن7د ش7تر ب7ا زان7و ب7ر « [376]و ليضع يديه قبل رکبتيه)

  ».زمين ننشيند، بلکه دستھايش را قبل از زانوھايش (روی زمين) بگذارد

  پھن کردن ساعد روی زمين ھنگام سجده :  -12

  فرمود :  rز انس روايت است که پيامبرا

در س7جده اعت7دال . «[377](إعتدلوا فی السجود، و0يبسط أح�دکم ذراعي�ه، انبس�اط الکل�ب)

  ».پھن نکند را رعايت کنيد و ھيچ يک از شما مانند سگ ساعدھايش را

  نماز در حالت حاضر بودن غذا و يا تنگی وضو (ادرار و مدفوع) :  -13

(0ص��ة بحض�رة الطع�ام، و0 و فرمود :  شنيدم که می rاز عايشه روايت است : از پيامبر
�ان)��ه اbخبث��و يدافع�در حال77ت حاض77ر ب77ودن غ77ذا و فش77ار ادرار و م77دفوع، نم77ازی « [378]ھ

  ».نيست

  پيشی گرفتن بر امام :  -14

�ل فرم77ود :  rرواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر tاز اب77وھريره��ه قب��ع رأس��دکم إذا رف��ی أح��ا يخش�(أم
�ار)��ل هللا ص�ورته ص�ورة حم��ه رأس حم�ار، أو يجع�آي7ا وقت77ی « [379]اCم�ام أن يجع�ل هللا رأس

ترس77د از اينک77ه  گي77رد) نمی کن77د (از او پيش77ی می يک77ی از ش77ما س77رش را قب77ل از ام77ام بلن77د می
  ».خداوند سرش را مانند سر خر يا صورتش را مانند صورت خر بگرداند

  فھرست



  آنچه در نماز مباح است: 

  راه رفتن ھنگام ضرورت :  -1

يصلی ف�ی البي�ت، و الب�اب علي�ه مغل�ق، فجئ�ت  r(کان رسول هللاز عايشه روايت است : 
[380].فاستفتحت فمشی ففتح لی، ثم رجع إلی مص�ه، و وصفت أن الباب فی القبلة)

  

خوان77د، در از داخ77ل قف77ل ب77ود. م77ن آم77دم و در زدم، پي77امبر  در خان77ه نم77از می rپي77امبر«
حرکت کرد و در را برای من ب7از ک7رد س7پس ب7ه مح7ل نم7ازش بازگش7ت و (عايش7ه) اظھ7ار 

  ».کرد که در، در جھت قبله بود

  حمل کودک : -2

ب بن�ت کان يصلی و ھ�و حام�ل أمام�ة بن�ت زين� r(أن رسول هللاز ابوقتاده روايت است : 
�ول هللا��عھا) rرس��جد وض��ا و إذا س��ام حملھ��إذا ق��ع ف��ن الربي��اص ب��ی الع� rپي77امبر« [381]وbب

ک7رد، نم7از  را حم7ل می rدرحالی که أمامه دختر أبو العاص بن ربي7ع و زين7ب، دخت7ر پي7امبر
رف7ت اورا روی زم7ين  داشت و وقت7ی ب7ه س7جده می شد او را برمی خواند وقتی که بلند می می
  ».گذاشت می

  کشتن عقرب و مار در نماز : -3

أم77ر بقت77ل ا�س77ودين ف77ی الصR77ة، العق77رب و  rاز اب77وھريره رواي77ت اس77ت : (أن رس77ول
  ».به کشتن عقرب و مار در نماز امر فرمودند rپيامبر« [382]الحية)

  ی قابل فھم ھنگام ضرورت :  التفات به عقب و اشاره -4

فصلينا وراءه و ھو قاعد، فالتفت إلينا فرآن�ا  r(إشتکی رسول هللاز جابر روايت است : 
خوان7د م7ا  م7ريض ب7ود، و در حاليک7ه نشس7ته نم7از می rپيامبر« [383]قياما فأشار إلينا فقعدنا)

  ».ايم، به ما اشاره کرد، و ما نشستيم به او اقتدا کرديم، سپس رو به ما کرد و ديد که ايستاده

  گرفتن آب دھان با لباس يا درآوردن دستمال از جيب : -5

درباره نھی از انداختن آب دھان رو ب7ه قبل7ه، رواي7ت  [384]به دليل حديثی که قبRً از جابر
  شد.

  دادن جواب س�م با اشاره، در پاسخ کسی که س�م کند :  -6

إلی قباء يصلی فيه. فجاءته اbنصار  r(خرج رسول هللاز عبدهللا بن عمر روايت است : 
يرد عليھم ح�ين ک�انوا  rفسلموا عليه و ھو يصلی، قال : فقلت لب�ل : کيف رأيت رسول هللا

يسلمون عليه و ھو يصلی؟ قال : يقول ھک�ذا، و بس�ط کف�ه و بس�ط جعف�ر ب�ن ع�ون کف�ه، و 
به قبا رفت تا در آنجا نم7از بخوان7د،  rپيامبر« [385]جعل بطنه أسفل، و جعل ظھره إلی فوق)



انصار نزد او آمدند و در حالی که پيامبر در نماز بود بر او سRم کردند (اب7ن عم7ر) گوي7د : 
ب7ر او سR7م کردن7د چگون7ه در ح7الی ک7ه در نم7از ب7ود و آن7ان (انص7ار)  rبه بRل گفتم پي7امبر

 –ج77واب سR77م آن را داد؟ گف77ت ب77ه اي77ن ص77ورت : ک77ف دس77تش را ب77از ک77رد، جعف77ربن ع77ون 
ھم کف دستش را باز کرد و کف دستش رو به پ7ايين و پش7ت دس7تش را رو ب7ه ب7اm  –راوی 

  ».کرد

�از روی  -7��ای نم��ه در اثن��اقی ک��ام اتف��ان، ھنگ��ت زدن زن��ردان و دس��تن م��بحان هللا گف�س
  دھد :  می

(ي�ا أيھ�ا الن�اس م�الکم ح�ين ن�ابکم ش�ی فرمود :  rاز سھل بن سعد روايت است که پيامبر
�ل ���ته فليق��ی ص��یء ف��ه ش��ن ناب��فيق، للنس�اء، م��ا التص��فيق، إنم��ی التص��ذتم ف���ة أخ�ف�ی الص

ای م7ردم ش7ما را « [386]0 يسمعه أحد حين يق�ول س�بحان هللا، إ0 التف�ت...)سبحان هللا، فإنه 
کني77د، دس77ت زدن  آي77د ش77روع ب77ه دس77ت زدن می ای پ77يش می چ77ه ش77ده، وقت77ی در نم77از مس77ئله

ای پ7يش آم7د، بگويي7د : س7بحان هللا چ7ون وقت7ی  مخصوص زنان است، ھرگاه در نم7از مس7ئله
  ».شود... گوئيد ھر کسی آنرا بشنود متوجه می سبحان هللا می

  يادآوری اشتباه امام (فتح) :  -8

(أن النبی صلی ص�ة فقرأ فيھا فلبس عليه، فلما انصرف قال از ابن عمر روايت است : 
نم7ازی خوان7د و در قرائ7ت  rپي7امبر« b[387]بی : أصليت معنا؟ ق�ال نع�م. ق�ال : فم�ا منع�ک؟)

قرآن دچار اشتباه شد وقتی سRم داد به أبی (ابن کعب) فرمود : آيا با ما نماز خواندی؟ گف7ت 
  ».فرمود : پس چه چيزی تو را (از تصحيح اشتباھم) منع کرد؟ rبله، پيامبر

  لمس پای کسی که خوابيده : -9

و ھو يصلی، ف�إذا س�جد غمزن�ی  r(کنت أمد رجلی فی قبلة النبیاز عايشه روايت است : 
�ددتھا)��ام م��إذا ق��ا، ف�خوان77د، پاھ77ايم را (در ح77ال  نم77از می rدر حاليک77ه پي77امبر« [388]فرفعتھ

ک7رد، م7ن  رفت، پايم را لمس می کردم، وقتی به سجده می خواب) در محل سجده او دراز می
  ».کردم شد، دوباره پايم را دراز می کردم و وقتی که بلند می ھم آن را جمع می

  درگير شدن با کسی که قصد عبور از جلوی نمازگزار را دارد :  -10

�يی فرم77ود :  ش77نيدم ک77ه می rابوس7عيد رواي77ت اس77ت : از پي77امبراز ��ی ش��دکم إل��لی أح�(إذا ص
يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فی نحره ف�إن أب�ی فليقاتل�ه فإنم�ا ھ�و 

ای که مانع بين او و مردم است نماز بخوان7د،  ھرگاه يکی از شما رو به ستره« [389]شيطان)
ی او بزن7د و او را از اي7ن ک7ار  و کس ديگری بخواھ7د از جل7وی او عب7ور کن7د، باي7د ب7ه س7ينه

  ».باز دارد و اگر سرپيچی کرد، با او درگير شود؛ چون او شيطان است

  گريه کردن :  -11



(ما کان فينا فارس يوم بدر غيرالمق�داد، ولق�د رأيتن�ا و م�ا فين�ا إ0 ت : از علی روايت اس
روز بدر در ب7ين م7ا ھ7يچ « [390]تحت شجرة يصلی و يکبی حتی أصبح) rنائم إ0 رسول هللا

ک77ه ت77ا  rدي77د ک77ه ھمگ77ی خوابي77ده ب77وديم، غي77ر از پي77امبر اس77ب س77واری غي77ر از مق77داد نب77ود می
  ».کرد خواند و گريه می صبح، زير درختی نماز می

  فھرست

  کننده ھای نماز:باطل 

  يقين در باطل شدن وضو :  -1

از عب77اد ب77ن تميم77از عم77ويش رواي77ت اس77ت ک77ه در خص77وص کس77ی ک77ه در نم77از احس77اس 
�ل فرم77ود :  rس77ؤال ک77رد. پي7امبر rکن77د، از پي7امبر خ7روج چي77زی می��رف  –(0ينفت� –أو 0ينص

ت7ا ص7دايی نش7نود ي7ا ب7ويی را احس7اس نکن7د(از نم7از) « [391]حتی يسمع صوتا أويج�د ريح�ا)
  ».منصرف نشود

  بطور عمد ترک کردن رکنی از ارکان يا شرطی از شروط نماز بدون عذر :  -2

(إرج�ع به کسی که نمازش را به ص7ورت ناص7حيح خوان7ده ب7ود :  rبه دليل فرموده پيامبر
ھمچن7ين ب77ه ». ای برگ7رد و نم7از بخ7وان زي7را ت7و نم7از نخوان7ده« [392]فص�ل فإن�ک ل�م تص�ل)

به شخصی که به اندازه درھمی از پشت پايش خش7ک مان7ده ب7ود، دس7تور  rدليل اينکه پيامبر
[393]داد که وضو و نمازش را اعاده کند.

  

  خوردن و آشاميدن عمدی : -3

ب77ر اينک77ه اگ77ر کس77ی در نم77از ف77رض، عم77داً  ان77د گوي77د : علم77اء اجم77اع کرده اب77ن من77ذر می
. و نزد جمھ7ور علم7اء نم7از س7نت ني7ز [394]بخورد يا بياشامد mزم است نمازش را اعاده کند

  کند. را نيز باطل می ھمينطور است؛ چون چيزی که فرض را باطل کند، سنت

  حرف زدن عمدی بدون مصلحت در نماز :  -4

(کنا نتکلم فی الص��ة يکل�م الرج�ل من�ا ص�احبه و ھ�و إل�ی از زيد بن أرقم روايت است : 
�ت : ��ی نزل���ة، حت��ی الص��ه ف��انِتِيَن  (جنب��وا هللاِ قَ��ن )َوقُوُم��ا ع��کوت و نھين��ا بالس�، فأمرن

��م)�ک77رديم، م77ردی از م77ا ب77ا کس77ی ک77ه کن77ارش نم77از  در نم77از ب77ا ھ77م ص77حبت می« [395]الک
نازل شد، سپس ب7ه س7کوت ام7ر ش7ديم  )وقوموا هللا قانتين  (کرد تا آيه  خواند صحبت می می

  ».و از صحبت کردن (در نماز) منع شديم

  خنديدن : -5

[396]کند. ابن منذر نقل کرده که خنديدن، به اجماع نماز را باطل می
  



  اش :  گاه نمازگزار و ستره عبور زن بالغ، خر يا سگ سياه از بين سجده -6

(إذا قام أحدکم يصلی، فإنه يس�تره إذا ک�ان ب�ين يدي�ه مث�ل آخ�رة :  rبه دليل فرموده پيامبر
الرحل فإذا لم يکن بين يدي�ه مث�ل آخ�رة الرح�ل فإن�ه يقط�ع ص��ته الحم�ار و الم�رأة والکل�ب 

ھرگاه يکی از شما نماز خوان7د و در مقاب7ل او چي7زی مانن7د پش7تی پ7اmن ش7تر « [397]اbسود)
آيد و اگر در مقابلش چيزی مانند پشتی پاmن ش7تر  وجود داشت، برای او ستره به حساب می

  ».کند وجود نداشت، عبور زن، خر و سگ سياه نمازش را باطل می

  فھرست

  نماز سنت

  فضيلت نماز سنت:

(إن أول م�ا يحاس�ب ب�ه العب�د ي�وم القيام�ة فرم7ود :  rاز ابوھريره روايت است ک7ه پي7امبر
من عمله ص�ته، فإن صلحت فقد أفلح و أنجح، و إن فسدت فقد خاب و خسر، ف�إن ان�تقص 

تب�ارک و تع�الی : أنظ�روا ھ�ل لعب�دی م�ن تط�وع، فيکم�ل بھ�ا م�ا  من فريضة شيئا قال ال�رب
اولين چيزی که در روز قيام7ت « [398]انتقص من الفريضة ثم يکون سائر عمله علی ذلک)

شود، نماز است، اگر نم7ازش ص7حيح باش7د، رس7تگار ش7ده و نج7ات  انسان از آن محاسبه می
شود، و اگر در فرائض نقص7ی  يابد و اگر خراب و ناقص باشد، زيانکار و خسارتمند می می

ھای  ا ب7ا آن کاس7تیام نماز س7نت دارد ت7 فرمايد : ببينيد آيا بنده باشد خداوند تبارک و تعالی می
نمازھای فرضش کامل شود؛ سپس ساير اعمالش ني7ز ب7ه ھم7ين ترتي7ب م7ورد محاس7به ق7رار 

  ».گيرد می

  مستحب بودن خواندن نماز ھای سنت در خانه:
(إذا قض�ی أح�دکم الص��ة ف�ی مس�جده فليجع�ل فرم7ود :  rاز جابر روايت است ک7ه پي7امبر

ھرگ7اه کس7ی از ش7ما « [399]بيته من ص�ته ن�ورا)لبيته نصيبا من ص�ته، فإن هللا جاعل فی 
نماز (فرض) را در مسجد خواند قسمتی از نمازھا را برای خان7ه بگ7ذارد؛ چ7ون خداون7د ب7ه 

  ».دھد اش قرار می واسطه نماز نوری را در خانه

(عل�يکم بالص��ة ف�ی بي�وتکم، ف�إن خي�ر فرمود :  rاز زيد بن ثابت روايت است که پيامبر
ھايتان نماز بخواني7د؛ چ7ون بھت7رين  در خانه« [400]بة)ص�ة المرء فی بيته إ0 الص�ة المکتو

اش اس77ت غي77ر از نمازھ77ای ف77رض (ک77ه باي77د در مس77جد خوان77ده  نم77از ش77خص، نم77از در خان77ه
  ».شوند)

  انواع نماز سنت:
  است : مطلق و مقيدنماز سنت دو نوع 

ش77ود و ب77ر دو ن77وع  س77نت مقي77د ب77ه س77نتھای روات77ب قب77ل و بع77د از نم77از (ف77رض) گفت77ه می
  باشد : سنت مؤکده و غيرمؤکده. می

  سنت مؤکده ده رکعت است :



�یاز اب77ن عم77ر رواي77ت اس77ت : ��ن النب��ت ع��ر و  r(حفظ��ل الظھ��ين قب��ات : رکعت��ر رکع�عش
تين بعد العشاء، و رکعتين قبل ص�ة الصبح، و رکعتين بعدھا، و رکعتين بعدالمغرب، و رکع

فيھا. فحدثتنی حفصة أنه کان إذا أذن المؤذن و طل�ع الفج�ر  rکانت ساعة 0يدخل علی النبی
ده رکعت را به خ7اطر س7پردم، دو رکع7ت قب7ل از ظھ7ر، دو  rاز پيامبر« [401]صلی رکعتين)

رکعت بعد از آن، دو رکعت بعد از مغرب، دو رکعت بعد از عشاء، دو رکعت قب7ل از نم7از 
ش7د، حفص7ه ب7ه م7ن خب7ر داد ک7ه وقت7ی  وارد نمی rصبح، و آن وقتی ب7ود ک7ه کس7ی ب7ر پي7امبر

  ».خواند نماز می دو رکعت rکرد، پيامبر گفت و فجر طلوع می مؤذن اذان می

ک�ان 0ي�دع أربع�ا قب�ل الظھ�ر، و رکعت�ين قب�ل  r(أن النب�یاز عايشه(رض) روايت است : 
�داة)�چھ77ار رکع77ت (س77نت) قب77ل از ظھ77ر و دو رکعت(س77نت) قب77ل از نم77از  rپي77امبر« [402]الغ

  ».کرد صبح را ترک نمی

  عبارتند از : دو رکعت قبل از نمازھای عصر، مغرب و عشاء :  سنتھای غيرمؤکده

(بين کل أذانين ص�ة، بين کل أذان�ين فرمود :  rاز عبدهللا بن مغفل روايت است که پيامبر
ب7ين ھ7ر اذان و اقام7ه نم7از اس7ت، ب7ين ھ7ر اذان و « [403]لم�ن ش�اء)ص�ة، ثم قال فی الثالثة 

  ».اقامه نماز است و در سومين بار فرمود : برای کسی که بخواھد

  مواظبت کردن بر چھار رکعت قبل از نماز عصر مستحب است : 

يصلی قبل العصر أربع رکعات يفصل بي�نھن بالتس�ليم  r(کان النبیاز علی روايت است : 
قب7ل از نم7از  rپي7امبر« [404]علی الم�ئکه المقربين و من تبعھم م�ن المس�لمين و الم�ؤمنين)

خوان77د و ب77ين ھ77ر (دو رکع77ت) ب77ا درود ب77ر مRئک77ه مق77ربين و  عص77ر چھ77ار رکع77ت نم77از می
  ».انداخت مسلمين و مؤمنين و پيروان آنان، فاصله می

 [405]فرمود : (رحم هللا امرا صلی قبل العصر أربع7ا) rاز ابن عمر روايت است که پيامبر
  ».خواند رحمت خدا بر کسی باد که قبل از عصر چھار رکعت (نماز سنت) می«

  در بعضی از اين نمازھا آمده است :  rرواياتی که درباره قرائت پيامبر

(نعم�ت الس�ورتان يق�رأ بھم�ا ف�ی رکعت�ين قب�ل فرم7ود :  rپي7امبراز عايشه رواي7ت اس7ت : 
ق�ل «چه نيک7و اس7ت ک7ه دو س7وره « [406]»)قل يا أيھا الکافرون«و » قل ھو هللا أحد«الفجر 

  ».در دو رکعت قبل از نماز صبح خوانده شود »الکافرونقل يا أيھا «و  »ھو هللا أحد

» قل يا أيھا الک�افرون«قرأ فی رکعتی الفجر  r(أن رسول هللاز ابوھريره روايت است : 
و  »ق�ل ي�ا أيھ�ا الک�افرون«در دو رکعت(س7نت) ص7بح  rپي7امبر« [407]»)ق�ل ھ�و هللا أح�د«و 
  ».خواند می »قل ھو هللا أحد«

کان يقرأ فی رکعتی الفجر فی اbول�ی منھم�ا  r(أن رسول هللاز ابن عباس روايت است : 
قولوا آمنا باv وما أنزل إلينا ا�ية التی فی البقرة و ف�ی ا�خ�رة منھم�ا : آمن�ا ب�اv و اش�ھد 



قُولُ�وا آَمنَّ�ا بِ�اvِ َوَم�ا أن�زَل  (در رکعت اول نماز (س7نت) ص7بح  rپيامبر« [408]بأنا مسلمون)
�ا������������  را ک7777777777777ه در س7777777777777وره بق7777777777777ره اس7777777777777ت، و در رکع7777777777777ت دوم آي7777777777777ه  ) إلَينَ

  ».خواند را می ) مسلمونآَمنَّا بِاvِ و اشھد بأنا  (

يق�رأ ف�ی ال�رکعتين بع�د  r(م�ا أحص�ی م�ا س�معت رس�ول هللاز ابن مسعود رواي7ت اس7ت : 

�د)��و هللا أح��ل ھ��افرون و ق��ا الک��ا أيھ��ل ي��ر بق��ل الفج��رکعتين قب��ی ال��رب و ف�آنق77در « [409]المغ

در دو رکع7ت (س7نت) بع7د از نم7از مغ7رب و دو رکع7ت قب7ل از نم7از  rام که رس7ول هللا شنيده

ت7وانم آن  خوان7د، ک7ه نمی را می »قل ھ�و هللا أح�د«و  »قل يا أيھا الکافرون«ھای  صبح سوره

  ».را بشمارم

  فھرست

  وتر

  حکم و فضيلت وتر:

  بر خواندن آن تشويق و ترغيب کرده است :  rنماز وتر سنتی مؤکده است که پيامبر

�ب فرم7ود :  rاز اب7وھريره رواي7ت اس77ت ک7ه پي77امبر�خداون77د « [410]ال�وتر)(إن هللا وت�ر، يح

(*)».وتر (تنھا) است و وتر را دوست دارد
  

از علی روايت است : خواندن نماز وتر ھمانن7د نمازھ7ای ف7رض، الزام7ی نيس7ت، ول7يکن 
 [411](ي�ا أھ�ل الق�رآن أوت�روا ف�إن هللا وت�ر يح�ب ال�وتر)نماز وتر خوانده و فرم7وده :  rپيامبر

ای اھ77ل ق77رآن! (نم77از) وت77ر بخواني77د؛ چراک77ه خداون77د وت77ر (تنھ77ا) اس77ت و وت77ر را دوس77ت «
  ».دارد

  ت وتر: وق

خواندن نماز وتر بعد از نم7از عش7اء ت7ا طل7وع فج7ر ج7ايز اس7ت ول7ی خوان7دن آن در ي7ک 
(م�ن ک�ل اللي�ل ق�د أوت�ر رس�ول سوم آخر شب اج7ر بيش7تری دارد، از عايش7ه رواي7ت اس7ت : 

در تم7ام ش7ب  rپيامبر« [412]، من أول الليل و أوسطه و آخره، فانتھی وتره إلی السحر)rهللا
  ».شد وتر را خوانده است، در اول، وسط، و در آخر شب و وتراو به سحر منتھی می



برای کسی که بيم دارد آخر شب بيدار نشود مستحب است که وترش را اول ش7ب بخوان7د 
  شود، تأخير آن سنت است :  کند آخر شب بيدار می ھمچنانکه برای کسی که گمان می

�وتر)ب777ه اب777وبکر فرم777ود :  rاز ابوقت777اده رواي777ت اس777ت ک777ه پي777امبر���ی ت��ک777ی وت777ر « (مت
ب7ه اب7وبکر فرم7ود  rخوانم، پي7امبر شوم) و وتر می خوابم (بعد بلند می گفت : می» خوانی؟ می
�ة): ��الحزم أو بالوثيق��ذت ب�و ب77ه عم77ر فرم77ود : » محک77م ک77اری و احتي77اط ک77ردی« [413](أخ

  ».ودکارت ھمراه با قدرت و نيرو ب«(أخذت بالقوة) 

يصلی و أنا راقدة معترض�ة عل�ی فراش�ه، ف�إذا أراد  r(کان النبیاز عايشه روايت است : 
خواند در حاليکه من روی بس7ترش خوابي7ده  نماز می rپيامبر« [414]أن يوتر أيقظنی فأوترت)

ک777رد وم777ن ھ777م نم777از وت777ر را  خواس777ت نم777از وت777ر بخوان777د م777را بي777دار می ب777ودم، وقت777ی می
  ».خواندم می

    تعداد رکعات وتر وچگونگی آن:

فرم7ود :  rکمترين حد نم7از وت7ر ي7ک رکع7ت اس7ت. از اب7ن عم7ر رواي7ت اس7ت ک7ه پي7امبر
�ی، ��ی مثن��ل مثن���ة اللي��د (ص��ا ق��ه م��وتر ل��دة ت��ة واح��لی رکع��بح ص��دکم الص��ی أح��إذا خش�ف

نماز شب دو رکعت دو رکعت است، پس ھر گاه يکی از شما ب7يم آن را داش7ت « [415]صلی)
اش را وت7ر  که وق7ت نم7از ص7بح ف7را برس7د ي7ک رکع7ت نم7از بخوان7د و ب7ا آن نمازھ7ای قبل7ی

  ».کند

  جايز است نماز وتر، سه يا پنج يا ھفت يا نه رکعت خوانده شود : 

ی رمض�ان و0 ف�ی غي�ره عل�ی إح�دی يزيد ف r(ما کان رسول هللاز عايشه روايت است : 
�ن ��نھن و ط�ولھن، ث�م يص�لی أربع�ا ف�تس�أل ع�عش�رة رکع�ة، يص�لی أربع�ا ف�تس�أل ع�ن حس

چه در رمضان و چه در غي7ر رمض7ان از  rپيامبر« [416]حسنھن و طولھن، ثم يصلی ث�ثا)
خواند که از خوبی و طوmنی ب7ودن آن س7ؤال  خواند چھار رکعت می يازده رکعت بيشتر نمی

خواند ک7ه از خ7وبی و ط7وmنی ب7ودن آن س7ؤال نک7ن. س7پس س7ه  نکن، سپس چھار رکعت می
  ».خواند رکعت می

ث عش�رة رکع�ة، ي�وتر م�ن يصلی من اللي�ل ث�� r(کان رسول هللاز عايشه روايت است : 
�ا)��ی آخرھ��ی إ0 ف��ی ش��س ف��س 0يجل��ک بخم�، در ش77ب س77يزده رکع77ت نم77از rپي77امبر« [417]ذل

(ب77رای  خوان77د. تنھ7ا در رکع77ت آخ7ر آن خوان7د، پ7نج رکع77ت آخ7ر را ب77ا ي7ک سR77م وت7ر می می
  ».نشست تشھد) می

س�واکه و طھ�وره، فيبعث�ه هللا م�ا ش�اء أن يبعث�ه  r -(کنا نعد ل�ه از عايشه روايت است : 
من الليل فيتسوک و يتوضا، و يصلی تسع رکعات 0يجلس فيھا إ0 فی الثامن�ة، في�ذکر هللا و 

 و يحم�ده و يحمده و يدعوه، ثم ينھض و0يسلم، ثم يقوم فيصلی التاسعة، ثم يقعد في�ذکر هللا
�دی ��ک إح��د، تل��و قاع��لم و ھ��دما يس��ين بع��لی رکعت��م يص��معنا، ث��ليما يس��لم تس��م يس��دعوه، ث�ي

و أخذ اللحم أوتر بس�بع، و ص�نع ف�ی ال�رکعتين مث�ل  rعشرة رکعة يا بنی، فلما أسن نبی هللا
ک7رديم،  را آم7اده می rما سواک و آب وضوی پيامبر« [418]صنيعه اbول، فتلک تسع يا بنی)



زد و وض7و  ک7رد، س7واک م7ی خواست او را بي7دار می پس خداوند شب ھنگام ھر وقت که می
نشس7ت مگ7ر در رکع7ت  خوان7د، ک7ه در ھيچک7دام از آنھ7ا نمی گرفت و نه رکع7ت نم7از می می

ک7رد. س7پس ب7دون آنک7ه سR7م بدھ7د بلن7د  پرداخ7ت و دع7ا می س7تايش خ7دا میھشتم، به ذک7ر و 
پرداخ77ت و  نشس7ت و ب77ه ذک7ر و س77تايش خ7دا می خوان7د. س77پس می ش7د و رکع7ت نھ77م را می می

ش7نواند. س7پس ب7ه حال7ت نشس7ته دو رکع7ت  داد ک7ه م7ا را می کرد، و طوری سR7م م7ی دعا می
مسن شد و بدنش سنگين گرديد وت7ر  rتی پيامبرخواند. فرزندم! اين يازده رکعت، وق نماز می

خوان77د. فرزن77دم! اي77ن ن77ُه  را ھف77ت رکع77ت خوان77د و دو رکع77ت را مانن77د حال77ت قب77ل نشس77ته می
  ».رکعت شد

  ھای مذکور در حديث زير خوانده شود:  در صورتی که سه رکعت وتر را خواند سوره

يقرأ فی الوتر سٍبٍ◌ٍ◌ٌ◌ٌ◌َ◌ح اسم ربک  r(کان رسول هللاز ابن عباس روايت است : 
در نماز  rپيامبر« [419]اbعلی، و قل يا أيھا الکافرون، و قل ھو هللا أحد فی رکعة رکعة)

و  (قل يا أيھا الکافرون)و  اbعلی)(سبح اسم ربک ھای  وتر در ھر رکعت يکی از سوره
  ».خواند را می (قل ھو هللا أحد)

  قنوت در وتر:

کلم77اتی را ب77ه م77ن ي77اد داد ک77ه آنھ77ا را در وت77ر  rاز حس77ن ب77ن عل77ی رواي77ت اس77ت : پي77امبر
(اللھم اھدنی فيمن ھديت، و عافنی ف�يمن عافي�ت، و ت�ولنی ف�يمن تولي�ت، و ب�ارک بخوانم : 

�ی ��ت، وقن��ا أعطي��ی فيم��ن ل��ذل م��ه 0ي��ک، و إن��ی علي��ی و 0يقض��ک تقض��يت، فإن��رما قض�ش
خداوندا م7را ج7زء کس7انی ق7رار ب7ده ک7ه آنھ7ا را ھ7دايت « [420]واليت، تبارکت ربنا و تعاليت)

ای، و م7را ج7زء آن7انی ق7رار ده  ای، و مرا جزء کسانی قرار بده که آنان را عافي7ت داده کرده
ای برکت ده، و از شر آنچه ک7ه  ای، و در آنچه که به من عطا کرده که دوست خود قرار داده

ش7ود، و  کن7ی و ب7ر ت7و حک7م ک7رده نمی ت میای مرا محفوظ بدار، چ7ون ت7و قض7او مقدر کرده
گ7ردد. خداون7دا! دارای برک7ات بس7يار و در ذات و  کسی را ک7ه ت7و دوس7ت ب7داری خ7وار نمی

  ».صفاتت بلند مرتبه ھستی

سنت است که اين قنوت قبل از رک7وع خوان7ده ش7ود؛ ب7ه دلي7ل ح7ديث اب7ی اب7ن کع7ب : (أن 
در نم7از وت7ر، قن7وت را قب7ل از رک7وع  rپيامبر« [421]قنت فی الوتر قبل الرکوع) rرسول هللا

و خواندن قنوت در نمازھای فرض مش7روع نيس7ت مگ7ر در ھنگ7ام مص7يبت ک7ه در » خواند
بع7د از رک7وع خوان7ده  ش7ود و باي7د اين ص7ورت خوان7دن آن مخص7وص ب7ه نم7از خاص7ی نمی

کان إذا أراد أن يدعو عل�ی أح�د أو ي�دعو  r(أن رسول هللاروايت است :  tشود. از ابوھريره
خواس7ت علي7ه کس7ی و ي7ا ب7رای کس7ی دع7ا  وقتی ک7ه می rپيامبر« b[422]حد قنت بعد الرکوع)

  ».خواند کند، بعد از رکوع قنوت می

ب7ه  rھمانگونه که اص7حاب پي7امبر اما خواندن ھميشگی قنوت در نماز صبح بدعت است،
  اند :  آن تصريح کرده



(قلت bب�ی : ي�ا أب�ت إن�ک ق�د ص�ليت از ابومالک اشجعی (سعد بن طارق) روايت است : 
و أبی بکر وعمر و عثمان و علی ھاھنا بالکوفة، نحوا من خمس س�نين.  rهللاخلف رسول 

ب7ه پ7درم گف7تم : ای پ7در! ت7و پش7ت س7ر « فکانوا يقنت�ون ف�ی الفج�ر؟ فق�ال : أی بن�ی مح�دث)
ابوبکر، عمر، عثمان و ھمچنين پشت سر علی ھمين جا در کوف7ه نزدي7ک پ7نج س7ال  rپيامبر

خواندن7د؟ (پ7درم) ج7واب داد : ای پس7رم! (اي7ن  قنوت مینماز خواندی آيا آنان در نماز صبح 
  ».کار) بدعت است

عملی را تا پاي7ان عم7ر (مب7ارکش) ھ7ر ص7بح بع7د از رک7وع انج7ام  rمحال است که پيامبر
�ت)داده و ب77ا ص77دای بلن77د بگوي77د : ��يمن تولي��ولنی ف��ديت وت��يمن ھ��دنی ف��م اھ�و ھم77واره  (اللھ

امر برای امت معلوم نشود ت7ا ج7ايی ک7ه ن7ه تنھ7ا اصحابش پشت سر او آمين بگويند ولی اين 
اکثر امتش بلکه جمھور اصحاب و يا تمام آنھا، آنرا ضايع کرده باش7ند بطوريک7ه بعض7ی از 

[423]آنھا بگويند آن بدعت است، ھمانطور که سعد بن طارق اشجعی گفته است.
  

  فھرست

  نماز شب (قيام الليل):

، س7نتی اس7تحبابی و از مھمت7رين ويژگيھ7ای متق7ين اس7ت. خداون7د متع7ال [424](*)نماز ش7ب
  فرمايد :  می

إِنَّ الُمتَّقِيَن فِی َجنَّات َو ُعيُون آِخِذيَن َما آتَاھُم َربُّھُم، إنَّھُم َکانُوا قَبَل َذلَِک  (
ُمحِسنِيَن. َکانُوا قَلِي�ً ِمَن اللَّيِل َمايَھَجعُوَن. َو باbِسَحاِر ھُم يَستَغفُِروَن َو فِی أمَوالِِھم 

ائِِل َو الَمحُروِم    )19-15(ذاريات :  )َحٌق للسَّ

ساران خواھند بود،  پرھيزگاران (متقين) در ميان باغھای بھشت و چشمه«
دارند چيزھايی را که پروردگارشان به ايشان مرحمت فرموده باشد؛  دريافت می

اند. آنان  چراکه آنان پيش از آن (در سرای جھان) از زمره نيکوکاران بوده
کردند و در  می خفتند و در سحرگاھان درخواست آمرزش اندکی از شب می

  ».دست بود ھايشان حقی و سھمی برای گدايان و بينوايان تھی اموال و دارايی

(إن ف�ی الجن�ة غرف�ا ي�ری ظاھرھ�ا فرم7ود :  rاز ابومالک اشعری روايت است که پي7امبر
من باطنھا و باطنھا من ظاھرھا، أعدھا هللا تع�الی لم�ن أطع�م الطع�ام، و أ0ن الک��م، و أدام 

در بھش7ت اتاقھ7ايی اس7ت ک7ه از درون، بي7رون « [425]صلی باللي�ل و الن�اس ني�ام)الصيام، و 
آنھا و از بيرون درون آنھا نمايان است، خداوند آنھا را برای کسی آماده کرده اس7ت ک7ه (ب7ه 

گويند، و شبانگاھان در حالی ک7ه م7ردم در خوابن7د  دھند، و به نرمی سخن می فقرا) طعام می
  ».خوانند نماز می

  تأکيد بر استحباب نماز شب در رمضان بيشتر است : 



ک77رد ب77دون آنک77ه ب77ر  ب77ر قي77ام رمض77ان تش77ويق می rاز اب77وھريره رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر
(من قام رمضان إيمانا و احتس�ابا غفرل�ه ماتق�دم م�ن فرمود :  الزامی بودن آن امر کند و می

کسی که از روی ايم7ان و ب7ه امي7د پ7اداش الھ7ی ش7بھای م7اه رمض7ان را ب7ا نم7از « [426]ذنبه)
  ».ی) پيشين بخشوده خواھد شد ی گناھان (صغيره زنده بدارد ھمه

  تعداد رکعات نماز شب :

(م�ا ک�ان داکثر آن يازده رکع7ت اس7ت، ب7ه دلي7ل ح7ديث عايش7ه : حداقل آن يک رکعت و ح
چ7ه در  rپي7امبر« [427]يزيد فی رمضان و 0 فی غيره علی إح�دی عش�رة رکع�ة) rرسول هللا

  ».خواند رمضان و چه در غير رمضان بيش از يازده رکعت نمی

  مشروعيت جماعت در نماز شب در رمضان :

ش7بی در مس7جد نم7از خوان7د، جم7اعتی از م7ردم  rاز عايشه(رض) روايت است که پيامبر
پشت سرش اقتدا کردند، شب بعد نماز خواند و مردم بيشتری ب7ه وی اقت7دا کردن7د، س7پس در 

ب7ه مس7جد  rشب سوم ي7ا چھ7ارم م7ردم (ب7رای ت7راويح) در مس7جد منتظ7ر ماندن7د، ول7ی پي7امبر
الخ�روج إل�يکم إ0  (ق�د رأي�ت ال�ذی ص�نعتم، ول�م يمنعن�ی م�ننرفت، وقتی صبح شد فرمود : 
�يکم)��رض عل��يت أن تف��ی خش�آنچ77ه را ک77ه ديش77ب انج77ام دادي77د (جم77ع ش77دنتان در مس77جد) « أن

» ديدم، تنھا چيزی که مانع آمدنم به سوی شما شد، اين بود که بيم داشتم بر شما فرض گ7ردد
[428]گويد اين واقعه در رمضان روی داد. عايشه می

  

ليل�ة ف�ی رمض�ان  t(خرجت م�ع عم�ر ب�ن الخط�اباز عبدالرحمن بن قاری روايت است : 
�لی ��ل فيص��لی الرج��ه، و يص��ل لنفس��لی الرج��ون، يص��اس أوزاع متفرق��إذا الن��جد، ف��ی المس�إل
بص�ته الرھط، فقال عمر : إنی أری لو جمعت ھؤ0ء علی قاری واحد لکان أمث�ل، ث�م ع�زم 

و کان الناس  –يريد آخر الليل  –فجمعھم علی أبی بن ينامون عنھا أفضل من التی يقومون 
در شبی از شبھای رمض7ان ب7ا عم7ر ب7ن خط7اب ب7ه مس7جد رف7تم، در آن « [429]أوله) يقولون

خوان7د، يک7ی ب7ه تنھ7ايی  ھنگام مردم متفرق و پراکنده بودند، ھر کس ب7رای خ7ودش نم7از می
کردند، عمر گف7ت ب7ه نظ7رم اگ7ر اينھ7ا را پش7ت س7ر  ای به او اقتدا می خواند، و دسته نماز می

گرف7ت و آنھ7ا را پش7ت س7ر اب7ی ب7ن کع7ب جم7ع  يک امام جمع کنم بھتر اس7ت، س7پس تص7ميم
ک77رد، پ77س از آن ش77بی ديگ77ر ب77ا او خ77ارج ش77دم، در حاليک77ه م77ردم پش77ت س77ر امامش77ان نم77از 

خوابن7د و در آخ7ر ش7ب  خواندند، عمر گفت : اين ب7دعت خ7وبی اس7ت البت7ه کس7انی ک7ه می می
ب77دالرحمن خوانن77د، ع ش77وند اجرش77ان بيش77تر از کس77انی اس77ت ک77ه اول ش77ب نم77از می بي77دار می

  ».خواندند گويد : مردم در آن زمان اول شب نماز می

  مستحب بودن خواندن نماز شب با خانواده در غير رمضان : 

أو  –(إذا أيق�ظ الرج�ل أھل�ه م�ن اللي�ل فص�ليا فرمود :  rاز ابوسعيد روايت است که پيامبر
�ا ��ين جميع��لی رکعت��ذاکرات) –ص��را و ال��ذاکرين هللا کثي��ن ال��ا م�ھرگ77اه م77رد ش77بانه « [430]کتب



آيند ک7ه بس7يار ذک7ر  ھمسرش را بيدار کند و با ھم نماز بخوانند،از جمله کسانی به حساب می
  ».کنند و ياد خدا می

  قضای نماز شب:

إذا فاتت�ه الص��ة م�ن اللي�ل م�ن وج�ع أو غي�ره  rرسول هللا (کاناز عائشه روايت است : 
وقت7ی ک7ه نم7از ش7ب را بخ7اطر بيم7اری ي7ا  rپيامبر« [431]صلی من النھار ثنتی عشرة رکعة)

  ».خواند شد در روز دوازده رکعت می غيره فوت می

(م�ن ن�ام ع�ن حزب�ه م�ن اللي�ل أو م�ن فرم7ود :  rاز عمر بن خطاب روايت اس7ت : پي7امبر
اگ7ر « [432]شی منه فقرأه ما بين ص�ة الفجر و ص�ة الظھر کت�ب ل�ه کأنم�ا ق�رأه م�ن اللي�ل)

کسی نتوانست بدليل خواب ماندن ح7زب مق7ررش ي7ا قس7متی از آن را در ش7ب بخوان7د، و آن 
  ».را در فاصله نمازھای صبح و ظھر بخواند، بمنزله اينست که آن را در شب خوانده است

  مکروه است آنرا ترک کند : کسی که به نماز شب عادت دارد،

(ي�ا عب�دهللا 0تک�ن ب7ه م7ن فرم7ود :  rاز عبدهللا بن عمر و بن عاص روايت اس7ت : پي7امبر
ای عبدهللا مانند فRنی مباش که نم7از ش7ب « [433]مثل ف�ن، کان يقوم الليل فترک قيام الليل)

  ».خواند، سپس آن را ترک کرد می

  فھرست

  نماز ضحی (نماز اوابين):

  مشروعيت نماز ضحی :

بث�ث : بص�يام ث�ث�ة أي�ام ف�ی ک�ل ش�ھر، و  r(أوصانی خليلیاز ابوھريره روايت است : 
�ام)��ل أن أن��ر قب��حی، و أن أوت��ی الض�م77را ب77ه س77ه چي77ز  rدوس77ت و محب77وبم پي77امبر« [434]رکعت

رکعت نماز ضحی و خوان7دن نم7از  سفارش کرد : به روزه گرفتن سه روز در ھر ماه و دو
  ».وتر قبل از آنکه بخوابم

  فضيلت نماز ضحی : 

(يص�بح عل�ی ک�ل س��می م�ن أح�دکم ص�دقة، فرم7ود :  rاز ابوذر رواي7ت اس7ت ک7ه پي7امبر
فکل تسبيحة صدقة، وکل تحمي�دة ص�دقة، و ک�ل تھليل�ة ص�دقة، وک�ل تکبي�رة ص�دقة، و أم�ر 

�دقة، و��ر ص��ن المنک��ی ع��دقة، ونھ��المعروف ص��ن  ب��ا م��ان يرکعھم��ک رکعت��ن ذل��زی م�يج
�حی)�درھ77ر روز بخ77اطر ھ77ر بن77د و مفص77لی ب77ر ش77ما ص77دقه mزم اس77ت، پ77س ھ77ر « [435]الض

س777بحان هللا، و الحم777د�، و m إل777ه إm هللا، و ھ777ر هللا أکب777ر ص777دقه اس777ت و ھمچن777ين ام777ر ب777ه 
آيد و خواندن دو رکعت نماز ضحی ج7ای ھم7ه  معروف و نھی از منکر صدقه به حساب می

  ».گيرد آنھا را می



  : تعداد رکعات نماز ضحی 

  با توجه به احاديثی که ذکر شد حداقل آن دو رکعت و حداکثر آن ھشت رکعت است : 

�یاز أم ھ77انی رواي77ت اس77ت : ��ان  r(أن النب��لی ثم��ا فص��ی بيتھ��ل ف��ة اغتس��تح مک��وم ف�ي
  ».ی من غسل کرد و ھشت رکعت نماز خواند روز فتح مکه در خانه rپيامبر« [436]رکعات)

  بھترين اوقات ادای نماز ضحی : 

ب7ر اھ7ل قب7ا وارد ش7د در ح7الی ک7ه (اھ7ل قب7ا) نم7از  rاز زيد بن أرقم روايت است : پيامبر
�الخواندن77د، فرم77ود :  ض77حی می��ت الفص��ين إذا رمض���ة اbواب��حی) [437](ص��ن الض� [438]م

نم7از اواب7ين ھنگ7امی اس7ت ک7ه ُس7م بچ7ه ش7تر از ش7دت گرم7ای ش7ن قب7ل از ظھ7ر (ض77حی) «
  ».سوزد می

  فھرست

  نماز بعد از وضو (سنت وضو):

(ي�ا ب��ل أخبرن�ی ھنگ7ام نم7از ص7بح ب7ه بR7ل فرم7ود :  rاز ابوھريره رواي7ت اس7ت پي7امبر
بأرجی عمل عملته فی اCس�م، فإنی سمعت دف نعليک بين ي�دی ف�ی الجن�ة، ق�ال م�ا عمل�ت 
عم�ً أرجی عندی أنی لم أتطھر طھورا فی ساعة من ليٍل أو نھار إ0 ص�ليت ب�ذلک الطھ�ور 

ترين عملی ک7ه در اسR7م انج7ام  ای بRل به من بگو اميدوارکننده« [439]ما کتب لی أن أصلی)
دادی کدام است، زيرا من صدای کفشھايت را پيشاپيش خودم در بھشت شنيدم، بR7ل گف7ت : 

ام اي77ن ب77وده اس77ت ک77ه در ط77ول ش77بانه روز ھ77يچ  ترين ک77اری ک77ه انج77ام داده امي77دوار کنن77ده
  ».شده بود، نماز خواندم وضويی نگرفتم، مگر اينکه آنچه برايم مقدر

  نماز استخاره:

ھر کس قصد انجام کاری مھمی نمود، مستحب است در مورد آن از خداوند متع7ال طل7ب 
  خير (استخاره) کند ھمانطور که در اين حديث آمده است : 

ای از ق7رآن ب7ه م7ا  استخاره در تمام کارھ7ا را مانن7د س7وره rاز جابر روايت است : پيامبر
فرمود ھرگاه کسی از شما خواست کار مھمی را انجام دھ7د دو رکع7ت نم7از  و میداد  ياد می

�درتک، غي77ر ف77رض بخوان77د؛ س77پس بگوي77د : ��تقدرک بق��ک و أس��تخيرک بعلم��ی أس��م إن�(اللھ
وأسألک من فضلک العظيم. فإنک تق�در و 0أق�در، و تعل�م، و 0 أعل�م و أن�ت ع��م الغي�وب، 

أو ق�ال ف�ی  –اللھم إن کن�ت تعل�م أن ھ�ذا اbم�ر خي�ر ل�ی ف�ی دين�ی و معاش�ی و عاقب�ة أم�ری 
ر ش�ر ل�ی ف�ی دين�ی ومعاش�ی فاق�دره ل�ی و إن کن�ت تعل�م أن ھ�ذا اbم� –عاجل أمری و آجله 

فاص�رفه عن�ی و اص�رفنی عن�ه، و اق�در  –أو قال : فی عاجل أمری و آجله  –وعاقبة أمری 
�ه و يس�می حاجت�ه)��م رض�نی ب��ث ک�ان ث�علم7ت از ت77و خداون77دا! ب7ه س77بب « [440]ل�ی الخي�ر حي

کنم و از فض777ل عظ777يم ت777و  کنم و ب777ه س777بب ق777درتت از ت777و طل777ب ق777درت م777ی طل777ب خي777ر م777ی



دانم، و ت7و بس7يار دان7ای  دان7ی و م7ن نم7ی خواھم، چ7ون ت7و توان7ايی و م7ن ن7اتوانم، وت7و می می
ي7ا فرم7ود ب7رای  –دانی که اين کار ... برای دين، دنيا و عاقبت ک7ارم  غيبی، خداوندا اگر می

دانی که اين کار ... ب7ه مص7لحت  خيراست آنرا برای من مقدر کن و اگر می –ام  حال يا آينده
نيس7ت، آن7را از م7ن دور ک7ن و  –ام  ي7ا فرم7ود ب7رای ح7ال ي7ا آين7ده –دين، دنيا و عاقبت کارم 

د نم7ا، مرا از آن منصرف نما و خير را ھر جا که ھست برايم مقدر فرما و مرا از آن خشنو
  ».سپس حاجتش را بيان کند

  فھرست

  نماز کسوف و خسوف (خورشيد کرفتگی و ماه کرفتگی):

��ة وقت77ی م77اه ي77ا خورش77يد گرفتگ77ی ش77د مس77تحب اس77ت کس77ی بان77گ دھ77د و بگوي77د : �(الص
  ».نماز برپاست« جامعة)

ن�ودی : إن  r(لما کسفت الش�مس عل�ی عھ�د رس�ول هللاز عبدهللا بن عمر روايت است : 
روی دادندا داده ش7د ک7ه : إن  rوقتی خورشيد گرفتگی در زمان پيامبر« [441]الص�ة جامعة)
  ».الصRة جامعة

ھنگاميک77ه م77ردم در مس77جد جم77ع ش77دند، ام77ام باي77د دو رکع77ت را ب77ه ص77ورتی ک77ه در اي77ن 
  حديث آمده بخواند : 

�یاز عايش77ه رواي77ت اس77ت : ��اة النب��ی حي��مس ف��فت الش��ل r(خس��جد فص��ی المس��رج إل�، فخ
�ول��ر، فاقترأرس��اس وراءه فکب��ال :  rالن��م ق��وي�، ث��ا ط��ع رکوع��ر، فرک��م کب��ة، ث��راءة طويل�ق

سمع هللا لمن حمده، فقام و لم يسجد، و قرأ قراءة طويلة، ھی أدنی من الق�راءة اbول�ی، ث�م 
کبر و رکع رکوعا طوي�، و ھو أدنی من الرکوع اbول، ثم قال سمع هللا لم�ن حم�ده، ربن�ا و 

مث�ل ذل�ک، فاس�تکمل أرب�ع رکع�ات ف�ی أرب�ع  لک الحمد ثم سجد، ثم ق�ال ف�ی الرکع�ة ا�خ�رة
�رف)��ل أن ينص��مس قب��ت الش��جدات وانجل�خورش77يدگرفتگی روی  rدر زم77ان پي77امبر« [442]س

هللا اکب7ر گف7ت  rبه مسجد رفت، و مردم پشت سر او صف بستند؛ سپس پيامبر rداد، و پيامبر
و قرائتی طوmنی خواند؛ سپس با گفتن هللا أکب7ر ب7ه رک7وع رف7ت و رک7وع را ط7وmنی نم7ود، 

گفت و ايستاد به سجده نرفت، بلکه قرائت7ی ط7وmنی ک7ه از قرائ7ت  سمع هللا لمن حمدهسپس 
 أکبرگف77ت و رک77وعی ط77وmنی نم77ود ک77ه از رک77وع اول اول کوت77اھتر ب77ود، خوان77د؛ س77پس هللا

�دکمت77ر ب77ود س77پس فرم77ود : ��ک الحم��ا و ل��ده ربن��ن حم��مع هللا لم�، س77پس ب77ه س77جده رف77ت و س
رکع77ت دوم را مث77ل رکع77ت اول خوان77د، ت77ا اينک77ه چھ77ار رک77وع را ب77ا چھ77ار س77جده(در دو 

  ».رکعت) کامل کرد و قبل از آنکه سRم دھد خورشيد، نمايان شد

  دن خطبه بعد از نماز کسوف: خوان

سنت است امام بعد از خواندن نماز کس7وف ب7رای م7ردم خطب7ه بخوان7د و آنھ7ا را وع7ظ و 
 rارشاد و تذکر دھد و آنھا را به عمل صالح تشويق نمايد : ازعايشه روايت اس7ت ک7ه پي7امبر



د و روزی که خورشيد گرفته شد نماز خوان7د ... س7پس (عايش7ه) چگ7ونگی نم7از را ذک7ر ک7ر
) سRم داد در حالی که خورشيد نمايان شده بود؛ سپس برای م7ردم rگفت : بعد از آن (پيامبر

(إنھما آيتان من آيات هللا، 0يخس�فان خطبه خواند و درباره خورشيد و ماه گرفتگی فرمود : 
آن دو (خورشيد و م7اه) از « [443]لموت أحد و0لحياته، فإذا رأيتموھما فافرعوا إلی الص�ة)

ش7وند؛ پ7س وقت7ی  ھای خداھستند و به خاطر مرگ و تول7د ھ7يچ ک7س گرفت7ه نمی آيات و نشانه
  ».که (گرفتن) آنھا را ديديد به خواندن نماز پناه آوريد

�ر از اس77ماء رواي77ت اس77ت : ��د أم��ی(لق��مس) rالنب��وف الش��ی کس��ة ف� rپي77امبر« [444]بالعتاق
  ».ھنگام خورشيد گرفتگی به آزاد کردن برده دستور داد

ب7ه حال7ت ت7رس بلن7د ش7د، ب7يم آن  rاز ابوموسی روايت است : خورشيد گرفت7ه ش7د، پي7امبر
ترين قي7ام و رک7وع و  داشت که قيامت برپا ش7ود؛ پ7س ب7ه مس7جد آم7د و نم7ازی را ب7ا ط7وmنی

(ھ�ذه ا�ي�ات سجود خوان7د بطوريک7ه ھيچوق7ت او را در چن7ين ح7التی ندي7ده ب7ودم و فرم7ود : 
ا رأي�تم ش�يئا م�ن التی يرسل هللا 0تکون لموت أحد و0لحياته ولکن يخوف هللا بھا عباده فإذ

�تغفاره)��ه و اس��ره و دعائ��ی ذک��افزعوا ال��ک ف�ھايی ک77ه خ77دابر بن77دگانش  اي77ن نش77انه« [445]ذل
ا ب77رای دھن77د بلک77ه خداون77د ب77ا آنھ77 فرس77تد ب77ه مناس77بت م77رگ ب77ا تول77د ھ77يچ ک77س روی نمی می

دھن77د بلک77ه خداون77د ب77ا آنھ77ا  فرس77تد ب77ه مناس77ب م77رگ ب77ا تول77د ھ77يچ ک77س روی نمی بن77دگانش می
ترس77اند. پ77س ھرگ77اه چي77زی از آنھ77ا را مش77اھده کردي77د ب77ه ذک77ر و دع77ا و  بن77دگان خ77ود را می

  ».استغفار متوسل شويد

نم7از رس7اند؛ بن7ابراين  بش7تابيد) ال7خ وج7وب را می –(ف7افزعوا  rظاھر اين فرموده پي7امبر
بي�ان «) تح7ت عن7وان 398/2اش ( ھمچنانکه ابوعرانه در ص7حيح کسوف فرض کفايی است

ذکر کرده و سپس بعضی از احاديث صحيح در مورد امر به نم7از  »وجوب ص�ة الکسوف
ص77حيحش  کس7وف را آورده اس77ت. ق7ول ب77ه وج7وب اي77ن نم7از از ظ77اھر کR7م اب77ن خزيم7ه در

  گويد :  شود که می ) نيز فھميده می38/2(

�ر)��مس و القم��وف الش��د کس���ة عن��ر بالص��اب اbم�وی ھمچن77ين بعض77ی از احادي77ث را  (ب
  درباره امر به نماز کسوف آورده است.

  گويد :  ) می527/2حافظ (ابن حجر) در فتح الباری (

اش ب7ه  ن7ه در ص7حيحجمھور علما معتقدند که نماز کسوف س7نت موک7ده اس7ت ول7ی ابوعوا
ام مگر آنچه ک7ه از مال7ک  وجوب آن تصريح کرده است و اين نظريه را از کسی ديگر نديده

وج77وب آن را از » زي77ن ب77ن مني77ر«نق77ل ش77ده ک77ه حک77م آرا مانن77د حک77م جمع77ه دانس77ته اس77ت و 
ان7د ک7ه نم7از کس7وف  ابوحنيفه نقل کرده است. ھمچنين بعضی از مص7نفان حنف7ی م7ذھب گفته

[446]».واجب است
  

  فھرست



  نماز استسقاء (طلب باران):

ھرگ77اه ب77اران نب77ارد و خشکس77الی روی دھ77د، مس77تحب اس77ت م77ردم ب77رای طل77ب ب77اران ب77ه 
مص77لی برون77د و ام77ام ب77رای آن77ان دو رکع77ت نم77از بخوان77د و ب77ه کث77رت دع77ا و طل77ب مغف77رت 

  بپردازد و طرف راست عبايش را به طرف چپش برگرداند : 

�از عب77اد ب77ن تم77يم از عم77ويش عب77دهللا ب77ن زي77د رواي77ت اس77ت : ��رج النب��لی  rی(خ��ی المص�إل
يستسقی، و اس�تقبل القبل�ة فص�لی رکعت�ين، و قل�ب رداءه، ق�ال س�فيان ف�أخبرنی المس�عودی 

ب7رای خوان7دن نم7از ب7اران ب7ه  rپي7امبر« [447]عن أبی بک�ر ق�ال : جع�ل اليم�ين عل�ی الش�مال)
ط77رف مص77لی خ77ارج ش77د، رو ب77ه قبل77ه ک77رد و دو رکع77ت نم77از خوان77د؛ س77پس عب77ايش را 
برگردانيد. سفيان گويد : مسعودی به نقل از ابوبکر به من گفت : طرف راست (عب7ايش) را 

  ».به طرف چپش برگرداند

لما خرج يستسقی، ق�ال : فح�ول إل�ی الن�اس  r(رأيت النبیاز عباد بن تميم روايت است : 
�ا ���ر فيھم���ين، جھ���ا رکعت���لی لن���م ص���ول رداءه ث���م ح���دعو، ث���ة ي���تقبل القبل���ره، و اس��ظھ

ن رف7ت دي7دم، پش7ت ب7ه م7ردم و را ھنگاميکه برای نماز ب7اران بي7رو rپيامبر« [448]بالقراءة)
رو ب77ه قبل77ه ايس77تاد و دع77ا ک77رد؛ س77پس عب77ايش را برگردان77د و دورکع77ت نم77از را ب77ا قرائ77ت 

  ».جھری برای ما خواند

  فھرست

  سجده ت�وت:

  ) گويد : 106/5)، (10/5» (المحلی«ابن حزم در 

  در قرآن کريم چھارده (آية) سجده به شرح زير وجود دارد : 

س77وره  -4، »نح77ل«س77وره  -3، »رع77د«س77وره  -2، »اع77راف«اول77ين آن در آخ77ر س77وره 
، در اواخ7ر س7وره »ح7ج«اول سوره  -6، »مريم –کھيعص «سوره  -5، »إسراء –سبحان «
، »التنزي7ل«س7وره  -9، »س7وره نم7ل -8، »فرق7ان«س7وره  -7د ن7دارد، ای وج7و سجده» حج«

إذا «س77وره  -13، »نج77م«آخ77ر س77وره  -12، »ح77م فص77لت«س77وره  -11، »ص«س77وره  -10
  ».علق –اقرا باسم ربک «آخر سوره  -14، آيه (mيسجدون)، »انشقاق –السماء انشقت 

  حکم سحده ت�وت:

ت7وان آن را  ام7ا دارای فض7يلت اس7ت، و می(ابن حزم) گويد : سجده تRوت ف7رض نيس7ت 
در نماز فرض و سنت و در غير نماز و ھنگام طلوع و غروب و زوال آفتاب و رو ب7ه قبل7ه 

  . و غير آن و با طھارت و بدون طھارت، انجام داد. أھ



س7وره  rاما دليل اينکه سجده تRوت ف7رض نيس7ت بلک7ه مس7تحب اس7ت، اينس7ت ک7ه پي7امبر
 rرا ب7ر پي7امبر» وال7نجم«، در حاليکه زيد ب7ن ثاب7ت [449]را خواند و به سجده رفت» والنجم«

. تا نشان دھد که س7جده نب7ردن ھ7م ج7ايز اس7ت ھمچن7ين [450]خواند و (پيامبر) به سجده نرفت
) اي77ن را ذک77ر ک77رده اس77ت، اب77ن ح77زم در محل77ی 555/2ح77افظ (اب77ن حج77ر) در ف77تح الب77اری) (

  گويد :  ) می111/5(

رو ک7ردن ب7ه  ب7دون وض7و و ب7دون rآي7د پي7امبر بخاطر اينکه اين سجده، نم7از بحس7اب نمی
(ص��ة اللي�ل و النھ�ار فرم7ود :  rآورد، پي7امبر قبله ھر طوری که ممکن بود آن را بجای م7ی

پ7س آنچ7ه ک7ه کمت7ر » نماز (سنت) شب و روز دو رکعت دو رکعت اس7ت« [451]مثنی مثنی)
از دورکعت باشد، نم7از نيس7ت مگ7ر اينک7ه دلي7ل ق7اطعی درب7اره آن بياي7د ک7ه ثاب7ت کن7د نم7از 
است مانند طواف و وتر و نماز جنازه، و اين در حالی اس7ت ک7ه ھ7يچ نص7ی مبن7ی ب7ر اينک7ه 

  . سجده تRوت نماز باشد وجود ندارد. أھ

  ضيلت سجده ت�وت:ف

�زل فرم77ود :  rاز اب77وھريره رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر��جد اعت��جدة فس��ن آدم الس��رأ اب�(إذا ق
الشيطان يبکی يقول : ي�ا ويل�ه، أم�ر بالس�جود فس�جد فل�ه الجن�ة و أم�رت بالس�جود فعص�يت 

ش7يطان ب7ه » آورد خوان7د و س7جده را بج7ای م7ی وقتی انسان آيه سجده را می« [452]فلی النار)
گويد : وای ب7ر م7ن، انس7ان م7أمور ب7ه س7جده گردي7د، و  کند و می رود و گريه می ای می گوشه

به سجده رفت پس بھشت برای او است، و من مأمور به سجده شدم ام7ا س7رپيچی ک7ردم پ7س 
  ».است جھنم برای من

  آنچه در سجده ت�وت خوانده می شود:

ھای تR77وت بارھ77ا اي77ن دع77ا را  ش77بانه در س77جده rاز عايش77ه(رض) رواي77ت اس77ت : پي77امبر
�ه)«ک77رد :  تک77رار می��ه و قوت��ره بحول��معه و بص��ق س��ه و ش��ذی خلق��ی لل��جد وجھ� [453]س

سجده برد صورت من برای ذاتی که آن را خلق کرد و با توان و قدرت خود حس ش7نوايی «
  ».و بينايی را به او داد

(اللھ�م ل�ک س�جدت، و فرم7ود :  رفت می به سجده می rاز علی روايت است : وقتی پيامبر
�ره��معه و بص��ق س��ذی ش��ی لل��جد وجھ��ی، س��ت رب��لمت، أن��ک أس��ت، و ل��ک آمن��ارک هللا  ب�تب

خداوندا! برای تو سجده بردم، به تو ايمان آوردم و تسليم تو شدم، ت7و « [454]أحسن الخالقين)
خش7يده، خداون7د پروردگار من ھستی، سجده برد صورتم برای آنکه شنوايی و بين7ايی ب7ه او ب

  ».خير و برکتش چه فراوان است و نيکوترين آفرينندگان است

ب7ودم، ک7ه م7ردی آم7د و گف7ت : ديش7ب در خ7واب  rاز ابن عباس روايت است : نزد پيامبر
ام  خواندم، (آيه) سجده را خوانده و سجده بردم، درخت با س7جده ديدم که پای درختی نماز می

(اللھم احطط عن�ی بھ�ا وزرا، و اکت�ب ل�ی بھ�ا أج�را، ت : گف سجده کرد، شنيدم که درخت می



خداوندا! به خ7اطر اي7ن س7جده گن7اھم را پ7اک ک7ن و ب7ه خ7اطر آن « واجعلھا لی عندک ذخرا)
  ».اجر و پاداشی را برايم بنويس، و آنرا نزد خود برای من ذخيره گردان

السجدة، فسجد، فسمعته يقول فی سجوده مثل الذی  أقر r(فرأيت النبیابن عباس گويد : 
را ديدم که (آي7ه س7جده) را خوان7د و ب7ه س7جده  rپيامبر. «[455]أخبره الرجل عن قول الشجرة)
ی را ک77ه آن م77رد از ق77ول درخ77ت نق77ل ک77رد، اش ھم77ان دع77اي رف77ت، و ش77نيدم ک77ه در س77جده

  ».خواند می

  فھرست

  سجده شکر:

مس77تحب اس77ت انس77ان ھنگ77ام برخ77ورداری از نعم77ت ي77ا دف77ع بR77 و مص77يبت و ي77ا درياف77ت 
  به سجده افتد. rپيامبر اکرمخبری مسرت بخش به تبعيت از 

کان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خ�ر س�اجدا ش�کر  r(أن النبیاز ابوبکره روايت است : 
داد ب7ه ش7کرگزاری  روی م7ی rھرگاه امری خوشايند برای پي7امبر« [456]هللا تبارک و تعالی)

  اين سجده، حکمش ھمان حکم سجده تRوت است.». برد خدای تبارک و تعالی سجده می

  سجده سھو

(إنم�ا در نماز سھو کرده است و در حديث صحيح آمده ک7ه فرم7ود :  rثابت شده که پيامبر
�ذکرونی)��يت ف��إذا نس��ون، ف��ا تنس��ی کم��ر أنس��ا بش�م77ن بش77ری ھس77تم ک77ه مانن77د ش77ما « [457]أن

  ».کنم پس ھرگاه چيزی را فراموش کردم، آن را به من يادآوری کنيد فراموش می

�ه و برای امتش احکامی را درباره سجده س�ھو بي�ان ک�رده اس�ت ک�ه آن�را در زي�ر خ�ص
[458]:کنيم می

  

  ھرگاه در نماز فرضی که دو تشھد دارند، تشھد اول را فراموش کرد و ننشست  -1

رکعتين من بعض الصلوات، ث�م  r(صلی لنا رسول هللاروايت است :  tاز عبدهللا بن بحينه
قام فلم يجلس، فقام الناس معه. فلما قضی ص�ته و نظرن�ا تس�ليمه کب�ر قب�ل التس�ليم فس�جد 

�م س�لم)�(نم7از ظھ7ر) دو رکع77ت  در يک7ی از نمازھ77ا rپي7امبر« [459]س�جدتين و ھ�و ج�الس، ث
نماز خواند و برای تشھد اول ننشست و بلند شد، مردم ھم با او بلند ش7دند، وقت7ی ک7ه نم7ازش 
را تم77ام ک77رد و منتظ77ر سR77مش ب77وديم، قب77ل از آنک77ه سR77م دھ77د، هللا أکب77ر گف77ت و نشس77ته دو 

  ».سجده برد، سپس سRم داد

�م فرم77ود :  rاز مغي77ره ب77ن ش77عبه رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر��رکعتين فل��ن ال��دکم م��ام أح�(إذا ق
�ھو)��جدتی الس��جد س��س و يس��ا ف�يجل��تتمًم قائم��إذا اس��يجلس، ف��ا فل��تقم قائم�ھرگ77اه « [460]يس



ام77ل بلن77د نش77ده ب77ود، باي77د يک77ی از ش77ما تش77ھد اول را ت77رک ک77رد و بلن77د ش77د، اگ77ر ب77ه ط77ور ک
  ».بنيشيند و اگر کامR بلند شده بود، ننشيند و دو سجده سھو را بجای بياورد

  رکعت بخواند  پنجاگر  -2

صلی الظھر خمسا، فقيل له : أزي7د ف7ی الصR7ة؟  rروايت است : (أن رسول هللا tاز عبدهللا
نماز ظھ7ر را  rپيامبر« [461]فقال : و ما ذاک؟ قال : صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ماسلم)

پنج رکعت خواند، به او گفته شد آيا به نماز اضافه شده است؟ فرمود : چ7ی ش7ده؟ گفتن7د پ7نج 
  ».بعد از آنکه سRم داده بود دو سجده برد rرکعت خواندی؛ سپس پيامبر

   ھرگاه تعداد رکعات نمازی را کمتر خواند و س�م داد -3

�ول هللارواي77ت اس77ت :  tاز اب77وھريره��دين :  r(أن رس��ه ذوالي��ال ل��ين، فق��ن اثنت��رف م�انص
: أص�دق ذوالي�دين؟ فق�ال الن�اس :  rأقصرت الص�ة أم نسيت ي�ا رس�ول هللا؟ ق�ال رس�ول هللا

فصلی اثنتين أخريين ثم سلم، ثم کبر فس�جد مث�ل س�جوده أو أط�ول، ث�م  rنعم فقام رسول هللا
بعد از خواندن دو رکعت سRم داد. ذواليدين به اوگف7ت : ای رس7ول خ7دا  rپيامبر« [462]رفع)

گوي7د؟  فرم7ود : آي7ا ذوالي7دين راس7ت می rآيا نم7از را کوت7اه ک7ردی ي7ا فرام7وش کردی؟پي7امبر
بلند شد و دو رکعت ديگر نم7از خوان7د و سR7م داد، س7پس أ� اکب7ر  rمردم گفتند : بله، پيامبر

  ».تر از آنھا سجده برد سپس سرش را بلند کرد ھای ديگرش يا طوmنی گفت و مانند سجده

صلی العصر فسلم ف�ی ث��ث رکع�ات  r(أن رسول هللاز عمران بن حصين روايت است : 
، وک�ان ف�ی يدي�ه ط�ول. فق�ال : ي�ا رس�ول هللا ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال ل�ه الخرب�اق

» أص�دق ھ�ذا؟«فذکر له صنيعه، و خرج غضبان يجر رداءه حتی انتھ�ی إل�ی الن�اس فق�ال : 
نم7از عص7ر را  rپي7امبر« [463]قالوا نعم. فص�لی رکع�ة ث�م س�لم. ث�م س�جد س�جدتين، ث�م س�لم)

اش ش77د، م77ردی ب77ه ن77ام خرب77اق ک77ه  خوان77د، و در رکع77ت س77وم سR77م داد، س77پس وارد خان77ه
ب7ا  rرفت و جري7ان را ب7رايش تعري7ف ک7رد. پي7امبر rدستھايی بلند داشت بلند شد ونزد پيامبر

شد خارج شد تا به مردم رسيد، فرمود : آي7ا  ناراحتی و در حاليکه عبايش به زمين کشيده می
ي7ک رکع7ت خوان7د و سR7م داد س7پس دو  rگوي7د؟ گفتن7د : بل7ه، پ7س پي7امبر اين مرد راست می

  ».سجده برد و سRم داد

  ھرگاه نداند که چند رکعت خوانده است  -4

نماز خواند. (اب7راھيم گوي7د : اض7افه  rروايت است : پيامبر از ابراھيم از علقمه از عبدهللا
وقتی سRم داد به او گفتند ای رسول خدا آيا در نماز چيزی تازه اض7افه ش7ده  (*)يا کم خواند)

دو  rاست؟ فرمود : چه شده؟ گفتند : نماز را چنين و چن7ان خوان7دی، (عب7دهللا) گف7ت : پي7امبر
(إن�ه ه برد، سپس سRم داد، و رو به م7ا ک7رد و فرم7ود : زانو و رو به قبله نشست و دو سجد

�يت ��إذا نس��ون، ف��ا تنس��ی کم��ر أنس��ا بش��ا أن��ن إنم��ه ولک��اتکم ب��يی أنب���ة ش��ی الص��دث ف�لوح
 [464]فذکرونی و إذا شک أحدکم فی ص�ته فليتحر الصواب، فليتم علی ث�م ليس�جد س�جدتين)

دادم. ول77ی م77ن ھ77م بش77رم، و مانن77د ش77ما  آم77د، ب77ه ش77ما خب77ر م77ی اگ77ر درنم77از ام77ری پ77يش می«



کنم پس اگر چيزی را فراموش کردم، به ي7ادم بياوري7د. و اگ7ر کس7ی از ش7ما در  فراموش می
ب7رای از ب7ين ب7ردن ش7ک تR7ش کن7د، س7پس نم7ازش را براس7اس آن تم7ام نمازش ش7ک ک7رد 

  ».کند؛ بعد از آن دو سجده ببرد

ھايی را  تR77ش ب77رای اطمين77ان ب77ه اي77ن ص77ورت اس77ت : فک77ر کن77د ک77ه در نم77از چ77ه س77وره
داند که دو رکعت خوانده نه ي7ک  خوانده است؛ اگر به يادش آمد که دوسوره خوانده است می

داند که دو رکع7ت خوان7ده ن7ه  آورد که تشھد اول را خوانده پس می ياد میرکعت، و گاھی به 
آورد ک7ه تنھ7ا فاتح7ه را در  يک رکعت و سه رکعت خوانده نه دو رکعت، گاھی ھم به ياد می

دان7د ک7ه چھ7ار رکع7ت خوان7ده ن7ه  يک رکعت و بعد در يک رکعت ديگر خوانده بن7ابراين می
ين گون7ه اس7ت، پ7س وقت7ی ک7ه ب7رای رس7يدن ب7ه آنچ7ه سه رکعت و در موارد ديگر نيز به ھم

شود و در اين م7ورد ھ7يچ فرق7ی ب7ين  نزديکتر به صواب است، تRش کرد شک برطرف می
[465]».امام و منفرد نيست

  

ت ھ7يچ ص7ورتی را ت7رجيح دھ7د باي7د يق7ين را ک7ه ھمان7ا ح7داقل اگر تRش کرد ولی نتوانس
  نماز است مبنا قرار دھد، چنانکه در حديث آمده است : 

(إذا شک أحدکم فی ص�ته فلم يدرکم فرمود :  rاز ابوسعيد خدری روايت است که پيامبر
�ل أ��جدتين قب��د س��م يجس��تيقن ث��ا اس��ی م��بن عل��ک و لي��رح الش��ا؟ فليط��ا أم أربع��لی؟ ث�ث�ن ص

يسلم. ف�إن ک�ان ص�لی خمس�ا ش�فعن ل�ه ص��ته، و إن ک�ان ص�لی إتمام�ا bرب�ع کانت�ا ترغيم�ا 
س7ه  –ھرگاه يکی از شما در نمازش دچار شک شد و ندانس7ت چن7د رکع7ت « [466]للشيطان)

خوانده است بايد شک را از خود دور کند و بر يقين بنا کد، واز آنج7ا بقي7ه  –يا چھار رکعت 
نمازش را بخواند سپس قبل از آنکه سRم بدھد دو سجده بب7رد، پ7س اگ7ر پ7نج رکع7ت خوان7ده 

شود و اگر نمازش را چھار رکع7ت نم7ام خوان7ده  باشد با انجام اين دو سجده نمازش زوج می
  ».دو سجده سب خواری و زبونی شيطان استباشد اين 

  حکم سجده سھو:

ھم7انطور ک7ه در احادي7ث گذش7ته ذک7ر ش7د ب7ه آن  rسجده سھو واجب است؛ چراک7ه پي7امبر
برد و حتی يکبار ھم پيش نيام7د  داد سجده می امر فرموده و ھرگاه در نمازش سھوی رخ می

  که سھوی را در نماز مرتکب شود ولی سجده نبرد.

  انجام سجده سھو:محل 

ی سھو بر حسب اينک7ه عل7ت آن اض7افه  ترين اقوال بيانگر اين است که محل سجده واضح
کردن چيزی در نماز يا وجود نقص7ی در آن، و ي7ا ش7ک و تR7ش ب7رای حص7ول اطمين7ان ي7ا 

کن77د. اي77ن ق77ول عR77وه ب77ر اينک77ه عم77ل ب77ه تم77ام  ش77ک و مبن77ا ق77رار دادن يق77ين باش77د، ف77رق می
  ، تفاوتھای معقولی را ھم بيان کرده است : (*)ا در بردارداحاديث سجده ر



اگ77ر نقص77ی در نم77از روی دھ77د مانن77د ت77رک تش77ھد اول، نق77ص آن باي77د جب77ران ش77ود، و آن 
شود، چون سRم، پايان نم7از اس7ت، و اگ7ر چي7زی  بوسيلة سجده سھو قبل از سRم جبران می

از سR7م ادا ش7ود؛ چراک7ه در ي7ک  به نماز مانند يک رکعت اضافه شد، سجده س7ھو باي7د بع7د
ش7وند، و چ7ون س7جده س7ھو  نماز دو اف7زوده (رکع7ت اض7افی و س7جده س7ھو) ب7ا ھ7م جم7ع نمی

ب77رای خ77وار ک77ردن ش77يطان اس77ت، و بمنزل77ه نم77ازی مس77تقل اس77ت ک77ه نق77ض نم77از را جب77ران 
  دو سجده سھو را بمنزله يک رکعت به حساب آورده است. rکند، و پيامبر اکرم می

اگ77ر در نم7از ش77ک ک7رد و ب77رای رس7يدن ب77ه ص7واب تR77ش ک7رد، در اينص77ورت ھمچن7ين 
نمازش را کامل کرده است و دو سجده برای خوار کردن شيطان است، لذا بايد بعد از سR7م 
باشد و اگر سR7م داد در ح7الی ک7ه قس7متی از نم7ازش را نخوان7ده ب7ود س7پس آن7را کام7ل ک7رد 

آي7د و در اي7ن حال7ت س7جده س7ھو باي7د بع7د از  مینمازش کامل و سRم اول اضافی ب7ه حس7اب 
  سRم باشد؛ چراکه سجده در اين صورت تنھا برای خوار کردن شيطان است.

آي77د، ي77ا  ام77ا ھرگ77اه ش77ک ک77رد ول77ی نتوانس77ت ص77واب راتش77خيص دھ77د، دو حال77ت پ77يش می
چھار رکعت خوانده يا پنج رکعت، اگ7ر پ7نج رکع7ت خوان7ده باش7د دو س7جده نم7ازش را زوج 

کند تا مانند حالتی باشد که شش رکعت خوانده نه پنج رکعت و در اين حال7ت س7جده س7ھو  می
  قبل از سRم است.

ی احادي7ث عم7ل ش7ده، مط7ابق ب7ا  در اين قولی که ما تأييد کرديم، عRوه ب7ر اينک7ه ب7ه ھم7ه
باش7د، واي7ن الح7اق غي7ر منص7وص  قياس صحيح نيز، درمواردی که نصی وج7ود ن7دارد، می

[467]باشد. روايت نيامده) به آنچه منصوص است (در روايت آمده) می(آنچه در 
  

  سجده سھور برای ترک سنتی از سنتھای نماز:

 rچ7ون پي7امبر تواند سجده سھو ب7رد، اگر کسی از روی فراموشی سنتی را ترک کرد، می
و اين سجده س7نت » برای ھر سھوی دو سجده ھست« [468](لکل سھو سجدتان)فرمايد :  می

است و واجب نيست تا فرع (سجده سھو) حکمی باmتر از اصل (سنت ت7رک ش7ده در نم7از) 
[469]».به خود نگيرد

  

  فھرست

  نماز جماعت

  حکم نماز جماعت:

  نماز جماعت بر ھر نمازگزار(مرد) فرض عين است مگر آنکه عذری داشته باشد :

�ر فرم77ود :  rاز اب77وھريره رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر��ت أن آم��د ھمم��ده، لق��ی بي��ذی نفس�(وال
بحطب فيحطب ثم آمر بالص�ة فيؤذن لھا، ثم آم�ر رج�� في�ؤم الن�اس، ث�م أخ�الف إل�ی رج�ال 
فأحرق عليھم بيوتھم، والذی نفسی بيده، لو يعل�م أح�دھم أن�ه يج�د عرق�ا س�مينا أو مرم�اتين 



قسم به ذاتی ک7ه ج7انم در دس7ت اوس7ت قص7د ک7ردم ک7ه دس7تور « [470]حسنتين لشھد العشاء)
ی نم7از ام7ر ک7نم آنگ7اه م7ردی را م7أمور  دھم تا ھيزم جمع کنند، س7پس ب7ه گف7تن اذان و اقام7ه

ک77نم ت77ا ب77رای م77ردم امام77ت کن77د س77پس بس77وی مردان77ی ب77روم ک77ه در نم77از جماع77ت حاض77ر 
ه ذات77ی ک77ه ج77انم در دس77ت اوس77ت ھايش77ان را ب77ر س77ر آنھ77ا بس77وزانم. قس77م ب77 اند، و خانه نش77ده

دانس77تند ک77ه اس77تخوانی پرگوش77ت ي77ا دو ني77زه زيب77ا (مخص77وص تعل77يم ش77کار)  اگراينھ77ا می
  ».شدند شود، در نماز عشاء حاضر می نصيبشان می

رجل أعمی فقال يا رسول هللا، إنه ل�يس ل�ی قائ�د  r(أتی النبیاز ابوھريره روايت است : 
أن ي�رخص ل�ه فيص�لی ف�ی بيت�ه، ف�رخص ل�ه، فلم�ا  rيقودنی إلی المس�جد، فس�أل رس�ول هللا

م7ردی نابين7ا ن7زد « [471]ولی دعاه فقال : ھل تسمع النداء بالص�ة؟ فق�ال نع�م. ق�ال : فأج�ب)
 rآم77د و گف77ت : ای رس77ول خ77دا! راھنم77ايی ن77دارم ک77ه م77را ب77ه مس77جد بب77رد، از پي77امبر rپي77امبر

به او اج7ازه داد. وقت7ی (م7رد  rخواست به او اجازه دھد تا نمازش را در خانه بخواند، پيامبر
ش7نوی؟  او را ص7دا زد و فرم7ود : آي7ا ص7دای اذان را می rنابينا) پشت کرد که ب7رود، پي7امبر

  ».فرمود : پس اجابت کن rله. پيامبر(آن مرد) گفت : ب

�ؤ0ء از عب777دهللا رواي777ت اس777ت : ���ی ْھ���افظ عل���لما، فليح���دا مس���ی هللا غ���ره أن يلق���ن س��(م
الصلوات حيث ينادی بھن، فإن هللا شرع لنبيکم سنن الھدی، و إنھن من سنن الھدی، و ل�و 

و لو ترکتم سنة أنکم صليتم فی بيوتکم کما يصلی ھذا المتخلف فی بيته لترکتم سنة نبيکم، 
نبيکم لضللتم، و ما من رجل يتطره فيحسن الطھ�ور ث�م يعم�د إل�ی مس�جد م�ن ھ�ذه المس�اجد 
إ0کتب هللا له بکل خطوة يخطوھا حسنة، و يرفعه بھا درجة، و يحط عن�ه بھ�ا س�يئة، و لق�د 
�ين ��ادی ب��ه يھ��ؤتی ب��ل ي��ان الرج��د ک��اق، ولق��وم النف��افق معل��ا إ0 من��ف عنھ��ا يتخل��ا و م�رأيتن

�ر��ف)ال��ی الص��ام ف��ی يق�ھ77ر ک77س دوس77ت دارد ف77ردا (روز قيام77ت) ب77ا هللا در « [472]جلين حت
ش7ود، محافظ7ت  حالت مسلمانی مRقات کند، باي7د ب7ر اي7ن نمازھ7ا در ھ7ر جائيک7ه ن7دا داده می

خداون77د ب77رای پيامبرت77ان س77نتھای ھ77دايت را وض77ع ک77رده اس77ت و اينھ77ا س77نتھای  کن77د؛ چراک77ه
ھايتان نم77از بخواني77د ب77ه راس77تی س77نت  ھدايتن77د، و چنانچ77ه ش77ما ھمانن77د اي77ن متخل77ف درخان77ه

ش7ويد. ھ7رکس ب7ه  ايد و اگر سنت پيامبرت7ان را ت7رک کني7د گم7راه می پيامبرتان را ترک کرده
ی از اي77ن مس77اجد ب77رود، خداون77د ب77اھر گ77امی ک77ه ب77ر نح77و احس77ن وض77و بگي77رد، س77پس ب77ه يک77

ب77رد و  ای از او را ب77اm می نويس77د و ب77ه واس77طه آن درج77ه ای را ب77رای او می دارد حس77نه م77ی
دي77ديم ک77ه تنھ77ا من77افقين معل77وم النف77اق از نم77از جماع77ت  کن77د و م77ا می گن77اھی را از او پ77اک می

آوردن77د ک77ه در مي77ان  ز میکردن77د. و ش77خص را در ح77الی ب77ه مس77جد و ص77ف نم77ا تخل77ف می
  ».شد ھای دونفر حمل می شانه

(من سمع النداء فلم يأته، ف�ص��ة ل�ه، إ0 فرمود :  rاز ابن عباس روايت است که پيامبر
�ذر)��ن ع�کس77ی ک77ه اذان را بش77نود و ب77ه س77وی آن (يعن77ی ب77ه مس77جد) ن77رود، نم77ازش « [473]م

  ».صحيح نيست مگر اينکه عذری داشته باشد

  فضيلت نماز جماعت:



(ص��ة الجماع�ة تفض�ل ص��ة الف�ذ بس�بع و فرمود :  rاز ابن عمر روايت است که پيامبر
از ». نم7از جماع7ت بيس7ت و ھف7ت درج7ه ب7ر نم7از ف7رادا برت7ری دارد« [474]عشرين درجة)

(ص�ة الرج�ل ف�ی الجماع�ة تض�عف عل�ی ص��ته فرمود :  rابوھريره روايت است که پيامبر
، و ذل�ک أن�ه إذا توض�أ فأحس�ن الوض�وء، ث�م فی بيت�ه و ف�ی س�وقه خمس�ا و عش�رين ض�عفا

خرج إلی المسجد 0يخرجه إ0 الص�ة، لم يخط خطوة إ0 رفعت له بھا درجة، وحط عنه بھ�ا 
خطيئة، فإذا صلی لم ت�زل الم�ئک�ة تص�لی علي�ه م�ادام ف�ی مص��ه، اللھ�م ص�ل علي�ه، اللھ�م 

نم7از جماع7ت بيس7ت و پ7نج براب7ر « [475]ارحمه، و 0يزال أحدکم فی ص�ة ما انتظر الص�ة)
ش7ود، ث77واب دارد؛ ب7دان جھ77ت ک77ه وقت7ی ش77خص ب77ه  نم7ازی ک77ه در خان7ه و ب77ازار خوان77ده می

دارد،  ک7ه برم7یرود، ب7ا ھ7ر ق7دمی  گيرد و تنھا برای خواندن نماز به مس7جد  خوبی وضو می
شود، پس ھنگامی که نماز خواند ت7ا زم7انی  برود و گناھی از او بخشوده می ای باm می درجه

گوين77د) خداون77دا! ب77ر او  فرس77تند (و می ک77ه در مح77ل نم77ازش اس77ت، مRئک77ه ب77ر او درود می
صلوات بفرست، خداوندا! به او رحم کن، و تا زم7انی ک7ه ھ7ر ک7دام از ش7ما در انتظ7ار نم7از 

  ».شد گويا در نماز استبا

�ه فرم77ود :  rاز اب7وھريره رواي77ت اس7ت ک77ه پي7امبر��جد وراح أع�د هللا ل��دا إل�ی المس�(م�ن غ
ھر ک7س ب7ه مس7جد رف7ت و آم7د کن7د، در ھ7ر رف7ت و « [476]نزله من الجنة کلما غدا أو راح)

  ».کند ای برايش در بھشت آماده می آمدی، هللا (وسايل) پذيرايی

  آيا زنان در نماز جماعت حاضر شوند:

برای زنان جايز است که به مساجد بروند و در نماز جماعت شرکت کنند ب7ه ش7رطی ک7ه 
شود از جمل7ه آراي7ش و ب7وی خ7وش،  از چيزھايی که شھوت برانگيز است و موجب فتنه می

[477]بپرھيزند.
  

(0 تمنع�وا نس�اءکم المس�جد و بي�وتھن خي�ر فرمود :  rاز ابن عمر روايت است که پيامبر
�ن)�ھايش77ان ب77رای آن77ان بھت77ر  زنانت77ان را از رف77تن ب77ه مس77اجد من77ع نکني77د ول77ی خانه« [478]لھ
  ».است

(أيما امرأة أص�ابت بخ�ورا ف�تش�ھدن معن�ا فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
�رة)�ھرزن7ی ک77ه خوش7بويی اس77تعمال کن77د، نباي7د ب77ا م7ا در نم77از (جماع77ت) « [479]العش�اء ا�خ
  ».عشا حاضر شود

�ن و فرم77ود :  rاز اب77وھريره رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر��اجد هللا، لک��اء هللا مس��وا إم�(0تمنع
��ت)��ن تف��رجن و ھ�زن77ان را از رف77تن ب77ه مس77اجد من77ع نکني77د ل77يکن آن77ان، ب77دون « [480]ليخ

  ».استعمال بوی خوش بيرون شوند

  خانه ھايشان برای آنان بھتر است:



مس7جد داده ش7ده اس7ت ول7ی اگ7ر نم7ازش را در خان7ه بخوان7د اگرچه به زن اجازه رفتن به 
آم7د و گف7ت : ای رس7ول خ7دا  rبھتر است، ازام حميد ساعديه روايت است ک7ه او ن7زد پي7امبر

(قد علمت أنک تحبين الص��ة مع�ی و فرمود :  rمن نماز پشت سر تو را دوست دارم پيامبر
ی حجرت�ک خي�ر ل�ک م�ن ص�تک فی بيتک خير لک من ص�تک فی حجرتک، وص�تک ف

�ک، و ��جد قوم��ی مس���تک ف��ن ص��ک م��ر ل��ی دارک خي���تک ف��ی دارک. و ص���تک ف�ص
دانستم که تو دوس7ت  می« [481]ص�تک فی مسجد قومک خير لک من ص�تک فی مسجدی)

ات اس7ت و نم7ازت  نماز بخوانی، اما نمازت در اتاقت بھتر از نمازت در حج7رهداری با من 
ات بھت77ر از نم77ازت در  ات اس77ت و نم77ازت در خان77ه ات بھت77ر از نم77ازت در خان77ه در حج77ره

  ».مسجد قومت است و نمازت در مسجد قومت بھتر از نمازت در مسجد من است

  فھرست

  آداب رفتن به مسجد:

خوانديم (که او) سر و صدای اف7رادی  نماز می rاز ابوقتاده روايت است : پشت سرپيامبر
(ماشأنکم؟ قالوا : استعجلنا إل�ی الص��ة، ق�ال : را شنيد، وقتی نمازش را تمام کرد فرمود : 

 [482]تيتم الص��ة فعل�يکم بالس�کينة، فم�ا أدرک�تم فص�لوا، و م�ا ف�اتکم ف�أتموا)ف�تفعلوا، إذا أ
شما را چه شده است؟ گفتند برای رسيدن به نماز عجله کرديم فرم7ود : اي7ن ک7ار را نکني7د، «

آييد بايد به آرامی بياييد، به ھ7ر ان7دازه از نم7از رس7يديد آن7را بخواني7د و  ھرگاه برای نماز می
  ».ھر قدر را که از دست داديد (بعد از سRم دادن امام) کامل کنيد

(إذا س�معتم اCقام�ة فامش�وا إل�ی الص��ة و فرم7ود :  rکه پيامبراز ابوھريره روايت است 
ھرگ7اه « [483]عليکم بالسکينة و الوقار، و0تسرعوا، فما أدرکتم فصلوا و ما ف�اتکم ف�أتموا)

نماز برويد و (ھنگ7ام رف7تن) آرام7ش و وق7ار را حف7ظ کني7د و ش7تاب  اقامه را شنيديد به سوی
نکنيد به ھر اندازه از نماز رسيديد آنرا بخوانيد و ھر قدر را که از دست داديد (بع7داز سR7م 

  ».دادن امام) کامل کنيد

(إذا توضأ أحدکم فأحس�ن وض�وئه ث�م فرمود :  rاز کعب بن عجره روايت است که پيامبر
ھرگ7اه يک7ی از ش7ما « [484]ی المسجد ف� يشبکن بين أصابعه فإن�ه ف�ی ص��ة)خرج عامدا إل

وضويی کامل گرفت و سپس به قصد مسجد خارج شد، انگشتانش را درھم فرو نکند، چ7ون 
  ».او در نماز است

  خروج از خانه:دعای 

بس�م هللا  –يعن�ی إذا خ�رج م�ن بيت�ه  –(م�ن ق�ال فرم7ود :  rاز انس روايت است که پيامبر
توکلت علی هللا و 0 حول و 0 قوة إ0 باv، يق�ال ل�ه : ھ�ديت و کفي�ت و وقي�ت و تنح�ی عن�ه 

�يطان)�اش بگوي77د : بس77م هللا، توکل77ت عل77ی هللا و  کس77ی ک77ه ھنگ77ام خ77روج از خان77ه« [485]الش
ش7ود : ھ7دايت داده ش7دی و کفاي7ت ش7دی، و (از ھ7ر  mحول و m ق7وة إm ب7ا�، ب7ه او گفت7ه می

  ».شود ، و شيطان از او دور میبدی و شری) محافظت شدی



خوابي7ده ب7ودم ... و ض7من توص7يف نم7از ش7ب  rاز ابن عباس روايت اس7ت : کن7ار پي7امبر
فرم7ود :  به طرف مس7جد خ7ارج ش7د در ح7الی ک7ه می rگفت، مؤذن اذان داد و پيامبر rپيامبر

بص�ری (اللھم اجعل فی قلبی نورا و فی لسانی نورا، و اجعل ف�ی س�معی ن�ورا، و اجع�ل ف�ی 
نورا، واجعل من خلفی نورا، و م�ن أم�امی ن�ورا و اجع�ل ف�ی ف�وقی ن�ورا و م�ن تحت�ی ن�ورا 

، و ام روشنايی ق7رار ب7ده خداوندا! در قلب، زبان، شنوايی و بينايی« [486]اللھم أعطنی نورا)
  ».پشت سر، جلو، باm و پايينم را نورانی گردان، خداوندا! به من نوری عطا کن

  دعای ورود به مسجد:

فرم7ود  شد می وقتی وارد مسجد می rاز عبدهللا بن عمرو بن عاص روايت است که پيامبر
�رجيم): ��يطان ال��ن الش��ديم م��لطانه الق��ريم و س��ه الک��يم و بوجھ��اv العظ��وذ ب�پن77اه « [487](أع

  ».برم به خدای بزرگ و به وجه کريم و سلطان قديمش از شيطان مطرود می

ش777د  وقت777ی وارد مس777جد می rرواي777ت اس777ت ک777ه گف777ت : پي777امبر rاز فاطم777ه دخت777ر پي777امبر
�م هللا، فرم77ود :  می��واب (بس��ی أب��تح ل��وبی و اف��ی ذن��م اغفرل��ول هللا، اللھ��ی رس���م عل�والس

به نام خدا، سRم بر رسول خدا، خداوندا گناھانم را بيامرز و درھای رحمت7ت را « رحمتک)
(بس�م هللا، والس��م عل�ی فرم7ود :  ش7د می و وقت7ی ک7ه (از مس7جد) خ7ارج می» بر من بگشای

�ی��تح ل��وبی و اف��ی ذن��م اغفرل��ول هللا، اللھ��لک) رس��واب فض�بن77ام خ77دا و سR77م ب77ر . «[488]أب
  ».رسول هللا، بار خدايا گناھانم را بيامرز و درھای فضلت را بر من بگشای

  تحية المسجد:

آنکه بنشيند دو رکعت نم7از بخوان7د. از ھرگاه کسی وارد مسجد شود، واجب است قبل از 
�لی فرم77ود :  rابوقت77اده رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر��ی يص��س حت��جد ف�يجل��دکم المس��ل أح�(إذا دخ

  ».ھرگاه يکی از شما وارد مسجد شد، تا دو رکعت نماز نخواند، بنشيند« [489]رکعتين)

باش7د و  مان ب7ر وج7وب تحي7ه المس7جد اينس7ت ک7ه ظ7اھر ام7ر ب7رای وج7وب می و دليل گفته
دليل77ی ک77ه حک77م آن77را از ظ77اھر آن (وج77وب) تغيي77ر دھ77د وج77ود ن77دارد، بج77ز ح77ديث طلح77ه ب77ن 

آم7د و گف7ت  rنشين) ب7ا س7ری ژولي7ده ن7زد پي7امبر هگويد : يک نفر اعرابی (بادي عبيدهللا که می
فرم77ود :  rای رس77ول خ77دا، خداون77د چ77ه نمازھ77ايی را ب77ر م77ن ف77رض ک77رده اس77ت؟ پي77امبر

گانه، مگ7ر اينک7ه خ7ودت چي7زی  پنج نمازھای« [490](الصلوات الخمس إ0 أن تطوع شيئا...)
  ».اضافه بخوانی

به نظر من استدmل به اين حديث بر ع7دم وج7وب تحي7ه المس7جد ج7ای بح7ث دارد؛ چراک7ه 
درست نيست آنچه را که در مقام تعليم و در مراحل اولية دين آمده، دست آويزی قرار دھ7يم 

آيد که تمام واجبات ش7رعی   یبرای رد کردن مسائلی که پس از آن بوده است، وگرنه mزم م
ای مذکور خRصه کنيم، که اين خرق اجم7اع و ابط7ال تم7ام ش7ريعت  را در نمازھای پنجگانه

است. پس حق اين است که دليل صحيحی که متأخر است پذيرفته شده و به مقتضای آن اع7م 



 از وج7وب، س7نت و غي77ره، عم7ل ش77ود. در اي7ن م7ورد ب77ين علم7ا اخ77تRف نظ7ر وج77ود دارد و
[491]است.  آنچه گفتيم ارجح

  

ب77ه تحي77ه المس77جد در حال77ت خوان77دن خطب77ة جمع77ه وج77وب را تأکي77د  rھمچن77ين ام77ر پي77امبر
  کند :  می

  :شوداگرچه امام در حال خطبه باشد تحيه المسجد بايد خوانده 

يخطب الناس ي�وم الجمع�ة، فق�ال :  r(جاء رجل و النبیاز جابر بن عبدهللا روايت است : 
روز جمع7ه در ح7ال خطب7ه ب7ود ک7ه  rپي7امبر« [492]أصليت يا ف�ن؟ قال : 0، قال : قم فارکع)

فرمود : فRنی آيا نم7از خوان7دی، گف7ت : خي7ر، فرم7ود : پ7س  rمردی وارد مسجد شد، پيامبر
  ».بلند شو و (دو رکعت) نماز بخوان

  فھرست

  :فرض برپا شد، غير از آن نمازی نيستھرگاه نماز 

��ة إ0 فرم7777ود :  rرواي7777ت اس7777ت ک7777ه پي7777امبر tاز اب7777وھريره�����ة ف�ص����ت الص���(إذا أقيم
  ».ھرگاه نماز فرض اقامه شد نمازی غير از آن نيست« [493]المکتوبة)

م7ردی را دي7د  rاز مالک بن بحينه روايت است : در حالی که نماز اقام7ه ش7ده ب7ود پي7امبر
ب7ه  rسRم داد، م7ردم دور او جم7ع ش7دند و پي7امبر rخواند، وقتی پيامبر که دو رکعت نماز می

آي7ا نم7از ص7بح چھ7ار رکع7ت اس7ت؟! آي7ا « [494](آلص�بح أربع�ا؟ آلص�بح أربع�ا؟!)او فرمود : 
  ».نماز صبح چھار رکعت است؟!

  فضيلت رسيدن به تکبيره اCحرام امام

ي�درک  (م�ن ص�لی v أربع�ين يوم�ا ف�ی جماع�ةفرم7ود :  rاز انس روايت است ک7ه پي7امبر
ھ7رکس چھ7ل « [495]التکبيرة اbولی کتب له براءتان : براءة من النار، و براءة من النف�اق)

ش77ود :  روز نم7ازش را در جماع77ت ب7ا تکبي77ره ا�ح7رام بخوان77د، ب7رايش دو برائ77ت نوش7ته می
  ».برائت (نجات) از آتش جھنم و برائت از نفاق

  کسی در حالی به مسجد وارد شود که امام از نماز فارغ شده است

ود، از س77عيد ب77ن مس77يب رواي77ت اس77ت : م77ردی از انص77ار در ح77ال احتض77ار (دم م77رگ) ب77
ش7نيدم  rکنم. از پي7امبر گفت : حديثی را صرفاً به خاطر طلب ثواب از خدا برايتان بازگو می

(إذا توضأ أحدکم فأحسن الوضوء ثم خرج إلی الص�ة، لم يرفع قدمه اليمن�ی فرمود :  که می
�يئة، ��ه س��ل عن��ط هللا عزوج��ری إ0 ح��ه اليس��ع قدم��م يض��نة، ول��ه حس��ل ل��ب هللا عزوج�إ0 کت

کم أو ليبعد، فإن أتی المسجد فصلی فی جماع�ة غفرل�ه، و إن أت�ی المس�جد و ق�د فليقرب أحد
صلوا بعضا و بقی بعض صلی ما أدرک، و أت�م م�ابقی، ک�ان ک�ذلک، ف�إن أت�ی المس�جد و ق�د 



ھرگاه يکی از شما به نحو احسن وضو بگي7رد و س7پس « [496]صلوا فأتم الص�ة کان کذلک)
دارد، خداون7د عزوج7ل ب7رای او  برای نماز بيرون شود با ھر گامی که با پای راس7تش برم7ی

گ7ذارد، خداون7د عزوج7ل  نويسد، و با ھر ق7دمی ک7ه ب7ا پ7ای چ7پش روی زم7ين می ای می حسنه
ی بين قدمھايش را ک7م ي7ا  م از شما دوست دارد فاصلهکند؛ پس ھر کدا گناھی را از او کم می

ش7ود و  زياد کند و چون به مسجد بيايد و نمازش را با جماعت بخواند گناھ7ان او بخش7وده می
ی نم77از را ب77ا  اگ77ر ب77ه مس77جد آم77د و دي77د ک77ه م77ردم قس77متی از نم77از راخوان77ده بودن77د، باقيمان77ده

مانن77د کس77ی اس77ت ک77ه تم77ام نم77از را ب77ه  جماع77ت بخوان77د، و بقي77ه را خ77ودش تکمي77ل کن77د، اي77ن
جماعت خوانده است؛ و ھرگاه به مس7جد آم7د و دي7د ک7ه نم7از جماع7ت تم7ام ش7ده، نم7ازش را 

  ».بخواند در اين صورت ھم مانند کسی است که به نماز جماعت رسيده است

(من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوج�ود فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
قد صلوا أعطاء هللا عزوجل مثل أجر من ص�ھا و حضرھا 0ي�نقص ذل�ک م�ن أج�ور  الناس

ھرکس به نحو احسن وضو گي7رد و س7پس ب7ه مس7جد ب7رود و ببين7د ک7ه م7ردم « [497]ھم شيئا)
، خداون7د عزوج7ل ب7ه او مانن7د اج7ر کس7ی ک7ه نم7از را ب7ا جماع7ت خوان7ده، اند نماز را خوانده

  ».دھد، بدون اينکه از اجر آنان چيزی کم کند می

  فھرست

   اقتداء کندامام در ھر حالتی که بود بايد مقتدی به او 

�ی فرم77ود :  rطال77ب و مع77اذبن جب7ل رواي77ت اس77ت ک77ه گفتن7د : پي77امبر از عل7ی ب77ن ابی�(إذا أت
ھرگ7اه يک7ی از ش7ما ب7رای « [498]أحدکم الص�ة واCمام علی حال فليصنع کما يص�نع اCم�ام)

  ».نماز (به مسجد) آمد، امام را در ھر حالتی ديد، به او اقتدا کند

  چه وقت يک رکعت به حساب می آيد؟

�جود فرم77ود :  rاز اب77وھريره رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر��ن س���ة و نح��ی الص��تم إل�(إذا جئ
ھرگ7اه ب7رای نم7از « [499]فاسجدوا، و0تعدوھا شيئا و م�ن أدرک الرکع�ة فق�د أدرک الص��ة)

آمديد و ما در حال سجده بوديم شما ھم ب7ه س7جده بروي7د و آن7را (رکعت7ی) ب7ه حس7اب نياوري7د 
  ».وکسی که رکوع را در يابد، رکعت را دريافته است

   رسيدن به صف، رکوع بردکسی که قبل از 

و ھ�و راک�ع، فرک�ع قب�ل أن يص�ل إل�ی  r(أن�ة انتھ�ی إل�ی النب�یاز ابوبکره رواي7ت اس7ت : 
ب7ه  rاو در حالی که پي7امبر« [500]فقال : زادک هللا حرصا و 0تعد) rالصف، فذکر ذلک للنبی

رکوع رفت7ه ب7ود ب7ه مس7جد وارد ش7د و قب7ل از اينک7ه ب7ه ص7ف برس7د رک7وع ب7رد، جري7ان را 
  ».فرمود : خداوند حرص تو را زياد کند اما تکرار نکن rبازگو کرد. پيامبر rبرای پيابمر

�جد و گف77ت :  از عط77اء رواي77ت اس77ت ک77ه اب77ن زبي77ر روی منب77ر می��دکم المس��ل أح�(إذا دخ
�ک ��إن ذل��ف، ف��ی الص��دخل ف��ی ي��ا حت��دب راکع��م ي��دخل، ث��ی ي��ع، حت��وع، فليرک��اس رک�الن



ھرگاه يکی از شما در حالی داخل مسجد ش7د ک7ه م7ردم در ح7ال رک7وع بودن7د، « [501]السنه)
اخل نماز ش7ود س7پس در ھم7ان ح7ال رک7وع، داخ7ل ص7ف ش7ود چ7ون اي7ن به رکوع برود تا د

  ».است rکار سنت پيامبر

م�ن داره إل�ی  –يعن�ی اب�ن مس�عود  –(خرج�ت م�ع عب�دهللا از زيد بن وھب روايت است : 
المسجد، فلما توسطنا المسجد رکع اCمام فکبر عبدهللا و رکع و رکعت معه، ثم مش�ينا حت�ی 
انتھينا إلی الصف حين رفع القوم رؤوسھم فلما قضی اCمام الص�ة قمت و أن�ا أری أن�ی ل�م 

باعب7دهللا ب7ن مس7عود از « [502]أرک. فأخذ عبدهللا بيدی و أجلسنی ث�م ق�ال : إن�ک ق�د أدرک�ت)
اش ب7ه ط7رف مس7جد خ7ارج ش7ديم وقت7ی ب77ه وس7ط مس7جد رس7يديم ام7ام ب7ه رک7وع رف77ت،  خان7ه

عبدهللا، هللا أکبر گفت و به رکوع رفت و من ھم با او به رکوع رفتم، سپس (در ھم7ان ح7ال) 
کرديم، وقت7ی م7ردم سرش7ان را بلن7د ک7ردد، ب7ه ص7ف رس7يديم. وقت7ی ام7ام نم7ازش را حرکت 

ام، عب7دهللا دس7تم را گرف7ت  کردم که به يک رکع7ت نرس7يده تمام کرد، بلند شدم چون گمان می
  ».و مرا نشاند و گفت : به رکعت رسيدی

  امام به تخفيف نماز امر شده است:

(إذا صلی أحدکم للن�اس فليخف�ف ف�إن ف�يھم فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
ھرگ7اه يک7ی از ش7ما « [503]الضعيف و الس�قيم و الکبي�ر ف�إذا ص�لی لنفس�ه فليط�ول م�ا ش�اء)

برای مردم امامت کرد نمازش را سبک بخوان7د چ7ون در مي7ان آنھ7ا ض7عيف، بيم7ار و مس7ن 
خوان7د نم7ازش را ط7وmنی  وجود دارد و اگر خودش به تنھايی نماز خواند ھ7ر ان7دازه ک7ه می

  ».کند

  طو0نی کردن رکعت اول توسط امام:

تقام فيذھب الذاھب إل�ی البقي�ع فيقض�ی (لقد کانت ص�ة الظھر از ابوسعيد روايت است : 
نماز ظھر برپا « [504]فی الرکعة اbولی مما يطولھا) rحاجته ثم يتوضا ثم يأتی و رسول هللا

گرف7ت  ک7رد س7پس وض7و می رفت و قضای حاجت می شد، بطوريکه اگر کسی به بقيع می می
  ».کرد در رکعت اول بود. چون رکعت اولش را طوmنی می rگشت، ھنوز پيامبر و بر می

  وجوب تبعيت از امام و تحريم پيشی گرفتن از او:

اCمام ليؤتم به فإذا کبر فکب�روا و إذا (إنما جعل فرمود :  rاز انس روايت است که پيامبر
ھمانا امام ب7رای اي7ن ق7رار داده ش7ده، ک7ه ب7ه او « [505]سجد فاسجدوا، و إذا رفع فارفعوا ...)

گويي7د و ھرگ7اه س7جده ب7رد، س7جده کني7د، و ھرگ7اه اقتدا شود؛ لذا ھرگاه تکبير گفت : تکبي7ر ب
  ».بلند شد، بلند شويد...

(أما يخشی أحدکم إذا رفع رأسه قبل اCم�ام فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
آي7ا يک7ی از ش7ما « [506]أن يجعل هللا رأسه رأس حم�ار، أو يجع�ل هللا ص�ورته ص�ورة حم�ار)



ترسد از اينکه چون سرش را قبل از امام بلند کند، خداون7د س7ر و ص7ورتش را ب7ه ش7کل  نمی
  ».سر و صورت خر درآورد

  فھرست

  تر به امامت است؟ چه کسی شايسته

(ي�ؤم الق�وم أق�روھم لکت�اب هللا، فرم7ود :  rاز ابومسعود انصاری روايت است ک7ه پي7امبر
�انوا ف�ی الس�نة س�واء فأق�دمھم ھج�رة، فإن کانوا فی القراءة س�واء ف�أعلمھم بالس�نة، ف�إن ک

فإن کانوا فی الھجرة سواء فأقدمھم سلما و 0يؤمن الرجل الرج�ل ف�ی س�لطانه، و0يقع�د ف�ی 
ترينشان به کت7اب خ7دا امام7ت کن7د، اگ7ر در  مردم را قاری« [507]بيته علی تکرمته إ0 بإذنه)

قرائت مساوی بودند آگاھترين آنھا به سنت، اگر درسنت مساوی بودند کس7ی ک7ه در ھج7رت 
مقدم است، اگر در ھجرت مساوی بودند کسی که زودتر اسRم آورده است، و ھ7يچ ک7س ب7ه 

خص77وص او ننش77يند مگ77ر ب77ه ج77ای ص77احب خان77ه (ي77ا ام77ام مس77جد) امام77ت نکن77د و در ج77ای م
  ».ی او اجازه

کن7د ب7ر اينک7ه ص7احب خان7ه و ام7ام دائ7م و مانن7د اينھ7ا از ديگ7ران ب7ه  اين حديث دmلت می
تراند، مگ7ر اينک7ه خودش7ان (ص7احب خان7ه و ام7ام دائ7م) اج7ازه دھن7د ب7ه دلي7ل  امامت شايس7ته
  .(و0يؤمن الرجل الرجل فی سلطانه...):  rفرموده پيامبر

  دک: امامت کو

(لما کان�ت وقع�ة أھ�ل الف�تح ب�ادر ک�ل ي�وم بإس��مھم، و از عمرو بن سلمه روايت است : 
�ی��ن عن�د النب��تکم و هللا م��ال : جئ��دم ق���مھم فلم�ا ق��ومی بإس��ی ق��لوا  rب�در أب��ال : ص��اً، فق�حق

ص�ة کذا فی حين کذا، و صلوا ص�ة کذا فی حين کذا، ف�إذا حض�رت الص��ة فلي�ؤذن أح�دکم 
و ليؤمکم أکثرکم قرآنا، فنظروا فلم يکن أحد أکثر قرآن�ا من�ی، لم�ا کن�ت أتلق�ی م�ن الرکب�ان، 

وقتی واقعه ف7تح مک7ه روی داد ھ7ر « [508]فقدمونی بين أيديھم و أنا ابن ست أو سبع سنين)
کرد، پدرم قبل از قومش اسRم آورد، وقتی برگش7ت گف7ت :  قومی در مسلمان شدن عجله می

ام که حقيقتاً پيامبر اس7ت و گفت7ه اس7ت : فR7ن نم7از را در فR7ن  به خدا قسم از نزد کسی آمده
رس7يد يک7ی از ش7ما اذان وقت و فRن نماز را در فRن وقت بخوانيد و ھرگاه وقت نم7از ف7را 

داند برای شما امامت کند، نگاه کردند کسی غي7ر از م7ن را  بگويد و کسی که بيشتر قرآن می
نيافتن77د ک77ه بيش77تر ق77رآن بدان77د؛ چ77ون ق77رآن را از کارواني77ان ي77اد گرفت77ه ب77ودم؛ پ77س م77را ام77ام 

  ».خودشان قرار دادند در حاليکه در آن ھنگام شش يا ھفت سال سن داشتم

�ه��ی ک��رض می کس��از ف��د می نم��ل می خوان��از نف��ه نم��ی ک��ه کس��د ب��د و  توان��دا کن��د اقت�خوان
  برعکس:

 [509]ث�م ي�رع في�ؤم قوم�ه) r(أن معاذ بن جبل کان يصلی مع النبیاز جابر روايت است : 
گش7ت و ھم7ان نم7از را ب7رای ق7ومش  خوان7د؛ س7پس برمی نم7از می rمعاذ بن جب7ل ب7ا پي7امبر«

  ».کرد امامت می



و ھ�و غ��م ش�اب، فلم�ا ص�لی  r(أنه صلی م�ع رس�ول هللاز يزيد بن اسود روايت است : 
إذا رج�ن لم يصليا فی ناحية المسجد، فدعا بھما، فجیء بھما ترع�د فرائص�ھما، فق�ال : م�ا 

أن تصليا معنا؟ قا0 : قد صلينا فی رحالنا فقال : 0تفعلوا، إذا ص�لی أح�دم ف�ی رحل�ه  منعکما
�ة)��ه نافل��ا ل��ه فإنھ��ل مع��ل فليص��م يص��ام و ل��م أدرک اCم�زمانيک77ه نوج77وانی ب77ودم، ب77ا « [510]ث

نمازش را تمام کرد، دو م7رد را در گوش7ة مس7جد دي7د  rنماز خواندم، وقتی که پيامبر rپيامبر
آن77دو را طلبي77د، آنھ77ا را پ77يش پيامبرآوردن77د در حاليک77ه  rک77ه ب77ا آنھ77ا نم77از نخواندن77د، پي77امبر

نزلمان نم7از خوان7ده ب7وديم، لرزيد، فرمود : چرا با ما نماز نخوانديد؟ گفتند : در م بدنشان می
فرمود : اين کار را نکنيد، ھرگاه يکی از شما نمازش را در منزل خوانده بود س7پس  rپيامبر

به مسجد آمد و ديد که امام نماز نخوانده است، وقتی که امام شروع به نماز کرد، با او نم7از 
  ».آيد بخواند زيرا آن برای او نفل به حساب می

  مسافر:اقتدای مقيم به 

(صلی عمر بأھل مکة الظھر فسلم فی رکعت�ين ث�م ق�ال: أتم�وا از ابن عمر روايت است : 
عمر برای اھل مکه نماز ظھر را ب7ه امام7ت ک7رد « [511]ص�تکم يا أھل مکة فإنا قوم سفر)

  ».عداز دو رکعت سRم داد و گفت : ای اھل مکه نمازتان را تمام کنيد، ما مسافريمب

  ھرگاه مسافر به مقيم اقتدا کند، نمازش را کامل بخواند:

(سألت ابن عباس کي�ف أص�لی إذا کن�ت بمک�ة إذا از موسی بن سلمه ھذلی روايت است : 
از اب7ن عب7اس پرس7يدم ھرگ7اه « r([512]لم أصل مع اCمام؟ فقال : رکعتين : س�نة أب�ی القاس�م

در مکه (مسافر) باشم و نمازم را ب7ا ام7ام نخ7وانم، چگون7ه بخ7وانم؟ گف7ت : دو رکع7ت، س7نت 
  ».است rابوالقاسم

(المسافر يدرک رکعت�ين م�ن ص��ة از ابومجلز روايت است که گفت : به ابن عمر گفتم : 
�وم ��ين  –الق��ی المقيم��لی  –يعن��ال : يص��حک و ق���تھم؟ فض��لی بص��ان أو يص��ه الرکعت�أتجزي

رسد آيا اين دو رکعت برايش کافی اس7ت،  مسافر به دو رکعت نماز مقيم می« [513]بص�تھم)
  ».يا ھمانند آنان کامل بخواند؟ (ابن عمر) خنديد و گفت : ھمانند آنان کامل بخواند

کسی که توانايی قيام دارد اگر به امامی نشسته (به دليل ناتوانی يا بيماری) اقتدا کند ب�ا 
  او بنشيند:

ف�ی بيت�ه و ھ�و ش�اک، فص�لی جالس�ا و ص�لی  r(صلی رسول هللات است : از عايشه رواي
وراءه قوم قياما، فأشار إليھم أن اجلسوا، فلما انصرف قال : إنما جعل اCمام لي�ؤتم ب�ه ف�إذا 

م7ريض  rپي7امبر« [514]رکع ف�ارکعوا، و إذا رف�ع ف�ارفعوا و إذا ص�لی جالس�ا فص�لوا جلوس�ا)
) rبود و به حالت نشسته در خانه نماز خوان7د، گروھ7ی ب7ه او (ايس7تاده) اقت7دا کردن7د. (پي7امبر

به آنان اشاره کرد که بنش7ينند، وقت7ی سR7م داد فرم7ود : ام7ام ب7رای اي7ن اس7ت ک7ه ب7ه او اقت7دا 
ب7ه رک7وع بروي7د، و ھرگ7اه بلن7د ش7د، بلن7د ش7ويد، و ھرگ7اه  شود؛ پ7س ھرگ7اه ب7ه رک7وع رف7ت

  ».نشسته نماز خواند شما نيز نشسته نماز بخوانيد



از اس77ب افت77اد و ط77رف راس77ت ب77دنش زخم77ی ش77د، ب77رای  rاز ان77س رواي77ت اس77ت : پي77امبر
) نشس7ته ب7رای م7ا امام7ت ک7رد، rاش رفتيم که وقت نماز فرا رسيد (پي7امبر عيادت او به خانه

(إنم�ا جع�ل اCم�ام لي�ؤتم نشسته پشت سر او نماز خوانديم. وقتی نماز تمام شد فرمود : ما ھم 
به، فإذا کبر، فکبروا، و إذا سد فاسجدوا، و إذا رفع، فارفعوا و إذا قال سمع هللا لم�ن حم�ده 

امام برای اين اس7ت « [515]فقولوا ربنا و لک الحمد و إذا صلی قاعدا فصلوا قعودا أجمعون)
که ب7ه او اقت7داء ش7ود، پ7س ھرگ7اه هللا أکب7ر گف7ت، هللا أکب7ر بگويي7د، و ھرگ7اه ب7ه س7جده رف7ت 

، بگويي7د ربن7ا و ل7ک سمع هللا لمن حم�دهسجده کنيد، و اگر بلند شد، بلند شويد، و وقتی گفت 
  ».الحمد و اگر نشسته نماز خواند، شما ھمگی نشسته نماز بخوانيد

  اگر مقتدی يک نفر باشد، بايد در سمت راست امام و شانه به شانه او بايستد:

�ول هللاز اب77ن عب77اس(رض) رواي77ت اس77ت : ��لی رس��ة فص��التی ميمون��ت خ��ی بي��ت ف� r(ب
�ت ��ت فقم��ام فجئ��م ق��ام، ث��م ن��ات، ث��ع رکع��لی أرب��اء فص��م ج��اء، ث��ن العش��ی ع��اره فعلن��ن يس�ع

�ه)�بع77د از خوان77دن نم77از عش77اء (ب77ه  rام ميمون77ه مان77دم، پي77امبر ش77بی در خان77ه خال77ه« [516]يمين
خانه) آمد و چھار رکعت نماز خواند؛ و خوابي7د س7پس نيم7ه ش7ب بلن7د ش7د و ب7ه نم7از ايس7تاد، 

  ».من آمدم و سمت چپش ايستادم، پيامبر مرا در سمت راست خود قرار داد

  دو نفر و بيشتر پشت سر امام صف ببندند: 

�ول هللاز ج77ابر رواي77ت اس77ت : ��ام رس��لی  r(ق��دی ليص��ذ بي��اره فأخ��ن يس��ت ع��ت، فقم�فجئ
فأخ�ذ  rفأدرانی حتی أقامنی ع�ن يمين�ه، ث�م ج�اء جب�ار ب�ن ص�خر فق�ام ع�ن يس�ار رس�ول هللا

بلند شد که نماز بخواند من ھم بلن7د ش7دم  rپيامبر« [517]بأيدينا جميعاً فدفعنا حتی أقامنا خلفه)
دستم را گرفت و م7را چرخاني7د ت7ا اينک7ه در س7مت راس7ت  rو در سمت چپش ايستادم. پيامبر

دس7ت ھ7ر  rايس7تاد. پي7امبر rخود قرار داد. سپس جبار بن صخر آمد و در سمت چ7پ پي7امبر
  ».دوی ما را گرفت و ھول داد تا اينکه ما را پشت سر خود قرار داد

  اگر مقتدی يک زن باشد، پشت سر امام بايستد:

صلی به وبأمه أو خالته، ق�ال : فأق�امنی  r(أن رسول هللاز انس بن مالک روايت است : 
اش امامت ک7رد، او را  برای او و مادر يا خاله rپيامبر« [518]عن يمينه، و أقام المرأة خلفنا)

  ».در سمت راست خود و زن را پشت سر ما قرار داد

  فھرست

  راست کردن صف ھا واجب است:

بر امام واجب است تا صفھای نماز را راست نکرده، شروع به نماز نکند و نم7ازگزاران 
را به راست کردن صفھا امر کند، خودش اين کار را ب7ر عھ7ده بگي7رد ي7ا شخص7ی ديگ7ر را 

  مأمور کند : 



(س�ووا ص�فوفکم ف�إن تس�وية الص�ف م�ن تم�ام فرم7ود :  rاز انس روايت است ک7ه پي7امبر
  ».صفھايتان را راست کنيد؛ چون راست کردن صفوف از کمال نماز است« [519]الص�ة)

کش77يد و  ھايش77ان دس77ت می قب77ل از نم77از ب77ه شانه rاز ابومس77عود رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر
�وا فرم777ود :  می���تووا و0تختلف���وبکم...)(اس���ف قل��ص777فھايتان را راس777ت کني777د و « [520]فتختل

  ».شود اختRف نکنيد که (با اختRف) قلبھايتان از ھم دور می

کرد ک7ه گوي7ا تي7ر  میچنان صفھای ما را راست  rاز نعمان بن بشير روايت است : پيامبر
کن77د ت77ا اينک77ه يق77ين ک77رد ک77ه (راس77ت ک77ردن ص77فھا را) ي77ادگرفتيم،  را راس77ت می [521](ق77داح)

اش از  سپس روزی به مسجد آمد، نزديک بود تکبيره ا�حرام بگويد، مردی را دي7د ک7ه س7ينه
�ين ص7777ف بي7777رون آم7777ده ب7777ود، فرم7777ود : ����الفن هللا ب����فوفکم أو ليخ����ون ص����ادهللا، لتس���(عب

ای بندگان خدا، صفھايتان را راست کنيد و گرنه خداون7د ب7ين ش7ما اخ7تRف « [522]وجوھکم)
  ».اندازد و تفرقه می

(أقيموا الص�فوف، و ح�اذوا ب�ين المناک�ب و فرمود :  rاز ابن عمر روايت است که پيامبر
إخوانکم و 0تذروا فرجات للشيطان و من وص�ل ص�فا وص�له هللا،  سدوا الخلل ولينوا بأيدی

ھايتان را کن7ار ھ7م ق7رار  ص7فھايتان را راس7ت کني7د و ش7انه« [523]ومن قطع صفا، قطعه هللا)
ببنديد (در راست کردن صفھا) ب7ه نرم7ی از برادرانت7ان اطاع7ت ھای خالی را  دھيد و فاصله

کني77د و ب77رای ش77يطان جاھ77ای خ77الی نگذاري77د و کس77ی ک77ه ص77فی را وص77ل کن77د خداون77د او را 
  ».کند کند و کسی که بين صفی قطع کند خداوند او را قطع می وصل می

�ا،فرم77ود :  rاز ان77س رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر��اربوا بينھ��فوفکم، و ق��وا ص��اذوا  (رص�و ح
 [524]باbعناق فوالذی نفسی بيده، إنی bری الش�يطان ي�دخل م�ن خل�ل الص�ف کأنھ�ا الح�ذف)

ار دھي7د. ھا را پر کنيد و گردنھايتان را در يک راستا قر صفھايتان را فشرده کنيد و فاصله«
بينم که مانند گوس7فند کوچ7ک از جاھ7ای  قسم به کسی که جانم در دست اوست شيطان را می

  ».شود خالی صف داخل می

  چگونگی راست کردن صف ھا:

 (أقيموا صفوفکم، فإنی أراکم من وراء ظھ�ری)فرمود :  rاز انس روايت است که پيامبر
(وک�ان گوي7د :  و ان7س می» بينم صفھايتان را راست کنيد زيرا من شما را از پشت سرم م7ی«

ھا و پاھ7ايش  و ھ7ر ي7ک از م7ا ش7انه« [525]أحدنا يلزق منکبه بمنکب صاحبه و قدمه بقدمه)
  ».چسباند ھا و پاھای بغل دستی خويش می را به شانه

ھري7ک از م7ا « [526]نعمان بن بشير گويد : (رأيت الرجل منا يل7زق کعب7ه بکع7ب ص7احبه)
  ».چسباند يش را به قوزک پای فرد مجاور خود میقوزک پا

  صفوف مردان و زنان:



�رھا فرم77ود :  rاز اب77وھريره رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر��ا، و ش��ال أولھ��فوف الرج��ر ص�(خي
ترين) ص7فوف  بھترين (با فضيلت« [527]آخرھا و خير صفوف النساء آخرھا و شرھا أولھا)

ترين) ص77فوف آنھ77ا ص77ف آخ77ر اس77ت، و بھت77رين  م77ردان ص77ف أول و ب77دترين (ک77م فض77يلت
  ».صفوف زنان صف آخر و بدترين صفوف آنھا صف اول است

  فضيلت صفوف أول و صفوف سمت راست:

�ی (إن هللا و فرم77ود :  rاز ب77راء ب77ن ع77ازب رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر��لون عل��ه يص�م�ئکت
  ».فرستند ی او بر صفھای او نماز، صلوات می خدا و مRئکه« [528]الصفوف اbول)

 خوان77ديم، دوس77ت نم77از می rرواي77ت اس77ت : وقت77ی ک77ه پش77ت س77ر پي77امبر tھمچن77ين از ب77راء
ک7رد، (ب7راء) گوي7د : ازاو  داشتيم در سمت راست او بايستيم؛ چون بعد از سRم رو به م7ا می

�ادک)فرم77ود :  ش77نيدم ک77ه می��ث عب��وم تبع��ذابک ي��ی ع�پروردگ77ارا، روزی ک77ه « [529](رب قن
  ».کنی مرا از عذابت محفوظ بفرما نت را زنده میبندگا

  فھرست

  ايستد؟ چه کسی پشت سر امام می

��م فرم77ود :  rاز ابومس77عود انص77اری رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر��وا اbح��نکم أول��ی م�(ليلين
کس7انی از ش7ما پش7ت س7ر م7ن بايس7تند، ک7ه « [530]والنھی ثم ال�ذين يل�ونھم ث�م ال�ذين يل�ونھم)

  ».دارای عقل و خرد (بيشتری) ھستند

  تشکيل صف ميان ستونھا مکروه است: 

(کنا ننھی أن نص�ف ب�ين الس�واری عل�ی عھ�د از معاويه بن قره از پدرش روايت است : 
�ول هللا��ردا) rرس��ا ط��رد عنھ�از تش77کيل ص77ف ب77ين س77تونھا نھ77ی  rزم77ان پي77امبر« [531]و نط

  ».داشتند ايستاديم ما را از اين کار باز می شديم و وقتی که بين ستونھا (برای نماز) می می

اين حکم مربوط به نماز جماعت است، اما اگ7ر کس7ی نم7ازش را تنھ7ا بخوان7د ب7ه ش7رطی 
  که ستره بگذارد اشکالی ندارد که نمازش را بين دو ستون بخواند : 

البي�ت و أس�امة ب�ن زي�د و عثم�ان ب�ن طلح�ة و  r(دخ�ل النب�یاز ابن عمر رواي7ت اس7ت : 
ب�ل فأطال ثم خرج، کن�ت أول الن�اس دخ�ل عل�ی أث�ره، فس�ألت ب��0، أي�ن ص�لی؟ ق�ال : ب�ين 

با اسامه بن زيد و عثمان بن طلحه و بRل داخل کعبه ش7د  rپيامبر« [532]العمودين المقدمين)
و مدت زيادی در آنج7ا مان7د، س7پس بي7رون آم7د، م7ن اول7ين کس7ی ب7ودم ک7ه ب7ه دنب7ال او وارد 

  ».) کجا نماز خواند؟ گفت بين دو ستون جلويیrشدم، از بRل سؤال کردم (پيامبر

  عذرھای ترک جماعت:

  باران :سرما و  -1



(إن اب�ن عم�ر أذن بالص��ة ف�ی ليل�ة ذات ب�رد وري�ح، ث�م ق�ال : أ0 از نافع روايت اس7ت : 
کان ي�أمر الم�ؤذن إذا کان�ت ليل�ة ذات ب�رد و مط�ر  rصلوا فی الرحال، ثم قال : إن رسول هللا

وزي7د ب7رای نم7از  ابن عم7ر ش7بی س7رد ک7ه ب7اد ب7ه ش7دت می« [533]يقول أ0 صلوا فی الرحال)
ب77ه م77ؤذن ام77ر  rھايتان نم77از بخواني77د. س77پس گف77ت : پي77امبر اذان داد و س77پس گف77ت در خان77ه

  ».ھايتان نماز بخوانيد درخانهکرد که اگر شبی سرد و بارانی بود، بگويد  می

  حاضر بودن غذا : -2

(إذا وض�ع عش�اء أح�دکم و أقيم�ت الص��ة فرم7ود :  rاز ابن عمر روايت اس7ت ک7ه پي7امبر
وقتی شامتان حاضر ش7د و نم7از ب7ر پ7ا ش7د ابت7دا « فابدأوا بالعشاء و 0يعجل حتی يفرغ منه)

  ».شامتان را بخوريد و (برای نماز) عجله نکنيد تا غذايتان را صرف کنيد

خ7ورد ب7ه  گذاش7تند، ت7ا غ7ذايش را نمی ھرگاه ھنگام اقامه نماز غذا را جل7وی اب7ن عم7ر می
[534]شنيد. رفت، در حالی که قرائت امام را می نماز نمی

  

  ھنگام فشار آوردن ادرار و مدفوع :  -3

(0ص��ة بحض�رة طع�ام و 0 و فرم7ود :  ش7نيدم ک7ه می rاز عايشه روايت است : از پي7امبر
�ين)��دافع اbخبث��و ي�ھنگ77ام آم77اده ش77دن غ77ذا و فش77ار آوردن ادرار و م77دفوع، نم77از « [535]ھ

  ».صحيح نيست

  فھرست

  نماز مسافر
  قصر نمازھای ظھر، عصر و عشا بر مسافر واجب است: 

  فرمايد :  خداوند متعال می

�َِة إْن ِخفتُم أْن ( َو إَذا َضَربتُم فِی اbرِض فَلَيَس َعَليُکم ُجنَاٌح أْن تَقُصُروا ِمَن الصَّ
  )101(نساء :  )يَفتِنَُکًم الَِّذيَن َکفَُروا

پرداختيد و نماز را کوتاه خوانديد گناھی بر شما ھرگاه در زمين به مسافرت «
ای گرفتارتان  نيست اگر ترسيديد که کافران بRيی به شما برسانند و به فتنه

  ».گردانند

�نَُکًم  (از يعل77ی ب77ن امي77ه رواي77ت اس77ت : از عم77ر ب77ن خط77اب درب77اره آي77ه : ��تُم أْن يَفتِ�إْن ِخف
توجه به اي7ن آي7ه قص7ر نم7از ب7ه وقت7ی اختص7اص دارد سؤال کردم و گفتم : با  )الَِّذيَن َکفَُروا 

که از کافران در امان نباشيم ولی اmن مردم در امنيت ھس7تند، عم7ر گف7ت : م7ن ھ7م مث7ل ت7و 
(ص�دقة فرم7ود :  rدر اي7ن ب7اره س7ؤال ک7ردم، پي7امبر rزده شدم و از پيامبر از اين امر شگفت



ای اس7ت ک7ه خداون7د ب7ه ش7ما داده اس7ت،  ص7دقه« [536]تصدق هللا بھا عل�يکم ف�اقبلوا ص�دقته)
  ».اش را قبول کنيد پس صدقه

فی الحض�ر أربع�ا وف�ی  r(فرض هللا الص�ة علی لسان نبيکماز ابن عباس روايت است : 
���وف رکع��ی الخ��ين و ف��فر رکعت�نم77از را ب77ر ش77ما؛ در  rخداون77د از زب77ان پي77امبر« [537]ة)الس

  ».حضر چھار رکعت، در سفر دو رکعت و ھنگام ترس، يک رکعت واجب کرده است

الجمع�ة رکعت�ان و الفط�ر و اbض�حی (ص�ة الس�فر رکعت�ان، و ص��ة از عمر روايت است : 
نم7از س7فر دو رکع7ت و نم7از  rاززب7ان محم7د« r([538]رکعتان تمام غير قصر، علی لسان محمد

  ».اند، نه قصر جمعه دو رکعت و نماز عيد فطر و قربان دو رکعت است، کامل

�ت از عايش77ه رواي77ت اس77ت : ��فر، وأتم���ة الس��أقرت ص��ين، ف��ت رکعت���ة أول مافرض�(الص
ابتدا که نماز فرض شد، دو رکعت، دو رکعت بود، نم7از س7فر ب7ه ح7ال « [539]ص�ة الحضر)

  ».خود (دو رکعتی) باقی ماند و نماز حضر کامل (چھار رکعتی) شد

ام  ام و ندي7ده ، ابوبکر، عم7ر و عثم7ان مس7افرت ک7ردهrاز ابن عمر روايت است : با پيامبر
فرماي7د  که ھيچکدام از آنھا تا وقتی که فوت کردند از دو رکعت بيشتر بخوانند. و خداوند می

 :  

  )21(احزاب :  )لَقَد َکاَن َلُکم فِی َرُسوِل هللاِ أسوةٌ َحَسنَةًٌ◌  (

[540]».به راستی رسول هللا برای شما الگوی خوبی است«
  

  مسافت قصر:

علما در تعيين مسافت قصر اختRف نظر بسيار دارند، به طوری که ابن منذر و ديگ7ران 
معين7ی ب7رای اند، قول راجح اي7ن اس7ت ک7ه ح7د  در اين باره بيشتر از بيست قول را ذکر کرده

مسافت قص7ر وج7ود ن7دارد؛ و ھ7ر ان7دازه در لغ7ت ع7رب ک7ه پي7امبر ق7ومش را ب7ا آن خط7اب 
شود، معتبر است؛ چون اگر برای مسافت سفر غير از آنچ7ه  کرده است، به آن سفر گفته می

کردن77د و اص77حاب ھ77م از  پوش77ی نمی قطع7ا از بي77ان آن چشم rب77ود پي77امبر ذک7ر ک77رديم ح77دی می
[541]».کردند ماندند و در عدم نقل آن برای ما اتفاق نمی ره آن، غافل نمیسؤال کردن دربا

  

  فھرست

  مکانی که از آنجا قصر می شود:

جمھور علما اتفاق نظر دارند بر اينکه شرط قصر نماز، شروع س7فر و خ7روج از آب7ادی 
ھای آب77ادی برنگ77ردد م77دت قص77ر نم77ازش تم77ام  اس77ت. و ت77ا وقت77ی ک77ه مس77افر ب77ه اول خان77ه

در مس77افرتھايش قب77ل از خ77روج از مدين77ه  rش77ود. اب77ن من77ذر گوي77د : از اي77ن ک77ه پي77امبر نمی
بالمدين�ة  r(ص�ليت الظھ�ر م�ع النب�یگوي7د :  نمازش را قصر کن7د اطRع7ی ن7دارم. و ان7س می



چھ7ار رکع7ت و نم7از  rنماز ظھر را در مدين7ه ب7ا پي7امبر« [542]أربعا و بذی الحليفة رکعتين)
  ».عصر را در ذوالحليفه دو رکعت خواندم

�ه ��ی ک��ا وقت��ت ت��ت نداش��د اقام��دا) قص��رد و (از ابت��ت ک��اری اقام��ام ک��رای انج��افر ب��ر مس�اگ
  گردد نمازش را قصر کند:  برمی

 rپي7امبر« [543]بتب�وک عش�رين يوم�ا يقص�ر الص��ة) r(أقام النب�یاز جابر روايت است : 
  ».کرد بيست روز در تبوک اقامت کرد و نمازش را قصر می

ب7رای ام7ت بي7ان نفرم7وده اس7ت ک7ه اگ7ر کس7ی بيش7تر از اي7ن م7دت  rابن قيم گويد : پي7امبر
[544]تواند نمازش را قصر کند، اقامت پيامبر اين مدت بطول انجاميده. اقامت کند، نمی

  

روز را ک777رد باي777د نمازھ777ايش را کام777ل بخوان777د.  پ777س اگ777ر قص777د اقام777ت ب777يش از ن777وزده
تسعة عشر يقص�ر، ف�نحن إذا س�افرنا تس�عة عش�ر  r(أقام النبیگويد :  tھمچنانکه ابن عباس

نوزده روز اقامت کرد و نمازش را قصر ک7رد و م7ا  rپيامبر« [545]قصرنا و إن زدنا أتممنا)
کنيم و اگ77ر از ن77وزده روز بيش77تر بم77انيم  ھ77م وقت77ی ک77ه ن77وزده روز مس77افرت کن77يم قص77ر م77ی

  ».خوانيم نمازمان را کامل می

  فھرست

  بين دو نمازجمع 

  اسباب جمع:

  سفر:  -1

إذا ارتحل قبل أن تزي�غ الش�مس أخ�ر الظھ�ر إل�ی  r(کان رسول هللاز انس روايت است : 
�م ��ر ث��لی الظھ��ل ص��ل أن يرتح��مس قب��ت الش��إن زاغ��ا ف��ع بينھم��زل فجم��م ن��ر ث��ت العص�وق

�ب)�ک77رد، نم77از ظھ77ر را ت77ا وق77ت  وقت77ی ک77ه قب77ل از زوال خورش77يد س77فر می rپي77امبر« [546]رک
ک777رد و آن دو (ظھ777ر و عص777ر) را ب777ا ھ777م  ان777داخت؛ س777پس توق777ف می عص777ر ب777ه ت777أخير می

خوان7د و بع7د  کرد، نماز ظھ7ر را می خورشيد زوال میخواند؛ و اگر قبل از شروع سفر،  می
  ».کرد از آن حرکت می

کان فی غزوة تبوک إذا ارتحل قب�ل أن تزي�غ الش�مس،  r(أن النبیاز معاذ روايت است : 
أخر الظھر حتی يجمعھا إلی العصر، يصليھما جيمعا، و إذا ارتحل بع�د زي�غ الش�مس، ص�لی 
الظھر و العصر جميعا ثم سار، و کان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغ�رب حت�ی يص�ليھا م�ع 

در غ7زوه  rپي7امبر« [547]المغ�رب)العشاء و إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فص�ھا م�ع 
ان7داخت و ب7ه  ک7رد، ظھ7ر را ب7ه ت7أخير می تبوک وقتی ک7ه قب7ل از زوال خورش7يد حرک7ت می

ک7رد،  يد حرک7ت میک7رد و ھرگ7اه بع7د از زوال خورش7 ھنگام عصر، با نماز عصر جم7ع می
ک77رد و اگ77ر قب77ل از مغ77رب  خوان77د و پ77س از آن حرک77ت می نم77از ظھ77ر و عص77ر را ب77ا ھ77م می



ان7داخت ت7ا آن7را ب7ا عش7اء بخوان7د؛ ول7ی اگ7ر بع7د از  کرد نماز مغرب را به تأخير می سفر می
  ».خواند انداخت و با مغرب می کرد، نماز عشا را جلو می غروب آفتاب حرکت می

 rعام تبوک، فک�ان رس�ول هللا r(أنھم خرجوا مع رسول هللاو نيز از معاذ روايت است : 
يجمع بين الظھر و العص�ر و المغ�رب و العش�اء ق�ال : ف�أخر الص��ة يوم�ا، ث�م خ�رج فص�لی 

�اء جميع�ا)��رج فص�لی المغ�رب و العش��م دخ�ل، ث�م خ�آنھ7ا ب77ا « [548]الظھ�ر و العص�ر جميع�ا، ث
نماز ظھر را با عصر و نم7از مغ7رب را ب7ا  rبرای جنگ تبوک خارج شدند و پيامبر rپيامبر

روزی نم7از را ب7ه ت7أخير ان7داخت و س7پس  rک7رد، (مع7اذ) گوي7د : پي7امبر عشا با ھ7م جم7ع می
خارج شد و نماز ظھر و عصر را با ھم خواند، سپس داخل (خيم7ه) ش7د س7پس خ7ارج ش7د و 

  ».نماز مغرب و عشا را با ھم خواند

  باران :  -2

(أن عبدهللا بن عم�ر ک�ان إذا جم�ع اbم�راء ب�ين المغ�رب و العش�اء از نافع روايت است : 
�م)��ع معھ��ر جم��ی المط�باري77د أم77را در ب77ين مغ77رب و عش77اء جم77ع  انی ک77ه ب77اران میزم77« ف

  ».کرد کردند، عبدهللا بن عمر ھم ھمراه آنان (دو نماز را) جمع می می

پ77درم ع77روه و س77عيد ب77ن مس77يب و اب77وبکر ب77ن «از ھش77ام ب77ن ع77روه رواي77ت اس77ت ک77ه : 
ی عبدالرحمن بن حارث بن ھشام بن مغي7ره مخزوم7ی نم7از مغ7رب و عش7ا را در ش7ب ب7اران

[549]».گرفت کردند و کسی ايراد نمی خواستند جمع می ھرگاه می
  

از موسی ب7ن عقب7ه رواي7ت اس7ت ک7ه : عم7ر ب7ن عب7دالعزيز ھنگ7ام ب7اران، نم7از مغ7رب و 
بن مسيب و عروه بن زبي7ر و اب7وبکر ب7ن عب7دالرحمن و  کرد و سعيد عشاء را با ھم جمع می

[550]».گرفتند خواندند و ايرادی بر اين کار نمی بزرگان آن زمان با آنان نماز می
  

�ول هللاز اب77ن عب77اس رواي77ت اس77ت : ��لی رس��رب و  r(ص��ا، والمغ��ر جميع��ر و العص�الظھ
در غي7ر خ7وف و س7فر، نم7از ظھ7ر را  rپي7امبر« [551]العشاء جميعا فی غير خوف و 0سفر)
(جم�ع و در ح7ديثی ديگ7ر از او رواي7ت اس7ت ک7ه : » با عصر و مغرب را با عشا جمع ک7رد

�ول هللا���وف و  rرس����ر خ����ی غي����ة ف���اء بالمدين����رب و العش����ر، و المغ���ر و العص����ين الظھ���ب
در غير خوف و ب7اران ب7ين ظھ7ر و عص7ر و مغ7رب و عش7ا در مدين7ه  rپيامبر« [552]0مطر)

(*)».جمع کرد
  

ام7ر  rاين روايت ابن عباس بيانگر اينست که جمع نماز به خ7اطر ب7اران در زم7ان پي7امبر
معروفی بوده است وگرنه در ذکر نفی باران به عنوان سبب توجي7ه کنن7ده ب7رای ج7واز جم7ع 

[553]ای نبود. فايده
  

  ھنگام ضرورت : -3

الظھر و العص�ر جميع�ا بالمدين�ة ف�ی غي�ر  r(صلی رسول هللاز ابن عباس روايت است : 
در مدينه در غير زمان خوف و سفر نماز ظھر و عص7ر را ب7ا ھ7م  rپيامبر« خوف و0سفر)



ابوزبير گفت : از سعيد پرسيدم چرا اين کار را کرد؟ گفت : ھمانطور ک7ه ت7و از » جمع کرد
�داً م7ن س77ؤال ک77ردی، از اب77ن عب77اس س77ؤال ک7ردم گف77ت : ��رج أح��ه) (أراد أن 0يح��ن أمت� [554]م

  ».خواست کسی از امتش را به سختی نياندازد«

ب�ين الظھ�ر و العص�ر و  r(جم�ع رس�ول هللاھمچنين از او (ابن عباس) روايت اس7ت ک7ه : 
المغرب و العشاء بالمدينة فی غير خوف و 0مطر قيل 0بن عباس، ما أراد إلی ذلک؟ قال : 

در مدينه در غير ت7رس و ب7اران نم7از ظھ7ر و عص7ر و  rپيامبر« [555]أراد أن 0يحرج أمته)
مغ77رب و عش77ا را ب77اھم جم77ع ک77رد. ب77ه اب77ن عب77اس گفت77ه ش77د : چ77را اي77ن ک77ار را ک77رد؟ گف77ت : 

  ».خواست امتش را سختی نيافتد

  ) گويد : 219/5امام نووی رحمه هللا در شرح مسلم (

رت برای کسی ک7ه جماعتی از علما بر اين عقيده ھستند که جمع در حضر ھنگام ضرو«
آنرا به ع7ادت تب7ديل نکن7د، ج7ايز اس7ت. و اي7ن ق7ول اب7ن س7يرين و اش7ھب از اص7حاب مال7ک 
است، ھمچنين اين رأی را خطابی از قف7ال و شاش7ی کبي7ر از اص7حاب ش7افعی از ابواس7حاق 

ان7د و اب7ن من7ذر ھ7م آن7را ت7رجيح داده اس7ت.  مروزی از جماعتی از اصحاب حديث نقل کرده
و ج7واز آن7را ب7ه بيم7اری و  (أراد أن 0يح�رج أمت�ه)ن عباس ھم که گفته است : ظاھر قول اب

  »کند. وهللا أعلم غيره نسبت نداد، اين نظريه را تأييد می

  فھرست

  نماز جمعه

  واجب است؟ نماز جمعه بر جه کسی

  نماز جمعه بر ھر فرد مسلمانی فرض است. مگر پنج گروه زير : 

  ای که در مالکيت سيدش است. برده -1

  زن. -2

  کودک. -3

  بيمار. -4

  مسافر. -5

  فرمايد :  خداوند متعال می

�َِة ِمن يَوِم الُجُمَعِة فَاسَعوا إلَی ِذکِر هللاِ َو  ( يَا أيُّھا الَِّذيَن آَمنُوا إَذا نُوِدَی لِلصَّ
  )9(جمعه :  )َذُروا البَيَع َذلُِکم َخيٌر لَُکم إن ُکنتُم تَعلَُمون



ای مؤمنان ھنگاميکه روز جمعه برای نماز ندا داده شد به سوی ذکر و «
خريد و فروش را رھا سازيد اين برای شما بھتر و عبادت خدا بشتابيد و 

  ».سودمندتر است اگر بدانيد

(الجمعة ح�ق واج�ب عل�ی ک�ل مس�لم فرمود :  rاز طارق بن شھاب روايت است که پيامبر
خوان7دن نم7از جمع7ه « [556]فی جماعة إ0 أربعة، عبد مملوک أو ام�رأة أو ص�بی أو م�ريض)

ای ک7ه در  ھمراه با جماعت بر ھ7ر ف7رد مس7لمانی واج7ب اس7ت، مگ7ر ب7ر چھ7ار گ7روه؛ ب7رده
  ».مالکيت سيدش است، زن، کودک، و بيمار

جمع7ه ب7ر « (*)(ل�يس عل�ی المس�افر جمع�ة)فرم7ود :  rاز ابن عمر روايت است که پي7امبر
  ».مسافر واجب نيست

  تشويق بر خواندن نماز جمعه:

(من اغتسل ثم أتی الجمعة فص�لی م�ا ق�در فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوھريره
له، ثم أنصت حتی يفرغ من خطبته، ثم يصلی معه غفرله ما بين�ه و ب�ين الجمع�ة اbخ�ری و 

ھرکس در روز جمعه غسل کند و به نماز جمع7ه ب7رود و آنچ7ه ب7رای « [557]فضل ث�ثة أيام)
او مقدر شده نماز بخوان7د؛ س7پس ت7ا فراغ7ت (ام7ام) از خطب7ه س7کوت کن7د، س7پس ب7ا او نم7از 

عه و جمعه ديگ7رش و س7ه روز اض7افه ب7ر آن بخش7وده بخواند، گناھان (صغيره) بين اين جم
  ».شود می

(الصلوات الخم�س، و الجمع�ة إل�ی فرمود :  rھمچنين از ابوھريره روايت است که پيامبر
�ائر)��ت الکب��نھن إذا اجتنب��ا بي��رات م��ان مکف��ی رمض��ان إل��ة، و رمض�نمازھ77ای « [558]الجمع

برن77د ب77ه  گان77ه و جمع77ه ت77ا جمع77ه و رمض77ان ت77ا رمض77ان، گناھ77ان ب77ين خ77ود را از ب77ين می پنج
  ».شرطی که از گناھان کبيره دوری شود

  برحذر داشتن از سستی در نماز جمعه: 

ش77نيدند ک77ه روی منب77رش  rاز اب77ن عم77ر و اب77وھريره رواي77ت اس77ت ک77ه آن77ان از رس77ول هللا
(لينتھين أقوام عن ودعھم الجمعات أو ليختمن هللا علی قل�وبھم ث�م ليک�ونن م�ن فرمود :  می

کنن7د باي7د از اي7ن عملش7ان دس7ت بکش7ند وگرن7ه  افرادی که جمعه را ترک می« [559]الغافلين)
  ».گيرند زند، سپس در زمره غافRن قرار می خداوند بر قلبھای آنھا مھر (غفلت) می

کردن7د فرم7ود :  به گروھی که نم7از جمع7ه را ت7رک می rاز عبدهللا روايت است که پيامبر
�اس، ��لی بالن��� يص��ر رج��ت أن آم��د ھمم��ة (لق��ن الجمع��ون ع��ال يتخلف��ی رج��رق عل��م أح�ث

تص77ميم داش77تم ک77ه شخص77ی را م77أمور ک7نم ت77ا ب77رای م77ردم نم77از بخوان77د س77پس « [560]بي�وتھم)
  ».سرشان آتش بزنم آيند بر ھای مردانی را که به نماز جمعه نمی بروم و خانه



(من ترک ث�ث جمع تھاونا بھا طب�ع فرمود :  rاز ابوجعد ضمری روايت است که پيامبر
ت7وجھی، ت7رک کن7د خداون7د ب7ر قل7بش  کسی که س7ه جمع7ه را از روی بی« [561]هللا علی قلبه)

  ».زند مھر می

(من ترک ث��ث جمع�ات م�ن غي�ر ع�ذر فرمود :  rاز اسامه بن زيد روايت است که پيامبر
کسی که سه جمعه را بدون عذر ترک کن7د، از من7افقين ب7ه حس7اب « 5][62کتب من المنافقين)

  ».آيد می

  وقت نماز جمعه:

  وقت نماز جمعه ھمان وقت نماز ظھر است و قبل از آن نيز جايز است :

 [563]کان يصلی الجمعة حين تمي�ل الش�مس) r(أن النبیروايت است :  tاز انس بن مالک
  ».خواند نماز جمعه را ھنگام زوال خورشيد می rپيامبر«

نم7از جمع7ه را  rاز ج7ابر ب7ن عب7دهللا رواي7ت اس7ت ک7ه : از او س7ؤال ش7د چ7ه وقت7ی پي7امبر
نم7از « [564]لنا فنريحھا حين ت�زول الش�مس)(کان يصلی ثم نذھب إلی جماخواند؟ گفت :  می

رفتيم و ھنگ77ام زوال خورش77يد آنھ77ا را ب77از  خوان77دغ س77پس ن77زد ش77ترانمان م77ی جمع77ه را می
  ».گردانديم می

  فھرست

  خطبه:

خوان777د و  ھا آن777را می در تم777ام جمع77ه rخطب77ه واج777ب اس77ت؛ چ777ون از ي77ک ط777رف پي77امبر
 [565](صلوا کما رأيتمونی أص�لی)فرمايد :  کرد و از طرف ديگر می ھيچوقت آنرا ترک نمی

  ».خوانم، نماز بخوانيد بينيد نماز می ھمانگونه که مرا می«

  وش پيامبر صلی هللا عليه وسلم در خطبه:ر

ف�أطيلوا الص��ة (إن طول ص�ة الرجل و قصر خطبته مئنة من فقھ�ه فرمايد :  می rپيامبر
ط7وmنی ب7ودن نم7از خطي7ب و کوت7اه ب7ودن « [566]و أقصروا الخطبة و إن من البيان لسحرا)

ه کني7د و ب7ه ای از فقيه بودن او است؛ پ7س نم7از را ط7وmنی و خطب7ه را کوت7ا اش نشانه خطبه
  ».راستی که برخی سخنان سحرآميزند

الص�لوات، فکان�ت ص��ته قص�دا،  r(کنت أصلی مع النبیاز جابربن سمره روايت است : 
�دا)��ه قص�اش ح77د وس77ط را  خوان77دم، در نم77از و خطب77ه می rنمازھ77ا را ب77ا پي77امبر« [567]و خطبت

  ».کرد رعايت می



إذا خطب احمرت عيناه وع� ص�وته و  r(کان رسول هللازجابر بن عبدهللا روايت است : 
خوان7د  وقت7ی خطب7ه می rپي7امبر« [568]اشتد غضبه کانه منذر جيش يقول ص�بحکم و مس�اکم)

ک77رد انگ77ار از آم77دن  ش77د و عص77بانيتش ش77دت پي77دا می چش77مانش س77رخ و ص77دايش بلن77د می
  ».کند گويد : دشمن صبح و شام به شما حمله می دھد و می لشکری ھشدار می

  خطبه حاجت:

ھا و درسھايش را ب7ا اي7ن خطب7ه ک7ه ب7ه خطب7ه حاج7ت مع7روف  ھا و موعظه خطبه rپيامبر
[569]کرد :  است شروع می

  

س�يئات (إن الحمدv، نحمده، و نستعينه، و نس�تغفره، و نع�وذ ب�اv م�ن ش�رور أنفس�نا و 
أعمالنا، من يھده هللا ف� مضل له، و من يضلل ف� ھادی له، و أشھد أن 0 إل�ه إ0 هللا وح�ده 

  .0شريک له و أشھد أن محمدا عبده و رسوله)

 (آل )يَأْ أيَُّھاْ الَِّذْيَن آَمنُْوْا اتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقَاْتِِه َو 0َتَُمْوتُنَّ إ0َِّ َو أْنتُْم ُمْسلُِمون  (
  )102عمران : 

اِحَدٍة وَّ َخَلَق ِمْنَھاْ َزْوَجَھاْ  ( يَأْ أيَُّھا النَّاُس، اتَّقُْوْا َربَُّکُم الَِّذْی َخلَقَُکم ِمْن نَّْفٍس وَّ
 َوبَثَّ ِمْنُھَماْ ِرَجا0ً َکِثْيراً وَّ نَِساًء َو اتَّقُْوْا هللاَ الَِّذْی تََساَءلُْوَن بِِه َواbْرَحاَْم إِنَّ هللاَ 

  )1(نساء :  )َکاَْن َعلَْيُکْم َرقِيّبَاً 

يَأْ أيَُّھا الَِّذْيَن آَمنُْوْا اتَّقُوا هللاَ َو قُْولُْوْا قَْو0ً َسِدْيداً يُْصلِح لَُکْم أَْعَماْلَُکْم َو  (
و  70احزاب : ( )يَْغفِْرلَُکْم ُذنُوبَُکم َو َمن يُِّطِع هللاَ َو َرسُولَهُ فَقَْد فَاَْز فَْوزاً َعِظْيماً 

71(  

ا بَْعُد :    أَمَّ

و شر اbمور محدثاتھا، و ک�ل  r(فإن أصدق الحديث کتاب هللا، و خير الھدی، ھدی محمد
[570]محدثة بدعة، و کل بدعة ض�لة و کل ض�لة فی النار)

  

ج7وييم و از  گ7وييم و از او ي7اری می سپاس و ستايش تنھ7ا mي7ق خداس7ت، او را ش7کر می«
ب777ريم ب777ه خ777دا از ش777رارت نفس777ھايمان و از ب777ديھای  کنيم، و پن777اه می او طل777ب آم777رزش م777ی

ای ب7رايش نيس7ت، و کس7ی را ک7ه  اعمالمان، ھر کسی ک7ه خ7دا او را ھ7دايت کن7د گم7راه کنن7ده
  ».ای برايش نيست گمراه کند، ھدايت کننده

دھم که ھيچ معبود بر حقی غير از هللا نيست، يکتا است، شريکی ن7دارد و  و شھادت می«
  ».دھم که محمد بنده و فرستاده او است شھادت می

ايد آنچنانکه باي7د از خ7دا بترس7يد و نميري7د مگ7ر آنک7ه مس7لمان  ای کسانی که ايمان آورده«
  ».باشيد



رت7ان بپرھيزي7د، پروردگ7اری ک7ه ش7ما را از ي7ک انس7ان ای مردمان از (خشم) پروردگا«
بيافري77د و (س77پس) ھمس77رش را از ن77وع او آفري77د و از آن دو نف77ر م77ردان و زن77ان فراوان77ی 

دھي7د و بپرھيزي7د  منتشر ساخت، و از (خشم) خدايی بپرھيزيد که ھمديگر را ب7دو س7وگند می
را نادي7ده گيري7د) زي7را بيگم7ان از اينکه پيون7د خويش7اوندی را گس7يخته داري7د، (وص7له رح7م 

  ».خداوند مراقب شما است

ای مؤمنان از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگوييد، در نتيج7ه خ7دا (توفي7ق خيرت7ان «
بخش77ايد ھ77ر ک77س ک77ه ازخ77دا و  کن77د و گناھانت77ان را می دھ77د و) اعمالت77ان را اصR77ح می می

  ».يابد رگی دست میپيامبرش فرمانبرداری کند قطعا به پيروزی و کاميابی بز

 rاما بعد راستترين سخن، کتاب خدا است و بھترين روش و سنت، روش و س7نت محم7د«
ای (در دي77ن) ب77دعت و ھ77ر  اس77ت وب77دترين ام77ور چيزھ77ای س77اختگی اس77ت و ھ77ر س77اخته ش77ده

  ».بدعتی گمراھی و ھر گمراھی در آتش است

ھای آنھ77ا  ک77ه خطب77ه ياب77د و اص77حاب او دق77ت کن77د در می rھای پي77امبر کس77ی ک77ه در خطب77ه
دربرگيرنده مطالبی است از قبيل بيان ھدايت، توحي7د، ذک7ر ص7فات پروردگ7ار، اص7ول کل7ی 
ايمان، دعوت به سوی خدا، ذکر نعمتھای الھی؛ نعمتھ7ايی ک7ه باع7ث محب7ت خداون7د در قل7ب 

  ترساند. شود، و روزھايی که آنھا را از عذابش می  بندگانش می

ھای خود مردم را به ذکر و ش7کر ام7ر  و اصحاب در خطبه rريابد که پيامب ھمچنين درمی
ش77د، و ط77وری  ان77د، ذک77ر و ش77کری ک77ه موج77ب پي77دايش محب77ت خداون77د در قل77ب آنھ77ا می کرده

کردند و مردم را به طاعت و شکر و ذک7ر دع7وت  عظمت و اسماء و صفات خدا را ذکر می
ک ش7نوندگان جلس7ه را ت7رک ش7د ب7ه ط7وری  نمودند که قلب آنھا مملواز محبت به خدا می می
در  rکردن77د در ح77الی ک77ه خ77دا را دوس77ت داش77تند وخ77دا ھ77م آنھ77ا را دوس77ت داش77ت. پي77امبر می

، ام ھش77ام بن77ت ح77رث ب77ن [571]را» ق«خوان77د خصوص77اً س77وره  ھايش بس77يار ق77ران می خطب77ه
س7وره « [572]مما يخطب بھا عل�ی المنب�ر) r(ما حفظت ق إ0 من فی رسول هللانعمان گويد : 

منب77ر تک77رار  ک77ه ھنگ77ام خطب77ه بس77يار آن77را ب77ر rق را حف77ظ نک77ردم مگ77ر از زب77ان پي77امبر
  ».کرد می

  وجوب سکوت و حرمت سخن گفتن ھنگام خطبه:

(إذا قل�ت لص�احبک ي�وم الجمع�ة أنص�ت و فرم7ود :  rاز ابوھريره روايت است ک7ه پي7امبر
ھرگاه ھنگام خطبه ام7ام ب7ه دوس7تت گفت7ی س7اکت ش7و، س7خن « [573]اCمام يخطب فقد لغوت)

  ».ای باطلی گفته



  جمعه با چه درک می شود:

نم7از جمع7ه دو رکع7ت و بص7ورت جماع7ت اس7ت پ7س اگ7ر کس7ی ک7ه جمع7ه ب7ر او واج7ب 
نيست به نماز جمعه نيايد ي7ا ع7ذری داش7ته باش7د، باي7د نم7از ظھ7ر را چھ7ار رکع7ت بخوان7د و 

  يابد جمعه را دريافته است : کسی که يک رکعت را در

(م�ن أدرک رکع�ة م�ن ص��ة الجمع�ة فق�د فرم7ود :  rاز ابوھريره رواي7ت اس7ت ک7ه پي7امبر
کسی که يک رکعت از نماز جمعه را دريابد نم7از (جمع7ه) را دريافت7ه « [574]أدرک الص�ة)

  ».است

  خواندن نماز قبل از نماز جمعه و بعد از آن:

(م�ن اغتس�ل ي�وم الجمع�ة ث�م أت�ی المس�جد فرم7ود :  rاز ابوھريره روايت است که پي7امبر
و ب�ين فصلی ما قدرل�ه، ث�م أنص�ت حت�ی يف�رغ م�ن خطبت�ه، ث�م يص�لی مع�ه، غفرل�ه م�ا بين�ه 

کسی که روز جمعه غسل کند سپس به نماز جمع7ه « [575]الجمعة اbخری و فضل ث�ثة أيام)
ب7رود و آنچ77ه ب7رای او مق77در ش7ده نم77از بخوان77د س7پس ت77ا ف7ارغ ش77دن (ام7ام) از خطب77ه س77اکت 

ی) ب7ين اي7ن جمع7ه و جمع7ه ديگ7رش و س7ه  شود؛ س7پس ب7ا او نم7از بخوان7د، گناھ7ان (ص7غيره
  ».شود روز اضافه بخشوده می

آي7د، ھ7ر  بياي7د، ت7ا زم7انی ک7ه ام7ام ب7ه مس7جد میپس ھر کس قبل از نماز جمع7ه ب7ه مس7جد 
  خواند بدون محدوديت نماز بخواند. آنچه را که می

اما آنچه امروزه به نام سنت قبل از جمعه معروف است اصلی در س7نت ص7حيح ن7دارد و 
ک77رد و  گف77ت ش77روع ب77ه خطب77ه می بع77د از آنک77ه بR77ل اذان را می rپي77امبر«معل77وم اس77ت ک77ه : 
شد تا دو رکعت نماز سنت بخوان7د و اذان جمع7ه ب7يش از يک7ی  ی بلند نمیبطور قطع ھيچ کس

[576]».نبوده، پس چه وقتی آنھا سنت جمعه را خواندند؟
  

ت نم77از س77نت بخوان77د (ب77ه دلي77ل توان77د چھ77ار رکع77ت ي77ا دو رکع77 أم77ا بع77د از نم77از جمع77ه می
  احاديث زير) : 

�دھا فرم77ود :  rاز اب77وھريره رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر��ل بع��ة فليص��دکم الجمع��لی أح�(إذا ص
  ».ھرگاه يکی از شما نماز جمعه را خواند، بعد از آن چھار رکعت بخواند« [577]أربعا)

کان 0يصلی بعد الجمعة حت�ی ينص�رف فيص�لی  r(أن النبیاز ابن عمر روايت است که : 
�ه)�رف7ت س77پس دو  خوان77د ت7ا بي77رون می بع77د از جمع7ه نم7از نمی rپي7امبر« [578]رکعت�ين ف�ی بيت

  ».خواند رکعت را در خانه می

  فھرست



  آداب روز جمعه:

کند اعمالی را ک7ه در احادي7ث زي7ر آم7ده  مستحب است کسی که در نماز جمعه شرکت می
  انجام دھد : 

(0يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطھر م�ا فرمود :  rاز سلمان فارسی روايت است که پيامبر
�ين ��رق ب��رج ف�يف��م يخ��ه، ث��ب بيت��ن طي��س م��ه، أو يم��ن دھن��دھن م��ر، و ي��ن الطھ��تطاع م�اس

�ة اثن�ين، ث�م يص�لی م�ا �کت�ب ل�ه، ث�م ينص�ت أذا تکل�م اCم�ام، إ0 غفرل�ه م�ا بين�ه و ب�ين الجمع
�ری)�ھ77ر ک77س در روز جمع77ه غس77ل و در ح77د ت77وان نظاف77ت و از روغ77ن و ب77وی « [579]اbخ

اش استفاده کند؛ سپس به مسجد برود و بين ھيچ دونف7ری فاص7له نيان7دازد و آنچ7ه  خوش خانه
برای او مقدر شده نماز بخواند، سپس وقتی امام شروع ب7ه خطب7ه ک7رد س7اکت ش7ود، گناھ7ان 

  ».شود شوده می(صغيره) او از اين جمعه تا جمعه بعدی بخ

(من اغتسل يوم الجمعة، و لبس من أحس�ن ثياب�ه، و م�س م�ن از ابوسعيد روايت است : 
طيب إن کان عنده ثم أتی الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلی ما کتب هللا له، ثم أنص�ت 

 [580]إذا خرج إمامه حتی يفرغ من ص�ته کانت کف�ارة لم�ا بينھ�ا و ب�ين الجمع�ة الت�ی قبلھ�ا)
ھرکس در روز جمعه غسل کن7د و از بھت7رين لباس7ھايش بپوش7د و اگ7ر ب7وی خ7وش ن7زد او «

بود، استفاده کند، سپس به نماز جمعه برود و از روی گردن مردم قدم برن7دارد، س7پس آنچ7ه 
او مق77در ک77رده نم77از بخوان77د؛ س77پس از ھنگ77امی ک77ه ام77ام ب77رای خطب77ه خ77ارج  خداون77د ب77رای

ش7ود ک7ه ب7ين اي7ن  شود تا موقع تمام شدن نماز ساکت شود، (جمع7ه او) کف7اره گناھ7انی می می
  ».جمعه و جمعه قبل انجام داده است

ن (إذا کان يوم الجمعة کان علی کل باب م�فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوھريره
�ام ��س اCم��إذا جل��اbول، ف��ازلھم اbول ف��در من��ی ق��اس عل��ون الن��ة يکتب��جد م�ئک��واب المس�أب
طووا الصحف و جاءوا يس�تمعون ال�ذکر، و مث�ل المھج�ر کمث�ل ال�ذی يھ�دی بدن�ة ث�م کال�ذی 

 [581]يھدی بقرة، ثم کالذی يھدی الکبش، ثم کالذی يھدی الدجاجة ثم کالذی يھ�دی البيض�ة)
ای ق77رار  رس77د؛ در کن77ار ھ77ر ي77ک از درھ77ای مس77جد فرش77ته وقت77ی ک77ه روز جمع77ه ف77را می«

گي777رد و درج777ات م777ردم را ب777ه ترتي777ب ب777ر حس777ب وارد شدنش777ان، يک777ی پ777س از ديگ777ری  می
پيچن7د و ب7ه  نويسند، و وقتی که امام شروع به خواندن خطبه کند دفترھايشان را درھ7م می می

آي77د، مانن7د کس7ی اس7ت ش77تری را  زود ب7ه مس7جد می دھن7د. و ث7واب کس77ی ک7ه خطب7ه گ7وش می
قربانی کرده، و سپس مانند کسی که گاوی را قرب7انی ک7رده، و س7پس مانن7د کس7ی ک7ه ق7وچی 
را قرب7انی ک7رده، س7پس مانن7د کس77ی ک7ه مرغ7ی را قرب7انی ک7رده، س77پس مانن7د کس7ی ک7ه تخ77م 

  ».مرغی را قربانی کرده است

  فھرست

  اذکار و دعاھای مستحب روز جمعه:

  فرستادن : rصلوات و س�م بسيار بر پيامبر -1



(إن من أفضل أيامکم يوم الجمعة، فيه فرمود :  rاز اوس بن اوس روايت است که پيامبر
�ة، و ��ه النفخ��بض، و في��ه ق��ق آدم، و في��إن خل��ه ف���ة في��ن الص��ی م��أکثروا عل��عقة، ف��ه الص�في

ص�تکم معروضة علی، ق�الوا : ي�ا رس�ول هللا، و کي�ف تع�رض علي�ک ص��تنا و ق�د أرم�ت؟ 
به راستی از بھت7رين « [582]فقال : إن هللا عزوجل حرم علی اbرض أن تأکل أجساد اbنبياء)

روزھای شما روز جمعه اس7ت، ک7ه در آن آدم خل7ق ش7ده، و در آن ف7وت ک7رده، و دو ص7ور 
ش77ود؛ پ77س در روز جمع77ه  ش77وند) در آن دمي77ده می ميرن77د و ديگ77ری زن77ده می (ک77ه ب77ا يک77ی می

ش7ود، گفتن7د : ای رس7ول  بسيار صلوات بر من بفرستيد ک7ه ص7لوات ش7ما ب7ر م7ن عرض7ه می
شود در ح7الی ک7ه جس7د ت7و پوس7يده اس7ت؟ فرم7ود:  صلوات ما بر تو عرضه می خدا! چگونه

  ».خداوند بر زمين حرام کرده که اجساد پيامبران را بخورد (از بين ببرد)

  خواندن سوره کھف :  -2

�وم فرم77ود : ( rاز ابوس77عيد خ77دری رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر��ی ي��ف ف��ورة الکھ��رأ س��ن ق�م
کسی ک7ه در روز جمع7ه س7وره کھ7ف را « [583]الجمعتين) الجمعة أضاء له من النور ما بين

  ».شود بخواند در فاصله بين دو جمعه نوری برايش روشن می

  دعای زياد به اميد مصادف شدن با ساعت اجابت دعا :  -3

(يوم الجمعة اثنت�ا عش�رة س�اعة، 0يوج�د فيھ�ا فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز جابر
 [584]عبد مس�لم يس�أل هللا عزوج�ل ش�يئا إ0 آت�اه، فالتمس�وھا آخ�ر س�اعة بع�د ص��ة العص�ر)

زده ساعت است (در اين مي7ان س7اعتی ھس7ت ک7ه) ھ7ر بن7ده مس7لمانی در آن روز جمعه دوا«
دھد، آن را در آخرين ساعت روز جمعه بع7د  ساعت از خداوند چيزی بخواھد حتما به او می

  ».از نماز عصر جستجو کنيد

  فھرست

  خواندن نماز جمعه در مسجد جامع:

�والی و از عايش77ه رواي77ت اس77ت : ��ازلھم و الع��ن من��ة م��وم الجمع��ابون ي��اس ينت��ان الن�(ک
مردم گاه گاھی از منازلشان ک7ه در روس7تاھای اط7راف و ع7والی (ک7ه در فاص7لة « [585]...)

  ».آمدند چھار مايلی و بيشتر از مدينه بودند) برای جمعه (به مدينه) می

و ذل�ک عل�ی  r(أن أھل ذی الحليفة کانوا يجتمعون مع النبیاز زھری روايت است که : 
کردن7د و ذوالحليف7ه   جمع7ه می rاھل ذوالحليف7ه ب7ا پي7امبر« [586]مسيرة ستة أميال من المدينة)

  ».در فاصله شش مايلی مدينه قرار داشت

اھ7ل « [587](کان أھل منی يحضرون الجمع�ة بمک�ة)از عطاء بن ابی رباح روايت است : 
  ».آمدند منی برای نماز جمعه به مکه می

  ) گويد : 55/2حافظ ابن حجر در تلخيص (



به کسی اجازه داده باشد تا در يکی از مساجد مدينه يا روس7تايی از  rنقل نشده که پيامبر«
  ».ی نزديک آن نماز جمعه برگزار کندروستاھا

[588]ھرگاه جمعه و عيد در يک روز باشند
  

اگر جمعه و عيد در يک روز قرار بگيرن7د کس7ی ک7ه نم7از عي7د بخوان7د،نماز جمع7ه از او 
  شود :  ساقط می

نم77از عي77د را خوان77د س77پس اج77ازه داد ک77ه نم77از  rاز زي77د ب77ن ارق77م رواي77ت اس77ت ک77ه پي77امبر
خواھ7د (نم7از  ھ7ر ک7س می« [589](من شاء أن يص�لی فليص�ل)جمعه خوانده نشود و فرمود : 

  جمعه) بخواند، بخواند.

خواھند در جمعه  اند و کسانی که می مستحب است امام برای کسانيکه نماز عيد را نخوانده
  شرکت کنند، نماز جمعه برگزار کند

(ق�د اجتم�ع ف�ی ي�ومکم ھ�ذا عي�دان، فم�ن فرم7ود :  rاز ابوھريره رواي7ت اس7ت ک7ه پي7امبر
ان7د، پ7س کس7ی  در اين روز دو عيد قرار گرفته« [590]إنا مجمعون)شاء أجزأه من الجمعة و 

کن77د (و mزم نيس77ت نم77از جمع77ه  خوان77د، نم77از عي77د (بج77ای جمع77ه) ب77رايش کفاي77ت می ک77ه می
  ».کنيم بخواند) ولی ما نماز جمعه را برگزار می

  فھرست

  نماز دو عيد (فطر و قربان)
  حکم نماز دو عيد:

ھمواره آن7را انج7ام داده اس7ت و  rنماز دو عيد بر مردان و زنان واجب است؛ چون پيامبر
(أمرن�ا أن نخ�رج مردم را به خروج برای ادای آن امر فرموده : از ام عطيه رواي7ت اس7ت : 

ھای بالغ و اھل خدور را (برای نم7از  به ما امر شد تا جاريه« [591]العواتق و ذوات الخدور)
  ».عيدين) خارج کنيم

ھايمان در روز عي77د  از حفص77ه بن77ت س77يرين رواي77ت اس77ت : م77ا از خ77ارج ش77دن جاري77ه
آم77د و در قص7ر بن77ی خل77ف مس77کن گزي7د، ن77زد او رف77تم، گف77ت ک77ه ک77رديم، زن77ی  جل7وگيری می

شرکت داشته است و خواھرش در ش7ش غ7زوه  rھمسر خواھرش در دوازده غزوه با پيامبر
ک7رديم و مج7روحين را م7داوا  به ھمراه او ب7ود، خ7واھرش گف7ت : م7ا ب7ه مريض7ھا خ7دمت می

اد) نداشته باشد ع7دم خ7روج نموديم، گفت ای رسول خدا اگر يکی از ما جلبات (لباس گش می
(لتلبسھا ص�احبتھا م�ن جلبابھ�ا، فليش�ھدن الخي�ر فرمود :  rشود؟ پيامبر او گناه محسوب می
يد (زنان) در خي7ر و دع7ای دوستش با جلبشان او را بپوشاند پس با« [592]و دعوة المؤمنين)

  ».مؤمنان حضور داشته باشند



  وقت نماز دو عيد:

روز عي7د فط7ر  rاز يزيد بن خمير رحبی روايت است که : عبدهللا بن بسر صحابی پيامبر
(إنا کن�ا ق�د فرغن�ا س�اعتنا يا قربان با مردم خارج شد، تأخير امام را ناپسند دانست و گفت : 

خوان7ديم) در اي7ن  نم7از عي7د می rم7ا (زم7انی ک7ه ب7ا پي7امبر« [593]ھذه، و ذلک حين التس�بيح)
  ».لحظه از نماز فارغ شده بوديم و آن وقت نماز، اشراق بود

  فھرست

  رفتن به مصلی:

ش77ود ک77ه مح77ل نم77از عي77د فض77ای ب77از اس77ت ن77ه مس77جد، چ77ون  از احادي77ث س77ابق فھمي77ده می
شد و کسانی که بع7د از او آمدن7د ني7ز  برای ادای نماز عيد به طرف مصلی خارج می rپيامبر

  کردند. ھمين کار را می

  آيا نماز دو عيد اذان و اقامه دارد؟

�وم ازاب77ن عب77اس و ج77ابر ب77ن عب77دهللا رواي77ت اس77ت : ��ر و 0 ي��وم الفط��ؤذن ي��ن ي��م يک�(ل
  ».شد روز عيد فطر و عيد قربان (برای نماز عيد) اذان داده نمی« [594]اbضحی)

(أن 0أذان للص�ة يوم الفطر ح�ين يخ�رج اCم�ام و 0بع�د يخ�رج و از جابر روايت است : 
برای نماز عيد نه اذان7ی اس7ت و « [595]0 إقامة و 0نداء و 0 شیء، 0نداء يومئذ و 0 إقامة)

  ».ای و نه چيزی ديگر نه اقامه

  چگونگی نماز عيد: 

ش7ود؛ ھف7ت تکبي7ر در رکع7ت  نماز عي7د دو رکع7ت اس7ت، و در آن دوازده تکبي7ر گفت7ه می
ا�حرام و قبل از قرائت فاتحه و پنج تکبير در رکع7ت دوم قب7ل از قرائ7ت اول بعد از تکبيرة 

�ول هللافاتح77ه : از عم77رو ب77ن ش77عيب از پ77درش از ج77دش رواي77ت اس77ت : ��ی  r(أن رس��ر ف�کب
در نمازھای دو عيد ھف7ت تکبي7ر  rپيامبر« [596]العيدين سبعا فی اbولی و خمسا فی ا�خرة)

  ».در رکعت اول و پنج تکبير در رکعت دوم گفت

کبر فی الفطر و اbضحی س�بعا و خمس�ا، س�وی  r(أن رسول هللاز عايشه روايت است : 
در نم7از عي7د فط7ر و قرب7ان غي7ر از دو تکبي7ر رک7وع ھف7ت  rپيامبر« [597]تکبيرتی الرکوع)

  ».گفت تکبير (در رکعت اول) و پنج تکبير (در رکعت دوم) می

  قرائت در نماز عيد: 



�ول هللا(أن از نعم77ان ب77ن بش77ير رواي77ت اس77ت : ��ة  rرس��ی الجمع��دين و ف��ی العي��رأ ف��ان يق�ک
در نم7از دو عي7د و نم7از  rپي7امبر« [598]بسبح اسم ربک اbعلی، و ھل أتاک حديث الغاشية)

  ».خواند را می »أتاک حديث الغاشيه ھل«و  »سبح اسم ربک اbعلی«ھای  جمعه سوره

(خرج عمر يوم العيد، فأرسل إل�ی أب�ی واق�د الليث�ی : از عبيدهللا بن عبدهللا روايت است : 
عم7ر روز عي7د « [599]يقرأ فی مثل ھذا اليوم؟ ق�ال : بق�اف و اقترب�ت) rبأی شیء کان النبی

در نم7از  r(برای ادای نماز) خارج شد، کسی را فرس7تاد ک7ه از اب7و واق7د ليث7ی بپرس7د پي7امبر
را » اقترب777ت«و » ق«ک777رد؟ ابوواق777د گف777ت : س777وره  ھايی را قرائ777ت می عي777د چ777ه س777وره

  ».خواند می

  فھرست

   طبه بعد از نماز عيد:خ

 tو أب�ی بک�ر و عم�ر و عثم�ان r(شھدت العيد مع رس�ول هللاز ابن عباس روايت است : 
�ة)��ل الخطب��لون قب��انوا يص��م ک�نم77از عي77د  t، اب77وبکر، عم77ر و عثم77انrب77ا پي77امبر« [600]فکلھ

  ».خواندند خواندم، ھمه آنھا قبل از خطبه نماز می

  نماز (سنت) قبل و بعد از نماز عيد:

�یرواي77ت اس77ت :  tاز اب77ن عب77اس��ا و  r(أن النب��ل قبلھ��م يص��ين، ل��ر رکعت��وم الفط��لی ي�ص
روز عيد فطر دو رکع7ت نم7از خوان7د قب7ل و بع7د از آن نم7از ديگ7ری  rپيامبر« [601]0بعدھا)

  ».نخواند

  آنچه در روز عيد مستحب است: 

  غسل: -1

(يوم الجمعة، و يوم عرفة، روايت است که درباره غسل از او سؤال شد گفت :  tاز علی
�حی)��وم اbض��ر، و ي��وم الفط�روز جمع77ه، روز عرف77ه، روز عي77د فط77ر، روز عي77د « [602]و ي

  ».قربان

  پوشيدن بھترين لباس: -2

�ول هللاز اب77ن عب77اس رواي77ت اس77ت ک77ه : ��ان رس��راء) r(ک��ردة حم��د ب��وم العي��بس ي� [603]يل
  ».پوشيد ای سرخ رنگ می روز عيد جامه rپيامبر«

  خوردن در روز عيد فطر قبل از خروج برای نماز:  -3

�ول هللاز ان77س رواي77ت اس77ت : ��ان رس��رات) r(ک��ل تم��ی يأک��ر حت��وم الفط��دو و ي� [604]0 يغ
  ».رفت خورد (به نماز) نمی صبح روز عيد فطر تا چند خرما نمی rپيامبر«



  اش بخورد:  روز عيد قربان خوردن را به تأخير بياندازد تا از گوشت قربانی -4

ک�ان 0يخ�رج ي�وم الفط�ر حت�ی يطع�م و0يطع�م  r(أن رس�ول هللاز ابوبريده روايت است : 
خ7ورد (ب7رای نم7از) خ7ارج  روز عيد فطر تا چيزی نمی rپيامبر« [605]يوم النحر حتی يذبح)

اش  خ777ورد (از گوش777ت قرب777انی ک777رد چي777زی نمی ش777د و روز عي777د قرب777ان ت777ا ذب777ح نمی نمی
  ».خورد) می

  تغيير مسير رفت و برگشت:  -5

روز  rپي7امبر« [606]إذا کان يوم عي�د خ�الف الطري�ق) r(کان النبیاز جابر روايت است : 
  ».گشت عيد از راھی غير از راه رفتن برمی

  تکبير در روزھای عيد:  -6

  فرمايد :  خداوند می

ةَ َولِتَُکبُِّروا هللاَ َعلَی َما َھَداُکم َو َلَعلَُّکم تَشُکُروَن  (   )َولِتُکِملُوا الِعدَّ

  )185(بقره : 

و تا تعداد (روزھای رمضان) را کامل گردانيد و بخاطر اينکه خدا شما را «
  ».ھدايت کرده، هللا اکبر بگوييد و تا اينکه سپاسگذاری کنيد

  ايد : فرم و درباره عيد قربان می

  )203(بقره :  )َو اذُکُروا هللاَ فِی أيَّاٍم َمعُدوداٍت  (  

  ».و در روزھای مشخصی (سه روز ايام التشريق) خدا را ياد کنيد«

  فرمايد :  و ھمچنين می

َرَھا َلُکم لِتَُکبُِّروا هللاَ َعلَی َما َھَداُکم  (   )37(حج :  )َکذلَِک َسخَّ

حيوانات را مسخر شما کرده است تا بخاطر بينيد) خداوند  اينگونه که (می«
  ».اينکه خدا شما را ھدايت کرده است هللا أکبر بگوييد

ش�ود و ت�ا خوان�دن نم�از  وقت تکبير در روز عيد فطر از ھنگام رفتن ب�ه مص�لی ش�روع می
   يابد ادامه می

کن7د ک7ه :  گويد : يزيد بن ھارون از اب7ن اب7ی ذئ7ب از زھ7ری رواي7ت می [607]شيبه ابن ابی
کان يخرج يوم الفطر فيکبر حتی يأتی المصلی، و حتی يقضی الص�ة، فإذا  r(أن رسول هللا



آم7د ت7ا اينک7ه  روز عيد فط7ر تکبيرگوي7ان ب7ه مص7لی می rپيامبر« قضی الص�ة قطع التکبير)
  ».کرد کرد و پس از اتمام نماز تکبير را قطع می نماز را تمام می

گويد : سند اين حديث به طور مرسل ص7حيح اس7ت. و ھم7ين ح7ديث از طري7ق  [608]البانی
ديگری به صورت مرفوع از ابن عمر روايت است : بيھقی آنرا از طري7ق عب7دهللا ب7ن عم7ر 

ک�ان يخ�رج ف�ی العي�دين  r(أن رس�ول هللاز نافع از عبدهللا بن عمر روايت ک7رده اس7ت ک7ه : 
و علی و جعفر و الحس�ن و الحس�ين و أس�امة ب�ن مع الفضل بن عباس و عبدهللا بن عباس 
رافع�ا ص�وته بالتھلي�ل و التکبي�ر، فيأخ�ذ طري�ق  yزيد، و زيد بن حارثه و أيم�ن ب�ن أم أيم�ن

�ه)��أتی منزل��ی ي��ذائين حت��ی الح��ع عل��رغ رج��لی، و إذا ف��أتی المص��ی ي��ذائين حت� rپي77امبر« الح
عف7ر، حس7ن، حس7ين، اس7امه برای نماز دو عيد با فضل بن عباس، عبدهللا بن عباس، عل7ی، ج

ش7د و ب7ا ص7دای بلن7د m إل7ه إm هللا و هللا  خ7ارج می yبن زيد، زيد بن حارثه، ايمن ابن ام ايمن
رف7ت و بع7د از خوان7دن نم7از از  گفت و از راه حذائين (مسير کفاشان) به مصلی می أکبر می

ند اي7ن ح7ديث از بيھق7ی گوي7د : س7». گش7ت اش برمی باmی ح7ذائين (از راھ7ی ديگ7ر) ب7ه خان7ه
  سند قبلی برتر است.

البانی می گويد : رجال اين حديث بجز عبدهللا ب7ن عم7ر (عم7ری المکب7ر) ثق7ه و از رج7ال 
ص77دوق اس77ت ول77ی «اند. و ذھب77ی در خص77وص او گوي77د : (ص77دق ف77ی حفظ77ه ش77يیء)  مس77لم

د، پ7س ان ، ھمچنين ذھبی و ديگران او را جزء رجال مسلم قرار داده»حافظه او ايرادی دارد
توان به امث7ال او استش7ھاد ک7رد. بن7ابراين او ش7اھدی ص7الح ب7رای رواي7ت مرس7ل زھ7ری  می

است، بنابراين ب7ه نظ7ر م7ن اي7ن ح7ديث چ7ه ب7ه ص7ورت موق7وف و چ7ه ب7ه ص7ورت مرف7وع، 
  .- أھ –صحيح است. وهللا اعلم 

�روع می��ه ش��بح روز عرف��ان از ص��د قرب��ر عي��ت تکبي��ام  وق��رين روز اي��ر آخ��ا عص��ود و ت�ش
   تشريق ادامه داردال

[609]به صحت رسيده است. yاين مطلب از علی و ابن عباس و ابن مسعود
  

ام77ا درب77اره الف77اظ تکبي77ر مج77ال س77خن زي77اد اس77ت و در روايت77ی از او ثاب77ت اس77ت ک77ه اب77ن 
گف7ت : هللا أکب7ر هللا  ب7رد و می در اي7ام التش7ريق تکبي7ر را ب7ه ص7ورت زوج بک7ار می tمسعود

  ».أکبر، m إله إm هللا، هللا أکبر هللا أکبر و � الحمد

)، ول7ی در ج7ايی ديگ7ر 167/2ابن ابی شيبه اين حديث را با اسناد صحيح رواي7ت ک7رده (
) آنرا ب7ا ھم7ان س7ند از 3/315نين بيھقی (با ھمان سند، هللا أکبر را سه بار آورده است. ھمچ

يحيی بن سعيد از حکم (بن فروح ابوبکار) از عکرمه از ابن عب7اس ب7ا س7ه هللا أکب7ر رواي7ت 
[610]کرده که سند آن ھم صحيح است.

  

  فھرست



  نماز خوف

  فرمايد :  خداوند متعال می

�َةَ فَلتَقُم طَائِفَةٌ ِمنُھم َمَعَک َو ِليأُخُذوا  ( َو إَذا ُکنَت فيِھم فَأقَمَت لَُھُم الصَّ
أسلَِحتَُھم، فَإَذا َسَجُدوا فَلِيَُکونُوا ِمن َوَراِئُکم، َولتَأِت طَائِفَةٌ أُخَری لَم يَُصلُّو 

  )فَلِيَُصلُّوا َمَعَک َو لَِيأُخُذوا ِحذَرُھم َو أسلَِحتَُھم... 

  )102(نساء : 

زمانی که (ای پيامبر) در ميانشان بودی و نماز (خوف) را برايشان بپاداشتی، «
ای از آنان با تو به نماز ايستند، و بايد که اسلحه خود را به ھمراه داشته  دسته

باشند، و وقتی که (نصف) نماز را با تو خواندند (سRم دھند و به نگھبانی 
ای ديگر که ھنوز نماز  منان محافظت نمايند و دستهبپردازند و) شما را از دش

اند، بيايند و با تو به نماز ايستند و احتياط خود را مراعات کنند  را نخوانده
  ».واسلحه خود را به ھمراه داشته باشند

  چگونگی نماز خوف:

آن7را در روزھ7ای مختل7ف و ب7ا اش7کال  rخطابی گويد : نماز خوف چند نوع است، پي7امبر
متفاوت خوانده و در ھمه آنھ7ا تR7ش ک7رده ک7ه بيش7ترين احتي7اط را از جھ7ت نم7از و بھت7رين 
شيوه را از جھت حراست و نگھب7انی رعاي7ت کن7د. اي7ن نمازھ7ا ب7ا وج7ود اخ7تRف در الف7اظ، 

[611]. أھ –در معنی يکی ھستند 
  

ص��ة الخ�وف بإح�دی الط�ائفتين رکع�ة  r(صلی رس�ول هللاز ابن عمر روايت است :  -1
والطائفة اbخری مواجھة العدو، ثم انصرفوا و قاموا فی مقام أصحابھم مقبل�ين عل�ی الع�دو 

�ی��م النب��لی بھ��م ص��ک ث��ی rو ج�اء أولئ��لم النب��ة ث�م س��ؤ0ء  rرکع��ة و ھ��ؤ0ء رکع��ی ھ��م قض�ث
برای گروھی (از مجاھدين) يک رکعت نم7از خ7وف خوان7د در حاليک7ه  rپيامبر« [612]رکعة)

گروه ديگر در برابر دشمن بودند، سپس گ7روه اول ب7ه ج7ای گ7روه دوم ايس7تادند و روب7روی 
ي77ک رکع77ت نم77از خ77وف ب77رای آن77ان  rدشمنانش77ان ق77رار گرفتن77د و گ77روه دوم آمدن77د و پي77امبر

  ».کعت باقی مانده را خواندندخواند و سRم داد؛ سپس ھر کدام از دوگروه يک ر

�ول هللاز س77ھل ب77ن أب77ی حثم77ه رواي77ت اس77ت :  -2��وف  r(أن رس��ی الخ��حابه ف��لی بأص�ص
فصفھم خلفه صفين فصلی بالذين يلونه رکعة، ثم قام فلم يزل قائما حتی صلی ال�ذين خلفھ�م 

ال�ذين رکعة، ثم تقدموا و تأخر الذين کانوا قدامھم معھم فصلی بھم رکعة، ثم قعد حتی صلی 
با اصحاب نماز خوف خوان7د و آنھ7ا را پش7ت س7ر خ7ود  rپيامبر« [613]تخلفوا رکعة، ثم سلم)

دو صف کرد، و برای کسانی که در صف اول قرار داشتند يک رکع7ت نم7از خوان7د، س7پس 
بلند ش7د و ت7ا وقت7ی ک7ه ص7فت دوم رکع7ت اول را خواندن7د، منتظ7ر مان7د، س7پس ص7ف اول و 

و  دوم ج77ای خ77ود را ع77وض کردن77د و ب77رای ص77ف اول ي77ک رکع77ت خوان77د، س77پس نشس77ت



منتظ77ر مان77د ت77ا کس77انی ک77ه در ص77ف دوم ق77رار داش77تند رکع77ت دوم را بخوانن77د؛ س77پس سR77م 
  ».داد

ص�ة الخوف فصفنا ص�فين  r(شھدت مع رسول هللاز جابر بن عبدهللا روايت است :  -3
و کبرن�ا جميع�اً، ث�م رک�ع و  rو العدو بينا و بين القبلة، فکبر النب�ی r: صف خلف رسول هللا

ثم رف�ع رأس�ه م�ن الرک�وع فرفعن�ا جميع�ا، ث�م انح�در بالس�جود و الص�ف ال�ذی  رکعنا جميعا،
الس�جود و ق�ام الص�ف ال�ذی  r، فلم�ا قض�ی النب�ی(*)يليه و قام الصف المؤخر فی نحر الع�دو

�ف ��أخر الص��ؤخر و ت��ف الم��دم الص��م تق��اموا، ث��جود، و ق��ؤخر بالس��ف الم��در الص��ه انح�يلي
م رفع رأسه م�ن الرک�وع و رفعن�ا جميع�ا، ث�م انح�در و رکعنا جميعا، ث rالمقدم، ثم رکع النبی

بالسجود و الصف الذی يليه الذی کان مؤخرا ف�ی الرکع�ة اbول�ی و ق�ام الص�ف الم�ؤخر ف�ی 
�ول هللا��ی رس��ا قض��دو، فلم��ر الع��ؤخر  rنح��ف الم��در الص��ه انح��ذی يلي��ف ال��جود و الص�الس

در نم7از خ7وف ش7رکت  rب7ا پي7امبر« [614]و س�لمنا جميع�ا) rبالسجود فسجدوا، ثم سلم النبی
قرار گرفت و دشمن بين م7ا و قبل7ه ب7ود،  rکردم، ما را دو صف کرد؛ صفی پشت سر پيامبر

ب77ه رک77وع  rامبرتکبي77ر گف77ت و م77ا ھمگ77ی (ص77ف اول و دوم) تکبي77ر گفت77يم؛ س77پس پيr 77پي77امبر
رف77ت و م77ا ھمگ77ی ب77ا او ب77ه رک77وع رفت77يم. س77پس س77رش را از رک77وع بلن77د ک77رد و م77ا ھمگ77ی 

و صفی که پشت سر او قرار داشتند به س7جده  rسرمان را از رکوع بلند کرديم. سپس پيامبر
از س77جده  rرفتن77د و ص77ف دوم روب77روی دش77من ايس77تاد (ب77ه س77جده نرف77ت). وقت77ی ک77ه پي77امبر

د و صف پشت سر او بلند شدند، صف دوم به س7جده رفتن7د و بلن7د ش7دند، رکعت اول فارغ ش
ب77ه رک77وع رف77ت و م77ا ھ77م  rآنگ77اه ص77ف اول و دوم جايش77ان را ع77وض کردن77د، س77پس پي77امبر

ھمگ7ی ب77ا او ب77ه رک7وع رفت77يم، س77پس س77رش را از رک7وع بلن77د ک77رد و م7ا ھ77م س77رمان را بلن77د 
ق7رار داش7تند ب7ه س7جده رفتن7د و کرديم؛ سپس با ص7ف اول ک7ه در رکع7ت اول در ص7ف دوم 

با صف پشت سرش از سجده تمام ش7دند،  rصف دوم روبروی دشمن ايستاد. وقتی که پيامبر
 ».سRم داد و ما ھم ھمگی سRم داديم rصف دوم به سجده رفتند، سپس پيامبر


